


Любий друже!
Надсилаємо Вам книгу 

Джойс Майєр «Говорити, щоб побачити».

Один з найбільших привілеїв, які ми маємо як 
Божі діти, — це здатність «кликати неіснуюче, як іс-
нуюче». Божі обітниці належать нам по праву, і ми 
можемо сміливо проголошувати їх такими, що вже 
здійснилися. У цій книзі Джойс наводить перелік 
проголошень, що вона його склала багато років тому 
і щодня сповідувала, і сьогодні майже всі вони вже 
здійснилися. Беручи за приклад своє власне життя, 
вона розповідає, що іще варто робити віруючій лю-
дині, щоб Божі обітниці стали реальністю в її житті.

Увага! Будь ласка, дотримуйтеся закону про ав-
торські права. Всі права на цю книгу закріплені 
міжнародним законом про авторські права. Зміст 
книги та/або її обкладинка не можуть бути відтво-
рені повністю або частково у будь-якому вигляді без 
письмового дозволу автора.

Бажаємо плідного читання!
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Всі ци та ти із Пи сан ня без спеціаль них по зна -
чок взяті з Роз ши ре но го пе ре кла ду Біблії — The
Amplified Bible. Ци та ти, що відмічені бук ва ми СПБ,
пе ре кла дені з Російсько го си но даль но го пе ре кла ду
Біблії.
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Пе ред мо ва

А ми маємо ро зум Христів (Месії)!
та зберігаємо дум ки (по чут тя та
праг нен ня) Йо го сер ця. 

1)е до ко рин тян 2:16 

Як віру ючі, ми маємо ро зуміти свою ду -
шу і вміти розрізня ти її функції. Ду ша скла -
дається з ро зу му, чи інте лек ту, волі та
емоцій. Во на — егоїстич на, то му по тре бує
очи щен ня, аби, як ска за но в Пи санні, бу ла
схо жа на по су ди ну, при дат ну до ви ко ри с тан -
ня Гос по да рем. (2)е до Ти мофія 2:21.) Наші
сло ва ви ра жа ють дум ки, по чут тя і ба жан ня.
Наш ро зум ка же нам те, що ду маємо ми, але
не обов’яз ко во те, що ду має Бог. На ша во ля є
ви ра жен ням на ших ба жань, але не Бо жих.
Так са мо наші емоції ка жуть нам те, що
відчу ваємо ми, але не те, що відчу ває Бог. Ко -
ли на ша ду ша очи щується, во на на вчається
відо б ра жа ти Божі дум ки, ба жан ня та по чут тя;
тоді ми стаємо зна ряд дям в ру ках Гос по да!



- оп ум ош реП у сан єачв ан еж оБ ов олС
сланні до ко рин тян 2:16, що ми маємо ро зум

- гарп й ят туч оп ,ик муд омєагіребз ат вітсирХ
нен ня Йо го сер ця. Ми маємо їх у собі, але на -
ша ду ша «бло кує» їх від по даль шо го роз вит -
ку і ру ху впе ред. Відбу вається постійна бо -
роть ба між плот тю і ду хом. Поєднан ня тіла й
душі ут во рює, як го во рить ся в Біблії,
«плоть». Лю ди на має власні дум ки, але Бог
хо че, щоб її ро зум ко ри с ту вав ся Йо го дум ка -
ми. Лю ди на має свої ба жан ня, але во ни мо -

- окдіп ан ов ощ кя ,іжоБ ан яс ит инімз ьтуж
рить се бе Свя то му Ду ху. Зре ш тою, лю ди на
має по чут тя, яки ми ча с то ке рується в житті,

- ю урів ялд им аг ор ов ит уб ьтуж ом ин ов й ела
чих. По чут тя по винні підко ря ти ся Ду ху, але
це про цес, який по тре бує ча су та ста ран ня.

У цій книжці ми по го во ри мо про язик. Я
вже ка за ла, що язик ви ра жає або плоть, або
дух. Йо го мож на ви ко ри с то ву ва ти, щоб про -
мов ля ти Бо же Сло во, але він мо же ста ти й
зна ряд дям в ру ках во ро га. Я ду маю, що ніхто
із Бо жих дітей не хо че, аби йо го ву с та бу ли
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ви ко ри с тані ди я во лом, але в житті ба га ть ох
віру ю чих са ме так і є. У Книзі При повістей
18:21 ска за но: «Смерть та жит тя у владі язи -
ка, хто ж ви ко ри с то вує йо го, йо го плід поїдає
(до жит тя чи смерті)». Як ствер д жує Бо же
Сло во, не має та ко го чле на людсь ко го тіла, до
яко го ми по винні ста ви ти ся більш серй оз но,
ніж до язи ка. Він мо же бу ти ви ко ри с та ний
для бла го сло вен ня або руй ну ван ня не тільки
на ших влас них життів, а й життів інших лю дей.

Про язик на пи са но над зви чай но ба га то
різних книг. Ко ли Бог дав мені ба жан ня на -
пи са ти книж ку на цю те му, я по ду ма ла:
«Навіщо? Що я мо жу ска за ти ще, крім то го,
що вже бу ло ска за но?» Мені до ве ло ся підко -
ри ти свої дум ки Божій волі, бо я вірю, що Бог
хо че, аби та ку книж ку бу ло на пи са но. Я
вірю, що во на бу де своєчас ною в житті всіх її
чи тачів, то му мо лю ся, щоб по ма зан ня Свя то -
го Ду ха бу ло на цій книжці і во на при но си ла
об’яв лен ня та ка ят тя. Я мо лю ся, щоб її сло ва
за па ли ли у твоїй душі но ве ба жан ня бу ти ву -
с та ми Бо жи ми. 
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Розділ 1

На вчай ся спілку ва ти ся
мо вою Бо га 

А Ісус їм у відповідь ка же: Май те
віру Бо жу! По правді ка жу вам: Як
хто ска же горі цій: По руш ся та й
кинь ся до мо ря, і не ма ти ме сумніву в
серці своїм, але ма ти ме віру, що ста -
неть ся так, як го во рить, то бу де йо му!

Від Мар ка 11:22,23

Маєш про бле ми? Вихід із них — у те бе
під но сом. У край нь о му разі більшості з них.
Я не вірю, що хтось спро мож ний жи ти пе ре -
мож но, як що не зна ти ме, яку си лу ма ють
сло ва. За зви чай, ко ли ми маємо го ри в на шо -
му житті, ми го во ри мо про них, але Сло во
Бо же по вчає нас звер та ти ся до них. Це
підтвер д жу ють і сло ва Ісу са. Ти го во риш про
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свої го ри чи звер таєшся до них? На каз Ісу са
про те, щоб ми про мов ля ли до на шої го ри з
вірою, аби во на підня лась і ки ну лась до мо -
ря, є ра ди каль ним і по тре бує ре тель но го вив -
чен ня.

Пе ре дусім, що ми ка же мо го рам, які ви -
ни ка ють у на шо му житті? Во че видь не вис -
лов люємо їм свою во лю, а во лю Бо жу. А це —
Йо го Сло во. Ко ли са та на спо ку шав Ісу са в
пу с телі, Він відповідав на кож не ви про бу -
ван ня Сло вом Бо жим. Гос подь постійно ка -
зав: «На пи са но» та по си лав ся на Пи сан ня,
щоб про ти сто я ти об ма ну ди я во ла. Ми та кож
ви ко ри с то вуємо цей ме тод, але ча с то, ко ли
не ба чи мо швид ких ре зуль татів, при пи няємо
го во ри ти Сло во на шим про бле мам і зно ву
даємо во лю своїм по чут тям. А во ни,
вірогідно, по вер нуть нас до не приємно с тей,
з яких ми по ча ли.

Ка ме неріз мо же на ти с ка ти на камінь мо -
ло том дев’яно с то дев’ять разів і, мож ли во, не
бу де ніяких оз нак то го, що камінь тріщить.
Але на со тий раз він відра зу роз ко леть ся
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навпіл. Ко жен удар по слаб лю вав камінь,
навіть як що цьо го не бу ло вид но. На по лег -
ливість — невід’ємна ча с ти на пе ре мо ги. Ми
по винні зна ти, в що віри мо, і ма ти рішучість
сто я ти на цьо му, по ки не по ба чи мо ре зуль тат.

Слух няність і про щен ня так са мо важ -
ливі, як віра і на по лег ливість. «Че рез це го во -
рю вам: Усе, чо го ви в мо литві по про си те,
вірте, що одер жи те, і спов нить ся вам. І ко ли
стоїте на мо литві, то про щай те, як маєте що
про ти ко го, щоб і Отець ваш Не бес ний про -
ба чив вам прогріхи ваші. Ко ли ж не про -
щаєте ви, то й Отець ваш Не бес ний не про -
стить вам прогріхів ва ших», — ска зав Хри с -
тос (Від Мар ка 11:24)26). Нам потрібен ба -
ланс. Скажімо, як що лю ди на вва жає, що мо -
же жи ти в не по слу ху, але ка за ти Сло во Бо же
своїм го рам і от ри му ва ти ре зуль тат, во на бу -
де ду же роз ча ро ва на. Єван гелію від Мар ка
11:22)26 тре ба сприй ма ти як од не ціле. Так, у
22)му вірші Ісус ка же, що тре ба постійно ма -
ти віру в Бо га. В 23)му Він на го ло шує, що цю
віру тре ба ви ко ри с то ву ва ти, про мов ля ю чи
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до гір Сло во Бо же. У 24)му вірші ска за но про
мо лит ву і важ ливість віри в мо лит вах. У
25)му вірші чи таємо про Ісу со ве по веління
про ща ти. А як що ми не бу де мо про ща ти
іншим, то й Отець Не бес ний не про стить нам
на ших прогріхів (вірш 26). Не має си ли в сло -
вах, які ти про мов ляєш до го ри, як що твоє
сер це спов не не не про щен ня. На жаль, це
про бле ма ба га ть ох Бо жих дітей. Лю ди, які
прий ня ли Хри с та як сво го Спа си те ля, жи -
вуть в об мані, як що ко ри с ту ють ся од ним із
Бо жих прин ципів, ігно ру ю чи інші.

Слух няність — це го ло вна те ма Біблії. У
де я ких хри с ти ян у житті без лад са ме че рез
не по слух. Він мо же бу ти ре зуль та том ігно ру -
ван ня чи бун ту, але єди ний шлях ви хо ду з
цьо го ста ну — це ка ят тя і по во рот до по ко ри
і по слу ху. Не ігно руй «як що» та «але». І ста -
неть ся, «як що справді бу деш ти слу ха ти ся го -
ло су Гос по да, Бо га сво го, щоб до дер жу ва ти
ви ко нан ня всіх Йо го за повідей, що я на ка -
зую тобі сьо годні, то по ста вить те бе Гос подь,
Бог твій, най ви щим над усі на ро ди землі. І
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прий дуть на те бе всі оці бла го сло вен ня, і до -
сяг нуть те бе, як що ти слу ха ти меш ся го ло су
Гос по да, Бо га сво го» (По вто рен ня За ко ну
28:1,2). Будь ла с ка, зверніть ува гу на «як що»
в цьо му урив ку. Так ча с то ми ігно руємо «як -
що» та «але» в Біблії.

Роз г ля не мо ще Пер ше по слан ня до ко -
рин тян 1:9,10: «Вірний Бог (надійний, Той,
ко му вар то довіря ти, завжди вірний Своїм
обіцян кам, на Ньо го мож на по кла с тись), що
ви че рез Ньо го по кли кані до спільно ти Си на
Йо го Ісу са Хри с та, Гос по да на шо го. Але я
бла гаю вас, брат тя, Ім’ям Гос по да на шо го
Ісу са Хри с та, щоб ви всі бу ли у до вер шеній
гар монії і повній згоді, всі го во ри ли те са ме, і
щоб не бу ло поміж ва ми поділен ня, але щоб
бу ли ви до вер ше но поєднані в однім ро -
зумінні та в думці одній і су д жен нях!» Ми ба -
чи мо, що Бог вірний, і ми та кож мо же мо бу -
ти вірни ми, як що відда ва ти ме мо Йо му честь,
бу де мо слух ня ни ми. Наш не по слух не
змінює Бо га, Він ли шається вірним. Але по -
слух відчи няє двері для бла го сло вень, які
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вже при го то вані, щоб по Божій бла го даті ви -
ли ти ся на нас.

Як би я на вча ла, що ко жен із нас ма ти ме
те, що ка же в по всяк ден но му житті, то це бу -
ла б тра гедія. Без пе реч но, наші сло ва ма ють
уз го д жу ва ти ся зі Сло вом і во лею Гос по да.
Го во ри ти на шим го рам — це не оз на чає вда -
ван ня до магії, чар чи за кли нан ня, які ми ви -
ко ри с то вуємо, ко ли маємо не приємності чи
ко ли хо че мо щось от ри ма ти. А здо був ши
ба жа не, про дов жуємо жи ти по плоті та в
не по слу ху.

Про сто не мов ля та

«І я, брат тя, не міг го во ри ти до
вас, як до ду хов них (лю дей), але як до
тілес них (плотсь ка лю ди на, в якій
домінує плотсь ка при ро да), як до не -
мов лят (у но во му житті) у Христі
(по ки що не в змозі го во ри ти!)» (Пер -
ше по слан ня до ко рин тян 3:1). До ки
ми плотські, маємо сподіва тись і мо -
ли тись, щоб Бог явив нам милість і
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ми не от ри му ва ли то го, про що ка -
же мо. Ми бу де мо ба га то чо го ка за -
ти, що є на шою во лею, але не Бо жою.
Як «не мов ля та у Христі», ми ще не
знаємо, як пра виль но го во ри ти, про
що ка же й апо с тол Пав ло. Так са мо,
як діти ма ють на вчи тись ви мов ля -
ти сло ва, хри с ти я ни по винні на вчи -
тись го во ри ти по5Бо жо му, інак ше
ка жу чи, на вчи тись го во ри ти мо вою
Бо га. «Бо хто мо ло ка вжи ває, той не -
досвідче ний у слові прав ди (в уз го д -
женні з во лею і ціля ми Бо га, дум ка ми
та діями), бо він не мов ля (ще не мо -
же го во ри ти). А стра ва твер да для
до рос лих, що ма ють чут тя, при вчені
звич кою розрізня ти до б ро й зло».

По слан ня до євреїв 5:13,14

Нам потрібен час на вив чен ня Бо жо го
Сло ва, а та кож пізнан ня Бо жо го сер ця. Є ба -
га то ре чей, які чітко виз на че но в Слові, то му
й во ля Бо жа що до них цілком оче вид на. Але
є й такі, що по тре бу ють прий нят тя на шо го
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рішен ня, бо не на пи сані як чор не або біле.
Потрібно зна ти сер це Бо га й бу ти під
керівництвом Йо го Ду ха. В Біблії не ска за но,
яку ма ши ну тре ба ку пу ва ти, чи ко ли про да ти
свій бу ди нок і ку пи ти но вий, чи на яку ком -
панію пра цю ва ти. Як що ми пра цюємо в ком -
панії і праг не мо підви щен ня, це ба жан ня мо -
же бу ти во лею Бо жою, а мо же — на шою
жадністю. Як розрізни ти? Потрібен час, щоб
пізна ти Бо га, пізна ти влас не сер це і бу ти че -
сни ми з со бою та з Бо гом. Потрібен час, щоб
на вчи тись виз на ча ти мо ти ви. «Ви не маєте,
бо не про хаєте, про хаєте (Бо га про щось) та
не одер жуєте, бо про хаєте з не пра виль ни ми
ціля ми, на зле, з егоїстич них мо тивів. Ва ша
ува га спря мо ва на на те (ко ли ви от ри маєте
ба жа не), щоб ужи ти на роз коші свої (ви т ра -
ти ти на чуттєві за до во лен ня для се бе)» (Яко -
ва 4:2,3).

Якось я по чу ла дум ку, що лю ди на, яка
вірить, ніко ли не бу де мо ли тись: «Як що на
це бу де Твоя во ля». Більше ніяких по яс нень
не бу ло. Бу ду чи мо ло дою хри с ти ян кою, я
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бук валь но сприй ня ла це твер д жен ня. Потім
я та кож по чу ла, що ма ти му те, що ка жу, але
ніхто не по яс нив мені, що я по вин на зро ста -
ти. Я втра ти ла ба ланс. Зда ва лось, мені вда ло -
ся знай ти шлях, як от ри ма ти те, чо го я
хотіла. У Слові Бо жо му є речі, про які нам не
тре ба мо ли тись «як що на це бу де Твоя во ля».
На при клад, про спасіння. У Пер шо му по -
сланні до Ти мофія 2:3,4 ска за но, що ба жан ня
Бо га, аби всі спас ли ся і прий ш ли до пізнан ня
Йо го. Я ніко ли не мо лю ся так: «До ро гий
Бать ку Не бес ний, я про шу в Ім’я Ісу са, щоб
Ти вря ту вав..., як що на це бу де Твоя во ля». Я
вже знаю, що є Йо го во ля, аби вря ту ва ти цю
лю ди ну.

У По сланні Яко ва 4:2 го во рить ся, що ми
не маємо, бо не про си мо. Іноді про си мо, але
все од но не от ри муємо, бо про си мо на зло, з
егоїстич них мо тивів (вірш 3). Важ ко повіри -
ти в та ке про се бе, але це прав да. Особ ли во в
житті віру ю чих, які пе ре шко д жа ють Бо жо -
му про це су очи щен ня. В та ко му стані лю ди -
на має Бо га в собі, але во на та кож має у собі
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«се бе» з по до стат ком. Я до три му ю ся дум ки,
що ко ли ми про си мо те, про що чітко не го во -
рить ся в Слові, і ми не впев нені, що яс но
чуємо від Бо га про цю річ, не обхідно мо ли ти -
ся са ме так: «Як що на це бу де Твоя во ля». Це
свідчи ти ме про на шу мудрість і по ко ру.

При га дую, як ба га то років то му ми з чо -
ловіком бу ли у відпустці в чу до во му місці в
Джорджії. Ми ду же вто ми ли ся. Але Бог дав
нам милість де я кий час їха ти по до розі, на
якій май же не бу ло транс пор ту. Так ми змог -
ли відно ви ти наші си ли. Відпо чи нок нам так
спо до бав ся, що ми по ча ли пла ну ва ти в на -
ступ но му році при вез ти сю ди своїх дітей і
про ве с ти більше ча су з ни ми у відпустці. Ми
бу ли на пов нені на ши ми пла на ми і го во ри ли
про них із ве ли ким за па лом. Я по ча ла про го -
ло шу ва ти (ро би ти вер баль не сповідан ня):
«Ми по вер не мось сю ди на ступ но го ро ку,
Гос подь бла го сло вить на шу ро ди ну відпу ст -
кою в цьо му місці». Рап том я відчу ла, що
Свя тий Дух ска зав мені (це бу ли сло ва з По -
слан ня до Яко ва 4:15): «Замість то го, щоб вам
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го во ри ти: Як схо че Гос подь та бу де мо живі,
то зро би мо це або те...» Пізніше, ко ли де -
таль но по ча ла вив ча ти це місце в Пи санні,
я звер ну ла ува гу на вірш 16: «А те пер ви
хва ли те ся в своїх гор до щах, ли ха вся ка
подібна хваль ба!» В цьо му — різни ця між
вірою та са мо впев неністю. Як що ос тан ня
домінує, тоді ду хов не жит тя стає тра гедією
замість тріум фу.

Я, на при клад, не відчу ваю се бе слаб кою
у вірі, ко ли мо люсь: «Гос подь, я хо чу ма ти цю
річ, як що на це бу де Твоя во ля, як що це уз го -
д жується із Твоїм пла ном, як що во на най кра -
ща для ме не і як що це Твій час». У Книзі При -
повістей 3:7 ска за но: «Не будь му д рий у
влас них очах…» Ці сло ва я помісти ла в
своєму серці і вірю, що це вря ту ва ло ме не від
ве ли ких не приємно с тей. Був час у моєму
житті, ко ли я ду ма ла, що знаю все. І як що
інші бу дуть ме не слу ха ти, з на ми бу де все га -
разд. Нині моя дум ка зміни ла ся: я вза галі
нічо го не знаю, в уся ко му разі порівня но з
тим, що знає Бог. Ми по винні про ти сто я ти
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спо кусі гра ти роль Ду ха Свя то го мо лод шо го.
Замість цьо го — доз во ли ти Бо гові бу ти Бо -
гом. Ба ланс, мудрість, роз суд ливість, здо -
ро вий глузд і пра ведні су д жен ня. «Ко жен
ро зум ний за мудрістю ро бить, а бе зум ний
глу по ту по ка зує» (При повісті 13:16).

Бу ду чи вже ба га то років віру ю чою, я
поміти ла, що лю ди ча с то втра ча ють ба ланс.
Згідно з до к т ри ною про си лу слів, сповідан -
ня, не обхідно на зи ва ти неісну ючі речі як
існу ючі. Сліпо до три му ю чись цьо го прин ци -
пу, лю ди впа да ють у край нощі. Об раз но це
ви гля дає так: плоть хо че жи ти в ка наві по
один чи інший бік до ро ги, а тре ба сто я ти по -
се ре дині шо се між за хи сни ми лініями. Отож
«будь те тве резі (три май те ба ланс, здо ро ве
мис лен ня), 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» (1)е Пе т ра 5:8). До речі, край -
нощі — це по ле гри ди я во ла. Як що він не мо -
же зму си ти віру ю чо го повністю ігно ру ва ти
істи ну і жи ти в об мані, йо го на ступ на так ти -
ка — щоб лю ди на втра ти ла ба ланс в істині.
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Мудрість — це од на з го ло вних тем у
Слові Бо жо му. В Но во му слов ни ку ко ле д жу
Веб сте ра мудрість виз на чається так: 1) ро -
зуміння, що та ке істи на, прав да чи ви т ри -
маність; 2) пра вед не су д жен ня. Мені до во ди -
ло ся спілку ва ти ся з ба га ть ма людь ми  (з ти -
ми, хто не слу жив уза галі, і з ти ми, хто
повністю при свя тив се бе служінню), які не
ке ру ють ся по чут тя ми й фак та ми. Мудрість
не опе рує у край но щах. У Книзі При -
повістей 1:1)4 ска за но, що мудрість по вна
роз суд ли вості, і роз суд ливість — гар ний
керівник. В од но му з слов ників роз суд -
ливість виз на че но як «ре тель не уп равління:
ЕКО НОМІЯ». Прик мет ник роз суд ли вий має
зна чен ня «той, хто ви ко ри с то вує пра ведні
су д жен ня, ре альні по чут тя, фак ти». Мож на
ска за ти, що мудрість — це поєднан ня ре аль -
них фактів і пра вед них су д жень, між яки ми є
ба ланс.

Вчи тель Сло ва Бо жо го має бу ти відпові -
даль ним за те, щоб йо го по яс нен ня бу ли зро -
зуміли ми для віру ю чих різних ду хов них
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рівнів. Ствер д жу ва ти, що «ти мо жеш ма ти
те, що ка жеш», нічо го при цьо му не по яс ню -
ю чи, не без печ но для незрілих хри с ти ян. Я
впев не на, що як учи телі, по кли кані на вча ти
дітей Бо жих, ми по винні зна ти, що не ко жен,
хто слу хає нас, ро зуміє пра виль но.  Потрібне
по яс нен ня: лю ди на мо же ма ти те, що ка же,
як що те, що во на ка же, уз го д жується зі Сло -
вом і во лею Бо жи ми для неї у цей кон крет -
ний час в її житті. Плотські лю ди слу ха ють
кож не по слан ня «плотсь ки ми ву ха ми». Але
ду хов но зро с та ю чи, в то му са мо му по сланні
во ни мо жуть по чу ти зовсім інше, ніж те, що
во ни по чу ли пер шо го ра зу. В цьо му слові не
бу ло по мил ки, але по яс нен ня до ньо го мо же
за хи с ти ти хри с ти я ни на)не мов ля від край -
ності — так би мо ви ти, пе ре бу ван ня в ка наві
до то го, по ки він на вчить ся, як сто я ти на се -
ре дині до ро ги.

Більшість учи телів у своєму вченні має
пев ну спря мо ваність, яка за ле жить від по -
кли кан ня Бо га в їхньо му житті — це пра -
виль но. Де які, на при клад, по кли кані до то го,
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щоб підба дь о рю ва ти дітей Бо жих, аби во ни
постійно бу ли ста ран ни ми і ру ха лись упе -
ред. Інші, мож ли во, по кли кані на вча ти віри,
а інші — процвітан ня. Є ті, що по кли кані
вчи ти тільки про фінан си. Ба га то по кли ка -
них на зцілен ня. Я поміти ла, що ко ли лю ди
по кли кані ро би ти якусь кон крет ну спра ву,
во ни так на пов нені тим, що Бог по клав у їхнє
сер це, що мо жуть вда ти ся до край нощів.
Потрібно бу ти уваж ни ми. Мож на діяти так, і
зовсім не  на вмис но, що пред мет са ме тво го
вчен ня — це єди на важ ли ва річ у Біблії. На -
ша відповідальність — бу ти впев не ни ми, що
ми пе ре даємо зба лан со ва не сло во, пам’ята ю -
чи про «не мов лят» у Христі, які бук валь но
сприй ма ють те, що ми їм ка же мо, і нічо го
більше.

Я вірю в си лу сповідан ня, я вірю, що ми
по винні про мов ля ти до на ших гір, я вірю, що
в ба га ть ох, як що не в більшості ви падків,
відповідь на наші про бле ми — у нас під но -
сом (в на ших ву с тах). Але я та кож вірю у
зрілість віру ю чо го, у розп’ят тя плотсь кої
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при ро ди, смерть егоїзму, не обхідність у по -
слу ху і підко ренні Свя то му Ду ху. Інак ше ка -
жу чи, я не на ма га юсь на вчи ти вас чо гось,
щоб ли ше до по мог ти вам поз бу ти ся не -
приємно с тей чи от ри ма ти все, чо го ви ба -
жаєте. Я хо чу, щоб ви на вчи лись співпра цю -
ва ти із Ду хом Свя тим і щоб во ля Бо жа
здійсни ла ся у ва шо му житті.
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Розділ 2

Ефект слів у фізичній
реальності

Бо ко ли ти ус та ми своїми виз на -
ва ти меш Ісу са за Гос по да, і бу деш
віру ва ти в своїм серці (при три му ва -
тись, довіря ти, по кла да тись на
істи ну), що Бог вос кре сив Йо го з
мерт вих, то спа сеш ся, бо сер цем
віруємо (при три муємось, довіряємо,
по кла даємось на істи ну) для пра вед -
ності (го во ри мо прав ду, прий нят ну
для Бо га), а ус та ми ісповідуємо
(відкри то про го ло шуємо та в сво -
боді сповідаємо свою віру) для
спасіння.

До рим лян 10:9,10

У цьо му урив ку апо с тол Пав ло ствер д -
жує ду хов ну істи ну що до спасіння. Але я
вірю, що її мож на та кож ви ко ри с та ти і для
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інших сфер жит тя. Ко ли віру ю чий сповідує
те, в що він вірить, це підтвер д жує йо го
спасіння пе ред людь ми, але не пе ред Бо гом.
Бог завжди знає, що в серці лю ди ни.
Сповідан ня ут вер д жує по зицію віру ю чо го
пе ред во ро гом йо го душі. Це є про го ло шен -
ням зміни за леж ності. До цьо го він слу жив
ди я во лові, але це сповідан ня при вер тає ува -
гу до то го, що він змінив гос по да ря.

Один біблійний уче ний дає та ке виз на -
чен ня двох грець ких слів, які пе ре кла де но —
підтвер д жу ва ти (у Біблійній версії Ко ро ля
Яко ва — «ро би ти твер дим, вста нов лю ва ти,
за хи ща ти» та «ро би ти пра виль ним, ра -
тифіку ва ти, ро би ти влад ним чи впли во -
вим»):  ав то ри тет на до стовірність. Отож
мож на ска за ти, що вер баль не сповідан ня ро -
бить пра виль ним, ствер д жує, за хи щає, ра -
тифікує та на дає ав то ри тет ної до стовірності
спасінню. Інак ше ка жу чи, сповідан ня «вбу до -
вує спасіння на то му місце, де во но має бу ти».
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Ого ло шен ня по ста но ви

Я хо чу звісти ти по ста но ву: Про -
мо вив до Ме не Гос подь: Ти Мій Син,
Я сьо годні (Я ого ло шую) Те бе по ро див.

Пса лом 2:7  

Од но го ра зу я ди ви ла ся фільм, у яко му
ко роль ви дав указ. Він за пи сав йо го і
розіслав це по слан ня із вер ш ни ка ми по всій
країні, щоб ого ло си ти на каз гро ма дя нам ко -
ролівства. В Пи санні подібні події опи са но в
Книзі Ес тер 8:8)14 у Ста ро му За повіті та
Єван гелії від Лу ки 2:1)3 у Но во му За повіті. У
Псалмі 2:7 та кож чи таємо, що ав тор хо че
«звісти ти по ста но ву Гос по да». Яку са ме? По -
ста но ву, в якій Гос подь про го ло шує, що Він
(ка жу чи про Ісу са) — Йо го єди ний од но на -
ро д же ний Син (До євреїв 1:1)5).

На пи са не Сло во Бо же — це Йо го фор -
маль на по ста но ва, на каз. Ко ли віру ю чий
про го ло шує Сло во своїми ву с та ми, із сер -
цем, спов не ним віри, йо го сло ва вста нов лю -
ють Бо жий по ря док у житті. Ко ли царсь кий
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на каз про го ло ше но, все по чи нає зміню ва -
тись! План Бо жий — наш вибір. «Бо Ти вчи -
нив нир ки мої, Ти вит кав ме не в ут робі ма -
тері моєї. Про слав ляю Те бе, що я див но ут -
во ре ний! Дивні діла Твої, і ду ша моя відає
вель ми про це! І кості мої не схо ва лись від
Те бе, бо я вчи не ний був в ук ритті і склад но і
див но оз доб ле ний (як ви ши ван ня різни ми
ко ль о ра ми), я вит ка ний був у гли би нах землі
(місце тем не і по таємне)! Мо го за род ка ба чи -
ли очі Твої, і до кни ги Твоєї за пи сані всі мої
чле ни та дні (мо го жит тя), що в них бу ли вчи -
нені, ко ли жод но го з них не бу ло...» (Пса лом
138:13)16). Бо жий план для на ших життів бу -
ло виз на че но в ду ховній ре аль ності до ство -
рен ня землі. І це гар ний план, про що
свідчать сло ва з Кни ги Єремії 29:11: «Бо Я
знаю ті дум ки, які ду маю про вас, го во рить
Гос подь, дум ки спо кою, а не на зло, щоб да ти
вам бу дучність та надію».

Са та на тяж ко пра цює, щоб зруй ну ва ти
Бо жий план у житті віру ю чих. На жаль, ча с -
то він має ду же ви со кий рей тинг успіху. Бог
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по слав Сво го Єди но го Си на Ісу са, щоб ви ку -
пи ти нас та відно ви ти Бо жий по ря док у на -
шо му житті. Про те, якою є Йо го во ля, Бог
за пи сав у Своєму Слові. І ко ли ми віри мо в
це й про го ло шуємо, во на по чи нає ста ва ти
ре альністю. Де які лю ди вірять у ду же ве ликі
речі, але от ри му ють не знач ний ре зуль тат.
Інак ше ка жу чи, при чи на по ля гає в то му, що
во ни вірять, але не про го ло шу ють те, в що
вірять. То му й не відбу вається ра ди каль них
змін, які мог ли б бу ти, як би хри с ти я ни відда -
ва ли свої ву с та так са мо, як і свої сер ця,
служінню Бо гові (До рим лян 10:9,10).

Де які лю ди хо чуть ма ти Божі бла го сло -
вен ня, при цьо му про дов жу ю чи го во ри ти як
ди я вол. Та кої по мил ки при пу с ка ти ся не
мож на. Інак ше ми не ма ти ме мо по зи тив них
ре зуль татів. Пам’ятай те: ва ше май бутнє
ве ли кою мірою за ле жить від то го, що ви
ка же те. Ми тісно пов’язані з ду хов ною ре -
альністю, отож при тя гуємо з неї речі згідно
з на ши ми сло ва ми. Завжди є вибір: жи ти у
світі са та ни, про клять і при тя гу ва ти зло,
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не га тивні речі або ж пе ре бу ва ти в Бо жо му
світлі, бла го сло вен нях і при тя гу ва ти до б ро,
по зи тивні речі. Що ви бе ре те ви — за ле жить
від вас.

Ство ре но і підтри мується 

Бо жим Сло вом 

Вірою ми ро зуміємо, що віки Сло -
вом Бо жим збу до вані (ви го тов лені,
вста нов лені у пев но му по ряд ку і спо -
ря д жені для їхньо го пев но го при зна -
чен ня), так що з не ви ди мо го ста лось
ви ди ме.

До євреїв 11:3

Для ство рен ня Землі Бог не ви ко ри с то -
ву вав щось ма теріаль не. У Книзі Бут тя, пер -
шо му розділі, чи таємо, як усе відбу ва ло ся:
Бог ска зав — і речі по ча ли ут во рю ва тись.
Так ви ник ли сон це, місяць, зірки, з’яви ли ся
світло, не бо, зем ля, рос ли ни, тва ри ни. Зем ля
і все, що на ній є, бу ло ство ре но з нічо го. Це
не мож на по ба чи ти і сьо годні підтри мується
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тим, чо го не мож на по ба чи ти. Підтвер д жен -
ня зна хо ди мо в По сланні до євреїв 1:3, де чи -
таємо, що Бог… три мав усе сло вом си ли
Своєї… Всесвіт, який був ут во ре ний Йо го
мо гутніми сло ва ми, сьо годні теж підтри -
мується так са мо.

Ти мо жеш ска за ти: «Я по го д жу ю ся з то -
бою, Джойс. Та ким є Бог». Але ми по винні
пам’ята ти, що ство рені за об ра зом Бо жим
(Бут тя 1:26,27), то му й діяти маємо так, як
Він. «От же, будь те насліду ва ча ми Бо гові
(копіюй те Йо го і наслідуй те Йо го) , як улюб -
лені діти (які іміту ють сво го бать ка)» (До
ефе сян 5:1). У цьо му урив ку Пав ло ствер д -
жує, що ми по винні іміту ва ти Бо га, бра ти з
Ньо го при клад.

У По сланні до рим лян 4:17 чи таємо, що
«Бог… ожив ляє мерт вих і кли че неісну ю че
(ка же на пе ред та обіцяє), як (уже) існу ю че».
Сло во Бо же — це Йо го обіцян ка нам, і ми по -
винні го во ри ти про те, що Гос подь нам по -
обіцяв, як про вже існу ю че. Зви чай но, важ -
ли во не втра ти ти ба ланс. На ве ду при клад.
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Скажімо, лю ди на ду же хво ра, і це оче вид но.
Во на ка ш ляє, її го лос ду же хрип лий, на три
ок та ви ниж чий за нор маль ний, ніс та очі
чер воні. Од не сло во, лю ди на ви гля дає і по чу -
вається сто мле ною і вис на же ною. Друг за -
пи тує її: «Ти хво ра?» Що мо же відповісти
лю ди на, щоб її сло ва бу ли спов нені віри і
вод но час прав ди ви ми? Га даю, ча с ти на, так
би мо ви ти, ду хов ної відповіді, тоб то відповіді
в вірі, ви гля да ти ме не прав дою для лю ди ни,
яка не ро зуміє ду хов них ре чей. Але робіть це
му д ро. «Від усіх був ши вільний, я зро бив ся
ра бом для всіх, щоб найбільше прид ба ти.
Для юдеїв я був, як юдей, щоб юдеїв прид ба -
ти; для підза кон них був, як підза кон ний, хоч
сам підза кон ним не був ши, щоб прид ба ти
підза кон них. Для тих, хто без За ко ну, я був
без за кон ний, не був ши без за кон ний Бо гові,
а за кон ний Хри с тові, щоб прид ба ти без за -
кон них. Для сла бих, як сла бий, щоб прид ба -
ти сла бих. Для всіх я був усе, щоб спа с ти
бо дай де я ких» (1)е до ко рин тян 9:19)22).
Апо с тол Пав ло ка же, що він спілку вав ся і
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по во див ся з людь ми на то му рівні, на яко му
во ни бу ли, щоб за во ю ва ти їх для Хри с та. Він
за кли кає іміту ва ти Бо га і вод но час — йо го:
«Будь те насліду ва ча ми ме не (слідуй те моєму
при кла ду), як і я Хри с та!» (1)е до ко рин тян
11:1).

Обов’яз ко во потрібні ду ховні знан ня і
ро зуміння. Як що друг, який ціка вить ся здо -
ров’ям лю ди ни, не є хри с ти я ни ном, то й
відповісти йо му тре ба не так, як віру ю чо му.
На при клад, як би я за хворіла і ме не за пи та ли
про здо ров’я, я мог ла б ска за ти: «Я не ду же
до б ре по чу ва ю ся, але вірю у кра ще». Або
інак ше: «Моє фізич не тіло ата кує во рог, але
я про шу, щоб Бог зцілив ме не». Ча с то хри с -
ти я ни, ма ю чи добрі наміри і дум ки, ка жуть
ду ховні речі, при цьо му нічо го не по яс ню ю -
чи. Во ни відштов ху ють лю дей, ко ли по во -
дять ся як при бульці з іншо го світу. Не -
обхідно пам’ята ти, що ми, віру ючі, роз мов -
ляємо мо вою, яку світ не ро зуміє. То му не -
пра виль но, на при клад, ска за ти невіру ю чо му
та ке: «Ди я вол, ма буть, ду має, що при че пив
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до ме не хво ро бу, але, сла ва Бо гові, я її не
прий маю. Я зціле ний ра на ми Ісу са!» Та ка
відповідь не є свідчен ням лю бові до лю ди ни,
тим більше як що ми знаємо, що во на й гад ки
не має, про що йдеть ся.

Як що так го во рять зі мною, я знаю, що
лю ди на має на увазі. Од нак завжди є відчут -
тя, ніби тобі да ли по ти лич ни ка. За зви чай
такі лю ди ду же жорсткі у своєму став ленні
та по ведінці. Во ни так на ма га ють ся «спійма -
ти» своє зцілен ня, що ста ють не чут ли ви ми
до Свя то го Ду ха. Во ни не ду ма ють про те, як
їхні сло ва мо жуть впли ну ти на лю ди ну, яка
на ма гається по ка за ти свою лю бов, про яви ти
тур бо ту. Навіть із віру ю чи ми, які ро зуміють
один од но го, ми по винні спілку ва тись, вис -
лов лю ю чи не ба жан ня зми ри ти ся з хво ро -
бою і вод но час не бу ти гру би ми з ни ми.

Ба га то лю дей ду ма ють, що роз мов ля ють
на ви со ко му рівні віри, од нак не ма ють
плодів Ду ха (До га латів 5:22,23) — особ ли во
лю бові, яка «ми ло серд ст вує», як ка же апо с -
тол Пав ло, а не є гру бою і не чем ною (1)е до
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ко рин тян 13:5). Згідно з По слан ням до га -
латів 5:6, віра діє лю бов’ю. Я сумніва ю ся, що
моя віра дасть плід і я зцілю ся, як що бу ду
гру бою з інши ми. Ду маю, лю ди не на вмис но
жор ст ко по во дять ся з ти ми, хто по ряд, во ни
про сто втра ти ли ба ланс. Сло ва «я хворію»
во ни вва жа ють не га тив ним сповідан ням.
Але як що це оче вид ний факт для ото чу ю чих,
навіщо це за пе ре чу ва ти? Істи на в то му, що
Ісус наш ціли тель. І во на сильніша за фак ти.
Факт — що моє жит тя бу ло жах ли вим без ла -
дом, бо ме не об ра жа ли і при ни жу ва ли. Сьо -
годні я зціле на си лою Бо жо го Сло ва і Ду хом
Свя тим. І це теж факт. Я не за пе ре чую то го,
якою я бу ла, щоб ста ти та кою, якою я є.

Я знай ш ла вихід, як го во ри ти про свої
об ста ви ни. Моє спілку ван ня з людь ми спов -
не не надії замість без надійності, віри замість
за пе ре чу ван ня. Бе ру чи при клад з Бо га, ми
по винні ро би ти те, що й Він — на зи ва ти речі,
яких не існує, існу ю чи ми (До рим лян 4:17).
Так ми не об ра зи мо лю дей, які мо жуть не ро -
зуміти нас. Про го ло шуй те сло ва віри без
будь)яких об ме жень на одинці. А ко ли у вас
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щось за пи ту ють, дай те по зи тив ну відповідь,
при цьо му не за ли ша ю чи лю ди ну з дум кою,
що хри с ти я ни — це при бульці з іншої пла не ти
і все,  у що во ни вірять, не зро зуміло і див но.

Не ду ховні лю ди ма ють на вча ти ся — і ми
теж. Апо с тол Пав ло до б ре ро зумів це. Він на -
пи сав віру ю чим у Ко ринті: «А лю ди на тілес -
на не прий має ре чей, що від Бо жо го Ду ха, бо
їй це глу по та (не має сен су і логіки), і во на
зро зуміти їх не мо же (ро зуміти й от ри му ва ти
знан ня з цьо го), бо во ни ро зуміють ся тільки
ду хов но» (1)е до ко рин тян 2:14). Пізніше
Пав ло звер нув ся до ко ло сян: «По водь те ся
му д ро (живіть роз суд ли во та обач ли во) з чу -
жи ми (невіру ю чи ми)… Сло во ва ше не хай бу -
де завжди ла с ка ве (до го д жає та при ваб лює),
при прав ле не сіллю, щоб ви зна ли, як ви
маєте кож но му відповіда ти (До ко ло сян
4:5,6). Інак ше ка жу чи, апо с тол на став ляв
віру ю чих тих часів і нас: «Будь те уваж ни ми,
як ви го во ри те з ти ми, хто ще не на ва шо му
рівні ду хов ності. Ви ко ри с то вуй те мудрість і
здо ро вий глузд. Будь те під керівництвом
Свя то го Ду ха».
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Розділ 3

На зва ти неісну ю че 
як існу ю че

...пе ред Бо гом, …Який кли че
неісну ю че, як існу ю че.

До рим лян 4:17

Один з найбільших привілеїв, який ми
маємо як діти Божі, — це мож ливість до ся га -
ти ре аль ності Бо га, «Який кли че неісну ю че
як існу ю че». Од нак тре ба зва жа ти на те, що
цей прин цип мо же діяти і в про ти леж но му
на прямі — як що ми «кли че мо» речі, котрі в
волі на шо го во ро га. Лю ди на більше схиль на
до по га но го, ніж до б ро го. На при клад, во на
чхає і ка же: «Я, на пев но, підхо пи ла грип, на
який нині всі хворіють». Або чо ловік, по чув -
ши, що в ком панії, на яку він пра цює, має
відбу ти ся ско ро чен ня шта ту, вис лов лює
дум ку: «Я, на пев но, втра чу свою ро бо ту.

�



Та ке моє жит тя, як тільки все на ла го д -
жується, щось має тра пи тись». Ці лю ди до ся -
га ють ду хов ної ре аль ності (якої не мож на по -
ба чи ти) і кли чуть неісну ючі речі як існу ючі.
Во ни бо ять ся то го, чо го ще не має, так, ніби це
вже з ни ми тра пи лось. Ма ю чи не га тив ну віру,
во ни го во рять сло ва, які впли ва ють на їхнє
май бутнє.

Май сповідаль ний спи сок

«Я вірив, ко ли го во рив…».
Пса лом 115:1

Я ре ко мен дую вам ма ти спи сок
сповідань — ре чей, які ви про го ло шуєте що -
до сво го жит тя, своєї ро ди ни, сво го май бут -
нь о го згідно зі Сло вом Бо жим. Ко ли я тільки
по ча ла на вча ти ся прин ципів, яки ми ділю ся з
ва ми у цій книжці, в мені бу ло стільки не га -
тив но го... Я бу ла хри с ти ян кою, бра ла участь
у житті церк ви. Ми з чо ловіком відда ва ли де -
ся ти ну і ре гу ляр но відвіду ва ли служіння.
Але ми не зна ли, що мо же мо зміни ти наші
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об ста ви ни. Бог по чав на вча ти ме не, що я не
по вин на не га тив но ду ма ти і го во ри ти не га -
тивні сло ва. Я відчу ла, що Гос подь не змінить
мо го жит тя, до ки я не за сто сую ці прин ци пи.
Я по слу ха лась — і ста ла щас ливішою, от ри -
му ва ла більше за до во лен ня від жит тя. Лю ди -
на з не га тив ним сприй нят тям і став лен ням
не мо же бу ти щас ли вою. Ми нув де я кий час,
але об ста ви ни не міня ли ся. Я звер ну ла ся до
Бо га і Він відповів: «Ти не го во риш нічо го не -
га тив но го, але й не ка жеш по зи тив них ре -
чей». То був мій пер ший урок, щоб учи ти ся.
Ніхто з лю дей ме не не вчив кли ка ти «неісну -
ю че як існу ю че». Бог на вчав, і це при ве ло до
од но го з найбільших про ривів у моєму
житті. 

Я скла ла спи сок ре чей, про які вчи лась
пра виль но го во ри ти — так, як ка же Сло во
Бо же. Ви пи са ла вірші зі Свя то го Пись ма, що
підтвер д жу ва ли моє сповідан ня. Двічі на
день про тя гом ше с ти місяців я го ло сно про -
го ло шу ва ла ці істи ни. Ро би ла це в се бе вдо ма
на одинці, про це навіть ніхто не знав.
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Хо чу поділи ти ся з ва ми де чим зі сво го
спи с ку. Але ви по винні скла с ти свій спи сок,
який мож на за сто су ва ти у вашій си ту ації. 

«Я створіння но ве, ста ро давнє ми ну ло,
ото ста лось но ве!» (2)е до ко рин тян 5:17). 

«Ме не, що мерт ва бу ла че рез прогріхи,
ожи вив ра зом із Хри с том, і я ра зом із Ним на
не бес них місцях» (До ефе сян 2:5,6). 

«Я мерт ва для гріха й жи ва для пра вед -
ності» (До рим лян 6:11). 

«Я вільна. Я вільна лю би ти, вкло ня тись,
довіря ти без стра ху відки дан ня чи бо лю!»
(До рим лян 8:36; До рим лян 8:1). 

«Я віру ю ча лю ди на — не та, яка має
сумнів» (Яко ва 1:6). 

«Те пер я го лос для Бо га і завжди слу ха юсь
то го, що Він ка же мені» (Від Іва на 10:3)5,
14:15). 

«Я люб лю мо ли тись. Люб лю сла ви ти та
вкло ня тись Бо гу» (Пса лом 33:2; 1)е до со лу -
нян 5:17). 
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«Лю бов Бо жа ви ли ла ся в моє сер це Ду хом
Свя тим» (До рим лян 5:5). 

«Я по ко ря юсь і Бог по ви щує ме не» (1)е
Пе т ра 5:6). 

«Я твор ча лю ди на, то му що Дух Свя тий
жи ве в мені» (До Іва на 14:26, 1)е до ко рин тян
6:19). 

«Я люб лю всіх лю дей і ме не люб лять усі
лю ди» (1)е Від Іва на 3:14). 

«Я дію в усіх да рах Ду ха Свя то го, які є
сло во му д ро с ти, сло во знан ня, віра, да ри
вздо ров лен ня, роб лен ня чуд, про ро ку ван ня,
розпізна ван ня духів, різні ви яс нен ня мов»
(1)е до ко рин тян 12:8)10). 

«Я маю на вчаль ний дух» (2)е до Ти мофія
2:24). 

«Я бу ду вив ча ти Сло во Бо же; я бу ду мо -
ли тись» (2)е до Ти мофія 2:15; Від Лу ки 18:1). 

«Я ніко ли не бу ду сто мле ною чи вис на -
же ною, ко ли я вив чаю Сло во, мо люсь, слу жу
чи слав лю Бо га; на впа ки, я бу ду по вна си ли
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та енергії. І ко ли я на вча юсь, я стаю
сильнішою та енергійнішою» (2)е до со лу нян
3:13; Ісая 40:31). 

«Я ви ко на вець Сло ва. Я розмірко вую над
Сло вом увесь день» (Пса лом 1:2; Яко ва 1:22). 

«Я маю по ма зан ня від Бо га на служіння.
Алілуя!» (Від Лу ки 4:18). 

«Ро бо та — це до б ре. Я на со ло д жу юсь
пра цею. Сла ва Бо гу!» (Ек клезіяст 5:19). 

«Я роб лю всю свою ро бо ту відмінно, ста -
ран но, ви ко ри с то ву ю чи як най кра ще мій час»
(Ек клезіяст 9:10, При повісті 22:29; До ефе сян
5:15,16). 

«Я на вчаю послідо вників» (Від Матвія
28:19,20; До рим лян 12:7). 

«Я бу ду не сти гар ну звістку Єван гелія»
(Від Матвія 28:19,20). 

«Я співчут ли ва і ми ло серд на до лю дей»
(1)е Пе т ра 3:8). 

«По кла ду ру ки на хво рих і во ни зцілять -
ся» (Від Мар ка 16:18). 

��������	 
�� ���������



«Я відповідаль на лю ди на. Мені по до -
бається не сти відповідальність, і я зро с таю
до більшої відповідаль ності у Христі Ісусі»
(2)е до ко рин тян 11:28; До фи лип’ян 4:13). 

«Я не осу д жую своїх братів та се с тер у
Христі, пе ре бу ва ю чи під керівництвом
плоті. Я ду хов на жінка і не осу д жую ніко го»
(Від Іва на 8:15; До рим лян 14:10; 1)е до ко рин -
тян 2:15). 

«Я не не на ви д жу та не го во рю у не про -
щенні» (1)е від Іва на 2:11; До ефе сян 4:32). 

«Я по кла даю усі свої тур бо ти на Гос по да,
бо Він піклується про ме не» (1)е Пе т ра 5:7).

«Я не маю ду ха стра ху, але си ли, і лю бо -
ви, і здо ро во го ро зу му» (2)е до Ти мофія 1:7).

«Я не маю стра ху пе ред лю ди ною та не
бо ю ся людсь ко го гніву» (Єремія 1:8). 

«Я не маю стра ху. Я не відчу ваю се бе
вин ною чи осу д же ною» (1)е від Іва на 4:18; До
рим лян 1:8). 
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«Я не па сив на в житті, але я швид ко ре -
а гую і зна хо д жу по зи тив ну відповідь на всі
речі в моєму житті» (При повісті 27:23; До
ефе сян 5:15,16). 

«Я бе ру в по лон вся ке ви не сен ня, що
підіймається про ти пізнан ня Бо га, і  вся ке
знан ня на не по слух Хри с тові» (2)е до ко рин -
тян 10:5). 

«Я хо д жу завжди під керівництвом Ду ха»
(До га латів 5:16). 

«Я не даю ди я во лу місця в моєму житті.
Я про ти с тою йо му і він тікає від ме не» (До
ефе сян 4:27; Яко ва 4:7). 

«Я лов лю ди я во ла кож но го ра зу, ко ли він
бре ше мені. Я відки даю йо го і вирішую віри -
ти Сло ву Бо жо му» (Від Іва на 8:44; 2)е до ко -
рин тян 2:11; 10:5). 

«Жод на зброя, що зроб ле на бу де на ме не,
не ма ти ме успіху, і кожнісінько го язи ка, який
ста не зі мною до су ду, осу д жу» (Ісая 54:17). 

«...бо як у душі своїй лю ди на об ра хо вує,
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та ка во на і є. То му всі мої дум ки по зи тивні. Я
не доз во лю ди я во лу ви ко ри с то ву ва ти мій
дух як смітник для не га тив них ре чей, які він
нав’язує мені» (При повісті 23:7). 

«Я не ду маю про се бе більш, ніж на ле -
жить ду ма ти, але ду маю скром но, у міру
віри, як кож но му Бог наділив» (До рим лян
12:3). 

«Я швид ка по слу ха ти, за бар на го во ри ти,
повільна на гнів» (Яко ва 1:19). 

«Бог відчи няє мої ус та, і ніхто не за чи -
нить, Бог за чи няє мої ус та, і ніхто не відчи -
нить» (Об’яв лен ня 3:7). 

«Я не ка жу не га тивні речі» (До ефе сян
4:29).

«Я маю ціль, щоб ли хе з моїх уст не ви хо -
ди ло, мій язик звіща ти ме прав ду і сла ву Бо жу
ко жен день!» (Пса лом 16:3; Пса лом 34:28). 

«Я по се ред ник» (1)е до Ти мофія 2:1). 

«Свої ус та відкри ваю на мудрість, і ми ло с -
ти ва на ука на моєму язиці» (При повісті 31:26).
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«Я роб лю те, що я ка жу, що зроб лю, і роб -
лю все вчас но» (Від Лу ки 16:10; 2)е Пе т ра 3:14).

«Я ніко ли не зв’язую се с т ру чи бра та
своїми сло ва ми» (Від Матвія 18:18). 

«Я завжди по зи тив на. Я бу дую. Я ніко ли
не руй ную» (До рим лян 15:2). 

«Я кли чу Бо га Все мо гут нь о го, Який на
моєму боці і від Ньо го моя на го ро да» (2)а
хроніки 16:9). 

«Я гар но піклу юсь про моє тіло. Я їм пра -
виль но, до б ре по чу ва юсь і ва жу стільки,
скільки Бог ба жає, щоб я ва жи ла» (1)е до ко -
рин тян 9:27; 1)е до Ти мофія 4:8). 

«Я ви га няю ди я во ла та де монів, ніщо
смер тодійне мені не за шко дить» (Від Мар -
ка16:17,18). 

«Біль не мо же ма ти успіху в моєму тілі,
то му що Ісус поніс усю мою біль» (Ісая
53:3,4). 

«Я не спіткнусь і не впа ду. Я роб лю од ну
спра ву за іншою» (При повісті 19:2; 21:5). 
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«Я з мудрістю ви ко ри с то вую свій час.
Весь мій час для мо лит ви та на вчан ня му д ро
ви ко ри с то вується» (До ефе сян 5:15,16). 

«Я слух ня на дру жи на і ніякий не по слух
та бунт не діє в мені» (До ефе сян 5:22,24; 1)а
царів 15:23). 

«Мій чо ловік має мудрість. Він цар та
свя ще ник у на шо му домі. Він прий має Божі
рішен ня» (При повісті 31:10)12; Об’яв лен ня
1:6; При повісті 21:1). 

«Всі чле ни моєї ро ди ни бла го сло венні у
всіх спра вах. Ми бла го сло венні при вході і
при ви ході» (По вто рен ня за ко ну 28:6). 

«Мої діти люб лять мо ли тись та вив ча -
ти Сло во. Во ни відкри то і сміли во слав лять
Бо га» (2)е до Ти мофія 2:15). 

«Мої діти роб лять пра виль ний вибір
згідно зі Сло вом Бо жим» (Пса лом 118:130;
Ісая 54:13). 

«Всі мої діти ма ють ба га то друзів хри с -
ти ян, і Бог при го ту вав дру жи ну хри с ти ян ку
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або чо ловіка хри с ти я ни на кож но му з них»
(1)е до ко рин тян 15:33). 

«Мій син Да вид має гар ний ха рак тер, він
не бун тар» (До ефе сян 6:1)3). 

«Моя доч ка Ла у ра ро бить все із Бо жою
мудрістю і дис ципліною, і во на по вна
енергії» (При повісті 16:16). 

«Я віддаю по жерт ви. Кра ще да ва ти, ніж
прий ма ти. Мені по до бається да ва ти! Я
завжди маю гроші, щоб відда ти» (Дії 20:35;
2)е до ко рин тян 9:7,8). 

«Я стою на Слові ко жен день» (Об’яв лен -
ня 3:7,8). 

«Я маю процвітан ня. Я процвітаю в усь -
о му, до чо го тор кається моя ру ка. Я маю
процвітан ня у всіх сфе рах мо го жит тя —
ду ховній, фінан совій, соціальній» (Бут тя 39:3;
Ісус На вин 1:8; 3)е від Іва на 2). 

«Я не вин на ніко му нічо го, крім лю бові у
Христі» (До рим лян 13:8).
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Чи мо же мо ми сповіда ти те, про що пря -
мо не го во рить ся в Біблії? Так, мо же мо, як -
що впев нені, що це Бо жа во ля для на шо го
жит тя, а не про сто власні ба жан ня. На ве ду
при клад. Ба га то років ра зом із на ми слу жив
один чо ловік. Бог дав йо му ба жан ня ве с ти
по клоніння в нашій церкві. Але про це він
ніко му не ка зав. Якось він поділив ся з на ми,
що Гос подь ска зав йо му: «Тобі тре ба вго лос
про го ло шу ва ти це ба жан ня». Чо ловік так і
по чав ро бо ти, не зва жа ю чи на те, що інко ли
по чу вав ся не зруч но. Він ка зав спов нені
вірою сло ва: «Я бу ду ліде ром по клоніння
церк ви «Жит тя в Слові». Те, що ми
сповідуємо, че рез де я кий час стає ре -
альністю. Ми за про си ли йо го бу ти на шим
ліде ром по клоніння, крім то го, він мав досвід
у цій справі, бо до спасіння був відо мим му -
зи кан том. Але во ля Гос по да бу ла в то му, щоб
ви ко ри с та ти йо го та лант для Цар ст ва Бо жо -
го. Чо ловік по чав жи ти згідно з  Бо жим пла -
ном для ньо го, але про го ло шен ня віри бу ло
важ ли вим кро ком, щоб це ста ло ре альністю. 
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Про тя гом ше с ти місяців я вго лос про го -
ло шу ва ла здійснен ня де я ких ре чей, у які
віри ла. За цей час во ни ста ли ча с ти ною ме -
не. І сьо годні, май же че рез двад цять років,
ко ли мо люсь і сповідую Сло во Бо же, я ча с то
зга дую са ме ті сповідан ня. У Ста ро завітній
книзі чи таємо про те, що Гос подь на став ляє
Ісу са На ви на розмірко ву ва ти над Йо го Сло -
вом «удень та вночі» (Іс. Нав. 1:8). У Псалмі
118:148 псал моспівець роз повідає, як він
постійно розмірко вує над Сло вом Бо жим. У
Псалмі 1:2 дізнаємо ся про му жа Бо жо го,
який на со ло д жується За ко ном Гос поднім. 

Ча с ти на розмірко ву ван ня — це ти хе
бур мотіння на одинці або го ло сне про го ло -
шен ня Бо жих обіця нок. Сповідан ня Сло ва
до по ма гає помісти ти йо го в на шо му серці.
Див ля чись сьо годні на свій спи сок, я слав лю
Бо га. Ад же ба га то тих ре чей, про які я пи са -
ла, ста ли ре альністю. Хо ча тоді, зда ва ло ся,
про бле ми розв’яза ти не мож ли во. 
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Ав ра ам і Сар ра

«І не бу де вже кли ка тись ім’я
твоє: Ав рам, але бу де ім’я твоє: Ав -
ра ам, бо вчи нив Я те бе бать ком ба -
га ть ох на родів. І ска зав Ав ра а мові
Бог: Са ра, жінка твоя, не хай сво го
ймен ня не кли че вже: Са ра, бо ім’я їй:
Сар ра. І по бла го слов лю Я її, і теж з
неї дам си на тобі. І по бла го слов лю Я
її, і ста нуть ся з неї на ро ди, і царі на -
родів бу дуть із неї».

Бут тя 17:15,16

Ав ра ам і Сар ра не завжди ма ли такі іме -
на. Ко лись їх на зи ва ли Ав рам і Са ра. Май же
все своє жит тя во ни про жи ли без дітей і вже
не мог ли їх ма ти, бо бу ли на схилі літ. Але не -
сподіва но от ри ма ли обіцян ку від Бо га, що
Він дасть їм ди ти ну, на ро д же ну са ме від них.
Зви чай но, ма ло ста ти ся ди во! Бог змінив іме -
на Ав ра ма і Са ри, то му що во ни по тре бу ва ли
но во го іміджу, но вої са мо оцінки пе ред тим,
як Бо жа обіцян ка втілить ся в жит тя. 
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Нові іме на ма ли особ ли ве зна чен ня. Що -
ра зу, ко ли їх ви мов ля ли — про го ло шу ва ли
про роцтво, да не Бо гом: Ав ра ам ста не бать -
ком ба га ть ох на родів, а йо го дру жи на Сар ра
— матір’ю націй. Я сумніва юсь, що Са ра ба -
чи ла се бе в цій ролі. Їй тре ба бу ло зміни ти
дум ку про се бе, і прий нят тя но во го імені ста -
ло важ ли вою ча с ти ною но вої са мо оцінки.
Відтоді в житті Ав ра ма і Са ри по ча ли відбу -
ва ти ся пра вильні речі. Про го ло шені сло ва
до сяг ли ду хов ної ре аль ності, де містять ся всі
ди ва, і по ча ли при тя гу ва ти те ди во, яке Бог
по обіцяв. Сло ва, які ви мов ля ли ся на землі,
уз го д жу ва ли ся зі Сло вом Бо га, як ска за но в
Книзі Бут тя, 15 розділі. Ав ра ам повірив Гос -
по ду: «По цих)о подіях бу ло сло во Гос поднє
Ав ра мові в видінні та ке: Не бійся, Ав ра ме, Я
тобі щит, на го ро да твоя вель ми ве ли ка. А Ав -
рам відізвав ся: Гос по ди, Гос по ди, що да си Ти
мені, ко ли я бездітний хо д жу, а керівник мо -
го гос по дар ст ва він Елі)Езер із Да ма с ку. І
ска зав Ав рам: Отож, Ти не дав на щад ка мені,
і ото мій керівник спад коємець мені. І ось

��������	 
�� ���������



сло во Гос поднє до ньо го та ке: Він не бу де
спад коємець тобі, але той, хто вий де з твой о -
го ну т ра, він бу де спад коємець тобі. І Гос -
подь йо го вивів надвір та й ска зав: По ди ви ся
на не бо, та зорі злічи, ко ли тільки по тра пиш
ти їх полічи ти. І до ньо го прорік: Та ким бу де
по том ст во твоє! І ввіру вав Ав рам Гос по деві,
а Він залічив йо му те в пра ведність» (1)6
вірші).

Ко ли Бог ска зав Ав ра а мові про си на, на -
ро д же но го від ньо го, і про те, що він ста не
бать ком ба га ть ох на родів, Ав ра ам повірив
Бо гу. В По сланні до рим лян 4:18)21 чи таємо:
«Він про ти надії увіру вав у надії, що ста не
бать ком ба га ть ох на родів, за 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 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, і був зовсім пев ний, що
Він має си лу й ви ко на ти те, що обіцяв». Ми
ніко ли не по ба чи мо ди ва, по ки не повіри мо,
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що Бог мо же зро би ти не мож ли ве, і тоді Він
зро бить це для нас.

У житті Ав ра а ма обіця не ди во не тра пи -
лось відра зу. З тієї миті, ко ли Бог ска зав йо -
му, що він бу де бать ком ба га ть ох на родів, і
на ро д жен ням си на Іса а ка ми ну ло ба га то
років. І щоб Ав ра а мо ва і Сар ри на віра діяла,
бу ло ви ко ри с та но та кож їхні сло ва. Це ду же
важ ли вий мо мент. У По сланні до рим лян
4:17 ска за но, що ми слу жи мо Бо гу, «Який....
кли че речі, яких ще не існує, як існу ючі». Па -
ра лель не місце вка за но в Книзі Бут тя 17:5, де
Бог змінив іме на Ав ра ма і Са ри. 

Як що ми го во ри мо те, що уз го д жується
зі Сло вом Бо жим або кон крет ним Сло вом,
яке Він дав нам, то зміцнюємо на шу віру. Аж
по ки ди во не ста не ре альністю. В Книзі Амо -
са 3:3 чи таємо: «Чи йдуть двоє ра зом, як що
не умо ви лись?» Ми не мо же мо бу ти впев не -
ни ми в Бо жо му плані для се бе, по ки не по го -
ди мось із Ним — у на ших сер цях і в на ших
сло вах. Вибір за на ми. «Сьо годні взяв я за
свідків про ти вас не бо й зем лю, жит тя та
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смерть дав я пе ред ва ми, бла го сло вен ня та
про клят тя. І ти ви бе ри жит тя, щоб жив ти та
насіння твоє» (По вто рен ня за ко ну 30:19). Я
вірю, що Бог шу кає лю дей, у сер цях яких
змо же по са ди ти «зер на мрії». Щоб Бо жий
план ви пов нив ся в на шо му житті та житті
інших лю дей, не обхідно по го ди ти ся з Бо гом
у ро зумі, в сло вах. Повіри ти — це пер ший
важ ли вий крок, бо те, що в на шо му серці, ви -
хо дить і з на ших уст. «...чим сер це на пов не -
не, те го во рять ус та» (Від Матвія 12:34). 

У вступі я ка за ла, що наші ус та відо б ра -
жа ють чи вис лов лю ють те, чим на пов не на
ду ша. Як ми з’ясу ва ли, ро зум є скла до вою
душі. Ми при тя гуємо до се бе са ме те, чим на -
пов не на на ша ду ша. Як що ду ша і ро зум на -
пов нені сумніва ми, невірою, стра хом, не га -
тив ни ми ре ча ми, — са ме це лю ди на й при тя -
гу ва ти ме до се бе. З іншо го бо ку, як що її ду -
ша й ус та на пов нені Бо жим Сло вом, Йо го
пла на ми, — те й ста неть ся. Вибір за на ми! 

На зва ти неісну ю че як існу ю че ��



Про ав то ра

Джойс Май ер — ви дат ний вчи тель
Біблії. Во на про повідує Сло во мільйо нам лю -
дей по всій земній кулі. 

Джойс відкри ла сотні тем, над ру ку ва ла
більш ніж сімде сят книг і щорічно про во дить
близь ко двад ця ти кон фе ренцій. В 2004 бу ло
про да но більш ніж 2,5 мільйо на її книг і по -
над один мільйон роз пов сю д же но без ко ш -
тов но. В більшості країн світу є мож ливість
ди ви ти ся те ле пе ре дачі Джойс Май ер , а її
радіоп ро г ра ми транс лю ють три с та радіос -
танцій. 

Бог по кли кав Джойс зміцню ва ти віру ю -
чих в Бо жо му Слові. Ко лись Джойс бу ла
однією з тих, хто повністю зневірив ся у
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 мо же на вчи ти
інших лю дей пе ре ма га ти.

�



Джойс відвер то го во рить про на силь ст -
во, що терпіла у ди тинстві, про пер ший не -
вда лий шлюб та про всі інші труд нощі, з яки -
ми зустріча ла ся в житті. Во на не при хо вує
своє ми ну ле і ділить ся прак тич ни ми по ра да -
ми з ти ми, хто зіткнув ся з подібни ми про бле -
ма ми.

Джойс Май ер має по чес ний ступінь док -
то ра бо го слов’я  Ок ла хомсь ко го універ си те -
ту Ора ла Ро берт са та ступінь док то ра філо -
софії і бо го слов’я Фло ридсь ко го універ си те -
ту «Лайф Крістіан». У лю то му 2005 ро ку
жур нал «Тайм» відніс Джойс Май ер до двад -
ця ти п’яти най по пу лярніших єван гелістів
Аме ри ки.

Са ме жит тя Джойс Май ер свідчить про
милість і вірність Бо га. Во на на го ло шує на
то му, що, яке б не бу ло ми ну ле у лю ди ни, Бог
завжди має для неї місце, і Він до по мо же їй
вста ти на шлях, що ве де до радісно го та щас -
ли во го жит тя.



Iншi книги Джойс Майєр

Час змiн

Все тiльки починається

Зцiлення розбитих сердець

Коли ж, Господе, коли?

Лiки вiд нудьги

Не просто слова

Eмоції друг або ворог?
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