


Любий друже!
Надсилаємо Вам книгу 

Джойс Майєр «Час змін».

Чи ви знаєте, як це важливо — навчитися контро-
лювати свого язика, адже слова мають силу? Наші 
слова визначають перебіг усього нашого життя. 
Своїми словами ми встановлюємо кордони для сво-
го життя, і нам ніколи не вдасться вийти за їх межі. 
Слова можуть зіпсувати стосунки між людьми, стати 
причиною розлучення чи заподіяти душевні рани, 
від яких не всі отримують зцілення.

«Ми з вами маємо величезну силу, подібну до 
електричного струму або атомної енергії, і ця сила 
знаходиться у нас просто під носом; вона здатна при-
нести життя або смерть — в залежності від того, як її 
використовувати», — пише Джойс. 

Змініть свої думки і слова, і тоді у Вашому житті 
почнеться час змін.

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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Розділ 1

Пе рехід на інший бік

Не ба га то вже Я го во ри ти му з ва ми, бо
над хо дить князь (злий геній, пра ви тель)
світу цьо го, а в Мені він нічо го не має (в
ньо го зі Мною не має нічо го спільно го; у Ме -
не не має нічо го, що на ле жа ло б йо му, він не
має наді Мною ніякої вла ди).

Від Іва на 14:30

Він гноб ле ний був та по ни жу ва ний, але
уст Своїх не відкри вав. Як яг ня був про ва д -
же ний Він на за ко лен ня, й як овеч ка пе ред
стрижіями своїми мов чить, так і Він не
відкри вав Своїх уст. 

Ісаї 53:7

Ми всі по трап ляємо в життєві штор ми,
тоб то си ту ації, ко ли ви про бо вується на ша
віра. У та кий час, ма буть, най важ че при бор ку -
ва ти свій ро зум, ус та, настрій. І ду же важ ли во
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на вчи тись як по во ди ти се бе, ко ли штор мить.
Такі місця Свя то го Пись ма, як Єван гелія від
Іва на 14:30 та Кни га про ро ка Ісаї 53:7 я не ро -
зуміла, до ки Дух Свя тий не відкрив, що в них
ідеть ся про ву с та і штор ми.

Ко ли Ісус пе ре жи вав найбільший тиск у
Своєму житті, Він вирішив не відкри ва ти свої
ус та. Чо му? Ду маю, че рез те, що Він міг би

- ор ец им от с ач кя ,кат ит ин ичв і ьсит ис ук опс
би мо: ва га ти ся, сумніва ти ся в існу ванні Бо га,
скар жи тись, го во ри ти не га тивні речі то що.
Ад же Ісус мав людсь ку при ро ду. Пе ре бу ва ю чи
під ти с ком, силь ним і дов го т ри ва лим, навіть
зріла віру ю ча лю ди на мо же ска за ти речі, які
не вар то бу ло го во ри ти. Ісус був Си ном Бо -

- мез ан вош йирп ніВ ела ,мог оБ вуб маС ,миж
лю в людській по добі. Ав тор По слан ня до
євреїв у розділі 4:15 (ВКЯ) ка же, що Ісус був
«...ви про бу ва ний в усь о му, подібно до нас,
окрім гріха». Я впев не на, що ко ли наш Гос подь

иб гім ніВ хикя в ,їіца ут ис індалкс у вял парт оп
спо ку си ти ся й ска за ти сло ва, що не при нес ли
б до б рих плодів, Він прий мав рішен ня – го во -
ри ти навіть мен ше, ніж за зви чай. Нам теж не
за ва ди ло б вда ва ти ся до та ких ме тодів під час
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ти с ку. Замість то го, щоб го во ри ти, ке ру ю чись
роз бур ха ни ми емоціями чи вра же ни ми по чут -
тя ми, кра ще мов ча ти й по че ка ти, до ки
емоційний шторм ущух не.

Бла го сло вен ня не за ба рять ся
річев ил ок ,янд ог от хин од ніВ ваз акс І

на став: пе ре плинь мо на той бік (озе ра).
Від Мар ка 4:35

Ко ли Ісус ка же нам: «Да вай те зро би мо
щось но вень ке» – це завжди вик ли кає певні
хви лю ван ня. Для ме не за клик «пе ре плинь мо
на інший бік» дорівнює та ким вис ло вам: «На
те бе очікує служ бо ве підви щен ня», або «Бла -
го сло вен ня вже близь ко», або «Стань ближ че
до Ме не», або до безлічі фраз, які Гос подь ви -
ко ри с то вує для то го, щоб пе ре ко на ти нас: на -
став час щось зміни ти в житті. Я впев не на, що
учні Ісу са праг ну ли дізна ти ся, що ж їх очікує

- гомз ен і ил ак еч ен ин ов ог оЧ .»іцоб ум от ан«
ли пе ред ба чи ти – так це бурх ли во го штор му
на шля ху.
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Віра зна до бить ся вам 
на се ре дині шля ху

а ,)ав ил хаж( ак ил ев яр уб ьсо яс ал янз І
хвилі вли ва ли ся в чо вен, аж чо вен во дою
вже був пе ре пов нив ся! А Він спав на кормі
(в човні) на (шкіряній) по душці... І во ни роз -
бу ди ли Йо го та й ска за ли Йо му: Учи те лю,
чи Тобі бай ду же, що ми ги не мо?..

Від Мар ка 4:37,38

- ин ав о ьл ивхс им ик ат ил уб ен інчу ,ьтуб аМ
ми на по чат ку шля ху, як на се ре дині. Хо ча Бог
і за кли кає нас піти на но ве місце, Він, зви чай -

- ялш ан сан єак еч ощ ,ет орп єялм одівоп ен ,он
ху до ньо го. Ми за ли шаємо без печ не ста ре
місце і йде мо за бла го сло вен ня ми, які очіку -

- ер ес ан ем ас кан дО .іцоб ум ошні ан сан ьтю
дині шля ху ми сти каємо ся зі штор ма ми. Се ре -
ди на шля ху най частіше стає для нас місцем
ви про бу вань.

Шторм був у роз палі, а Ісус у цей час спав!
- аМ ?яіца ут ис яц юом о йанз мав ясьтєадз ен иЧ

буть, у вас бу ли ви пад ки, ко ли вам зда ва ло ся,
що ви то не те, а Ісус ніби спить. Ви знов і знов
мо ли ли ся, але не чу ли від Бо га жод ної
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відповіді. Ви про во ди ли з Ним час, на ма га ли ся
відчу ти Йо го при сутність, од нак все дар ма. Ви
шу ка ли відповіді, але як би на по лег ли во не бо -
ро ли ся з вітром і хви ля ми, шторм не вщу хав –
у роз пачі ви не зна ли, що з цим ро би ти.

Такі ви пад ки ми вва жаємо «опівнічним ча -
сом» або «тем ною сму гою в житті». Шторм, в
яко му опи ни ли ся учні, не був ма лень ким
квітне вим до щи ком або приємною літньою
гро зою. Це бу ла жах ли ва бу ря. Хвилі не про -

- иб ин ов – мон воч аз яс ил ак с елп ондігал отс
- ан ок дивш нів ощ ,ов ил хруб кат ог оьн бо яс ил
бощ ,ол ич ат с ив б ог оьЦ .юод ов яс вав юн воп

на ля ка ти ко го зав год но. Са ме в такі ча си, ко ли
- ич оп ,ом ев илп им ум окя в ,нев оч ощ ,ясьтєадз

иМ .урів ит ав ув от с ир ок ив аб ерт ,ит ун от єан
мо же мо роз мов ля ти про віру, чи та ти про неї

ела ,інсіп ит авіпс ,ідівоп орп ит ах улс ,ик жинк
під час штор му ми по винні ит ав ув от с ир ок ив її.

Крім то го, са ме в такі ча си ми ро зуміємо,
скільки на справді маємо віри. Як і м’язи, во на
стає сильнішою, ко ли її тре ну ють, а не про сто
роз мов ля ють про неї. Кож ний шторм, че рез
який ми про хо ди мо, дає си лу, що зна до бить ся
нам під час на ступ но го, більш силь но го штор -
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му. Не за ба ром ми стаємо та ки ми гар ни ми
навіга то ра ми, що штор ми вже не ля ка ють нас.
Ми про хо ди ли їх раніше, тож на пев но знаємо,
чим усе закінчить ся.

Усе бу де га разд! Як ска за но в Біблії, ми –
більш ніж пе ре можці (Рим. 8:37). Отож
знаємо, що пе ре мо же мо, ще до то го, як по чи -
нається бит ва. Щоб до сяг ти ме ти, нам до ве -
деть ся прой ти че рез шторм. І це не ду же
приємно. Але яке це бла го сло вен ня – зна ти,
що в Ісусі Христі ми вже маємо пе ре мо гу.

Віра зна до бить ся нам, ко ли ми ще не ба чи -
мо підтвер д жен ня то го, що че каємо. Віра зна -
до бить ся нам на се ре дині шля ху. Не тре ба ма -

- оп об ,ит ач оп зор ьсощ бощ ,урів ун зеч ил ев ит
ча ток і кінець – це радісні ча си. Але що ж ро -
би ти на се ре дині шля ху? Од нак кож но му з нас
до ве деть ся прой ти цей відрізок до ро ги, щоб
діста ти ся на інший бік. Ісус хотів, щоб Йо го
учні повіри ли в Ньо го. Він ска зав: «Пе ре -
плинь мо на той бік». Він очіку вав, що во ни
повірять Йо го сло вам. Як що Він ска зав, то це
не одмінно ста неть ся. Але, як і ми іноді, учні
зля ка ли ся.
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Шторм при бор ка но, 
 ун аг од он ес ен ив мян чу

од і ,вин ор об аз івортів і ,ват су ніВ ідоТ
мо ря ска зав: Мов чи, пе ре стань (лю ту ва -
ти)! І стих вітер, (ніби в ньо го скінчи ли ся
си ли), і (миттєво) ти ша ве ли ка (по вний
спокій) на ста ла... І ска зав Він до них: Чо го
ви такі по лох ливі? Чо му віри не маєте (не
маєте твер дої впев не ності в Мені)?

04,93:4 ак раМ діВ

Ісус при бор кав шторм, але дорікнув уч ням
че рез брак у них віри. Чо му Він зро бив це? Не -

- вепв у от бот ,ірів у ил ат с орз им бощ ,ондіхбо
не ності в Бо гові і в довірі Йо му. Як би Ісус доз -
во лив нам жи ти в бо язні, а Сам при бор ку вав
би кож ний шторм, що ви ни кав би про тя гом
усь о го на шо го жит тя, не ви прав ля ю чи нас, ми
ніко ли не на вчи ли ся б пе ре пли ва ти на інший
бік. Нам не обхідно зміни ти ре акцію на
життєві штор ми. Ми по винні та кож зро ста ти у
вмінні кон тро лю ва ти се бе і при бор ку ва ти свої
ус та. Без пе реч но, «при бор ка ти язи ка» без Бо -

- ор ен ьдоп соГ й елА .яс ьтсадв ен иг ом оп од їож
би ти ме цьо го замість нас.
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Три май тесь! 
До по мо га не вдовзі надійде!

,їідан ян нан зив ен тих оп ен ом йам ирТ
вірний (надійний) бо Той, Хто обіцяв.

До євреїв 10:23

Не до стат ньо бу ти по зи тив но на ст роєним і
про го ло шу ва ти сло ва віри, ко ли об ста ви ни
тис нуть. На став час пе рей ти на інший бік,

- ам ирт сач ватс аН .ьлеб ащ йищ ив ан ьсит яндіп
ти ся не по хит но го виз нан ня надії (До євреїв
10:23, пе ре клад ВКЯ) і про хо ди ти крізь штор -
ми, зна ю чи, що Бог на гля дає за всім, зо к ре ма
за на ми й за на шим штор мом. Він вірний, і ми

- ен вепв ит уб ,ук ур ог оЙ аз яс ит ип охв ом еж ом
ни ми, що Він не доз во лить нам по то ну ти.

Отвір з гіркою й со лод кою во дою
- олс ог алб ьтид ох ив тсу хим ас хит зІ

вен ня й про клят тя. Не по вин но, бра ти
мої, щоб так це бу ло! Хіба з од но го от во ру
(од но час но) ви хо дить во да со лод ка й гірка?

Яко ва 3:10,11
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Не обхідно бо ро ти ся з со бою, щоб ви -
коріни ти «дво якість язи ка» – ко ли ми в спри -
ят ли вих умо вах го во ри мо од не, а в склад них
си ту аціях – інше. Не обхідно бо ро ти ся з со -

- йач ивз у хикя з ,им ал ер ежд ит уб ен бощ ,юоб
них умо вах ллється со лод ка во да, а в склад них
си ту аціях – гірка.

Ісус пе ре жи вав та кий са мий тиск і такі
самі спо ку си, як і ми, од нак Він завжди ли шав -
ся не по хит ним (До євр. 13:8). Йо му до во ди ло ся
при бор ку ва ти Свої ус та й сло ва під час
життєвих штормів, те са ме маємо ро би ти й ми.
Не обхідно кон тро лю ва ти наш язик, бу ти йо го
во ло да ря ми. Це – оз на ка зрілості. Так ми про -
сла ви мо Бо га.

Візьміть сво го язи ка в шо ри
Ко ли ж хто га дає, що він по бож ний (має

в житті зовнішні про яви своєї віри), і сво го
язи ка не вга мо вує, та своє сер це об ма нює, і
мар на (да рем на, мерт ва) по божність то го!

Яко ва 1:26

Друзі, ці сло ва – серй оз ний вик лик. Ми
мо же мо ро би ти добрі спра ви, котрі, як ска -
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жуть лю ди, є ре зуль та том на ших релігійних
пе ре ко нань, але як що ми не «візьме мо сво го
язи ка в шо ри», во ни бу дуть мар ни ми. Не знаю,
як ви, а я ще більше пе ре ко ну юсь у важ ли вості
слів і крайній по требі при бор ку ва ти свій язик.

- ан зив ек ат ясьтєад ар етс беВ ук ин волс У
чен ня сло ва «шо ри»: «Повід, що скла дається з
на ко неч ни ка й ремінців, вдя гається на го ло ву
ко ня, ви ко ри с то вується, щоб при бор ку ва ти
ко ня й пра ви ти ним». Як що, пе ре бу ва ю чи се -
ред життєвих штормів, не бу де мо бра ти сво го

- вох уд ом ен гяс од ен ил окін им ,ир ош в ак изя
но го зцілен ня. Дух Свя тий ста не на ши ми шо -
ра ми, як що ми прий ме мо Йо го го ло ву ван ня й
керівництво.

Вкладіть ву ди ла собі в ус та!
От і ко ням вкла даємо уз деч ки до ро та,

щоб ко ри ли ся нам, і ми всім їхнім тілом ке -
руємо. От і ко раблі, хоч які ве ли чезні та
гнані вітра ми жор сто ки ми, про те най -
мен шим стер ном ске ро ву ють ся, ку ди хо че
стер ни чий. Так са мо й язик, ма лий член, але
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хва лить ся вель ми! Ось ма лень кий вогонь, а
за па лює ве ли чез но го ліса! 

Яко ва 3:3–5

З цих уривків із Свя то го Пись ма ба чи мо,
що язик ске ро вує на ше жит тя в то му чи іншо -
му на прямі. Інак ше ка жу чи, сло ва ство рю ють
кор до ни, в ме жах яких ми маємо жи ти. Язик
– та ка ма лень ка ча с ти на людсь ко го тіла, але з
йо го до по мо гою мож на до сяг ти ва го мих ре -

- из оп икьліт – иб кя ,ер б од б ол уБ .вітат ьлуз
тив них. Але це не так. Язик мо же зруй ну ва ти
сто сун ки. Язик мо же розірва ти шлюб. Язик
емоційно ра нить лю дей, і де які з цих ран ніко -
ли так і не за го ю ють ся. Де які літні лю ди й досі
відчу ва ють біль від слів, які бу ли ска зані про
них ще в ди тинстві. Так, язик, мож ли во, й ма -
лень ка ча с ти на на шо го тіла, але над зви чай но
мо гут ня!

Ву ди ла, що вкла да ють ся в рот ко ням, теж
ма ленькі, але з їх до по мо гою кіньми уп рав ля -
ють. У слов ни ку Веб сте ра дається та ке виз на -
чен ня сло ва «ву ди ла»: «Ме та ле ва де таль шор,
за до по мо гою якої кон тро лю ють і при бор ку -
ють тва ри ну». От же, це річ, яка дає змо гу кон -
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тро лю ва ти. Нам не обхідно вкла с ти в свої ус та
ву ди ла, але ніхто си лою не змо же цьо го зро би -

- ат ит ян йирп онйітсом ас іннив оп им ум от І .ит
- ал ид ув« им ит ед уб йит явС хуД .ян нешір ек

ми», як що ми прий ме мо Йо го го ло ву ван ня.
Ко ли го во ри ти ме мо хибні сло ва, ми відчуємо,

- он ьлив арп у сан ит ав ур екс ясьтєаг ам ан ніВ кя
му на прямі. Він завжди на ма га ти меть ся
відвер ну ти нас від ха ле пи. Не обхідно ду же ви -
со ко ціну ва ти Йо го служіння.

Дух Свя тий — наші шо ри й ву ди ла
Не будь те, як кінь, як той мул не ро -

зумні, що їх тре ба при бор ка ти оз до бою
їхньою, ву ди лом і вуз деч кою, як до те бе во -
ни не збли жа ють ся.

Пса лом 31:9

Ко нем прав лять по тя гом вуз деч ки. Як що
він не підко рить ся, то ву ди ла, що є в йо го роті,

- убдів ем ас еТ .юл об ог он неш артс ьтуд адв аз
вається і в на ших сто сун ках із Ду хом Свя тим.
Він – вуз деч ка й ву ди ла в на шо му роті. Він
має спря мо ву ва ти нас. Як що підко ри мо ся Йо -
го керівництву, то прий де мо ту ди, ку ди
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потрібно, і три ма ти ме мо ся по далі від не без -
печ них місць. А як що не слу ха ти ме мо Йо го,
відчу ва ти ме мо ве ли кий біль.

Рот ду має сам за се бе
ян нес ен ив ек ясв )омєад икдів( і…

й уся ку гордість й на хаб ну дум ку), що
підіймається про ти (істин но го) пізнан ня
Бо га, і по ло ни мо вся ке знан ня на по слух
Хри с тові (Месії, По ма за ни ку). 

5:01 нят нир ок од ег урД

Під час ви про бо ву ван ня язик, здається,
по чи нає жи ти вла сним, ав то ном ним жит тям.
Іноді скла дається та ке вра жен ня, що на моєму
язиці вста но ви ли дви гун і хтось увімкнув йо го
ще до то го, як я встиг ла зро зуміти, що коїться.
Ду же важ ли во та кож кон тро лю ва ти свої дум -
ки, бо во ни – дже ре ло на ших слів. Ди я вол
підки дає якусь дум ку, на при клад: «Я про сто не
мо жу так далі». І не встиг ли ми оком морг ну ти,
як язи ка вже вве де но в дію і він по чи нає оз ву -
чу ва ти цю дум ку. Оскільки про бле ма по чи -
нається з ду мок, її розв’язан ня – та кож. Ми
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- арп ен »ит ад икдів« омєаМ .ут с ирХ ус усІ хулс
вильні дум ки (2Кор. 10:5, ВKЯ). ец – муз ор шаН
по ле бит ви. - ан ок ив бощ ,ит ив оно аб ерт ог оЙ
ти до б рий Бо жий план для на шо го жит тя (Рим.
12:1,2). Нам не вдасть ся кон тро лю ва ти язи ка,
як що ми не бу де мо кон тро лю ва ти ро зум.

Як що го во ри ти про кон троль над ро зу мом,
ціка во зна ти, що лю ди, які зай ма ють ся чак лун -
ст вом, на ма га ють ся взя ти кон троль над дум ка -
ми інших. На вчи ти ся спря мо ву ва ти по гані
дум ки на не вин них лю дей – це чи не го ло вна
їхня ме та. От же, ди я вол хо че кон тро лю ва ти
наш ро зум. Дух Свя тий праг не то го са мо го, але
Він ніко ли не ро би ти ме цьо го при му со во. Це
– наш вибір. Дух Свя тий ве де нас у пра виль -
но му на прямі, доріка ю чи, ко ли з’яв ля ють ся
хибні дум ки. Потім ми прий маємо рішен ня
при бор ка ти їх і по ча ти ду ма ти про те, що при -

- оП в ец орп омєат иЧ .ид олп ірбод ем ит ис он
сланні до фи лип’ян 4:8: «...що тільки прав ди ве,
що тільки чес не, що тільки пра вед не, що
тільки чи с те, що тільки лю бе, що тільки гідне
хва ли, ко ли яка чес но та, ко ли яка по хва ла, ду -
май те про це, (і постійно на ла ш то вуй те ваш
ро зум са ме на такі дум ки)!» 
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У Псалмі 18:15 ска за но: «Не хай бу дуть із
волі Твоєї сло ва моїх уст, а дум ки мо го сер ця
пе ред ли цем Твоїм, Гос по ди, (вірна, не по хит -
на) ске ле моя й мій Спа си те лю!» Зверніть ува -
гу, що пи шеть ся про дум ки і про ву с та. На го ло -

- еД .ірап у ьтюід ин ов об ,хин ан ем ас ясьтєуш
які лю ди на ма га ють ся кон тро лю ва ти свої ус та,
але не хту ють дум ка ми. Це те са ме, що зріза ти
верхівку бур’яну: як що йо го корінь за ли шить -

.ув онз ет с ор орп ов ок зя’вобо нів ,ілмез в яс

За мис люй тесь над своїми сло ва ми
Бла женні (щас ливі лю ди, ті, що ма ють

до б ру вда чу і яким мож на по за зд ри ти) не -
по рочні (пра ведні, щирі лю ди, ті, що не ма -
ють вад) в до розі (на шля ху ви ко нан ня Гос -
под ньої волі), що хо дять (за мис лю ють ся
над своїми вчин ка ми й сло ва ми, щоб
підтри му ва ти їх згідно з) За ко ном Гос -
поднім (до с ко на лою во лею Бо жою)!

Пса лом 118:1

Наші сло ва ма ють відповіда ти Гос подній
волі. Ко ли ви про хо ди те період ви про бу ван ня,
не зо се ре д жуй тесь на то му, де ви пе ре бу ваєте
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нині і що з ва ми відбу вається в цей час, а
дивіться на се бе і свої об ста ви ни че рез приз му

- оп етєав уб ер еп і аг ер еб дів ил вилпдів иВ .ирів
се ред мо ря, а на вко ло вас – шторм. Але ви
знаєте, що діста не тесь на інший бік. Там вас
очіку ють бла го сло вен ня, тож не ви с т ри буй те

- орп ив ис ач в єап утсдів йед юл от аг аБ !троб аз
бу вань. Ча ст ко во це відбу вається то му, що во -
ни так і не на вчи лись го во ри ти. Ви про бо ву -
ван ня са ме по собі мо же пригнічу ва ти, тож не
вар то ще й си па ти сіль на ра ну, про мов ля ю чи
не га тивні сло ва і вво дя чи се бе в де пресію.

У Книзі По вто рен ня За ко ну 26:14
ізраїльтя нам бу ло на ка за но при не с ти Гос по ду
свої де ся ти ни й ска за ти Йо му: «Не їв я з них в
жа лобі своїй...» Іноді в скрут но му ста но вищі
лю ди «з’їда ють» свої де ся ти ни, а не відда ють їх

- чер еп зеБ .ип иц нирп ог оЙ ич ю уш ур оп ,уг оБ
яс ит ах улс еч жав хан ив атс бо хин далкс у ,он
- ед ит ав аддіВ« :ох ув ан єутпішан лов я иД .аг оБ

ся ти ну – то мар на спра ва, кра ще при три май у
се бе те, що на ле жить тільки тобі і ніко му йо го
не відда вай». Наш язик по го д жується з цією
дум кою і про мов ляє: «Де ся ти на не діє, кра ще я
ви ко ри с таю гроші, щоб за до воль ни ти свої по -
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тре би. Ніхто не зро бить цьо го за ме не».
Пам’ятай те: ди я вол не хо че, щоб ви діста лись
на інший бік. Він хо че по ба чи ти, як ви роз вер -
не тесь і по пря муєте ту ди, звідки при плив ли.

Якось Ісус роз повів прит чу про зер но, яке
- ит інзір єаж ар б одів ілмез зар бО .)4 .кМ( ьтюіс

пи лю дей, що чу ють Сло во Бо же. Зер но,
посіяне на ка ме ни с то му ґрунті, зма ль о ву ють
та ких лю дей: «Та коріння не ма ють у собі й не -

- нав уділсер еп оба кситу кя ,мод огз а ;інйітсоп
- аш ук опс зар аз ин ов ,ов олС аз єап утс ан ян
,ян нер убо  ,ян нав ур ач зор ьтю ав учдів( яс ьтю

об ра зу)» (вірш 17). Під час ви про бу вань та
,вачв оп сусІ .ит ип утсдів ьтуж ом ид юл вікситу

ит ивя орп аб ерт ил ок ,сач йот ем ас ец ощ
мужність, то му що Він уже пе реміг світ: «Це Я

- оп і ьтсінен вепв( ив ил ам бощ ,вівоп зор мав
вний) мир у Мені. Страж дан ня за знаєте в

ет ьдуб ,ьсетйіб ен( інжавдів ет ьдуб ела ,ітівс
Я( !гімер еп тівс Я :)інтих оп ен ,інвеп ,інен вепв
вир окдіп і мав ит ид окш ан ул ис ог оьн у варбідів

йо го вам)» (Ів. 16:33). Ці сло ва маємо постійно
пам’ята ти й про мов ля ти вго лос.
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Чи мо жуть ожи ти ці кості?
Бу ла на до мною Гос под ня ру ка, і Дух

Гос подній ви про ва див ме не, і спи нив ме не
се ред до ли ни, а во на по вна кісток! І Він
обвів ме не біля них на вко ло, аж ось їх
(людсь ких кісток) ду же ба га то на по верхні
до ли ни, і ось во ни ста ли ду же сухі! І ска зав
Він мені: Си ну людсь кий, чи ожи вуть оці
кості? А я відка зав: Гос по ди Бо же, Ти
знаєш! І ска зав Він мені: Про ро куй про ці
кості, та й ска жеш до них: Сухі кості, по -
слу хай те сло ва Гос под нь о го!

Єзекіїль 37:1–4

- тиж еш ав ибін ,кат ьсит ав уч оп ет еж ом иВ
тя – ли ше сухі, мертві кістки. Об ста ви ни кри -
чать тільки про смерть. Мож ли во, ви втра ти ли
надію, але доз воль те мені по ка за ти вам, як Бог
мо же ви ве с ти вас із ха ле пи.

- зор ам ьсиП ог от явС ук виру ум оьц в ілаД
повідається, що про рок ро бить так, як йо му
на ка зав Бог. І він ба чить, як Гос подь повністю
віднов лює раніше мертві, сухі кістки і вкла дає

- ит атс еж ом ем ас еТ .худ й уш уд ук ьсдюл хин в
- оБ ом ен атс им ил ок ,ідот икьліт елА .им ан з яс
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жи ми ву с та ми і про ро ку ва ти ме мо Йо го Сло во.
Ми вже не змо же мо про мов ля ти наші затхлі
сло ва і, пе ре бу ва ю чи під ти с ком, доз во ля ти ву -
с там пра ви ти в на шо му житті.

Ла за рю, вий ди сю ди! 
Був же хво рий один, Ла зар у Віфанії, із

се ла Марії й се с т ри її Мар ти. А Марія, що
(тоді) брат її Ла зар був хво рий, бу ла та,
що по ма за ла Гос по да ми ром, і во лос сям
своїм Йо му но ги об тер ла. Тоді се с т ри по -
сла ли до Ньо го, го во ря чи: Ось не зду жає,
Гос по ди, той, що (так силь но) ко хаєш йо го!..

Від Іва на 11:1–3

В 11 розділі Єван гелії від Іва на опи са но
хво ро бу й смерть Ла за ря. Ко ли Ісус прий шов у
місто, той ле жав по хо ва ний уже три дні.
Зустріча ю чи Ісу са, Ла за ре ва се с т ра Мар та
ска за ла Йо му: «Ко ли б, Гос по ди, був Ти отут,
то не вмер би мій брат...» (вірш 21). Іноді ми
са ме так і по чу ваємось. Ду маємо, що як би Ісус

- кані б ол уб есв ,ешінар их орт б ач ох яс вивя’з
ше. Я впев не на, що дум ки учнів бу ли схо жи ми:
як би Ісус не спав на кормі чов на, си ту ація не
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- авІ дів їілег навЄ В .юонйідан зеб юок ат б ал уб
на 11:23–25 чи таємо, що Гос подь відповів на
ці сло ва без по рад ності й роз па чу: «Про мов ляє
до неї Ісус: Вос крес не твій брат! Відка зує
Мар та Йо му: Знаю, що в вос кресіння ос тан нь -
о го дня він вос крес не. Про мо вив до неї Ісус: Я
(Сам є) вос кресіння й жит тя. Хто вірує в Ме -
не (вірить Мені, довіряє Мені, по кла дається
на Ме не), хоч і вмре, бу де жи ти». Кінець цієї
історії ви знаєте. Ісус по кли кав Ла за ря, який

- ом з вош йив йот бощ ,інд ир ит оч йив трем вуб
ги ли, і він вий шов – жи вий і здо ро вий. Як що
Ісус зміг вос кре си ти мерт ву лю ди ну, то Він на -
пев но змо же вос кре си ти мертві об ста ви ни ва -
шо го жит тя.

От же, на при кла дах із жит тя про ро ка
- зеб юокя ,ощ ,ом ич аб яр аз аЛ і ялїікезЄ

вихідною не зда ва лась би си ту ація, Бог мо же її
зміни ти. Але пам’ятай те: є ду ховні за ко ни,
яких ми по винні до три му ва тись, щоб ста ти
свідка ми чу додійної Бо жої си ли. Один із цих
ду хов них за конів по ка за но в історії про жінку
з кро во те чею.
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Про дов жуй те го во ри ти це собі
А жінка од на, що два над цять років хво -

рою на кро во те чу бу ла – во на чи ма ло на -
терпіла ся від (рук) ба га ть ох лікарів і ви т -
ра ти ла все до б ро своє, та ніякої по мочі з
то го не ма ла, а прий ш ла ще до гіршо го. Як
за чу ла во на про Ісу са, підійшла че рез на -
товп ізза ду, і до торк ну лась до одежі Йо го.

72–52:5 ак раМ діВ

Що мож на ви не с ти для се бе з цієї історії?
Про тя гом два над ця ти років у жінки бу ла од на
й та са ма про бле ма. Во на ду же страж да ла, і
ніхто не міг їй до по мог ти. Без пе реч но, її не по -
коїли по гані дум ки й сумніви. Вирішив ши піти
до Ісу са, во на, ма буть, по чу ла в своєму ро зумі
такі сло ва: «А яка з цьо го бу де ко ристь?» Але
жінка про бра лась крізь на товп, що тис нув на
неї з усіх боків. Хо ча це її зовсім вис на жи ло,
во на, од нак, до торк ну лась до країв одя гу Ісу са
– і оду жа ла (вірші 29–34, пе ре клад ВКЯ).

Вар то звер ну ти особ ли ву ува гу ось на що:
«Бо во на го во ри ла про се бе: Ко ли хоч до торк -
нусь до одежі Йо го, то оду жаю...» (Мк. 5:28).
Во на го во ри ла до се бе! Во на го во ри ла до се бе!
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Ви ро зумієте? Во на го во ри ла до се бе! Не зва -
жа ю чи на са мо по чут тя, на те, що інші лю ди на -
ма га ли ся спан те ли чи ти її, що про бле ма не

- ен ,ус ач ог ол ав ирт мог ят орп яс ал ав узя’взор
зва жа ю чи на те, що че рез на товп не мож ли во
бу ло про тис ну тись, ця жінка от ри ма ла своє
ди во. Ісус ска зав, що са ме віра вря ту ва ла її
(вірш 34). Віра бу ла вивільне на за до по мо гою

- ен її ,итяід ал ач оп арів бощ ог от ялД .вілс
обхідно ак ти ву ва ти. І один із шляхів, як це
мож на зро би ти, – за до по мо гою слів. Про дов -
жуй те го во ри ти це собі – і не пе ре ста вай те
віри ти!

В’язні надії
)ян натівцорп і ик еп зеб( інид ревт оД

верніться, о в’язні надії! І сьо годні звіщаю:
Подвійно тобі по вер ну (ко лишнє твоє
процвітан ня)!

За харії 9:12

Ми роз г ля ну ли три си ту ації: як ожи ли
мертві кістки, як вос крес ла мерт ва лю ди на і як
бу ла повністю зціле на не виліков на хво ро ба.
Всі ці три ви ди «штор му» бу ли непідвладні лю -
дині, але Бо гові мож ли во все (Мв. 19:26).
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Не що дав но, ко ли я са ма по тра пи ла в
штор мові об ста ви ни, Дух Свя тий по ка зав мені
цей вірш із Кни ги про ро ка За харії, який я
раніше не поміча ла. Все ви гля да ло так, ніби
при хо ва ний скарб че кав на ме не до то го ча су,
ко ли він мені на справді зна до бив ся. Бу ду чи
«в’яз ня ми надії», маємо бу ти спов не ни ми віри,
мис ли ти з надією і про го ло шу ва ти сло ва надії.
Це – ос но ва, на якій три мається віра. Де які
лю ди по чи на ють шу ка ти її ли ше після то го, як

вий де. Ніко ли не по ли шай те надію, яки ми су -
хи ми не зда ва лись би кістки, якою б мерт вою
не бу ла ва ша си ту ація і як би дов го не три ва ла
ва ша про бле ма. Бог і сьо годні за ли шається Бо -
гом. І Йо го Сло во ка же: як що ми про дов жу ва -
ти ме мо мис ли ти по зи тив но і за ли ша ти ме мо ся
«в’яз ня ми надії», Він по вер не нам вдвічі
більше від то го, що ми втра ти ли.

Перехiд на iнший бiк    ��



Мо лит ва, що до по мо же 
вам кон тро лю ва ти ву с та

ат су ан уж ор отс ,ид оп соГ ,ид алк оП
мої, сте ре жи двері губ моїх!

Пса лом 140:3

іц ич ю уш ол ог орп ,яс юл ом от с ач еж уд Я
сло ва із Свя то го Пись ма, оскільки знаю, що в
бо ротьбі з моїм язи ком потрібна до по мо га –

- кя ,вав ир к ив йит явС хуД бощ ,уч ох Я .ян дощ
що за ба га то го во рю, або ка жу речі, котрі не
вар то бу ло б ка за ти, або про го ло шую не га -

- аз юял вом зор оба ,яс уж ракс оба ,ав олс інвит
над то жор ст ко то що. Всі сло ва, що об ра жа ють
Бо га, ма ють бу ти ви ко ре нені. То му не обхідно
постійно мо ли ти ся: «По кла ди, Гос по ди, сто ро -
жу на ус та мої, сте ре жи двері губ моїх!»

ог от явС зі ков иру йив ил жав нидо еЩ
Пись ма, схо жий за змістом, – Пса лом 16:3:
«...І роз ду му вав я, щоб ли хе з моїх уст не ви хо -
ди ло». Як я вже ка за ла, ми маємо розмірко ву -

- тиж ірефс йіц в он ьлив арп ит ин ич бощ ,ит ав
ен им ,ірів оп ич ув иж ,ил иб ор ен им б оЩ .ят
ит ав унілпиц сиД .он муд зеб ец ит иб ор іннив оп

се бе – це свідо мий вибір. Він не завжди лег -
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кий, але по чи нається з на по лег ли во го рішен -
ня. Ко ли ми пе ре пли ваємо на інший бік і рап -
том на се ре дині шля ху по трап ляємо в шторм,
нам не одмінно до ве деть ся прий ня ти рішен ня
за бо ро ни ти ли хим сло вам ви хо ди ти з на ших
уст. Са ме тоді ми по винні мо ли ти ся, про го ло -
шу ю чи цей вірш.

Ще один ури вок Свя то го Пись ма, який я
ре гу ляр но сповідую в мо литві, – Пса лом
18:15: хїом ав олс їєовТ ілов зі ьтуд уб йах еН«

- соГ ,мїовТ мец ил дер еп яц рес ог ом ик муд а ,тсу
- апС йім й яом ел екс )ан тих оп ен ,анрів( ,ид оп

си те лю!» Моліться, сповіду ю чи Сло во Бо же.
Ніщо швид ше, крім ньо го, не при вер не ува гу
Бо га. Ли ше Йо го Сло во не се в Собі си лу Свя -
то го Ду ха. 

- атс ам ьсиП ог от явС зі ик виру іц йах еН
нуть по кли ком ва шо го сер ця. Не хай щи рим
бу де ва ше ба жан ня здо бу ти пе ре мо гу в цій
сфері жит тя. І як що ви шу ка ти ме те Бо га і йо го
до по мо ги, не вдовзі ви поміти те, що
змінюєтесь. Бог зро бив це зі мною, і Він не ди -
вить ся на об лич чя (Дії 10:34). Всі лю ди, які ви -
ко ну ють вста нов лені Бо гом вказівки, от ри му -
ють обіцяні Бо гом ре зуль та ти.

Перехiд на iнший бiк    ��



Щоб ма ти кон троль над своїм язи ком,
моліться так: «Гос по ди, я про шу, щоб Ти до -
поміг мені роз ви ну ти чут ливість до слів Свя -
то го Ду ха сто сов но моїх ма нер у спілку ванні. Я

- окдіп ен ощ ,кюлсів кя ,юот репв ит уб уч ох ен
ряється ніко му без за сто су ван ня вуз деч ки й
шор. Я хо чу ру ха тись у на прямі, який Ти мені
вка жеш, ли ше від од но го Тво го лег ко го спо ну -
кан ня. Я мо лю ся, щоб Ти до по ма гав мені під час
життєвих штормів, ко ли я пе ре пли ваю на

- ом оп од яовТ анбіртоп иджваз інеМ .кіб йишні
га, Гос по ди, але найбільше в ці ча си спо ку си.
По кла ди сто ро жу на мої ус та і зро би так, щоб
сло ва, які зліта ють з моїх уст, бу ли прий нятні
для Те бе, Гос по ди, Си ло моя і мій Спа си те лю. В
Ім’я Ісу са я мо лю ся. Амінь».
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Розділ 2

Чи спа сенні 
ваші ву с та?

...Зо стра хом і тремтінням (не довіря -
ю чи собі, з особ ли вою обе режністю, м’яко,
свідо мо, ос теріга ю чись спо кус, ут ри му ю -
чись від усь о го, що мо же об ра зи ти Бо га й
при ни зи ти Ім’я Хри с то ве) ви ко нуй те
(куль ти вуй те, прагніть до ме ти, боріться
за) своє спасіння. 

До фи лип’ян 2:12

Я пам’ятаю той день, ко ли Гос подь ска -
зав: «Джойс, на став час твоїм ву с там прий ня -
ти спасіння». Мож ли во, вам див но це чу ти, але
са ме так бу ло на справді. Ад же мож на бу ти
спа сен ним і при цьо му роз мов ля ти так, ніби
все на впа ки. Лю ди на мо же бу ти ди тям Бо жим,
але роз мов ля ти так, ніби во на ним не є. Я це
знаю, бо са ма бу ла та кою. Не до стат ньо от ри -
ма ти спасіння, наші ву с та теж ма ють бу ти спа -
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сен ни ми. Це — ча с ти на про це су, про який
апо с тол Пав ло ка зав як про «ви ко ну ван ня»

.ин ид юл яннісапс
Що ж оз на чає «ви ко ну ва ти чиєсь

спасіння»? У По сланні до ефе сян 2:8,9 Пав ло
чітко про го ло сив, що спасіння не мож ли во за -
ро би ти. Во но дається по Божій бла го даті і
прий мається че рез віру лю ди ни. Во но не є ви -

- х ив ен отхін бощ ,ик ничв ірбод аз юод ор ог ан
ва ляв ся. На пер ший по гляд мо же зда ти ся, що
ці два урив ки з По слань до фи лип’ян та ефе -

- огз ян неж д ор аН .ум он до ен до ьтач ер еп ус няс
ри, прихід Си на Бо жо го Ісу са Хри с та і Йо го

- уД мит явС ян нен воп ан ,сан в ит иж ян наж аб
хом і ство рен ня все ре дині нас но во го сер ця –
все це по Своїй бла го даті, ми лості, лю бові і до -
б роті мо же да ти ли ше Бог. Він зро бив замість
нас усе не обхідне, а нам тре ба ли ше прий ня ти
Йо го по да ру нок за до по мо гою віри. А ви ко -

- зеб ман вад гоБ екя ,яннісапс ог ош ан ян нан
плат но, – це на ступ ний етап сто сунків із Ним.
Інак ше ка жу чи, Гос подь посіяв у нас зер но, а

- уД мит явС зі ит ав юц арпвіпс іннив оп им ілад
хом, щоб по ба чи ти, як із насіни ни ви ро с те ве -
ли ке де ре во.
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Як ви ро с ти ти насіння
й івом а ар вА ил уб інад іцинтібо А

насінню йо го. Не го во рить ся: і насінням, як
про ба га ть ох, але як про од но го: і Насінню
твоєму, яке є Хри с тос.

До га латів 3:16, ВКЯ

Біблія го во рить про Ісу са Хри с та як про
«насіння». Мені це по до бається, бо як що я
маю насіння, то ма ти му і вро жай. Ісус – до б ре

- д ас ьдоп соГ .гоБ ман ит ад єаж аб екя ,яннісаН
жає насіння, але йо го тре ба по ли ва ти, ви ри ва -
ти бур’яни, охо ро ня ти від шкідників то що.
Грунт, в яко му во но по са д же не, – це наші
сер ця. За всім, що не обхідно зміни ти або чо го
тре ба поз бу ти ся, не мож ли во вгледіти од но час -
но. Пе ред на ми стоїть не лег ке за вдан ня, і ли ше
Дух Свя тий знає на пев но, ко ли, що і як ро би -
ти. Ко ли Він звер тається до нас, вка зу ю чи на
певні не доліки, ми по винні підко ри ти Йо му
свою во лю. Це оз на чає підко ри ти плоть го ло -
ву ван ню Ду ха.

Як що хтось із нас при га дає ті ча си, ко ли
- еп ьтиб орз і ,мог оБ з ит ид ох ван ич оп еш ил нів

релік всьо го то го, що Гос подь змінив у ньо му

Чи спасеннi вашi вуста?   ��



відтоді, він бу де вра же ний ре зуль та том. Без пе -
реч но, ти на по чат ку шля ху і сьо годні – дві
різні лю ди ни. Я пам’ятаю, як Бог на вчав ме не
за ле жа ти від Ньо го, да вав ро зуміння, що я
нічо го не змо жу без Ньо го. Потім Він роз би -
рав ся з моїми мо ти ва ми, по яс ню ю чи: те, що я
роб лю, не так важ ли во, як те, чо му я це роб лю.
Гос подь зміню вав моє став лен ня, впо до бан ня
– які те левізійні про гра ми й кінофільми я
див лю ся, мою ма не ру вдя га ти ся, мої дум ки –
і, зви чай но, мій язик. Чес но ка жу чи, над цим
Йо му до ве ло ся по тру ди ти ся найбільше.

Ко ли Бог хо че ви ко ри с та ти щось у на шо му
житті, ди я вол обов’яз ко во спро бує це вкра с ти.
Оскільки я по кли ка на про повіду ва ти Сло во
Бо же, са та на на ма га ти меть ся за бра ти віжки
від мо го да ру з Бо жих рук. Зви чай но, за всі ці
ро ки я ба га то на вчи лась, як уп рав ля ти своїм
язи ком. Але од но го дня Бог звер нув ся до ме не
з та ки ми сло ва ми: «На став час твоїм ву с там
прий ня ти спасіння». Я зро зуміла, що цьо го ра -
зу Він на ла ш то ва ний ду же серй оз но. Дух Свя -
тий не про сто вирішив да ти мені не ве лич кий
урок про важ ливість слів, а по да ру ва ти об’яв -
лен ня про мої ву с та, що мо же зміни ти жит тя!
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Очистіть свої ву с та!
і ,уж ак ен тех ялш об я ,ет йах улс оП

відкрит тя моїх губ – то про сто та. Бо
прав ду го во рять ус та мої, а лу кав ст во –
ги до та для губ моїх. Всі сло ва моїх уст
спра вед ливі (чесні й угодні Бо гові), не ма в
них крутійства й лу кав ст ва.

При повісті 8:6–8

Чи та ю чи раніше такі урив ки зі Свя то го
Пись ма, я ро зуміла, що мені ду же да ле ко до
до с ко на лості. Я мо ли ла ся про більш силь не по -
ма зан ня на моє учен ня й служіння. І тоді Бог
по ка зав мені трьох лю дей з Біблії, що бу ли по -
кли кані, але ма ли про бле ми з язи ком. Він
відкрив мені, що спер шу Йо му до ве ло ся щось
зро би ти з їхніми сло ва ми й ву с та ми, аби ви ко -
ри с та ти цих лю дей згідно зі Своїм по чат ко вим
пла ном.

Бо яз ливі ву с та Єремії
І прий ш ло мені (Єремії) сло во Гос поднє,

го во ря чи: Ще по ки те бе вфор му вав в ут -
робі ма терній, (щоб ти був Моїм об ран цем
й інстру мен том), Я пізнав був те бе, і ще
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,вит явс оп еб ет ,ар т ун зі вош йив ит ик оп
:вівопдів я А !мад ор ан ак ор орп аз еб ет вад

ен ит ял вом орп я жат ,еж оБ ,ид оп соГ ,О
- акдів інем еж ьдоп соГ ..!каню ещ я об ,юімв

зав: Не ка жи: Я юнак, бо ти підеш до всіх,
,есу шеж акс і ,еб ет Я юл ш оп икьліт ид ук

ен( им ин дер еп ьсйак ял еН .уж ак ан ібот ощ
- от з уд уб Я об ,)ітсон тус ирп хї у йівокяін
- соГ ьтир ов ог ,ит ав ут яр еб ет бощ ,юоб
- од і ,юовС ук ур ьдоп соГ гятс орп І !ьдоп
:ваз акс ен ем од й ат тсу хїом ьсвун крот

Я ,ьсив иД !їоМ ав олс ат су їовт в вад Я ьсО
й им ад ор ан дан еб ет вич анз ирп індог оьс
і ,ит ир уб ат ит ав ир ив бощ ,им ав тс рац

ит ав уд уб бощ ,ит ав ун йур ат ит иб уг бощ
й на са д жу ва ти!

Єремії 1:4–10

- орп« ватс нів бощ ,юімерЄ вак илк оп гоБ
- ев од ум оЙ ук тач опс елА .»відор ан ялд мок ор

ло ся очи с ти ти йо го ву с та, бо Єремія го во рив
те, що Гос подь не велів. У нас – так са мо. Ми
по винні зро зуміти: ко ли Бог за кли кає нас
щось зро би ти, не вар то го во ри ти, що ми цьо го

- ис діп ец ман ощ ,еж ак гоБ ощ кЯ .ом еж омз ен
лу, то це справді так. Ду же ча с то ми про мов -
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ляємо сло ва, навіяні на ши ми стра ха ми, або
сло ва, які інші лю ди ко лись ка за ли про нас,
або те, що ска зав нам ди я вол.

- ов ог ощ ,ет еб ес орп ит ир ов ог іннив оп иМ
рить про нас Бог! Ісус ка зав: «Сам Я від Се бе
нічо го не роб лю, але те го во рю, чо го Отець
Мій Ме не на вчив. Я го во рю ли ше те, що Отець
Мені роз повідав» (Ів. 8:28, 12:50, пе ре фра зо ва -
но ав то ром).

єад ик ніВ .ещ ив яс ит яндіп єак илк аз гоБ
вик лик, щоб ми не про мов ля ли власні сло ва.

- уд дів а ,ішуд дів ен ил ир ов ог им бощ ,еч ох ніВ
ху. Бог го тує Своїх лю дей, щоб ви ко ри с та ти їх
під час ос танніх жнив. Але для цьо го потрібна
по пе ред ня підго тов ка. Це оз на чає, що Бо гу до -
ве деть ся по пра цю ва ти з на ми і що ми по винні
довіри ти ся Йо му. Про тя гом кількох років Він
зміню вав нас, але на став час для особ ли вих,
ос танніх змін.

Мож ли во, раніше ви вже чу ли про повіді
про важ ливість слів, то му те, що я ка жу, – не
но ви на для вас. Але, як і більшість із нас, досі
ви доз во ля ли собі де які вільності. Од нак від
сьо годні все має бу ти інак ше. 
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Но вий рівень — 
нові за гро зи від ди я во ла

:то ав аС гоБ ьдоп соГ като єакірив ум оТ
За те, що (ви, лю ди), го во ри те сло во та ке,
ось Я в ус та твої, (Ієреміє), вкла ду сло во
Своє за огонь, а на род цей – то дро ва, і він
по же ре їх!

Єремії 5:14

йив он ан яс ит яндіп сан єак илк аз гоБ
- ис їож оБ інвір ум ов он ум он жок ан елА .ьневір

ли й бла го сло вень ми пе ре жи ваємо но вий
рівень про ти сто ян ня. В ми ну ло му Єремія, ма -
буть, роз мов ляв так, як, скажімо, ми сьо годні.

- оьц ан І .ещ ив яс ит яндіп ог ой вак илк оп гоБ елА
му рівні старі сло ва за ве ли б Єремію в ха ле пу.

- олс іньлив арп ен ощ ,итімуз ор іннив оп иМ
ва мо жуть відчи ни ти двері пе ред во ро гом.

- оьц ен ем вачв ан гоБ ус ач ог ол ав ирт мог ят орП
го не ро би ти. Але якось Він ска зав: «Джойс, не
зва жай ли ше на двері; ди я вол шу кає навіть ма -

- ит с арк орп иб гім нів укя зер еч ,ун иліщ ук ьнел
ся в твоє жит тя».

ен ец ,ум ол ун им у вин ич ен яімерЄ иб кЯ
бу ло та ким дієвим у бо ротьбі про ти цар ст ва
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те м ря ви, як хотів то го Бог. Упев не на, те са ме
відбу вається і в на шо му житті. З ти ми ре ча ми,
на які Бог ко лись за кри вав очі, сьо годні Йо му
до ве деть ся розібра ти ся. Ми не мо же мо хо ди ти
по плоті, до ки не на ста не час ви ко ри с то ву ва ти
ду хов ний дар, а потім на ма га ти ся шви день ко
на пов ни тись Ду хом. Як що так жи ти ме мо, то
не от ри маємо си ли й по ма зан ня.

,ум ой ваз акс гоБ юімерЄ орп їіротсі в ілаД
що зро бить Своє Сло во в йо го ус тах подібним
до во гню, а лю дей – подібни ми до хми зу. Ко -
ли про го ло шую Бо же Сло во, я теж хо чу, щоб
во но впли ва ло на лю дей, ра ди каль но зміню ю -
чи їхнє жит тя. То го са мо го по винні праг ну ти й
ви. В нас не має ча су щось тут тро хи зро би ти,
щось там (Ісаї 28:10,13). По ра зай ня ти ся Бо -
жою спра вою.

- адівоп зор хикя в ,кож инк от аг аб ал ат ич Я
ло ся про про бу д жен ня ми ну лих років і по яс -
ню ва лось, чо му по ма зан ня Бо же на тодішніх
про повідях бу ло та ким силь ним, що сотні лю -
дей вста ва ли зі своїх сидінь і па да ли на підло гу,
бла га ю чи Бо га про зцілен ня та спасіння. Я
вірю, що в такі мо мен ти Бог яв ляв Се бе, пе ре -
тво рю ю чи сло ва в ус тах про повідників на во -
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гонь, а лю дей – на хмиз. Але нічо го та ко го не
ста неть ся з на ми, як що ми змішу ва ти ме мо
різні сло ва в своїх ус тах. Мож ли во, ми так і не

- ан кан до ,ірефс йіц в ітсол ан ок с од ом ен гяс од
став час по ста ви ти ся до цьо го серй озніше.

Я мо ли ла ся про більш силь не по ма зан ня, і
- репс ела ,ит ад ог ой інем йив от ог вуб ьдоп соГ

шу ска зав: «Джойс, на став час твоїм ву с там
прий ня ти спасіння». Ча с то, ко ли ми про си мо
про щось Бо га, спо чат ку нам тре ба зміни тись,
щоб от ри ма ти відповідь на мо лит ву. Як що ви

- ев од ,ов ил жом ,іньлапс ялд ілбем етєаб дирп
деть ся ви не с ти де які речі, щоб нові по куп ки в
ній вмісти ли ся. Не жал куй те за тим, від чо го
тре ба відмо ви тись. Радійте, що но ве прий де у
ва ше жит тя!

Повільні й нез г рабні ву с та Мой сея
- оп соГ О :ад оп соГ од ваз акс йес йоМ аТ

ди, я не про мо вець ні від учо ра, ні від по за -
вчо ра, ані відтоді, ко ли Ти го во рив був до
Сво го ра ба, бо я тяж ко ус тий та тяж ко я -
зи кий.

Вихід 4:10
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Ко ли Бог по кли кав Мой сея бу ти Йо го
пред став ни ком пе ред фа ра о ном й ізраїльтя на -
ми, Мой сей за явив, що не мо же ви ко на ти те,
чо го від ньо го хотів Гос подь, бо має «про бле ми
з язи ком». Бог відповів йо му так: «Хто дав ус -
та лю дині? ...чи ж не Я, Гос подь?» (вірш 11).

Ми іноді ду маємо, що Бог не знає про наші
слаб кості – але Він знає все. Зро зумівши, що
Бог по кли кав ме не про повіду ва ти Йо го Сло во
пе ред ве ли кою ау ди торією, я на га да ла Йо му,
що я – жінка. Сумніва ю ся, що для Ньо го це
бу ло но ви ною. Ме не це теж не об хо ди ло. Але
я зна ла ба га ть ох лю дей зі схо жою про бле мою,
то му за сумніва ла ся. Мені тре ба бу ло поз бу ти -
ся цих сумнівів, перш ніж я змог ла зро би ти
щось до б ре.

- йоМ ваз акс гоБ ощ ,омєат ич ішрів 21 У
сею: «А те пер іди, а Я бу ду з ус та ми твоїми, і

.»ит ир ов ог шєам ит ощ ,еб ет ит ачв ан уд уб
- ол ог орп мав еж акс гоБ ил ок ,уз ар ог он путс аН

си ти Йо го Сло во, а у ва шо му серці з’явить ся
страх, пам’ятай те: як що Він по слав вас, то й
на вчить, що і як ка за ти.
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Не чисті ву с та Ісаї
Ро ку смерті ца ря Озії ба чив я (у

видінні) Гос по да, що сидів на ви со ко му та
підне се но му пре столі, а кінці одежі Йо го
пе ре пов ню ва ли (найбільш свя щен ну ча с -
ти ну хра му). Се ра фи ми сто я ли звер ху Йо -
го, по шість крил у кож но го: дво ма (ко жен)
за кри вав об лич чя своє, і дво ма (ко жен) за -
кри вав но ги свої, а дво ма (ко жен) літав. І
кли кав один до од но го й го во рив: Свят,
свят, свят Гос подь Са ва от, уся зем ля по -
вна сла ви Йо го! І за хи та ли ся чо пи по рогів
від го ло су то го, хто кли кав, а храм пе ре -
пов нив ся ди мом! Тоді я ска зав: Го ре мені,
бо я за на па ще ний! Бо я чо ловік не чи с то ус -
тий, і си д жу по се ред на ро ду не чи с то ус то -
го, а очі мої ба чи ли Ца ря, Гос по да Са ва о -
та! І при летів до ме не один з Се ра фимів,
(райсь ких істот), а в руці йо го вугіль роз -

жертівни ка. І він до торк нув ся до уст моїх
та й ска зав: Ось до торк ну ло ся це твоїх
уст, і відійшло без за кон ня твоє, і гріх твій
окуп ле ний. І по чув я го лос Гос по да, що го во -
рив: Ко го Я по ш лю, і хто піде для Нас? А я
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відка зав: Ось я, по ш ли Ти ме не! А Він про -
ка зав: Іди, і ска жеш на ро дові цьо му: Ви бу -
де те чу ти постійно, та не зро зумієте, і
бу де те ба чи ти завжди, але не пізнаєте.

Ісаї 6:1–9

По кли кан ня Ісаї – гар ний при клад то го,
як Бог очи щає ву с та лю ди ни, перш ніж по ча ти
ви ко ри с то ву ва ти її. Цей ури вок Свя то го Пись -
ма на вчає, що Гос подь змінює нас, ко ли ми пе -
ре бу ваємо в Йо го при сут ності. Ісая зро зумів,
що має не чисті ву с та. Впев не на, він від усь о го
сер ця по про сив Бо га про до по мо гу, і Той
відповів. Прихід Се ра фи ма з роз пе че ним
вугіллям опи са но як миттєву подію. Але не
завжди відбу ва ти меть ся са ме так. Зви чай но,
кож ний із нас мріє про миттєве звільнен ня,
але ча с то (мені здається, що навіть у більшості
ви падків) очи щен ня – це про цес.

- аз ,пиц нирп итімуз орз іннив оп им кан дО
пи са ний у цих віршах. Зо к ре ма в сьо мо му по -
ка за но, що гріх Ісаї бу ло про ще но. От же, мож -
на зро би ти вис но вок, що йо го не чисті ву с та
бу ли грішни ми. І став лен ня до цьо го –
відповідне. У вось мо му вірші чи таємо про по -
кли кан ня Ісаї. Бог за пи тав: «Хто піде для Ме -
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не?» Ісая відповів: «Ось я, по ш ли ме не». Він
усім сер цем ба жав слу жи ти Гос по ду, і Бог знав
про це. Він завжди шу кає лю дей, чиє сер це

- ам – ав ому ав ок зя’вобо ен І .ог оьН од ен гарп
ти гар ний ви гляд чи до б ре по во ди ти ся. Як що

- омз иджваз ніВ ,івог оБ ен аддів ин ид юл ец рес
- ах ид ан єам ан итсі яЦ .укнідев оп її ит инімз еж
- учдів ела ,уд оп соГ ит иж улс ьтуч ох ікя ,хит ит

ва ють, що в них за ба га то вад. Про те Бог ви ко -
ом ид ох ирп иМ !им ан ищірт з ик ич елг єув от с ир

до Ньо го такі, які є, а Він змінює нас і ро бить
гле ка ми, які змо же ви ко ри с то ву ва ти (Ісаї 6:8;
2Тим. 2:21).

Після то го як ву с та Ісаї бу ли очи щені, Бог
ска зав йо му: «Йди і роз ка жи про це лю дям»

- неч анз ирп й ян наз ам оп ,ян нак илк оП .)9 шрів(
ня іноді відрізня ють ся, і лю ди на от ри мує їх у
різний час. 
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Коли ви покликані, помазані й
призначені – покладіть фундамент

перед початком будівництва
Ніхто бо не мо же по кла с ти іншої ос но -

ви, окрім (уже) по кла де ної, а во на є Ісус
Хри с тос (Месія, По ма за ник).

Пер ше до ко рин тян 3:11

Бог по кли кав і по ма зав ме не. Але це по ма -
зан ня зро с та ло, ко ли я на бу ва ла досвід у
служінні і впо ко рю ва ла ся Ду ху Свя то му в
своєму серці. Він дав мені при зна чен ня, щоб я
ру ха ла ся впе ред і бу ду ва ла Йо го Цар ст во, але
ли ше після то го, як у мені бу ло за кла де но до б -
рий фун да мент. Як що ви хо че те бу ду ва ти Бо -
же Цар ст во, маєте по кла с ти ос но ву. Один із
пер ших кроків – це при бор кан ня язи ка.

«Гос по ди, спа си мої ву с та!»
І пізнаєте прав ду, а прав да вас вільни -

ми зро бить!
Від Іва на 8:32

Єремія, Мой сей і Ісая ро зуміли: як що во ни
хо чуть ви ко на ти Бо же по кли кан ня, Гос по деві
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до ве деть ся зміни ти їхні ву с та. Те са ме відбу ва -
ти меть ся з на ми. Бог зцілить наші ву с та, але
спер шу ми по винні усвідо ми ти, що по тре -
буємо цьо го. «Прав да ро бить нас вільни ми», –
ка зав Ісус. А прав да по ля гає в то му, що нам
тре ба виз на ти пе ред Гос по дом: «Моїм ву с там
потрібне спасіння!»
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Розділ 3

Піст має охоп лю ва ти
та кож і ваші ву с та

(Ви хо дить, що ли ше) на свар ку та за ко -
лот по сти те ви, та щоб ку ла ком би ти на -
хаб но... Те пер ви не по сти те так, щоб ваш
го лос по чу тий був на ви со чині!

Ісаї 58:4

58)й розділ Кни ги про ро ка Ісаї – це
силь ний ури вок із Сло ва Бо жо го, в яко му роз -
кри то суть справжнь о го по сту. Я про по ную
вам пе ре гля ну ти цей розділ, пе ред тим як про -
дов жи ти чи та ти книж ку далі.

І ви на зи ваєте це по стом?

Хіба ж оце піст, що Я ви б рав йо го, той
день, ко ли мо рить лю ди на ду шу свою, свою
го ло ву гне, як та оче ре ти на, і сте лить ве -
ре ту та попіл? Чи ж оце на зи ваєш ти по -
стом та днем упо до би для Гос по да?

Ісаї 58:5
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з нятьлїарзі ав ом зор – ан ецс ан ас ипО
їхнім Бо гом. Де я кий час лю ди по сти ли й
поміти ли, що Бог, здається, не звер тає на це
ува ги. Він ска зав їм, що во ни по стять з не пра -
виль ни ми мо ти ва ми і що в їхньо му житті є
речі, з яки ми тре ба розібра ти ся.

ит ак роб ирп – утс оп ог о ьнжварпс ат еМ
плоть. Це час, ко ли Божі лю ди рев но мо лять ся,
ре тельніше, ніж завжди, шу ка ють Йо го, про -
ха ють за про рив у своєму житті чи в житті
інших лю дей. Я не маю на меті на вчи ти вас
усіх прин ципів по сту. Хо чу ли ше ска за ти, що є
ба га то спо собів, як мож на по сти ти. Як що ви
виріши ли при свя ти ти пев ний час Бо гові або
відчу ли по клик від Гос по да по сти ти, Він
підтри му ва ти ме вас у цей період. 

розділу Кни ги про ро ка Ісаї, ут ри му ва лись від
їжі, але втра ти ли справжню суть по сту. Бог

- арп ен – утс оп ог оьнхї ив ит ом ощ ,ваз акс
вильні і то му во ни мар но че ка ють відповіді.
Він за пи тує їх: «Чи став для вас піст су то ме -
ханічним – про сто фізич ною впра вою, без
особ ли во го зна чен ня?» І далі Гос подь роз -
повідає, який піст Він ви б рав.
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Звільніться, щоб звільня ти інших
Чи ж ось це не той піст, що Я ви б рав йо -

го: розв’яза ти кай да ни без бож ності, пу та
яр ма розв’яза ти й пу с ти ти на во лю утис -
не них, і вся ке яр мо, (що ско вує вас),
розірва ти?

Ісаї 58:6

Ми по винні не ли ше звільня ти інших, а й
самі не бу ти в кай да нах. Ісус ска зав: «Ко ли Син

от ,)сав ьтиньлівз( им иньлів сав ьтиб орз
справді ви бу де те вільні» (Ів. 8:36). У пе ре кладі
Біблії Ко ро ля Яко ва ска за но: «І як що Син
звільнить вас, то ви бу де те на справді вільни -
ми, і ніхто не змо же спе ре ча ти ся з ва ми що до
цьо го» (пе ре клад з англійської). Маємо
співпра цю ва ти з Ду хом Бо жим, щоб зня ти яр -
мо і кай да ни з се бе і з лю дей, що нас ото чу ють.
Як що хо че мо звільня ти інших, спер шу по -
винні звільни ти ся самі.

Постіть, щоб діли ти ся з інши ми
ум он дол ог ит ам алв бощ ,ец ен ж иЧ

хліба сво го, а вбо гих бур лаків до до му впро -
ва ди ти? Що як по ба чиш на го го, щоб вкри -

Пiст має охоплювати також i вашi вуста  ��



ог овс )джун( дів яс ит ав охс ен і ,ог ой ит
рідно го?

Ісаї 58:7

Де які лю ди так за хоп лю ють ся служінням,
що за бу ва ють про свою сім’ю, ро дичів. У цьо му
вірші Гос подь по яс нює, що ми не по винні не хту -
ва ти од ним, аби приділя ти ува гу іншо му. Без пе -
реч но, маємо за до воль ня ти по тре би лю дей, що
ото чу ють нас, – бідних і обез до ле них, але й не
за бу ва ти про лю дей, рідних по плоті й крові.

от с ач еж уд я йікя ,актіт алівод во є ен ем У
слу жу. Раніше я ду ма ла, що над то зай ня та, аби
цим зай ма ти ся. Але Гос подь по ка зав мені, що
во на – моя «плоть і кров» і що це мій
обов’язок – до по ма га ти їй і за до воль ня ти її
по тре би так са мо, як це роб лю для інших лю -
дей. Як що я не хту ва ти му цим обов’яз ком, тоді

- еб аз гоБ ощ ,мит яс ит ит алп оп яс ьтед ев од інем
ре ча с ти ну по ма зан ня з мо го жит тя.

- еН .мин ак илк оп ит уб еш ил оьн татс од еН
до стат ньо ли ше мо ли ти ся. Не до стат ньо ли ше
чи та ти Сло во Бо же. Не обхідно та кож ро би ти
те, що ве лить нам Сло во. А во но ка же, що ми
по винні го ду ва ти бідних, вдя га ти на гих і не
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уни ка ти рідних нам по плоті й крові лю дей. І
ли ше після то го, як ми все це зро би мо, справ -

- ор орп иг инК ішрів ум ом ьсов у ен аз акс яс ьтид
ка Ісаї.

Щоб ма ти бла го дать, 
тре ба відда ва ти бла го дать

єовт ,яр оз янтівсод вом ,ідот єяс аЗ
світло, і хут ко шкірою ра на твоя за ро с те
(відбу деть ся віднов лен ня й проллється си -
ла но во го жит тя), і твоя спра вед ливість
(твоя пра ведність, не по рочність і твої
пра вильні сто сун ки з Бо гом) хо ди ти ме пе -
ред то бою, (ве ду чи те бе до ми ру й
процвітан ня), а сла ва Гос под ня сто ро жею
зад нь ою!

Ісаї 58:8

то му що в ньо му містять ся об надійливі обіцян -
ки. Але тут та кож за пи сані чіткі ви мо ги, які
Гос подь ста вить пе ред на ми. Пер ше за ле жить
від дру го го.

Я дя кую Бо гові за Йо го бла го дать. Я вдяч на
Йо му за те, що не маю по тре би ро би ти все
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своїми си ла ми. Я дя кую Йо му за те, що Він дає
мені Свою бла го дать, аби мог ла ви ко на ти те,
що Він мені на ка зує. От же, всю сла ву за мої
до сяг нен ня от ри мує Він, а не я. Але це не оз на -
чає, що я не по вин на нічо го ро би ти, про сто
сидіти в кріслі й че ка ти, до ки Гос подь зро бить
усе замість ме не. Ні, я маю співпра цю ва ти з

- оБ мятід кя ,ман їасІ ак ор орп иг инК ілідзор
- натівцорп й ур им кон яцібо от аг аб он ад ,миж

ня. Але всі во ни за ле жать від то го, чи бу де мо
ми ро би ти певні речі, про що ка же на ступ ний
вірш. 

Не судіть, не зне ва жай те лю дей —
і стеж те за ва шим язи ком!
Тоді кли ка ти бу деш і Гос подь

відповість, бу деш кли ка ти, і Він ска же: Ось

деш підно си ти паль ця й ка за ти ли хо го.
Ісаї 58:9

- ом їовс ан ідівопдів омєум ир то ен ощ кЯ
- ан гоБ ощ ,ог от ом иб ор ен им ,ов ил жом ,ив тил

ка зав. Зо к ре ма – відки ну ти яр мо і пе ре ста ти
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вка зу ва ти паль цем зі зне ва гою на по ст раж да -
лих або пра вед них лю дей. Це оз на чає – не су -
ди ти. Як що не су ди ти ме мо один од но го, жит тя
поліпшить ся. 

Ще од на умо ва, яку маємо ви ко ну ва ти, –
не об ма ню ва ти, не бу ти жор сто ки ми, не спра -
вед ли ви ми і зли ми. Са ме так у пе ре кладі Біблії
Ко ро ля Яко ва зву чить ос тан ня фра за «ка за ти
ли хе» з на ве де но го ви ще вірша. Що це оз на -
чає? Про мов ля ти сло ва, що не ма ють змісту і
зна чен ня. Як що не бу ду обе реж ною, то
імовірно ка за ти му ли хе. Іноді я по чи наю го во -
ри ти, ко ли про ки да юсь, і закінчую, ко ли ля гаю
спа ти. За цей час я всти гаю на го во ри ти
стільки, що на прикінці дня мені не ви с та чає
ду ху. Я по чу ва ю ся фізич но й ро зу мо во вис на -
же ною. Знаєте, що Бог ска зав мені про це?
«Ти так сто мляєшся, то му що за ба га то роз мов -
ляєш!» То му мені до ве ло ся при бор ка ти свій
язик. Я, про повідник Єван гелія, бу ла по кли ка -
на слу жи ти Йо го Ве лич ності Ца рю. Як по сла -
нець (2Кор. 5:20), маю уваж но сте жи ти за
своїми сло ва ми. Те са ме сто сується всіх, хто
слу жить Гос по ду.
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Бла го слов ляй те, а не про кли най те
і ,йівс білх ум он дол ог ит ав ад шед уб І

зне до ле ну ду шу на си тиш, тоді засвітить
у те м ряві світло твоє, і твоя те м ря ва
ніби як по лу день ста не. І бу де Гос подь те -
бе завжди про ва ди ти, і ду шу твою на го дує
в по су ху, кості твої позміцняє, і ти ста -
неш, не мов той на поєний сад, і мов дже ре -
ло те, що во ди йо го не вси ха ють! І руїни
відвічні си ни твої по за бу до ву ють, по ста -
виш ос но ви довічні, (що дов гий час зна хо -
ди лись у руїнах), і бу дуть те бе на зи ва ти:
За му ров ник про ло му, на прав ник шляхів
для по се лен ня!

Ісаї 58:10–12

Які гарні обіцян ки! Але за яких умов ми
мо же мо от ри ма ти ці Божі бла го сло вен ня? Ли -
ше тоді, ко ли не су ди ти ме мо один од но го.

- рож ,хив ил херб ,хінжор оп дів яс ом ив омдіВ
сто ких, не спра вед ли вих, злих слів. Ми не мо -

- ог алб сан ан єллорп гоБ ощ ,ит ав укічо ом еж
сло вен ня, як що бу де мо про ли ва ти зі своїх вуст
про клят тя на інших лю дей.
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Це то го вар те, чи не так?
уг он шєам иртс ит ито бус ид ар аз ощ кЯ

свою (від не ро зум них шляхів), щоб не чи ни -
ти своїх за ба га нок у день Мій свя тий, і бу -
деш зва ти суб оту (ду хов ною)
приємністю, днем Гос поднім свя тим та
ша но ва ним, і її по ша нуєш, не підеш своїми
до ро га ми, діла сво го не шу ка ти меш та не
бу деш ка за ти да ремні (пусті) сло ва. Тоді в
Гос поді роз ко шу ва ти ти бу деш, і Він по са -
до вить те бе на ви со тах землі, та зро -
бить, що бу деш ти спо жи ва ти (обіця ну
тобі) спад щи ну Яко ва, бать ка тво го, бо
ус та Гос подні ска за ли оце!

Ісаї 58:13,14

Інак ше ка жу чи, Гос подь про мов ляє: «Як -
що ти на справді хо чеш на со ло д жу ва тись
Моїми бла го сло вен ня ми, тоді не бігай на вкру -
ги, зай ма ю чись своїми спра ва ми. Пізнай, що Я
хо чу від те бе – і по чи най це ро би ти. Не шу кай
влас но го за до во лен ня, шу кай пе ре дусім Моєї
волі. Го во ри не свої сло ва, які не ма ють
життєдай ної си ли, а про го ло шуй Моє мо гутнє
Сло во, то му що Во но не по вер тається до ме не
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по рожнім, нічо го не зміню ю чи» (Ісаї 55:11).
Як що справді хо че мо ма ти Гос подні бла го сло -
вен ня, ми не мо же мо го во ри ти те, що хо че мо і
ко ли хо че мо. Ми по винні при вчи ти свої ву с та
бла го слов ля ти Бо га, інших лю дей і са мих се бе.
Ми по винні при не с ти Гос подні бла го сло вен ня
в наші церк ви, в наші домівки, на наші ро бочі
місця і в суспільство в ціло му. Ми по винні не
про сто го во ри ти лю дям Бо же Сло во, а про -
повіду ва ти їм усім своїм жит тям. Не
«смердіти», ко ли роз мов ляємо, а при но си ти в
цей світ па ху чу за пашність, що бу де приємна
іншим лю дям і Бо гові (2Кор. 2:14,15).

- ремс ьдуб еН« :інем ваз ак зар ен ьдоп соГ
дю чою, будь за паш ною. Роз пов сю д жуй аро -
мат Ду ха Свя то го че рез до б ро ту, лагідність,

- олп ог оЙ ішні і рим ,ьтсідар ,воб юл ,ьтсілим
ди». Мож ли во, в по всяк ден но му житті самі ми

- соГ ен ела ,там ора йец ом ем ит ав учдів ен й
подь. У ньо го ду же чут ли вий ніс. Ко ли мо люсь,
я не хо чу, щоб мої мо лит ви смерділи, то му що
пе ред цим я го во ри ла сло ва, про ти лежні

- жок єанз гоБ ощ ,он аз акс їілбіБ В .ілов йіжоБ
не на ше сло во, перш ніж во но злетіло з на ших
уст: «Бо ще сло ва не ма на моїм язиці, а вже,
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Гос по ди, знаєш те все!» (Пса лом 138:4). Він
- ак оба ар очв ил аз акс им ощ ,ет еш ил ен єанз

же мо сьо годні, а й те, що ми ска же мо за в т ра.
Навіть дум ки наші знає. То му на шою мо лит -
вою ма ють ста ти сло ва співця псалмів: «Не хай
бу дуть із волі Твоєї сло ва моїх уст, а дум ки мо -
го сер ця пе ред ли цем Твоїм, Гос по ди, (вірна, не -
по хит на) ске ле моя й мій Спа си те лю!» (Пса -
лом 19:14).
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Інші кни ги Джойс Май ер
(эти книги на русском языке)

Ис це ле ние со кру шён ных серд цем
Ког да же, Бог, ког да?
По че му, Бог, по че му?

Мир
Под ро ст ки то же лю ди!

При го товь ся про цве тать
Пе ре сту пи че рез страх и дей ст вуй!

Са мое важ ное ре ше ние в ва шей жиз ни
Разум — поле сражения

Помогите, я боюсь
Помогите, я в депрессии

Помогите, я не уверена в себе
Я и мой длинный язык

Кто в доме хозяин?
Украшение вместо пепла

Не стра шись!
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Сайт Джойс Май ер: www.joycemeyer.ru



Iншi книги Джойс Майєр

Час змiн

Все тiльки починається

Говорити, щоб побачити

Зцiлення розбитих сердець

Коли ж, Господе, коли?

Лiки вiд нудьги

Не просто слова

Eмоції друг або ворог?
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