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Пе ред мо ва
Більшість ду мок у цій книжці взя то з моїх

- веш уд ат ян неліцз ог онйіцоме ум ет ан віранімес
но го здо ров’я. Я по яс ню ва ла моїм слу ха чам, що не
маю на меті на вчи ти їх поз бу ти ся своїх емоцій.
Моє ба жан ня — на вчи ти уп рав ля ти ни ми. Ніхто і
ніко ли не змо же жи ти без емоцій, по чуттів. Як би
ми не на ма га ли ся бу ти врівно ва же ни ми, все од но
відчу ваємо злість. Че рез це ба га то лю дей зви ну ва -
чу ють і осу д жу ють се бе. При чи на — не пра виль не
ро зуміння то го, що хри с ти я ни ніко ли не по винні
гніва тись.

- ав учдів ен ил окін им ощ ,он аз акс ен їілбіБ У
ти ме мо злості. Але во на на вчає нас, аби ми, гніва -
ю чись, не гріши ли, а замість цьо го стри му ва ли і
ке ру ва ли своїм гнівом пра виль но: «Гнівай те ся, та
не грішіть, сон це не хай не за хо дить у ва шо му
гніві» (До ефе сян 4:26, ВКЯ). 

Сво го ча су Бог дав мені об’яв лен ня що до цьо го
місця Пи сан ня. Якось я розгніва лась на сво го
чо ловіка пе ред тим, як іти на зібран ня, де ма ла
про повіду ва ти. Про ви на та осуд на пов ни ли ме не
за пи тан ня ми на кшталт: «Як ти мо жеш про повіду -
ва ти іншим, як що розгніва лась сьо годні вранці?»
Зви чай но, я бу ла ще розгніва на, то му це за пи тан ня
за че пи ло ме не. Я по ча ла розмірко ву ва ти над цим, і

ефе сян. Бог дав зро зуміти, що гнів — це про сто
емоція. Як і всі інші емоції, з пев ної при чи ни Гос подь
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по да ру вав нам та кож гнів. Без здат ності гніва тись
ми не мог ли б виз на чи ти, ко ли хтось крив дить
нас. Ось навіщо нам потрібен гнів. Він діє як біль,
да ю чи зро зуміти, що з на ми щось не га разд. Як і
ре ш ту на ших емоцій, ди я вол на ма гається ви ко ри -
с та ти гнів, аби зму си ти нас гріши ти.

Ча с то, при хо дя чи за по ра дою, лю ди ка за ли:
«Я маю гнів гли бо ко все ре дині се бе». Інко ли це
по яс нюється тим, що в ди тинстві чо ловіка чи
жінку хтось об ра жав, крив див. У цьо му разі тре ба

- овтс йикя ,ян ер ок її а ,ітсолз яс ит уб зоп отс орп ен
рює про бле ми че рез стільки років.

- оп ен им ,он йач ивЗ .снал аб ит ам ондіхбо еН
винні постійно гніва ти ся або відчу ва ти біль. Але
маємо пам’ята ти: ми, лю ди, ство рені так, що в нас
за кла де но певні по чут тя й емоції, на при клад, гнів,
і во ни дані нам Бо гом з пев ною ме тою. Не тре ба

- ан аб ерт ела ,йіцоме хїовс яс ит уб зоп ьсит аг ам ан
.им ин ит ав ур ек яс ит ичв

Інший при клад. Уявіть, що ви ди ви те ся жур нал
- жел ит орп уб осо ув ил бав ирп ет ич аб і гол ат ак оба

ної статі. Рап том відчу ваєте сек су аль ний по тяг.
Чи оз на чає це, що ви відступ ник і з ва ми не все
га разд? Чи го во рить це про те, що ви не маєте
спасіння, не лю би те Бо га чи сво го парт не ра у
шлюбі? Ні, це оз на чає, що ви лю ди на і пе ре жи -

Важ ли во, що ви з ни ми ро би те.
Бог наділив нас цілим спе к т ром різно манітних

емоцій, зо к ре ма і сек су аль ни ми відчут тя ми. Як
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хри с ти я ни, ми не по винні на ма га ти ся поз бу ти ся
емоцій, по чу ва ти ся вин ни ми, ко ли во ни про яв ля -
ють ся. Нам тре ба на вчи ти ся пра виль но ко ри с ту ва -
ти ся ни ми — сто сов но пев ної лю ди ни, чо ловіка чи
дру жи ни. З Бо жою до по мо гою ми та кож на вчаємось
три ма ти ці по чут тя під кон тро лем до шлю бу.

У По сланні до рим лян 6:2 ска за но: як що ми
хри с ти я ни, то по мер ли для гріха. Це не оз на чає,
що гріх по мер. Він і досі жи вий, діючи че рез спо -
ку си, і пе ре тво рюється на про бле му, ко ли ми
піддаємо ся їм. Ра д жу вам повністю про чи та ти шо -
с тий розділ По слан ня до рим лян. Ви по ба чи те, що
ми маємо про ти сто я ти гріху міццю Ду ха Свя то го.
За уваж те: не йдеть ся про те, що ми нічо го не
відчу ва ти ме мо. На пи са но, що ми при пи ни мо ви -
ко ри с то ву ва ти наші тіла як зна ряд дя гріха.

Важ ли во пам’ята ти, що емоції не зник нуть.
Во ни бу дуть з на ми завжди. Ми не по винні відки -
да ти їх існу ван ня і по чу ва ти ся вин ни ми че рез них.
Замість цьо го маємо спря мо ву ва ти їх у пра виль не
рус ло. Не доз во ляй те, щоб тіло ке ру ва ло ва ми, але
зва жай те на те, що во но є.

- орп от с аЧ .існал аб в ит иж сан єачв ан яілбіБ
бле ми ви ни ка ють че рез те, що ми пе ре хо ди мо з

- зоп ілаг азв яс омєаг ам аН .ушні в ітсон йарк їєіндо

їх на ото чу ю чих, не зва жа ю чи на те, пра виль но це
чи ні. От же, більшість лю дей поділяється на дві
ка те горії — за над то емоційні та не емоційні. Але
що нам справді потрібно — це ба ланс, тоб то
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здатність про яв ля ти по зи тивні та кон тро лю ва ти
не га тивні емоції, які руй ну ють на ше жит тя.

Ко ли ми роз лю чені й роз ча ро вані че рез певні
об ста ви ни в своєму житті, то ча с то ви ли ваємо гнів
на ко гось іншо го — за зви чай це на ша дру га по ло -
ви на, діти, ро дичі або друзі. І про бле ма не в нашій
злості чи роз ча ру ванні, а в невмінні кон тро лю ва ти
свої емоції.

Інший при клад — брак терпіння. По ха рак те ру
я ду же не терп ля ча. Хо чу, щоб усе бу ло зроб ле но.
При чо му зроб ле но пра виль но. І з пер шо го ра зу. Я
не люб лю по вто рю ва ти ко мусь двічі чи тричі. Але
чим більше я чи та ла про Ісу са та Йо го ніжність,
лю дяність, до б ро ту й дов го терпіння, тим більше я
хотіла звільни тись від не терпіння в своєму житті.

- явС мох уД зі моз ар ал ав юц арп сач йиг вод жотО
тим, щоб зба лан су ва ти цю емоцію. 

Го ло вне — зро зуміти, що ми маємо емоції, і
яс ит ачв ан мітоп А .гоБ вад ман хї ощ ,ит ан зив

му д ро уп рав ля ти ни ми замість то го, щоб бу ти сто -
ронніми спо с теріга ча ми й відчу ва ти про ви ну та
осу д жен ня за свої не га тивні емоції.

Як віру ючі в Ісу са Хри с та, ми слу жи мо Бо гові,
ко т рий радіє на шим до сяг нен ням і зу сил лям, яких
ми до кла даємо, ру ха ю чись у вка за но му Ним на -
прям ку. Бо гові до го ди ти не важ ко. Він не ви ма гає,
щоб ми бу ли іде аль ни ми. Гос подь хо че, щоб ми ру -
ха лись за Ним і довіря ли Йо му, доз во ля ю чи
зміню ва ти нас згідно з Йо го во лею та пла ном.



Дум ка, яку я хо чу вис ло ви ти, ду же про ста:
не має нічо го по га но го в на ших емоціях, до ки во ни
під кон тро лем. Гос подь спо ну кав ме не на пи са ти
цю книж ку, щоб до по мог ти тобі на вчи тись во -
лодіти своїми емоціями.



1

Як зро би ти, щоб емоції 
не кон тро лю ва ли моє жит тя

Сло во «емоції» має кілька зна чень. Згідно із
слов ни ком Веб сте ра, корінь сло ва по хо дить з ла -
тинсь кої , що оз на чає «відда ля ти».

ец ем ас ощ ,алімуз орз я ,миц дан ич ю ув окрімзоР
- ис умз — їіцоме ітя’пзор ен ит иб орз яс ьтю аг ам ан

ти нас підко ря ти ся їм, відда ля ю чи від волі Бо жої.
- нок діп ил иж им бощ ,ум от в єаг ял оп ин ат ас налП

.ісуД в ил ид ох ен і йіцоме хїовс мел орт
Інше зна чен ня сло ва «емоції» та ке: ком плекс

за зви чай склад них суб’єктив них ре акцій, які
охоп лю ють і фізіологічні зміни як підго тов ку до
дій. Справді, так і є. Емоції по при роді є склад ним
ком плек сом, то му їх важ ко по яс ни ти, з ни ми важ -
ко впо ра тись. На при клад, іноді, ко ли Дух Свя тий
спо ну кає нас до пев них дій, до да ють ся емоції — і
ми відчу ваємо ве ли кий внутрішній підйом. Во ни
до по ма га ють нам відчу ти, що Бог справді ба жає,
аби ми це зро би ли. Емоційна підтрим ка сприй -
мається як підтвер д жен ня волі Бо жої. Інко ли,
на впа ки, Гос подь спо ну кає нас щось зро би ти, а
наші емоції ка жуть, що не хо чуть цьо го. Ми зовсім
не відчу ваємо емоційної підтрим ки. В та ких ви -
пад ках слу ха ти ся Бо га на ба га то важ че. 
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.ик миртдіп їонйіцоме дів ом иж ел аз еж уд иМ
Без ро зуміння мінли вої при ро ди на ших емоцій са -
та на змо же ви ко ри с то ву ва ти їх, щоб ут ри му ва ти

- юл ан дож ощ ,юрів од ревт Я .їож оБ ілов дів сан
ди на не змо же жи ти по волі Божій і пе ре ма га ти,
по кла да ю чись на свої емоції.

Емоції чи Гос подь?
а ,уку ан ьтиж онм ирп і йир д ум єах улс оп йаХ«

ро зум ний здо бу де хай му д рих ду мок, (тоді він бу де
здат ний ви бра ти пра виль ний на пря мок)!..»

5:1 ітсівоп ирП

Іноді емоції до по ма га ють і підтри му ють. А
інко ли — шко дять. То му бу ває важ ко на вчи ти

яс ьтю ах улс ин ов ил ок ,ит ач ан зив он ьлив арп йед юл
Бо га, а ко ли — свої емоції.

Як що в нас ви ни кає ба жан ня щось відда ти, це
не оз на чає, що на те — во ля Бо жа. Я люб лю бла -
го слов ля ти лю дей. Це справді од не з найбільших
за до во лень у моєму житті. Але мені до ве ло ся на -
вчи тись, що ко ли я даю по да рун ки — це не завжди
до по ма гає лю дям. Ми мо же мо навіть за шко ди ти
їм, за ва жа ю чи Бо гові ви ко ну ва ти Свою во лю в
їхньо му житті.

Як що, на при клад, во ни не бе ре жуть і не ціну -
ють те, що ма ють сьо годні, Бог, мож ли во, не
відповідає на їхні про хан ня і до пу с кає труд нощі в
житті, щоб на вчи ти дба ти про те, що во ни ма ють.

Емоції: друг або ворог?

11



Але лю ди на, яка чи нить так, як підка зу ють емоції,
по ба чив ши по тре бу, за хо че не одмінно до по мог ти
замість то го, щоб шу ка ти му д рості в цій си ту ації.

У пер шо му розділі Кни ги При повістей
дається по вчан ня, щоб ми діяли му д ро та з роз су -
дом. Інак ше мо же мо за шко ди ти ду хов но му зро с -
тан ню лю ди ни, не да ю чи їй шан су на вчи ти ся
осо би с тої відповідаль ності за своє жит тя.

Роз г ля не мо цю си ту ацію інак ше. На при клад,
- аг аб аб ерт йї ,ідоп соГ в алірзен місвоз ещ ан ид юл

то чо го на вчи тись. Во на має по тре бу, і ця по тре ба
ви ник ла че рез не обізнаність. Лю ди на про сто не
зна ла, як тре ба бу ло зро би ти пра виль но. Гос подь
мо же спо ну ка ти нас до по мог ти їй у такій си ту ації,
то му що нам усім потрібна підтрим ка, ко ли ми
зро с таємо в Гос поді.

Ко жен до пу с кається по ми лок, ко ли ігно рує
Божі шля хи. Навіть ко ли ми тільки по чи наємо
слу ха ти ся Бо га, тре ба не ма ло ча су, щоб по ба чи ти,
як не га тивні си ту ації й об ста ви ни змінять ся на
пози тивні. Ми мо же мо на да ти один од но му ве ли ку
підтрим ку, як що бу де мо чут ли ви ми до Свя то го
Ду ха, який вка же нам різні шля хи справжньої
до по мо ги. Як що спо ну ка ють емоції, це ще не оз -
на чає, що на прав ляє Дух Свя тий. Емоції завжди
ма ють бу ти підко рені му д рості! Тоді ми мо же мо
діяти за на шим пла ном.

На при клад, усі ми лю би мо на ших дітей і
важ ко пе ре жи ваємо, ко ли в них не має то го, що
їм потрібно, чи чо гось ба жа но го. Як би ми ма ли

Як зро би ти, щоб емоції не кон тро лю ва ли моє жит тя
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мож ливість за без пе чи ти всі їхні по тре би, то,
- ис хин далкс хісу дів йетід хїовс б ил гер еб ,ьтуб ам

ту ацій, які мог ли ви ник ну ти. В більшості ви падків
— це ду же до б ре. Не обхідно до по ма га ти дітям, по -
ка зу ю чи, що бать ки завжди по руч з ни ми, ко ли
во ни не мо жуть са мостійно розв’яза ти про бле му.
Але оберіга ю чи дітей від усіх труд нощів у житті,
ми не даємо їм змо ги зро ста ти. Труд нощі — це
ча с ти на про це су зро с тан ня і зрілості.

- орп я ,віранімес хїовс ялд лаірет ам ич ю ут оГ
чи та ла, що в пта ше ня ти ор ла, ко ли во но ще в яйці,
на кінчи ку дзьо ба ви ро с тає ма лень кий гос трий
зуб. Ним пта ше ня сту кає по шка ра лупі, до ки во на

- уз єуб ерт оп і ог вод ьтис од єав ирт еЦ .ен сул ен
силь і ве ли кої на по лег ли вості. Іноді лю ди, ма ю чи
най кращі наміри, на ма га ють ся до по мог ти пта -
ше няті й роз би ва ють шка ра лу пу. В та ко му разі
най частіше пта ше ня по ми рає.

Так са мо, як ма лю кам ор ла, мо ло дим лю дям
тре ба прой ти че рез труд нощі, які го ту ють їх до
до рос ло го жит тя. Ми по винні до по ма га ти своїм
дітям, але не за ва жа ти їм ста ва ти зріли ми.

Емоційні лю ди
Емоційною на зи ва ють лю ди ну, яка лег ко

піддається впли ву емоцій. До б ре, ко ли во на знає
се бе, знає особ ли вості сво го ха рак те ру. Де які лю ди
емоційніші за інших, і зна ю чи це, мож на убез пе чи -
ти се бе та інших від ба га ть ох страж дань і бо лю.
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Навіть як що ми не на ле жи мо до ка те горії
емоційних лю дей, ко жен із нас має емоції, і тре ба
бу ти обе реж ни ми, щоб не діяти під їхнім впли вом.
Ми мо же мо про ки ну тись уранці в по га но му на ст -
рої і весь день бу ти по ну ри ми. На ступ но го дня
про ки даємо ся розгніва ни ми — і відчу ваємо по -
тре бу ви ли ти на ко гось свою злість. Зре ш тою, так
і трап ляється. В інший день ми мо же мо про ки ну -
тись із по чут тям жа лю до се бе, сісти у кут ку і про -
пла ка ти весь день. Як що ми доз во ли мо емоціям
ста ти гос по да ря ми на шо го жит тя, ма ти ме мо ба га -
то про блем, то му що ми вий де мо з волі Бо жої і
поч не мо ви ко ну ва ти во лю бре ху на са та ни.

До сить три ва лий час я ке ру ва ла ся своїми
емоціями. Як що про ки да ла ся в де пресії, то весь

- ор ен я ідоТ .інатс ум ок ат в ал ав уб ер еп ьнед
зуміла, що мо жу про ти сто я ти цим емоціям. Але
сьо годні знаю, що мо жу вбра ти ся в одяг хва ли, як
ска за но в Книзі про ро ка Ісаї 61:3. Я мо жу співа ти
або слу ха ти гар ну хри с ти янсь ку му зи ку і так бо -
ро ти ся з не га тив ни ми емоціями, які на ма га ють ся
кон тро лю ва ти ме не. Ми маємо на вчи тись
розпізна ва ти свої емоції і зна ти, як пра виль но ке -
ру ва ти ни ми. Один із шляхів, як мож на це зро би ти,
— зро зуміти, що лю ди ма ють різні ви ди тем пе ра -
мен ту і в од на ковій си ту ації мо жуть ре а гу ва ти й

Як зро би ти, щоб емоції не кон тро лю ва ли моє жит тя
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Чо ти ри го ло вних ти пи осо би с тості
— ікя ед ,інйіцоме шьліб ітсот с иб осо ип ит ікя еД

менш. Вва жа ють, що жінки емоційніші за чо -
ловіків. Згідно з за галь но прий ня тою те орією, є
чо ти ри го ло вних ти пи осо би с тості.

Пер ший тип — хо ле рик. До цієї ка те горії
лю дей на ле жу і я. Хо ле ри ки — при ро д жені ліде ри.
Це сильні осо би с тості, які хо чуть усе кон тро лю ва -
ти. Од на із пе ре ваг хо ле риків — во ни за зви чай
ма ють ба га то до сяг нень у житті. Не долік —
постійне праг нен ня ко ман ду ва ти інши ми людь ми.

- ув ит ом хикя ,ид юл інав ом ярп с еліц — ик ир ел оХ
ють нові ідеї та вик ли ки. Ко ли Гос подь на ди хає
ме не на но вий про ект, я відра зу за го ря юсь і біжу
до сво го чо ловіка, який має інший тип тем пе ра мен -
ту. Дейв — флег ма тик. Він про яв ляє ду же ма ло
емоцій. І що ціка во: хо ле ри ки ча с то од ру жу ють ся з
флег ма ти ка ми.

ум ош ан у вітнем ар еп мет юц инзір зер еЧ
шлюбі бу ло ба га то про блем, по ки ми не по ба чи ли
в цьо му план Бо жий. Дейв силь ний у тих сфе рах,
де я слаб ка, а я силь на в тих сфе рах, де він має
слаб кості. Те пер я ро зумію, що Бог об’єднує лю -
дей з про ти леж ни ми ти па ми осо би с то с тей, аби
во ни до пов ню ва ли один од но го. Але нам з Дей вом
потрібний був час, щоб на вчи тись пра виль но
сприй ма ти відмінності один од но го і діяти в єдності.

- зор й ав йеД од ал ид ох ирп Я .далк ирп уд ев аН
повіда ла йо му про щось з ве ли ким ен тузіаз мом, а
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у відповідь чу ла: «По ди ви мось». У такі мо мен ти
мені хотіло ся про сто вда ри ти сво го чо ловіка, по ки
я не на вчи лась йо го ро зуміти. Я бу ла емоційною, а
він був логічним. Я ба чи ла в своїй новій ідеї те, що
за хоп лю ва ло, а він ди вив ся на відповідальність,
якої по тре бу ва ла ця спра ва. Я про сто кри ча ла на
ньо го: «Хіба тебе не за хоп лює про сто са ма ідея?»

Ми відвіду ва ли ди намічні служіння у хри с ти -
янсь ких церк вах. Я діли лась своїми вра жен ня ми:
«Вау! Ти відчу вав, яка чу до ва Бо жа при сутність
бу ла на служінні?»

А Дейв міг ска за ти: «Ні, не відчу вав». Він усвідо -
млю вав, що Бо жа при сутність бу ла на служінні,
але не асоціював її зі своїми відчут тя ми. Три ва лий
час я вва жа ла, що мій чо ловік емоційно мерт вий.

За ро ки жит тя з Бо гом ми зміни лись. Гос подь
ба га то пра цю вав над на ши ми ха рак те ра ми, і
те пер на ше жит тя на ба га то зба лан со ваніше, ніж
раніше. Я на вчи ла ся стри му ва ти свої емоції, а він
— про яв ля ти більше ува ги до то го, що справді
важ ли во для ме не.

Флег ма ти кам ко рис но пам’ята ти про те, що
тре ба тре ну ва ти свою віру і на вча ти ся про яв ля ти
свої по чут тя. Бо зовсім неціка во жи ти з лю ди ною,
яка до всьо го бай ду жа. Як що ви ду же стри ма на
лю ди на, вам тре ба зміню ва ти ся за ра ди інших
лю дей, з яки ми ви спілкуєтесь. Ми чи ни мо з лю -
бов’ю, ко ли жерт вуємо за ра ди ко гось. З іншо го
бо ку, як що ви схожі на ме не і за над то емоційні,
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ко ли, скажімо, ба чи те нові мож ли вості, вам тре ба
на вча ти ся стри му ва ти свої емоції і бу ти врівно ва -
же ною лю ди ною. Пам’ятай те: лю дині більш серй -
озній і врівно ва женій не лег ко з ва ми спілку ва ти ся,
то му що во на не відчу ває то го, що й ви. Відповідь на
це — ба ланс, про що по го во ри мо пізніше.

- е йан еЦ .кінівгнас — ітсот с иб осо пит йітерТ
моційніший з усіх тип. Сангвініки над зви чай но
спов нені жит тям. Ко ли во ни за хо дять до кімна ти —
це завжди помітно. Во ни роз мов ля ють го лосніше за
всіх: «О! Я так ра дий тут бу ти!»

- босо і ,вікир ел ох ьтю ув рен икінівгнас от с аЧ
ли во ме не. Я серй оз на ціле с пря мо ва на лю ди на,
яка завжди має план, і я на ма га юсь йо го до сяг ти.
То му ко ли рап том з’яв ляється сангвінік — це дра тує
ме не. Але він мо же цьо го навіть не поміти ти. За зви -
чай він та кий енергійний і ве се лий, що не ба чить
нічо го іншо го, як мож ливість гар но про ве с ти час.

Сангвініки ча с то од ру жу ють ся з осо би с то с тя -
ми чет вер то го ти пу — ме лан холіка ми. Ви, на пев но,
здо га да ли ся, що найбільша про бле ма ме лан -

- ер еп ок об илг есв ікя ,ид юл еЦ .яісерп ед — вікілох
жи ва ють, во ни мис ли телі й ор ганіза то ри. Во ни
такі ор ганізо вані, що навіть скля ноч ки зі спеціями
в них роз став лені в ал фавітно му по ряд ку. Пе ред
тим як схо ва ти туфлі у ша фу, ме лан холіки
розв’язу ють шнур ки і кла дуть їх усе ре ди ну ту фель.
Во ни впев нені: для всьо го є пев не місце, і все має
бу ти на своєму місці.
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Сангвініки ча с то не дис ципліно вані, і ме лан -
холікам важ ко з цим зми ри ти ся. Ме лан холіки ду же
аку ратні лю ди, які завжди ма ють план. Але най -
частіше во ни од ру жу ють ся з сангвініка ми, для
яких це вза галі не важ ли во. Навіть як що
сангвініки ма ють план, во ни за бу ва ють про ньо го
вже че рез п’ять хви лин. Мо жуть, на при клад, по -
ста ви ти свій ав то мобіль на сто янці або в га ражі, а
потім про сто за бу ти, де ли ши ли свою ма ши ну. Га -
даєте, сангвініків це не по коїть? Я знаю жінку, яку
це зовсім не за сму ти ло. На впа ки, во на вва жа ла,
що це смішно, бо те пер у неї з’яви лась но ва
історія, яку во на змо же роз повіда ти на вечірках.

От же, емоційність знач ною мірою за ле жить
від ти пу тем пе ра мен ту: хо ле рик, сангвінік, флег -
ма тик чи ме лан холік. Більшість із нас поєднує в
ха рак тері ри си двох чи більше тем пе ра ментів.
Кож но му з нас тре ба зна ти свій тип осо би с тості.
Є гарні хри с ти янські книж ки на цю те му: Тім Ла
Хей «Тем пе ра мент під кон тро лем Ду ха», Фло ренс
Літта у ер «Де ре во твоєї осо би с тості». Завжди
пам’ятай те, що з до по мо гою Свя то го Ду ха мож на
на вчи тись кон тро лю ва ти свої слаб кості і ста ти
емоційно врівно ва же ною лю ди ною, яку са та на не
змо же кон тро лю ва ти.

Як зро би ти, щоб емоції не кон тро лю ва ли моє жит тя
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Емоційність
Термін «емоційність» ви ко ри с то вується для

то го, щоб оха рак те ри зу ва ти лю ди ну, яка ду же
- ев мї єялідирп оба ят туч оп їовс ан ясьтєад алк оп

ли ко го зна чен ня. Ча с то це на зи ва ють «надмірною
емоційністю».

ен а ,им ят туч оп ясьтєур ек ан ид юл анйіцомЕ
ро зу мом. Ко ли лю ди при хо дять на мої за нят тя з
цієї те ми, я завжди даю їм за вдан ня: про чи та ти
Кни гу При повістей і знай ти всі місця, в яких ро -
зум порівнюється з по чут тя ми. Ви ко ну ю чи йо го,
во ни за зви чай до хо дять вис нов ку, що різни ця між
мудрістю та емоціями — це пра виль ний час.
Мудрість че кає пра виль но го мо мен ту для вчинків,
а емоції завжди спо ну ка ють діяти не гай но.
Емоційність не роз суд ли ва і завжди поспішає. А
мудрість спокійно ди вить ся впе ред, на ма га ю чись
виз на чи ти, як прий ня те рішен ня мо же впли ну ти
на май бутнє. Емоційність пе рей мається тільки
тим, що відбу вається за раз.

діп ил аз ак ич ил иб ор ьсощ ив візар икьлікС
впли вом по чуттів, а потім про це шко ду ва ли:
«Чо му я не три мав язи ка за зу ба ми?» Ней мовірно,
як швид ко мо жуть зруй ну ва ти ся сто сун ки че рез
один спа лах гніву.

йівс ит ав юл орт нок ьсич ю аг ам ан ,уз ар ог он дО
язик і не спе ре ча тись із чо ловіком, я ду же роз нер -
ву ва лась. Гос подь ска зав мені: «Джойс, до сить!
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Більше не ка жи ні сло ва!» Я вибігла з кімна ти,
прой ш ла че рез віталь ню і за мк ну лась у ванній. За -
крив ши об лич чя руш ни ком, по ча ла пла ка ти — я
бу ла ду же за сму че на. Іноді фор теці на шої плоті
такі міцні, що потрібні ду же жорсткі міри, аби
зруй ну ва ти їх. Ось чо му нам тре ба стри му ва ти
свої емоції й підко ря тись Божій волі.

Пе ре мо га над емоціями
«Бо жої бла го даті я не відки даю. Не став люсь

до Бо жої бла го даті як до чо гось не важ ли во го, не
при ни жую її при зна чен ня, не вва жаю, що Бо же бла -
го сло вен ня не має зна чен ня, чи во но не суттєве».

До га латів 2:21

Спо чат ку бу де не лег ко стри му ва ти емоції.
Ко ли ми на ма гаємо ся поз бу ти ся по га ної звич ки,
то відчу ваємо бо роть бу все ре дині се бе. Нам до во -
дить ся бо ро тись з со бою і кли ка ти Бо га: «Гос по ди,
до по мо жи мені, до по мо жи!» Але як до б ре зна ти,
що Дух Свя тий завжди з на ми, аби до по ма га ти в

Як що ви маєте по га ну звич ку пе реїда ти, то,
сіда ю чи за стіл, кажіть: «Дух Свя тий, до по мо жи
мені не пе реїда ти!» А ко ли в ре с то рані всі за мов ля -
ють собі де серт, і вам ду же хо четь ся чо гось со ло -
день ко го, ви та кож мо же те по дум ки звер ну ти ся до
Бо га: «Гос по ди, до по мо жи мені, до по мо жи!»
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— еб ес ан ьсю ад алк оп ил ок ощ ,ал ич аб оп Я
влас ну си лу волі, рішучість, то завжди за знаю по -
раз ки. Але як що я вирішую по бо ро ти спо ку су з

- ен ,ул ис юум ир то от ,ог от явС ах уД юог ом оп од
обхідну для пе ре мо ги.

А ще зро зуміла, що Гос подь не ро би ти ме
щось замість нас. Не мож ли во поз бу ти ся всіх
гріхів і вад, як що, скажімо, хтось по мо лить ся за
вас. Нам тре ба про яв ля ти си лу волі й чи ни ти
ро зум но. Це по тре бує на шої віри і на ших дій.
Апо с тол Пав ло ска зав, що не відки дає бла го даті
Бо жої (До га латів 2:21). Інак ше ка жу чи, він не
очікує, що Бог усе ро би ти ме замість ньо го, а сам
він не до кла да ти ме до цьо го зу силь. Гос подь дає
нам здібності, мож ли вості ро би ти те, що не обхідно,
але ми маємо чи ни ти пра виль но.

кот ач оП« :еж ак йетсівоп ирП иг инК рот вА
пре му д ро с ти мудрість здо будь, а за ввесь свій
маєток здо будь собі ро зу му!» (4:7). Ми маємо
відки ну ти брех ню са та ни, яку він підки дає у наш
ро зум, а та кож не звер та ти ува ги на по чут тя, які
він нам нав’язує. Тре ба ди ви тись у Сло во Бо же і
діяти тільки згідно з ним. Як що ви хо че те бу ти
вірни ми Сло ву Бо жо му, вам тре ба на вчи тись
ке ру вати ся Ду хом Свя тим, а не своїми емоціями. 

я ,ен ем інид ер есв яс ьтю амйідіп їіцоме ил оК
завжди пе ревіряю, чи уз го д жені во ни зі Сло вом
Бо жим. Як що ні, то Дух Свя тий по ка зує мені це і я
по чи наю їм про ти сто я ти. Са ме так ми на вчаємось
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кон тро лю ва ти емоції — прий маємо рішен ня йти
за Сло вом Бо жим, а не підко ря ти ся по чут тям.

Не емоційні лю ди
Не емоційна лю ди на — та, в якої не до стат ньо

емоцій, або во на не вміє їх про яв ля ти. Ча с то лю ди,
котрі в ми ну ло му от ри ма ли важкі ду шевні трав ми,
оз лоб лю ють ся або бу ду ють на вко ло се бе ви сокі
стіни для са мо за хи с ту. Мож ли во, во ни відчу ва ють
те са ме, що й інші, але не по ка зу ють своїх по чуттів.
Іноді ду шев ний біль та кий силь ний, що во ни вза -
галі ста ють не емоційни ми і не чут ли ви ми. В

зцілен ня.

Без кон т рольні емоції 
та кам’яне сер це

«От же, го во рю я це й свідкую в Гос поді, щоб
ви більш не по во ди ли ся, як по во дять ся по га ни в
мар ноті сво го ро зу му, во ни за па мо ро чені ро зу -
мом, відчу жені від жит тя Бо жо го за не уцтво, що
в них, за стверділість їхніх сер дець, во ни отупіли
й відда ли ся роз пусті, щоб чи ни ти вся ку не чисть
із за жер ливістю».

До ефе сян 4:17 — 19

Гос подь звер нув мою ува гу на це місце з Пи -
сан ня і вка зав на дві важ ливі речі. Тут го во рить ся
про те, що невіру ючі лю ди так ог рубіли, що втра ти ли
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ска за но, що во ни жи вуть роз пут но, під кон тро лем
тілес них низь ких по чуттів.

Ко ли я розмірко ву ва ла над ци ми вірша ми,
Гос подь по ка зав мені, що ці лю ди не пра виль но
ви ко ри сто ву ва ли свої по чут тя. Бог дав нам їх, щоб
ми ко ри с ту ва ли ся ни ми у спілку ванні з Твор цем.
Але лю ди, про яких ідеть ся, ста ли та ки ми жор сто ки -

ят туч оп їовс ит ав иж уз ьтсінтадз ил ит артв ощ ,им
пра виль но. Са та на втяг нув їх у жит тя, в яко му
во ни мо жуть ро би ти все, що їм за ба жається. Що
ка же філо софія сьо го ден ня? «Ба жаєш? Зро би
це!» Але ми не по винні жи ти за цим прин ци пом.

Ісус та емоції
ощ ,ак ин ещ явс ов реП ог ок ат ен омєам им оБ«

не міг би співчу ва ти  (не мо же зро зуміти нас),
сла бо с тям на шим (не до ско на ло с тям, тяжінню
впа да ти в спо ку си), але ви про бу ва но го в усь о му,
подібно до нас, окрім гріха».

До євреїв 4:15

Згідно з цим віршем, Ісус пе ре жи вав усі
емоції та по чут тя, які ми маємо, але не вчи нив
ніяко го гріха. Чо му Він не грішив? То му що не
ке ру вав ся Своїми по чут тя ми. Він до с ко на ло знав,
що ка же Сло во Бо же про кож ну сфе ру людсь ко го
жит тя, бо ро ка ми вив чав йо го, пе ред тим як по ча ти
Своє служіння.
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У Біблії ска за но, що ко ли Ісус був ди ти ною, то
ріс та зміцняв ся ду хом, на би ра ю чись му д рості…
(Від Лу ки 2:40), так швид ко, що в два над цять років
вва жав Се бе до рос лим, аби прий ти до хра му в
Єру са лимі та «бу ти в то му, що на ле жить Йо му»
(Від Лу ки 2:41 — 52). Але все од но був час, ко ли
Ісус на вчав ся, пе ред тим як повністю відда ти Своє
жит тя служінню.

Ми ніко ли не змо же мо ска за ти «ні» своїм по -
чут тям, як що не ма ти ме мо твер дих знань Сло ва
Бо жо го. На го ло шую: Ісус мав такі самі по чут тя, як
і ми, але жод но го ра зу не згрішив, піддав шись
впли ву своїх по чуттів.

Ко ли хтось за вдає мені бо лю і я відчу ваю
злість та об ра зу, я за спо ко ю юсь, ко ли по вер таю
своє об лич чя і піднімаю ру ки до Бо га в мо литві:
«Ісу се, я та ка ра да, що Ти ро зумієш ме не і не осу -
д жуєш за мої по чут тя. Я не хо чу ре а гу ва ти так, як
підка зу ють емоції в цій си ту ації. До по мо жи мені,
Гос по де, по до ла ти їх. До по мо жи мені про сти ти
тих, хто об ра зив ме не, не зне ва жа ти їх, не ігно ру -
ва ти і не шу ка ти мож ли вості по мсти ти ся за те, що
во ни зро би ли. До по мо жи мені не осу д жу ва ти
се бе, ду ма ю чи, що я вза галі не по вин на про яв ля ти
та ких емоцій».

Тре ба не про сто ду ма ти: «Я не по ви нен ма ти
та ких по чуттів». Важ ли во про си ти Бо га і ви ко ри с -
то ву ва ти один із плодів Ду ха — са мо кон т роль (До
га латів 5:23). Не доз во ляй те про вині осу д жу ва ти
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вас че рез по гані по чут тя. Ісус нас повністю ро зуміє.
Він хо че, щоб ми бу ли та ки ми зріли ми, як і Він:
покірли ви ми, співчут ли ви ми, лагідни ми, стри ма -
ни ми, не ви баг ли ви ми. 

Пе ре жив ши жах ли ве на силь ст во в ди тинстві,
я збу ду ва ла на вко ло се бе ви сокі стіни для са мо за -
хи с ту, як ті лю ди, про яких зга ду ва ла раніше. Я
ста ла чер ст вою й не чут ли вою. Але зро зуміла, що

ли во го бо лю їй не за вда ли в ми ну ло му чи як би
гру бо її не об ра зи ли сьо годні, мо же ста ти до б рою
і ніжною. І досі я на вча ю ся цьо го. Не має зна чен ня,
що тра пи лось у ми ну ло му чи що відчу ваємо за раз,
ми мо же мо про яв ля ти співчут тя до інших. Нам
тре ба не тільки тіши ти ся з ти ми, хто тішить ся, а й
пла ка ти з ти ми, хто пла че. (До рим лян12:15).

Ісус дав здатність кожній віру ючій лю дині
ста ви ти ся до інших не з жор стокістю, а з ро -
зумінням. Яке б ли хо нам не за подіяли лю ди в ми -
ну ло му і як би во ни не ста ви лись до нас сьо годні,
ми маємо пе ре ко на ти їх: «Я ро зумію, що тобі за -

- зод елА .шєав учдів ит ощ ,юімуз ор Я .ок жав зар
воль ска за ти тобі, що го во рить Сло во Бо же. Ти не
по ви нен за ли ша тись у та ко му стані, як сьо годні».
По ра нені лю ди — ра нять інших, але лю бов здат на
зціли ти і зміни ти їх.

Не важ ко зро зуміти, чо го праг не са та на. Він
- йаб і им ик отс рож ,им ив тс реч ил атс им бощ ,еч ох

ду жи ми до по треб інших лю дей. Але Бог ба жає,
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щоб ми бу ли більш чут ли ви ми до про блем на ших
ближніх і мен ше зо се ре д жу ва ли ся на своїх про бле -
мах. Він ба жає, щоб ми відда ли се бе в Йо го ру ки і
доз во ли ли Йо му дба ти про нас, а ми в цей час — ро -
би ли до б ро, співчу ва ли і мог ли відгук ну тись на по -
тре би інших. Як віру ючі, ми не по винні ке ру ва тись
своїми по чут тя ми. Але во ни ма ють спо ну ка ти нас
про яв ля ти співчут тя до тих, хто цьо го по тре бує. Це
— пра виль на ме та і пра виль не ви ко ри с тан ня на -
ших по чуттів та емоцій: «...щоб змог ли потіша ти
(за спо ко ю ва ти і підтри му ва ти) й ми тих, що в
усякій скор боті зна хо дять ся, тією потіхою (ми ром
та підтрим кою), якою потішує (за спо коює та підтри -
мує) Бог нас са мих». (Дру ге до ко рин тян 1:4).

По чут тя чи рішен ня?
«А як був у смер тельній три возі, ще пильніш

Він мо лив ся. І піт Йо го став, не мов каплі кро ви,
що спли ва ли на зем лю...» 

Від Лу ки 22:44

Пам’ятай мо, що по чут тя — це ча с ти на душі,
яка скла дається з ро зу му, волі та емоцій.

Ко ли ми на ро д жуємо ся зго ри, нам не ка жуть
при пи ни ти ду ма ти, а ка жуть по но ви ти своє мис -
лен ня. Ко ли ми на ро д жуємо ся зго ри, нам не ка жуть
при пи ни ти прий ма ти рішен ня, а ка жуть підко ри ти
свою во лю Бо гові і виріши ти ви ко ну ва ти Йо го ба -
жан ня, пе ре бу ва ю чи під ке ру ван ням Ду ха Свя то го.
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Те са ме мож на ска за ти і про емоції. Ко ли ми
яс ит уб зоп ьтуж ак ен ман ,ир огз яс омєуж д ор ан

своїх по чуттів. Нам про по ну ють на вчи тись пра -
виль но ке ру ва ти ни ми.

ен ніВ ела ,тсерх ан итй ян наж аб вам ен сусІ
доз во лив Своїм по чут тям ке ру ва ти Йо го жит тям.
Він підко рив їх Своєму Не бес но му Бать кові. На
горі в мо литві пе ред розп’ят тям Ісус пе ре жив важ -

- икдів яс ол ев од ум оЙ ил ок ,уб ьтор об ун веш уд ук
ну ти спо ку су вчи ни ти так, як хотів Він, і замість
цьо го прий ня ти рішен ня ви ко на ти во лю Бо жу.

Ви про бо ву ю чи по чут тя
иТ а ,яс ьтичнікс хин жоб зеб аб олз йах еН«

зміцни пра вед но го (чес ну лю ди ну, яка пе ре бу ває у
пра виль них сто сун ках з То бою), бо вивідуєш Ти
сер ця й нир ки, о пра вед ний Бо же!» 

Псал ми 7:10

У цьо му псалмі, як і в Книзі Об’яв лен ня 2:23
«…Я Той, Хто нир ки й сер ця вивіряє (дум ки та по -
чут тя, най по таємніші ба жан ня)», ска за но, що Бог
вивіряє наші по чут тя. Сло во «вивіряє» в цьо му
кон тексті має зна чен ня «пе ревіря ти до по вно го
очи щен ня».

Кілька років то му Гос подь ска зав мені під час
мо лит ви: «Джойс, Я хо чу пе ревіри ти твої по чут тя».
Я ніко ли не чу ла та ко го раніше. Навіть не зна ла,
що про це на пи са но в Біблії. То му й не звер ну ла на
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ті сло ва ве ли кої ува ги. Але десь че рез півро ку я
бу ла в пригніче но му стані: постійно пла ка ла, все
ме не дра ту ва ло. «У чо му річ? Що відбу вається?»
— за пи ту ва ла я се бе. Тоді Гос подь на га дав, про що
Він ка зав мені раніше: «Я хо чу пе ревіри ти твої по -
чут тя». Він спо ну кав ме не про чи та ти Кни гу
Псалмів 7:10, Об’яв лен ня 2:23 і дав зро зуміти, що
це бу де мені на до б ро.

Якою б лю ди ною за тем пе ра мен том ви не бу ли,
час від ча су стаєте емоційніши ми, ніж зви чай но.
Од но го ран ку мо же те про ки ну тись пригніче ни ми і
по ча ти пла ка ти без жод ної на те при чи ни. Мож -
ли во, так три ва ти ме цілий тиж день і навіть до вше.
І ви за пи ту ва ти ме те се бе: «В чо му моя про бле ма?»
В такі ча си тре ба бу ти ду же обе реж ни ми, то му

дрібни ця мо же ви би ти вас з колії.
- ом ялсіп ил ок ,ик дап ив ил уб іттиж умєом У

лит ви я за си на ла з най кра щи ми по чут тя ми, але
вранці про ки да лась знер во ва ною, роз лю че ною.
Хотіло ся вда ри ти кож но го, ко го зустріча ла на
своєму шля ху. 

?ят туч оп ікат ьтю юн воп ер еп ил ок ,ит иб ор оЩ

ге, не тре ба на ма га тись з’ясу ва ти, що тра пи лось, що
є при чи ною та ко го ста ну. Про сто скажіть: «Це один
із тих періодів, ко ли мої емоції ви про бо ву ють ся. Я
довіря ти му Бо гові і на вча ти мусь їх кон тро лю ва ти».
А як ми змо же мо на вчи тись кон тро лю ва ти свої
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емоції, по ки Бог не доз во лить нам прой ти че рез
ви про бу ван ня? Про те важ ли во пам’ята ти, що Бог
не по пу с тить, аби ми ви про бо ву ва ли ся більше,
ніж мо же мо (Пер ше до ко рин тян 10:13). Як би Гос -
подь не до пу с кав ви про бу ван ня, ми ніко ли не на -
вчи лись би про ти сто я ти са тані, ко ли він спо ку шує
нас — а він це обов’яз ко во зро бить ра но чи пізно.
Час ви про бу вань — це час на вчан ня.

Емоції і вто ма
і ,янд ог он до юог ор од ,юен ит с уп вошіп мас А«
- акс і ,ит ремс ібос вад аж аз і ,мецвіля мин до діп віс

зав: До сить те пер, Гос по ди! Візьми ду шу мою, бо я
не ліпший від батьків своїх!..»  

1Царів 19:4

Від ба га ть ох чу ла, що за зви чай після то го, як
лю ди на пе ре жи ває емоційний підйом, потім в неї
по чи нається швид кий емоційний спад. Це ми мо -
же мо по ба чи ти в житті про ро ка Іллі, про що йдеть -
ся у Першій книзі царів. Од но го дня на горі він
при ни зив про років Ва а ло вих, вик ли кав ши во гонь з
не ба. Це був час, ко ли він пе ре жи вав емоційний
підйом. На ступ но го дня ми ба чи мо Іллю в пу с телі.
Про рок си дить під ку щем ялівця і про сить, щоб Бог
дав йо му по мер ти, бо він у де пресії.

На влас но му досвіді я та кож поміча ла, що
- ар т ив от ,дярдіп ьніжулс акьлік уж д ов орп ил ок

чаю всі свої си ли — ду ховні, емоційні, ро зу мові
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в мо лит вах за лю дей та їхні по тре би. Я так радію,
ко ли ба чу, що Бог ро бить че рез ці служіння, мої

чу дові служіння і про гра ми і я по вер та юсь до по -
всяк ден но го жит тя — це май же не мож ли во ви т -
ри ма ти. Хто хо че після виг нан ня де монів бра ти ся
за зви чайні до машні спра ви?

Ча с то ми ду маємо: «О, як би я мав змо гу
завжди бу ти на та ко му емоційно му підйомі!» Але
Бог знає, що ми не мо же мо по чу ва тись так
завжди. Постійні різкі емоційні підйо ми і спа ди
мо жуть при ве с ти до емоційно го, ро зу мо во го і
фізич но го вис на жен ня. По вер та ю чись до до му
після та ких чу до вих служінь, я не мог ла зро -
зуміти, що зі мною відбу вається. У мо литві я
зв’язу ва ла дії са та ни, хо ча про бле ма бу ла в то му,
що я про сто сто ми лась. Так са мо, як Ілля пе ре бу -
вав у пу с телі, мені не тре ба бу ло бо ро ти ся з во ро -
гом. Потрібен був відпо чи нок та віднов лен ня сил.

Ко ли в твоєму житті трап ля ють ся схожі си ту -
ації, не ро би так, як Ілля — не при ни жуй се бе. Не
ду май про те, яка ти не знач на і по га на лю ди на. Не
жалійся на те, як гар но ти по чу вав ся вчо ра і як
по га но — сьо годні. Знаєш, що я роб лю, ко ли зі
мною та ке трап ляється? Я ка жу: «Гос по де. Я за раз
у де пресії, то му хо чу відпо чи ти і відно ви ти свої
си ли. Я про ве ду цей час з То бою, Бо же, і дам мож -
ливість Тобі зміцни ти ме не».
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Маніакаль на де пресія

ний стан» ви ко ри с то вується для опи су лю ди ни, в
якої ча с то бу ва ють різкі емоційні підйо ми і спа ди.
Якось на од но му з на ших зібрань мо ло да жінка

- ьлакаінам єад жартс ківол оч її ощ ,інем алівоп зор
ною де пресією. Про тя гом трьох місяців він — на
емоційно му підйомі, на пов не ний но ви ми іде я ми і
про ек та ми. У цей час він зай мається своїм бізне -
сом — ку пує, про дає, вкла дає гроші й от ри мує
ве ликі при бут ки. А ко ли в ньо го на стає емоційний
спад, він впа дає в гли бо ку де пресію, яка мо же
три ва ти навіть півро ку.

Ко лись ме ди ки до три му ва ли ся дум ки, що під
час емоційно го спа ду тре ба підніма ти емоції лю -
дей. А при емоційно му підйомі — нічо го ро би ти
не тре ба. Не що дав но я про чи та ла в одній га зетній
статті, що сьо годні лікарі дійшли та ко го вис нов ку:
не обхідно стри му ва ти емоційні підйо ми лю дей, які
страж да ють маніакаль ною де пресією. Це свідчить
про те, що спеціалісти з пи тань здо ров’я по чи на ють
ро зуміти, що розв’язан ня цієї про бле ми — ба ланс.

Ми завжди радіємо ве ликій емоційності і кри -
тич но ста ви мось до тих, хто не ду же емоційний.

- окін сан зі ьтсішьліБ .ітсон йарк івд ец — ідварпс аН
ли не ма ти ме про блем з маніакаль ною де пресією.
Але, зна ю чи ме то ди її ліку ван ня, ми ба чи мо, що не -
до стат ньо про сто про тидіяти де пресії. Тре ба не
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підда ва ти ся спо кусі бу ти на підйомі своїх емоцій,
інак ше та кий стан вис на жить нас. До то го ж так
ми відчи няємо двері для ди я во ла.

Жо ден із нас не змо же постійно пе ре бу ва ти у
стані емоційно го підйо му. Бу дуть дні емоційних
підйомів і бу дуть дні емоційних спадів. Наші
емоції ча с то швид ко зміню ють ся навіть без при -
чи ни. То му тре ба до три му ва ти ся ба лан су і не
впа да ти в край ності.

Щоб за ли ша тись у нор маль но му емоційно му
стані, ду же важ ли во бу ти че сним із со бою і з
інши ми людь ми. На ше близь ке ото чен ня най -
частіше відчу ває, ко ли ми страж даємо емоційно. Я
поміти ла, що для ме не і для моєї ро ди ни кра ще,
ко ли я відвер то ка жу їм, що зі мною відбу вається.
Ко ли я відчу ваю, що гнів, де пресія чи інші не га тивні
по чут тя по чи на ють на пов ню ва ти ме не, я ка жу
своїм рідним: «Сьо годні я не в на ст рої, то му, ко ли
мов чу, не звер тай те на ме не ува ги». Маємо
пам’ята ти, що ко ли ми при хо вуємо свої про бле ми,
во ни кон тро лю ють нас. Але ко ли ми ви но си мо
їх на світло і відкри ваємо іншим, во ни од ра зу
по слаб лю ють ся. У Єван гелії від Іва на 8:32 ска за -
но, що істи на зро бить нас вільни ми. У По сланні
Яко ва 5:16 дається за охо чен ня, аби ми при зна ва лись
один пе ред од ним у своїх прогріхах і мо ли ли ся один
за од но го, щоб відно ви тись ро зу мо во та ду хов но.

Я поміти ла: ко ли на ма га юсь за хи с ти ти свою
ду хов ну ре пу тацію, роб ля чи ви гляд, що зі мною
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все до б ре, то за сму чую своїх рідних. Во ни мо жуть
по ду ма ти, що я за сму че на че рез них. Тоді й во ни
за сму чу ють ся, на ма га ю чись з’ясу ва ти, чим во ни
ме не об ра зи ли. Для всіх на ба га то кра ще, ко ли я
відвер та.

У стані емоційно го спа ду 
я на ма га ю ся мов ча ти 

Ча с то, пе ре бу ва ю чи в пригніче но му стані, ми
ка же мо об раз ливі сло ва, про які потім шко дуємо.
Але ми не се мо відповідальність за те, аби не зму -
шу ва ти на ших рідних здо га ду ва ти ся, що з на ми
діється. Ось гар ний при клад. Якось од на дівчи на
— член на шої виїзної ко ман ди, за зви чай ду же ба -
ла ку ча і жва ва, рап том ста ла ти хою й за мк ну тою.
У ко манді це поміти ли й по ча ли роз пи ту ва ти в нас
із Дей вом, що з нею відбу вається. Во ни по ду ма ли,
що во на чи мось не за до во ле на чи зла на ко гось із
ко ман ди. По го во рив ши з дівчи ною, я з’ясу ва ла,
що в неї бу ли про бле ми зі здо ров’ям. Не що дав но
во на зро би ла об сте жен ня і ду же хви лю ва лась,

- ивз аЗ« :інем ал аз акс ан оВ .ит ат ьлуз ер ич ю укічо
- орп і юял вом зор от аг аб ен я хак дап ив хик ат у йач

сто мо люсь». Я відповіла, що мов чан ня й мо лит ва
— це до б ре, але на ступ но го ра зу кра ще повідо ми -

ог окін ец бощ ,им елб орп ітсиб осо їовс орп сан ит
не за сму чу ва ло. Як що ми так чи ни ти ме мо, то не
да мо ди я во лові шансів підки да ти на шим ближнім
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по ва жа ють нас, ко ли ми відкриті. Я на вчи лась
цьо го у своїй ро дині — і це поз ба ви ло нас ба га ть ох
не приємно с тей.

Ди я вол на ма гається ви ко ри с та ти наші емоції,
щоб нав’яза ти нам по чут тя про ви ни й осу ду. Але
ча с то Бог ви про бо вує і пе ревіряє нас, щоб, прой -
шов ши че рез емоційний струс, ми ста ли
сильніши ми і на вчи лись кра ще ке ру ва ти своїми
емоціями. Три ва лий час у моєму житті бу ли
постійні емоційні ко ли ван ня, але те пер я —
стабільна лю ди на. Бог до по ма гає нам, ко ли ми
довіряємо Йо му і пе ре бу ваємо під керівництвом
Ду ха Свя то го.

Ціна за жит тя 
під керівництвом емоцій

«І ті, хто хо дить за тілом (жи вуть за своїми
ба жан ня ми), не мо жуть до го ди ти Бо гові». 

До рим лян 8:8

У роз ши ре но му пе ре кладі Біблії ска за но, що
йти за тілом — оз на чає йти за своїми гріхов ни ми
ба жан ня ми і ро би ти те, чо го ба жає на ша плоть,
на ша гріхов на лю ди на.

На пев но, кож но му з нас до во ди лось бу ти при -
- улс бо сан ед ,хян нарбіз ан оба хат ек неб ан мінтус

го ву ють, на ма га ю чись до го ди ти. Завжди приємно,
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ко ли хтось хо че ви ко ну ва ти всі наші ба жан ня і за -
до воль ня ти всі наші по тре би. Але за такі по слу ги
завжди тре ба пла ти ти.

Те са ме відбу вається з емоціями. Ко ли ми
по чи наємо ви ко ну ва ти тілесні ба жан ня і діяти
згідно з емоціями (у Біблії це на зва но «плот тю»),
нам до во дить ся потім розпла чу ва тись.

«Бо дум ка тілес на (сприй нят тя та су д жен ня
без Ду ха Свя то го) то смерть (смерть, яка містить
усі страж дан ня — ре зуль та ти гріха, що бу дуть на
землі та в вічності), а дум ка ду хов на (дум ки Ду ха
Свя то го) жит тя та мир (на землі і в вічності)».
(До рим лян 8:6).

Це оз на чає: як що ми підко ря ти ме мось то му,
що по тре бує плоть — наші не кон тро ль о вані
емоції, — це нам до ро го ко ш ту ва ти ме. Чо му?
«Дум ка бо тілес на (гріховні наміри та дум ки) во -
рож не ча на Бо га, бо не ко рить ся За ко нові Бо жо му,

- оп имїовс аз ич удІ .)7:8 нял мир оД( .»еж ом ен й ат
чут тя ми, ми не змо же мо на пов ню ва ти ся Ду хом

- ьтед ев од ман укя ,иніц їєіт ан ит с ач ец і — мит явС
ся пла ти ти за те, що ми до го д жа ти ме мо плоті. «Бо
ті, хто хо дить за тілом (ви ко ну ють ба жан ня плоті),
ду ма ють про тілес не (на ма га ють ся до го ди ти

ог от явС ян наж аб ьтю ун ок ив( мох уд аз отх а ,)ітолп
Ду ха) про ду хов не (на ма га ють ся ро би ти те, чо го
хо че дух Свя тий». (До рим лян 8:5).

Біблія яс но вчить, що плоть — про ти ду ху, а дух
— про ти плоті. Між ни ми — постійна во рож не ча.
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Отож не мож ли во вод но час іти за своїми по чут тя ми
й пе ре бу ва ти під керівництвом Свя то го Ду ха. То му
тре ба ро би ти вибір.

Як я вже ка за ла раніше, всі ми хо че мо, щоб
наші діти ма ли бла го сло вен ня й от ри ма ли свою
ча с ти ну спад ку від нас. Але як що хтось із них
вирішує жи ти амо раль но, в нас не бу де ба жан ня
довіри ти йо му свій спа док. Бо він швид ше за все
ви т ра тить йо го на те, аби до го ди ти ба жан ням
своєї плоті. Апо с тол Пав ло ка же, що ті, хто хо дить
за тілом, а не за ду хом, Бо гові до го ди ти не мо жуть.
Я ду маю, що він хотів ска за ти, що в та ко му разі їм
не мож на довіри ти най до рож че, що є в Бо га.

Зви чайні імпуль си
«...бо ви ще тілесні. Бо ко ли заздрість та

су пе реч ки між ва ми, то чи ж ви не тілесні, і хіба
не по людсь ко му ро би те?» 

Пер ше до ко рин тян 3:3

У цьо му листі до віру ю чих у Ко ринті апо с тол
Пав ло на зи ває їх не ду хов ни ми, то му що во ни жи -
вуть не по Ду ху Бо жо му, а йдуть за своєю людсь кою
на ту рою, яка кон тро люється «зви чай ни ми
імпуль са ми». За уваж те, Пав ло не ка же, що во ни
не ду ховні, то му що ма ють зви чайні імпуль си.
Во ни не ду ховні, бо доз во ля ють цим імпуль сам
кон тролю ва ти їх.

Я з’ясу ва ла, що імпульс — це рап то вий по -
рив, який спо ну кає лю ди ну до пев них дій або
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бездіяль ності. Ду маю, імпуль сив на лю ди на — та,
яка діє за емоціями більше, ніж за логікою чи
мудрістю. Ми ча с то роз повідаємо про так звані

яс ьтял бор йач ивз аз ікя ,»ик пук оп інвис ьлупмі«
не уваж но і швид ко. Пав ло ка же про імпуль -
сивність, яка ке рується плотсь ки ми ба жан ня ми, а
не Ду хом Бо жим, і яка при во дить до різно го зла —
за зд рості, скар ги, во рож нечі — до то го, що
розділяє і шко дить нам.

Емоції — во рог
авд є »ан ид юл ан вох уД« іН ан амч оВ іцжинк У

важ ли вих твер д жен ня про емоції: 1) емоції мож на
на зва ти най не без печнішим во ро гом ду хов но го

ев иж ,имяіцоме аз ев иж отх ,йот )2 ;ан ин я ит с ирх
ал от с опа юок муд з яс ьтю агібз ин оВ .віпиц нирп зеб
от бот — им ин вох уд ит уб ом еж ом ен иМ .ал ваП

хо ди ти в Дусі — і жи ти за емоціями.
- ил жом ела ,йіцоме яс ит ив аб зоп ов ил жом еН

во на вчи тись ке ру ва ти ни ми. Ми всі маємо емоції,
- ом ен им елА .им ин з ит ав юц арпвіпс аб ерт ман і

же мо їм довіря ти. Чо му? То му що во ни — наш
го ло вний во рог. Са та на най частіше ви ко ри с то вує
са ме емоції, щоб за шко ди ти нам хо ди ти в Дусі.

,ецсім ,ив тиб ел оп ец — муз ор ощ ,омєанз иМ
де роз гор тається бо роть ба між ду хом і ду шею. Я
чи та ла, що ко ли в лю ди ни — сплеск емоцій, її ро зум
спо ку шається, а совість втра чає свої стан дар ти. Ча -
с то лю ди за пи ту ють ме не, як я розрізняю го лос
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Бо га і го лос влас них емоцій. Я впев не на, що
відповідь на це за пи тан ня має бу ти та кою: на -
вчись че ка ти. Емоції спо ну ка ють нас поспіша ти і
діяти не гай но! Але Бо жа мудрість ра дить за че ка -
ти, по ки ми не по ба чи мо чітку кар ти ну то го, що
са ме потрібно ро би ти і ко ли. Нам тре ба роз ви ва ти
в собі здатність відсту пи ти в бік і по ди ви тись на
си ту ацію з Бо жої точ ки зо ру. Ми маємо прий ма ти
рішен ня на ос нові то го, що знаємо, а не на ос нові
то го, що відчу ваємо.

Ча с то ми ка же мо: «Я відчу ваю, що Бог хо че,
аби я зро бив те чи те». На справді, го во ря чи так,
ми ствер д жуємо, що відчу ваємо у своєму дусі, що
Бог ка же зро би ти чи не ро би ти. Отож ідеть ся не
про те, що ми ке руємо ся своїми по чут тя ми, а про
те, що відчу ваємо у своєму дусі, якою є во ля Бо жа
в кон кретній си ту ації. То му кож но го ра зу, ко ли
тре ба прий ня ти рішен ня, вар то за пи та ти се бе:
«Що є в ос нові цьо го рішен ня — мої по чут тя чи
во ля Бо жа?» 

Розпізнан ня по чуттів
«...бо хо ди мо вірою (жи ве мо та діємо згідно зі

своїми пе ре ко нан ня ми, маємо без пе рервні сто сун -
ки із Бать ком, на ма гаємось ви ко ну ва ти Йо го во лю,
довіряємо Йо му та пал ко слу жи мо Йо му), а не
видінням (тим, що ми ба чи мо)».

Дру ге до ко рин тян 5:7
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- с ир ок ив од ощ ал ив арп інвеп є ї’міс йішан У
- ир то мов йеД з им ян жит оЩ .віснаніф ян нат

муємо зар плат ню. За зви чай я відкла даю гроші,
щоб ку пи ти одяг або інші речі, які мені потрібні

- од 573 ал ид ащо аз я каТ .яс ьтю аб од оп отс орп ич
- ин нид ог ал ав уп ук ісоД .кин нид ог йин раг ан вірал

ки при близ но раз на рік, то му че рез взаємодію зі
шкірою ме тал окис лю вав ся і ви гля дав жах ли во. Я
хотіла прид ба ти зо ло тий го дин ник на 14 ка ратів,
щоб із ча сом брас лет не втра чав колір. Схо див ши
в крам ни цю, по ба чи ла, що та ка річ, як мені по до -
бається, ко ш тує 800 — 900 до ларів. То му я виріши ла
про дов жу ва ти відкла да ти гроші.

ум он ьлев ог рот в ил уб мов йеД з им уз ар ог он дО
центрі і зу пи ни лись біля ювелірно го відділу, де я
по ба чи ла по зо ло че ний го дин ник. Він па су вав до
моєї каб луч ки, підхо див за розміром. Зда ва лось,
це са ме те, що мені тре ба. До то го ж про да вець
зни зив ціну на ньо го з 395 до 316 до ларів. Мої
емоції кри ча ли: «Так! Це са ме те, що ти шу ка ла!»
Але мій чо ловік ска зав: «Го дин ник гар ний, але...
не на 14 ка ратів». Тоді я за пи та ла у про дав ця: «Як
ви га даєте, скільки про три мається по зо ло та?»

- аз — ,нів вівопдів — ,вікор ит яс ед од итя’п діВ«
- ив ид оп Я .»ирікш їош ав ітсон тол сик дів он жел

лась на Дей ва і ска за ла: «О! Мені так по до бається
цей го дин ник! Що ро би ти ме мо?» «Це твої гроші»,
— відповів він. Тоді я по про си ла про дав ця: «Ви
при три маєте йо го для ме не з півго ди ни, а ми тут
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тро хи по хо ди мо. Як що виріши мо йо го ку пи ти, то
по вер не мо ся за півго ди ни». І ми з Дей вом пішли
по крам ни цях тор го вель но го цен т ру.

Зай ш ли до відділу жіно чо го одя гу, то му що
мені тре ба бу ло ку пи ти кілька но вих ко с тюмів.
Один — ду же спо до бав ся. Я приміря ла йо го, він

- акс — ,мют с ок йин раГ« .он наг од зеб інем ан відис
зав Дейв. — Я був би ду же за до во ле ний, як би ти
йо го прид ба ла». Він ко ш ту вав 279 до ларів. «Не
див но, що він так гар но ви гля дає», — за ува жи ла я.
Але ко с тюм мені справді ду же спо до бав ся, і я ма ла
ве ли ке ба жан ня ку пи ти са ме йо го. Од нак, помірку -
вав ши, повіси ла річ на вішал ку. «Ти що, не зби -
раєшся йо го ку пу ва ти?» — за пи тав Дейв. «По ки
що ні, — відповіла я. — Мені тре ба по ду ма ти».

Я хотіла от ри ма ти три речі: ко с тюм, го дин ник
і… не за ли ша тись без гро шей. Мені во ни потрібні
бу ли на ки шень кові ви т ра ти, а та кож на ма ленькі
за до во лен ня, на при клад, мож ливість за про си ти
своїх дітей на обід то що. Що я зро би ла? Ско ри с та -
лась по ра дою му д рості і виріши ла за че ка ти. Прид -
бав ши го дин ни ка, я ви т ра ти ла б усі свої гроші і
при цьо му все од но не от ри ма ла б то го, що хотіла.
Ко с тюм був ду же гар ний, але я та кож ма ла відда ти
май же всі гроші. Крім то го, він був із дов ги ми
ру ка ва ми. Я все од но не но си ла б йо го до на ступ -
но го се зо ну, і він висів би у шафі. То му й виріши -
ла, що най кра ще — не ви т ра ча ти гроші за раз, а
за че ка ти, ко ли виз на чусь, що хо чу найбільше. Це

Як зро би ти, щоб емоції не кон тро лю ва ли моє жит тя
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був гар ний досвід. Я відчу ва ла мир, ко ли прий ня -
ла та ке рішен ня. Усвідо млю ва ти, що зро би ла
пра виль но, бу ло так са мо приємно, як приємно
бу ло б радіти но во му ко с тю му чи го дин ни ку. А

- с ок і інем вав ур ад оп ківол оч сач йик я ед зер еч
тюм, і го дин ник, ще й каб луч ку до ньо го! Все бу ло
чу до во, то му що я діяла роз суд ли во, му д ро і не
капіту лю ва ла пе ред своїми емоціями.

Як що ми виріши мо на вча тись уп рав ля ти
емоціями, Гос подь бла го сло вить нас. Я не ка жу,
щоб ви відкла да ли прий нят тя кож но го рішен ня і
че ка ли, по ки хтось інший вирішить це замість вас,
а ви от ри маєте все, чо го ба жаєте і навіть більше.
Ні! Я ка жу, мудрість ка же: як що не впев не ний —

ев ил жав ит ян йирп аб ерт мав ил оК !ог оьц иб ор ен
рішен ня, не поспішай те ро би ти крок, про який
потім мо же те по шко ду ва ти. Кра ще за че кай те, по ки
ма ти ме те чітку відповідь. По чут тя — чу до ва річ,
але не мож на доз во ля ти їм підно си тись над
мудрістю та ро зу мом. Ке руй те емоціями і не доз -
во ляй те, щоб во ни ке ру ва ли ва ми.

Емоції: друг або ворог?
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Пе ре па ди на ст рою

Емоційні зле ти й падіння — це од не з най го -
ловніших зна рядь са та ни, яке він ви ко ри с то вує
про ти нас, щоб ук ра с ти радість і зруй ну ва ти на шу
ефек тивність як свідків Хри с та. Нам тре ба на -
вча ти ся бу ти стабільни ми, стійки ми, рішу чи ми
хри с ти я на ми.

Як ми вже ка за ли на по чат ку книж ки, жо ден
із нас ніко ли не змо же повністю поз ба ви ти ся
своїх емоцій. Але з Бо жою до по мо гою ми мо же мо
на вчи тись ке ру ва ти ни ми і не доз во ля ти їм ке ру -
ва ти на ми. Жит тя втра чає радість і не дає за до во -
лен ня, ко ли во но під кон тро лем на ших емоцій.
То му що по чут тя зміню ють ся щод ня, що го ди ни,
іноді навіть що х ви ли ни чи що се кун ди. Не мож на
довіря ти по чут тям — і не тільки то му, що во ни ча с то
зміню ють ся, а ще й то му, що во ни об ма ню ють.

Ди я вол ви ко ри с то вує по чут тя, щоб впли ва ти
на нас, бо він знає, що ми «ду шевні» створіння.
Ду же ча с то ми доз во ляємо собі жи ти так, як хо че
ду ша — за ро зу мом, во лею та емоціями — замість
то го, щоб жи ти за Ду хом істи ни. Ми не мо же мо за -
бо ро ни ти во ро гові по си ла ти в наш ро зум не га тивні
дум ки, але мо же мо за бо ро ни ти собі пе ре бу ва ти в
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цих роз ду мах. Ми маємо во лю, то му по винні
прий ня ти рішен ня відки ну ти ці во рожі дум ки. Так
са мо ми не мо же мо зму си ти са та ну при пи ни ти
гра ти на на ших емоціях, але ми мо же мо прий ня ти
во льо ве рішен ня і відмо ви тись бу ти під впли вом
цих емоцій.

Прав да в то му, що, як послідо вни ки Хри с та,
ми по винні жи ти за істи ною і мудрістю, а не за
по чут тя ми та емоціями.

Роз ду ми із со бою
- аг ен ьсікя итідол ов аз яс ьтю аг ам ан им ан ил оК

тивні по чут тя чи дум ки, тре ба зу пи ни ти їх і взя ти
кон троль над ни ми. Один із шляхів, як це мож на
зро би ти, — по го во ри ти з со бою по дум ки чи вго -
лос. Я постійно це роб лю.

,ят туч оп інвит аг ен ал ад икдів ен я ил ок ,сач вуБ
і в ре зуль таті моє жит тя бу ло ду же не стабільним.

ят туч оп яс ит амйідіп єан ич оп інем в ил ок ,індог оьС
са мот ності, вик ли ка ю чи страх, я ка жу собі:
«Джойс Май ер, при пи ни, не відчи няй двері сво го
сер ця цим по чут тям! Мо же, ти й по чу ваєшся са -
мот ньо, але ти знаєш, що це не так. Не мож ли во
бу ти са мот нь ою з усіма ти ми людь ми, яких Бог
дав тобі, щоб лю би ти і піклу ва тись про те бе». От -
же, навіть як що іноді в ме не ви ни кає по чут тя са -
мот ності, я не доз во ляю йо му кон тро лю ва ти ме не і
кра с ти стабільність і впев неність. Це ча с ти на то го,
що я на зи ваю емоційною зрілістю.

Емоції: друг або ворог?
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Емоційна зрілість
йед юл ітсокьлік їок ил ев дер ес ит уб шеж ом иТ

і ма ти та ке відчут тя, ніби всі во ни го во рять са ме
про те бе. Хо ча це зовсім не оз на чає, що так є на -
справді. Ти мо жеш відчу ва ти, що те бе ніхто не
ро зуміє, не цінує, по га но ста вить ся, але це не
обов’яз ко во прав да. Са та на хо че, щоб ми слу ха ли ся
своїх по чуттів, які мінливі і ча с то не прав диві,
замість то го, щоб слу ха ти го лос Ду ха Свя то го,
Який завжди ка же істи ну. З цієї при чи ни ми му си -
мо по ста ви ти ме ту — до сяг ти емоційної зрілості. І
пер ший крок до її до сяг нен ня — на вчи тись слу ха ти
Ду ха Свя то го, а не свою ду шу.

Як що ми хо че мо бу ти зріли ми, дис ципліно ва -
ни ми, кон тро ль о ва ни ми Ду хом людь ми, ми по винні
виріши ти хо ди ти в Дусі а не жи ти по плоті. Це по -
тре бує постійно го ви бо ру ро би ти все за ба жан ням
Бо га, а не за своїм вла сним.

Як ске ля
«...і пи ли всі той са мий ду хов ний напій (да ний

над при род но), бо пи ли від ду хов ної скелі, що йшла
вслід за ни ми (та з’яви лась, дя ку ю чи силі Бо га без
си ли фізич но го світу), а та ске ля був Хри с тос!» 

Пер ше до ко рин тян 10:4

Мій чо ловік завжди був стабільним емоційно.
Він на га ду вав мені ске лю, а це — од не з імен Ісу са.

юор тс ан ид ап ер еП
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Гос подь був емоційно зрілим. Скла до ва зрілості —
стабільність, незміню ваність. Ав тор По слан ня до
євреїв ка же нам, що Ісус Хри с тос (Месія) учо ра, і
сьо годні, і навіки Той Са мий! (До євреїв 13:8). Ви

ят тиж ібос ит ил ов зод гім сусІ ощ ,ит ирівоп ет еж ом
на емоціях, як ча с то ми це ро би мо? Звісно, ні. Ми
знаємо, що Він був ке ро ва ний Ду хом, а не
емоціями, хо ча мав їх так са мо, як і ми.

У цьо му Дейв завжди був на ба га то більше
схо жий на Ісу са, ніж я. Дейв стабільний і
незмінний, як ске ля. Ду же зруч но жи ти з та кою
лю ди ною, бо завжди знаєш, чо го від неї че ка ти.
Чес но ка жу чи, іноді я сва ри лась із Дей вом, то му
що він ніко ли ду же не радів і не су му вав, що б не

ог ой  ан ит с ач отс орп ал уб ец елА .ьсол ав убдів
флег ма тич ної осо би с тості — не бу ти емоційним.
З іншо го бо ку, я аж надмір до пов ню ва ла йо го в
цьо му, ки да ю чись з однієї край ності в іншу, то
вго ру то вниз, як на ат ракціоні.

Знаєте, ко ли мої «емоційні ат ракціони» ста ли
ви прям ля тись? Ко ли я твер до зай ня ла по зицію,
що до ро ги на зад не має і що я жи ти му з до по мо гою
Ду ха Свя то го. До прий нят тя рішен ня більше не
жи ти під кон тро лем своїх емоцій я бу ла в повній
за леж ності від своїх по чуттів. Мог ла бу ти на

ог он путс ан а ,ер б од яс ит ав уч оп і ьситяімс ,імойдіп
дня пла ка ти, бу ти пригніче ною і жаліти се бе. І так
постійно. Я дійшла до то го, що навіть бо я ла ся ду -
ма ти про якісь зміни в житті, то му що зна ла: це
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при не се мені емоційні про бле ми, до яких я не
бу ла го то ва. І тоді зро зуміла, що мені потрібна
емоційна стабільність і зрілість. Дейв був для ме не
чу до вим взірцем. Див ля чись на ньо го, я ма ла ба -
жан ня бу ти та кою са мою врівно ва же ною, як і він.

Усім тре ба на вча ти ся бу ти стабільни ми. Ду же
ча с то процвітан ня, успіх чи щось інше стає ме тою
на шо го жит тя, але найбільше нам тре ба праг ну ти
емоційної зрілості. Ми не мо же мо до сяг ти цьо го
своїми си ла ми, але Гос подь до по мо же нам, як що
ми ду же хотіти ме мо цих змін.

Твій Бог — силь ний Бог
«Гос подь, Бог твій, се ред те бе, Ве лет спа се!..» 

Со фонії 3:17, ВКЯ

У Ста ро му За повіті чи таємо, як Єли сей став
уч нем і послідо вни ком про ро ка Іллі. Він хо див з
ним усю ди, то му що хотів бу ти та ким са мо силь -
ним у Гос поді, як і йо го гос по дар.

мав ідот ,имяіцоме з им елб орп етєам ив ощ кЯ
тре ба при пи ни ти спілку ва ти ся з людь ми, в яких
ще більше емоційних про блем, ніж у вас. Про -
водь те час з ду хов но й емоційно зріли ми людь ми.

Мож ли во, я ніко ли не бу ду та кою емоційно
стабільною і силь ною, як Дейв, то му що в нас різні ви -
ди тем пе ра мен ту. Але я виріши ла до сяг ти та ко го ста -
ну, щоб мої емоції не кон тро лю ва ли і не му чи ли ме не.

юор тс ан ид ап ер еП

46



йикЯ ,гоБ є ьдоп соГ ощ ,он аз акс іннас иП У
підіймається в кож но му з нас «з си лою». З си лою
для чо го? Щоб до по мог ти нам пе ре ма га ти емоції і
йти за Йо го незмінним Сло вом та Ду хом. Твій Бог
зда тен це зро би ти. Чо му б не довіри тись Йо му,
щоб Він до поміг вам до сяг ти та кої са мої емоційної
зрілості і стабільності, яки ми бу ло відзна че не жит -
тя Йо го Си на Ісу са Хри с та — на шої надії сла ви?

Хри с тос — надія сла ви
«. ов тс таг аб екя ,ит аз ак оп вітох аз гоБ мї ощ..

сла ви цієї таємниці між по га на ми, а во на — Хри с -
тос у вас, надія сла ви (яка відкри вається)!» 

До ко ло сян 1:27

Єди на надія сла ви для віру ю чих — це Хри с тос.
Тільки Він мо же за без пе чи ти нас усім не обхідним
для пе ре мож но го радісно го жит тя. Ісу са на зва но
Ске лею, то му що Він стабільний і незмінний. Він
не підко ряв ся емоціям, як це ро би мо ми. Лю ди на -
ма га ли ся ски ну ти Йо го зі скелі, але Він спокійно
прой шов крізь них, зна ю чи їхні наміри та дум ки.

Як Ісус міг ро би ти такі речі? Міг, бо знав, що
Він — у ру ках Бо га, і ніхто не змо же нічо го Йо му
за подіяти без волі Бо жої і ча су Бо жо го. Він був
спокійний, ма ю чи знан ня, і це да ва ло йо му
незмінне по чут тя ми ру і за хи ще ності. В Єван гелії

- аз сусІ кя ,он ас ипо ,ілідзор ум от рев теч ,ак раМ дів
спо коїв бу рю, то му що Він ніко ли не доз во ляв
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підня ти ся бурі все ре дині Се бе. Він за ли шав ся
спокійним!

Май же та ке са ме став лен ня до жит тя я ба чи ла
у сво го чо ловіка. Ко ли в нас ви ни ка ли фінан сові
про бле ми, я ду же хви лю ва лась, ду ма ю чи про те,
що з на ми бу де далі. А Дейв про сто ка зав: «Джойс,
ми віддаємо де ся ти ну і ро би мо все, що ска зав нам
Гос подь. Бог завжди відповідав на наші по тре би,
от же, Він до по мо же нам і цьо го ра зу. Навіщо хви лю -
ва тись і нер ву ва тись, ви га ду ю чи, що нам ро би ти?
Кра ще за спо коїмось і довіри мось Гос по ду, щоб
Він про все под бав».

Як що хтось по га но го во рив про нас, на ма гав ся
за шко ди ти чи по сва ри тись із на ми, я завжди за -
сму чу ва лась. А Дейв зберігав спокій. Я ди ву ва ла ся:
«Дей ве, не вже це те бе не тур бує?» «Ні, —
відповідав він. — У нас не має про блем, це в них
про бле ми. На ше сер це пра ве пе ред Гос по дом, чо му
ми маємо хви лю ва тись?»

Для більшості з нас та ка емоційна стабільність
і зрілість не при род на. Ми по винні праг ну ти цьо го
всім своїм сер цем. Бу ти го то ви ми за пла ти ти

ли ке ба жан ня бу ти пра вед ни ми, про що ка зав Ісус
у На горній про повіді (Від Матвія 5:6). Ми маємо
твер до виріши ти от ри ма ти свій ду хов ний спа док.

юор тс ан ид ап ер еП
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Емоційна стабільність 
як ду хов ний спа док

,им яцмєок дапс й им ил атс міН в ощ ,міН У«
був ши при зна чені на пе ред (ви б рані, при зна чені)
по ста но вою То го, Хто все чи нить за ра дою волі
Своєї, щоб на хва лу Йо го сла ви бу ли ми, що пер ше
надіяли ся на Хри с та (довіри ли се бе Йо му)». 

До ефе сян 1:11,12

- ан ощ і ітсирХ у им отх ,итімуз орз аб ерт маН
ле жить нам по пра ву, ко ли ми по кла даємо всю
на шу надію на Ньо го. Емоційна стабільність — це
ча с ти на на шо го ду хов но го спад ку.

Ми не по винні жи ти як на «ка ру селі», ко ли
наші емоції постійно зміню ють ся, і ми то на

цьо го маємо жи ти так, як Хри с тос — з відчут тям
ми ру й за хи ще ності, яке на пов нює, ко ли ми
знаємо, хто ми і ко му на ле жи мо. До ки ми не
прий ме мо рішен ня от ри ма ти свою ча с ти ну спад ку
і ко ри сту ва ти ся нею, са та на про дов жу ва ти ме
кра с ти в нас ті бла го сло вен ня, які Ісус по да ру вав,
за пла тив ши за них вла сним жит тям. Це — мир і
радість в на шо му серці, які зо с та ють ся, навіть як що
на вко ло сму ток, про бле ми і страх.

У Єван гелії від Іва на 16:33 чи таємо сло ва Ісу са:
«Це Я вам роз повів, щоб ма ли ви мир у Мені.
Страж дан ня за знаєте в світі, але будь те відважні:
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Я світ пе реміг!» Але ми не змо же мо бу ти відваж -
ни ми, по ки не за спо коїмось. На со ло д жуй те ся
жит тям, навіть як що не все га разд. Без ми ру не
бу де ра дості. 

Ме та емоційної стабільності
Мій син Девід, як і я, ду же силь на осо бистість,

він хо ле рик за тем пе ра мен том. То му раніше ми
ду же ча с то кри ча ли один на од но го, по ки на вчи -
лись підко рю ва ти се бе Гос по ду.

До то го, як я на вчи лась за ле жа ти від Ду ха
Свя то го, да ва ти Йо му мож ливість кон тро лю ва ти і
стри му ва ти мої емоції, постійно осу д жу ва ла се бе.
Але я при пи ни ла це ро би ти, ко ли зро зуміла, що
бу ла слаб кою лю ди ною із слаб ким ха рак те ром.
Як би я ма ла до с ко на лий ха рак тер, то мені не
потрібний був би До с ко на лий Рятівник. Ісус став
до с ко на лою жерт вою за нас, то му ми не мо же мо
бу ти до с ко на ли ми за своєю людсь кою при ро дою.
Нам тре ба пам’ята ти про це, ко ли ми осу д жуємо
се бе і кар таємо що ра зу, ко ли не мо же мо впо ра -
тись зі своїми емоціями.

Мені до ве ло ся прой ти дов гий і важ кий шлях у
сто сун ках із моїм си ном, по ки я зро зуміла, що
тро хи лю дя ності і ро зуміння до по ма га ють на ба га то
більше, ніж за пек ла бо роть ба і конфлікти. Девід
по чав зміню ва тись, ко ли я по ча ла зміню ва тись, а я
по ча ла зміню ва тись, ко ли на решті зро зуміла, що в
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ме не завжди бу дуть емоції, але я не по вин на жи ти,
підко ря ю чись їм.

- вит аг ен юам ен ілаг азв індог оьс ощ ,уж ак ен Я
них емоцій. Але це ста ло моєю ме тою — кон тро лю -
ва ти свої емоції. До то го, як я прий ня ла рішен ня не
підда ва тись гніву, жа лості, де пресії, моє жит тя бу ло
жах ли вим. Все, що мені тре ба бу ло зро би ти, —
по ста ви ти пе ред со бою ме ту ста ти емоційно
стабільною. Мені не тре ба бу ло на ма га тись бу ти
не емоційною, а три ма ти ба ланс в моєму
емоційно му житті.

Врівно ва женість
- вит орп ус шаВ !ет йун ьлип ,ізер евт ет ьдуБ«

ник ди я вол хо дить, ри чу чи, як лев, що шу кає по жер -
ти ко го. Про тив тесь йо му, тверді в вірі, знав ши,
що ті самі му ки трап ля ють ся й ва шо му брат ст ву
по світі».

Пер ше Пе т ра 5:8,9

.еб ес ит ав юл орт нок єач ан зо — мин ам иртс ит уБ
А тве ре зо мис ли ти — оз на чає  бу ти спокійним і
врівно ва же ним. Отож по го во ри мо про те, як бу ти
врівно ва же ни ми, спокійни ми і рішу чи ми, кон тро -
лю ва ти се бе, ма ти тве резі дум ки. Як ми мо же мо
пе ре мог ти ди я во ла, про тидіючи йо го на пад кам на
на ше тіло й емоції? Згідно з цим урив ком, бу ти
вкоріне ни ми та на са д же ни ми у Христі. Са та на
мо же на па да ти на наші по чут тя, але ми не по винні
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підко ря тись їм. Ми мо же мо твер до ста ти про ти
них, навіть як що во ни діють про ти нас і в нас.

Рішучість та сміливість
«...і ні в чо му (ні на мить) не бо я чи ся про тив -

ників (рішучість та сміливість); це їм до каз (оче -
вид ний факт та до каз) за ги белі, вам (оче вид ний
до каз та зна мен ня) же спасіння. А це від Бо га!» 

82:1 ня’пил иф оД

Зверніть ува гу на ці два сло ва: рішучість та
сміливість. Во ни зма ль о ву ють, яки ми ми по винні
бу ти, ко ли по вста ють наші во ро ги — фізичні і
ду ховні. Ко ли про ти нас діють лю ди чи об ста ви ни,
ми по винні бу ти твер ди ми і впев не ни ми, що все
це по вер неть ся нам на до б ро. Не змінюй те свою
по зицію, на впа ки, твер до стійте на своїх пе ре ко -
нан нях, щоб Бог міг зміни ти об ста ви ни.

Ко ли в нас з’яв ля ють ся про бле ми, — а во ни
час від ча су ви ни ка ють, — ми не по винні ду ма ти,
що Гос подь прий де без на шо го за про шен ня і Сам
усе влад нає. Тре ба мо ли тись і про ха ти Йо го
зміни ти об ста ви ни. І ко ли ми за ли шаємось твер -
ди ми і впев не ни ми, це бу де оз на кою не ми ну чої
за ги белі для на шо го во ро га.

Знаєте, чо му на ша рішучість і сміливість — це
сиг нал для са та ни про йо го по раз ку? То му що він
знає, що віру ю чо го мож на пе ре мог ти тільки брех -
нею і за ля ку ван ням. А як він по гро жу ва ти ме то му,
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хто йо го не боїться? Як він об ду рить то го, хто ба -
чить йо го брех ню і не вірить їй? Який сенс нав’язу -
ва ти страх, гнів, де пресію лю дині, яка не піддається
своїм по чут тям і твер до вірить Сло ву Бо жо му?
Ко ли ди я вол ба чить, що йо го стра тегії не діють,
він ро зуміє, що от ри мав по раз ку і тікає. 

Гар ний при клад та кої сміли вості і рішу чості у
важ ких об ста ви нах дається у Книзі Вихід, ко ли
євреї сто я ли на бе резі Чер во но го мо ря і ба чи ли
армію фа ра о на, яка на бли жа лась, щоб зни щи ти
їх. «І ска зав Мой сей до на ро ду: Не бійте ся! Стійте,

- оьс мав ьтин ичв ощ ,ад оп соГ яннісапс ет ич аб оп і
годні. Бо єгип тян, яких ба чи те сьо годні, більше не
по ба чи те їх уже повіки!» (Вихід 14:13).

Ко ли ми по трап ляємо у важ ку си ту ацію, як це
бу ло з євре я ми, ми по винні ро би ти те са ме, що бу ло
на ка за но їм: за ли ша тись твер ди ми, зберіга ти спокій
і доз во ли ти Бо гові во ю ва ти за нас.

За ли ша тись спокійни ми 
у день не ща с тя

«Бла жен ний (щас ли вий, має успіх) той муж,
що йо го Ти ка раєш, о Гос по ди, і з За ко ну Сво го на -
вчаєш йо го, щоб йо го за спо коїти від ли хо ден ня,
аж по ки не ви ко па на бу де яма (не ми ну ча за ги бель)
без бож но му, бо Гос подь не опу с тить на ро ду Сво го,
а спад ку Сво го не по ли шить, бо до пра вед но с ти
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(який не має ком промісів) суд по вер неть ся, а за
ним всі не вин но го сер ця!» 

Псал ми 93:12 — 15

Про що йдеть ся в цьо му урив ку Пи сан ня?
Гос подь ка же, що нічо го не ро бить у на шо му
житті без при чи ни. Він ви прав ляє і дис циплінує
нас з пев ною ме тою — щоб ми ста ли ду хов но
зріли ми і змог ли в день не ща с тя за ли ша тись
спокійни ми.

У віршах 14 і 15 за зна че но, що Бог вірний і
спра вед ли вий у сто сун ках із на ми. Ми мо же мо
бу ти впев не ни ми: як що жи ве мо за Сло вом та по
волі Божій, ке ро вані Ду хом Свя тим, нам не тре ба
бо я ти ся во рогів, бо Сам Гос подь во ю ва ти ме за
нас. Але ми по винні про си ти про до по мо гу. Як
ба чи мо, навіть Бог не мо же до по мог ти то му, хто
не хо че цьо го. Як що вам справді потрібна до по мо га,
тоді зберігай те спокій і че кай те, ко ли Він зміню -
ва ти ме об ста ви ни. 

Зберігай те спокій
«Хто жи ве під по кро вом Все виш нь о го, хто в

тіні Все мо гут нь о го (силі Яко го не мо же про ти -
сто я ти жо ден во рог) меш кає...» 

Псал ми 90:1

Ко ли ви відчу ваєте в собі ба га то емоцій, які
вже не мож ли во стри му ва ти, по верніться під по -
кров Все виш нь о го і моліться: «Бать ку, до по мо жи
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мені пе ре мог ти ці емоції, щоб во ни не за во лоділи
мною!» Тоді Гос подь обіцяє до лу чи ти ся до на шої
бо роть би. Нам тре ба на вчи тись зна хо ди ти за хист
під Йо го по кро вом, ро зуміючи, що жод на си ла на
небі і на землі не змо же про ти сто я ти Йо му.

За побігай те емоційним 
підйо мам та спа дам

їонйіцоме ит гяс од ьсомєаг ам ан им ил оК
зрілості, нам тре ба бу ти обе реж ни ми й уни ка ти
двох край но с тей — підйомів і спадів. Більшість із
нас чу ла ба га то учень про емоційні спа ди, такі як

- соГ елА .кот умс ,йачдів ,яісерп ед ,ян нав ур ач зор
подь відкрив мені, що ми маємо та кож звер ну ти
ува гу і на іншу крайність — емоційні підйо ми.
Підда ю чись емоційно му підйо му, ми втра чаємо
рівно ва гу так са мо, як і при емоційно му спаді. То му,
щоб підтри му ва ти рівно ва гу, нам тре ба уни ка ти
край но с тей. Має бу ти ба ланс. 

- иртдіп ок жав ед уб мяд юл мик я ед ,ов ил жоМ
му ва ти емоційну стабільність, то му що во ни за ле -
жать від то го, щоб бу ти в за хваті. З різних при чин
во ни не мо жуть за спо коїтись і жи ти в рівно вазі.
Такі лю ди по тре бу ють постійних силь них

- уг ьдун ьтю ан ич оп ин ов ,єам ен хї ощ кЯ .віттучдів
ва ти і шу ка ти чо гось за хоп ли во го, що «пе ре вер не
їх». Нерідко ці по шу ки при во дять до надмірно го
емоційно го збу д жен ня, а не до постійної незмінної
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ра дості, яка ха рак те ри зує жит тя віру ю чо го. Не -
має нічо го по га но го в то му, щоб за хоп лю ва ти ся
чимось, але надмірне емоційне збу д жен ня мо же
бу ти не без печ ним.

Радість як уми ро тво рен ня
«Це Я вам го во рив, щоб радість Моя бу ла в

вас, і щоб по вна бу ла ва ша радість!»
Від Іва на 15:11 

Ча с то віру ючі ду ма ють, що для то го, аби
радість Гос под ня на пов ни ла їх, тре ба бу ти на
підйомі, пе ре пов не ни ми емоціями. Ісус справді
ска зав, що Йо го радість бу де в нас і бу де по вна.
Але це не оз на чає, що ми постійно ска ка ти ме мо
від ра дості.

Де які вчи телі і слу жи телі по яс ню ють сло во
«радість» як життєрадісність. Для та ко го виз на чен -
ня є певні обґрун ту ван ня. Але згідно зі слов ни ком
Строн га, справжнє зна чен ня сло ва «chara», пе ре -
кла де не як радість у Єван гелії від Іва на 15:11, —
це уми ро тво рен ня. 

Мені по до бається це виз на чен ня, то му що я
ба чу йо го по яс нен ня у влас но му шлюбі. Більш як
30 років я спо с терігаю за спокійним жит тям сво го

вйеД .ен ем ялд ян нев олс ог алб ек ил ев ец І .аківол оч
порівнює уми ро тво рен ня зі струм ком, який те че і
освіжає все і всіх на своєму шля ху. На жаль, ба га то
з нас більше на га дує оке ан, а наші емоції — сильні
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при ли ви та відли ви. Ми то не се мось упе ред, руй -
ну ю чи все на своєму шля ху, то пря муємо на зад,
за ли ша ю чи після се бе тільки улам ки.

Три ва лий час у моєму житті бу ли то «при ли ви»,
то «відли ви», але на решті мені за хотіло ся пе ре бу ва ти
в та ко му са мо му спо кої, як і мій чо ловік. Я зро -

- овз ирп от с ач ид апс і им ойдіп інйіцоме ощ ,алімуз
дять до стре су та без ла ду. Я не ка жу, що го ло сно
радіти — по га но. Хо чу ли ше на го ло си ти, що ми
маємо бу ти обе реж ни ми, на ма га ти ся за побіга ти
надмірно му емоційно му збу д жен ню, то му що це
при зво дить до роз ча ру ван ня.

Адап туй тесь та при сто со вуй тесь
«Тіште ся з ти ми, хто тішить ся (поділяй те

їхню радість), і плач те з оти ми, хто пла че
- ок ан до юоб ос жім ет йам уД !)ер ог єнхї ет йялідоп(

во; не ве ли чай те ся (не вва жай те се бе кра щи ми за
інших), але наслідуй те слух ня них (з ба жан ням
при сто со вуй тесь до інших лю дей); не вва жай те
за му д рих се бе!» 

До рим лян 12:15,16

У та ких делікат них пи тан нях, як емоційна ре -
акція, тре ба до три му ва ти ся ба лан су. На при клад,
ко ли Дейв зро бив мені сюр приз (по да ру вав гар ний
зо ло тий го дин ник на 14 ка ратів, про який я так
дов го мріяла), ме не пе ре пов ню ва ла радість. Я
по чу ва ла ся ду же щас ли вою, бо цей по да ру нок
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об ра ду вав ме не. Але це бу ла ти ха спокійна радість
— уми ро тво рен ня, про яке ми го во ри ли. Я дя ку ва ла
Бо гові за те, що в ме не є чо ловік, який ду же ко хає
ме не і то му ро бить такі по да рун ки. А ще — за те,
що в ме не ви с та чи ло му д рості не ро би ти нічо го
самій, а доз во ли ти Гос по деві зро би ти те, що Він
хотів. Бо як би я ку пи ла де ше во го го дин ни ка,
який, як мені зда ва лось, я мог ла собі доз во ли ти, то
він не дав би мені та кої ра дості.

Не зва жа ю чи на те, що ра дості моїй не бу ло
меж, я не по во ди лась так, як де сять років то му. Не
побігла в офіс і не по ча ла по ка зу ва ти всім, який у
ме не го дин ник. На впа ки, я стри ма ла ся і виріши ла
не ка за ти ніко му про це, крім своїх дітей та най -
б лиж чих друзів.

ка зав: «О, в те бе но вий го дин ник!», я відповіда ла:
«Так, це по да ру нок від Дей ва. Прав да, ду же ми ло
з йо го бо ку?»

Ча с то ми поз бав ляємо се бе ра дості, яка має
бу ти тільки між на ми і Гос по дом. Ко ли Бог ро бить
для нас щось особ ли ве, ми не гай но біжи мо і роз -
повідаємо всім своїм знай о мим про те, що ста ло ся.

Але це ще не кінець історії. На ступ но го ран ку
я поміти ла, що го дин ник по ка зує не пра виль ний
час. Я по ду ма ла: «На пев но, Дейв їх не точ но на ст -
роїв». Спро бу ва ла пра виль но ви с та ви ти час, але
стрілки не по вер та лись. Не мо жу ска за ти, що я
за сму ти ла ся, од нак бу ло не приємно. Моя донь ка
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Сенді ска за ла: «Ма мо, ти на ди во спокійна для
лю ди ни, якій по да ру ва ли зо ло то го го дин ни ка і
рап том з’ясу ва лось, що він не пра цює!»

Знаєте, чо му я так по во ди лась? То му що я не
доз во ли ла собі за над то радіти, ко ли мені по да -
ру ва ли го дин ни ка. І потім, ко ли з’ясу ва лось, що
го дин ник не пра цює, це не ду же за сму ти ло ме не.
А як би я побігла по ка зу ва ти го дин ник усім, то він
став би цен т ром моєї ра дості. І но ви на про йо го
не по лад ки ме не ду же за сму ти ла б, і радість швид ко
ми ну ла б. Нам тре ба на вчи тись на со ло д жу ва тись
жит тям і гар ни ми ре ча ми без зай вої емоційності.

На ве ду ще один при клад. Кілька років то му
ми прид ба ли но вий бу ди нок — це бу ло са ме тоді,
ко ли я на вча лась пе ре бу ва ти в стані уми ро тво рен -
ня, про яке щой но ка за ла. Лю ди постійно за пи ту ва -

ог ов он ог овс дів ітавх аз у ,он веп ан ,иТ« :ен ем ил
бу дин ку?» Ні, я відчу ва ла спокійну радість, і
більше нічо го. Я зна ла, що но вий бу ди нок — це
по да ру нок від Гос по да, і прий ма ла йо го са ме так
— із по дя кою. У моєму серці був мир і більше
ніяких емоцій.

У ста ро му бу дин ку ми про жи ли 17 років, то му
зна ли, що на став час пе реїха ти у но вий. Крім то го,
но вий бу ди нок був для нас гар ним інве с ту ван ням
гро шей. Ці дум ки на пов ню ва ли ме не спо коєм ,
але я не відчу ва ла ве ли чез но го за хоп лен ня. І ко ли
ми виїжджа ли зі ста ро го бу дин ку, я теж за ли ша -
лась спокійною — не бу ло ні су му, ні жа лю. Там
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ви рос ли наші діти. Там я про во ди ла свої перші
за нят тя з вив чан ня Біблії, там бу ло ба га то інших
спо гадів. Але я бу ла рішу че на ст роєна, що три ма -
ти му се бе в ру ках і не доз во лю собі, пе реїхав ши в
но вий бу ди нок, бу ти емоційно роз би тою. Я на вчи -
лась спокійно при сто со ву ва тись і зви ка ти до
зміни об ста вин.

Емоційна ну до та
Спо чат ку, ко ли ви виріши те жи ти спокійно,

уни ка ю чи емоційних підйомів, мож ли во, де я кий
час вам бу де нуд но. На при клад, ко ли Гос подь поз -
бав ляв ме не надмірної емоційності і на вчав пе ре -
бу ва ти в спо кої про тя гом кількох місяців, я про сто
во ю ва ла з дум кою про те, що це нуд но. Так бу ло
че рез те, що я, як і ба га то хри с ти ян, ма ла емоційну
за лежність.

Емоційна за лежність
Так ба га то років я хви лю ва лась, нер ву ва лась,

на ма га ла ся в усь о му розібра тись, все зро зуміти,
маніпу лю ва ти. Я бу ла то на емоційно му підйомі,
то відчу ва ла різкий спад. І ко ли мій ро зум за спо -
коївся і сер це на пов ни лось уми ро тво рен ням, моя
плоть відчу ла трав му. Гос подь ви ко ри с тав цей
досвід, щоб да ти мені важ ли вий урок. Він ска зав,
що де які з нас уже так звик ли ви ли ва ти свої емоції,
що це пе ре тво ри лось на емоційну за лежність.

юор тс ан ид ап ер еП

60



- ирп ил ок ощ ,ьсит ав юл ивх ал кивз кат жет Я
чи ни для хви лю вань зник ли, я по ча ла хви лю ва -
тись, бо не бу ло за що хви лю ва тись. Інші лю ди так
звик ли по чу ва ти ся вин ни ми, що ко ли в них не має
на це при чи ни, во ни по чу ва ють ся вин ни ми за те,
що не по чу ва ють ся вин ни ми. Так са мо мож на ма ти
за лежність від ста ну за хоп лен ня, емоційно го

- ран уз од ид юсв єак уш нам ок ран кЯ .ян нес ендіп
ко ти ку, так  надмірно емоційні лю ди шу ка ють
всю ди емоційних пе ре жи вань. Де які про сто не
мо жуть жи ти нор маль ним спокійним жит тям.

ит ив атс бощ ,ог от дів ьтаж ел аз кат ид юл ішнІ
і до ся га ти ме ти, що постійно шу ка ють нові ви со ти.
Один мо ло дий чо ловік прий шов до нас пра цю ва ти

ог оч ,ет юімуз ор я ,ясьтєадЗ« :інем ваз акс ьсокя і
раніше не ро зумів». «І що це?» — поціка ви лась я.
«Мені здається, я по чи наю ро зуміти, що більша
ча с ти на жит тя — це про ки да тись уранці і ля га ти
спа ти уве чері, про ки да тись і ля га ти, про ки да тись і
ля га ти». Як що за над то ціле с пря мо вані лю ди на -
вчать ся цієї істи ни, то поз бав лять се бе і ото чу ю чих
го ло вно го бо лю.

ог ов отівс ог он ьлаб олг од інак илк оп ісв еН
служіння. По ма зан ня Бо же схо дить для здійснен ня
ве ли ких справ у служінні. Але так са мо во ни схо -
дить, щоб ми на со ло д жу ва ли ся зви чай ним по -
всяк ден ним жит тям. Як хри с ти я ни, ми по кли кані
лю би ти Бо га, спілку ва ти ся з Ним і з інши ми віру ю -
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при но си ти радість у жит тя лю дей, жи ти в гар монії
зі своїм чо ловіком (чи дру жи ною), ви хо ву ва ти
дітей, яких Гос подь дав нам, і про сто про ки да тись
і ля га ти спа ти — ро би ти все це, радіючи в Ньо му. 

У Книзі Псалмів 99:2 ска за но: «Служіть Бо гу з
радістю!» Бу дуть дні, ко ли ти за хоп лю ва ти меш ся
спра ва ми Бо жи ми. Але ми не по винні ви т ра ча ти
своє жит тя на по шу ки емоційних підйомів. Іноді
мої зібран ня бу ва ють ду же хви лю ю чи ми, і я ду же
це ціную. Я по ба чи ла: Гос подь знає, що ме не тре ба
тро хи підба дь о ри ти, аби я про дов жу ва ла ру ха ти ся
впе ред.

Але навіть у цьо му будь те обе реж ни ми, то му
що од на відзна ка по тре бу ва ти ме іншої — ще
більшої за по пе ред ню. Не шу кай те на го ро ди
більше, ніж волі Бо жої. Женіть від се бе дум ки, що
як що служіння бу ло зви чай ним, то щось бу ло не -
пра виль но. Я мо жу відчу ва ти після служіння ве ли ке
за до во лен ня, але не ма ти при цьо му ніяких
емоційних над по чуттів.

Нам тре ба на вчи тись не бу ти та ки ми враз ли -

в житті.
Не всі мої служіння ней мовірно хви лю ючі.

Но вий бу ди нок до во дить ся ку пу ва ти раз чи два в
житті. Не ду же ча с то трап ля ють ся сюр при зи, такі
як зо ло тий го дин ник. Ба га то днів ми нає без ве ли ких
емоційних по чуттів. Але пам’ятай те: ми по ма зані
Ду хом Свя тим і на зви чай не по всяк ден не жит тя.
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ог очін ил ок ,яс ьтю ан ич оп ітсонмєирп еН
особ ли во го не відбу вається і ми по чи наємо щось
ви га ду ва ти. Так, нам потрібне різно маніття в на -
шо му ру тин но му житті. Але нам та кож тре ба на -
вчи ти ся жи ти під керівництвом Ду ха Свя то го, а
не бу ти за леж ни ми від емоцій. 

— яр еч ев ан жок еН .от явс — ьнед йин жок еН
бен кет. Не кож на подія — щось над зви чай не.
Більша ча с ти на жит тя про сто ми нає спокійно. І
нам тре ба на вчи ти ся кон тро лю ва ти свої емоції,
уни ка ю чи різких підйомів і спадів, че рез які ми
мо же мо втра ти ти спокійну постійну радість, ко т ру
Бог при го ту вав і за пла ну вав для нас.
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