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За над то ба га то про блем, 

щоб на со ло д жу ва ти ся жит тям

У всьо му нас тис нуть, та не по тис -

нені ми; ми в важ ких об ста ви нах, але

не впа даємо в роз пач. Пе ресліду ють

нас, але ми не по ли шені; ми по ва лені,

та не по губ лені. Ми завсіди но си мо в

тілі мертвість Ісу со ву, щоб з’яви ло ся в

на шо му тілі й жит тя Ісу со ве.

2%е до ко рин тян 4:8–10 

Об ма ном са та ни є те, що ми не мо же мо на -
со ло д жу ва ти ся жит тям у склад них об ста ви нах.
Підтвер д жен ня то го — жит тя Ісу са, апо с то ла
Пав ла і ба га ть ох інших. Во ни зна ли, що радість
— це ду хов на си ла, яка до по мо же їм розв’яза ти
про бле ми. Ісус по пе ре д жав Своїх учнів, що во -
ни стик нуть ся з ба га ть ма труд но ща ми в житті,
про що йдеть ся в Єван гелії від Іва на, в 16
розділі. А далі за ува жив: «Це Я вам роз повів,
щоб ма ли ви мир у Мені. Страж дан ня за знаєте
в світі, але будь те відважні: Я світ пе реміг!» (Від
Ів. 16:33). Ісус ка зав Своїм послідо вни кам:

�

�



«...ко ли маєте про бле ми — і ви бу де те їх ма ти в
цьо му світі — будь те відваж ни ми!» Як би ми не
ро зуміли речі ду хов но, це мог ло б про зву ча ти
так, ніби Ісус не був співчут ли вим. На справді
Він ділив ся ду хов ною таємни цею, що
«…радість у Гос поді це на ша си ла!» (Неємія
8:10). Або, як ска зав Джеррі Са велл, «...як що
ди я вол не змо же вкра с ти ва шу радість, він не

»!ор б од еш ав ит с аркв еж омз

Радість як зброя
- ом аз юол ис юок ясу ьсич ю янцімЗ

гучістю сла ви Йо го для вся кої ви т ри -
ва ло с ти й дов го терпіння з радістю. 

До ко ло сян 1:11 

ин ов бощ ,няс ол ок аз яс вил ом ол ваП
зміцню ва лись радістю. Чо му? Бо са ме за вдя ки
ра дості мож на от ри му ва ти за до во лен ня. Як що
ми не на со ло д жуємо ся зем ним жит тям, а ли ше
че каємо, ко ли по тра пи мо на не бе са, де не бу де
про блем і не приємних об ста вин, то жи ти ме мо
в смут ку і ніко ли не пізнаємо ра дості, яку Ісус
при го ту вав для на шої на со ло ди сьо годні. Я та -
кож вірю, що радість — це зброя для ду хов ної
бо роть би, так са мо, як і плід Ду ха Свя то го.
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Радість як плід Ду ха
І ви ста ли насліду вачі нам і Гос по -

деві, сло во прий няв ши в ве ли ко му
ути с кові з радістю Ду ха Свя то го.

кан до ,ил ав уділсер еп атсім ог оьц хич ю уріВ
Пав ло пи ше їм, щоб во ни пе ре но си ли ути с ки з
радістю. Згідно з По слан ням до га латів 5:22,
плід Ду ха — це радість, а не сум, де пресія. Як -
що ми постійно на пов ню ва ти ме мо ся Ду хом
Свя тим, Він до по мо же нам бу ти радісни ми, не -
зва жа ю чи на об ста ви ни. Впев не на, що че рез
брак ра дості ми ча с то здаємо ся замість то го,
щоб пе ре ма га ти. Я вірю, що за вдя ки ра дості ми
зміцнюємо ся, аби ви т ри му ва ти на ти с ки ди я во ла
і гідно про хо ди ти че рез складні об ста ви ни.

Гар ний настрій і відва га
Будь силь ний та відваж ний, бо ти

зро биш, що на род цей по ся де той
Край, що Я при сяг нув був їхнім бать -
кам да ти їм.

Ісу са На ви на 1:6
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В Єван гелії від Іва на 16:33 чи таємо сло ва
Ісу са: «Будь те відважні!» Од не з виз на чень

- авдів« кя он ед алк ер еп екя ,ав олсєід ог ок ьцерг
га» у цьо му вірші, — бу ти хо ро б рим». Ко ли Бог
го ту вав Ісу са На ви на, щоб той увійшов до
обіця но го краю, Він не од но ра зо во на ка зу вав
йо му бу ти хо ро б рим. Без відва ги (радісно го
став лен ня) він не зміг би цьо го зро би ти, бо
во рог не од но ра зо во тис нув на ньо го, і діти
Ізраїлю ніко ли не ус пад ку ва ли б обіця ної землі.
Так са мо — і в на шо му по всяк ден но му житті.
Радість і хо робрість да ють нам си лу, щоб ру ха -
ти ся до ме ти, яку Бог по ста вив пе ред на ми.

 ,муз ор йівс йян ор охО
стеж за своїми ус та ми

Не хай кни га цьо го За ко ну не
відійде від твоїх уст, але бу деш роз -
ду му ва ти про неї вдень та вночі, щоб
до дер жу ва ти чи ни ти все, що на пи са но
в ній, бо тоді зро биш щас ли ви ми до ро ги
свої, і тоді бу де ща с ти ти тобі. 

Ісу са На ви на 1:8
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- ит орп ікя ,вігор ов от аг аб вам нив аН сусІ
сто я ли йо му. Але, за знач те, Бог на ка зав йо му
три ма ти у своїх ус тах і дум ках Сло во, а не про -
бле му ом ен гарп ,нив аН сусІ кя ,им ощ кЯ .
успіху і процвітан ня в житті, тре ба не ду ма ти і
не го во ри ти про про бле му. Іноді не вар то
навіть дов гий час мо ли тись за її розв’язан ня.
Як що ми щось по про си ли, Бог нас по чув. Зви -
чай но, є ви пад ки, ко ли в мо литві тре ба бу ти
на по лег ли ви ми, але ча с то ми ка же мо, що
спілкуємось з Бо гом, а на справді — з про бле -
мою. В Єван гелії від Мар ка 11:23 ска за но, що
Ісус на вчав «го во ри ти» з го рою, а не про го ру.
Сло ва вик ли ка ють емоції, які ча с то при во дять
до роз ча ру ван ня, бо ми ду же кон цен т руємось
на об ста ви нах. Кра ще займіться чи мось
приємним, по ки Бог розв’язує ва шу про бле му.
Мож ли во, ви не маєте та ко го ба жан ня, од нак
зробіть так. Це до по мо же! Три май те ваші
ро зум і ус та по за  про бле мою!

На со ло д жуй тесь жит тям за раз!
Ми га даємо, що на со ло д жу ва ти ме мо ся жит -

тям, ко ли про бле ми відступ лять. А як що до на со -
ло ди сьо годні? Я, зви чай но, не хо чу ви гля да ти
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пе симісткою, але ко ли про бле ма, на
розв’язан ня якої ви так дов го че ка ли, на решті,
ста не ми ну лим, ми не не ба га то ча су — і зно ву
бу де но вий вик лик, а потім на ступ ний і так
далі. Як що ми че каємо ча су без про блем, щоб
на со ло д жу ва тись жит тям, ми ніко ли не ма ти ме -
мо за до во лен ня. Доз воль те Бо гові тур бу ва тись
про ваші про бле ми, по кладіться на Ньо го і
зробіть те, що Він на ка зав. Це ма ло схо же на

- уж д ол ос ан ет еж ом ив елА ?кат ен ич ,уд варп
ва тись жит тям у той час, як Бог розв’язує всі
ваші про бле ми!

Цінність сміху
В шістьох ли хах спа сає те бе, а в

сімох не діткне те бе зло: Ви куп ляє те бе
Він від смерті та го ло ду, а в бою з рук
ме ча. Як бич язи ка за па нує, схо -
ваєшся ти, і не бу деш бо я тись руїни,
як прий де во на. З на сил ля та з го ло ду
бу деш сміятись, а зем ної звіри ни не
бійся.

Йо ва 5:19–22
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У Біблії є справді  не зви чайні вірші, в яких
ідеть ся про цінність сміху, що ви ра жає радість.
Кни га Йо ва 5:19–22 — один із моїх улюб ле них

ми бу де мо сміяти ся над руй ну ван ням і го ло -
дом. Бог вчи нив би так са мо в такій си ту ації.
Ми ба чи мо це й у Псалмі 2:2–4, в яко му роз -
повідається, як Гос подь по во дить ся зі Своїми
во ро га ми. 

Сміх віри
Земні царі по вста ють, і князі на ра д -

ог оЙ ан ат ад оп соГ ан моз ар яс ьтю уж
По ма зан ця: По зри вай мо ми їхні кай -
да ни, і по ски дай мо із се бе їхні пу та!
Але Той, Хто на не бе сах про бу ває
посміється, Вла ди ка їх висміє! 

Псал ми 2:2–4 

ніВ ,аг оБ ит орп яс ьтю ар ибз иг ор ов ил оК
сміється. Він — Аль фа і Оме га, По ча ток і
Кінець (Об’яв лен ня 1:8), то му знає, як усе бу де
в май бут нь о му. Як що нас ве де Дух Бо жий, ми
та кож сміяти ме мо ся у важкі ча си. Це — сміх віри,
який був і в Ав ра а ма. Бог ска зав, що зро бить
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не мож ли ве для ньо го. Не зва жа ю чи на те що
Ав ра ам уже фізич но не міг ма ти ди ти ну, бо був
по хи ло го віку, Бог по обіцяв да ти йо му си на.
Ав ра ам засміяв ся! (Бут тя 17:17). Ди во не
здійсни лось миттєво. Ро ки ми ну ли, перш ніж
Ав ра ам от ри мав те, що по обіцяв йо му Бог. Але
я не ду маю, що тоді Ав ра ам засміяв ся вос -
таннє. Я впев не на, він ба га то разів зга ду вав
сло ва Бо га, з не терпінням че кав то го дня, зігрівав
цю дум ку у своєму серці і то му — сміяв ся.

Так ба га то ча су ми ви т ра чаємо, див ля чись
на те, що маємо і що відбу вається за раз, замість
то го, щоб зо се ре ди ти ся на кінце во му ре зуль -
таті. По ду май те про все те, що Бог уже зро бив
для вас. Вам теж до во ди ло ся че ка ти. Бог вірний,
Він дасть обіця не. Мож ли во, тре ба по че ка ти
пев ний час, але як що ви виріши ли на со ло д жу -

- тучдів інеж ят бо ет ед уб ен от ,мят тиж яс ит ав
тям, що це три ває ду же дов го. Ма буть, ви чу ли
вислів: «Ко ли спо с терігаєш за во дою, во на ніко ли
не ки пить». Див ля чись на ка с т ру лю з во дою,
здається, що во на ніко ли не за ки пить. Але як що
ви відхо ди те і по чи наєте ро бо ти інші спра ви,
не ду ма ю чи про во ду, здається, до стат ньо
кількох се кунд, щоб во на за кипіла. Щось схо же
відбувається і з ва ши ми про бле ма ми. Хо че те
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ви ко на ти те, що за ле жить від вас? Тоді
відключіться від про бле ми. Все вирішить ся
на ба га то швид ше, і ви змо же те ска за ти: «Я на -
со ло д жуюсь жит тям».

Сміх як ліки
Сер це радісне до б ре лікує, а при -

гноб ле ний дух су шить кості.
При повісті 17:22  

Сміх не тільки ро бить на ше жит тя
приємним, а й до по ма гає нам бу ти здо ро ви ми.
Стур бо ваність і нер ву ван ня при зво дять до
стре су, який є ко ре нем ба га ть ох хво роб. Сміх
змен шує стрес, по слаб лює на пру гу. За вдя ки
йо му зміню ють ся навіть хімічні про це си в тілі.
Я ко лись чи та ла історію про чо ловіка, який
по мирав. Лікарі ска за ли, що без силі до по мог ти
йо му. Тоді чо ловік по про сив свою ро ди ну при -
не с ти йо му найсмішніші фільми, які во ни
тільки змо жуть знай ти. Так день за днем він
ди вив ся їх і сміяв ся. Зго дом чо ловік був
повністю зціле ний.

Сміх — це як внутрішній біг підтюп цем.
Він по кра щує наш емоційний і ро зу мо вий стан.
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- аб ан ьтиб ор хімс ,ом ьсиП ет явС еж ак кя ,елА
га то більше. Ви мо же те за пе ре чи ти: «До б ре,
Джойс, але мені зовсім не до сміху!» Ду же ча с то

- анз иджваз я ела ,ухімс од ен ол уб жок ат інем
хо ди ла при чи ни, щоб сміяти ся. Нам потрібно
це ро би ти щод ня, і яко мо га більше.

Знайдіть мож ли вості посміятись
Я зміни ла своє став лен ня що до цьо го ли ше

не що дав но. Кілька років то му я ймовірно
відмо ви лась би від ба га ть ох мож ли во с тей
посміятись, бо бу ла ду же зай ня та і серй оз на.
Те пер вва жаю, що маю сміяти ся при най -

мож ливість, то му що не знаю, ко ли от ри маю
на ступ ну.

Я впев не на, що по вин на сміяти ся, і ви —
та кож. Сміх і здо ро ве сер це тре ба  пле ка ти в
собі. Ісус ка зав про по вно ту ра дості. І я праг ну
до цьо го. Але пе ре дусім не обхідно прий ня ти
рішен ня бу ти ве се лою. Са та на постійно на ма -
гається вкра с ти на шу радість, і йо му це
вдається, як що ми доз во ляємо.

Сміх або приємна усмішка — це зовнішні
по каз ни ки внутрішньо го ста ну лю ди ни. Де які
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хри с ти я ни ма ють такі кислі об лич чя, на че ви -
пи ли ли мон но го со ку чи оц ту. Ото чу ючі не

- орп іншінвоз ьтач аб ела ,яц рес ог ош ан ьтач аб
яви то го, чим во но на пов не не. То му скла дай те
у своєму серці тільки до б ре і смійте ся яко мо га
частіше.

мир ищ жім ітсоннімдів ан ит ис ол ог ан уч оХ
ве се лим сміхом і насмішкою. Ніко ли не
висміюй те не доліки іншої лю ди ни, не будь те
гру би ми. Якось ми з Дей вом узя ли на шо го си на
в кіно. Під час пе ре гля ду фільму Дені щось ска -
зав і це ме не ду же розсміши ло. Я на ма га ла ся
стри му ва ти се бе, бо не хотіла при вер та ти ува -
гу інших. І хо ча сміяла ся ти хо, од нак не мог ла
зу пи ни ти ся. Навіть сльо зи тек ли по об лич чю. А
Дейв по чав сміяти ся з ме не. Але взяв се бе в ру ки
і ска зав: «Нам тре ба по во ди ти ся тихіше, бо ми
за ва жаємо іншим лю дям». І був пра вий. Дух
Свя тий ніко ли не є ініціато ром гру бості і не по ва ги.

Ще один при клад. Уявімо, що я прий ш ла
провіда ти ро ди ча, який ле жить у лікарні після
лег кої хірургічної опе рації. Стою з дру зя ми в
кімнаті че кан ня. Ми го ло сно роз мов ляємо,
сміємо ся. А по ряд — лю ди, чий ро дич теж у цій
лікарні і за йо го жит тя три ває на пру же на бо -
роть ба. На ша по ведінка вва жа ти меть ся гру бою,
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бо ми не зва жаємо на по чут тя тих лю дей.
- он дов ела ,ешьліб яс итяімс ян нешір ьтімйирП

час бу ти чут ли ви ми у ви борі, ко ли це ро би ти.

Ат мо сфе ра не бес — це радість
До ро гу жит тя Ти по ка жеш мені:

радість ве ли ка з То бою, завжди бла -
жен ст во в пра виці Твоїй! 

Псал ми 15:11 

Як ба чи мо з цьо го псал ма, на не бе сах па нує
радість і за до во лен ня. Це оз на чає, що там, де
при сутній Бог, є свя тий сміх. Я пе ре жи ва ла це
ба га то разів, ко ли про во ди ла час із Бо гом. У
Йо го при сут ності я завжди щас ли ва. Впер ше,
ко ли я по ба чи ла, як сміяли ся свя тим сміхом, не
зна ла що й ду ма ти. Це бу ло під час зустрічі, на
якій ми мо ли ли ся. Ми звер та ли ся до Бо га, рев но
про ха ю чи за інших, навіть пла ка ли. Рап том
відчу ли, що в ду хов но му світу відбу ли ся зміни,
і дру жи на па с то ра по ча ла сміяти ся. Ми ба чи ли,
що цей сміх був справжнім, бо ви хо див з її ду ха.
До реч но посміяти ся, ко ли ви вва жаєте, що
зро би ли ве ли ке діло. Чо му бу ває так, що лю ди
спо чат ку ка жуть Бо гові, як во ни Йо му довіря ють,
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а потім пе ре бу ва ють у де пресії? Пам’ятай те,
що радість і мир ви знай де те у вірі, про що
ска за но в По сланні до рим лян 15:13. 

Рап то вий про рив для ра дості і сміху
І на товп підняв ся на них. А на чаль -

ни ки здер ли оде жу із них, та звеліли
їх різка ми сікти. І, за вдав ши ба га то їм
ран, по са ди ли в в’яз ни цю, на ка зав ши

он ьлип хї бощ ,івец роз од ум он чин зя’в
стеріг. Одер жав ши та ко го на ка за, той
їх по вки дав до внутрішньої в’яз ниці, а
їхні но ги за бив у ко ло ди. А північної
по ри Пав ло й Си ла мо ли ли ся, і Бо гові
співа ли, а ув’яз нені слу ха ли їх. І ось
на гло по вста ло ве ли ке трясіння землі,
аж ос но ви в’яз ничні бу ли за хи та ли ся!
І повідчи ня ли ся за раз усі двері, а кай -
да ни з усіх по спа да ли... 

Дії апо с толів 16:22–26

У цьо му урив ку роз повідається про подію в
житті Пав ла й Си ли, ко ли їхня радість бу ла над
об ста ви на ми і то му при ско ри ла рап то вий
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про рив. Божі мужі по тра пи ли в не приємну
- ас оп ,им акзір илкісив ,ил гяд зор хЇ .юіца ут ис

ди ли у в’яз ни цю, хо ча во ни не зро би ли нічо го
по га но го. Чи бу ли при чи ни для ра дості? З
людсь кої точ ки зо ру — ні. Але Пав ло і Си ла
ви ра жа ли над при род ну радість, яка ви хо ди ла з

- оз од йин чин зя’в — ітат ьлуз ер В .ах уд ог оьнхї
рець от ри мав спасіння (Дії 16:27–34). Я вірю,
що більше лю дей змо жуть от ри ма ти спасіння,
як що віру ючі ви проміню ва ти муть щи ру радість. 

Радість спасіння
А ду ша моя в Гос поді бу де радіти,

зве се лить ся Йо го до по мо гою! 
Псал ми 34:9

Да вид пи ше про радість, яку йо го ду ша
знай ш ла в Гос поді та в Йо го спасінні. Ми ба чи мо
це в Псалмі 50:12, де він мо лить ся після то го, як
згрішив з Вер савією: «Сер це чи с те ство ри мені,
Бо же, і три ва ло го ду ха в моєму нутрі відно ви». В
Єван гелії від Лу ки 10:17–20 чи таємо, що Ісус
ска зав сімде ся ть ом уч ням, яких по слав слу жи ти
в Йо го Ім’я: «А ті сімде сят по вер ну ли ся з радістю,
ка жу чи: Гос по ди, навіть де мо ни ко рять ся нам у
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Ім’я Твоє! Він же про мо вив до них: Я ба чив то го
са та ну, що з не ба спа дав, не мов бли с кав ка. Ось
Я вла ду вам дав на сту па ти на змій та
скорпіонів, і на всю си лу во ро жу, і ніщо вам не
за шко дить. Та не тіште ся тим, що вам ко рять ся
ду хи, але тіштесь, що ваші ймен ня за пи сані в
небі!» Як що ми вза галі не маємо жод ної при чи ни
для ра дості, до стат ньо то го, що ми спа сенні. Це
най ва гоміша при чи на, щоб радіти. Тільки
уявіть: усе до б ре у ва шо му житті, але ви не
знаєте Ісу са. Як ви по чу ваєте ся? Або ще гірше:
вам до во дить ся  бо ро ти ся з об ста ви на ми без
Бо жої до по мо ги. 

еб ес юав учдів Я« :ьтуж ак кя ,омєуч ідонІ
між мо ло том і ко вад лом». І це справді так. Лю ди,
які не зна ють Ісу са, пе ре бу ва ють у та ко му
стані. Але ті, хто спілкується з Бо гом, сто ять на

- од ен он ов ела ,ецсім ен чеп зеб еЦ .)ісусІ( ілекС
сяж не для тих, хто не має Хри с та. Пе ре мо га —
це не відсутність про блем, це — при сутність
си ли
Йо го пе ре мо га здо ла ла всі не приємні об ста ви -
ни. Ми мо же мо впев не но сто я ти, як що Бог —
по руч. У Біблії не од но ра зо во на го ло шується,
щоб ми не бо я ли ся, бо Гос подь з на ми. Він з
на ми, щоб звільня ти нас.
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Стій твер до і не втра чай свою радість!
Ти стрічаєш то го, хто радіє та пра -

ведність чи нить, отих, що во ни на
до ро гах Твоїх пам’ята ють про Те бе. Та
розгнівав ся Ти, бо ми в то му згріши ли
навіки та не спра вед ли ви ми ста ли! 

Ісаї 64:5 

У пе ре кладі цьо го вірша за версією ко ро ля
Яко ва про рок ка же: Ти стрічаєш то го, хто
радісний і хо дить у пра вед ності… Інак ше ка жу чи,
ми пра ведні у Христі, ко ли радіємо, і са ме тоді
Бог розв’язує наші про бле ми. У радісно му
серці не має тя га ря, во но на пов не не піснею.

- зя’в з ул иС й ал ваП вівив ьдоп соГ кя ,ом ас каТ
ниці в Фи ли пах, Він дасть нам пісню у важ кий
час. У Книзі Ісаї 61:3 чи таємо сло ва про ро ка,
що Гос подь дасть «оде жу хва ли замість тем но го
Ду ха», а в По сланні до рим лян 4:18–20 чи таємо,

- соГ ян нен воп ив вак еч ил ок ,ма ар вА виб ор ощ
под ньої обітниці: «Він про ти надії увіру вав у

аз ,відор ан хо ьт аг аб мок ьтаб ен атс ощ ,їідан
ска за ним: Та ке чис лен не бу де насіння твоє! І
не знеміг він у вірі, і не вва жав сво го тіла за
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вже омертвіле, був ши май же сторічним, ні ут -
ро би Са ри ної за змертвілу, і не мав сумніву в
обітни цю Бо жу че рез не довірство, але
зміцнив ся в вірі, і віддав сла ву Бо гові». Ав ра ам
не доз во ляв, щоб йо го сер це бу ло об тя же ним
сумніва ми. Замість цьо го він зберігав віру,
відда ю чи сла ву Бо гові. Я впев не на, що Ав ра ам
мав ве се ле сер це, і то му йо го віра зміцню ва лась
і збе ре гла ся до кінця.

Кри ниці ра дості
А ос тан нь о го ве ли ко го дня свя та

Ісус сто яв і кли кав, го во ря чи: Ко ли
праг не хто з вас не хай прий де до Ме не
та й п’є! Хто вірує в Ме не, як ка же Пи -
сан ня, то ріки жи вої во ди по те чуть із
ут ро би йо го. Це ж ска зав Він про Ду ха,
що ма ли прий ня ти Йо го, хто ввіру вав
у Ньо го. Не бу ло бо ще Ду ха на них, не
був бо Ісус ще про слав ле ний.

Від Іва на 7:37–39 

Ко ли Дух Свя тий жи ве в нас, ми маємо
пра ведність, мир і радість (До рим лян 14:17).
На ша внутрішня лю ди на лагідна і має до б рий

За над то ба га то про блем 23



скарб (Від Матвія 12:35). Од на з ре чей то го до -
б ро го скар бу — це радість. Але са та на бу де
на ма га тись за си па ти на ше до б ро. За ки дан ня

- артс ол уб ешінар ак ин вит орп візяд ол ок
тегічним хо дом у війні. Про це чи таємо в
Другій книзі царів 3:19: «І ви поб’єте вся ке
укріпле не місто та вся ке місто ви б ра не, і вся ке
до б ре де ре во по ва ли те, і всі водні дже ре ла за га -

ет ил ав аз ук нялід ув ел оп ур б од ук ясв і ,ет ит
камінням». Камінням стур бо ва ності, жа лю до
се бе, де пресії ди я вол хо че за ки да ти на ше до б ро.
Ко ли ва ша ду ша на пов не на цим камінням, во но
пе ре шко д жає ру ху по то ку Бо жо го Ду ха че рез
вас. Бог хо че, щоб річка жит тя тек ла без пе ре -
шкод. Не хай ллється радість! Не хай ллється мир!

,ет орп ясьтєадівоп зор 51:62 ят туБ ізинК У
як фи ли с тим ля ни за ки да ли Іса кові ко ло дязі: «І
всі кри ниці, що їх по ви ко пу ва ли ра би бать ка
йо го, за днів бать ка йо го Ав ра а ма, фи ли с тим -
ля ни по за ти ка ли, і по на пов ню ва ли їх зем лею».
Зем лю, або бруд, са та на та кож ви ко ри с то вує,
щоб за ва ли ти наші кри ниці. Бруд осу д жен ня,
не на висті, гірко ти, нарікан ня, не про щен ня,
рев нощів то що — все це за му лює наші кри ниці
й пе ре шко д жає по то ку спра вед ли вості, ми ру і
ра дості.
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Ім’я Ісак оз на чає «сміх». Він був ди ти ною
обітниці, да ної Бо гом Ав ра а му та Сарі. Але ста -
ло ся так, що во ни, сто мив шись че ка ти і не от ри -
мав ши відповіді від Бо га, вла сни ми зу сил ля ми
на ро ди ли Ізмаїла. Це ім’я оз на чає, що Бог чує
(Бут тя 16:11). У версії пе ре кла ду ко ро ля Яко ва
ска за но, що «йо го ім’я бу де Ізмаїл, то му що
Гос подь по чув ва ше не ща с тя». Але Ізмаїл був
лю ди ною війни. У Книзі Бут тя 16: 11,12 чи -
таємо про Ізмаїла: «І Ан гол Гос подній до неї
ска зав: Ось ти за ча ла, і си на по ро диш, і на звеш
ім’я йо му Ізмаїл, бо при слу хавсь Гос подь до
твоєї не долі. А він бу де як ди кий осел між
людь ми, ру ка йо го на всіх, а ру ка всіх на ньо го.
І бу де він жи ти при всіх своїх брат тях». Наші
власні зу сил ля завжди при но сять страж дан ня і
роз ча ру ван ня, а Божі обітниці — радість і за -
до во лен ня. Це до по мо же нам не зу пи ня ти ся
ви ко пу ва ти ко ло дязі! Мож ли во, ви дав но не
сміяли ся від усь о го сер ця. Робіть це — і по чу ва -
ти ме те ся на ба га то кра ще.

Сміх очи щує мою внутрішню лю ди ну. Як що
я втом ле на від життєвих про блем, то відра зу
відчу ваю, що по тре бую очи щен ня. Я сміюся —
і це до по ма гає зня ти тя гар з мо го ро зу му. В
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По сланні до фи лип’ян 4:4 ска за но: «Радійте в
Гос поді завсіди, і зно ву ка жу: радійте!» В од но му
вірші апо с тол Пав ло двічі по вто рив, щоб ми
раділи. Ко ли ди я вол по чи нає війну про ти вас,
са ме час радіти і хва ли ти Бо га. Апо с тол Яків
на пи сав: «Май те, бра ти мої, по вну радість, ко ли
впа даєте в усілякі ви про бо ву ван ня» (Яко ва
1:2). А далі про дов жує, що кінце вий ре зуль тат
бу де гар ним.  Не зва жа ю чи на про бле ми, спо ку -
си й ви про бу ван ня, будь те впев нені, що пе ре -
мо же те. От же, дивіться впе ред і радійте за раз!

Сміх на бо го служіннях
ог оЙ ит ав удівоп орп ен ем вак илк оп гоБ ил оК

Сло во, я не ма ла спеціаль ної освіти або досвіду,
як це ро би ти. Ме не ди ву ва ло те, що лю ди ба га -
то сміють ся на моїх служіннях, хо ча на вмис не
я не роз повіда ла щось смішне. Тоді в моєму ха -
рак тері бу ло більше серй оз но го, аніж ве се ло го.
І я зро зуміла, що Бог хо че, аби в на шо му житті
бу ло ба га то сміху. Нам тре ба бу ти і серй оз ни -
ми, і радісни ми. Де які лю ди ка жуть, що сміх
до по ма гає їм зміню ва ти ся, як то го на вчає
Сло во Бо же.
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Моє служіння до по ма гає віру ю чим зро ста ти
і ста ва ти зріли ми, щоб на со ло д жу ва ти ся всім,
за що Ісус по мер. Це дається не лег ко. Ду же
ча с то бу ває бо ля че. Так, у По сланні до євреїв
4:12 чи таємо, що «Бо же Сло во жи ве та діяль не,

- ох орп ,ог ончісобо ач ем ог ок ясу дів ешіртсог
дить во но аж до поділу душі й ду ха, суг лобів та
мозків, і спосібне су ди ти дум ки та наміри
сер ця». Біблія ка же, що Сло во пра цює. Во но,
ніби хірург, «опе рує» нас, ви да ля ю чи «ду ховні
бо ляч ки». Хва ла і по клоніння — це ане с тезія
пе ред опе рацією, а сміх — за спокійли ве, яке
ут ри мує нас на опе раційно му столі.

Од на лю ди на ска за ла мені: «Я сміюся, ко ли
моя ста ра при ро да по ми рає». Див но, але де я ких
лю дей сміх у церкві об ра жає. Я вва жаю, що їм
тре ба більше пізна ва ти ха рак тер Бо га. Ісус
сміяв ся на ба га то частіше, ніж більшість із нас.

Я ба чи ла, як сміх по сту по во по ши рю вав ся
на служіннях, аж по ки всі лю ди ве се ло
сміялись. Од но го ве чо ра на зібранні у
Бірмінгемі, штат Ала ба ма, в ме не ви ник ло ба жан -
ня по мо ли ти ся за жінок, які не мог ли за вагітніти.
Во ни не вміща ли ся всі біля вівта ря, то му я по -
про си ла їх сто я ти на своїх місцях. Відчу ва ла ся
Бо жа при сутність під час мо лит ви. Ко ли я
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закінчи ла, од на жінка сіла на своє місце і по ча ла
сміяти ся. Я хотіла про дов жу ва ти служіння, але
во на сміяла ся ще дуж че. Як би я ска за ла цій
жінці при пи ни ти, га даю, во на зу пи ни ла ся б.
Але я мов ча ла, бо ба чи ла, що це відбу вається не
тільки з нею, а й з інши ми. Я відчу ва ла, що то

- с опс і ал я отс отс орп ум от ,йит явС хуД вуб
теріга ла. Не вдовзі май же всі в залі сміяли ся.

У чет вер то му розділі цієї книж ки я на вча ла,
що радістю мо же бу ти спокійне за хоп лен ня, а
мо же — надмірне збу д жен ня. Здебільшо го ми
пе ре бу ваємо в спокійно му стані, але надмірна
радість та кож над зви чай но важ ли ва. Пізніше я
довіда ла ся, що ця жінка не на ле жа ла до ха риз -
матів чи п`яти де сят ників. Во на зовсім не звик ла
до та кої емоційної по ведінки у церкві. Од нак

- воп ер еп вил ив гоБ їен зер еч бощ ,алітох еж уд
ню ю чу, надмірну радість на всіх, хто зібрав ся
то го дня на служінні. І Бог ско ри с тав ся цим.

Сміх пе ре дається. То му кра ще, щоб хтось
узяв у ме не сміх, ніж був за ра же ний су мом.
Як що ми спілкуємо ся з лю ди ною, яка в де пресії,
то не вдовзі не га тивізм впли не на нас.

- ил ес ев ,им ив ил сащ з ян нав укліпс єід ондівопдіВ
ми людь ми. Ми по чу ваємо ся кра ще, на де я кий
час за бу ваємо про наші про бле ми.
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- ам ан Я .янніжулс ог от уд уб аз ен ил окін Я
га ла ся про дов жу ва ти йо го. Щоб по яс ни ти
свою дум ку, по сла ла ся на Кни гу Йо ва. Але що -
ра зу, ко ли я ка за ла «Кни га Йо ва» і на зи ва ла

а в ній уза галі не має нічо го смішно го, а ти ся ча
двісті осіб, які бу ли в залі, го ло сно сміяли ся.
Зви чай но, це не о рди нар ний спосіб про ве ден ня
бо го служіння, але то го ве чо ра Бог слу жив
лю дям са ме так. Ніхто не пішов раніше. Потім
я чу ла ба га то гар них відгуків про служіння.

Завжди, ко ли Бог ви ко ри с то ву вав сміх,
щоб слу жи ти лю дям, пізніше во ни діли ли ся
своїми пе ре жи ван ня ми: «Мені бу ло ду же
потрібне це бо го служіння, я не сміяв ся так уже
ба га то років», або «Я навіть не мо жу вис ло ви ти,
наскільки кра ще я по чу ва юсь», або «Я відчу ла,
як бу ло зня то тя гар». Де які ка за ли че рез
місяць: «Після то го служіння я вже не та кий,
як раніше».

Зви чай но, є служіння, під час яких не бу ває
ніяко го сміху. Сміх — це не єди ний спосіб,
який Бог ви ко ри с то вує, щоб ви ве с ти Своїх
лю дей із склад них си ту ацій. Але йо го не тре ба
об ходи ти ува гою. Згідно з Кни гою Ек клезіяс та
3:4, є час для сміху. От же, не бу де мо йо го бо я -
ти ся, навіть у церкві.
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Без пе рерв ний бан кет ра дості
Нуж ден но му всі дні лихі, ко му ж

до б ре на серці, у то го гос ти на
постійно.

При повісті 15:15

Од но го ве чо ра я гра ла з си ном. У цей день
по чу ва ла ся не ду же до б ре, бо боліла го ло ва.
Мій стар ший син має гар не по чут тя гу мо ру, він
по чав сміши ти ме не. Я так сміялась, що в ме не
аж сльо зи тек ли. Лед ве не впа ла зі стільця. Те,
що ска зав син, не бу ло ду же смішним, але я не
мог ла стри ма ти ся. Ко ли на решті зу пи ни лась,
го ло вно го бо лю вже не бу ло. Ко ли спо с -
терігаєш за тим, як гра ють ся діти, здається, що
во ни хи хи ка ють про сто так. З ро ка ми
змінюється їхнє став лен ня до де я ких ре чей,
але до рос лим ба га то в чо му тре ба по вчи ти ся в
дітей, зо к ре ма й сміяти ся. 

За зви чай лю ди сміють ся, ко ли ба чать чи
чу ють щось смішне. Як хри с ти я ни, ми маємо

- ирпс ен у ьтіван яс итяімс ом еж ом об ,їелівирп
ят ли вих об ста ви нах. І на це є ва го ма при чи на:
Ісус — на ша радість. У Єван гелії від Іва на, 15
розділі, роз повідається про те, що Ісус на вчає
пе ре бу ва ти в Ньо му. Ли ше в Ньо му ми маємо

Лiки вiд нудьги30



спокій. І ли ше так Він мо же нас зміню ва ти. Як
гілка рос те на стов бурі, так са мо ми по винні
пе ре бу ва ти у Христі. Гілки при но сять пло ди,
але це відбу вається то му, що во ни з’єднані з
дже ре лом їхньо го жит тя. Ми праг не мо при не с ти
гарні пло ди, і Сло во Бо же обіцяє, що ми зро би мо
це, як що пе ре бу ва ти ме мо в Ісусі (вірш 5). У
Єван гелії від Іва на 15:11 на ве де но сло ва Гос по да:
«Це Я вам го во рив, щоб радість Моя бу ла в вас,
і щоб по вна бу ла ва ша радість!» Ко ли ми у
Христі, то маємо надмірну радість. Я впев не на,
що надмірна радість спри чи няє сміх.

Не обхідний ба ланс
Між тве резістю і сміхом має бу ти ба ланс. У

Пер шо му по сланні до Пер та 5:8 ска за но, щоб я
ма ла тве ре зий ро зум, але не кис ле об лич чя.
Єван гелія від Матвія 5:14 ствер д жує, що ми —
світло для світу. Усмішка — як вми кач, за вдя ки
яко му лам поч ка за го рається. Без усмішки ми
не поч не мо сміяти ся. По хму ре об лич чя
емоційно тис не на інших. Ко ли я по хму ра, то
навіть фізич но мені важ ко. А ко ли усміха юсь,
то відра зу відчу ваю підйом. Я мо жу бу ти од на
й усміха тись. Для цьо го не потрібно нічо го
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особ ли во го. Раніше я бу ла ду же серй оз ною.
Отож, як що я на вчи ла ся усміха ти ся, то й ко жен
охо чий теж змо же. До речі, щоб хму ри ти ся,
тре ба задіяти більше м’язів на об личчі, ніж для
то го, щоб сміяти ся. Де які з нас, на пев но, ма ють
слабкі м’язи че рез не до статнє їх ви ко ри с тан ня.
Отож тре нуй те ся — і за ко рот кий час во ни ста -
нуть міцни ми. Будь те як діти. Зробіть по хму рий
ви раз об лич чя і про стеж те, як по чу ва ти ме те ся.
А потім усміхніться. Є різни ця? 

Існує дві серй озні при чи ни, щоб усміха ти ся.

ото чу ю чих. Як Божі слу жи телі, ми маємо
постійно пе ре бу ва ти в стані ра дості, бу ти щас -
ли ви ми. Див ля чись на наші по хмурі об лич чя,
ніхто не здо га дається, що ми віру ючі. Мож на
приліпи ти на бам пер ма ши ни на клей ку, що ти

- див ечо ог ошні ед уб ен ощ кя ела ,нин я ит с ирх
но го свідоцтва — це не спра цює. Не тре ба
постійно сміяти ся, але й не бу ти сум ни ми.

«Гос по ди, на вчи ме не сміятись!» 
Моліться і вірте, що Бог на вчить вас

сміятись більше й до по мо же не за бу ва ти про
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усмішку. Почніть усміха ти ся лю дям і по ба чи те,
яку відповідь від них от ри маєте. А особ ли во від
тих, які не щасні і роз строєні. Ва ша усмішка
мо же до по мог ти їм.

Мені до ве ло ся до сить дов го тре ну ва ти
свою віру, то му що я серй оз на, помірко ва на
лю ди на. До то го ж я прой ш ла че рез важкі об -
ста ви ни, які за вда ли мені ба га то бо лю. В ме не
сфор му ва ли ся по гані звич ки, які за ва жа ли
во лодіти со бою. Моліться, щоб Бог не тільки
на вчив вас більше сміятись, а й дав вам привід
для сміху. Ви не ве се ла лю ди на? Я теж бу ла не -
ве се лою, але на вчи ла ся бу ти іншою. Я чу ла, що

ьтяц дан тя’п еш нем йан ощ ьситяімс аб ерт ман
разів на день, три з яких — ду же силь но, щоб

кя єукіл ец рес ел ес ев ,ет йатя’маП .імрон в ит уб
добрі ліки (При повісті 17:22). Прийміть ваші
ліки — смійтесь тро хи більше!
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2
Різно манітність і творчість

І пішли во ни, і скрізь про повіду ва ли.

А Гос подь по ма гав їм, і ствер д жу вав

сло во оз на ка ми, що йо го су про во ди ли.

Амінь. 

Від Мар ка16:20 

Сподіва юсь, що, дійшов ши до цьо го місця
моєї книж ки, ви вже більше на со ло д жуєтесь
жит тям. Я вірю в Сло во Бо же, з до по мо гою
яко го ми вчи мо ся. Як на пи са но в Єван гелії від
Мар ка, апо с то ли пішли скрізь і про повіду ва ли
Сло во, і Бог ствер д жу вав Сло во «оз на ка ми і
чу де са ми» (зна ме на та чу да ве ликі — Дії 5:12.)
Я завжди віри ла, що ци ми чу де са ми і оз на ка ми
бу дуть над при родні зцілен ня. Але Бог по чав
відкри ва ти мені, щоб я віри ла не тільки у ди во -
вижні зцілен ня, а й очіку ва ла ней мовірних
про ривів і ряс них плодів в усіх сфе рах сво го
служіння. От же, я впев не на, що кож ний, хто
чи тає цю книж ку, підніметь ся на но вий рівень
ра дості і за до во лен ня. 

Є ба га то при чин, з яких лю ди не на со ло д жу -
ють ся жит тям. Не за леж но від об ся гу книж ки я

�
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все од но не змог ла б пе релічи ти їх усі. Хо чу
ли ше на го ло си ти на то му, що радість до по ма га є
підтри му ва ти різно манітність і творчість. Во на
до да є сма ку жит тю. За над то ба га то од на ко вих
ре чей мо жуть кра с ти радість.

Бог лю бить різно манітність!
.ет с ор ив реп ет ,ев он Я юл борз ьсО

Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроб лю
Я до ро гу в сте пу, а в пу с тині річки. 

Ісаї 43:19 

й те са ме три ва лий час? Ви хотіли зай ня ти ся
чи мось іншим, але не на ва жу ва ли ся чи бо я ли ся.
Од но манітність на бри дає, бо Бог ство рив нас
для різно манітності, в кож но го з нас є

- осо ач ровт — ніВ .ьдоп соГ вад укя ,ьтсічровт
бистість. По ду май те ли ше про різно маніття

- ьл ок ,мроф ,вірімзор оба вер ед ,вітівк ,віхатп
орів то що. А ко жен із нас — це не по втор на
індивіду альність. Ніде в світі не має лю ди ни,
яка має точ но такі відбит ки пальців, як у те бе. 

А скільки різних націй на землі, і кож на
має свої тра диції, стиль одя гу, особ ли вості
при го ту ван ня їжі. Італійська кух ня ду же
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відрізняється від ки тайсь кої чи мек си кансь кої.
Навіть в Аме риці їжа на півдні зовсім інша, ніж
їжа на півночі. Це про сто вра жає. Бог лю бить
різно манітність!

 ит намаід інел бор бо еН
Бог учи нив, від по чат ку та аж до

кінця...
Ек клезіяс та 3:11 

Декілька років то му ми з Дей вом відвіда ли
Смит санівський за клад, особ ли во мені спо до -
ба ла ся та йо го ча с ти на, в якій зібра но птахів зі
всьо го світу. Більшість ек с по натів — це опу да ла,
од нак ме не вра зи ли над зви чай не різно маніття
ко ль орів, видів, форм. Ми та кож відвіда ли
приміщен ня, де бу ло до ро гоцінне каміння:
ал ма зи, рубіни, сма раг ди, сапфіри, аме ти с ти,
пер ли то що. Де які ка мені справді ней мовірно
кра сиві. Во ни тверді і, мож ли во, зовні навіть
тро хи гру бу ваті, про те їхня внутрішня ча с ти на
— не по втор но кра си ва, схо жої  ніде більше не
знай деш. Ці ка мені на га ду ють мені лю дей. Зовні
ми теж тверді, грубі, од нак усе ре дині маємо сер -
це, яке тяг неть ся до Бо га і хо че до го ди ти Йо му.
Ми — ал ма зи, що по тре бу ють ог ра ню ван ня.

Різно манітність і творчість 36



Різно манітність і уя ва
І вчи нив Гос подь Бог із землі всю

по льо ву звіри ну, і все пта ст во не бес -
не, і до Ада ма привів, щоб по ба чи ти,
як він їх кли ка ти ме. А все, як по кли че
Адам до них, до жи вої душі во но ймен ня
йо му. І на звав Адам іме на всій ху добі, і
пта ст ву не бес но му, і всій по льовій
звірині. Але Ада мові по мочі Він не
знай шов, щоб подібна до ньо го бу ла.

Бут тя 2:19,20

Мені навіть важ ко уя ви ти, яку ве ли чез ну
- авт і мах атп ивз ан ич ю ад ,мадА виб орз ут об ор

ри нам. Без пе реч но, він був твор чою лю ди ною.
Я мо жу про дов жу ва ти на во ди ти при кла ди на
підтвер д жен ня то го, що Бог лю бить кра су і
творчість. Але, га даю, ви й так по го ди тесь, що

- орп ан ьтідіп отс орП .йинрівом йен — гоБ шан
гу лян ку і по дивіться на вко ло. Як що це до по мо же

.он йаг ен ец ьтіборз і ук жинк ьтідалкдів от ,мав
і уд ор ирп орп ит ес ак о едів так орп ан ьтімьзів обА

пе ре глянь те кілька з них. По дивіться на жи -
телів оке а ну або на те, як співпра цю ють квіти і
бджо ли. А потім поміркуй те, що той са мий Дух
Свя тий, який ство рю вав усе жи ве й не жи ве, —
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в вас, як що ви прий ня ли Ісу са Хри с та як сво го
Гос по да і Спа си те ля (Дії 2:38). 

йич ровт йин зеч ил ев єам сан зі йин жоК
по тенціал, який тре ба ви ко ри с то ву ва ти без

мо в колію. Те са ме ро би мо знов і знов, навіть
ко ли нам це на бри дає. А щось зміни ти не мо -
же мо, бо боїмо ся вий ти з ком форт ної зо ни. Ми
віддаємо пе ре ва гу неціка во му, але без печ но му
замість за хоп лю ю чо го, але ри зи ко ва но го. Од но-
манітність має пев ну міру ком фор ту. Мож ли во,
во на і не по до бається, але нам у ній все до б ре
відо мо. Де які лю ди пра цю ють на од них і тих
са мих ро бо чих місцях чи в одній сфері все
жит тя, бо те, чим во ни зай ма ють ся, — без печ но.
Во ни не за до во лені своєю ро бо тою, але дум ки
про щось но ве ля ка ють їх. Мож ли во, лю ди
мріють про зміни, але їхні мрії ніко ли не
здійснять ся, то му що во ни бо ять ся по раз ки і не
до кла да ють зу сил ля, щоб зміни ти своє жит тя.
Зви чай но, я не ка жу про те, щоб ви ки да ли
спра ву по се ред до ро ги що ра зу, ко ли вам щось

- ил аз ондіхбо ен ил ок ,сач є елА .ясьтєаж аб аз
ши ти зо ну ком фор ту і взя ти ся ро би ти но ве.

- од ан яс ил ян ип уз ен им бощ ,сан вир овтс гоБ
сяг ну то му, праг ли до різно манітності. Не має

Різно манітність і творчість 38



нічо го по га но го, як що ми відчу ваємо по тре бу в
- од аз ен ил окін им ощ кя ,ук об ог ошні З .ханімз

во лені тим, що маємо, чим би не зай ма ли ся, це
зво рот ний бік про бле ми. Сло во Бо же на вчає
нас бу ти бла го че с ти ви ми і за до во ле ни ми. (До

ба ланс —
це ключ.

Бу ти зба лан со ва ним
Будь те тве резі, пиль нуй те! Ваш су -

про тив ник ди я вол хо дить, ри чу чи, як
лев, що шу кає по жер ти ко го. 

Лю ди мо жуть втра ти ти ба ланс, за ба га то
зай ма ю чись то од ним, то іншим. Так во ни
відчи ня ють двері для ди я во ла, що вид но й з
цьо  го вірша. Навіть певні звич ки у їжі мо жуть
ста ти при чи ною слаб ко го здо ров’я. Сло во Бо же

9:25). З са мо го ди тин ст ва ми чуємо, що тре ба
до три му ва ти ся зба лан со ва ної дієти: вжи ва ти
ба га то білків, різних фруктів, зе лені, горіхів,
злаків, во ди. По ру шен ня при род них за конів
при зве де до не га тив них наслідків. Ми мо же мо
вжи ва ти вітаміни, щоб відно ви ти ре чо ви ни,
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яких бра кує в на шо му раціоні. Наш мо лод ший
син не лю бить овочі, але за люб ки їсть кон сер -
во вані зе лені бо би. Я постійно ка жу йо му:

- ир то ен ит об ,ічово итсї аб ерт ібот ,ьлеінеД«
муєш по живні ре чо ви ни. Бог не помістив би їх
ту ди, як би во ни бу ли нам не потрібні». Але він
не слу хається, то му я даю йо му вітаміни і
вірю, що син поз бу деть ся цієї звич ки, ко ли
по до рослішає. 

Ча с то впо до бан ня, гарні чи по гані звич ки
за ле жать від на шо го мис лен ня. Скажімо, у нас
сфор му ва ла ся пев на дум ка, і по ки во на не
змінить ся, си ту ація теж не змінить ся. На ве ду
при клад. Од на з моїх гар них по друг зро с та ла в
ро дині, яка що ра зу, ко ли зби ра ла ся за обіднім
сто лом, сва ри ла ся. Пізніше, вже до рос лою,
во на не лю би ла їсти ра зом із своєю сім’єю.
Спо жи ва ла ба га то су ро гат ної їжі, са ма не го ту -
ва ла. То му зго лоднівши, ку пу ва ла щось на швид -
ку руч. Зго дом по дру га зро зуміла, що їй тре ба
зміни ти свої звич ки в їжі, але бу ло важ ко це
зро би ти, бо їжа асоціюва ла ся в неї з тур бо та ми.
Зре ш тою, по дру га за хворіла, і це на ля ка ло її.
Оду жав ши, во на  ал ишірив серй оз но зай ня ти ся
хар чу ван ням. Відра зу після прий нят тя якісно го
рішен ня на ста ли швидкі зміни. 
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Цей прин цип дієвий в усь о му. Лю ди, які
ду ма ють, що не мо жуть зміни ти ся, до ся га ють
успіху після прий нят тя рішен ня і йо го до три -
ман ня. Сло во Бо же на вчає, що де які звич ки обу -
мов лені не пра виль ним мис лен ням. Ми мо же мо
жи ти зба лан со ва ним жит тям. Без ба лан су
відбу ва ють ся ви к рив лен ня — надмір од но го і
не ста ча іншо го. Хво ро би, про бле ми в сто сун ках,
втра та ра дості — все це мо же бу ти ре зуль та том
неврівно ва же но го жит тя. Як що гар на річ втра -

- оп аг урд оп яоМ .юон аг оп єатс ан ов ,снал аб єач
чу ла, що вітамін Е ду же ко рис ний і з’їла йо го
за ба га то. Це не га тив но впли ну ло на її кров і
во на за хворіла. Плоть лю бить край нощі, і як що
ми не стри му ва ти ме мо її, не одмінно ма ти ме мо
ве ликі не приємності. Не мож на доз во ля ти
плоті ро би ти все, що во на за ба жає.

Ча с ти на ба лан су — це 
різно маніття і зміни

Шу ка ю чи ре с то ран, я віддаю пе ре ва гу то му,
в яко му го ту ють мою улюб ле ну стра ву. Інко ли
я пе реїдаю, тоді дов гий час не мо жу хо ди ти до
то го ре с то ра ну. Але як що я дис ципліную се -
бе і вжи ваю різно манітну їжу, во на мені не
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на бри дає. Різно манітність дає свіжість ре чам,
і ми мо же мо на со ло д жу ва ти ся ни ми постійно.
Од но манітність втом лює. Як що я ба га то ча су
про во д жу з людь ми, які мені по до ба ють ся, але
не спілку ю ся з інши ми, то в на ших сто сун ках
з’яв ляється пе ре вто ма. 

Дейв і я ко хаємо один од но го, у нас гарні
сто сун ки. Нам приємно бу ти ра зом, і це до б ре,
то му що ми про во ди мо ра зом ба га то ча су. Але
іноді де я кий час нам тре ба відпо чи ти один від
од но го. Чо ловік іде гра ти у гольф зі своїми
дру зя ми, а я — до крам ниці з однією з на ших
до чок чи по дру гою. Нам потрібна різно -
манітність! Во на освіжає бу денні речі.

Я завжди но си ла пан чо хи ко ль о ру «за сма -
ги». Мені по до ба ли ся й інші ко ль о ри, од нак я
не зміню ва ла звич но го ко ль о ру. Бог по ка зав
мені на цьо му про сто му при кладі, що я відда ва ла
пе ре ва гу то му, до чо го вже звик ла, хо ча час від
ча су хотіла но си ти щось інше. Колір за сма ги
підхо дить до більшості моїх ре чей, але не ве ли ка
зміна до дає до мо го жит тя різно манітності, до
то го ж мені не на бри дає улюб ле ний стиль одя гу.
Я впев не на: навіть як що ми не лю би мо якусь
річ так са мо, як іншу, не по га но но си ти їх
обидві. Тоді жит тя бу де різно манітним.
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Відо мий ме дич ний факт: лю ди ма ють
- йан ин ов ікя ,ян нав уч рах ит куд орп ан юігрела

частіше вжи ва ють. То му ча ст ко во ліку ван ня
по ля гає в зміні раціону. Лікарі ска за ли моїй
под рузі не їсти од на ко вий про дукт частіше,
ніж один раз на чо ти ри дні. А щоб ви ве с ти з її
тіла алер ге ни, тре ба бу ло про тя гом двад ця ти

ог он веп дів ьсит ив омдів ютсінвоп янд ог он до
про дук ту. Після трьох тижнів во на мог ла зно ву
йо го їсти в не ве ли ких кілько с тях. Ціка во, що

- онзір юоб ерт оп з вир овтс гоБ оліт еш ан ьтіван
манітності. Інак ше во но по чи нає про те с ту ва ти.

- оьц от аг аб аз інем етєад иВ« :еж ак оліт ,ітус оП
го про дук ту, я не мо жу з ним впо ра тись, то му

- ан ив ил ок ,юуг а ердів он вит аг ен оба юіровх аз
го дуєте ме не цим». Хво ро ба, біль чи інші
фізичні ре акції — це спосіб тіла ска за ти, що
щось не пра виль но. Ду же ча с то речі, які зда ють ся
нам не пра виль ни ми, на справді не по гані, про сто
не має ба лан су в їх ви ко ри с танні. 

Неврівно ва женість і нудь гу ван ня
им елб орп ьтю ян ич ирпс

ич етєав ич опдів оьн татс од ен ив ,ов ил жоМ
смієтесь, мож ли во, важ ко чи ба га то пра цюєте.

Лiки вiд нудьги43



За над то ве ли ка на пру га, часті емоційні роз ла ди,
брак різно манітності — все це по га но впли ває
на ва ше здо ров’я. Бог на вчав ме не ви ко ри с то -
ву ва ти прин цип ба лан су в носінні панчіх, у
хар чу ванні. Але цим прин ци пом не обхідно
ке рува ти ся і в сто сун ках з людь ми, ви т ра чанні
гро шей, у ро боті, в одязі то що.

Ко ли ми по вер таємо ся до до му після
місіонерсь ких по до ро жей, я люб лю бу ти
тільки вдо ма — у своєму бу дин ку. Я віддаю пе -
ре ва гу то му, щоб їсти вдо ма, ко ли це мож ли во,
люб лю ди ви ти ся гар не кіно із своєю ро ди ною
по відео чи по те ле ба чен ню. Я люб лю сидіти
або хо ди ти по бу дин ку з чаш кою чаю, ка ви і ди -
ви тись у вікно. Мені про сто по до бається там
бу ти. Але я поміти ла, що мак си мум після
трьох днів я по чи наю нудь гу ва ти. Те, що мені
так по до ба лось ще три дні то му, на бри дає. І в
цьо му не має нічо го по га но го. Бог ство рив ме не
та кою. Моє «я» ка же, що на став час ро би ти
щось інше. Я вірю, що Бог вбу ду вав в нас ці
при ст рої по пе ре д жен ня, і як що ми звер не мо
на них ува гу, це ут ри має нас від серй оз них
не приємно с тей.

яс ит ял вомдіВ .німз ьтю уб ерт оп їіцоме ішаН
від різно манітності че рез страх, не за хи щеність
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чи з іншої при чи ни — не без печ но. Так ми втра -
чаємо радість. Три ма ти ба ланс — це своєрідне
ми с тецтво. То му кож ний із нас по ви нен уваж но
слу ха ти, що Дух Свя тий го во рить на шо му сер цю.

Всі ми маємо індивіду альні по тре би.
Скажімо, одній лю дині щось кон че потрібно, а
інша навіть не ду має про це. Я хо д жу з однією
зачіскою вже ба га то років поспіль, ма буть, я

- од оп ен інем елА .її ум ит ав юнімз ен й ежв
бається но си ти од ну піжа му більш як дві ночі
підряд. То му маю кілька ком плектів і постійно
їх міняю. А моя донь ка Ла у ра, на впа ки, змінює
зачіску двічі на рік. Во на постійно в по шу ку,

- юл ан ов ела ,яс ьтю аб од оп ен йї иксічаз ікя ед
бить зміню ва ти стиль. Од нак їй бай ду же, в чо му
во на спить. Ось чо му ми не мо же мо ке ру ва ти ся
сти лем жит тя і ви бо ром інших лю дей, бо всі —

- нед ощ ан ел ов од аз ютсінвоп ан ид юл ан дО .інзір
ною од но манітністю снідан ку, а інша сьо годні
їсть га ря чий хлібний тост, а за в т ра — яй це,
потім — фрук ти, потім — ро га ли ки з си ром.
От же, будь те вільни ми, будь те са ми ми со бою,
не наслідуй те ко гось іншо го.
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Сте режіться нудь ги та ліні  
Ловіть нам ли сиці, ли се ня та ма -

ленькі, що уш ко д жу ють нам ви но -
град ни ки, ви но град ни ки ж наші у
цвіті! 

Пісня над пісня ми 2:15

Ча с то лю ди втра ча ють ба ланс, але не зна -
ють про це. Во ни не щасні, во ни втра ти ли
радість, але навіть не здо га ду ють ся, що про сто
по тре бу ють різно манітності і ви хо ду твор чо го
по тенціалу. Нам вла с ти во зви ну ва чу ва ти ко го
зав год но і що зав год но у своїх не га раз дах. Але
тільки істи на зро бить нас вільни ми (Від Іва на
8:32). Тре ба зга да ти де які речі, про які Бог ка зав
нам раніше, йти за Ду хом Свя тим, на ста но ви
яко го ми ігно ру ва ли, бо вва жа ли, що во ни
не значні й нічо го не змінять у на шо му житті.

 — ец ощ ,єуж д ревтс яілбіБ ,ет йатя’маП ма ленькі
ли сиці, які шко дять ви но градній лозі. Ча с то ми
шу каємо ве ли ких монстрів у на шо му житті, а
відповідь про ста і во на пря мо пе ред на ми, до -
стат ньо ли ше розплю щи ти очі і по ди ви ти ся
на вкру ги.

Ми по винні ка я ти ся че рез те, що в на шо му
житті бра кує ба лан су. Я не маю на увазі ка ят тя
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- ен ман ела ,»ув ол ог ан ул еп оп мян нап ис оп з«
обхідно роз вер ну тись і піти в іншо му на прям ку,
прий ня ти рішен ня зміни ти ся. Іноді ви ни кає
спо ку са ро би ти те, що лег ко, а не те, чо го
справді праг не на ше сер це. На при клад, у вас
з’яви ло ся ба жан ня за про си ти до се бе друзів,
щоб по обіда ти й поспілку ва тись чи по гра ти в
ігри. Це ба жан ня йде від ва шо го сер ця, але
потім ва ша плоть по чи нає розмірко ву ва ти, що
тре ба зро би ти, аби підго ту ва ти ся до вечірки.
За те ле фо ну ва ти лю дям, схо ди ти в крам ни цю,
при го ту ва ти стра ву, на ве с ти лад у домі, об слу -
го ву ва ти гос тей, а потім ще й при бра ти, ко ли
всі розійдуть ся. І тут при хо дить дум ка: «Ні,
кра ще я про сто по див лю ся те левізор». Тоді ви
неціка во і на са моті про ве де те ще один вечір. А
потім, про дов жу ю чи так і далі, ду ма ти ме те:
«Моє жит тя та ке нуд не. Во но не ру хається. Я

- елб орп ьтю ак ин иВ .»ит иж ешьліб кат уж ом ен
ми у сто сун ках. Не за до во ле ний пе ре кла дає ви ну
на іншу лю ди ну, з якою спілкується, че ка ю чи,

- уч ото ,он йач ивЗ .ещ арк ан ьтинімз ьсощ ат ощ
ючі пев ною мірою впли ва ють на нас, але во ни
не мо жуть за без пе чи ти на шу радість. Радість
— це плід Ду ха. І лю ди на, яку Дух Свя тий ве де,
теж мо же ма ти йо го. Як що Дух спо ну кає вас до
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різно манітності, а ви не хо че те нічо го зміню -
ва ти че рез лінь чи страх, це впли не на ва шу
радість.

«Те ле ба чен ня з’їло мою по дру гу»
Я не маю нічо го про ти те ле ба чен ня, як що

лю ди на не зло вжи ває ним і як що те, що во на
ди вить ся, не су пе ре чить Бо жим за ко нам. На
жаль, те ле ба чен ня сьо годні є ве ли кою про бле -
мою для ба га ть ох лю дей. Ду же лег ко — сидіти
пе ред те левізо ром і роз ва жа ти ся. Не тре ба нічо -
го ро би ти. А мож ли во, са ме за раз вам не обхідно
відірва ти ся від цьо го за нят тя і ви ко ри с та ти
творчі об да ро ван ня, які Бог вам дав. Інак ше ви
відчу ва ти ме те, що щось втра чаєте.

По слу хай те од ну історію, яку я чу ла, во на
ма ла на зву «Те ле ба чен ня з’їло мою по дру гу».
Од на ма лень ка дівчин ка ма ла по дру гу. Во ни
ба га то ча су про во ди ли ра зом, ду же лю би ли
гой да ти ся. Навіть зма га ли ся, хто «зле тить» ви -
ще. Але ро ди на однієї з дівча ток ку пи ла те -
левізор. І по друж ки роз лу чи ли ся. Що ра зу, ко ли
од на за хо ди ла до іншої, щоб піти по гу ля ти, та
відмов ля ла ся, бо бу ла ду же зай ня та. Ди ви ла ся
то «Привіт, Дуді», то «Капіта на Кен гу ру», то
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«Мiкі Ма ус Клуб», то ще щось. Ма лень ка
дівчин ка справді су му ва ла за своєю по друж кою,
ад же їм бу ло так до б ре і ве се ло ра зом. Во на
не на виділа те ле ба чен ня, бо во но, за її сло ва ми,
«з’їло» її по дру гу. Отож як що те ле ба чен ня
втра чає ба ланс у ва шо му житті, во но вас
«з’їсть».

Сьо годні бать ки не хо чуть про во ди ти час зі
своїми дітьми. Більшість із них ви т ра чає йо го

ог очін і ян неч анз ог окяін єам ен ощ ,ет с уп ан
не змінює у вічності. Те ле ба чен ня са ме по собі
мо же бу ти бла го сло вен ням. Ви мо же те роз сла -
би ти ся уве чері, сівши у крісло після на пру же ної
праці по ди ви ти ся ціка ву історію. Але навіть ця
приємна річ мо же ста ти про клят тям, як що поч не
кон тро лю ва ти вас або втра ча ти ба ланс.

Спро буй те, мож ли во, 
це вам спо до бається!

юоб от дер еп Я ьсО .їовт алід юанз Я
две рей не за чи нив, і їх за чи ни ти не
мо же ніхто. Хоч ма лу маєш си лу, але
сло во Моє ти зберіг, і від Ймен ня Мо го
не відки нув ся.

Об’яв лен ня 3:8
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Мож ли во, Бог ка зав вам про де які зміни у
житті, і ви хо че те цьо го, але боїтесь. Зробіть це.
Навіть як що по ми ли те ся, нічо го страш но го. Не
мар нуй те час, ог ля да ю чись на зад. Шко ду ва ти
про те, що не здійсни ло ся — да рем но. Я впев не -
на: вам не спо до бається все, що ви спро буєте.
Ви маєте влас ний досвід. І не тре ба ди ви ти ся на
інших, на їхні успіхи й по раз ки. Не мож ли во
вміти все, відчу вай те Бо жий час для здійснен ня
тієї чи іншої події у ва шо му житті, ідіть ту ди,
ку ди Гос подь вас ве де. За ходь те у двері, які Він
відчи няє.

Мож ли во, потрібно зро би ти кілька кроків,
щоб по ба чи ти, чи відчи ня ють ся двері, ко ли ви

- иркдів гоБ уз ар ог он дО .хин од ьсетєаж илб ан
вав мені свої істи ни на при кладі ав то ма тич них
две рей, які самі відчи ня ють ся, ко ли хтось сту пає
на гу мо вий ки лим. Я сиділа в ма шині на сто янці
по бли зу су пер мар ке ту і мені спа ло на дум ку:
«Джойс, ти мо жеш сидіти у своїй ма шині біля
ма га зи ну цілий день, і ті двері ніко ли не відчи -
нять ся для те бе. Мо жеш спо с теріга ти, як інші
лю ди вхо дять і ви хо дять, од нак це не до по мо же
тобі по тра пи ти до ма га зи ну. Але як що ти вста -
неш зі сво го зруч но го сидіння і підійдеш до
две рей, то во ни відчи нять ся і для те бе та кож».
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Мож ли во, ви не ба чи те по вної кар ти ни то го,
про що Бог вам ска зав, а ли ше не ве ли кий
відрізок шля ху, не впа дай те у відчай: Гос подь
ве де крок за кро ком. Він ніко ли не по ка же вам
дру гий крок, по ки ви не зро би те пер ший. Бог
про гре сив ний, і я пе ре ко на ла ся, що моя віра
та кож. Я мо жу ма ти не ве лич ку віру і Бог по ка же
мені  не ве лич ке, що маю зро би ти. І як що я бу ду
вірною в ма ло му, Він довірить мені більше, і
моя віра зро с те, щоб я мог ла з цим упо ра тись.

Мож ли во, до ве деть ся довіри ти ся Бо гові в
- ор од ук уш оп у ,далк ирп ан ,ум он чанз ен ьсум оч

ги до яко гось за кла ду. Від інших я не од но ра зо во
чу ла схвальні відгу ки про Східний ре с то ран.
Але не зна ла точ ної ад ре си, де він роз та шо ва -
ний. Якось ми з по дру гою виріши ли знай ти
йо го. І до цьо го не од но ра зо во хотіли це зро би ти,
але невідомість по слаб лю ва ла наші ба жан ня.

- ьлуз ер кЯ .омєак улб аз й ощ кя ьтіван ,нар от с ер
тат то го, що ми пішли й спро бу ва ли, сьо годні
на со ло д жуємо ся за тиш ною ат мо сфе рою й
смач ною стра вою ре с то ра ну ось уже чо ти ри
ро ки, і ра ди мо ту ди хо ди ти своїм дру зям.

Я не за охо чую вас ро би ти дур ниці, а ли ше
хо чу, щоб ви знай ш ли ба ланс між жит тям з
по бо ю ван ня ми і жит тям з мудрістю. Зви чай но,
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у моїй си ту ації не ро зум но бу ло б шу ка ти ре с -
то ран самій пізно вве чері, без те ле фо ну. Але я
бу ла з по дру гою і в нашій ма шині був те ле фон.
Урізно манітнюй те і змінюй те своє жит тя
наскільки це мож ли во. Навіть як що ви постійно
ви ко нуєте од но манітну ро бо ту, спро буй те

відчу ваєте на бли жен ня пе ре вто ми. Не че кай те,
щоб во на вве ла вас у стан гли бо кої пригніче ності.

Внесіть різно маніття 
Оце наш хліб: теп лим ми за без пе чи -

ли ся ним у по жи ву на до ро гу з на ших
домів у день на шо го ви хо ду, щоб іти
до вас, а те пер ось він ви сох і став
запліснілий.

Ісу са На ви на 9:12 

Як що ми за ли ши мо шма ток хліба на столі,
то че рез де я кий час він тро хи за сох не по кра ях.
А не вдовзі ста не твер дим і не смач ним. Цей
прин цип пра цює і в на шо му житті. Як що ми не
обе режні, во рог об ма не нас. Про тистійте
ди я во лу з са мо го по чат ку!

На ша доч ка Са ра по до ро жує ра зом з на -
ми, во на го ло ва служіння до по мо ги на на ших
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кон фе ренціях. А ко ли ми вдо ма, до по ма гає
мені у до машніх спра вах. До то го, як по ча ла
по до ро жу ва ти, Са ра слу жи ла нам як до мо го с -
по дар ка, та ще й очо лю ва ла ди тя че служіння
для помісних зібрань, які ми про во ди ли ко лись
раз на тиж день у Сант Луіс Міссурі. Ба га то ча су
во на ви т ра ча ла на при би ран ня, пран ня то що.

- иб ирп иТ .єюлм отс ьнед у ьнед ат об ор ак аТ
раєш, а хтось насмічує, ти зно ву при би раєш, а
сміття з’яв ляється то там, то там. А як що є діти,
то це ще важ че. 

Од но го ра зу я поміти ла, що Са ра ро би ла
спра ву, якою за зви чай зай ма ла ся на прикінці
тиж ня. Я поціка ви ла ся: «Що ти ро биш?» Донь ка

- ор йїовс у ит инімз ьсощ ан нив оп Я« :ал аз акс
боті». Ба чи те, іноді тре ба про сто зміни ти день
для при би ран ня чи роз по ря док дня і піти,
скажімо, на лег кий ве се лий фільм або по слу ха ти

ет йуб орпС .етєус арп ив ил ок ,ук из ум ун раг
- оп укс ил кивз ив ум окя в ,низ аг ам йот в ен итіп
- ер еп оба инімз індалк с ен іЦ .йишні в а ,яс ит ав ув

ста нов ки мо жуть вне сти до стат ньо різно маніття
у ва ше жит тя.

Моя се к ре тар ка ніко ли не йшла з до му,
як що її ліжко бу ло не за прав ле не. Якось во на
за те ле фо ну ва ла мені: «Ви сміяти ме те ся, ко ли я
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вам це ска жу. Сьо годні я не за пра ви ла своє
ліжко». Для неї це бу ло своєрідним звільнен -
ням від од но манітності і ру ти ни. Ко ли во на це
ска за ла, мені спа ло на дум ку: як що дов гий час
ми пе ре бу ваємо в ру тин но му стані, то на ше
жит тя «по кри вається цвіллю».

Наш най мо лод ший син, яко му тоді бу ло
оди над цять, підслу ху вав історію цієї жінки. Він
не лю бив за прав ля ти ліжко й при би ра ти у
своїй кімнаті. На ступ но го дня ска зав мені: «Я
хо чу тро хи урізно манітни ти свій день сьо годні.
Я не бу ду при би ра ти своє ліжко». Зви чай но,
він хотів ме не розсміши ти, на пев но, ду мав, що
за прав лян ня ліжка йо го об тя жує і він по тре бує
звільнен ня від цьо го.

Де які лю ди ка жуть, що їм по до ба ють ся їхні
звич ки. Зви чай но, в цьо му не має нічо го по га -
но го, але як що звич ки не при ве ли до пе ре вто ми
і ру ти ни, як що ви не втра ти ли ра дості. Як
віру ю чий, ви маєте пе ре бу ва ти в не ви мовній і

прагніть до то го, щоб  яс ит ав уж д ол ос ан своїм
жит тям!
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Творчість і різно манітність 
у ду хов но му житті

Дух ди хає, де хо че, і йо го го лос ти
чуєш, та не відаєш, звідкіля він при -
хо дить, і ку ди він іде. Так бу ває і з
кож ним, хто від Ду ха на ро д же ний. 

Від Іва на 3:8 

Як що я йду за Свя тим Ду хом, спілку ю ся з
Бо гом, це при но сить різно маніття, дає свіжість
і життєву си лу. А ко ли я чи ню на влас ний роз -

- уж ан сив і ьсю ув ор ач зор сач йик я ед зер еч ,дус
юсь. На при клад, я мо жу на пи са ти спи сок по треб
і щод ня мо ли ти ся за це, а мо жу доз во ли ти Ду ху
Свя то му ве с ти ме не так, як Він за ба жає. Я не
про ти мо ли тов них списків, а ли ше за стерігаю
про ти то го, щоб ви не зне ва жа ли Ду ха Свя то го.
Інко ли Він спо ну кає ме не більше мо ли ти ся і
мен ше чи та ти Біблію. На ступ но го дня — на впа -
ки. Бу ває, більше хва лю та вкло ня юсь Бо гові. А
бу ває, рев но мо лю ся за ко гось. В де які дні про -
сто на со ло д жу ю ся при сутністю Бо га, а в де які
пла чу з не зро зумілої при чи ни. Дух Свя тий —
твор ча осо бистість, з ним ніко ли не бу де нуд но

як що ви виріши те йти за Ним. Ча с то нам
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зручніше з пра ви ла ми і об ме жен ня ми, ніж зі
сво бо дою. Ми боїмо ся її. Ко ли ро би мо вільний
індивіду аль ний вибір згідно з тим, що ка же нам
Дух Свя тий, ми по винні відповіда ти за свої
рішен ня. А ко ли ро би мо те, що й усі, чи те, що
прий ня то, тоді мен ше вірогідності, що нас не
зро зуміють або кри ти ку ва ти муть. Сло во Бо же
містить ос новні прин ци пи для на шо го жит тя,
во ни од на кові для всіх. Зви чай но, ви не знай де те
де таль них вказівок, як вчи ни ти в то му чи іншо му
ви пад ку, як по бу ду ва ти осо бисті сто сун ки з
Гос по дом. Ба га ть ох це ут ри мує від ду хов но го
зро с тан ня. Спілку ван ня з Бо гом має бу ти на со -
ло дою, во но не вис на жує.

в ит ав уб ан ом еж ом им дівсод йич ровТ
служінні. Дух Свя тий ве с ти ме нас у ду хов но му
житті. На при клад, що до місця і по ло жен ня в
мо литві. Іноді я мо люсь на моєму тап чані, іноді,
і це най частіше, на ро бо чо му стільці в офісі.
Ко ли я відчу ваю, що вхо д жу в колію, то вно шу
різно маніття, щоб збе рег ти свіжість.

Слу жи телі по тре бу ють ба лан су 
Я вже ка за ла про те, що нам тре ба уни ка ти

су пер ду хов ності, ко ли ми не до сяжні для
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інших. Я по сту по во до хо ди ла до ро зуміння, що
всі інші в моїй ро дині та кож ма ють по кли кан ня
від Бо га, як і я. На при клад, ко лись я вва жа ла,
що Дейв і мої діти не ду же чут ливі. Під час
відпо чин ку я хотіла, щоб ми шу ка ли Бо га, а моя
ро ди на хотіла гра ти. Пам’ятаю, як кри ти ку ва ла
Дей ва за те, що ми не до стат ньо ча су про во ди мо
з Бо гом, на мою дум ку. Якось він за пе ре чив
мені, що я не знаю, скільки ча су він про во дить
із Бо гом, і те, що він не ро бить те са ме, що й я,
ще не оз на ча ло, що йо го сто сун ки із Бо гом
бу ли слаб ки ми. А потім до дав ду же важ ли ву
річ: «Джойс, Бог по кли кав ме не бу ти
адміністра то ром служіння «Жит тя у Слові», а
та кож ва шим по крит тям. Я ду же серй оз но став -
лю ся до цьо го, але Гос подь не по ста вив ме не
про повіду ва ти. Я люб лю Сло во і вив чаю йо го,

ог ой ит ач вив і яс ит ил ом ітад ог алб юам ен я ела
- илк оп ог овт омєам ен иМ .ит икьлікс ,икьлітс

кан ня і тобі не потрібно го ту ва ти нас до чо гось,
що ми не по кли кані ро би ти».

Слу жи те лям тре ба бу ти обе реж ни ми в то му,
щоб не на ма га ти ся тис ну ти на свої ро ди ни. В

- оп інраг єад ьдоп соГ 7,6:85 їасІ ак ор орп ізинК
ра ди, як підтри му ва ти ба ланс, ко ли слу жиш:
«Чи ж ось це не той піст, що Я ви б рав йо го:
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розв’яза ти кай да ни без бож но с ти, пу та яр ма
розв’яза ти й пу с ти ти на во лю утис не них, і вся ке
яр мо розірва ти? Чи ж не це, щоб вла ма ти го лод -
но му хліба сво го, а вбо гих бур лаків до до му
впро ва ди ти? Що як по ба чиш на го го, щоб вкри ти
йо го, і не схо ва ти ся від сво го рідно го?»

- орп ет йак ину ен ,мишні ет иж улс ив ощ кЯ
блем своїх рідних по плоті і крові. Не раз дру жи -
на па с то ра, чи місіоне ра, чи іншо го слу жи те ля
роз повіда ла, що її брак пе ре жи ває серй озні
про бле ми, бо чо ловіка май же не має вдо ма. Він
постійно слу жить іншим, але ніко ли не зна хо -
дить ча су для своєї ро ди ни. Ми мог ли б ска за ти:

- арп ец ,каТ .»ян нак илк оп її ич ог ой ец ,ж оЩ«
виль но, але важ ли во ма ти Божі пріори те ти.
Спо чат ку Бог, потім ро ди на, ро бо та і тоді ва ше
осо би с те служіння. Як що ви по кли кані у по вне
служіння, ви бла го сло венні тим, що ро бо ту і
служіння поєдна но. Приділяй те ува гу і собі, і
вашій ро дині. Як слу жи те лю Бла гої Звістки,
вам потрібно стільки твор чості і різно маніття,
скільки потрібно й вашій ро дині. Це збе ре же
вас «па ла ю чим», а не «спа ле ним».
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До дай те різно маніття
про сти ми спо со ба ми

служіння із радістю… 
Дії 20:24 

Щоб вне сти різно маніття у ва ше жит тя, не
- аН .ег ор од еж уд ич ев ил босо ьсощ онбіртоп

при клад, уве чері сходіть з ро ди ною на пікнік.
Більшість ма лень ких дітей лю бить про гу лян ку
на ма шині. Навіть трид ця ти хви лин мо же бу ти
до стат ньо, щоб за до воль ни ти по тре би. Вийдіть
на чаш ку ка ви. Так, ви мо же те по пи ти її вдо ма,
але це не бу де так ро ман тич но. По гу ляй те в
пар ку, спо с теріга ю чи за ігра ми дітей. Як що у
вас ба га то справ про тя гом дня, зробіть кілька
пе рерв. По ба чив ши на ву лиці своїх сусідів чи
знай о мих, по го воріть з ни ми. По дивіться по
те ле ба чен ню улюб ле ну про гра му. Ви ніко ли не
по винні втра ча ти ва шої ме ти, але ці не ве личкі
пе ре рви до по мо жуть здійсни ти її. Не за леж но
від то го, чим ьсетєяр окдіп ощ кя ,ьсетєам йаз ив
Свя то му Пись му і ро би те це в Гос поді, важ -
ли во, щоб ви не тільки по ча ли з радістю, а
закінчи ли так са мо.
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Мо лит ва по ка ян ня
Як що ви ніко ли не за про шу ва ли Ісу са ста -

ти ва шим Гос по дом і Спа си те лем, зробіть це
за раз. Скажіть цю мо лит ву від щи ро го сер ця і
ви ма ти ме те но ве жит тя у Христі.

Гос подь, я вірю, що Ісус Хри с тос, Твій Син
— Спа си тель ми ру. Я вірю, що Він по мер на
хресті за ме не і поніс мої гріхи. Він пішов в ад
замість ме не і за пла тив за мої гріхи. Він поніс
по ка ран ня, яке за слу го ву ва ла я. Я вірю, що Ісус
вос крес із мерт вих на третій день і те пер
си дить одес ную Те бе.

Ісу се, ти мені потрібен. Про бач мої гріхи і
будь моїм Гос по дом.

Дя кую Тобі, Гос подь. Амінь.

З цьо го ча су Ісус жи ве у ва шо му серці. Бог
про ба чив вам, те пер ви пра ведні пе ред Ним і
після смерті піде те на не бе са.

Найдіть гар ну церк ву де на вча ють Бо жо му
Сло ву, не ви к рив ля ю чи істи ну, і почніть бу ду -
ва ти близькі взаємовідно си ни з Гос по дом.
Знан ня та ви ко нан ня Бо жо го Сло ва обов’яз ко во
змінять ва ше жит тя: «Як що бу де те пе ре бу ва ти в
Моєму слові, то ви істин но Мої учні і пізнаєте

�



істи ну, і істи на зро бить вас вільни ми» (Іва на
8:31–32).

Чи тай те та вив чай те Пи сан ня, щоб во но
завжди жи ло у ва шо му серці. У будь*якій си ту -
ації звер тай тесь до Бо жо го Сло ва, яке до по мо же
вам йти вірним шля хом.

З лю бов’ю, Джойс Май ер
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Час змiн

Все тiльки починається

Говорити, щоб побачити

Зцiлення розбитих сердець

Коли ж, Господе, коли?

Не просто слова

Eмоції друг або ворог?
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Жит тя ба га ть ох лю дей
настільки розміре не та пе ред ба -
чу ва не, що їм стає нуд но жи ти.
По га ний настрій, сум, а потім
ро з д ра ту ван ня і скар ги… Але є
вірні і прості ліки від нудь ги та

од но манітності. Як що ви бу де те прий ма ти їх
у ве ликій кількості, ва ше жит тя змінить ся на
більш радісне і більш ціка ве.

Джойс Май ер — ви дат ний вчи тель Біблії.
Во на про повідує Бо же Сло во мільйо нам лю -
дей по всій земній кулі. Ко лись Джойс бу ла
однією з тих, хто повністю зневірив ся в
житті. Сьо годні во на на со ло д жується жит -
тям, то му що на вчи ла ся за сто со ву ва ти істи ни
Бо жо го Сло ва і пе ре ма га ти труд нощі. Во на
впев не на, що пе ре мо жець та кож мо же на -
вчи ти інших лю дей пе ре ма га ти. Про тя гом
ба га ть ох років Джойс Май ер на вча ла ся
прин ци пам радісно го жит тя і те пер во на
ділить ся ци ми істи на ми з інши ми.
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