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Дорогі друзі з України,

Ласкаво просимо до Польщі!
Ми всі дуже вражені політичними і воєнними 
подіями в Україні, що відбуваються протягом 
двох останніх тижднів. 

Хочемо Вам допомогти, на скільки це 
можливо, розділити Ваше горе, біль і розлуки 
з рідними. Найкраще, що ми можемо зробити, 
це закликати Вас довіритися Всемогутньому 
Богу. Він надійний  фундамент. Він відповідає 
на молитви.

Ми роздрукували для Вас матеріали, якими 
самі вже багато років користуємося в Польщі. 
Молимося, щоб для Вас це було великим 
підбадьоренням. Якщо Ви бажаєте отримувати 
такі публікації, будь-ласка, зареєструйтеся за 
адресою: www.slovonasohodni.pl

Stowarzyszenie Deorecordings
ul. Malinka 65D/2, 43-460 Wisła, Polska

in any form or media or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Celebration, Inc. All inquiries 
concerning translation or distribution rights in the United Kingdom, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa, Nigeria, France, Spain, Italy, Estonia, Denmark, 
Sweden, Norway, Greenland, Portugal and Hungary, please contact United Christian Broadcasters, Broadcast Centre, Hanchurch Lane, Stoke-on-Trent, ST4 8RY, UK.
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День 1. ДОГЛЯДАЙТЕ СВІЙ ДІМ
«І взяв Господь Бог людину, і в еденському раї вмістив 
був її, щоб… його доглядала» Буття 2:15

У Біблії сказано, що Бог помістив Адама в райський сад, щоб 
обробляти його і доглядати. Тому, навіть коли у вас прекрасне 
домашнє оточення, ви все одно повинні «порати його і доглядати». 
Залишившись без нагляду, найкращий в світі сад з часом 
перетвориться на зарості бур’янів. Точно так само, якщо ви 
присвятите весь час і енергію своїй кар’єрі і нічого не залишите 
для шлюбу і сім’ї, то ваше сімейне життя стане зоною лиха. 
У розглянутому нами тексті слово «доглядати» мовою оригіналу 
та у всіх перекладах означає «охороняти» або «захищати». Праця 
Адама полягала у тому, щоб охороняти і захищати свій будинок. 
«Від чого?» – запитаєте ви. – Врешті-решт, хіба він не жив 
в ідеальній обстановці?» Так, але з’явився сатана, який завдав 
лиха! Кажуть, що диявол знаходиться «в дрібницях». Подивіться 
уважно, і, швидше за все, ви побачите його дії у вашій родині 
в певних областях порушень і стресу. Між подружжям виникають 
сварки і боротьба, тому що ми переконані, що проблема в іншій 
людині. Диявол хоче, щоб ми думали саме так! Він знає, що ви 
ніколи не вирішите реальну проблему, коли людина, з якою ви 
воюєте, не є реальною проблемою. У вас є духовна проблема, 
викликана вашою егоїстичною природою, яка дає сатані точку 
доступу в ваш будинок. Шлюб був встановлений Богом. 
Тому, коли ви розглядаєте все з Божої точки зору і починаєте 
діяти відповідно до Його правил, у вас будуть продуктивні, 
цілеспрямовані і мирні відносини, які Він хоче, щоб ви мали.

Коли ви піддавалися фізичному, емоційному або сексуальному 
насильству, це підриває вашу самооцінку. Ви думаєте: 
«Якщо хтось зробив це зі мною, значить, зі мною, напевно, 
щось не так». Ви відчуваєте, що ваша душа забруднена; ви 
нібито «пошкоджений товар». Але це не так! Ці два місця Св. 
Письма виходять від Божих вуст для вашого серця: «Я вічним 
коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю! Ще буду 
тебе будувати…» (Єремія 31:3-4). «Не згадуйте вже про минуле, 
і про давнє не думайте! Ось зроблю Я нове… Чи ж про це ви 
не знаєте? Теж зроблю Я дорогу в степу, а в пустині річки» 
(Ісая 43:18-19). Те, що з вами сталося, було погано, але ви не 
поганий! Сьогодні Бог говорить: «Не бійся, бо Я тебе викупив, 
Я покликав ім’я твоє, Мій ти! Коли переходитимеш через води, 
Я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе, коли будеш 
огонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе його 
полум’я. Бо Я Господь, Бог твій» (Ісая 43:1-3). Ганьба і депресія 
йдуть рука в руку. Тоді, як лікарі можуть призначати лікування 
від депресії, немає жодного засобу для лікування ганьби – крім 
ліків Слова Божого. Тому замість того, щоб вірити своїм думкам 
і емоціям, стійте в Слові Божому незалежно від того, як ви себе 
почуваєте. Соромитися того, хто ви, подібне нескінченному 
покаранню – хіба що ви караєте самі себе. Яке рішення? 
Дозвольте Богу змінити хід ваших думок.

«Перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати 
вам, що то є воля Божа» Римлянам 12:2

День 2. МИСЛЕННЯ НА ОСНОВІ СОРОМУ (1)
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Якщо вам потрібна допомога у вирішенні якоїсь проблеми 
в особистому житті, родині або кар’єрі, то пам’ятайте про 
наступне. (1) Погану новину часто пам’ятають довше, ніж 
хороші. Через багато часу після того, як ви вирішили проблему 
і пішли далі в своєму житті, погані люди будуть продовжувати 
фокусуватися на цій проблемі і говорити про неї. Ось чому 
Слово Боже говорить: «Вірнодухий… справу ховає». (2) 
Будьте обережні з тим, хто вам дає поради. «Думки праведних 
право, підступні заміри безбожних омана» (Приповісті 12:5). 
Переконайтеся, що ви звертаєтеся до правильної людини. 
У цьому світі є багато джерел мудрості, та «мудрість, що зверху 
вона,… чиста…, спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та 
добрих плодів, безстороння та нелукава» (Яків 3:17). Зверніть 
увагу на слова «мудрість, що зверху вона». Покладайтеся лише 
на радника, який живе згідно з принципами Слова Божого. (3) 
Переконайтеся, що людина, якій ви довіряєтеся, не довіряється 
іншим, яким ви не вірите. Кажуть, що можна визначити людину 
по компанії, з якою вона водиться. І це правда! Біблія каже: 
«Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить» (Псалом 
1:1). (4) «Проблемна розмова» може представити вас як жертву, 
а не як переможця. Ніхто не хоче підтримувати невдаху. Коли 
Йов втратив все, то майже всі його уникали. Тільки після 
того, як Бог подвоїв благословення Йова, вони повернулися, 
щоб брати участь в його житті і принести йому дари. Завжди 
є розумним контролювати свої вуста, думки і напрямок свого 
мислення. Пам’ятайте, що мовчання ніколи не можна процитувати 
неправильно.

«Вірнодухий… справу ховає» 
Приповісті 11:13

День 4. БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ, КОМУ ВИ ДОВІРЯЄТЕДень 3. МИСЛЕННЯ НА ОСНОВІ СОРОМУ (2)
«Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими» 
Якова 1:22

Сором виростає в темряві, але, щойно ви відкриваєте його 
світлу Слова Божого, він втрачає свою владу над вами. 
Почуття можуть бути дуже мінливими. І часто вони викликані 
повсякденними речами, такими як знайома пісня, згадка про 
когось, хто заподіяв вам біль, ювілей, день народження або 
свято, таке як Різдво або День Святого Валентина. Саме тому 
Яків каже нам:  «Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами 
самими». Один консультант з духовних питань пише: «Сором 
може не пускати нас вперед, утримувати нас внизу і змушувати 
нас не піднімати очей. Багато систем і людей є контрольовані 
соромом, і вони хочуть, щоб ми грали в їхню гру. Нав’язлива 
поведінка, пристрасть до сексу, переїдання, зловживання 
препаратами, звикання до азартних ігор – всі ці вчинки 
ґрунтуються на соромі. Наш минулий досвід і промивання 
мозків, якому ми могли піддаватися, ганьбили нас. «Не думай, 
що не відчувай, не рости, не змінюйся, не відчувай себе живим... 
нехай тобі буде соромно!» Пора покінчити з соромом! Атакуйте 
його. Ідіть на війну проти нього. Навчиться розпізнавати 
й уникати його, як чуми». Біблія каже: «Хто оскаржувати буде 
Божих вибранців?» (Римлянам 8:33). Якщо ви вчинили провину, 
або якщо провину вчинили проти вас, «кров Ісуса Христа, Його 
Сина, очищує нас від усякого гріха» (1 Івана 1:7). Зверніть 
увагу на слова «від усякого гріха». Замість того щоб говорити, 
як ви себе почуваєте, почніть говорити про те, що ви знаєте! 
Боже Слово – Божа думка про вас – це найбільш цілюща сила 
на землі. Тому читайте Слово, вірте йому, говоріть його і стійте 
в ньому. Поступаючи так, ви почнете підніматися над своїми 
думками, заснованими на соромі.
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Говорити, що справжня наука і Біблія суперечать одна одній, 
просто неправильно. Якщо є хоч один шанс на мільйон, що 
Бог, небо і пекло істинні, хіба ви не захочете знати? Зрештою, 
колись вам доведеться померти. Що тоді? Більш того, оскільки 
наші діти і внуки все більше піддаються думкам невіруючих 
педагогів, хіба ви не хочете відповідати на їхні запитання, 
коли вони приходять зі школи або коледжу, і направити їх 
у правильному напрямку? А, знаєте, що? Наука доводить 
істинність Біблії! Протягом наступних кількох днів давайте 
поговоримо про це. (1) Біблія говорить нам, що Земля плаває 
в космосі. Були часи, коли люди вірили, що вона сидить 
на великій тварині або на велетні. Цілком серйозно! Але 
за п’ятнадцять століть до Різдва Христового, патріарх Йов 
сказав: «На нічому Він землю повісив» (Йов 26:7). Подумайте 
про це: ви навіть свій капелюх не можете повісити ні на чому! 
Справа в тому, що наука тільки в 1650 році виявила, що 
Земля ні на чому не висить. (2) Біблія говорить нам, що земля 
складається з атомів. «Вірою ми розуміємо, що віки Словом 
Божим збудовані, так що з невидимого сталось видиме» 
(Євреям 11:3). Наука тільки нещодавно виявила, що все, що 
ми бачимо, складається з речей, які ми не можемо бачити, 
а саме, – невидимих атомів. Однак Біблія, яка написана 
понад дві тисячі років тому, каже, що це так. Так ось, Біблія 
не потребує науки, щоб довести, що вона істинна – просто 
наука підтверджує це.

«На початку Бог створив Небо та землю» 
Буття 1:1

День 6. НАУКА ДОВОДИТЬ ІСТИННІСТЬ БІБЛІЇ (1)

Ви відчуваєте стрес? Ваш розум долають турботи? Якщо це 
так, Бог хоче зняти ваш стрес. Прочитайте наступні місця Св. 
Письма повільно і з молитвою: «В тіні Твоїх крил я сховаюсь, 
аж поки нещастя мине!» (Псалом 56:2). «Твердинею став Ти 
нужденному, твердинею став для убогого в час його утиску, 
охороною від хуртовини» (Ісая 25:4). «І ось Я з тобою, і буду 
тебе пильнувати скрізь, куди підеш…, бо Я не покину тебе, 
аж поки не вчиню, що Я сказав був тобі» (Буття 28:15). 
«Покрова твоя Бог Предвічний і ти в вічних раменах Його» 
(Повт. 33:27). «Не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, бо 
Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі поможу, і правицею правди 
Своєї тебе Я підтримаю» (Ісая 41:10). «Я буду Той Самий до 
старости вашої, … і Я буду носити, й Я двигатиму й порятую!» 
(Ісая 46:4). Отже, ось Божий припис для зняття стресу. (1) 
Віруйте, що Бог дійсно дбає про вас. (2) Прийміть свідоме 
рішення перекласти на Нього всі свої турботи. Якщо ви 
перевантажені справами, то просіть у Бога мудрості, щоб 
змінити свій розклад. Коли проблема, з якою ви стикаєтеся, 
занадто велика для вас, і ви не в змозі впоратися, передайте 
її Богу – і не забирайте назад. Дозвольте Йому думати Свої 
думки через вас і дозвольте, щоб Його спокій, сила і терпіння 
взяли на себе управління вашим розумом. Практикуйте це на 
початку кожного дня і так часто, як вам необхідно, протягом 
усього дня. Це Божий засіб від стресу!

«Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується 
вами!» 1 Петра 5:7

День 5. БОЖИЙ ЗАСІБ ПРОТИ СТРЕСУ
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Біблія передбачала сучасні телекомунікації. Це звучить для вас 
неймовірно? Якщо так, то розгляньте цей вірш: «Чи блискавки 
ти посилаєш, і підуть вони, й тобі скажуть: Ось ми?» За тисячу 
п’ятсот років до Христа Бог сказав в книзі Йова, що світло може 
бути послане і воно проявиться в мові. В зв’язку з цим, чи знали 
ви, що все електромагнітне випромінювання – від радіохвиль 
до рентгенівських променів – рухається зі швидкістю світла 
(299 000 км в секунду)? Саме це дає нам миттєве бездротове 
спілкування з будь-ким на іншому кінці світу. Той факт, що 
світло може бути послане і переведене в мову, був відкритий 
наукою лише в 1864 році (3300 років по тому), коли британський 
вчений Джеймс Клерк Максвелл припустив, що електрика 
і світлові хвилі були двома формами одного і того ж. Семюел 
Морзе, який винайшов перший телеграф і назавжди змінив світ 
зв’язку, був біблійним віруючим християнином. За кілька років 
до своєї смерті він сказав: «Чим ближче я наближаюся до кінця 
свого паломництва, тим яснішим стає свідоцтво про Божественне 
походження Біблії. Все більше цінується велич і піднесеність 
Божих засобів для грішної людини, а майбутнє осяяне надією 
і радістю». У житті ви зустрінете не одного такого «Фому», який 
сумнівається, і Бог їх любить. Фактично, Ісус здійснив особливу 
появу після Свого воскресіння, щоб вирішити сумніви Фоми. Він 
і сьогодні здійснює це! Отже, познайомтеся з Біблією, а потім 
нехай кожне щире, допитливе серце знає, що наука доводить 
істинність Біблії.

«Чи блискавки ти посилаєш, і підуть вони, й тобі 
скажуть: Ось ми?» Йов 38:35

День 8. НАУКА ДОВОДИТЬ ІСТИННІСТЬ БІБЛІЇ (3)

Біблія говорить нам, що земля кругла. «Він Той, Хто сидить 
понад кругом землі». Слово «круг» в тексті єврейського 
оригіналу також може бути переведене як «окружність». Книга 
Ісаї була написана за сімсот років до народження Христа. Це, 
щонайменше, за триста років до того, як Арістотель у своїй 
книзі «Про небо» висловив думку, що Земля може бути сферою. 
Минуло ще дві тисячі років, і за часів, коли наука вважала, що 
Земля пласка, Святе Письмо надихнуло Христофора Колумба 
здійснити плавання навколо світу. Він написав: «Господь вклав 
це у мій розум ... Я відчув Його руку на мені ... Поза всяким 
сумнівом, натхнення прийшло від Духа Святого, бо Він втішав 
мене променями чудесного осяяння зі Святого Письма» (зі 
«Щоденника Христофора Колумба», про відкриття ним Нового 
Світу). Біблія вчить океанографії. У дев’ятнадцятому столітті 
Метью Фонтен Морі, якого називають «батьком» сучасної 
океанографії і військово-морської метеорології, читав слова 
Давида, що описують «все, що морськими дорогами ходить» 
(Псалом 8:9). Він сказав: «Якщо Бог сказав, що в морі є шляхи, 
я їх знайду». Сьогодні ми зобов’язані йому відкриттям теплих 
і холодних океанських течій. Його книга з океанографії 
залишається основним підручником на цю тему і до сих пір 
використовується в університетах. Тому наступного разу, коли 
ви зустрінете когось, хто сумнівається в точності Св. Письма, 
посміхніться милостиво і скажіть йому: «Наука доводить 
істинність Біблії».

«Він… сидить понад кругом землі»
Ісая 40:22

День 7. НАУКА ДОВОДИТЬ ІСТИННІСТЬ БІБЛІЇ (2)
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Біблія вказує на перший закон термодинаміки (відомий як 
закон збереження енергії), який свідчить, що, хоча енергія 
може змінюватися від однієї форми в іншу, вона не може бути 
створена або знищена. Цей закон спростовує теорію Фреда 
Хойла про «стійкий стан» або «безперервне творення», яка була 
відкинута вченими. Хойл заявив, що в усіх точках Всесвіту, 
які називаються «іртрони», постійно створюється матерія 
(або енергія). Але перший закон термодинаміки говорить про 
зворотне: сьогодні творіння не відбувається. Біблія каже: «І 
були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє» (Буття 2:1). 
Слово «скінчені» в єврейському оригіналі вказує на дію, яка 
вчинена в минулому і яка ніколи більше не повторюється. 
Другий закон термодинаміки говорить, що в усіх фізичних 
процесах кожна упорядкована система з плином часу стає 
більш невпорядкованою. Іншими словами, все руйнується 
і зношується, оскільки енергія стає все менш доступною для 
використання. Псалмоспівець написав: «Колись землю Ти був 
заклав, а небо то чин Твоїх рук, позникають вони, а Ти будеш 
стояти. І всі вони, як одежа, загинуть…, і минуться вони. Ти ж 
Той Самий, а роки Твої не закінчаться!» (Псалом 101:26-28). 
Що більше вчені дізнаються про життя на землі, то більше вони 
пізнають істину про те, що Біблія ясно вчила протягом століть. 
Яким би щирим не було ваше бажання, і як би сильно ви не 
старалися відкрити замкнені двері, ви повинні використовувати 
правильний ключ. Біблія – це ваш ключ, який відкриває двері 
до розуміння усього життя і Божого задуму для вас.

«А земля розпадеться, мов одіж» 
Ісая 51:6

День 10. НАУКА ДОВОДИТЬ ІСТИННІСТЬ БІБЛІЇ (5)

Біблія говорить про кругообіг води. «Всі потоки до моря пливуть, 
але море воно не наповнюється: до місця, ізвідки пливуть, ті 
потоки вони повертаються, щоб знову плисти!» Всі річки течуть 
в море, але море воно не наповнюється: до місця, де вони течуть, 
вони повертаються, щоб знову текти». Кожен день річка Міссісіпі 
скидає близько 1 589 872 949 280 літрів води в Мексиканську 
затоку. І коли ви думаєте про Темзу, Ніл і Амазонку, кожен 
день те ж саме відбувається в річках по всьому світу. Так, куди 
ж іде вся ця вода? Відповідь криється в гідрологічному циклі, 
який Біблія представила майже три тисячоліття тому. Мудрий 
цар Соломон написав: «Коли переповняться хмари дощем, то 
виллють на землю його» (Еккл. 11:3). Пророк Амос сказав: 
«Воду морську Він кличе, і виливає її на поверхню землі» (Амос 
9:6). А друг Йова Елігу сказав: «Отож, Бог великий… Бо стягає 
Він краплі води, і дощем вони падають з хмари Його, що хмари 
спускають його, і спадають дощем на багато людей» (Йов 36:26-
28). Ідея повного кругообігу води не була повністю зрозуміла 
наукою аж до сімнадцятого століття. Однак за дві тисячі років 
до відкриттів, зробленими такими блискучими розумами, як П’єр 
Перро, Едм Маріотт, Едмонд Галлей та іншими, Біблія ясно 
пояснила водний цикл. Правда в тому, що Біблія богонатхненна, 
непогрішна, надійна, і вона сучасніша, ніж завтрашня ранкова 
газета. Кожна газета має стовпець виправлень, де визнаються 
допущені помилки друку. Але в Біблії немає похибок! Ви можете 
довіряти їй вірне провадження в кожній області вашого життя.

«Ті потоки вони повертаються, щоб знову плисти» 
Екклезіаст 1:7

День 9. НАУКА ДОВОДИТЬ ІСТИННІСТЬ БІБЛІЇ (4)
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День 12. НАУКА ДОВОДИТЬ ІСТИННІСТЬ БІБЛІЇ (7)
«А ось бегемот, що його Я створив»
Йов 40:15

Перш ніж залишити цю тему, давайте розглянемо ще два 
наукових факти, які доводять, що Біблія істинна і заслуговує на 
довіру. (1) Біблія говорить про динозаврів. «А ось бегемот, що 
його Я створив… сила його в його стегнах, його ж міцність у м’язах 
його живота. Випростовує він, немов кедра, свойого хвоста… 
Його кості немов мідяні оті рури, костомахи його як ті пруття 
залізні. Голова оце Божих доріг; і тільки Творець його може 
зблизити до нього меча»  (в. 15-19).  Зверніть особливу увагу 
на ці дві фрази: (а) «голова оце Божих доріг» (творіння); (Б) 
«тільки Творець його може зблизити до нього меча» (знищити). 
Це означає, що Бог не тільки створив динозаврів, але і зробив 
їх вимерлими. (2) Біблія говорить про обертання Землі. Протягом 
століть вчені вірили в геоцентричний погляд на всесвіт; що 
відмінності між ніччю і днем були викликані обертанням сонця 
навколо Землі. Сьогодні ми знаємо, що обертання Землі по 
своїй осі відповідає за схід і захід сонця. Але чотири тисячі 
років тому в книзі Йова Бог сказав Йову: «Чи за своїх днів ти 
наказував ранкові? Чи досвітній зорі показав її місце, … Земля 
змінюється, мов та глина» (Йов 38:12-14). Образи гончара та 
глини на гончарному крузі не випадкові; це точна аналогія 
обертання Землі. А ось найкраща частина: Бог, Який створив 
все це з такою точністю і таким порядком, знає кожну деталь 
вашого життя, і Він шукає вас. Тому довіртеся Йому сьогодні.

Біблія дає докладний опис першого креслення для 
суднобудування. У книзі Буття Бог велів Ною побудувати 
корабель водотоннажністю 42 475 кубічних метрів і заповнити 
його достатньою кількістю людей і тварин, щоб заселити землю. 
Конкретні виміри, які Бог дав Ною, виявилися значними. У 1609 
році в Хоорн, Голландія, був побудований корабель в тих же 
пропорціях, і він зробив революцію в суднобудуванні. Відповідно 
до реєстру судноплавства Ллойда, на 1900 рік кожне велике 
судно у відкритому морі наближалося до пропорцій Ноєвого 
ковчега. І, до речі, якщо ви вважаєте, що вірити в те, що світ був 
одного разу знищений всесвітнім потопом, це не витончено і не 
освідчено, то подумайте ще раз. Близько 85 відсотків поверхні 
скель у всьому світі складені з осадових порід, що вказує на 
те, що в певний момент у минулому світ був покритий водою. 
Розгляньте також Біблію і метеорологію. Соломон написав: «Віє 
вітер на південь, і на північ вертається, крутиться, крутиться він 
та й іде, і на круг свій вертається» (Еккл. 1:6).  Повітря навколо 
Землі обертається величезними колами – проти годинникової 
стрілки в північній півкулі і за годинниковою стрілкою 
в південній півкулі. В результаті, ваш місцевий метеоролог 
може з високим ступенем точності розповісти, якою буде погода, 
щоб ви могли одягнутися відповідно. Просто немає іншої книги, 
яка подібна до Біблії! Коли ви вірите в її центральну звістку 
про спасіння через Христа, у вас є мир і радість; до того ж, після 
смерті ви можете всю вічність жити на небесах з Богом. Краще 
не буває!

День 11. НАУКА ДОВОДИТЬ ІСТИННІСТЬ БІБЛІЇ (6)
«Зроби собі ковчега... отак...: три сотні ліктів довжина..., 
п’ятдесят ліктів ширина..., а тридцять ліктів височина» 
Буття 6:14-15
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Один момент Божої милості зробить для вас більше, ніж ціле 
життя зусиль. Завдяки милості Божої, Рут із злиденної вдови 
стала дружиною Боаза, багатої людини. З милості Божої Естер 
стала царицею і змогла врятувати єврейський народ. Коли ви 
почнете ходити в Божій милості, перед вами відкриються двері 
можливостей, вам зустрінуться правильні люди, і ви виявите ідеї, 
стратегії і ресурси в найнесподіваніших місцях. Чи означає це, 
що ви не зіткнетеся з опором? Ні; коли ви робите щось вартісне, 
ви повинні очікувати атаки з боку тих, хто не причетний до 
Божого плану для вашого життя. Це неминуче. Але в Біблії 
сказано, що навіть «цареве це серце в Господній руці: куди 
тільки захоче, його Він скеровує» (Приповісті 21:1). Подібно 
зміни напрямку руху потоку, Бог може змінити серця людей і дати 
вам прихильність тих, які в іншому випадку відкидають вас або 
не звертають на вас уваги. Соломон пише: «Як дороги людини 
Господь уподобає, то й її ворогів Він замирює з нею» (Приповісті 
16:7). Тому, коли люди противляться вам або не погоджуються 
з вами, просто зосередьтеся на тому, щоб догоджати Богу і дати 
Йому можливість мати справу з наслідками. Пам’ятайте, що Бог 
береться за справу там, де ви опускаєте руки. Він може дати 
вам благословення, які ви, по-людськи кажучи, не заслуговуєте, 
і на які не маєте права. Подібно до того, як Святий Дух 
зміцнював Ісуса на виконання місії Його життя, Він спорядить 
і зміцнить вас для виконання Його задуму в вашому житті (див. 
Лук. 4:18-19). Тому припиніть так старатися, щоб все відбулося 
по-вашому, і почніть молитися про Божу милість. Він пообіцяв 
це вам, і він виконує Свої обіцянки.

«Учини мені милість за словом Своїм!» 
Псалом 118:58

День 14. ПОЧНІТЬ МОЛИТИСЯ ПРО БОЖУ МИЛІСТЬ

Народ ізраїльський опинився в рабстві у Вавилоні, тому що 
люди не послухалися Бога і вирішили жити по-своєму. І вони 
заплатили за це високу ціну. Вони втратили свої будинки, 
свою роботу, свободу і самоповагу. Чи сталося таке з вами? 
Є хороша новина. Бог каже: «Я… думаю про вас… думки 
спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. І ви 
кликатимете до Мене, і підете, і будете молитися Мені, а Я буду 
прислуховуватися до вас. І будете шукати Мене, і знайдете, 
коли шукатимете Мене всім своїм серцем. І Я… верну вас… зо 
всіх місць, куди Я вигнав був вас…, верну вас до того місця, 
звідки вас Я був вигнав» (Єремія 29:11-14). Це означає, що 
у Бога ще є план для вашого життя. Якщо ви щиро, «всім своїм 
серцем» шукаєте Його, Він відкриє вам Свій намір. Ви питаєте: 
«Звідки ви знаєте, що Бог має для мене план?» Тому що ви 
ще дихаєте! У Нього є план для кожної людини, яку Він будь-
коли створював, і цей план ніколи не старіє. На відміну від 
молока в вашому супермаркеті, у якого є термін придатності, 
після якого воно не може бути використано, плани Бога не 
мають дат закінчення терміну. Навіть, якщо ви збилися зі шляху 
і протягом багатьох років ігнорували Божий план, Господь все 
ж може почати реалізовувати Свій задум в той самий момент, 
коли ви повернете своє життя до Нього і будете відповідати 
Його волі. Тепер план може бути дещо іншим, ніж він міг бути 
двадцять років тому, якби ви звернули увагу на Бога, але це не 
зупиняє Господа. Він може пристосувати Свій план до всього, 
що з’являється в житті будь-якої людини, яка будь-коли жила на 
землі, в тому числі і вашого.

«Бо Я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить 
Господь» Єремія 29:11

День 13. БОГ МАЄ ДЛЯ ВАС ЗАДУМ
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Бог відповідає за ваші відносини з Ним. У той момент, коли ви 
довіряєтеся Ісусу Христу, Його Сину, ви повністю визнані як 
член сім’ї дітей Божих. Але ви відповідальні за своє спілкування 
з Богом. Біблія каже: «Коли ж кажемо, що маємо спільність 
із Ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо й правди 
не чинимо!». Зупиніться і подумайте про останній випадок, 
коли ви відчували напругу у стосунках з кимось із вашої 
сім’ї. Ви продовжували залишатися членами однієї родини, 
але ваша розмова стала поверхневою, і ви виявили, що вам 
комфортніше бувати нарізно один від одного, ніж разом. Коли 
щось відбувається між двома людьми, які зазвичай близькі, 
то перше, що зникає, – це свідчення спілкування. Те ж саме 
відбувається і в нашому ходінні з Богом. Раптово наші молитви 
стають поверхневими і неглибокими: «Господи, будь ласка, 
благослови цю їжу». І ми починаємо уникати проводити час 
з цієї Особистістю: «У мене просто немає часу на мої молитовні 
роздуми». Головна передумова для спілкування з Ісусом – це 
слідування за Ним кожного дня і виконання Його заповідей. 
Коли Петро і учні ловили рибу, Господь велів їм закинути 
свої сіті з правого боку човна. Коли вони послухалися Його, 
то зловили повний човен риби. Але того дня сталося щось ще 
значніше. Коли Ісус наблизився, Іван сказав: «Це Господь» 
(Івана 21:7). Далі слідувала спільна трапеза і задушевне 
спілкування з Ісусом. Тому, якщо сьогодні ви відчуваєте себе 
позбавленим спілкування з Ісусом, то цілком ймовірно, що ви 
або припинили з Ним спілкуватися, або почали не слухатися 
Його. Якщо це правда, то зробіть з цим що-небудь.

«Коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним…» 
1 Івана 1:6

День 16. СТОСУНКИ І СПІЛКУВАННЯ

Хтось сказав: «Коли ваш єдиний інструмент – це молоток, 
то ви схильні розглядати кожну проблему, як цвях». Давайте 
подивимося правді в очі: через наші сильні характери деякі 
з нас схильні використовувати молоток там, де більш м’який 
підхід спрацював би краще. Якщо ваша проблема в цьому, 
то пам’ятайте про наступні три фактори. (1) Володіння собою. 
У засмученому стані ви, швидше за все, з маленької «мухи» 
зробите великого «слона». Тому, коли вам потрібно реагувати 
і при цьому регулювати «рівень децибел», пам’ятайте наступне 
правило: коли реакція гірша від дії, яка її спровокувала, то 
проблема зазвичай росте. Але, коли реакція менше, ніж дія, то 
проблема зазвичай зменшується. (2) Володіння термінами. Якщо 
ви досить швидко не доправите травмовану людину в лікарню, 
вона може втратити життя. І якщо ви не вибачитеся, коли когось 
образили, то можна втратити відносини. Знати, коли потрібно 
і коли не потрібно діяти, – настільки ж важливо, як приймати 
правильні заходи. Дороті Невіл сказала: «Справжнє мистецтво 
розмови – це не тільки сказати щось правильне в правильному 
місці, але і не піддатися моментального спокусі і не сказати 
щось неправильне». (3) Володіння ситуацією. Один чоловік 
увійшов до ресторану і запитав офіціанта: «У вас є що-небудь, 
щоб вилікувати гикавку?» Офіціант вдарив його по спині. «Що 
це ви робите! В чому справа?» – вигукнув чоловік. Офіціант 
посміхнувся: «Але ж у вас більше немає гикавки, чи не так?» 
Чоловік сказав: «У мене і не було гикавки. Я хотів допомогти 
своїй дружині. Вона в машині!» Ви схильні робити поспішні 
висновки? Не поспішайте, і ви швидше зможете відреагувати 
належним чином.

«Завжди дбайте про добро один для одного й для всіх» 
1 Солунянам 5:15

День 15. ТРИ ЧИННИКА
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Якщо ви батько, то Бог очікує, що ви будете лідером у своїй 
родині. Це означає наступне. (1) Ви повинні хотіти керувати. 
Без хорошого керівництва ваші діти цілком ймовірно будуть 
в своєму житті потрапляти в біду. Колишній генеральний 
прокурор США Вільям Барр сказав: «Якщо ви подивитеся на 
один фактор, який найтісніше пов’язаний зі злочинністю, то 
це не бідність, не безробіття, не рівень освіти; це відсутність 
в сім’ї батька». (2) Ви повинні знати, куди йдете. Без чіткого 
напрямку для свого власного життя ви не можете направляти 
своїх дітей. Бог очікує, що ви зробите своїх дітей здатними 
приймати мудрі рішення в таких важливих сферах життя, як 
інтимна близькість, гроші, взаємини, шлюб і вибір професії. 
Це доленосні питання. Ваша робота полягає в тому, щоб 
навчити дітей через настанову, а також на практиці, про сенс 
цих найважливіших життєвих питань, і допомогти їм прийняти 
благочестиві рішення з кожного з них. (3) Ви повинні бути поруч 
з ними для їх блага. Тата мають відрізнятися наступним: напрям, 
доступність, дисципліна, духовність. Найважливіший компонент 
в даному списку – це доступність. Чому? Тому що, якщо ви 
недоступні, ви не можете дати напрямок, ваша дисципліна 
буде викликати обурення, а ваше духовне керівництво буде 
відкинуте. Природа не терпить порожнечі, і, якщо ви не керуєте 
своїми дітьми, хтось буде керувати ними замість вас. Якщо вас 
немає поруч з ними, там буде хтось інший, і цей хтось може 
вам не сподобатися. І коли це станеться, велика проблема не 
в тому, що вас не виявиться поруч, а в тому, що в вас більше 
не буде потреби! В Біблії Бог називається «наш Батько». Тому 
сьогодні попросіть Його допомогти вам стати таким батьком, 
якого потребують ваші діти.

«Сину мій… нехай мої заповіді стережуть твоє серце» 
Приповісті 3:1

День 18. БАТЬКО (2)

У Біблії сказано, що Бог помістив Адама в райський сад, щоб 
обробляти його і доглядати. Тому, навіть коли у вас прекрасне 
домашнє оточення, ви все одно повинні «порати його і доглядати». 
Залишившись без нагляду, найкращий в світі сад з часом 
перетвориться на зарості бур’янів. Точно так само, якщо ви 
присвятите весь час і енергію своїй кар’єрі і нічого не залишите 
для шлюбу і сім’ї, то ваше сімейне життя стане зоною лиха. 
У розглянутому нами тексті слово «доглядати» мовою оригіналу 
та у всіх перекладах означає «охороняти» або «захищати». Праця 
Адама полягала у тому, щоб охороняти і захищати свій будинок. 
«Від чого?» – запитаєте ви. – Врешті-решт, хіба він не жив 
в ідеальній обстановці?» Так, але з’явився сатана, який завдав 
лиха! Кажуть, що диявол знаходиться «в дрібницях». Подивіться 
уважно, і, швидше за все, ви побачите його дії у вашій родині 
в певних областях порушень і стресу. Між подружжям виникають 
сварки і боротьба, тому що ми переконані, що проблема в іншій 
людині. Диявол хоче, щоб ми думали саме так! Він знає, що ви 
ніколи не вирішите реальну проблему, коли людина, з якою ви 
воюєте, не є реальною проблемою. У вас є духовна проблема, 
викликана вашою егоїстичною природою, яка дає сатані точку 
доступу в ваш будинок. Шлюб був встановлений Богом. 
Тому, коли ви розглядаєте все з Божої точки зору і починаєте 
діяти відповідно до Його правил, у вас будуть продуктивні, 
цілеспрямовані і мирні відносини, які Він хоче, щоб ви мали.

«Послухай… напучення батька свого» 
Приповісті 1:8

День 17. БАТЬКО (1)
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Ісус запитав Своїх учнів: «Про що міркували в дорозі? … вони 
сперечалися… проміж себе… хто найбільший… і промовив до них: 
Коли хто бути першим бажає, нехай буде… слуга всім!» (в. 33-
35). Якщо після трьох років життя з Ісусом, день і ніч, навіть 
Його учні боролися з поняттям смирення, ніхто з нас не вільний 
від цього. Тоді Ісус дав їм урок, який вони ніколи не забували. 
«Ісус, знавши те, що Отець віддав все Йому в руки, і що від Бога 
прийшов Він, і до Бога відходить, устає від вечері, і здіймає 
одежу, бере рушника й підперізується. Потому налив Він води 
до вмивальниці, та й зачав обмивати ноги учням, і витирати 
рушником, що ним був підперезаний» (Івана 13:3-5). Потім Ісус 
ошелешив їх наступними словами: «А коли обмив ноги вам Я, 
Господь і Вчитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати. 
Бо то Я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як Я вам учинив» 
(в. 14-15). Чак Свіндолл пише: «Вважається, що згинання колін, 
щоб допомогти іншим або визнати власну слабкість, зробить вас 
вразливим для тих, хто може вами скористатися. Занадто багато 
лідерів вважають, що їм повинні служити, за винятком коротких 
періодів, коли їм вигідно показати, що вони служать іншим – 
але не занадто довго... Але не так серед послідовників Христа. 
Для них смирення – не релігійне поняття, а спосіб життя». Отже, 
сьогодні практикуйте смиренність!

«Сперечалися… проміж себе в дорозі, хто найбільший»
Марка 9:34

День 20. ВИЯВЛЯЙТЕ СМИРЕННЯ

Діти без батька на 100-200% частіше відчувають емоційні 
і поведінкові проблеми, вдвічі частіше вживають наркотики 
і алкоголь, більш схильні до сексуальної активності в ранньому 
віці і в три рази частіше скоюють тяжкі злочини. Понад 50 
відсотків підлітків, які намагаються вчинити самогубство, 
живуть в будинках з одним з батьків. Більшість утікачів 
залишають домівки без батька, а хлопчики, які не мають батька, 
на 300 відсотків частіше потрапляють до в’язниці. Сімдесят 
відсотків неповнолітніх в довгострокових виправних установах 
зросли без батька. Доньки, що не мають батька, на 53 відсотки 
частіше одружуються в підлітковому віці, а 164 відсотка 
частіше мають позашлюбних дітей. Доньки, які не мають батька 
і які виходять заміж, мають 92-відсотковий рівень розлучення, 
а сини, які не мають батька, на 35 відсотків частіше відчувають 
невдачу в шлюбі. Вісімдесят відсотків підлітків, які надійшли 
в психіатричні лікарні, потрапляють із сімей без батька. Вони на 
50 відсотків частіше стикаються з проблемами навчання. Вони 
гірше встигають у школі і втричі частіше відсіваються, ніж діти, 
які виросли в домі з батьком. Можна бути присутнім фізично, 
але відсутнім емоційно. У недавньому опитуванні 50 відсотків 
батьків заявили, що відчувають себе винними в тому, що 
проводять занадто мало часу зі своїми дітьми. Згідно з даними 
Ради з вивчення сім’ї, середній батько проводить вісім хвилин 
в день в безпосередній розмові зі своїми дітьми. А в сім’ях, 
де мама працює поза домом, цей показник знижується до 
чотирьох хвилин. Якщо ви знаходите цю статистику шокуючою, 
то прокиньтеся від сну і зробіть з цим що-небудь!

«Мій сину, якщо твоє серце змудріло, то буде радіти 
також моє серце» Приповісті 23:15

День 19. БАТЬКО (3)
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Пропустити своє завдання в житті – це пропустити те, для чого Бог 
поставив вас на землі. Ви обдаровані і покликані Богом, і вам 
потрібно до цього серйозно ставитися. Питання не в тому, від 
чого ви біжите, а, до чого ви рухаєтеся? Щоб домогтися успіху, 
ви повинні знати Божу волю і зосередитися на її виконанні. 
Наявність потужного «Чому» дасть вам необхідне «Як». Мета, 
а не гроші і талант – ось ваш найбільший актив. Щоб допомогти 
вам дізнатися про призначення свого життя, дайте відповідь 
на наступні питання. (1) Який у вас темперамент, і який ваш 
талант? Психолог і мотиваційний спікер Чарльз Гарфілд сказав: 
«Пікові виконавці – це люди, які віддані захоплюючій місії. 
Абсолютно ясно, що вони глибоко переймаються тим, що вони 
роблять, а їхні зусилля, енергія та ентузіазм надихаються цієї 
конкретної місією». (2) Чому ви робите те, що робите? Існує 
велика різниця між тим, що ви щось робите, тому що вірите, що 
Бог покликав вас це робити, і виконанням того, що ваші батьки, 
друзі чи ваше «его» хочуть, щоб ви робили. (3) Що ви робите 
недобре? Знання того, до чого ви покликані, часто починається 
з виявлення, до чого ви не покликані. Коли ви можете прийняти 
свої обмеження, ви на шляху до розуміння завдання свого життя. 
Коли ви вдаєте з себе когось, ким ви не є, то живете з хронічним 
почуттям неадекватності і настроюєтеся на розчарування. Не 
робіть цього. Будьте відкриті для правди про себе. Відкрийте 
своє Богом дане завдання, а потім присвятіть себе цьому.

«І свого життя не вважаю для себе цінним, аби но 
скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від 
Господа Ісуса» Дії 20:24

День 22. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВАШОГО ЖИТТЯ

Коли ви згрішите, Дух Божий викриє вас і покаже вам на 
необхідність покаятися і змінити свої шляхи. Але, поки ви 
не отримаєте своє прославлене тіло на небесах, ви завжди 
будете вирішувати проблему гріха. Апостол Яків написав: 
«Бо багато ми всі помиляємось». Але не падіння веде вас до 
поразки, а знаходження внизу! Підніміться, обтрусіться від 
пилу, прийміть Божу благодать, навчіться на цьому досвіді 
і рухайтеся далі. Біблія каже: «Тож немає тепер жадного осуду 
тим, хто ходить у Христі Ісусі» (Римлянам 8:1). Бог не засуджує 
вас, тому припиніть засуджувати себе. Кілька десятиліть тому 
було популярним носити маленький значок зі словами «Бог 
продовжує працювати в мені». Господь продовжує працювати 
також і над вами. Іноді ми винні в неправильному вчинку 
з правильним мотивом. Наприклад, в 1957 році компанія «Ford 
Motors» назвала новий «Едсель» «автомобілем десятиліття». 
Спробуйте сказати це всім тим водіям, у яких не закривалися 
дверцята, не спрацьовував сигнал і не «заїдала» коробка 
передач! Згадайте Пізанську вежу в Італії, коли архітектор 
спроектував фундамент глибиною 3 метри для будівлі висотою 
54.56 метра. Вам би таке сподобалося у вашому резюме? Справа 
в тому, що найталановитіші люди часто роблять найбільші 
помилки. Соломон написав: «Немає людини праведної на землі, 
що робила б добро й не грішила» (Еккл. 7:20). Апостол Павло 
додав: «Не тому, що я вже досягнув, або вже вдосконалився, 
але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув 
був мене» (Филип’янам 3:12). Тож, перестаньте мучити себе.

«Бо багато ми всі помиляємось» 
Яків 3:2

День 21. ПРИПИНІТЬ САМОКАТУВАННЯ
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Ісус сказав: «Отож, кожен, хто слухає цих Моїх слів і виконує 
їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на 
камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на 
дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований» 
(в. 24-25). Коли налетять бурі життя – а вони налетять – вже 
запізно класти міцний фундамент. Саме тоді ви виявляєте, на 
якій основі побудоване ваше життя, тому не обманюйте себе, 
використовуючи погані матеріали або економлячи. Будьте 
готові визнати свої слабкості і працювати над ними. Деякі 
з найсильніших людей, яких ви знаєте, свого часу потребували 
допомоги для подолання слабостей. Пастор однієї великої 
церкви згадує початок свого шляху, коли він молився, щоб 
Бог збільшив розмір його служіння. Він пише: «Після багатьох 
днів мовчання Господь відповів так: «Ти дбаєш про побудову 
служіння, а Я дбаю про збудування людини. Горе людині, 
чиє служіння стає більше, ніж він сам!» Відтоді мене більше 
турбувала молитва про служителя, ніж про служіння. Я все ще 
дивуюся, ким я стаю, коли щодня вкладаю своє життя в Його 
руки. Він мене змінює – і Він ще не закінчив Свою працю. Так 
багато ще потрібно зробити. Кожен день я бачу в собі більше 
незрілості. Але, який різкий контраст між мною сьогоднішнім 
і тим, яким я був... і я довіряю Богові більше, ніж будь-коли». 
Тому працюйте над своїми відносинами з Богом. Будуйте 
підвалини вашого життя на істинах Його Слова, і коли налетять 
бурі, ви зможете встояти.

«На камені був він заснований»
Матвія 7:25

День 24. БУДУЙТЕ МІЦНУ ОСНОВУ

Якби ви зустріли Асафа, який написав деякі з псалмів, 
ви, ймовірно, подумали б, що він не дбав про мир. Але це 
помилкова думка: «А я, мало не послизнулися ноги мої, мало не 
посковзнулися стопи мої». Потім, наприкінці псалма він робить 
розворот на 180 градусів і пише: «Гине тіло моє й моє серце, та 
Бог скеля серця мого й моя доля навіки» (в. 26). Незважаючи 
на свої проблеми, він вирішив говорити слова підбадьорення. 
Коли у вас є можливість когось підбадьорити, зробіть це. Ви 
ніколи не знаєте, що переживає людина, де б вона не жила 
– в особняку або хатині. Ось важливий принцип, який слід 
враховувати: люди, як правило, стають тим, що думають про 
них найважливіші люди в їх житті! Тому думайте про краще, 
вірте в краще і висловлюйте все найкраще стосовно людей. Ви 
говорите: «Але вони повинні припинити робити одні і ті ж дурні 
помилки!» Зміни відбуваються по сантиметру, а не по кілометру. 
Навіть коли щось здається простим, воно рідко буває легким. 
Єдиний спосіб розірвати старі звички – це створити нові, і це 
вимагає часу і практики, причому багато. Ви не можете сказати 
людям щось один раз і очікувати, щоб вони все зрозуміли; їм 
потрібно чути це знову і знову, перш ніж вони зможуть виконати 
виправлення. Те, як ви їм говорите, може визначити, застигнуть 
вони від страху або злетять вгору над перешкодами. Будьте 
наполегливі. Ніколи не здавайтеся, намагаючись допомогти 
людям покращитися. Визнайте кожен крок прогресу, який вони 
роблять. Спосіб отримання міцних результатів – терпіння, любов 
і підбадьорення.

«А я, мало не послизнулися ноги мої» 
Псалом 72:2

День 23. ТЕРПІННЯ, ЛЮБОВ І ПІДБАДЬОРЕННЯ
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Коли ви знаєте, що перебуваєте в центрі Божої волі для свого 
життя, ви маєте спокій, незважаючи на несприятливі обставини. 
У вас є впевненість, щоб звертатися до Бога будь-якого часу, 
знаючи, що Він дасть вам те, що вам потрібно. Ви спитаєте: 
«Але, як я можу дізнатися, що перебуваю у волі Божій?» Коли 
знаєте такі дві істини, які ясно викладені в Біблії. (1) Ви повинні 
бути християнином. Павло каже нам: «Бо всі, хто водиться 
Духом Божим, вони сини Божі» (Римлянам 8:14). Тільки, будучи 
віруючим, ви маєте в собі присутність Духа Святого. Ви повинні 
мати цю внутрішню допомогу, якщо збираєтеся виконувати волю 
Божу і насолоджуватися благословенням, яке це приносить. 
(2) Ви повинні виявляти мудрість. «Отож, уважайте, 
щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, 
використовуючи час, дні бо лукаві! Через це не будьте 
нерозумні, але розумійте, що є воля Господня» (Ефесянам 
5:15-17). Знаменитий богослов і проповідник Джонатан Едвардс 
вступив до Єльського університету 1716 року у віці тринадцяти 
років, а в сімнадцять років він закінчив навчання, будучи 
кращим студентом курсу. До 20-ти років він вирішив ніколи 
не втрачати жодного моменту часу; але «покращувати його 
найкориснішим способом, яким тільки можна». У двадцять 
шість він ніс пасторське служіння в одній з найбільших 
Конгрегаціоналістських церков в Массачусетсі. І, коли Бог 
вирішив відвідати Нову Англію через Велике Пробудження, 
Він обрав використовувати Джонатана Едвардса, тому що той 
був підготовлений і готовий. Виконання волі Божої вимагає 
залишатися чутливим до Духа Святого і жити в стані постійної 
готовності. Отже, як у вас справи з цим?

«Розумійте, що є воля Господня» 
Ефесянам 5:17

День 26. ОСЯГНЕННЯ ВОЛІ БОЖОЇ (1)

Біблія каже: «Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить 
хто світ, у тім немає любови Отцівської» (1 Івана 2:15). Однак 
деякі з нас читають це так, ніби більша любов до Господа 
вимагає менше любові до оточуючих нас людей. Ми можемо 
відчувати себе ніяково поряд з ними, або втрачати з ними 
зв’язку, або не знати, як з ними спілкуватися, або давати 
сигнали, що ми духовно вищі за них. Біблійні слова «мудрий 
життя набуває» (Прип. 11:30) слід розуміти так, що слідом за 
праведною людиною неодмінно підуть люди. Ви покликані 
приносити радість людям, а не судити їх. Бог вже встановив 
час і місце суду, і ви не будете на престолі, коли Він судитиме! 
Ісус називається Пастир Добрий (Івана 10:11), і тут слово 
«добрий» на грецькій мові буквально означає «привабливий, 
привабний, принадний». Христос був настільки привабливий, 
що людей мимоволі тягло до Нього. А до вас вони тягнуться? 
Ісус сказав, що ми покликані бути сіллю і світлом. Сіль робить 
смак їжі більш приємним, а світло, пролите на шляху людей, 
показує їм правильний шлях. Ось деякі приклади мудрих людей, 
які прихиляють до себе. Пророк Ісая свідчив в житті царів, троє 
єврейських юнаків змінили політику Вавилона, а економіст 
Йосип врятував Єгипет від голоду. Так, сатана діє, забираючи 
Христа від Різдва, молитву від шкіл, а Бога від уряду. Але він 
не переможе, і він це знає (див. Об. 12:12). Однак його стратегія 
полягає в тому, щоб переконати нас, що він може. Тому сьогодні 
намагайтеся бути мудрими і розумними, щоб ви могли приводити 
людей до Христа.

«Мудрий життя набуває» 
Приповісті 11:30

День 25. БУДЬТЕ МУДРІ Й ПРИВІТНІ
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Близько 75 відсотків віруючих зараз живуть в країнах третього 
світу, часто в антихристиянському оточенні. Сюй Юнхан – один 
з них. Він домагався законної реєстрації домашніх церков 
в Китаї. Уряд відповів тим, що кинув його на два роки в камеру 
розміром 2,50 на 2,50 в пекінській в’язниці. Там не було 
санітарних зручностей, тільки труба в кутку, вода з якої текла 
прямо на бетон. «Моя камера була останньою зупинкою для 
ув’язнених, засуджених до смерті, – сказав він. – Іноді в цьому 
крихітному вологому приміщенні набиралося по троє інших 
ув’язнених, які очікують побачення з катом». Юнхан вижив 
завдяки молитві, роздумам та письму. Використовуючи шматок 
мила, яким він писав на стінах своєї камери, він виклав основні 
пункти книги про Бога. Закінчивши писати, він передав ці думки 
пам’яті, а після звільнення він перетворив свої тюремні нотатки 
в книгу з п’ятдесяти тисяч слів за назвою «Бог-Творець». 
Найчастіше ваші труднощі і негаразди підтверджують, що ви 
живете з волі Божої, а не навпаки! Павло пише: «Тільки Дух 
Святий в кожному місті засвідчує, кажучи, що кайдани та муки 
чекають мене... Але я ні про що не турбуюсь, і свого життя 
не вважаю для себе цінним, аби но скінчити дорогу свою та 
служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити 
Євангелію благодаті Божої» (в. 23-24). Зверніть тут увагу 
на слово «благодать». Незалежно від того, наскільки важка 
воля Божа, ви можете виконати її, звертаючись кожен день до 
невичерпного запасу Його благодаті.

«Дух Святий… засвідчує, кажучи, що кайдани та муки 
чекають мене» Дії 20:23

День 28. ОСЯГНЕННЯ ВОЛІ БОЖОЇ (3)

Озираючись на своє життя, найбільшу радість вам принесе 
знання того, що ви виконали волю Божу. Але для того, щоб це 
сталося, ви дійсно повинні бажати виконувати Божу волю. Ісус 
сказав: «Коли хоче хто волю чинити Його, той довідається про 
науку, чи від Бога вона, чи від Себе Самого кажу Я» (Івана 7:17). 
Зверніть увагу на слова «хоче… волю чинити Його». Більше ніж 
отримання освіти, створення сім’ї, придбання власного будинку 
або чого-небудь ще в житті, ви повинні бажати виконання Божої 
волі. Чак Свіндолл пише: «Були часи, коли я говорив, що хочу 
виконувати Божу волю, але насправді не виконував. У цьому 
важко зізнаватися, але, озираючись назад, я розумію, що часом 
я пручався Його волі. Я засвоїв урок: егоїстичний опір тягне 
за собою серйозні наслідки». Павло пише: «Чиніть від душі 
волю Божу, служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям! 
Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від 
Господа» (Ефесянам 6:6-8). Зверніть увагу на виконання волі 
Божої «від душі». Цей вираз підкреслює глибину слухняності. 
Більше, ніж вдоволення людей; більше, ніж придбання земних 
благ і статусу; більше, ніж безпечне життя – вашим найбільшим 
бажанням має бути догоджання Богу. Псалмоспівець молився: 
«Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і Закон Твій у мене 
в серці» (Псалом 39:9). Ваша молитва повинна бути такою: 
«Господь, у всьому, що я роблю в цей день, моє бажання – 
догодити Тобі і виконувати Твою волю».

«Навчи мене волю чинити Твою» 
Псалом 142:10

День 27. ОСЯГНЕННЯ ВОЛІ БОЖОЇ (2)
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Коли хтось говорить: «Почувайтеся, як вдома», це означає, 
що вас раді бачити, і ви прийняті. Саме це має на увазі Ісус, 
коли говорить: «Перебувайте в любові Моїй». Ніхто ніколи так 
сильно вас не любив і не любитиме, як Бог. Причина, з якої вам 
так важко зрозуміти цю істину, полягає в тому, що вам немає 
з чим порівнювати Його любов. Ніщо не може змусити Бога 
любити вас більше, ніж Він любить зараз, і ніщо не може змусити 
Його любити вас менше. Велика іронія полягає в тому, що ми 
витрачаємо своє життя, намагаючись заробити Його любов, коли 
її можна отримати тільки через віру. Іван каже: «Подивіться, яку 
любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми 
є. Світ нас не знає тому, що Його не пізнав» (1 Івана 3:1-2). 
Можливо, ви виросли з батьками, які утримувалися від проявів 
своєї любові або не могли її висловити. Бог так не поводиться. 
Усюди в Св. Письмі Він постійно говорить: «Я люблю тебе. 
Я люблю тебе. Я люблю тебе!» Клайв Льюїс писав: «Бог створив 
нас об’єктами Своєї любові! Іноді наші дії роблять нас негідними 
любові, але ми ніколи не позбавлені любові. А оскільки Бог 
любить нас – ми маємо цінність. І ніхто не може відняти у нас цю 
цінність. Божа любов, виявлена   на Голгофі, кріпиться до таких 
порочних істот, як ми, і з причин, які ніхто з нас ніяк не може 
зрозуміти, робить нас дорогоцінними і цінними вище всякого 
розуміння. Це незбагненна любов. І саме такою любов’ю Бог 
любить нас».

«Перебувайте в любові Моїй!»
Івана 15:9

День 30. ПЕРЕБУВАННЯ В БОЖІЙ ЛЮБОВІ

Зверніть увагу на шість описів сталості. (1) Вам не обов’язково 
бути великим, щоб почати; але ви повинні починати, щоб бути 
великим. (2) Слова «ціль» і «цілісність» йдуть разом. (3) Деякі 
люди мріють про здійснення великих справ; інші прокидаються 
і дійсно беруться за справу. (4) Всякий, хто хвалиться тим, 
що збирається зробити завтра, ймовірно, робив те ж саме 
вчора. (5) Ви ніколи не будете тим, ким повинні бути, поки не 
будете робити те, чим повинні займатися. (6) Якщо вам стає 
важко думати в межах усталених рамок, значить, прийшов час 
розширювати рамки. Коли Лестер Вундерман був звільнений зі 
своєї рекламної роботи, він відчував, що йому ще багато чому 
треба повчитися від керівника агентства Макса Сакхайма. Тому 
наступного ранку він повернувся в свій кабінет і продовжував 
працювати, як завжди, розмовляв з колегами і клієнтами і сидів 
на зборах – і все без оплати. Сакхайм ігнорував його цілий 
місяць. Нарешті, він підійшов до Вундермана і сказав: «Добре, 
ти перемагаєш. Я ніколи не бачив людини, в якої бажання 
працювати було більшим, ніж любов до грошей». Вгадайте, 
що сталося далі? Вундермен продовжив працювати і став 
одним з найуспішніших рекламних агентів століття. Серед його 
заслуг – винахід попередньо надрукованих газетних вкладишів, 
а також підписні картки, подібні до тих, які використовувалися 
«Time-Life Books» і «Columbia Record Club». Ці ідеї приносили 
мільйони доларів прибутку. Можливо, реклама – це не для вас, 
але, тим не менше, має бути дія. Що ви готові зробити для 
досягнення своєї мрії? Працювати без оплати? Не здаватися? 
Успіх належить тим, хто довіряє Богу – тримайтеся цього.

«За блаженних ми маємо тих, хто витерпів» 
Якова 5:11

День 29. ПРОДОВЖУЙТЕ СВОЮ ПРАЦЮ В СТАЛОСТІ
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Яків пише: «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте 
в усілякі випробовування, знаючи, що досвідчення вашої віри 
дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб 
ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. 
А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога… 
, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою… Бо хто має 
сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. 
Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. 
Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх» (в. 2-8). 
Зверніть увагу на три істини в цьому місці Св. Письма. (1) Ваша 
віра зростає, коли вона випробувана. Ви ніколи не дізнаєтеся 
про силу вашого якоря, поки не відчуєте натиск бурі. (2) Бог 
дасть вам мудрість, щоб впоратися з випробуванням. Тепер 
ви не отримаєте від Бога відповідь на всі ваші «Чому». Тому, 
замість того, щоб розпитувати Його, вам потрібно молитися: 
«Господи, як Ти хочеш використовувати це випробування, щоб 
розвивати мене духовно? Як я можу співпрацювати з Тобою, 
щоб отримати найбільшу користь? Які зміни Ти хочеш здійснити 
в моєму житті?» На такі питання Бог дасть відповідь. (3) Ви 
повинні бути готові до послуху. Можна просити у Бога мудрості, 
а потім сперечатися, тупцювати на місці чи знову плутатися, 
намагаючись вирішити, слухатися вам Бога, чи ні. Якщо ви 
така людина, то не чекайте, що Господь дасть вам що-небудь 
взагалі. Коли Бог дає вам Свою мудрість, ваша перша відповідь 
повинна бути такою: «Говори, Господи, бо раб Твій слухає!» 
(1 Самуїлова 3:10).

«Щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в 
чому не мали» Якова 1:4

День 32. ЗРОСТАННЯ СЕРЕД ЖИТТЄВИХ ВИПРОБУВАНЬ

У житті у вас будуть вороги, а також друзі. Цього не можна 
уникнути; це просто йде в пакеті. Проблема полягає не в тому, 
що у вас будуть вороги, а в тому, як ви будете ставитися до 
них? Наші друзі виявляють в нас краще, а вороги, звичайно ж, 
викликають у нас найгірше! Але, якщо ви послідовник Христа, 
є три речі, які ви не можете робити: ображатися, мстити або 
радіти, коли ваш ворог, здається, отримує по заслугах. Біблія 
каже: «Не тішся, як ворог твій падає, а коли він спіткнеться, 
хай серце твоє не радіє, щоб Господь не побачив, і це не 
було в Його очах лихим, і щоб Він не звернув Свого гніву від 
нього на тебе! Не пались на злочинців, не заздри безбожним, 
бо злому не буде майбутности, світильник безбожних погасне» 
(в. 17-20). Не дозволяйте, щоб вас руйнувала гіркота і образа. 
Краще приймати ліки зараз, ніж мучитися пізніше. Ніколи не 
бажайте зла вашому ворогові ... залиште відплату Богу. Помста 
– справа Бога, а не наша. Ви можете знати, що зробила вам 
ця людина, але тільки Бог знає, чому вона це зробила. Павло 
виклав це питання стисло, але твердо: «Не платіть нікому злом 
за зло, дбайте про добре перед усіма людьми! Коли можливо, 
якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми! 
Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо 
написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь» 
(Римлянам 12:17-19). Хтось завдав вам біль? Пробачте його!

«Не тішся, як ворог твій падає»
Приповісті 24:17

День 31. ВАМ ЗАВДАНО БІЛЬ? ПРОБАЧТЕ КРИВДНИКА
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Коли для Ісуса Навина прийшов час зайняти місце Мойсея, 
Бог сказав йому: «Будь сильний та відважний. Не бійся й не 
лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш 
ходити». І сьогодні Бог говорить вам те ж саме. Він хоче, щоб ви 
йшли за мрією, яку він вклав у ваше серце! Альфред Д. Соуза 
написав: «Мені довго здавалося, що життя от-от розпочнеться 
– реальне життя. Але на шляху завжди було якесь перешкода, 
щось таке, що потрібно було спочатку подолати, якась 
незавершена справа, віддати чомусь час, заплатити борг. І ось 
тоді почнеться життя. Нарешті мені стало ясно, що ці перешкоди 
і є моє життя». Коли ви стикаєтеся з перешкодами, то виявляєте 
про себе таке, про що ніколи не знали. Ви відкриваєте глибину 
своєї віри в Бога – і в себе. Кожна проблема знайомить вас із 
вами. Перешкоди – це просто заклик зміцнити свої позиції, а не 
відмовитися від своєї мрії. Коли ви озирнетеся на своє життя, 
ви більше пошкодуєте про те, чого не робили, ніж про те, що 
робили. Тому, коли ваша мрія виглядає неможливою, довіртеся 
Богу і дійте так, ніби невдача неможлива. Чому? Тому що «для 
Бога можливе все» (Марка 10:27). Це означає, що, якщо ви 
збираєтеся піднятися на гору Еверест, то обов’язково візьміть 
з собою прапор. Не слухайте тих, хто каже вам: «Це неможливо 
зробити таким чином». Або тим, хто говорить: «Ви йдете на 
занадто великий ризик». Ігноруйте те, що, на думку людей, не 
може бути зроблено, і зосередьтеся на тому, що, по Божому 
слову, може бути зроблено.

«Будь сильний та відважний» 
Іс. Навин 1:9

День 34. ІДІТЬ ДО СВОЄЇ МРІЇ (1)

В Біблійні часи, коли новий цар сходив на престол, він зазвичай 
вбивав або виганяв усіх членів сім’ї колишнього царя. Отже, 
ось історія. Йонатан, син царя Саула, і Давид, якого ненавидів 
Саул, були близькими друзями. Настільки близькими, що уклали 
завіт захищати один одного ціною життя. Після смерті Йонатана 
і Саула в битві після Йонатана залишився єдиний син на 
ім’я Мефівошет. Тому Давид звелів привести його до палацу 
і сказав: «Зроблю тобі ласку ради батька твого Йонатана, 
і зверну тобі все поле твого батька Саула. А ти будеш завжди 
їсти хліб при моєму столі». Мефівошет жив у Ло-Деварі, що 
означає «земля без нічого, місце без хліба» (див. 2 Сам. 9:4-
5). Це має істотне значення, тому що, коли у вас відсутня 
самооцінка, ваше оточення зазвичай відображає це. Ви або 
повністю здаєтеся, або йдете на іншу крайність, прагнучи бути 
досконалим. Але вам не потрібно ні те, ні інше. Біблія каже: «Бог 
через Христа вам простив» (див. Ефес. 4:32). Ваше прийняття 
Богом ґрунтується не на тому, хто ви, але ЧИЙ ви! Мефівошет 
був кульгавим на обидві ноги і не міг нормально ходити. 
У духовному сенсі це стосується і вас теж! Проте «Мефівошет… 
завжди їв при царському столі. І він був кривий на обидві свої 
ноги» (2 Самуїлова 9:13). Його кульгаві ноги неможливо було 
помітити, тому що вони були закриті царським столом. Бог і для 
вас робить те ж саме! Він вдягає вас у праведність Христа 
і покриває всі ваші гріхи Його кров’ю. Це означає, що ви 
прийняті в Божих очах завжди – включаючи даний момент.

«Зроблю тобі ласку» 
2 Самуїлова 9:7

День 33. БОЖА НЕЗАСЛУЖЕНА ДОБРОТА ДО ВАС
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Батьки, ось Біблійне обіцяння, на якому ви можете стояти: 
«Виллю Духа Свого на насіння твоє, а благословення Моє 
на нащадків твоїх». Ваші діти повинні зуміти продовжувати 
розпочате вами! Ваша стеля повинна бути їх підлогою. Вони не 
повинні просто слідувати за вами; вони повинні використовувати 
фундамент, який ви поклали, щоб побудувати щось більше. Не 
використовуйте комфорт усталеного порядку, як привід не 
оскаржувати старий тип мислення. Щоб вийти за межі ваших 
розумових бар’єрів, вам потрібно припинити говорити такі речі, 
як «Я такий, як є», або «Моя сім’я ніколи не розраховувала на 
багато, тому я теж не буду». Коли ви говорите це, ви суперечите 
Богу! Коли Бог вивів ізраїльтян з рабства, вони вирушили 
в Землю Обітовану. Цей шлях потрібно було пройти всього за 
одинадцять днів, але в підсумку пішло сорок років. Що сталося? 
Люди нескінченно скаржилися, і в результаті продовжували 
знову і знову ходити навколо тієї самої гори. Чому? Тому 
що вони чотириста років перебували в рабстві; вони думали 
і говорили, як раби! Вони не могли зрозуміти, що обіцяв їм Бог. 
Нарешті, Він сказав їм: «Досить вам кружляти навколо цієї 
гори, оберніться на північ!» Тобто, ідіть і заволодійте землею, 
яку Господь в клятві пообіцяв вашим нащадкам (див. Повт. 
2:3). Якщо ваше минуле було виткане з невдач, то сьогодні 
накресліть риску і оголосіть: «Все, досить! Я буду довіряти 
Богу для чогось більшого і кращого!» Саме в такі моменти 
змінюються долі. Підсумок: рішення, які ви приймаєте сьогодні, 
торкнуться не тільки вас, але і ваших дітей, тому попросіть Бога 
допомогти вам зробити правильні рішення.

«Виллю… благословення Моє на нащадків твоїх» 
Ісая 44:3

День 36. БЛАГОСЛОВЕННЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ 

Коли Йосип поділився своїми великими видіннями, якою була 
відповідь його братів? «Давайте вб’ємо його». Іноді ті, хто 
найближче до вас, найбільше будуть обурюватися вашою 
мрією, проте з Божою поміччю ви все одно зможете її виконати. 
Андрес Сеговія народився на півдні Іспанії і ще дитиною 
почав грати на гітарі. У ті часи гітара вважалася не більше 
ніж народним інструментом; серйозні композитори і музиканти 
не поважали її. Але Сеговія побачив потенціал для класичної 
музики на гітарі. Він почав вивчати техніку музикантів, що 
грали класику на скрипці і віолончелі. Потім він застосував 
ці прийоми до гри на гітарі і сам розробив інші методи. Він 
адаптував композиції старих майстрів, таких як Бах, і навчився 
виконувати їх на своєму інструменті. У 1909 році Сеговія 
дебютував у віці шістнадцять років. У 1919 році він здійснив 
всесвітній тур і змінив уявлення про класичну музику. Вперше 
композитори почали писати класичну музику для гітари, 
і з’явився новий музичний жанр. За вісімдесят років Сеговія 
змінив сприйняття людьми цього інструменту. І, подібно до 
багатьох великих мрій, його мрія вплинула далеко за межами 
того, що він собі уявляв. Можна стверджувати, що його зусилля 
відкрили двері для гітари в концертні зали і джазові групи, 
що, в свою чергу, призвело до посиленої електронікою гітари. 
Сьогодні, якщо ви насолоджуєтеся музикою Бітлз або Еріка 
Клептона, то це завдяки Андресу Сеговія. Якби не його мрія, 
велика частина музики двадцятого століття могла піти зовсім 
в іншому напрямку. Підсумок: коли ви перед собою ставите 
свою мрію, ви не знаєте, як багато ви досягнете.

«Ось іде той сновидець! А тепер давайте вбиймо його» 
Буття 37:19-20

День 35. ІДІТЬ ДО СВОЄЇ МРІЇ (2)
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Ми читаємо, що того дня, коли була народжена церква: «Усі 
ж вони [апостоли] сповнились Духом Святим, і почали говорити 
іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували 
ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під 
небом. А коли оцей гомін зчинився, зібралася безліч народу, та 
й диву далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли 
їхньою власною мовою! Усі ж побентежилися та дивувалися, та 
й казали один до одного: Хіба ж не галілеяни?.. усі чуємо ми, 
що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими! І всі 
не виходили з дива, і безрадні були, і говорили один до одного: 
Що ж то статися має?» (в. 4-8, 11-12). Питання: «Що ж то статися 
має?» вказує на те, що Бог любить і використовує всіх людей – 
циган і ковбоїв, байкерів і вчених, одиноких мам і процвітаючих 
чиновників. Це також говорить нам, що, коли ми наповнені Божим 
Духом, Він оснащує кожного з нас для досягнення певного типу 
людей. Потрібно відповісти на наступні питання. (1) З ким вам 
зручно розмовляти? З підлітками? Наркозалежними? Людьми 
літнього віку? Ви можете не знати, про що розповідати дітям, 
але будете красномовними з керівниками. Немає проблем; 
так вас влаштував Бог. (2) До кого ви відчуваєте найбільше 
співчуття? Бог не покладає на кожного з нас однакову ношу. 
«Хто створив серце кожного з них» (Псалом 32:15). Що змушує 
ваше серце журитися і від чого частішає ваш пульс? Коли ви 
бачите бездомних людей або жертв секс-торгівлі? Або тих, хто 
нещодавно зазнав втрату або розлучення? Павло каже: «Бог 
потіхи всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб 
змогли потішати й ми тих, що в усякій скорботі знаходяться» 
(2 Коринтянам 1:3-4). Отже, дізнайтеся, кого ви покликані 
досягати.

«Чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі 
мовами нашими» Дії 2:11

День 38. ДІЗНАЙТЕСЯ, КОГО ВИ ПОКЛИКАНІ 
ДОСЯГАТИ

Коли ви «не знаєте, чого не знаєте», то ви уразливі для 
здійснення помилок. Ви можете багато знати, але ви не знаєте 
все, що потрібно знати. Тому ви завжди повинні шукати хорошого 
і бути відкритими для прийняття його. Професійні гравці в гольф 
приходять на турнір разом з помічником. Цей помічник робить 
більше, ніж просто підносить ключки; він надає підтримку 
і дає цінну пораду. Томмі Боулт був одним із найвидатніших 
гравців у гольф всіх часів. Але у нього був великий недолік: 
жахливий характер. Одного року, коли він грав на турнірі 
в Південній Каліфорнії, він все ще сердився через поганий 
раунд, який у нього був напередодні. Тому він звелів своєму 
помічникові говорити тільки: «Так, містер Боулт» або «Ні, містер 
Боулт», якщо у нього щось запитають. А, якщо не запитають, 
він повинен був мовчати. Боулт зробив свій перший удар зі 
стартового майданчика, і, схоже, м’яч приземлився за деревом. 
Коли він дістався того місця, то запитав свого помічника: «Ти 
думаєш, я повинен вдарити «залізною п’ятіркою»?» Помічник, 
підкоряючись наказу, просто відповів: «Ні, містер Боулт». Боулт 
все одно вдарив «залізною п’ятіркою» і зробив неймовірний 
удар, який приземлився на зеленому за кілька футів від 
лунки. Він повернувся до свого помічника і з гордістю сказав: 
«Що ти думаєш про цей кидок?» Коли помічник підняв сумку 
і попрямував до зеленого, він просто сказав: «Це був не ваш 
м’яч, містер Боулт». Якщо Ви не хочете робити помилок, про 
які пошкодуєте, будьте відкриті для порад – і дотримуйтесь 
їх». Біблія каже: «Дорога безумця пряма в його очах, а мудрий 
послухає ради».

«Мудрий послухає ради» 
Приповісті 12:15

День 37. БУДЬТЕ ВІДКРИТІ ДО ПОРАД
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У книзі Буття, ще до створення Єви, Бог попередив Адама не 
їсти заборонений плід, і його обов’язком було повідомити про це 
своїй дружині. З усією очевидністю, він погано впорався з цим 
завданням. В результаті, він втратив роботу, і вони втратили 
свій дім. Зверніть увагу: диявол вперше наблизився до Єви 
з ідеєю непокори Богу. «І побачила жінка, що дерево добре на 
їжу… і разом дала теж чоловікові своєму, і він з’їв». Питання: 
«Де знаходився Адам, коли Єва піддавалася обману?» З нею. 
Отже, тут важливий урок. Коли чоловік не слухає Бога і не 
підкоряється Йому, він не може бути таким лідером, якого 
потребує його дружина і сім’я. Він буквально відкриває двері 
сатані, дозволяє йому увійти і вчинити в сім’ї безлад. Коли сатана 
намагався продати Єві свій «зіпсований товар», Адам мовчки 
стояв, замість того щоб втрутитися і сказати: «Це неправильно. 
Якщо ми не підемо по шляху, який Бог запланував для нас, ми 
втратимо все». Питання в шлюбі не про те, хто головний; мова 
йде про повагу структури, яку створив Бог, щоб всі члени сім’ї 
могли ходити в Його благословенні. В Біблії сказано, що сатана 
приходить, «тільки на те…, щоб красти й убивати та нищити» 
(Івана 10:10). Але, коли чоловік дійсно підкоряється Христу, він 
може захистити свою сім’ю. Тому, якщо ви чоловік, вам потрібно 
взяти на себе відповідальність. Якщо ви дружина, вам потрібно 
закликати свого чоловіка ходити з Богом і сказати йому, що для 
неї честь і привілей йти слідом за таким чоловіком.

«І разом дала теж чоловікові своєму, і він з’їв» 
Буття 3:6

День 40. ЧОЛОВІК І ЖІНКА (1)

Біблія каже: «Господь дає милість та славу, добра не відмовляє 
усім, хто в невинності ходить» (Псалом 83:12). Іноді ми молимося 
про якусь певну річ, вважаючи, що це для нас добре. Але Бог, 
у Якого є план щодо вашого життя, знає, що буде на благо, а що 
– ні. Дружина Біллі Грема, Рут, сказала, що, якби Бог відповів 
на всі її молитви, коли вона була молодою, вона б кілька разів 
виходила заміж не за них. Дві сльози плавали по річці життя. 
Одна запитала іншу: «Хто ти?» Друга відповіла: «Я сльоза 
дівчини, яка любила хлопця і втратила його. А ти хто?» Перша 
сльоза відповіла: «Я – сльоза дівчини, якій він дістався». Так 
буває в житті, чи не так? Ми плачемо про те, чого у нас немає, 
не розуміючи, що ми могли б плакали в два рази гіркіше, якби 
Бог нам це дав. Вираз «ходіння в вірі» означає довіру до 
плану, який Бог уже розробив і який відкриватиме вам у міру 
необхідності. Павло сказав: «Навчився я бути задоволеним із 
того, що маю» (Филип’янам 4:11). Звісно, що його задоволення не 
походило від його оточення, оскільки він провів майже сім років 
свого служіння у в’язниці. Так, звідки воно походило? Знання 
того, що Бог все робить «за радою волі Своєї». Чи означає це, 
що Павло розумів кожну деталь Божого плану? Ні. Але, коли 
він не розумів план, він довіряв Тому, Хто планує! Саме звідси 
спокій, радість і задоволення Павла. Те ж саме стосується і вас.

«Хто все чинить за радою волі Своєї 
 Ефесянам 1:11

День 39. БОГ МАЄ ЗАДУМ – ДОВІРТЕСЯ ЙОМУ
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Бог сказав: «Тричі в році вся чоловіча стать буде являтися 
перед лице Владики Господа… Бо Я вижену людей перед лицем 
твоїм, і розширю границю твою, і ніхто не запрагне твоєї землі» 
(в. 23-24). Три рази на рік ізраїльські чоловіки мали вирушати 
в духовне усамітнення в пошуках Божого провадження. Бог 
обіцяв захистити їхні сім’ї та їхнє майно під час їхньої відсутності; 
Він навіть дав обіцянку: «І розширю границю твою». Тому, якщо 
ви чоловік, який хоче, щоб Бог захистив вашу сім’ю і благословив 
ваші зусилля, ви повинні приділити час, щоб підпорядкувати 
свої думки, дії і рішення Його керівництву. Ви ніколи не будете 
функціонувати успішно, як глава своєї сім’ї, поки не будете 
під верховенством Христа. Найкраще, що ви можете зробити 
в управлінні своїм будинком і влаштуванні міцного шлюбу, 
– це поставити запитання: «Який розум Христовий в даному 
питанні?» (див. 1 Кор. 2:16). А потім дотримуйтеся його. Як 
тільки ви це зробите, у вас буде повна увага і співпраця вашої 
дружини. Чому? Тому що вона більше не сперечається з вами 
і вашими думками. Тепер ви внесли в рівняння Христа і Його 
Слово. Можливо, вашій дружині знадобиться якийсь час, щоб 
довіритися вашому керівництву і поважати ваше мислення. 
Але, побачивши, що ви ходите з Богом і застосовуєте в житті 
Його принципи, вона довіриться вам і відчує себе безпечно. 
Коли дружина каже чоловікові: «Мені потрібно, щоб ти мене 
обіймав», вона не обов’язково говорить про фізичну близькість. 
Вона говорить про свою, задану Богом потребу в безпеці. Їй 
потрібен такий чоловік, якого можна любити і довіряти. Бог 
може зробити вас таким чоловіком.

«Вся чоловіча стать буде являтися перед лице Владики 
Господа» Вихід 34:23

День 42. ЧОЛОВІК І ЖІНКА (3)

Павло пише: «Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові 
голова Христос, а жінці голова чоловік, голова ж Христові Бог». 
Є порядок, як діє Бог. Подібно до того, як Христос був покірний 
Богу-Отцю, так і чоловік повинен коритися Христу, а дружина 
повинна бути покірною благочестивому чоловіку. Зверніть 
увагу на наступне: чоловік голова жінці, а не всім жінкам. Цей 
порядок не застосовується на роботі або в інших відносинах. 
Коли ми не дотримуємося Божої структури, сатана може увійти 
в наші будинки точно так же, як він увійшов в перший дім 
в Едемі. «Покора» сьогодні непопулярне слово. Але коли ми 
розуміємо його з Біблійної точки зору, то бачимо, що в цьому 
позитивна сила для досягнення блага, а не негативна сила для 
підпорядкування жінок на низькому статусі. Грецьке слово 
«хупотассо», що позначає покірність, означає добровільне 
підпорядкування авторитету іншої людини. Це пов’язано не 
з примусом, а скоріше з готовністю підкорити свою особистість, 
свою створену Богом сутність, владі іншого. У випадку чоловіка 
– Богу, а у випадку дружини – Богу і чоловікові. Павло 
пише: «Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив 
Церкву, і віддав за неї Себе» (Ефесянам 5:25). Коли чоловік 
так полюбить свою дружину і віддасть себе їй, вона з радістю 
підкориться його керівництву в домі. Любов і захист її чоловіка 
вивільняє всю повноту даного їй Богом потенціалу.

«Всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова 
чоловік» 1 Коринтянам 11:3

День 41. ЧОЛОВІК І ЖІНКА (2)
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Ви повинні знати свою дружину і поважати її потреби. Коли 
Бог створив жінку, Він влаштував її зі здатністю отримувати 
і відгукуватися. Він влаштував її трохи м’якішою, трохи теплішою, 
трохи більш емоційною, щоб відгукуватися на вас. Жінка реагує 
на чоловіка таким чином, що він отримує бажане, коли дає, 
а не коли вимагає. Коли ваша дружина почуває себе дійсно 
улюбленою і захищеною, вам не доведеться турбуватися про 
те, щоб вона виконувала свою відповідальність в домі. Вам не 
доведеться переживати, чи будуть у вас активні, близькі, фізичні 
стосунки. Вона буде завжди відгукуватися на ваші потреби. Але 
це означає, що ви повинні поставити свою дружину і сім’ю на 
перше місце. Іноді це означає, що ви скажете: «Вибачте, хлопці, 
я не можу піти з вами сьогодні ввечері, тому що я веду свою 
дружину на побачення». Коли ви такий чоловік, ви отримаєте 
ту відповідь, яка вам потрібна, не пред’являючи вимог. Але 
будьте готові; можуть виникати приховані питання, які необхідно 
вирішувати, перш ніж ви, як подружня пара, зможете рухатися 
вперед. Якщо вони виникають, то будьте достатньо смиренним, 
щоб сказати: «Вибач, що я підвів тебе. Я не любив тебе так, 
як повинен був, і я знаю, що це вплинуло на наші відносини. 
Я не приділяв тобі час і увагу, які тобі потрібні. Але, починаючи 
з сьогоднішнього дня, я почну змінюватися. З Божою допомогою 
я буду прагнути любити тебе так, як ти того заслуговуєш». 
А тепер, чоловік, ваша дружина може втратити свідомість, коли 
вперше це почує, але, якщо ви проявите в цьому сталість, то 
зможете мати шлюб, про який завжди мріяли.

«Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за 
розумом… і виявляйте їм честь» 1 Петра 3:7

День 44. ЧОЛОВІК І ЖІНКА (5)

Біблія каже: «В Адамі вмирають усі». Чому Адам? Він був 
покликаний стати главою першої сім’ї, тому він відповідав за те, 
що відбувалося в цьому домі. Як люди, чоловік та жінка рівні 
для Бога. Але в шлюбі ролі кожного різні. Те, що відбулося 
в першому домі, було результатом бажання двох людей жити 
незалежно від Бога. Саме так сьогодні функціонує багато 
відносин. Один або обоє в подружжі воліють жити своїм життям 
окремо від Божого правління і авторитету. Це проявляється в 50 
відсотках розлучень, які ми переживаємо. І це без урахування 
того, що багато з тих, хто залишається в шлюбі, кажуть, що вони 
нещасливі і не уклали б знову шлюб з цією людиною. Конфлікт 
виникає, коли ви і ваш чоловік маєте різні історії, стилі 
навчання, особистості і життєвий досвід. Один з подружжя може 
сказати: «Мій батько так мене виховав» або «Моя матір завжди 
так робила». У всіх нас є своє уявлення про те, що становить 
«пізнання добра і зла» – що правильно і що неправильно для 
шлюбу. Кожен має свою думку. Проблема в тому, що ви можете 
витратити своє життя на суперечки про думки і нікуди не прийти. 
Як послідовники Христа, ми покликані проводити своє життя 
і будувати шлюб на одкровенні Біблії, а не на особистій інтуїції. 
Завдання Адама полягала в тому, щоб отримати Божу точку 
зору на питання, що стосуються життя і сім’ї, а потім поділитися 
нею з іншими членами сім’ї. Як? Бути люблячим чоловіком 
і моделювати благочестиве керівництво. Коли дім функціонує 
таким чином, тоді буде Боже благословення.

«В Адамі вмирають усі» 
1 Коринтянам 15:22

День 43. ЧОЛОВІК І ЖІНКА (4)
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Відвідування церкви, докладання ваших кращих старань 
і сповідування неясних уявлення про Бога – не приведе вас на 
небеса. Ось свідчення тих, хто вже на небесах: «Йому, що нас 
полюбив і кров’ю Своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив 
нас царями, священиками Богові й Отцеві… слава та сила на 
вічні віки!» (Об’явлення 1:5-6). Є цікава історія про порваний 
шнур, який виставлений   в музеї Маттерхорна в Церматте, 
Швейцарія. Деякі альпіністи, які піднімалися на Маттерхорн, 
використовували його, щоб обв’язатися разом для спуску з гори. 
Але один альпініст послизнувся і потягнув трьох інших за собою 
в прірву. Інші члени команди напружилися, щоб витримати 
ривок шнура, що з’єднує їх усіх разом, в очікуванні, що він 
зупинить падіння їхніх друзів по команді. Але ривок відбувся, 
і, до жаху всіх, шнур лопнув, і альпіністи полетіли назустріч 
смерті. Ніхто не знає, чому був використаний неякісний шнур. 
Але всім відомо, що це не справжній альпійський канат, який 
має гарантію і який позначений вплетеною в нього червоною 
ниткою. У цьому є урок. Від книги Буття до Об’явлення через 
всю Біблію проходить червона нитка, і вона являє єдине, що 
може вас врятувати вас – кров Ісуса Христа. Віруючі в Старому 
Завіті з нетерпінням очікували хреста, а віруючі Нового Завіту 
озираються на хрест. Довіряючись сповненому звершенню 
Христа, ви прийняті Богом, і одного разу відчиняться двері 
неба, і ви будете жити з Господом навіки. І все це засновано на 
істині: «Кров Ісуса Христа… очищує нас від усякого гріха». Не 
потрібно нічого більшого; і ніщо менше не проведе вас через 
ці двері!

«Кров Ісуса Христа… очищує нас від усякого гріха» 
1 Івана 1:7 

День 46. ВИКУПЛЕНІ КРОВ’Ю ІСУСА ХРИСТА

Псалмоспівець пише: «Блажен кожен, хто боїться Господа, хто 
ходить путями Його! Коли труд своїх рук будеш їсти, блажен ти, 
і добре тобі! Твоя жінка в кутах твого дому як та виноградина 
плідна, твої діти навколо твого стола немов саджанці ті оливкові! 
Оце так буде поблагословлений муж, що боїться він Господа!» 
(в. 1-4). У сприятливому кліматі виноградну лозу не потрібно 
вмовляти рости. Вона буде в достатку виробляти виноград, 
з якого роблять вино. А вино в Біблії говорить про радість 
і свято. Те ж саме в вашому домі. Як чоловік, на вас Богом 
покладена відповідальність за створення клімату, в якому ваша 
дружина і сім’я можуть відчувати благословення і процвітання. 
Це означає, що ви повинні проводити вдома достатньо часу, щоб 
створювати і підтримувати ідеальну температуру. Коли ви рідко 
присутні, ви не можете цього зробити, тому що ваша відсутність 
просто засмучує вашу дружину і зменшує її почуття цінності 
і впевненості в собі. Коли вона вимушено посяде друге місце 
після вашої кар’єри, ваших занять спортом і друзів, не кажучи 
вже про перегляд телепередач, ви ніколи не побудуєте з нею 
прекрасних відносин. Щоб дізнатися, що потрібно вашій дружині, 
ви повинні провести з нею якісний час. Якщо ви хочете відкрити 
її справжній потенціал і пізнати, наскільки вона прекрасна 
людина, створіть у своєму домі правильний клімат. Одна жінка 
пожартувала: «Я ніколи не знала, що таке справжнє щастя, поки 
не вийшла заміж за мого чоловіка – тепер уже занадто пізно!» 
Це не повинно бути вашою історією. Ви можете створити клімат, 
в якому ви обидва процвітаєте і насолоджуєтеся життям.

«Твоя жінка в кутах твого дому як та виноградина 
плідна» Псалом 127:3

День 45. ЧОЛОВІК І ЖІНКА (6)
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Коли ви тренуєтеся духовно, то зростає ваша віра в Бога. Коли 
тренується ваш розум, вашим старим уявленням кидається 
виклик, і вони замінюються новими. Коли тренуються ваші 
відносини, то вмирає егоїзм і зростає любов. Отже, чи тренуєтеся 
ви зараз? Бог допускає нам мати напружені тренування, 
які готують нас до забігу, який Він закликав нас здійснити 
в житті, – і часом ваша душа знемагає. Ніякий рух на межі сил 
і ніяке додаткове зусилля не зрушать проблему. Це душевне 
напруження! Часто такі моменти не є реальним випробуванням; 
вони просто служать розминкою і готують нас до майбутніх 
викликів. Це точки відліку, які покликані утримувати нас від 
паніки, коли ми знаходимося в розпалі справжнього забігу. 
Пам’ятайте, що Бог ніколи не дозволяє бігти для Нього або 
з Ним такій людині, яка не тренувала своє мислення, свою віру 
і свої здібності жити і любити. Тому, стикаючись з проблемою, яка 
ніяк не зрушується з місця, не забудьте зробити глибокий вдих 
і нагадати собі, що Бог тренує вас. Тренування душі дозволяє 
нам впоратися з ситуаціями, які, як нам здається, уб’ють нас. Але 
ми долаємо їх. А також, встояти в такі часи, коли нам здається, 
що ми не витримаємо. Але ми справляємося. Рано чи пізно ми 
всі будемо стикатися з важкими часами і відносинами, але це 
всього лише глибокі вигини життя. Тому, коли вам здається, 
що ви дійшли до межі сил і можете зламатися, не здавайтеся. 
Подивіться на мету всього цього – підготовка до бігу і перемоги 
в призначеному Богом життєвому марафоні.

«Кожен змагун від усього стримується… щоб… прийняти 
вінок» 1 Коринтянам 9:25

День 48. ВИ ТРЕНУЄТЕСЯ?

З практикою ви можете стати хорошим мислителем. Дотримуйтесь 
двох речей: (1) У хороших мислителів є передбачення. «Думки 
пильного лиш на достаток ведуть» (Приповісті 21:5). Бути 
«пильним» передбачає працю, навчання і планування. Ви 
не натикаєтеся раптом на успіх і не обмірковуєте все заднім 
числом. Будь ви в бізнесі або в служінні, ваш рівень успіху 
різко зросте, якщо ви надаєте велике значення хорошому 
мислення. Письменник Віктор Гюго писав: «Маленька людина 
складається з маленьких думок». Люди, які не практикують 
хороше мислення, зазвичай опиняються у владі обставин або 
думок інших людей. Бувши не в змозі вирішити проблеми, вони 
знову і знову стикаються з тими ж перешкодами. І оскільки вони 
не обдумують заздалегідь, то зазвичай знаходяться в режимі 
реагування. Старе німецьке прислів’я говорить: «Краще 
порожній гаманець, ніж порожня голова». Добре мислячі люди 
долають труднощі, в тому числі і брак ресурсів. Водночас, ті, 
хто не думає, залишені на милість тих, хто думає. У книзі «Як 
людина думає» Джеймс Аллен каже: «Все, чого людина досягає 
або не досягає, є прямим результатом його думок». Ви вірите 
в це? Якщо так, ви будете високо цінувати хороше мислення 
і зробите його пріоритетом у своєму житті. (2) Хороші мислителі 
шукають краще, а не гірше. Вони живуть за таким Біблійним 
принципом: «Що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки 
праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне 
хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це!» 
(Филип’янам 4:8).  

«Як у душі своїй він обраховує, такий є» 
Приповісті 23:7

День 47. ДУМАЙТЕ ПРО ХОРОШЕ
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Існує величезна різниця між тим, щоб діяти заради схвалення 
людей, і тим, щоб вільно служити їхнім потребам, тому що ви 
знаєте, що вже маєте Боже схвалення. Прагнення до схвалення 
схоже на будь-який інший наркотик; вам ніколи не буває його 
досить. І, як і всі наркозалежні, ви сходите з розуму, коли вас 
його позбавляють. Це ставить вас в залежність від чужої думки, 
і в результаті ви живете, неначе на «емоційній гойдалці». Бог 
не хоче, щоб ви так жили! Павло був вільний говорити істину 
в любові: викривати людей або бути з ними лагідним. Коли 
хтось говорив Павлу, що він йому не подобається, апостол 
не втрачав сон, тому що його безпека і самооцінка не були 
основані на прийнятті людьми. «Бог визнав нас гідними, щоб 
нам доручити Євангелію» (в. 4). Павло не озирався на всі боки, 
порівнюючи себе з іншими і демонструючи свою перевагу, 
намагаючись бути ватажком або головним у всьому. Знання того, 
що він вже отримав Боже схвалення, звільнило його від такого 
занепокоєння і означало, що він міг насолоджуватися життям, 
до якого його покликав Бог. Коли ми незрілі, ми турбуємося 
про те, що інші думають про нас. Але в міру того, як ми стаємо 
більш зрілими, ми розуміємо, що більшу частину часу інші люди 
взагалі не думають про нас. Вони дуже зайняті думками про 
себе або турбуються про те, що ми про них думаємо! Знання 
того, що ви маєте Боже схвалення, дає вам сили боротися 
з критикою і конфліктами, тому що вам безпечно в вашій 
особистій ідентичності. А ваша ідентичність така: ви викуплені, 
покликані і схвалені Богом.

«Не людям догоджуючи, але Богові» 
1 Солунянам 2:4

День 50. ВІЛЬНІ ВІД СХВАЛЕННЯ ЛЮДЕЙ

Як би сильно двоє не любили одне одного, неминуче виникають 
конфлікти, які потребують дії благодаті і прояву прощення. 
Чи знаєте ви, що пари, які щасливі і залишаються в шлюбі, 
мають таку ж кількість розбіжностей і конфліктів, що і пари, 
які нещасливі і розлучаються? За статистикою, так і є! Не 
відсутність конфлікту зберігає шлюб, а здатність справлятися 
з конфліктом, коли він відбувається. Отже, як ви справляєтеся 
з конфліктом? Практикуючи таке самовладання, коли ви не 
даєте конфліктам вирости в шкідливі протистояння і тупики. Це 
також означає знання про те, що робити з такими болючими 
почуттями, як гнів, розчарування і зруйновані очікування. 
Іншими словами, це означає знати, як пробачити і забути. Але 
майже неможливо забути емоційний біль і напругу; чим дужче 
ми намагаємося, тим більше ми пам’ятаємо. То, яка ж відповідь? 
Не забувайте прощати! Постарайтеся чинити, як вчиняє Бог, 
Який вирішує не тримати проти нас те, що Він знає про нас. Він 
каже у Своєму Слові: «Я є Той, Хто стирає провини твої ради 
Себе, а гріхів твоїх не пам’ятає!» (Ісая 43:25). Це означає, що, 
якщо ви тримаєте що-небудь проти свого чоловіка, то є тільки 
одне рішення: пробачити і забути. Можливо, ви ніколи не 
забудете, як вам було боляче, але ви можете обрати прощення 
і рух вперед. Ні, це непросто, але ви можете це зробити. Як? 
Пам’ятайте те, відоме або невідоме іншим, за що Бог простив 
вас, і розповсюдьте ту ж благодать на своє подружжя.

«Прощайте, як маєте що проти кого» 
Марка 11:25

День 49. НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРОЩАТИ
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Сатана – це занепалий ангел, якому не було достатньо 
поклонятися Богу; Він хотів зайняти Його престол. Ангели, 
як і люди, були створені, щоб служити і поклонятися Богу. 
Їм дана свобода волі; інакше як би вони могли поклонятися? 
Однак сатана сказав: «Підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь 
Всевишньому» (Ісая 14:14). Через це він був вигнаний з небес: 
«Та скинений ти до шеолу, до найглибшого гробу» (Ісая 14:15). 
Сатана не змінився. Зараз він так само егоцентричний, як 
і тоді; тепер він так само обмежений, як і тоді. Навіть коли його 
серце було хорошим, він був меншим від Бога. Бог знає все; 
ангели знають тільки те, що Він розкриває. Бог всюди; ангели 
можуть перебувати тільки в одному місці. Бог всемогутній; 
ангели настільки сильні, наскільки Бог дозволяє їм бути. Так що 
сатана залишається в підпорядкуванні у Бога. І кожного разу, 
коли він намагається просунути свою справу, це в результаті 
закінчується просуванням Божого справи. У своїй книзі «Змій 
з Раю» пастор Ервін Лютцер пише: «Сатана грає різні ролі, 
в залежності від Божої волі і мети... Ми повинні пам’ятати, що 
у нього є страшні сили. Однак знання того, що вони можуть 
бути використані тільки на розсуд Бога і з Його метою, дає нам 
надію. Сатана просто не вільний завдати шкоди людям з власної 
волі». Сатана не хоче, щоб ви це знали; йому краще, щоб ви 
залишалися в омані, думаючи про нього, як про незалежну силу 
з необмеженою владою. Але це не так. І він вважав би за краще, 
щоб ви ніколи не прочитали наступні слова: «Більший бо Той, 
Хто в вас [Дух Святий], аніж той, хто в світі [диявол]».

«Більший бо Той, Хто в вас, аніж той, хто в світі» 
1 Івана 4:4

День 52. РОЗУМІННЯ РОЛІ САТАНИ (1)

Ми чуємо про людей, які звільняються з в’язниці після відбуття 
покарання за злочин, який вони не скоювали. Це випадок 
помилкової ідентичності. Ідентифікація особистості означає 
здатність розпізнавати і точно сказати, хто ця людина. Сатана 
хоче, щоб ви ототожнювали себе з тим, яким вас вважають 
люди, а не тим, яким вас назвав Бог. Допоки ви не знатимете, 
хто ви в Божих очах, сатана буде бити вас почуттям осуду 
і меншовартості. Божа благодать і безумовна любов до вас 
– єдиний надійний фундамент, на якому потрібно засновувати 
ваше спасіння і самооцінку. Сьогодні Господь говорить вам: 
«Не бійся, бо Я тебе викупив, Я покликав ім’я твоє, Мій ти!». 
Ісус визнавав тільки Божу думку: «Я знаю, звідкіля Я прийшов 
і куди Я йду» (Івана 8:14). Люди говорили про Ісуса жахливі 
речі, але ось що сказав про Нього Бог: «Камінь, що його 
будівничі відкинули, той наріжним став каменем» (Псалом 
117:22). Іноді ми так зайняті тим, що розповідаємо людям, 
що їм робити, що не кажемо їм, хто вони. Знання того, хто ви 
в Христі, дає вам впевненість, щоб високо тримати голову. Ви 
«досконалі» через свої відносини з Христом (див. Кол. 2:10). 
Бог бачить, що ви одягнені в праведність Христа (див. 2   Кор. 
5:21). Як тільки ви погоджуєтеся з цим, ви перестаєте постійно 
відчувати себе неадекватним. Коли у вас є гроші в банку, і вам 
потрібно їх зняти, ви не відчуваєте напруги, тому що знаєте, що 
гроші лежать на рахунку з вашим ім’ям. Точно так само вам не 
потрібно боротися за схвалення інших людей, коли ви знаєте, 
що ви улюблені і прийняті Богом.

«Мій ти» 
Ісая 43:1

День 51. ЗНАТИ, ХТО ВИ У ХРИСТІ
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Атака сатани може посилити вашу віру. Диявол наважився 
поставити під сумнів стійкість віри Йова, тому Бог дав йому 
дозвіл, щоб випробувати Йова. «І сказав Господь до сатани: Ось 
усе, що його, у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай 
своєї руки!» (Йов 1:12). Зверніть увагу: Бог встановив як дозвіл, 
так і параметри боротьби. Йов проходить випробування, і сатана 
скаржиться, що Йов впав би, якби йому довелося зіткнутися 
з болем. Знову Бог дає дозвіл, і знову встановлює параметри: 
«Ось він у руці твоїй, тільки душу його бережи!» (Йов 2:6). 
Хоча страждань і питань було вдосталь, врешті решт віра 
і здоров’я Йова зміцнилися більше, ніж будь-коли. Знову-таки, 
ми не можемо зрозуміти причину цього випробування, але ми 
знаємо його джерело. Прочитайте цей вірш з останнього розділу 
книги Йова: «І поприходили до нього всі брати його, і всі сестри 
його та всі попередні знайомі… І вони головою хитали над ним, 
та потішали його за все зле, що Господь був спровадив на 
нього». Сатана не має сили, крім тієї, яку дає йому Бог. Навіть 
коли сатана, здавалося, перемагає, він програє. Мартін Лютер 
мав рацію, коли описав диявола як інструмент Бога, як мотику, 
яку Бог використовує, щоб піклуватися про Свій сад. Мотика 
ніколи не рубає те, що садівник має намір зберегти, і ніколи не 
рятує те, що садівник має намір виполоти. Безсумнівно, частина 
покарання сатани – це розчарування, яке він відчуває, коли, не 
бажаючи того, служить в якості інструменту зі створення саду 
для Бога. Тому будьте в доброму гуморі сьогодні: атака сатани 
зміцнить вашу віру, яка очиститься і вийде на ще більші висоти.

«все зле, що Господь був спровадив на нього» 
Йов 42:11

День 54. РОЗУМІННЯ РОЛІ САТАНИ (3)

Атака сатани може підштовхнути вас ближче до Бога. Так 
сталося у житті Павла. Подумайте про послужний список 
Павла: особиста аудієнція з воскреслим Христом, учасник 
небесних видінь, обраний Богом апостол, один з авторів 
Біблії. Він зціляв хворих, подорожував світом і власноруч 
написав деякі з найбільших документів історії. Мало хто може 
змагатися з його досягненнями. Можливо, він це знав. Але Бог 
занадто любив Павла, щоб дати гордості знищити його. «А щоб 
я через пребагато об’явлень не величався, то дано мені в тіло 
колючку, посланця сатани, щоб бив в обличчя мене». Нам 
нічого не сказано про природу цієї «колючки», але сказано 
про її ціль – зберігати Павла в смиренні. Також нам сказано 
про походження колючки – це посланник сатани. Посланником 
може бути біль, проблема або людина, що заподіює біль. Ми не 
знаємо. Але ми знаємо, що посланник був під контролем Бога. 
Зверніть увагу, що Павло говорить далі: «Про нього три рази 
благав я Господа, щоб він відступився від мене. І сказав Він 
мені: Досить тобі Моєї благодаті, бо сила Моя здійснюється 
в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб 
сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати 
в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках 
через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний» (в. 8-10). Ось 
істина, яка може перетворити кожне випробування в потенційний 
тріумф: сатана і його сили – це просто інструмент в руці Божій, 
щоб зміцнити вас.

«Дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив в 
обличчя мене» 2 Коринтянам 12:7

День 53. РОЗУМІННЯ РОЛІ САТАНИ (2) 
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Лука пише: «І промовив Господь: Симоне, Симоне, ось сатана 
жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за 
тебе, щоб не зменшилась віра твоя; ти ж колись, як навернешся, 
зміцни браттю свою!» (в. 31-32). Атака сатани доводить, що 
ви граєте важливу роль у Божому задумі. Ось чому ворог так 
сильно намагається перемогти вас. Істина полягає в тому, що 
інтенсивність і тривалість його атаки служать показниками вашої 
цінності для Бога і рівня благословення, яке Бог передбачив по 
інший бік атаки. Отже, якщо ви належите Христу, розглядайте 
атаку, як знак поваги. І пам’ятайте, Хто все контролює. Сатані 
потрібен був дозвіл Бога, щоб напасти на Йова. Ісус сказав: 
«Дана Мені всяка влада на небі й на землі» (Матвія 28:18). І це 
доказ. Мета цього випробування – надати вам свідчення Божої 
доброти. Ісус дозволяв Петру пройти випробування, щоб він 
міг підбадьорити своїх братів. Можливо, Бог робить те ж саме 
з вами. Він знає, що церква і світ потребують живих свідчень 
Його сили. Таким чином, ваші труднощі можуть готувати вас 
до того, щоб бути голосом підбадьорення для тих, хто бореться. 
Згадайте, що сказав Йосип своїм братам: «Ви задумували були 
на мене зло, та Бог задумав те на добре» (Буття 50:20). Оскільки 
Бог любить вас і контролює ваше життя, то з труднощів, через 
які ви зараз проходите, станеться щось хороше.

«Сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту 
пшеницю» Луки 22:31

День 56. РОЗУМІННЯ РОЛІ САТАНИ (5)

Атака сатани може бути сигналом до пробудження. Чи знаєте ви, 
що, коли ви відмовляєтеся визнати свій гріх і покаятися в ньому, 
в захисній стіні навколо вас утворюється пролом, і сатана вільно 
входить і нападає на вас? Павло пише до Коринтської церкви: 
«Всюди чути, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який 
і між поганами незнаний, що хтось має за дружину собі дружину 
батькову... І ви завеличалися, а не засмутились радніш, щоб був 
вилучений з-поміж вас, хто цей учинок зробив» (в. 1-2). Потім 
Павло наставляє керівників церкви: «Того, хто так учинив 
це, … віддати такого сатані на погибіль тіла, щоб дух спасся 
Господнього дня!» Пізніше ця людина покаялася у своїх гріхах, 
і Павло сказав, що її треба відновити в спілкуванні церкви. 
Так що, по суті, Павло говорив: «Нехай же він дійде до відчаю, 
щоб знову повернутися в Божі руки». І знову Павло пише: 
«маючи віру та добре сумління, яке дехто відкинув і відпав 
від віри. Серед них – Гіменей та Олександер, яких я передав 
сатані, щоб навчилися не зневажати Бога» (1 Тимофію 1:19-
20). Чи подобається Богу бачити, як ми страждаємо? Не більше, 
ніж батько любить карати дитину. Але свята любов робить 
жорсткий вибір. (Пам’ятаєте, що покарання повинно призводити 
до милосердя, а не до страждань.) Деякі з нас прокидаються 
від торкання до плеча, в той час як іншим потрібен кийок по 
голові. Коли Богу потрібен кийок, щоб привести когось до тями, 
викликається сатана.

«Хто так учинив це, … віддати такого сатані» 
1 Коринтянам 5:3-5

День 55. РОЗУМІННЯ РОЛІ САТАНИ (4)
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Ось молитва за мир: «Господь, В Слові Своєму Ти сказав: 
«Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти у повнім спокої, бо на 
Тебе надію вона покладає». У Слові Своєму Ти сказав: «Господь 
подасть силу народу Своєму, Господь поблагословить миром 
народ Свій!» (Пс. 28:11). У Слові Своєму Ти сказав: «Зоставляю 
вам мир, мир Свій вам даю!.. Серце ваше нехай не тривожиться, 
ані не лякається» (Івана 14:27). У Слові Своєму Ти сказав: «Мир 
Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші 
та ваші думки у Христі Ісусі» (Филип’янам 4:7). Сьогодні мені 
потрібен цей спокій, який перевершує розуміння – щоб привести 
в порядок мої нерви і заспокоїти розум. Замість того, щоб 
думати про мої страхи і турботи, допоможи мені зосередитися 
на Твоїй доброті, вірності, цілющій силі, Твоїх рясних ресурсах 
і Твоєму серцю, що прощає. Поселись в мені і наповни мене 
Твоїм спокоєм. Покажи мені, що позбавляє мене миру. Батьку, 
я дійсно хочу знати, для того щоб бути конкретним у тому, що 
мені потрібно, у чому сповідатися, чому треба присвятити себе 
і що мені потрібно змінити. Тепер я відкриваюся перед Тобою. 
Навчи мене секретам міцного миру. Я дякую Тобі зараз за все, 
що буде потрібно, щоб допомогти мені отримати мир, який Ти 
настільки щедро запропонував мені. У Слові Своєму Ти сказав: 
«Нехай мир Божий панує у ваших серцях» (Колосянам 3:15). 
Сьогодні я хочу, щоб замість моїх страхів і турбот мною керував 
Твій спокій. Тому я віддаю всі свої турботи Тобі в довірі, що Ти 
зробиш все для мого блага і Твоєї слави. В ім’я Ісуса Христа 
я молюся. Амінь».

«Збережеш Ти у повнім спокої» 
Ісая 26:3

День 58. МОЛИТВА ПРО МИР

Невдоволення – це пастка, яка може вловити вас і позбавити 
радості і задоволення. Ось чому в Біблії сказано, що ви повинні 
навчитися бути задоволені незалежно від обставин. Поняття про 
те, що ще більша машина, ще більший будинок або ще більша 
зарплата принесуть вам задоволення, – це міф. Завжди буде 
щось більше і краще. Завжди знайдуться люди, які мають більше, 
ніж ви. Тому ви ніколи не зможете зійти з бігової доріжки. Це не 
означає, що ви повинні бути задоволені тим, що ви поневолені 
боргами або руйнівними звичками, або погоджуєтеся на 
самозаспокоєність і посередність і не виконуєте покликання Бога 
у своєму житті. Зовсім ні! Ви повинні продовжувати працювати, 
щоб поліпшувати себе, залишаючись повністю залежним від 
Бога, щоб Він благословив вас, підтримував і задовольняв ваші 
потреби. Вдоволеність не означає бажати посади, майна або 
такої особистості, як у іншої людини. Ваша безпека і самооцінка 
повинні ґрунтуватися на тому, хто ви в Христі, а не на тому, 
якими ви володієте матеріальними благами. Який прекрасний 
спосіб життя! Так жив Павло. Він сказав: «Навчився я бути 
задоволеним із того, що маю. Умію я й бути в упокоренні, умію 
бути й у достатку. Я привчився до всього й у всім: насищатися 
й голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу 
в Тім, Хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі» (в. 11-13). Кожен 
день у вас є вибір щодо вашого ставлення. Отже, слово для вас 
сьогодні: навчіться бути задоволеними.

«Навчився я бути задоволеним із того, що маю» 
Филип’янам 4:11

День 57. НАВЧИТИСЯ БУТИ ЗАДОВОЛЕНИМ 



33

Ви коли-небудь спостерігали, як брила глини перетворюється 
у щось прекрасне? Глина не може змінити себе; влада зробити 
це знаходиться в руках гончара. Ісая говорить: «Ми глина, 
а Ти наш ганчар, і ми всі чин Твоєї руки». Це означає, що 
ви не повинні прожити все життя з вашими побоюваннями 
і скаргами; Бог може змінити вас. Навіть, якщо ви все своє 
життя турбувалися, ви не повинні турбуватися все життя. Ну то 
й що, якщо ви народилися в бідності або серед забобонів? Ви не 
повинні жити з ними до самої смерті. Звідки у вас виникла думка, 
що ви не можете змінитися? Яке джерело таких коментарів, 
як: «Хвилюватися – це просто моя природа», або «Я завжди 
буду песимістом; просто я такий», або «Я походжу з родини 
алкоголіків і наркоманів, тому я ніколи не буду вільним»? Чи 
ви могли б зробити подібну заяву про своє фізичне тіло? «Мати 
зламану ногу – це просто моя природа. Я нічого не можу з цим 
вдіяти». Звичайно ж, ні. Якщо ваше тіло погано функціонує, 
ви звертаєтеся за допомогою. Хіба ви не повинні чинити так 
само з вашими гріховними бажаннями, дратівливим ставленням 
і егоїстичними висловлюваннями? Те, що світ бачить, як сміття, 
Бог бачить, як скарб. Подібно до гончара, Він може взяти вас, 
надати форму і зробити з вас почесну посудину (див. 2   Тим. 
2:21). Все, що вам потрібно зробити, – це віддати своє життя 
в Його руки. Ми молимося: «Веди Своїм шляхом, Господь, 
веди Своїм шляхом. Ти – гончар, я глина». Коли ви перестаєте 
намагатися змінити себе і підкоряється Богу, відбуваються 
справжні і тривалі зміни.

«Ми глина, а Ти наш ганчар» 
Ісая 64:8

День 60. ВИ МОЖЕТЕ ЗМІНИТИСЯ День 59. БУТИ ЗАХОПЛЕНИМ, ПЕРЕДБАЧЛИВИМ, 
НАПОЛЕГЛИВИМ

«Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими» 
Якова 1:22

Коли Неемія вперше побачив руїни Єрусалима, він заплакав. 
Потім він закатав рукава і взявся за працю. Перед лицем 
величезних складнощів і жорсткого спротиву він відновив стіни 
всього за п’ятдесят і два дні. Як? Тому що це було його бачення 
і пристрасне бажання! Питання: «Ви боїтеся сказати: «Господи, 
я зроблю все, що Ти хочеш, щоб я зробив» в разі, якщо Він 
відправить вас кудись, куди ви не хочете йти, або попросить вас 
зробити те, для виконання чого ви не відчуваєте готовності або 
кваліфікації? У вас неправильне розуміння! В Біблії сказано, 
що «воля Божа, добро, приємність та досконалість» (Римлянам 
12:2). Так ось, хоча Божа воля є доброю, вона не завжди буває 
легкою. Але Він дасть вам до цього ентузіазм. Коли Єремія 
намагався перестати говорити про Господа, він сказав, що Боже 
Слово стало «як огонь той палючий, замкнений у костях моїх» 
(Єремія 20:9). Дане Богом бачення запалює ваше серце вогнем. 
Ви починаєте бачити те, чого ніколи не бачили, і захоплюєтеся 
цим. Можливо, у вас в минулому були невдачі, але Бог може 
взяти ваші розділи невдач і написати історію успіху. Але цього 
не станеться, якщо ви просто сидітемете в бездіяльності. Біблія 
каже: «Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими». 
Коли ви почнете виконувати Божу волю, ви отримаєте прилив 
ентузіазму! І коли це станеться, ви скажете: «Це те, для чого 
я був створений». Коли у вас є вагома причина щось робити, 
і ви знаєте, що Бог дивиться на вас і посміхається вам, це 
має величезне значення. Отже, слово для вас сьогодні: будьте 
захопленим, завбачливим і наполегливим!
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Ісус сказав, що Виноградар «усяку галузку в Мене, що плоду 
не приносить, Він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає 
її, щоб рясніше родила». Зверніть увагу на дві речі: (1) Бог 
щось відсікає. «Що саме?» Все, з чим вам комфортно, але що 
заважає вашому прогресу. Все, що Він не вибирав для вас. Все, 
що принесе вам проблеми. Все, що відмовляється змінюватися. 
Все, що відслужило своє призначення. (2) Бог щось прищеплює. 
Плодове дерево, яке тільки що було обрізане і щеплене, 
звичайно, не виглядає найкращим чином. Коли Бог починає 
прищеплювати щось у вашому житті, щоб переспрямувати ваші 
сили, то ви якийсь час теж можете виглядати не дуже добре. 
Іноді це означає, що ви можете відмовитися від речей, які, як 
ви вважали, завжди будуть незмінними, або змінити пріоритети 
вашого життя, або якийсь час задовольнятися меншим, або 
не вміти пояснити своїм близьким, чому ви проходите процес 
«обрізання». Але вливати живильні соки в безплідну гілку, 
нездатну до плідності, – це марнотратство! Точно так само, 
коли час, увага і енергія віднімаються від першорядних речей 
і віддаються другорядним і третьорядним. Зрозумійте наступне: 
Бог знає, що потрібно відтинати у вашому житті, і Він знає, 
що потрібно прищепити. І хоча ви, можливо, не розумієте, що 
Він робить, моліться: «Пішли того, кого Ти бажаєш, і прибери 
того, кого Ти бажаєш. Я буду хвалити Тебе, коли хтось прийде, 
і я буду Тебе прославляти, коли хтось піде, тому що Твоє 
схвалення – моя нагорода, і Твоя мета – мій сенс життя».

«Щоб рясніше родила» Івана 15:2

День 62. ЩОСЬ ВІДСІКАЄТЬСЯ, А ЩОСЬ 
ПРИЩЕПЛЮЄТЬСЯ

Яка надія або допомога у атеїстів або агностиків? Ніякої! 
Письменник і редактор У.О. Сондерс сказав в «American 
Magazine»: «Я хочу познайомити вас з однією з найсамотніших 
і найбільш нещасливих людей на землі... людиною, яка не вірить 
в Бога. Я можу познайомити вас з такою людиною, тому що 
я сам такий. І, коли я представлюся вам, ви познайомитеся 
з агностиком або скептиком в своєму власному мікрорайоні, 
тому що вони є всюди на землі. Ви будете здивовані, дізнавшись, 
що агностик заздрить вашій вірі в Бога, вашій незмінній вірі 
в небеса після життя і вашій благословенній впевненості, що 
ви зустрінетеся зі своїми близькими в загробному житті, де 
не буде ні смутку, ні болю. Він дав би все, щоб бути в змозі 
прийняти цю віру і втішитися нею, але для нього є тільки могила 
і незмінність матерії. Все, що він бачить після могили, – це 
розпад протоплазми і психоплазми, з яких складається моє тіло 
і моя особистість. Але в цьому матеріалістичному погляді я не 
знаходжу ані захоплення, ані щастя... Агностик може вбратися 
в хоробрий вигляд, але він не щасливий... Іноді він жадає 
мати опору, на яку можна зіпертися. Він теж несе хрест. Для 
нього ця земля – всього лише мудрований пліт на неосяжних 
водах вічності без видимого горизонту. Його серце болить за 
кожне дорогоцінне життя на плоту – яке дрейфує, переноситься, 
переміщається, ніхто не знає куди». Але, коли ви довіряєтеся 
Христу, ви можете з упевненістю сказати: «Господь моє світло 
й спасіння моє, кого буду боятись?»

«Господь моє світло й спасіння моє, кого буду боятись?» 
Псалом 26:1

День 61. БОГ РЕАЛЬНИЙ! 
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Недостатньо просто залишити своїх ворогів в спокої; ви повинні 
продемонструвати Божу любов до них. «Якщо голодує твій 
ворог, нагодуй його хлібом, а як спрагнений він, водою напій 
ти його, бо цим пригортаєш ти жар на його голову» (в. 21-22). 
Що означають слова «жар на його голову»? Чарльз Свіндолл 
пояснює, що в давнину обігрів будинку і приготування їжі 
відбувалися за допомогою маленької переносної плити, щось 
на зразок нашого гриля на відкритому повітрі. Часто у когось 
закінчувалося гаряче вугілля, і йому потрібно було поповнити 
запас. Зазвичай він виходив, щоб позичити вугілля, несучи 
на голові особливий короб. Коли він проходив під вікнами 
другого поверху, чуйні люди, у яких було досить гарячого 
вугілля, висовувалися з вікна і насипали вугілля в короб на 
голові. Завдяки чуйності і щедрості кількох сусідів людина 
повернеться додому з гіркою палаючого вугілля на голові 
і готовим вогнем для приготування їжі і підтримування тепла. 
«Зібрати жар комусь на голову» стало популярним виразом для 
позначення спонтанного та ввічливого вчинку, який одна людина 
добровільно робить для іншої. Коли ви ставитеся до ворога 
таким чином, то Біблія обіцяє: «Господь віддасть тобі». У вас 
є вибір. Ви можете випробувати короткочасне задоволення від 
відплати і за це мати проблему з Богом, або виявити милосердя 
і доброту і за це мати від Бога винагороду. Тому слово для вас 
сьогодні – потрібно ставитися до свого ворога з добротою.

«Цим пригортаєш ти жар на його голову» Приповісті 
25:22

День 64. ОБХОДЬТЕСЯ З ВАШИМИ ВОРОГАМИ 
ПО-ДОБРОМУ

Якщо ви будете тренувати себе, щоб уважно слухати, що вам 
каже якась людина, то вона, як правило, розповість вам, хто 
вона і що собою являє, перш ніж ви вступите з нею в якісь 
відносини. Профілактика краще від лікування! Але найчастіше, 
коли хтось починає попереджати нас про свої слабкості і про те, 
чого від нього чекати, ми вступаємо з нашими мотиваційними 
думками: «О ні, це не може бути правдою». Потім ми закликаємо 
людину йти вперед разом з нами. Нам необхідно навчитися 
безцінному мистецтву слухання – не перебиваючи. Поступаючи 
так, ви не допустите роки сліз, таємних розчарувань і негативних 
переживань. Замість того щоб використовувати ваш оптимізм 
і переконливий стиль, щоб примусити когось прийняти ваші 
цілі і завдання, вам потрібно знати, коли людина не може стати 
чимось тільки тому, що ви цього хочете або вважаєте, що вона 
це зможе. Людина не може працювати на вашому пальному! 
Ваш характер і ваша зрілість не замінять його безхарактерності 
і незрілості. Без усвідомлення вами цього принципу такі 
відносини, що вимагають багато турбот, можуть стомлювати вас 
і виснажувати ваші сили протягом багатьох років. У приватних чи 
професійних стосунках, якщо вам потрібно зберігати мотивацію, 
щоб почати справу, вам потрібно буде підтримувати мотивацію, 
щоб продовжувати її. З іншого боку, якщо ви дивитеся, 
слухаєте, молитеся і спостерігаєте, то можете вирішити, чи варта 
взагалі участь у таких відносинах витрати ваших сил. І, якщо 
ви запитаєте у Бога, Він направить вас у цьому питанні. Його 
Слово говорить: «Дивися своїми очима й слухай своїми вухами, 
і зверни своє серце на все, що я покажу тобі».

«Дивися своїми очима й слухай своїми вухами, і зверни 
своє серце на все, що я покажу тобі»  Єзекіїль 40:4

День 63. СЛУХАЙТЕ УВАЖНО, НЕ ПЕРЕБИВАЮЧИ!
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Дехто з нас так мало думає про себе, що ми швидше будемо 
в поганих відносинах, ніж без жодних. Бути в оточенні людей 
– ще не гарантія проти почуття власної самотності. Насправді, 
перебування з неправильними людьми – це гарантія того, 
що в кінцевому підсумку ви відчуєте себе спустошеним 
і використаним. Поки ви не подолаєте свій страх самотності 
і не почекаєте, щоб Бог дав вам правильні відносини, ви 
будете продовжувати відчувати себе самотнім. Іноді самотність 
полягає скоріше в нелюбові до себе, ніж у відсутності навколо 
вас людей, яким ви подобаєтеся. В іншому випадку, чому ви 
витрачаєте стільки енергії, щоб уникнути відкидання, замість 
того щоб будувати здорові стосунки? Можливо, ви думаєте, що, 
якщо не будете ні з ким пов’язані, то уникнете болю. Або ви 
боїтеся відкритися на випадок, якщо люди будуть критикувати 
вас за те, що ви ділитеся чимось особистим. Такі тривоги просто 
сприяють вашому почуттю ізоляції. Мотиваційний оратор Зиг 
Зіглар сказав: «Що ви малюєте в своєму розумі, ваш розум 
береться за виконання. Коли ви змінюєте свої картинки, ви 
автоматично змінюєте свою поведінку». Отже: (1) Вам потрібна 
справжня картина того, як бачить вас Бог. Павло каже: «У Нім… 
стали ми й спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою 
Того, Хто все чинить за радою волі Своєї» (Ефесянам 1:11). 
Софонія пише: «Господь, Бог твій, серед тебе, Велет спасе! Він 
у радості буде втішатись тобою». (2) Вам потрібна справжня 
картина про себе. Давид сказав: «Ти виткав мене в утробі 
матері моєї, Прославляю Тебе, що я дивно утворений! (Псалом 
138:13-14). Маючи в розумі ці дві чіткі картини, ви перестаєте 
діяти із знеціненим сприйняттям себе і отримуєте здатність 
просити про те, що вам потрібно в будь-яких відносинах.

«Господь, Бог твій… зо співом втішатися буде тобою!» 
Софонія 3:17

День 66. СПІВАЙТЕ РАЗОМ З БОГОМ!

Джон Мейсон пише: «Я не міг почувати себе спокійно. Якщо я все 
не з’ясовував, я турбувався, тривожився, нервував, хвилювався 
і дратувався... подібно наркоману, якому потрібно прийняти 
дозу. Тяжкість була не такою ж самою, але симптоми були схожі. 
Я був християнином і, як вважалося, ходив по вірі. Я довіряв 
Ісусу в справі порятунку, але в інших областях я довіряв 
собі». Ви теж так живете? Натхненний автор Вільям Уорд 
написав: «Неспокій – це віра в негатив, довіра до неприємного, 
впевненість в катастрофі і переконаність в поразці. Це магніт, 
який притягує негативні умови. Віра – це потужніша сила, яка 
створює позитивні обставини. Занепокоєння – це марна трата 
сьогоднішнього часу і захаращення завтрашніх можливостей 
вчорашніми проблемами». Коли у одного старого запитали, що 
позбавило його радості в житті, він відповів: «Те, чого ніколи не 
було». Чи пам’ятаєте ви, про що турбувалися рік тому? Хіба ви 
не витратили на це багато енергії? І хіба, врешті-решт, більшість 
проблем не вирішилися благополучно? Майже 99 відсотків 
речей, про які ми турбуємося, не відбуваються. Чи знаєте ви, 
що густий туман, глибиною в тридцять метрів, який покриває 
сім міських кварталів, складається менш ніж з однієї склянки 
води? Всього одна склянка! Але туман практично закриває 
всю видимість. І склянка занепокоєння може зробити те ж саме. 
Біблія каже: «Не в волі людини дороги її, не в силі людини, коли 
вона ходить, кермувати своїм кроком» (Єремія 10:23). Припиніть 
намагатися контролювати всі можливі наслідки. Життя йде 
краще, коли ви вирішуєте стояти в Слові Божому і довіряєте 
Господу турботу про вас.

«Покладіть на Нього всю вашу журбу» 
1 Петра 5:7

День 65. ПРИПИНІТЬ ПРО ЦЕ ПЕРЕЖИВАТИ 
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За деякими винятками, ваш успіх в житті залежить від 
вашої здатності встановлювати і підтримувати відносини 
з правильними людьми. Згідно з доповіддю Американської 
асоціації менеджменту, переважна більшість з двохсот 
менеджерів, які брали участь в опитуванні, зробили висновок, 
що найважливіше вміння керівника – це його (або її) здатність 
знаходити спільну мову з людьми. Вони оцінили цю здатність 
як важливішу, ніж інтелект, рішучість, знання або навички 
роботи. Абсолютно відверто, ніхто з нас не має в житті дуже 
багато справжніх друзів – принаймні, може, і не треба! 
Соломон попереджає: «Є товариші на розбиття, та є й приятель, 
більше від брата прив’язаний». Дружба вимагає часу, енергії, 
жертовності і самовіддачі. Не кожен так званий друг виявиться 
таким, як попереджав Єремія царя Седекію: «Підмовили тебе 
й перемогли тебе твої приятелі; погрузили в багно твої ноги, 
та вони назад відійшли» (Єремія 38:22). Неправильний друг 
зрадить вас, як це зробив з Ісусом Іуда. Отже, ось хороше 
правило: «Будьте доброзичливі до кожного, але не приймайте 
кожного в друзі». Соломон сказав: «Праведний вивідає свою 
путь, а дорога безбожних зведе їх самих» (Приповісті 12:26). 
Чарльз Сперджен сказав: «Людина відома компанією, яку вона 
уникає, а також компанією, яку підтримує». Єврейське слово 
«вибирати» («тур») в Старому Завіті відноситься до людини, 
яка, подібно землеміру, шукає землю. Тому, якщо ви мудрі, то 
вивчіть і оцініть своїх друзів, перш ніж входити з ними в дружні 
стосунки. Ви скажете: «Але я самотній». Ось, що сказав Джордж 
Вашингтон: «Краще бути на самоті, ніж у поганому товаристві».

«Є… приятель, більше від брата прив’язаний» 
Приповісті 18:24

День 68. ДРУЖБА (1)

Все, що побудовано добре, складається повільно і ретельно. 
Нетерпіння – ознака незрілості; діти нічого не можуть чекати. 
Спробуйте зрозуміти наступне: ваше нетерпіння не прискорить 
рух Бога. Він діє за власним розкладом. Павло пише: «Знаємо, 
що… Його постановою, усе допомагає на добре» (Римлянам 
8:28). Та обставина, що двері ще не відкриті, не означає, що 
Бог змінив Свою думку. Можливо, ще не настав час, щоб Він 
отримав максимальну славу, а ви – максимальну користь. Отже, 
що ви повинні робити, поки чекаєте? Дві речі. (1) Моліться про 
Божу волю. І не дозволяйте, щоб у ваше життя входили речі, 
які суперечить їй, особливо, квапливість і переживання. Знайте, 
як розподілити свій час, свою енергію і свої гроші, а також, 
з ким ви повинні або не повинні проводити час. Бог каже: 
«Звіщаю кінець від початку» (Ісая 46:10). Перш ніж Бог щось 
почне, у Нього є чітка картина кінцевої мети, і Він вказує кроки, 
які ведуть вас до цього. (2) Поки ви чекаєте – радійте. «Коли 
б фіґове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, 
обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала 
отара з кошари і не стало б в оборах худоби, то я Господом 
тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого!» (Авакум 
3:17-18). Починайте сьогодні дякувати Богові за те, що Він уже 
зробив заради вас і що Він збирається зробити в майбутньому. 
Тому що Він точно звершить благо для вас.

«Непохитно надіюсь на Господа, і … благання моє Він 
почув» Псалом 39:2

День 67. ЩО РОБИТИ ПІД ЧАС ОЧІКУВАННЯ



38

Розповідають історію про фермера, до якого на кукурудзяне 
поле кожен день зліталася зграя ворон. Вирішивши, що 
у нього було достатньо, він зарядив свій дробовик і непомітно 
поповз уздовж огорожі, вирішивши вигнати цих набридливих 
воронів з неба. Виявляється, що у цього фермера був дуже 
товариський папуга, який без розбору дружив з усіма. Тому, 
побачивши зграю ворон, він полетів і приєднався до них, щоб 
подружитися. Фермер бачив воронів, але не бачив свого папуги. 
І ось, він обережно прицілився, вистрілив, потім схопився і побіг 
подивитися, скільки ворон він вистрілив. Але там, на землі лежав 
його папуга зі зламаним крилом і сколеним дзьобом, але все ще 
живий. Фермер ніжно підняв його і приніс додому, де назустріч 
йому вибігли діти. Побачивши травмованого папугу, вони зі 
сльозами запитали: «Тато, що трапилося?» Але, перш ніж він встиг 
відповісти, папуга заговорив: «Це те, що отримуєш за тусовку 
з неправильною компанією». Ви ніколи не зможете опинитися 
в правильному місці, в правильний час, роблячи правильну 
справу, якщо водите компанію з неправильними людьми. І, як 
батько, ви повинні вчити про це ваших дітей. Слідкуйте, як 
вони використовують Інтернет, і попереджайте їх про хижаків, 
які навмисно нишпорять в Інтернеті, шукаючи собі «друзів». Ви 
скажете: «Але я не можу навіть включити комп’ютер!» Якщо ви 
любите свою дитину, то навчитеся! Жахливі історії про дітей, 
які постраждали і збилися зі шляху через Інтернет, множаться 
щодня. Це звучить різко і терміново – але так і є!

«Хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто 
товаришує з безумним, той лиха набуде» 
Приповісті 13:20

День 70. ДРУЖБА (3)

Щоб мати хорошого друга, ви повинні спочатку намагатися самі 
бути хорошим другом. Невідомий поет писав: «Я пішов шукати 
друга, але ніде не міг знайти; я став другом, і друзі були всюди». 
Дружба не потребує володіння динамічною індивідуальністю. 
Навіть сором’язливі, спокійні і стримані люди можуть навчитися 
бути доброзичливими. Майже неможливо не мати друзів, якщо 
ви самі завжди дружній. І навпаки. Психологи попросили групу 
студентів коледжу записати ініціали людей, яких вони не любили 
найбільше. Деякі зі студентів могли подумати тільки про одну 
людину, в той час як інші перерахували до чотирнадцяти. Але 
цікавий факт, який прийшов з дослідження, полягав в тому, що 
ті, хто не любив найбільшу кількість людей, самі були найбільше 
нелюбимими. Ви виявите, що чим більше приємна ви людина, тим 
з більшою ймовірністю вам сподобаються інші люди, і вони вам. 
Отже, ось п’ять способів подружитися. (1) Підтримуйте зоровий 
контакт. Коли ви розмовляєте з людьми, дивіться їм в очі. (2) 
Посміхайтеся! Щоб насупитися, потрібно задіяти сімдесят два 
м’язи, а, щоб посміхнутися – тільки чотирнадцять. Посмішка 
зігріває серця і заохочує розмову. (3) Називайте людей на ім’я. 
Незнайомці – це просто чужі, а друзів знають. (4) Поговоріть 
з іншими про їхню улюблену тему – про них самих. (5) Знайдіть 
привід, щоб сказати слово підбадьорення або комплімент, або 
проявити доброту. Коли ви знайдете людину з цими п’ятьма 
рисами характеру, то знайшли людину, яка має репутацію 
дружньої.

«Є.. приятель, більше від брата прив’язаний» 
Приповісті 18:24

День 69. ДРУЖБА (2)
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Біблія каже: «Догодити ж без віри не можна» (Євреям 11:6). 
Тому не беріть участі у будь-якій справі, яка не вимагає від 
вас застосування віри. Ключ до просування справи – це завжди 
надія і переконання, що Бог звершить. Ви або наважуєтеся, 
або животієте. Ісус свідомо послав Своїх учнів у бурю. Чому? 
Щоб розвинути їхню віру і показати їм, що з Ним на борту ви 
можете пройти через усе! Бог буде постійно ставити вас у важкі 
ситуації, тому що Він знає, що це єдиний спосіб, у який буде 
рости ваша віра. Американський проповідник і аболіціоніст 19-
го століття Філліпс Брукс писав: «Не моліться про легке життя. 
Моліться про те, щоб бути сильнішими. Також не моліться про 
завдання, рівні вашій силі, а моліться про силу, яка дорівнює 
вашим завданням». Ви не використовуєте Божі ресурси, поки 
не намагаєтеся зробити щось неможливе з людської точки зору. 
Саме тоді ви виявите таке: «Я все можу в Тім, Хто мене підкріпляє, 
в Ісусі Христі» (Филип’янам 4:13). Весь прогрес пов’язаний 
з ризиком. У бейсболі ви не можете забрати другу базу, поки 
ваша нога ще знаходиться на першій базі. Прогрес пов’язаний 
також з подоланням страху. Одного разу, коли Давид доглядав 
за своїми вівцями, «приходив лев» (1 Самуїлова 17:34). Але 
з Божою силою юнак переміг лева – а також ведмедя, а потім 
ще й велетня на ім’я Голіаф. Той лев був просто можливістю 
для досягнення блага. Якби Давид коливався або тікав, він би 
втратив свій шанс стати царем Ізраїлю. Тому, коли у ваше життя 
входить «лев страху», розпізнайте його прихований сенс: адже 
це можливість від Бога протистояти вірою і перемогти.

«Бо не дав нам Бог духа страху» 2 Тимофію 1:7
День 72. ПРИПИНІТЬ БОЯТИСЯ

Ось два якісних «суперклея», які можуть надовго скріпити 
дружбу: чесність і відданість. Біблія каже: «Побої коханого 
вірність показують, а в ненависника поцілунки численні». 
Справжній друг може засмутити вас, сказавши вам правду. Але 
ж він принаймні скаже вам правду. Він може сказати не завжди 
те, що ви хочете почути. Але, якщо він дійсно вас любить, то 
скаже те, що вам потрібно почути. В той момент це може вас 
поранити, але в кінцевому підсумку це вам допоможе. Коли 
ви хочете виміряти відносини, щоб визначити, чи відповідають 
вони справжній дружбі, то ось два питання, які ви повинні 
поставити іншій людині. (1) Чи можу я довіряти тобі достатньо, 
щоб бути абсолютно чесним з собою? (2) Чи можу я довіряти 
тобі достатньо, щоб бути абсолютно чесним з тобою? Тільки 
справжня дружба очікує взаємної чесності і може витримати її. 
Інша якість, яке утримає дружбу, це відданість. «Є й приятель, 
більше від брата прив’язаний» (Приповісті 18:24). Слово 
«прив’язаний» стосується того, як шкіра прилипає до кістки. Це 
зворушливий образ того, наскільки тісно пов’язані між собою 
друзі. Відданість – це єдине, про що людина ніколи не повинна 
сумніватися у свого друга. Справжній друг завжди буде вашою 
стороною захисту, перш ніж стати суддею. Немає такого поняття, 
як «друг для гарної погоди». У гарну погоду вам не потрібні 
друзі; ви потребуєте їх, коли погода стає неприємною. Друг для 
гарної погоди – це зовсім не друг.

«Побої коханого вірність показують» 
Приповісті 27:6

День 71. ДРУЖБА (4)
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Коли ви читаєте Біблію, Бог дасть вам силу і керівництво для 
вашого життя, і ви це просто не можете отримати у інший спосіб. 
Еліфаз сказав патріарху Йову: «Він рану завдасть і перев’яже, 
Він ламає й вигоюють руки Його!» (Йов 5:18). Це те, що Бог 
робить вам, коли ви читаєте Святе Письмо. «Боже Слово ... 
проходить ... аж до поділу душі й духа» нашого. Інші бачать, 
що ми робимо; але, коли ми залишаємося наодинці з Богом 
і відкриваємо Святе Письмо, Він відкриває нам, які ми. Він 
виводить на поверхню давні і невирішені питання, допомагаючи 
нам справлятися з ними. Він викриває нас в наших упертих 
звички і показує, як їх перемогти. Він вказує на наші егоїстичні 
і нелюблячі відносини, даючи нам можливість покаятися і змінити 
наші шляхи. У старих квакерів був вислів: «Гріх не пускає вас 
до Біблії, а Біблія не пускає вас до гріха». Ви говорите: «Але, 
коли я встаю вранці, я настільки зайнятий, що у мене немає 
часу читати Біблію». Потім прочитайте це, коли повернетеся 
ввечері додому! Ви говорите: «На час, як я надвечір 
повертаюся з роботи додому, я змучений і ні на чому не можу 
зосередитися!» Ви повинні змінити порядок своїх пріоритетів. 
Якщо ви витрачаєте багато часу на перегляд телепередач, то 
ви точно можете витратити деякий час кожного дня на читання 
своєї Біблії. Істина в тому, що ми приділяємо час тим речам, які 
ми хочемо, які цінуємо і які нам подобаються. Тому попросіть 
Бога дати вам велику жагу до Його Слова. Тоді читайте Біблію 
і спостерігайте, як росте ваша спрага!

«Боже Слово… проходить… аж до поділу душі й духа» 
Євреям 4:12

День 74. ПРАГНЕННЯ ДО СЛОВА БОЖОГОДень 73. ЗМІНІТЬ СВОЇ ДУМКИ 
«Коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це» 
Филип’янам 4:8

Щоб змінити своє життя, ви повинні спочатку змінити своє 
мислення. І це непросто, коли ви все своє життя думали якимось 
певним чином. Служитель і оглядач д-р Франк Крейн сказав: 
«Наші найкращі друзі і найлютіші вороги – це наші думки». 
Цар Соломон сказав так: «Як у душі своїй він обраховує, такий 
є» (Приповісті 23:7). Щоб змінити своє мислення, ви повинні 
цим зайнятися – по одній думці за раз. Це вимагає дисципліни 
і рішучості. Але воно того варте. Якби ви хотіли змагатися 
в марафоні, ви б не перейшли на шоколадну дієту, чи не так? 
Паливо, яким ви щось наповнюєте, визначає його продуктивність. 
Але ми ігноруємо основну мудрість: те, чим ви живите все 
інше, не йде ні в яке порівняння з тим, чим ви живите свій 
розум! Ось істина, яка вас докорінно міняє: думайте про щось 
прекрасне! Те, що багаторазово входить у ваш розум, займає 
його, формує, контролює і, врешті-решт, виражається в тому, що 
ви робите і ким стаєте. Ваш розум вбирає і відображає те, чим 
він зайнятий. Події, які ви відвідуєте; взаємини, які будуєте; 
матеріали, які ви читаєте або не читаєте: музика, яку слухаєте; 
образи мультимедіа, під впливом яких перебуваєте: розмови, 
в яких ви берете участь, і думки, на які ви відгукується – все це 
формує ваш розум. І, в кінцевому підсумку, вони формують ваш 
характер і вашу долю. Отже, що потрібно робити? Починайте 
кожен день з молитви: «Господь, мені потрібен такий розум, 
про який говорить Твоє Слово. Розум, який наповнений тільки 
люб’язними, славетними, доброчесними і похвальними думками 
(див. Фил. 4:8). Чи можете ви уявити, якою було б ваше життя, 
якби ви постійно так молилися і відповідним чином направляли 
своє мислення?
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«Зодягнутися в нового чоловіка» Ефесянам 4:24

Коли ви в глибині свого розуму даєте місце неправильним 
думкам, то можете мати спокусу виправдовувати себе, кажучи: 
«Якої шкоди це завдасть?» Більше шкоди, ніж ви собі уявляєте! 
Ви стаєте тим, про що думаєте. Біблія каже: «Відкинути… 
старого чоловіка… і зодягнутися в нового чоловіка» (в. 22, 
24). Можливо, ви не захочете визнати, що все ще носите дещо 
з цього «старого» одягу (відносини, проведення часу, заняття). 
Та, правду кажучи, ви не можете надіти свої нові одежі, 
поки не знімете старі. Крім того, ви не можете повісити свій 
старий одяг в шафу (про всяк випадок) або залишити його 
на підлозі, щоб натикатися. Ви повинні позбутися цього одягу. 
«Відкинути, за першим поступованням, старого чоловіка, який 
зотліває в звабливих пожадливостях… і зодягнутися в нового 
чоловіка, створеного за Богом… Тому то, неправду відкинувши, 
говоріть кожен правду… Гнівайтеся, та не грішіть, сонце нехай 
не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте! Хто 
крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить 
руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай 
жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що 
добре на потрібне збудування… І не засмучуйте Духа Святого 
Божого… Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка 
нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один 
до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, 
як і Бог через Христа вам простив!» (в. 22-32). Слово для вас 
сьогодні: настав час зняти свій старий одяг і надіти новий.

День 76. ОДЯГАТЕСЯ У СВІЙ НОВИЙ ОДЯГ

Ви легко засмучуєтеся? Навіть через дрібниці? Приділіть 
більше часу молитві та читанню Біблії. В одній газеті з’явилася 
така замітка: «Якась жінка зайняла моє місце в церкві. Вона 
дуже мила... насправді, хороший друг. Я можу сидіти, де 
завгодно; немає великої різниці. Моє місце праворуч, коли 
входите в зібрання. Я можу зіпертися об край лави. Це гарне 
місце, але я б не стала піднімати шум з приводу цього місця... 
я ніколи не ображаюся. Насправді, вона зайняла його три 
місяці тому, і я дійсно не знаю, чому вона це зробила. Я ніколи 
нічого їй не зробила... ніколи не сідала на її місце. Вважаю, 
мені потрібно буде прийти на годину раніше, щоб зайняти моє 
місце. Вона зайняла його, тому що це одне з кращих місць 
в будинку молитви. Вона не мала ніякого права захоплювати 
його... і я не піду в церкву на дві години раніше, щоб отримати 
те, що по праву належить мені. Так починається соціальна 
несправедливість: жорстокі люди займають місця інших 
людей. Саме так сіється насіння революції. Є межа людському 
терпінню. До чого все це призведе? Якщо хтось не встане і не 
буде відстоювати права, ніхто не буде в безпеці. Люди будуть 
сідати всюди, де захочуть, і наступного разу вони заберуть моє 
місце на автостоянці. Світовий порядок буде зруйнований!» 
Ми посміхаємося, але дивно те, наскільки швидко ми виходимо 
з себе, коли порушується наш маленький звичний порядок 
речей. Чи знаєте ви, чому християнське життя описується, як 
високе покликання (див. Фил. 3:14)? Тому що це означає, що 
потрібно жити по совісті і служити іншим, замість того, щоб йти 
по життю без принципів і ставити себе на перше місце.

«Мир великий для тих, хто кохає Закона Твого, і не 
мають вони спотикання» Псалом 118:165

День 75. НЕ ПОСПІШАЙТЕ ЗАСМУЧУВАТИСЯ
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Наскільки великим фактором у вашому житті є страх? Отже, 
вперед! Пройдіть тест на страх. Обведіть номер, який найкраще 
відповідає вашим почуттям. (1) Я не пам’ятаю, коли останній 
раз дійсно боявся. (2) Я рідко боюся і тільки тоді, коли я або 
близька людина піддається фізичній небезпеці. (3) Я боюся 
трохи більше, ніж хотілося. (4) Страх – значний фактор в моєму 
повсякденному житті. Я уникаю всього ризикованого або 
небезпечного. (5) Я щодня боюся багатьох речей, і це змінює 
те, як я живу своє життя. Якщо ви обвели номер один, то ви 
незвичайна людина, яка не відчуває нормального почуття 
страху. Можливо, вам доведеться стримувати свої дії більшою 
проникливістю і мудрістю. Якщо ви обвели номер два, у вас 
є здорове ставлення до страху, і ви з ним справляєтеся. Ви 
повинні намагатися підбадьорювати інших, яким важче, ніж вам, 
справлятися з почуттям страху. Якщо ви обвели номер три або 
чотири, то ви у відмінному положенні, щоб поліпшити своє життя, 
змінивши своє ставлення. Почніть з визначення джерела своїх 
страхів і прийміть рішення повернути свій страх у віру в Бога 
(див. Рим. 10:17). Для кожної області страху з’ясуйте позитивну 
протилежність і створіть план дій, щоб культивувати в собі цю 
якість. Потім зосередьтеся на речах, які ви можете контролювати 
сьогодні. Якщо ви обвели номер п’ять, то страх, швидше за все, 
забирає у вас все найкраще, і вам складно буде подолати його 
самостійно. Тому моліться і змініть свій розум Словом Божим 
(див. 1 Тим. 1:7). І не бійтеся звертатися за допомогою до друга 
або радника, якому ви довіряєте.

«Бог спасіння моє! Безпечний я, і не боюсь» Ісая 12:2
День 78. ПРОЙТИ ВИПРОБУВАННЯ НА СТРАХ

Щоб продовжувати рости, ви повинні розуміти три принципи. (1) 
Ви ростете настільки, наскільки віддаєте. Віддаючи, ви створюєте 
більше місця для внутрішнього зростання. Тому давайте, 
перемагаючи біль, і продовжуйте давати, поки не відчуєте себе 
добре. Завжди намагайтеся залишити людей в кращому стані, 
ніж вони були раніше, і вам теж буде краще. Соломон сказав: 
«Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, 
напоєний буде і він» (Приповісті 11:25). Епітафія на надгробній 
плиті свідчить: «Що віддав, тим володію. Що витратив, те було. 
Що залишив собі, те втратив». (2) Щоб домогтися більшого, вам 
потрібно більше рости. Ви відчуваєте, що застрягли в духовному 
відношенні, у стосунках, у кар’єрі, чи у вас все гаразд? Ви 
не виплутаєтеся, роблячи зовнішні зміни, наприклад, почавши 
нову кар’єру, покинувши свою сім’ю або помінявши церкву. 
Ніхто не тягне вас донизу, крім вас самого. Кришка у вашому 
житті – ви самі. Тому, якщо ви серйозно ставитеся до того, щоб 
розплутатися, замість того, щоб шукати швидких рішень, то 
уважно і пильно подивіться на себе, прийміть відповідальність 
за те, що бачите, моліться і вирішіть щось з усім цим зробити. 
(3) Недостатньо мріяти; ви повинні робити. Відомо, що у кочових 
племен Середньої Азії використовувалося особливе прокляття 
проти ворогів. Це не був заклик, щоб мечі ворогів заіржавіли 
або щоб люди вмирали від хвороби. Там просто говорили: «Щоб 
ти залишився назавжди на одному місці». Якщо ви не будете 
щодня працювати, щоб поліпшити себе, це теж буде вашою 
долею. У кінцевому підсумку ви застрягнете на тому ж місці, 
роблячи одне і те ж, мріючи про такі ж самі мрії, і ніколи нікуди 
не потрапите. Так що продовжуйте рости!

«Послухає мудрий і примножить науку» Приповісті 1:5
День 77. ПРОДОВЖУЙТЕ ЗРОСТАТИ
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Любов подібна до вогню; якщо її не підтримувати, вона згасне. 
Саме так сталося з християнами в церкві в Ефесі. Ще раніше 
Павло написав їм такі слова: «Благодать зо всіма, що незмінно 
люблять Господа нашого Ісуса Христа!» (Ефесянам 6:24). Їх 
любов до Господа була настільки сильною і очевидною для 
всіх, що Павло похвалив їх за це. Але на той час, коли Христос 
говорить з тієї ж церквою в книзі Об’явлення, їхня любов до Нього 
ослабла: «Я знаю діла твої, і працю твою, і твою терпеливість, 
і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає 
апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти 
маєш терпіння, і працював для Ймення Мого, але не знемігся. 
Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, 
пам’ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли 
ж ні, то до тебе прийду незабаром, і зрушу твого свічника з його 
місця, якщо не покаєшся» (в. 2-5). Євангельський лідер Джон 
Стотт писав: «Вони впали з колишніх висот відданості Христу, на 
які піднялися раніше. Вони спустилися на рівнини посередності. 
Одним словом, серця ефеських християн охололи. Їх перший 
спалах захоплення пройшов. Їхня початкова відданість Христу 
охолола. Вони любили Нього, але... відпали від любові». Ви 
можете ходити до церкви, читати Біблію і щодня молитися, але 
не любити Бога так, як повинні. Любов до Бога – це присвята 
і стан серця, результатом чого буде послух. У цьому вся суть: 
щоденне рішення шанувати Його у всьому, що ви говорите 
і робите. Отже, чи не охолола ваша любов?

«Ти покинув свою першу любов» 
Об’явлення 2:4

День 80. У ВАС ОХОЛОЛА ЛЮБОВ?

Є притча про трьох чоловіків, які опинилися на безлюдному 
острові, без надії на порятунок. Якось вони йшли по острову, 
і один з них підняв стару потьмянілу лампу. Коли він потер 
її, з’явився джин і запропонував кожному загадати бажання. 
Перший чоловік сказав: «Мені б хотілося повернутися в свій 
офіс у Бостон». Одна мить, і він там. Другий сказав: «Мені 
б хотілося опинитися вдома з моєю родиною в Лондоні». Одна 
мить, і він там. Третій озирнувся і сказав: «Тут так самотньо; 
я хочу, щоб до мене повернулися мої друзі». Проблема 
з бажаннями полягає в тому, що джинів і чарівних ламп не 
існує. Але Бог діє! І, оскільки Він контролює ваше життя, і Він 
сильніший за будь-якого джина, то, коли ваші бажання стають 
молитвами, які відповідають Божій волі, вони можуть стати 
реальністю. «Чи вчить Біблія про це?» – запитаєте ви. Так, вона 
говорить: «І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого 
просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. 15 А як знаємо, 
що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що 
одержуємо те, чого просимо від Нього» (в. 14-15). Але навіть, 
коли ваше бажання відповідає Божій волі, вам потрібно ще 
одне – віра. Віра досягає наступного. (А) Вона відкриває очі, 
щоб побачити, що Божі обітниці – для вас особисто. (Б) Вона 
діє, як магніт, притягаючи виконання Його обітниць у вашому 
житті. Отже, які у вас побажання? Якщо на те є воля Божа, ви 
можете це отримати.

«Коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас» 
1 Івана 5:14

День 79. ЯКЩО НА ЦЕ Є БОЖА ВОЛЯ
– ВИ ОТРИМАЄТЕ БАЖАНЕ 
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Президент Теодор Рузвельт якось сказав: «Кращий керівник – 
той, у кого є достатньо здорового глузду, щоб підібрати хороших 
людей для виконання того, що він хоче зробити, і стриманість, 
щоб не втручатися, поки вони це роблять». Висновок: якщо ви не 
навчитеся делегувати завдання, ваше керівництво погіршиться, 
і ваше бачення закостеніє. У книзі Вихід Мойсей виснажував 
себе фізично, емоційно і духовно, намагаючись відгукуватися 
на запити двох мільйонів ізраїльтян і знаходити відповідь на 
кожну проблему. Саме тоді тесть сказав йому: «Не потрапиш 
ти чинити її сам один! Тепер послухай мого слова, пораджу 
тобі» (в. 18-19). Для звернення за допомогою потрібна мудрість, 
зрілість і смиренність. Це також ознака сили, а не слабкості. Тим 
з нас, хто пишається своєю здатністю все робити самотужки, 
це буває важко прийняти. Насправді, те, що робив Мойсей, 
не було добре ні для нього, ні для людей, які залежали від 
нього. Лідер може легко переоцінити свою власну значимість 
і компетентність. Ось чому Павло застерігає: «Не думати про 
себе більш, ніж належить думати» (Римлянам 12:3). Бог поставив 
навколо вас людей, які мають певні дари і таланти. Коли ви 
дізнаєтеся про цих людей і залучаєте їх, вони реалізують 
себе, і робота виконується правильно. Бог створив нас 
взаємозалежними, а не самостійними. Передача повноважень 
правильним людям зміцнила Мойсея для передбаченого Богом 
завдання керівництва. Коли ви намагаєтеся бути «всім для всіх 
людей», ви в кінцевому підсумку зневіряєтеся. Ви не покликані 
займатися всіма справами, а досягати виконання через інших. 
Ось в чому суть лідерства.

«Ця справа тяжча за тебе. Не потрапиш ти чинити її 
сам один» Вихід 18:18

День 82. НАВЧИТИСЯ КЕРУВАТИ (1)

Коли ви навмисно грішите, то бунтуєте проти Божого правління 
в своєму житті, і вам буде погано. А погане почуття – це 
свідчення того, що ви дійсно викуплене дитя Боже; інакше ваш 
гріх не турбував би вас. Уявіть, що підліток сказав своєму 
батькові: «Мені дійсно шкода, але я взяв твою кредитну карту 
і купив пиво для своїх приятелів». Звичайно, є ймовірність того, 
що його батько, можливо, ніколи не виявив би цього, особливо, 
якщо він не сильний в бухгалтерії. Але неспокійна совість 
його сина вивела це на поверхню, і він сказав: «Тату, мені не 
треба було купувати пиво; я не повинен був брехати про мій 
вік; я не повинен був використовувати твою кредитну карту 
для цього. Ти мені довіряв, а я тебе підвів. Вибач, я більше не 
буду цього робити». Це визнання. Це те, що ми повинні робити 
в наших молитвах. Грецьке слово, перекладене як «сповідати», 
означає «погодитися з Богом». Коли ми сповідуємо наші 
гріхи, ми погоджуємося з Богом щодо гріха в нашому житті, 
який розкритий через Його Слово і Духом Святим. Коли ми 
признаємося, ми говоримо про наш гріх і отримуємо очищення 
і прощення. Так, сповідування часто буває болючим, але наше 
спілкування з Небесним Отцем воно підтримує ясним, відкритим 
і близьким. Справа не в тому, що Бог перестає любити нас, але 
ми більше не відчуваємо, що можемо з упевненістю наблизитися 
до Нього. У вас є гріх, який потрібно сповідати? «Коли ми свої 
гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам 
простити, та очистити нас від неправди всілякої» (1 Івана 1:9).

«Я сказав був: Признаюся в проступках своїх перед 
Господом! І провину мого гріха Ти простив» Псалом 31:5

День 81. ВИЗНАТИ НАШІ ГРІХИ
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Коли ви прагнете мати прийняття і схвалення, то опиняєтеся під 
контролем тих, ким повинні керувати. Павло розумів це. Ось 
чому він наставляв Тита: «Оце говори та нагадуй, та з усяким 
наказом картай. Хай тобою ніхто не погордує!» (Титу 2:15). 
Боячись викликати невдоволення у підлеглих, невпевнені 
лідери болісно переживають за прийняті рішення і беруть на 
себе відповідальність за емоційні реакції інших людей. Вони 
не розуміють, що, коли ви робите те, що повинні робити, а інші 
не згодні, то це їхня проблема. Якщо ви тільки не ви берете цю 
проблему на себе. Зрілий лідер справляється з розчаруванням 
і підтримує добре ставлення. Він готовий мужньо зустрічати 
труднощі, навіть, якщо комусь щось не подобається. Подумайте: 
коли ви попереджуєте своїх дітей, щоб вони не бралися рукою 
за гарячу духовку, ви ж не можете відповісти за те, що їм не 
подобається чути ваші слова, чи не так? Будемо сподіватися, 
що в міру дорослішання вони зрозуміють. Але правда в тому, 
що деяким людям не подобається чути слово «Ні», незалежно 
від того, скільки їм років! Однак всі ми повинні час від часу це 
чути; в іншому випадку, ми нічим і ніколи не будемо задоволені, 
крім того, щоб діяти на власний розсуд. А це означає рух 
в нікуди або пряме попадання в біду. Павло, навчаючи Тимофія 
для керівництва, сказав йому: «Докоряй, забороняй, переконуй 
з терпеливістю та з наукою». Виправляєте людей, коли вони 
помиляються; докоряйте їм, коли вони вперті; підбадьорюйте 
їх, коли вони борються; будьте терплячі, коли вони вчаться 
і зростають; і обов’язково постарайтеся, щоб ваші настанови 
були ясними і зрозумілими. Так вчиняють хороші лідери, і єдиний 
спосіб навчитися цьому – робити так само.

«Докоряй, забороняй, переконуй» 
2 Тимофію 4:2

День 84. НАВЧИТИСЯ КЕРУВАТИ (3)

Коли люди відчувають себе «використаними», вони починають 
відпадати, але, коли вони відчувають себе оціненими, вони 
будуть в усьому слідувати за вами. Павло, один з кращих 
лідерів всіх часів, сказав коринтським віруючим: «У мене велика 
сміливість до вас, велика мені похвала з вас, я повний потіхи, 
збагачуюся радістю». Він був їхнім найбільшим вболівальником. 
Він не просто виправляв, але і втішав. Він не просто відточував, 
а й зміцняв – все це відмінні риси великого стилю керівництва. 
Ось ознаки хорошого керівника. (1) Він послідовний. Він показує 
приклад, проходячи весь шлях, щоб усі знали, що те, що чують 
внизу, практикується нагорі. (2) Озвучуйте їх оцінку, розуміючи, 
що люди повинні знати, що вони – важлива частина команди 
і спільного бачення. (3) Завжди прислухайтеся до пропозицій, 
думок, турбот і ідей. Вони не прирікають і не нехтують. Автор 
Бетті Бендер сказала: «Помилковим є оточувати себе тільки 
такими людьми, як ви. Відкиньте цю теплу перину комфорту 
і замініть її приголомшливим клаптиковим покривалом, 
складеним з різноманітних людей, наділених уявою. А потім 
спостерігайте за виверженням ідей!» (4) Не розглядайте людей, 
як статистів. Підприємниця Мері Кей Еш сказала: «Бізнес 
означає не прибутки і збитки, а людей і любов. (5) Поясніть, чому 
їм подобається робити щось певним чином. Це зменшує помилки, 
а також образу, яка виростає з почуття, що хтось «наказує тобі, 
що і як потрібно робити». Політик Кларенс Френсіс сказав: 
«Можна купити час і фізичну присутність людини на певному 
місці... Але ви не можете купити ентузіазм, ініціативу, лояльність 
і відданість сердець, розумів і душ. Все це потрібно заробити».

«У мене велика сміливість до вас» 
2 Коринтянам 7:4

День 83. НАВЧИТИСЯ КЕРУВАТИ (2)
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Щоб будь-які відносини діяли, ми повинні приймати відмінності 
один одного. У нашій родині ми повинні поважати унікальні точки 
зору один одного. Нам не потрібно погоджуватися з кожного 
питання, але ми завжди повинні поважати погляди іншого. Так 
вчиняв Павло: «Для всіх я був усе». Деякі з нас, які стверджують, 
що слідують за Христом, насилу витримують погляди і цінності, 
які відрізняються від наших. Ми вважаємо, що «компроміс» – це 
непристойне слово. Деякі з нас від найаморальнішого способу 
життя звернулися до віри в Христа, однак після свого звернення 
не будуть спілкуватися ні з ким, хто не згоден з ними і не приймає 
їхні віднайдені цінності. Іноді наші сім’ї розвалюються, тому що 
ми намагаємося нав’язати нашу думку людям, яких любимо, 
і встановлюємо кордон, щоб виключити незгодних. Яке жахливе 
зловживання християнством! Ісус не засуджував людей, що 
розп’яли Його; Він молився: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що 
чинять вони!» (Луки 23:34). Він не вважав їх морально поганими, 
але духовно сліпими. Він сказав Своїм учням: «Ніхто бо не 
може до Мене прийти, як Отець… не притягне його» (Івана 6:44). 
Ваша справа – любити людей, а завдання Бога – змінити їх! 
Тому перестаньте намагатися робити те, що може зробити тільки 
Бог! Якщо ви терпляче розвиваєте свої відносини, поважаєте 
чужі погляди і сієте добре насіння, то з часом отримаєте гідний 
урожай. Ваша любов, а не сила ваших аргументів, може навіть 
найбільш постраждалому з нас дати надію, що для зламаних 
гілок людської душі є зцілення. 

«Для всіх я був усе» 
1 Коринтянам 9:22

День 86. ПОВАЖАТИ, А НЕ ВІДКИДАТИ

Як ви дізнаєтеся, що маєте дар керівництва? Тому що будете 
знати, куди Бог хоче, щоб ви йшли, і зможете показати іншим 
цінність того, щоб йти з вами. Є багато талановитих людей, 
які ніколи не стають ефективними лідерами. Чому? Тому що 
їм більше цікаві вони самі, а не ті, ким вони керують. Однак 
цікаво помітити, що, коли вони проходять жорсткі уроки «школи 
життя», то стають чутливими до потреб інших людей. Але хороші 
лідери не чекають, щоб це відбулося. Вони розуміють, що ідей 
багато, хоч греблю гати, а от людей, які можуть їх реалізувати, 
потрібно цінувати на вагу золота. Легендарний футбольний 
тренер Беар Брайант любив повторювати: «Я просто орач 
з Арканзасу, але я навчився гуртувати команду воєдино. Як 
підняти дух у деяких, як вгамувати інших – поки у них, нарешті, 
ні з’явилося одне серцебиття. Є тільки три речі, які я завжди 
говорив: «Якщо щось йде не так, я зробив це. Якщо щось буде 
наполовину хорошим, ми це зробили. Якщо щось вийде дійсно 
добре, тоді ви це зробили». Коли у вас є дар керівництва, ви 
також будете доступні. Ви не будете втрачати самовладання, ви 
не дозволите дрібним проблемам отруювати ваше бачення і ви 
будете кожну скибочку критики перемежовувати двома шарами 
похвали. Роберт Луїс Стівенсон сказав: «Тримайте свої страхи 
для себе, а своєю мужністю діліться з іншими». Є люди, які 
вибивають з вас серце, і є люди, які повертають його на місце. 
Павло був таким керівником: «Дякую Богові своєму при кожній 
згадці про вас… за участь вашу в Євангелії» (Филип’янам 1:3, 5). 
Це той тип лідера, яким ви повинні прагнути бути.

«Хто головує то з пильністю» 
Римлянам 12:8

День 85. НАВЧИТИСЯ КЕРУВАТИ (4)
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Савл з Тарсу був останнім на землі, від кого ви б взагалі 
очікували, що він стане християнином, а тим більше автором 
половини Нового Завіту. Описуючи своє життя до зустрічі 
з Христом, він писав: «Божу Церкву жорстоко я переслідував 
та руйнував її» (Галатам 1:13). Тому, коли Бог покликав Ананію 
піти і молитися за Савла, ця ідея не дуже йому сподобалася. 
«Відповів же Ананій: Чув я, Господи, від багатьох про цього 
чоловіка, скільки зла він учинив в Єрусалимі святим Твоїм! 
І тут має владу від первосвящеників, щоб в’язати усіх, хто 
кличе Ім’я Твоє. І промовив до нього Господь: Іди, бо для Мене 
посудина вибрана він, щоб носити Ім’я Моє перед народами, 
і царями, і синами Ізраїля» (Дії 9:13-15). Ананій знав, що Савл 
робив з церквою. Однак йому належало дізнатися, що Бог 
трудився в серці Савла. Протягом декількох коротких років 
Бог використовував Павла, щоб торкнутися світу, але спочатку 
Він використав Ананію, щоб торкнутися Павла. Чи дав вам Бог 
подібне завдання? Чи дав Він вам такого собі «Савла»? Якщо 
так, не відмовляйтеся від таких людей. Коли інші списують 
їх, дайте їм ще один шанс. Ананій не знав про зустріч Павла 
з Христом на Дамаській дорозі. Бог може піти туди, куди ви не 
можете, і знайти підхід до людини, коли ви не можете її досягти. 
Завжди пам’ятайте: Бог ніколи не посилає вас туди, де Він ще 
не був. Отже, на той час, коли ви досягнете свого «Савла», хто 
знає, що ви знайдете?

«Іди, бо для Мене посудина вибрана він, щоб носити Ім’я 
Моє перед народами» Дії 9:15

День 88. ХТО ВАШ САВЛ?

Псалмоспівець написав: «Всі провини твої Він прощає, всі 
недуги твої вздоровляє». Зверніть увагу, що першою приходить 
усвідомлення, що всі ваші гріхи прощені, а потім відбувається 
зцілення всіх ваших хвороб. Також зверніть увагу на слова «всі 
провини твої». Деяких з нас влаштовує отримання часткового 
прощення, але ми відмовляємося дозволяти Божому прощенню 
торкатися до тих темних ділянок, які ми не можемо відпустити і які 
відмовляємося прощати собі самі. Якими б не були ці помилки, 
дозвольте Богу пробачити всі ваші гріхи і прийміть зцілення 
від усіх ваших хвороб. Нехай минуле пройде. Нехай помилки 
пройдуть. Дозвольте собі бути вільними і навчіться прощати 
себе, прийнявши відкритим серцем повне і досконале Боже 
прощення. Перестаньте заподіювати собі біль, тому що Ісус був 
зранений за всі ваші гріхи. Припиніть заподіювати собі біль, 
тому що Ісус на хресті взяв на Себе всі ваші побої. Припиніть 
карати себе, тому що Ісус прийняв все належне вам покарання. 
Пора перестати питати себе, чи достатньо ви зробили, щоб 
заслужити Боже прощення і прийняття. Вони незаслужені – вони 
не можуть бути досягнуті боротьбою і власними зусиллями; вони 
можуть бути прийняті тільки вірою. Якщо ви дали комусь, кого ви 
любите, подарунок на день народження, а людина наполягала на 
тому, щоб заплатити за нього, як би ви себе почували? Відчули 
біль? Засмутилися? Так відчуває себе Бог, коли ви намагаєтеся 
«заробити» Його прощення, зцілення і праведність. Чим більше 
ви дозволяєте водоспаду Божої благодаті і прощення омивати 
вас щодня, тим більше ви отримаєте Його здоров’я для вашого 
тіла і Його міцності для вашого розуму.

«Всі провини твої Він прощає» 
Псалом 102:3

День 87. ПРОЩЕННЯ І ВНУТРІШНЄ ЗСЦІЛЕННЯ
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Ісус сказав: «Це Я вам говорив, щоб радість Моя була в вас, 
і щоб повна була ваша радість». Якщо ви вважаєте, що сьогодні 
все погано, подумайте про світ, в якому жили і служили Ісус та 
Його учні. Римська імперія керувала кожною країною, включно 
з Ізраїлем. Податки були понад усяку міру. Свобода слова 
і релігії була настільки обмежена, що людину могли кинути до 
в’язниці або вбити тільки за те, що він християнин. Аморальність 
і збочення були не тільки терпимі, але і заохочувалися. Зрештою, 
учням Христа належало прийняти смерть за свою віру. Однак 
Господь пообіцяв їм, що Його радість буде залишатися в них 
і що їх радість буде повною. Тому, як викуплене дитя Боже, не 
дозволяйте, щоб те, що відбувається сьогодні в навколишньому 
світі, диктувало ваше ставлення. Так, є погані новини. Але 
є і хороші новини. Протягом наступних кількох днів давайте 
подивимося на деякі з них. (1) Мусульмани приходять до Христа 
швидше, ніж будь-коли раніше. Девід Гаррісон у своїй книзі 
«Вітер в домі ісламу» говорить, що в мусульманському світі 
відбувається щось безпрецедентне. «Ми живемо посеред 
найбільшого в історії повороту мусульман до Христа». Він 
наводить докази потужних християнських рухів, які почалися 
серед мусульман з 2000 року. (2) Євангелія перетворює Китай. 
Кілька років тому «The Telegraph» повідомила, що християнство 
в Китаї зростає з такою швидкістю, що до 2030 року ця країна, 
швидше за все, буде вважатися християнською. З огляду на 
економічну міць Китаю, це має величезні наслідки. Тому радійте, 
і не дозволяйте поганим новинам вкрасти вашу радість.

«Щоб радість Моя була в вас» Івана 15:11

День 90. НЕХАЙ ПОГАНІ ЗВІСТКИ НЕ ВІДНІМУТЬ 
ВАШОЇ РАДОСТІ (1)

Якось один чоловік попросив на заправній станції помити 
лобове скло його машини. Коли працівник закінчив, чоловік 
сказав: «Жахлива робота. Перемийте скло – воно таке ж 
брудне, як і до миття». Тому працівник знову протер скло. 
Чоловік подивився на скло і в розпачі сказав: «Воно зовсім 
не змінилося». Дружина цього чоловіка сиділа поруч з ним 
в машині і була роздратована. Вона посунулася до нього, зняла 
з нього окуляри, витерла і одягла назад. Працівник зробив 
свою роботу правильно. Проблемою весь час був сам чоловік. 
У духовному сенсі, окуляри, через які ви дивитеся, визначають 
те, що ви бачите і як ви це бачите. Коли ви дивитеся через 
лінзу ревнощів і заздрощів, вас обурюють благословення 
інших. Коли ви дивитеся через лінзу засудження, ви говорите 
і дієте без пощади і благодаті. Коли ви дивитеся через лінзу 
страху і зневіри, ви обмежуєте Бога і втрачаєте те, що Він 
може зробити для вас. Коли ви дивитеся через лінзу егоїзму, ви 
ставите себе на перше місце, і страждають ваші близькі. Коли 
ви дивитеся через лінзу негативу і цинізму, люди починають 
уникати вас, тому що бути поруч з вами неприємно. «Очистьтеся 
ви, що носите посуд Господній». Точно так само, як ваші окуляри 
необхідно очищати від забруднення, очищення потребує також 
ваше серце і ваш розум. Як це відбувається? Ісус сказав: 
«Через Слово, що Я вам говорив, ви вже чисті» (Івана 15:3). 
Завдяки молитві та щоденному читанню Біблії ваше сприйняття 
життя підтримується в правильному стані.

«Очистьтеся ви, що носите посуд Господній» Ісая 52:11

День 89. ТРИМАЙТЕ В ЧИСТОТІ ВАШІ ДУХОВНІ 
ЛІНЗИ
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Так, сегменти нашої культури стали вороже ставитися до 
християнської віри. Але популярність фільмів, основаних на вірі, 
за останні кілька років раптово охопила Голлівуд. Тим часом, 
популярні вчителі Біблії отримують стільки ж уваги на соціальних 
медіа, як і мирські знаменитості, такі як Кеті Перрі та Леді Гага. 
Кількість християнських матеріалів на «YouTube» приголомшує. 
Давайте залишатися в курсі і займатися культурою навколо нас, 
щоб відповісти на питання людей. І давайте пам’ятати, що сказав 
Ісус: «Побудую Я Церкву Свою, і сили адові не переможуть 
її» (Матвія 16:18). Бог перебуває на престолі. Остання книга 
Біблії нагадує нам, що, коли прийде час для повернення Ісуса, 
Він повернеться переможцем. Всі Його вороги поклоняються 
і визнають Його Панування. «Тому й Бог повищив Його та 
дав Йому Ім’я, що вище над кожне ім’я, щоб перед Ісусовим 
Ім’ям вклонялося кожне коліно… і щоб кожен язик визнавав: 
Ісус Христос то Господь» (Филип’янам 2:9-11). Бог покликав 
вас ходити в надприродному спокої, любові і радості. Як Його 
викуплена дитина, ви громадянин іншого царства – Божого 
Царства на землі. Ви хочете знати, що буде в кінці? «Перейшло 
панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, 
і Він зацарює на вічні віки!» (Об’явлення 11:15). Ви хочете 
знати свою долю? Уявіть собі захоплення уболівальників, чия 
команда щойно перемогла на чемпіонаті світу з футболу або 
завоювала Суперкубок. Це ми! 

«Радіють вони цілий день Твоїм Іменням» Псалом 88:17

День 92. НЕХАЙ ПОГАНІ ЗВІСТКИ НЕ ВІДНІМУТЬ 
ВАШОЇ РАДОСТІ (3)

Коли Неемія написав: «Радість у Господі – це ваша сила», 
Божий народ відновлював Єрусалим після повернення 
з сімдесятирічного полону у Вавилоні. Люди перебували 
в оточенні ворожих народів, що чисельно переважали і щодня 
загрожували. Точно так само сьогодні є погані новини. Але 
є також хороші новини. (1) Ми знаходимося в розпал утворення 
церков. Церковний експерт Ед Стетцер каже, що нові церкви 
фактично насаджуються в Сполучених Штатах швидше, ніж 
вмирають старі. Дослідження показують, що від 60 до 80 
відсотків людей, які приєднуються до нових церков, приходять 
з нецерковного середовища. Точно так само і в інших країнах. 
Це означає, що сьогодні Євангелія досягає більше людей, ніж 
тоді, коли мертві релігійні церкви говорили про євангелізацію, 
але не звіщали Добру Новину. (2) Латинська Америка переживає 
політичне і духовне пробудження. Політичні зміни в Венесуелі 
є ще одним свідченням того, що ліві уряди втрачають владу. 
Подібні руху проти корупції відбуваються в Аргентині, 
Бразилії та інших країнах Латинської Америки – в той час, 
коли євангельські церкви ростуть безпрецедентними темпами. 
(3) Біблія, як і раніше, залишається найпопулярнішою книгою. 
Це також найбільш продавана і найбільш поширена книга. За 
останні п’ять десятиліть було випущено і продано майже чотири 
мільярди примірників, що набагато перевершує будь-яку іншу 
книгу. Не дозволяйте поганим новинам позбавляти вас радості. 
Якщо у вас з’явився негатив і страх через те, що відбувається 
в світі, натисніть «кнопку» вашого тріумфу і «перезапустіть» 
своє духовне життя. Бог продовжує рух, і всім, хто довіряється 
Йому, є що святкувати.

«Радість у Господі це ваша сила!» Неемія 8:10

День 91. НЕХАЙ ПОГАНІ ЗВІСТКИ НЕ ВІДНІМУТЬ 
ВАШОЇ РАДОСТІ (2)
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