
НЕ ПРОСТО 
СЛОВА

Ваші слова мають велике значення. Вони вплива-
ють на вас і ваше благополуччя, незалежно від того, 
вірите ви в це чи ні. Коли життя видається вам нескін-
ченою низкою проблем, можливо, час замислитися 
над тим, що злітає з ваших вуст. Прикладом, що ви 
говорите про своє майбутнє? Якщо ви невдоволені 
своїм життям і прагнете змін, то почніть, згідно зі Сло-
вом Божим, добре висловлюватися про себе й свою 
родину – і, безперечно, ваше життя зміниться!

У словах міститься велика сила і влада. Та чи дія-
тиме вона, залежить від слів, які ми промовляємо. 
Поганими словами про самого себе, своє життя і 
майбутнє ми накликаємо прокляття, хорошими ж – 
прокладаємо шлях благословенням.
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Розділ 1

Пророкуй своє 
май бутнє

«...Ко ли ж хто не грішить сло вом (ніко -
ли не ка же по га но го), це до с ко на лий чо -
ловік, здат ний при бор ка ти і все тіло».

Яко ва 3:2

Про ки нув шись сьо годні вранці, що ви
ска за ли? Про що го во ри ли про тя гом дня?
Мож ли во, ви не на даєте ве ли ко го зна чен ня
сло вам, але во ни відігра ють важ ли ву роль і
впли ва ють на ва ше жит тя, про що, до речі, ка -
же й апо с тол Яків. Сло ва ма ють ве ли ку си лу, і
ми не се мо відповідальність за них, про що по -
пе ре д жає Ісус: «…бо за сло ва ми своїми бу деш
ви прав да ний, і за сло ва ми своїми бу деш за су д -
же ний» (Мт. 12:37). Ось чо му кож но му з нас
тре ба вчи ти ся стри му ва ти свій язик.
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При бор куй свій язик 
«Ось і ко раблі, хоч які ве ликі та гнані

- ам яс ьтю ат рев оп ,им артів им ив ил хруб
лим стер ном, ку ди [лиш] хо че стер но вий.
Так са мо і язик: хоч і ма лий член, а ду же

- апс а ,ьног ов йил ам йикя ьсО .яс ьтил авх
- ен тівс :ьног ов ец — кизя І .сіл йик ил ев єюл

прав ди. Язик [так] по став ле ний між на ши -
- апдіп і оліт есв єущ ич ен аз ощ ,им ан елч им
.аннєег ьтил ап ог ом ас а ,ят туб гурк єюл

Бо вся кий рід звірів і птахів, гадів і риб
юок ьсдюл йин ак роб ирп є і ясьтєук роб ирп
еж ом ен йед юл з отхін ак изя а ,юод ор ирп

при бор ка ти; він — зло нескінчен не, по -
вний смер то нос ної от ру ти». 

Яко ва 3:4–8 

Згідно з цим урив ком із Свя то го Пись ма,
жод на лю ди на не мо же при бор ка ти сво го язи -
ка — во на не має та кої си ли. У вось мо му вірші
ствер д жується, що язик «не при бор ка ний». А
все не при бор ка не — ди ке і не кон тро ль о ва не,

- наж аб минс алв аз ит ин ич ен гарп иджваз он ов
ням. Та ки ми є діти. Та ка при ро да ди ких звірів.
Це — їхня інстинк тив на по тре ба. Та ким є язик
лю ди ни.
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Ось чо му, щоб кон тро лю ва ти язик,
потрібна до по мо га Свя то го Ду ха. Але Бог не
ро би ти ме цьо го замість нас. Ми маємо на вчи -
тись кон тро лю ва ти свої ус та і не сти
відповідальність за те, що з них ви хо дить. Як -
що в житті без лад, мож ли во, тре ба звер ну ти
ува гу на те, що ми го во ри мо. Що ви ка же те
про своє май бутнє? Як що ви не за до во лені об -
ста ви на ми і праг не те змін на кра ще, почніть
го во ри ти Сло во Бо же — сто сов но сво го жит тя
і жит тя тих, ко го лю би те.

,ят тиж єовс ит инімз ет еж ом иВ
співпра цю ю чи з Бо гом 

,ог очін ит инімз ет еж ом ен ив аг оБ зеБ«
.»ог ов ил жом ен ог очін єам ен мог оБ з моз ар ела

Від Матвія 17:20 

Так, цілком мож ли во зміни ти своє жит тя,
про го ло шу ю чи Сло во Бо же. Більшість із нас
вза галі не ви ко ри с то вує язик згідно з йо го Бо -
жим при зна чен ням. Сло ва ма ють ве ли ку си лу
і вла ду. За леж но від то го, що го во ри ти ме мо,
ми мо же мо про кля с ти своє май бутнє або бла -
го сло ви ти йо го.  
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- ук ор орп ил ач оп им бощ — ян наж аб еж оБ
ва ти те, що хо че мо ма ти. Ко жен із нас про
щось мріє, до чо гось праг не в осо би с то му
житті, чи в ро боті, чи в служінні то що. Без пе -
реч но, ми хо че мо ма ти і ма теріаль ну, і ду хов ну
по вно ту. Хо че мо зро ста ти ду хов но, щоб Бог
міг ви ко ри с то ву ва ти нас, і бу ти бла го сло вен -
ни ми ма теріаль но.

ит ам алітох я ил ок ,сач вуб іттиж умєом У
бла го сло вен ня. Але ігно ру ва ла го ло вний прин -
цип, про який ідеть ся в цій книжці, і як би не
зміни ла ся, то ніко ли не до сяг ла ба жа но го. Мої
сло ва ґрун ту ва лись на життєво му досвіді, то му
я про кли на ла своє май бутнє. Я по го д жу ва ла ся
з ди я во лом, а не з Бо гом. Мені тре ба бу ло про -
го ло шу ва ти неісну ючі речі як існу ючі. Мені
тре ба бу ло кли ка ти си лу з ду хов ної ре аль ності,
а не про сто че ка ти, склав ши ру ки. Мені тре ба
бу ло до три му ва ти ся до с ко на ло го Бо жо го пла -
ну. А я віри ла брехні, доз во ли ла се бе об ду ри ти.

- акс сусІ .мок ищ нам бо ьтю ав из ан ун ат аС
зав, що він не прав до мо вець і бать ко не прав ди
(Від Іва на 8:44). Ди я вол на ма гається ство ри ти
не приємності і потім ви ко ри с та ти їх, щоб

- орп ощ ,ет ил ир ов ог им иба ,сан ан ит ун илпв
тирічить Сло ву Бо жо му.
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По бла го сло ви се бе! 

«…так що хто на землі бла го слов ле ний
бу де, бу де по бла го слов ле ний він вірним Бо -
гом, а хто на землі при ся гає, вірним Бо гом
при сяг не, бо за бу дуть ся ути с ки давні і за -
хо вані бу дуть во ни від очей Моїх! Бо ось Я
ство рю но ве не бо та зем лю но ву, і не зга -
да ють ся речі ко лишні, і не прий дуть на
сер це! Тож навіки радійте та тіште ся
тим, що тво рю Я, бо ось Я ство рю Єру са -
ли ма на радість, а на ро да йо го на ве -
селість!»

Ісаї 65:16–18

У цьо му урив ку, в яко му Гос подь осо би с то
звер тається до Сво го на ро ду, ба чи мо два
життєві прин ци пи, котрі не обхідно за сто со ву -
ва ти в тих сфе рах, в яких хо че мо здо бу ти пе -

- ан )2 ;ул ис ук ил ев ьтю ам ав олс ішан )1 :уг ом ер
ше май бутнє не бу де бла го сло вен ним, по ки ми
три маємо ся сво го ми ну ло го.

У Книзі про ро ка Ісаї 43:18,19 Гос подь по -
ка зує цей са мий прин цип: «Не зга дуй те вже
про ми ну ле, і про давнє не ду май те! Ось зроб -

ен ив ец орп ж иЧ .ет с ор ив реп ет ,ев он Я юл
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- с уп в а ,уп етс в уг ор од Я юл борз жеТ ?етєанз
тині річки». Ре тель но вив чив ши цей ури вок, я

- оБ у ьтсачу ит арб ом еж ом им ощ ,алімуз орз
жо му плані. І Гос подь за пи тує: «Чи ж про це ви
не знаєте?»

Спри я ти здійснен ню Бо жо го пла ну мож -
ли во за умо ви, як що ми не ду ма ти ме мо і не го -
во ри ти ме мо про ми ну ле, а віри ти ме мо в май -
бутнє, яке Гос подь при го ту вав. За зви чай ми
завжди вис лов люємо свої дум ки вго лос, ми не
го во ри мо про те, що не ду маємо. Я вірю: як що

- ид ог оп от ,мил ун им хак муд в ом ем ит иж ен им
мо ся з Бо гом у своєму ро зумі. І ко ли зро би мо
це, то по го ди мо ся з Ним і в сло вах. Так бу де мо
про ро ка ми сво го май бут нь о го.

Си ла зо бов’язує до відповідаль ності
,ет с уп ов олс ен жок аз ощ ,мав ж уж аК«
ьдівопдів ин ов ьтуд ад ,ид юл ьтуж акс екя

суд но го дня!» 
Від Матвія 12:36

- юл ан жок янд ог он до ощ ,єуж д ревтс сусІ
ди на відповість за свої сло ва. Чо му? То му що
во ни містять у собі си лу — кон ст рук тив ну чи
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руйнівну. У Книзі При повістей 18:21 ска за но,
що смерть та жит тя у владі язи ка. Але там, де є
вла да і си ла, не одмінно має бу ти і
відповідальність. Ча с то лю ди хо чуть ма ти си -
лу, щоб ко ри с ту ва ти ся нею, але не хо чуть бра -
ти відповідаль ності. Од нак Бог цьо го не доз во -
лить. Він дав нам сло ва, і ми відповіда ти ме мо
за те, як ви ко ри с то вуємо їхню си лу. 

!ил ис ялд ир ен йет нок ец — ав олС

Як що лю ди на справді вірить, що сло ва ма -
ють си лу і що Бог по кла дає на неї
відповідальність за них, во на бу де обе реж ною.
Іноді ми ка же мо по гані сло ва. Як би хтось із
нас хо ча б тиж день за пи су вав на плівку все,
що ка же, то він зро зумів би при чи ну ба га ть ох
своїх про блем. Я впев не на, на цьо му за пи су ми
по чу ли б сло ва сумнівів, невіри, стра ху, не вдо -
во лен ня і ба га то не га тив них твер д жень. На -
пев но по чуємо ба га то про те, що тра пи ло ся з
на ми в ми ну ло му, але не по чуємо про роцтва
про на ше пе ре мож не май бутнє. Чи не знай омі
вам такі вис ло ви: «Ця ди ти на ніко ли не
змінить ся. Чим більше я мо люсь, тим гірше
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вона по во дить ся». «Мій шлюб не щас ли вий. Я
більше не мо жу цьо го ви т ри ма ти. Як що ще
щось тра пить ся — я піду і по дам на роз лу чен -
ня». «Цьо му не має кінця. Як тільки в ме не
з’яв ляється тро хи гро шей, завжди щось трап -

- ов ог ен ил окін ніВ .аг оБ юуч ен Я« .»ясьтєял
рить зі мною». «Ніхто не лю бить ме не.
Здається, я бу ду са мотнім усе жит тя».

А чо му б замість усь о го цьо го не га ти ву не
про го ло шу ва ти, що ми віри мо у своїх дітей,
зцілен ня шлю бу, процвітан ня, в те, що Дух
Свя тий на прав ляє нас і ми змо же мо по до ла ти

ідзулг зеб ікя ,ят тиж ог ом зі далк ирп ьсО
сло ва ми ка же мо під впли вом ти с ку. Якось я
шу ка ла од ну річ у своєму бу дин ку і не мог ла

- орп оп хиндір хїом зі ьсотх сач йец В .ит йанз
сив ме не до по мог ти йо му. Я відчу ла тиск, а в
та ких умо вах ви ни кає найбільша спо ку са ска -
за ти не га тивні сло ва. Роз ча ро ва на, я про мо ви -
ла: «Цей бу ди нок зво дить ме не з ро зу му! Я
ніко ли не мо жу тут нічо го знай ти!» Відра зу
Бог звер нув мою ува гу на ці сло ва. Він на ка зав
мені про аналізу ва ти те, що я ска за ла. Так, я
об ма ну ла, то му що завжди мо жу знай ти
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потрібні речі у своєму бу дин ку. І як що цьо го
ра зу не мог ла знай ти, то це не оз на чає, що
ніко ли нічо го не зна хо д жу.

Під ти с ком пев них об ста вин ми схильні
пе ребільшу ва ти по га не. Мож ли во, не о бе -
режні сло ва, які ми ка же мо в цей час, не ма -
ють для нас ніяко го зна чен ня, але во ни ма ють
ва гу в ду ховній ре аль ності. Гос подь ска зав:
«Джойс, не прав дою є не тільки те, що ти ніко -
ли не мо жеш нічо го знай ти, а й те, що ти стаєш
не спов на ро зу му! Твій дім не зво дить те бе з
ро зу му. Але як що ти бу деш так го во ри ти, са ме
це й тра пить ся». Як що лю ди на має кров них
ро дичів з ро зу мо вою відсталістю, во рог тис ну -
ти ме на них, аби во ни своїми не га тив ни ми
сло ва ми відчи ни ли двері для про дов жен ня
цьо го про клят тя.

Ба га то лю дей не га тив но відзи вається про
свої ро зу мові здібності. На при клад: «Це зво -
дить ме не з ро зу му»; «Та ке вра жен ня, що я
втра чаю здо ро вий глузд»; «Іноді я стаю не нор -
маль ним»; «Мій мо зок не ба жає пра цю ва ти»;
«Я постійно щось за бу ваю»; «Я не мо жу нічо го
за пам’ята ти; в ме не, на пев но, ам незія»; «Як що
так три ва ти ме й далі, в ме не бу де нер во вий
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зрив»; «Я та кий неввічли вий і дур ний!» Про -
сто по слу хай те інших лю дей і са мих се бе і ви
швид ко зро зумієте, що я маю на увазі. 

- оч зі фьлог у ил арг мов йеД з им ьсокЯ
ловіком, який на звав се бе «дур ним» 12 разів за
чо ти ри го ди ни. Я по ду ма ла: «Як би він знав
мою дум ку про те, як мож на про кля с ти се бе,
то при пи нив би це ро би ти».

Навіть як що ви маєте про бле ми, моліться і
про ро куй те добрі речі про свої ро зу мові
здібності. Тоді ва ше май бутнє бу де кра щим за
ми ну ле. А що ба га то з нас ро би ли раніше? Ми
мо ли ли ся, а потім пе ре крес лю ва ли свої мо лит -
ви не га тив ним сповідан ням.

Про го ло шуй жит тя, 
 !ьтремс йуш ол ог орп ен

єаг ам оп ен ж оліт ,єюл вижо ощ ,худ оТ«
і худ от ,мав вир ов ог Я хї ощ ,ав олС .ог очін

жит тя». 
Від Іва на 6:63

- йам єовс вав ук ор орп ит бощ ,уж ак ил оК
бутнє, я не маю на увазі, щоб ти всім і скрізь
роз повідав про це. На все — свій час. Я ка жу
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про те, щоб ти про ро ку вав спо чат ку собі: ко ли
їдеш на ро бо ту, при би раєш у бу дин ку, пра -
цюєш у са ду, ла го диш ма ши ну чи зай маєшся
по всяк ден ни ми спра ва ми. Про мов ляй спов -
нені вірою сло ва. Як ка зав Ісус,  сло ва, що є
дух і жит тя. 

ощ ,нар от с ер йин ен воп ер еп у иш вош йаЗ
ти ка жеш: «Для нас тут не знай деть ся місця, а
як що і знай деть ся, то бу де стіл з по га ним об -
слу го ву ван ням»? Чи ти ка жеш: «Я вірю, що
ма ти му люб’язність у цьо му ре с то рані, в нас
бу де гар ний стіл і чу до вий сервіс». Ви мо же те
за пи та ти: «Джойс, та кий спосіб справді ефек -
тив ний у твоєму житті?» Чес но ка жу чи, не мо -
жу ска за ти, що завжди, але кра ще я по зи тив но
мис ли ти му й от ри маю 50 відсотків гар но го ре -
зуль та ту, ніж ма ти му не га тивні дум ки й от ри -
маю 100 відсотків по га но го ре зуль та ту. Крім
то го, ко ли по зи тив но мис лю, я щас ливіша, й
іншим лю дям більше по до бається бу ти по руч
зі мною, ко ли я в та ко му стані. Спро буй хо ча б
30 се кунд на день про го ло шу ва ти, що Бог дає

тат те бе приємно зди вує. 
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ит авуп ук юц ин марк у алшіп я уз ар ог он дО
- жинз із яс ил ав ад орп йел ед ом от аг аБ .от ьлап

кою 50 відсотків. Я ви б ра ла паль то, яке мені
ду же спо до ба лось, але не по ба чи ла на ньо му
по знач ки про зниж ку. За пи та ла про дав ця, і та
підтвер ди ла, що во но про дається по повній
ціні. Потім по ди ви лась на ме не і ска за ла: «Але
вам я мо жу про да ти йо го зі зниж кою. Я не роб -
лю це для всіх по купців, але для вас зроб лю». Я
не зна ла цю жінку, а во на не зна ла ме не, то му
не бу ло жод ної об’єктив ної при чи ни про да ва -
ти зі зниж кою. Бог без меж но люб’яз ний до
Своїх дітей. Те, що Він зро бив для ме не, зро -
бить та кож і для вас. Стеж те за тим, щоб ваші

- ирп ідот і ,мов олС ог оЙ з яс ил ав уж д ог зу ат су
го туй тесь бу ти бла го сло вен ни ми. Завжди
слав те Йо го і дя куй те за все, що Він ро бить для

- оп им ьнед ан візар акьлік і ,йир б од гоБ .сав
винні ка за ти Йо му, що виз наємо це.

Біль у нозі

- паР .ал ат ич і укжіл в ал аж ел я янд ог он дО
том відчу ла різкий біль у нозі — по чав боліти
мо золь. Я од ра зу ска за ла: «Зв’язую цей біль в
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ім’я Ісу са. Йо го ра на ми я зціле на. Си лою Йо го
крові віднов ле на і не ма ти му цьо го бо лю». Але
відчу ла но ву хви лю бо лю. Тоді я зно ву ска за ла:
«В ім’я Ісу са я зціле на і віднов ле на». Бу ло ду же
див но. Як тільки я про мов ля ла Сло во Бо же,
охоп лю вав ще сильніший біль. Я по ду ма ла:
«Навіть як що ле жа ти му весь день, все од но ка -
за ти му ці сло ва, я му шу пе ре мог ти». То му го -
ло сно про мов ля ла: «Я зціле на ра на ми Ісу са.
Цей біль має ли ши ти ме не». Я ле жа ла в ліжку і
кож но го ра зу, ко ли відчу ва ла но ву хви лю бо -
лю, «би ла» ди я во ла Сло вом Бо жим. Ду же
швид ко біль при пи нив ся і більше не тур бу вав
ме не.

Пиль нуй те й моліться
ит с апв ен бощ ,ясьтілом й ет йун ьлиП«

на спро бу, ба дь о рий бо дух, але немічне
тіло».

Від Матвія 26:41

Іноді ми не до стат ньо на по лег ливі і по го д -
жуємо ся з тим, що про по нує во рог. Інак ше ка -
жу чи, стаємо ду хов но ле да чи ми. Замість цьо го
маємо пиль ну ва ти і мо ли тись.
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й ет йун ьлиП« :мян чу мїовС вав уз ак ан сусІ
моліться». Нам теж тре ба до три му ва ти ся цьо -
го на ка зу. Про тистій ди я во лу, ко ли він на ма -
гається знай ти точ ку опо ри в твоєму житті,
і він ніко ли не змо же впли ва ти на те бе.

Жит тя в Слові

ик оП« :інем ваз акс ьдоп соГ уз ар ог он дО
мої лю ди не на вчать ся ко ри с ту ва ти ся Моїм
Сло вом як зна ряд дям про ти во ро га, а та кож
про ро ку ва ти своє май бутнє, во ни не змо жуть
от ри ма ти си лу з не ба». В на ших ус тах за ба га то
про тиріч, а поєднан ня по зи тив но го й не га тив -
но го не дає си ли. Сло во Бо же, яке ви хо дить з
вуст віру ю чо го, є ме чем про ти во ро га. Не ви пад -
ко во у Книзі Об’яв лен ня 19:11–15 Ісу са зма ль о -
ва но у ви гляді воїна на біло му коні, з вуст яко го
ви хо дить гос трий меч — Сло во Бо же.

:омєат ич им 21:4 вїервє од інналс оП У
«…Бо же Сло во жи ве та діяль не, гостріше від
уся ко го ме ча обосічно го…» Дру ге по слан ня до
ко рин тян 10:4 по вчає нас, що «…зброя бо на -
шо го во ю ван ня не тілес на (не про ти плоті і
крові)…» Це — ду хов на зброя. Сло во Бо же діє

��



в ду ховній ре аль ності. Це зна ряд дя ви ко ри с -
то вується, щоб пе ре ма га ти ду хов но го (яко го
ми не ба чи мо) во ро га.

Ми не ба чи мо ди я во ла, але ба чи мо йо го дії.
В своєму житті я по ча ла за сто со ву ва ти прин -
ци пи, яки ми ділю ся з ва ми, і не вдовзі по ба чи -
ла ре зуль тат. Жит тя пе ре мог ло смерть.

Це і є жит тя в Слові.

Звіща ти кінець від по чат ку
«Пам’ятай те про давнє, відвічне, бо Я

Бог, і не має більш Бо га, й ніко го, як Я, що
звіщаю кінець від по чат ку, і на пе ред що не
ста ло ся ще, і що го во рю: Мій замір відбу -
деть ся, і вся ке жа дан ня Своє Я вчи ню». 

Ісаї 46:9,10

У цьо му урив ку Гос подь ка же: «Я той са -
мий Бог, який до по ма гав тобі в ми ну ло му, і Я
про го ло шу вав від по чат ку, яким бу де кінець».
Гос подь — Аль фа й Оме га, По ча ток і Кінець

- еП .им ин жім ощ ,ет жок ат А .)8:1 ян нел вя’бО(
ред тим як поч нуть ся не приємності, Він знає,
що ми пе ре мо же мо, як що ско ри с таємо ся в цій
війні Йо го си лою і піде мо Йо го шля хом. А Йо -
го шлях — пра виль ний. 
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У По сланні до рим лян 8:37 ска за но, що ми
в усь о му пе ре ма гаємо. Інак ше ка жу чи, навіть
пе ред по чат ком бит ви знаємо, що пе ре мо же -
мо. Отож ба чи мо кінець від по чат ку.

- орп єач ан зо єнтуб йам єовс ит ав ук ор орП
го ло шу ва ти на по чат ку те, що відбу деть ся
на прикінці.

Про го ло шу ва ти і діяти
тсу зі ,ел ун им орп ващівз ан ваддів Я«

,ог оьн орп Я вівоп зор й он ов ол ш йив хїоМ
рап то во зро бив, і прий ш ло».

Ісаї 48:3

:дот ем йиж оБ йинв ол ог ан уг аву ьтінревЗ
- нирп йеЦ .єун ок ив мітоп а ,єуш ол ог орп ніВ

цип по яс нює, чо му Бог по си лав про років. Він
да вав їм сло ва, які пе ре но си ли Бо жу во лю з ду -
хов ної ре аль ності у фізич ну. Пе ред тим, як
Ісус прий шов на зем лю, спо чат ку про ро ки
сотні років про го ло шу ва ли Йо го прихід. Бог
діє за ду хов ни ми за ко на ми, які Він вста но вив,
і ми не мо же мо їх ігно ру ва ти.

Ще один ду хов ний за кон, дію яко го ми ба -
чи мо на землі, — за кон сіян ня та жнив. Але він
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та кож діє і в ду ховній ре аль ності. Ми сіємо
фізич не зер но і по жи наємо різні ма теріальні
бла го сло вен ня. Сло ва — це та кож зер на. Ми
сіємо їх і по жи наємо те, що посіяли. Бог хотів,
щоб упер тий Ізраїль знав То го, Хто здійснює
ди ва в йо го житті, от же, Він про го ло сив їм це
за зда легідь. Ми ство рені за об ра зом і по до бою
Бо жою, то му маємо насліду ва ти Гос по да і ро -
би ти те, що й Він.

Про роцтво і ко ристь
«…то звіщав Я віддав на тобі, іще по ки

- ов ог ен ит бощ ,ібот Я вівоп зор ,ол ш йирп
ваз ак ан ец орп а ,виб орз ец кож об йіМ :вир
ьнялг ер еп ,вуч иТ .лоді йім ат нав воб йім

усе це; і ви хіба не виз наєте цьо го? Те пер
роз повів Я тобі но ви ни й таємниці, яких

ен а ,інер овтс ин ов реп еТ .ванз ен ит
віддав на, а пе ред цим днем ти не чув був

 .»ванз хї я ецО :ит аз акс ен бощ ,хин орп
Ісаї 48:5–7

За уваж те: те, що Гос подь зби рав ся ро би ти,
бу ло втіле но в жит тя че рез про роць ке сло во.
Ми та кож маємо про го ло шу ва ти Сло во Бо же
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- орп ен я елА« .яс ьтид варпс он ов кя ,ог от од
- пид ит уб аб ерт ен ібоТ .ив ет ич ер еп аз — »!кор

ло мо ва ним спеціалістом, щоб про ро ку ва ти. Ти
мо жеш це ро би ти (про го ло шу ва ти Сло во Бо же)

Про го ло шуй нові речі у своє жит тя!
«Речі давні прий ш ли ось, нові ж Я повім,

дам по чу ти вам про них, по ки ви ро с туть». 
Ісаї 42:9 

- ор ан ог овС од ясьтєат ревз гоБ ,ом ич аб кЯ
ду і про го ло шує нові речі Ізраїлю пе ред тим, як
во ни ста нуть ся. Як що ви праг не те змін у
своєму житті і го тові до їх прий нят тя, як що ви
чи таєте мою книж ку — це Бо жа во ля і Бо жий
час для вас. Зміни не одмінно бу дуть. Але

- ерт інем ,ип иц нирп іц юанз ежв я ощ кя ьтіван
ба постійно онов лю ва ти їх у своїй пам’яті. Час
від ча су нам усім потрібний «підігрів». Це
підба дь о рює і на далі ви ко ри с то ву ва ти їх, як що
є ба жан ня ру ха ти ся впе ред. Як що ви сто ми ли -
ся від ста ро го, тоді при пиніть ка за ти ста ре. Ви
хо че те чо гось но во го? Тоді почніть ка за ти нові

- от ялд сач ьтілідиВ .мог оБ з яс ет йукліпС .ічер
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го, щоб вив ча ти Йо го Сло во. Шу кай те Бо жої
волі для ва шо го жит тя. Не доз во ляй те ди я во лу
во ди ти вас по ко лу. Не будь те йо го про ро ком.

- ич оп і ,еж оБ ов олС мав єяцібо ощ ,ьтідйанЗ
.ук тач оп ан ьценік ит ав уш ол ог орп ет йан
- очін ил окіН« :ит ав уж д ревтс бощ ,ог от ьтсімаЗ
яс ьтю ав убдів инімЗ« :ьтіжак ,»яс ьтинімз ен ог

в моєму житті щод ня».
Я чу ла історію про ліка ря, який не був

йикя орп ,уп иц нирп ул ис ванз ела ,мич ю урів
роз повідаю. Своїх пацієнтів він зму шу вав по -
вто рю ва ти кілька разів на день: «Я по чу ва ю ся

йец іцит карп йїовс У .»ян дощ ещ арк й ещ арк
лікар мав ней мовірні ре зуль та ти, лю ди
приїзди ли до ньо го на ліку ван ня з різних країн

- ид юл і ,еж ак ук тач опс гоБ !он жив ов иД .утівс
на от ри мує з цьо го ко ристь.

Робіть це Бо жим шля хом 

Ісус ска зав: «Я є шлях, пря муй те Мною»
(Від Іва на 14:6; 12:26). Ми ніде не ба чи мо, щоб
Ісус го во рив не га тивні сло ва. Ми маємо Йо го
насліду ва ти. Ка жи про свою си ту ацію те, що
ка зав би Ісус, і ти відчи ниш двері для дії над -
зви чай ної Бо жої си ли. 
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Розділ 2 

Стань го ло сом Бо жим 
«…так бу де і Сло во Моє, що ви хо дить із

уст Моїх: по рожнім до Ме не во но не вер -
тається, але зро бить, що Я по жа дав, і бу -
де ма ти по во д жен ня в то му, на що Я йо го
по си лав!» 

Ісаї 55:11

Про ро ки бу ли Бо жим го ло сом. Їхнє по -
кли кан ня — го во ри ти від імені Бо га лю дям,
містам, су хим кісткам, го рам — усь о му, до ко -
го чи до чо го хотів звер ну ти ся Гос подь. Щоб
ви ко на ти цю місію, про ро ки ма ли підко ри ти ся
Бо гу, їхній язик мав ста ти Йо го язи ком. Лю ди,
які хо чуть, щоб Бог їх ви ко ри с то ву вав, по -
винні доз во ли ти Йо му зміни ти їх, зміни ти їхнє
сер це, їхні ус та, а відповідно — те, що з них ви -
хо дить. За зви чай лю ди, котрі от ри ма ли вер -
бальні да ри, ма ють про бле ми зі своїм язи ком.
Я ка жу це з влас но го досвіду. 
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Ка жи тільки тоді, 
ко ли Бог хо че ска за ти че рез те бе

«І ми маємо різні да ри, згідно з бла го -
дат тю, да ною нам: ко ли про роцтво то ви -
ко нуй йо го в міру віри».

До рим лян 12:6

Як слу жи тель Єван гелія, я — го лос у Тілі
Хри с то во му. Я маю привілеї на вча ти Сло ва по
всьо му світу. У По сланні до рим лян 12:6, 7 апо -
с тол Пав ло на пи сав: «Як що ти по кли ка ний бу -
ти вчи те лем, віддай се бе то му, щоб на вча ти».
Ба га то років я зай ма лась тільки цим. Бог ска -
зав мені в усь о му, що роб лю, ви ко ри с то ву ва ти
дар учи те ля, який Він мені дав.

Не за леж но від на шо го го ло вно го
служіння в Тілі Хри с то во му, кож ний із нас є
Бо жим го ло сом. Який би дар ми не от ри ма ли,
маємо свідчи ти своїм рідним, дру зям, ко ле гам.
Бог ба жає ви ко ри с то ву ва ти наш язик для
Своєї ме ти.  

Од но го ра зу му д ра лю ди на ска за ла мені:
«Джойс, Бог до поміг тобі по чу ти ба га ть ох. Зо -
с та вай ся сми рен ною і го во ри тільки тоді, ко ли
Йо му потрібні твої ву с та». Як що ви вчи тель
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Сло ва Бо жо го, дам вам по ра ду: навчіться го во -
ри ти тільки тоді, ко ли пе ре ка зуєте Йо го Сло -
во. Зви чай но, Дух Свя тий має до по мог ти в
цьо му, потрібні тре ну ван ня. Але як що ми ба -
жаємо, аби наші сло ва ма ли си лу від Бо га, тоді
ву с та по винні на ле жа ти Йо му. 

Чи на ле жить твій язик Бо гові? Чи віддав
ти свої ву с та Гос по деві для до сяг нен ня Йо го
ме ти? Сер це лю ди ни мо же ствердіти, як що во -
на ви прав до ву ва ти ме свої по гані вчин ки. Дов -
гий час я са ме так і ро би ла — ви прав до ву ва ла
«мовні про бле ми» тим, що пе ре жи ла на силь -
ст во в ми ну ло му, що по га но по чу ва ла ся чи бу -
ла ду же втом ле ною. Спи сок при чин, яки ми
ви прав до вуємо се бе, ко ли не ви ко нуємо во лю
чи Сло во Бо же, нескінчен ний. Врешті�решт
Дух Свя тий звер нув мою ува гу на те, що я по -
ча ла зміню ва ти ся в гірший бік згідно зі своїми
сло ва ми. Мені ще й досі є над чим пра цю ва ти.
Але нині є вже значні зміни, бо сво го ча су я
щи ро по ка я ла ся. 
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Відповідальність бу ти вчи те лем 
«Не ба га то�хто ста вай те, бра ти мої,

учи те ля ми, знав ши, що більший осуд прий -
ме мо. Бо ба га то ми всі по ми ляємось. Ко ли
хто не по ми ляється в слові, то це муж до -
с ко на лий, спро мож ний при бор ку ва ти й усе
тіло». 

Яко ва 3:1,2 

Бог усім до по ма гає зміни ти ся, але особ ли -
ва відповідальність по кла дається на вчи телів
Сло ва. Ліде ри ма ють бу ти ду хов но зріли ми,
кон тро лю ва ти се бе, ад же во ни є взірцем для
тих, хто пе ре бу ває під їхнім лідер ст вом у Гос -
поді. Во ни самі є послідо вни ка ми Хри с та і ве -
дуть за Хри с том інших. 

У Пер шо му по сланні до Ти мофія 3:2 апо с -
тол Пав ло ка же, що ду ховні ліде ри по винні ма -
ти са мо кон т роль. Са ме в сло вах ви яв ля ють ся
пло ди Ду ха Свя то го. Лю дей, на тре но ва них бу -
ти Бо жим го ло сом, Гос подь ча с то ви ко ри с то -
ву ва ти ме, щоб підба дь о рю ва ти, при но си ти
мир і на став ля ти інших. Є час, щоб ви прав ля -
ти і вка зу ва ти на гріх, а є час, щоб підба дь о ри -
ти сто мле но го. 
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При но си ти уми ро тво рен ня
«Радість лю дині у відповіді йо го уст, а

сло во на часі своєму яке во но до б ре!»
При повісті 15:23

«Зо лоті яб лу ка на срібнім та релі — це
сло во, про ка за не ча су сво го».

При повісті 25:11

«Гос подь Бог Мені дав мо ву вправ ну,
щоб уміти зміцни ти сло вом зму че но го, Він
що ран ку про бу д жує, збу д жує ву хо Мені,
щоб слу ха ти, мов учні». 

Ісаї 50:4

Поміркуй мо над ци ми трьо ма урив ка ми із
Пи сан ня. Яке ве ли ке бла го сло вен ня от ри мує
лю ди на, ко ли Бог че рез неї зміцнює інших. Ми
мо же мо бла го слов ля ти сло ва ми. Смерть та
жит тя у владі язи ка (При повісті 18:21). Отож
маємо вибір: го во ри ти життєствер д жу ючі сло -
ва чи прок ль о ни. По вча ю чи, за стеріга ю чи або
підба дь о рю ю чи лю дей, ми до по ма гаємо їм ру -
ха ти ся впе ред. За вдя ки сло вам.

Бать ки ма ють звер та ти ува гу на те, як во -
ни роз мов ля ють зі своїми дітьми, що ка жуть
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про них. Бу ти бать ком чи матір’ю — ве ли ка
відповідальність. Бог дав їм вла ду. І діти ма ють
підко ря ти ся своїм бать кам, по ки не ста нуть
до рос ли ми і са мостійни ми. То му сло ва батьків
мо жуть підба дь о рю ва ти чи роз ча ро ву ва ти ди -
ти ну, зцілю ва ти чи ра ни ти її.

Ко ли ди ти на от ри мує емоційну ра ну від
вчи те ля чи іншої ди ти ни, Бог че рез батьків
до по ма гає їй відно ви ти свою впев неність. А
різкі сло ва чи бай дужість тільки по глиб лю ють
цю ра ну.

Ко ли діти до пу с ка ють ся по ми лок, як�то
ка жуть, ти сячі разів на сту па ють на одні й ті
самі граблі, бать кам тре ба зна ти, як тре ну ва ти
їх (При повісті 22:6), як ви хо ву ва ти в по слусі та
вченні Гос по да (До ефе сян 6:4). Ду же важ ли -
во, щоб бать ки по вча ли ди ти ну так, аби во на
не по чу ва ла ся не ро зум ною, нез г раб ною чи не -
успішною. Не о бе режність зі сло ва ми мо же до
цьо го при зве с ти.  

У ран нь о му віці діти відкриті й без за хисні.
Во ни по тре бу ють батьківської лю бові, ува ги,
ніжності, щоб по чу ва ти ся за хи ще ни ми. Сьо -
годні бать ки так зай няті своїми спра ва ми,
розв’язан ням різних про блем, що не зна хо дять
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ча су, аби слу жи ти своїм дітям, до по ма га ти їм
до ла ти життєві пе ре шко ди. Во ни ду ма ють:
«Це про сто ди тячі дрібниці, а я маю ба га то пи -
тань, які тре ба виріши ти». Ко ли ва шим дітям
бо ля че, не за бу вай те ка за ти їм «сло во на часі
своєму», сло во, яке зцілить і відно вить їхню
ду шу і дух.

Дар утіши те ля
«Утішай те (потішай те, засвідчуй те,

вмов ляй те) то му один од но го, і збу до вуй те
(укріплюй те) один од но го, як і чи ни те ви!»

Пер ше до со лу нян 5:11

Про дар утіши те ля йдеть ся в По сланні до
рим лян 12:8. У Єван гелії від Іва на 14:26 Дух
Свя тий на зва но Помічни ком. Він до по ма гає
лю дям ду хов но зро ста ти, підба дь о рює їх до -
кла да ти зу силь за ра ди Бо жої сла ви. Як
Помічник і На пу чу вач, Він по ма зує та кож лю -
дей на це служіння. Нам не обхідно виз на ти,
що потішан ня — це важ ли ве служіння. В церк -
вах завжди є лю ди, які лег ко зда ють ся, ко ли,
скажімо, не справ джу ють ся їхні сподіван ня.
Ми мо же мо підба дь о ри ти їх, аби во ни не зда -
лись чи не відійшли від Бо га.

Стань го ло сом Бо жим ��
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Дух Свя тий та кож на зва но Утіши те лем.
Слу жи телі, котрі ма ють дар потішен ня, до по -
ма га ють лю дям відчу ти по лег шен ня під ти с -
ком об ста вин, сво го ми ну ло го, те перішньо го,
май бут нь о го то що. Як ба чи мо з Пер шо го по -
слан ня до со лу нян 5:11, апо с тол Пав ло
інструк тує но во на ро д же них хри с ти ян
постійно втіша ти один од но го. Будь�яка лю ди -
на, яка хо че бу ти го ло сом Бо жим, має роз ви ва -
ти в собі дар утіши те ля.

Де які лю ди ма ють по кли кан ня в цьо му. Я
знаю кількох лю дей, для яких утіша ти, — це
при род но. Все, що ви хо дить з їхніх уст, при но -
сить по лег шен ня і надію. Мій го ло вний дар
служіння — інший, але я на вча ю ся ви ко ри с то -
ву ва ти і цей дар, на ма га юсь завжди пам’ята ти,
що по ра нені лю ди завжди по тре бу ють підба -
дь о рен ня.
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Сте режіться гни лих слів
«Не хай жод не сло во гни ле не ви хо дить

із уст ва ших, але тільки та ке, що до б ре на
потрібне збу ду ван ня, щоб во но по да ло бла -
го дать (Бо жу люб’язність) тим, хто чує».

До ефе сян 4:29

Де які лю ди вва жа ють, що по кли кані всіх
ви прав ля ти. Так, Гос подь дав такі да ри. Зо к ре -
ма апо с то лові Пав лу. Він ка зав, що ви прав ляв
лю дей, бо мав дар бла го даті Бо жої за ли ша тись
сми рен ним (До рим. 12:3). Од нак лю ди, які хо -
чуть тільки вка зу ва ти на по мил ки інших, але
ніко ли не на вча ють, не збу до ву ють, не утіша -
ють, не на прав ля ють, — втра ти ли ба ланс. А
все, що не має ба лан су, при зво дить до по га них
ре зуль татів.

Бог ба жає, аби ву с та лю дей бу ли Йо го ву с -
та ми. Я за охо чую вас, щоб ви доз во ли ли Бо гові
по пра цю ва ти у най важ ливіших сфе рах ва шо -
го жит тя і виз на ли, як це зро бив про рок Ісая,
що без Бо жої си ли, яка очи щає, ми всі — лю ди
з не чи с ти ми ву с та ми (Ісаї 6:5).
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Розділ 3

Нарікан ня — 
до про клят тя, 

хва ла — до підне сен ня
«А Ісус відповів і про мо вив до них: Не

рем ст вуй те ви між со бою!» 
Від Іва на 6:43

Нарікан ня — гріх! Це фор ма спілку ван -
ня, ви ко ри с то ву ю чи яку, ба га то лю дей має ве -
ликі про бле ми. Нарікан ня відчи няє двері во -
ро гові. Ми з’ясу ва ли, що сло ва — це кон тей не -
ри для си ли. Нарікан ня на пов ню ють ці кон -
тей не ри руйнівною си лою. Такі сло ва руй ну -
ють радість то го, хто їх про мов ляє, і радість
тих, хто їх чує.

У По сланні до ефе сян 4:29 апо с тол Пав ло
по вчає нас не ви ко ри с то ву ва ти по га ну мо ву.
Ко лись я не зна ла, що нарікан ня — це та кож
бруд і гниль, але те пер знаю про це. Нарікан ня
за бруд нює на ше жит тя і зву чить як про клят тя.
Для Бо га — це зне ва жан ня Йо го. 
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иЧ .ит ав усп єач ан зо ит аж ав енз ,ит ин дурБ

мо же те зіпсу ва ти своє май бутнє сьо -
годнішніми нарікан ня ми? Як що вис лов люєте
не за до во лен ня си ту ацією, в якій пе ре бу ваєте

- ив алс ив ощ кя елА .йін в ет ен гяр тс аз от ,інин
те Бо га, не зва жа ю чи на труд нощі, Він підно -
сить вас над об ста ви на ми. Най кра щий по ча -
ток кож но го дня — радість і по дя ка. Як що ти
не на пов ниш свої дум ки і сло ва Бо жою істи -

- варп ен хї ьтин воп ан оннімдо ен гор ов ,юон
дою.

Щи ро вдячні лю ди не жаліють ся і не ви -
прав до ву ють ся. Во ни завжди дя ку ють за все,
що відбу вається в їхньо му житті, то му не
поміча ють речі, на які мож на жаліти ся. В світі
є дві си ли — до б ра і зла. Біблія по вчає нас, що
до б ро має пе ре ма га ти зло (До рим. 12:21), але
для цьо го ми по винні ви бра ти до б ро. Як що по -
трап ляємо в по га ну си ту ацію, ми мо же мо пе -
ре мог ти тільки до б ром. Хва ла і по дя ка — це
до б ро, нарікан ня і не за до во лен ня — зло.
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Сло ва мо жуть при не с ти здо ров’я
або хво ро бу

«Лагідне сер це — жит тя то для тіла, а
.»йет с ок ан зил инг — ьтсірдзаз

При повісті 14:30

Нарікан ня і не за до во лен ня от ру ю ють не
тільки май бутнє, а й сьо го ден ня. Лю ди на, яка
ба га то жаліється і постійно не за до во ле на, ча с -

.оліт ен чизіф ан ьтю ав илпв ав олС .єіровх от
Во ни або зцілю ють, або відчи ня ють двері для
хво ро би. !уб ор овх єуж д ор оп аб ор овХ

Згідно з Кни гою При повістей 15:4, язик
має цілю щу си лу: «Язик лагідний (має цілю щу
си лу) — то де ре во жит тя, а лу кав ст во йо го —
за ла ман ня на дусі». Поміркуй над цим: лю ди -
на, яка має мир і спокій у ро зумі, — здо ро ва. А
заздрість і не за до во лен ня руй ну ють йо го, про
що ми чи та ли в Книзі При повістей 14:30.
Дратівливість — це гнів, і більшість лю дей, які
жаліють ся, розгнівані. Во ни ро з д ра то вані, в
їхньо му серці не має ми ру і спо кою.

Хва ла і по дя ка звільня ють фізич ну
енергію і зцілен ня. Ду же ча с то, ко ли по га но
по чу ва ла ся, я по чи на ла хва ли ти Бо га. Після
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цьо го відчу ва ла, що симп то ми ли ша ли моє
- юл ,ьсиш вап с ив он раг ,іцнару йач ивз аЗ .оліт

ди на має най кра ще са мо по чут тя. Але я поміти -
ла, що ко ли ди я вол ата кує моє фізич не тіло, то
вранці по чу ва ю ся найгірше. То му що ран ку я
дис ципліну ва ла се бе про во ди ти час із Бо гом:
хва ли ти Йо го, дя ку ва ти, щи ро роз мов ля ти із

- ет ощ ,ит ичдівсаз уч ох І .минс еб еН мок ьтаБ
пер я ду же до б ре по чу ва ю ся. 

Нарікан ня та не за до во лен ня 
ве дуть до руй ну ван ня

ікя ед кя ,ат с ирХ ом йув об орп ив ен інА«
- ун иг аз вїімз дів й ат ,ил ав ув об орп ив хин з
- акіран хин з ікя ед кя ,ет йакіран ен інА .ил
- арт ец есУ .ял ет иб уг оп дів ил ун иг аз і ,ил

ман ен ас ип ан а ,ид алк ирп кя ,им ин з ьсол ип
уків ьценік ус ач ог ош ан аз об ,уку ан ан

прий шов». 
Пер ше до ко рин тян 10:9–11

- од аз ен омєюл вол сив им ,омєакіран ил оК
во лен ня Бо гом, кри ти куємо, ви ко ри с то вуємо
Йо го до б ро ту, спе ку люємо нею. Гос подь до б -
рий, і Він хо че чу ти, що ми роз повідаємо про
це всім лю дям. 
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Ізраїльтя ни ви ко ри с то ву ва ли Бо жу до б ро -
ту у влас них інте ре сах, що при зве ло до смерті.
Про це йдеть ся у Ста ро му За повіті. А в Но во -
му — ця історія зга дується зно ву, щоб за сте -
рег ти нас. Отож дивімось на їхні по мил ки і не

- ун иг аз і ил акіран ин ятьлїарзІ .ом ас кат омібор
ли від ру ки во ро га. Нам тре ба пе ревіря ти се бе,
щоб не піти їхнім шля хом до за ги белі.

Хва ла і по дя ка ве дуть до жит тя
,ак изя ог овс й ат су їовс еж ер етс отХ«

.»ах ил дів єагіребз юовс уш уд йот
При повісті 21:23

«Хто ус та свої сте ре же, той ду шу
свою бе ре же, а хто гу би свої роз пу с кає, на
то го по гибіль».

При повісті 13:3

- ер етс акя ,ан ид юл ощ ,он аз акс іннас иП У
- ес еж ер ебз ,им ав олс аз ьтиж етс і ат су їовс еж

бе від ли ха, а лю ди на, яка не уваж на до то го,
що ка же, на кли че біду. Ко ли ізраїльтя ни прий ш -
ли в пу с те лю, пер ша про бле ма, яка ви ник ла, бу -
ло нарікан ня. По до рож від Єгип ту до Обіця ної
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Землі зай має оди над цять днів (див. По вто рен -
ня За ко ну 1:2). В ізраїльтян во на три ва ла со рок
років. До то го ж во ни так і не до сяг ли Бо жої
ме ти. Інший при клад — Ісус. Він прой шов

- авз ен ,аг оБ вил авх онйітсоП .юл ет с уп юовС
жа ю чи ні на що, не нарікав. І Гос подь підніс
Йо го зі смерті в но ве жит тя. Це — урок для
нас. Ми не по винні підда ва ти ся спо кусі
жалітись і наріка ти. Замість цьо го — при но си -
ти по жерт ву хва ли і по дя ки (До євр. 13:5).
Вибір за на ми: або наріка ти і жаліти ся, або
хва ли ти і дя ку ва ти.

Си ла по дя ки
«Ні про що не тур буй тесь, а в усь о му

ян наж аб ішав івог оБ яс ьтю ял вя ив йах ен
 .»юок яд оп з мян нах орп й юов тил ом

До фи лип’ян 4:6

- ан ян неч анз ог ок ил ев ум ож оБ іволС У
дається по дяці. Я вірю, що са ме по дя ка є про -
ти о т ру тою про ти нарікан ня. Хо чу звер ну ти на
це ва шу ува гу, бо впев не на, що нарікан ня — од -

- ид ен еМ .хич ю урів мелб орп хишьлібйан з ан
вує та ка си ту ація: лю ди на мо лить ся і про сить
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Бо га про щось, Він відповідає на мо лит ву і дає
те, що во на про си ла. Зго дом лю ди на нарікає,
що їй тре ба піклу ва тись про те, чим Гос подь її
бла го сло вив. До нарікан ня маємо ста ви ти ся,
як до чу ми, то му що во но впли ває так са мо, як
і ця страш на хво ро ба. Нарікан ня ро бить нас
слаб ки ми, на томість по дя ка дає си лу — си лу
от ри му ва ти відповіді на наші мо лит ви.

У По сланні до фи лип’ян, на мою дум ку,
апо с тол Пав ло ствер д жує, що по дя ка при тя гує
бла го сло вен ня. Пам’ятаю, як од но го ра зу
звер ну лась до Бо га з про хан ням і Він відповів
мені: «Чо му Я по ви нен да ва ти тобі щось іще,
як що ти нарікаєш на те, що вже маєш?»

Вдячність свідчить про зрілість. Як що лю -
ди на вдяч на, це оз на чає, що во на ду хов но
зріла, от же, го то ва от ри ма ти пев не бла го сло -
вен ня. Інко ли по дя ка по тре бує по жерт ви.
Скажімо, як що ми не відчу ваємо ба жан ня дя -
ку ва ти, од нак ро би мо це, бо лю би мо Бо га і ша -
нуємо Йо го Сло во, ми при но си мо жерт ву. 
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Жерт ва по дя ки
- ив і ,ук яд оп ув треж в івог оБ ьсон ирП«

 .»ум о ьн шив есВ іцинтібо їовс йун ок
Пса лом 49:14 

івед оп соГ ьтуд алкс ук яд оп еж йах еН«
за милість Йо го та за чу да Йо го си нам

і ,ьтяс он ирп ик яд оп ив треж йах і ,мик ьсдюл
хай роз повіда ють зо співом про чи ни Йо го!»

Пса лом 106:21,22 

«Я жерт ву по дя ки Тобі при не су, і Гос -
поднім Ім’ям бу ду кли ка ти!» 

Пса лом 115:8

,еж ак рот ва 8:511 імласП в :уг аву ьтінревЗ
що кли ка ти ме Ім’я Гос по да і тільки Гос поднім
Ім’ям при не се по дя ку. Я ба га то разів кли ка ла

- тиж єом сач он дов ела ,ул ис ог оЙ ,ад оп соГ я’мІ
тя бу ло пе ре пов не не нарікан ня ми. Так, во ни
ма ють си лу, але не до б ру, а злу.

ум ош ан в ил ис їож оБ ом ен гарп им ощ кЯ
житті, тре ба виз на ти, що во на не при хо дить
че рез нарікан ня.
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Хва ли ти і дя ку ва ти завжди
івог оБ ом ьсон ирп иджваз ,жотО«

жерт ву хва ли, цеб то плід уст, що Ім’я
Йо го слав лять».

До євреїв 13:15

Ми по винні хва ли ти і дя ку ва ти Бо гові не
тільки тоді, ко ли на це є при чи на. В та ко му разі

- ирп їокяін єам ен ил ок ьсо А .ит иб ор ок гел ец
чи ни — це стає по жерт вою. Зви чай но, ми
завжди маємо скла да ти по дя ку Гос по ду,
пам’ята ю чи бла го сло вен ня і до б ро, яке Він нам
зро бив. Як би за пи са ти все, що ми от ри ма ли
від Бо га, то, ма буть, не ста ло б і па пе ру. Бог
над зви чай но люб’яз ний і ми ло с ти вий, Він ро -
бить нам ба га то до б ра. Ко ли в на шо му житті
мо ре бла го сло вень, ми по чи наємо сприй ма ти
їх як щось зви чай не. А, скажімо, лю ди в інших
країнах, ма ю чи ли ше ча с ти ну то го, що маємо
ми, по чу ва ли ся б ду же щас ли ви ми. На при -
клад, чи с та, свіжа во да. В Індії — це ве ли ка
цінність. Де я ким лю дям до во дить ся пішки йти
де сят ки кіло метрів, щоб от ри ма ти ден ну нор -
му во ди для своєї ро ди ни. Ми прий маємо ван -
ни, пла ваємо в воді, миємо нею по суд, во лос ся,
го туємо їжу то що. Маємо хо лод ну і га ря чу
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дя ку ва ти Бо гу за те, що маю га ря чу во ду. Є ду -
же ба га то ре чей, за які вар то дя ку ва ти Бо гові.
Плоть постійно шу кає при чи ну для нарікан ня,
але дух шу кає при чи ну, щоб про сла ви ти Бо га.

У По сланні до фи лип’ян 2:14 апо с тол Пав -
ло за стерігає нас: «Робіть усе без нарікан ня
(про ти Бо га) та сумніву (сто сов но се бе)». А в
Пер шо му по сланні до со лу нян 5:18 ра дить:

- ю аж авз ен( есв аз )івог оБ( ет йад алкс ук яд оП«
чи на об ста ви ни, дя куй те Бо гу), бо та ка Бо жа
во ля про вас у Христі Ісусі». В По сланні до
ефе сян 5:20 чи таємо, що по винні дя ку ва ти
завжди за все Бо гові й От цеві в Ім’я Гос по да
на шо го Ісу са Хри с та. З цих місць Пи сан ня ба -
чи мо, що маємо не тільки уни ка ти нарікан ня,
сумнівів, кри ти ки, во рож нечі, а й дя ку ва ти Бо -

чає дя ку ва ти за по гані речі. Це оз на чає дя ку ва -
ти Бо гові навіть у склад ний і важ кий час.
Відмов ля ю чись від нарікан ня, ми вша но вуємо
Бо га. Бе зу мов но, не завжди ма ти ме мо ба жан ня
так чи ни ти. Але ми ро би мо це з пев ною ме тою
— щоб звільни ти Бо жу си лу в своєму житті.

Жит тя у хвалі — це жит тя в силі!
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Не за сму чуй те Ду ха Свя то го
,ог ож оБ ог от явС ах уД ет йуч умс аз ен І«

 .»уп ук ив ьнед ан інат ач еп аз ив микЯ
До ефе сян 4:30

Я чу ла про це ба га то разів, по ки зро зуміла,
що тут ідеть ся і про наш язик. Щоб пра виль но
зро зуміти трид ця тий вірш, тре ба про чи та ти
йо го в кон тексті: «Не хай жод не сло во гни ле не

- б од ощ ,ек ат икьліт ела ,хиш ав тсу зі ьтид ох ив
ол ад оп он ов бощ ,ян нав уд убз енбіртоп ан ер

бла го дать тим, хто чує. І не за сму чуй те Ду ха
Свя то го Бо жо го, Яким ви за пе ча тані на день
ви ку пу. Уся ке по дра ту ван ня, і гнів, і лютість, і
крик, і лай ка не хай бу де взя то від вас ра зом із
уся кою зло бою» (До ефе сян 4:29–31). Отож,
ми за сму чуємо Дух Свя тий, ко ли зне ва жаємо
інших або роз мов ляємо з ни ми об раз ли во. Йо -
го об ра жа ють та кож наші не га тивні сло ва,

- акс ,уг аву ьтінревз ,ог от мірК .ощ от ян накіран
за но, що ми «за пе ча тані» Ду хом Свя тим. Іноді
я уяв ляю та ку кар ти ну: ми пе ре бу ваємо все ре -
дині валізи, яку застібну ли. Ніщо не мо же за -
шко ди ти нам, по ки ми бе ре же мо застібку.
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кот амш ом ед алк оп ощ кЯ .далк ирп йишнІ
хліба в па кет і зав’яже мо йо го, то він не
черствіти ме, то му що повітря не по трап ля ти ме
все ре ди ну. Але як що ми розв’яже мо па кет, то
хліб по черствіє за кілька го дин. Так са мо — і в
на шо му житті. Як що бе реж но ста ви мось до
Ду ха Свя то го — не об ра жаємо і не за сму чуємо
Йо го, то три маємо «па кет» зав’яза ним.

Дух кри ти ки, нарікан ня і жа лю
,ит раж оба ов тс волс он рам і ,ат од иг І«
.»ян нав ук яд ещ арк ела ,мав інйотс ирп ен ощ

До ефе сян 5:4

бощ ,ог от ьтсімаЗ« :єачв оп ол ваП лот с опА
кри ти ку ва ти, жаліти ся і наріка ти, об ра жа ю чи
Дух Свя тий, кра ще постійно дя куй те Бо гові за
все у своєму житті». В церкві раз і на завжди

- накіран ,ик ит ирк ух уд дів яс ит ив аб зоп аб ерт
ня і жа лю.

Чи нарікаєте ви сьо годні? Відповідай те
чес но, бо Гос подь все од но знає. Ви ніко ли не
по ба чи те змін, по ки спо чат ку не по ди ви те ся
правді в вічі і не виз наєте свої по мил ки. Мож -
ли во, ви за пе ре чи те: «Так, я нарікаю, але маю
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на це серй озні при чи ни. Як би з ва ми вчи ни ли
так, як зі мною, як би ви жи ли так, як я, то та -
кож наріка ли б». Я дав но зро зуміла: яки ми б
не бу ли ви прав дан ня, во ни пе ре шко д жа ють
змінам на кра ще. Наріка ю чи, я не про су ва юсь
упе ред.

В Єван гелії від Іва на 8:31,32 чи таємо сло ва
Ісу са: «Як у слові Моїм по зо с та не те ся,
…пізнаєте прав ду, а прав да вас вільни ми зро -
бить!» (пе ре фра зо ва но ав то ром). Істи на
звільнить нас, але для цьо го нам тре ба за сто со -
ву ва ти її в своєму житті. Дух Свя тий ви прав -
ляє нас, ос вя чує. Ісус посіяв у на шо му серці
зер но, і ко ли Дух Свя тий на вчає нас Сло ва, Він
по ли ває це зер но. Ми — як Бо жий сад, про
який Гос подь піклується. Він обе реж но об роб -
ляє йо го, ви ри ва ю чи бур’яни. Ви прав дан ня —
як бур’яни: як що їх не вир ва ти, во ни за глу -
шать плід.

хинмєирп ен от аг аб яс ол атс іттиж умєом У
- ирк ,ал акіран ,яс алілаж онйітсоп я ум от ,йідоп

ти ку ва ла. Але си ту ація не зміню ва ла ся, бо ко -
ли я жаліла се бе, то тільки ще раз на га ду ва ла
собі про жах ли ве ми ну ле. Од нак з до по мо гою
Ду ха Свя то го я змог ла звільни ти ся від цьо го,
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жи вуть у стресі, за ле жать від нарікань та жа лю.
Нарікан ня і жаль — завжди ра зом. Так ут во -
рюється за мк ну те ко ло. Спо чат ку в лю ди ни
з’яв ля ють ся не приємності і во на по чи нає
жаліти ся. Си ту ація не змінюється. Нарікань
стає більше. Зре ш тою, лю ди на по трап ляє в
бурх ли ве мо ре про блем і нарікань. Це стає
сти лем її жит тя. Во на по чу вається са мот нь ою і
пригніче ною.

Кри ти ка нам ду же важ ко знай ти друзів.
Во ни так зви ка ють до своїх про блем, що тільки
про них і го во рять. Але іншим на бри дає вис лу -
хо ву ва ти їхні про бле ми, і во ни по чи на ють уни -
ка ти та ких лю дей, як що, зви чай но, самі не
люб лять наріка ти.

Нарікан ня діє на ди я во ла як при ман ка. Ко -
лись у ме не був со ба ка, яко го зва ли Баді. Ко ли
він десь бігав, я свистіла і кли ка ла: «Баді, Баді!

- од од вагібирп овєттим ак аб оС »!ен ем од идЙ
му. Ко ли ми нарікаємо, відбу вається те са ме.

- ох ирп ок дивш еж уд нів і ,ал ов я ид ом еч илк иМ
дить. А з ним — ще більше страж дань.

Як що ми прий ме мо рішен ня не жаліти ся,
то це бу де вик ли ком для нас. Ча с то ми навіть
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не помічаємо, як ба га то нарікаємо, по ки хтось
або щось, на при клад моя книж ка, не при вер не
до цьо го на шу ува гу.

Як швид ко ми втра чаємо терпіння і по чи -
наємо наріка ти, ко ли по трап ляємо в проб ку на
до розі чи стоїмо в черзі? Як ча с то ми вка зуємо
на по мил ки і не доліки членів на шої ро ди ни і
друзів? Нарікаємо ми на свою ро бо ту чи дя -
куємо Бо гові за мож ливість ма ти її? Нарікаємо

- жом аз івог оБ омєук яд ич иніц ікос ив ан им
ливість при хо ди ти в ма га зин і ку пу ва ти те, що
тре ба? Цей спи сок я мо жу про дов жу ва ти. Але
вірю, що ко жен із нас знає, на що постійно
нарікає.

Мені бу ло не лег ко виз на ти, що корінь
нарікан ня — гордість. Не за до во лен ня
підіймається в гордій лю дині. Во на має став -
лен ня на кшталт: «Ти сячі мо жуть опи ни тись у
такій си ту ації, але не я. Ці лю ди (або Бог) ма ли
по во ди ти ся зі мною кра ще». По ки не ста не мо
сми рен ни ми, дя ку ю чи Бо гові за все, що
маємо, ми ніко ли не при пи ни мо наріка ти на
те, чо го в нас не має. Тре ба на вчи тись ціну ва ти
те, що лю ди роб лять для нас, а не наріка ти на
те, чо го во ни не роб лять.
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- аб ол уБ .итівк інем єур ад ен ківол оч йіМ
га то днів на ро д жен ня, днів за ко ха них, різних
річниць, ко ли я наріка ла на ньо го, бо він не ви -
прав до ву вав моїх очіку вань. Дейв завжди
відповідав: «Ти щось хо чеш — да вай поїде мо і
ку пи мо це, як що маємо та ку мож ливість». Але
як жінка, я хотіла, щоб він сам по хо див по

- орз і кон ур ад оп ен ем ялд ваб дирп ,хяц ин марк
бив сюр приз.

есв ен ем інид ер есв ,уд оп соГ яс алілаж Я
кипіло, я гніва лась, об ра жа лась, страж да ла і
жаліла се бе. Од нак усе це не при нес ло ніякої
ко ристі і, до речі, ані тро хи не зміни ло мо го

.аківол оч
,йир б од нів ,ан ид юл ав од уч — вйеД

лагідний, ще д рий. З ним лег ко до мо ви ти ся. Він
доз во ляє мені ро би ти все, що я хо чу, і ку пує
мені все, що я ба жаю, як що, зви чай но, є гроші.
Він гар ний, сте жить за со бою, щод ня ка же, що

- ой ит ачімоп :рібив є ен ем у ,жотО .ен ем єах ок
го не доліки і страж да ти або зо се ре ди ти ся на
йо го гар них ри сах ха рак те ру і бу ти вдяч ною. А
хіба я іде аль на? Ми всі маємо сильні і слабкі
сто ро ни. І як що хо че мо ма ти добрі сто сун ки
один з од ним, то маємо ціну ва ти до стоїнства і
не поміча ти ва ди.
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Не вдяч не по коління
«Знай же ти це, що ос танніми дня ми

ат діб хик ил ев сач( ис ач ікжят ьтун атс ан
- ив і ит ал од оп ок гел ен ед уб ікя ,ьнад жартс
- ом ас ідот ид юл об ьтуд уБ .)ит ам ир т

любні (ду же егоїстичні), гро шо любні (в
яких з’явить ся ве ли ка жа га до зба га чен ня,

- жав енз ог об ,ідрог ,ілімуз ор аз ,)ьтсінбідаж
ни ки, бать кам не слух няні, не вдячні, не по -
божні».

Дру ге до Ти мофія 3:1,2

Нині ми жи ве мо са ме се ред та ко го по -
коління, про яке пи сав Пав ло. Та ке вра жен ня,
що чим більше лю ди ма ють, тим мен ше во ни
ціну ють. Але, жи ву чи в цьо му світі, ми, віру -
ючі, не по винні бу ти та ки ми, як цей світ. Чим
більше на вко ло нас лю ди наріка ють, тим

 .івог оБ ит ав ук яд омєам им ешьліб

Яс к ра ве світло в тем но му світі
«Робіть усе без нарікан ня та сумніву,

щоб бу ли ви без до ганні та щирі, не винні
- ор ог он суп зор ат ог ов ак ул дер ес іжоБ итід

ду, що в ньо му ви сяєте, як світла в світі». 
51,41:2 ня’пил иф оД

Нарікан ня – до про клят тя, хва ла – до підне сен ня ��



Лю ди сьо годні тільки те й роб лять, що
наріка ють. Ми не по винні бу ти та ки ми. На ше
за вдан ня — по ка зу ва ти, яким є Бог. Щоб бу ти
яс к ра вим світлом у тем но му світі, ми маємо
насліду ва ти Ісу са.

- окя дер ес ,яннілок оп ед ол ом єат с орз іниН
- иц нирп іжоБ орп єанз ен ог очін отх от аг аб ог

пи. Їх не вив ча ють у шкільній про грамі, бать ки
не вчать дітей мо ли ти ся. Во ни ба чать по гані
при кла ди ду хов но го керівництва, то му вва жа -
ють, що в релігії не має нічо го до б ро го.

,им ат с ил им ив иж ит уб омєам им ум оч ьсО
які чи тає весь світ (2Кор. 3:2). Лю дям не
потрібна релігія, яка ча с то ли цемірить: ка же
лю дям, що тре ба ро би ти, але са ма цьо го не до -
три мується. Ми по винні по ка зу ва ти їм Ісу са.
Як? Жи ти за Йо го прин ци па ми. Не вар то ста -

- иф од ян налс оП зі вілс од ов ил жав енз ьсит ив
лип’ян: не кри ти куй те, не нарікай те і не
жалійте ся. Ми маємо відрізня ти ся від світу,
по ка зу ва ти при клад, як мож на жи ти інак ше.
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Вик лик щод ня
«Не хай вас завжди пе ре пов нює радість

ісв йах еН !етйідар :уж ак ув онз і ,ідоп соГ в
лю ди помітять, що ви не егоїстичні,

ив ощ ,ум о ьсу в хишні од індігал і інжаву
ро би те. Пам’ятай те, Гос подь ско ро прий -
де! Ні про що не тур буй тесь, але завжди
моліться про все, кажіть Бо гу про свої по -

аз ум оЙ ит ав ук яд ет йав уб аз ен і иб ерт
відповіді». 

До фи лип’ян 4:4–6, TLB

Щод ня тре ба прий ма ти рішен ня не
жаліти ся і не наріка ти ні на що. Це не оз на чає,
що ми не по винні на ма га ти ся зміни ти си ту ації,
в яких пе ре бу ваємо. Це та кож не оз на чає, що
маємо ро би ти ви гляд, ніби нічо го не відбу -
вається. Це оз на чає, що ми по ста ви ли собі за
ме ту — ста ви ти ся до всьо го по зи тив но.

Не нарікай те, бо від нарікан ня не має
ніякої ко ристі. Про бле ми по чи на ють ся в
серці, потім во ни — на язиці. Спо чат ку тре ба
зміни ти своє став лен ня до про бле ми, і тоді
змінять ся пло ди на ших уст. Ко ли ля гаєте спа -
ти, на ма гай те ся при га да ти події про тя гом дня,
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за які вар то по дя ку ва ти Бо гові. Но вий день та -
кож по чи най те з вдяч ності. Дя куй те Бо гові за
ма ленькі речі: що Він до поміг знай ти місце для
пар ку ван ня ма ши ни, що ти про ки нув ся вчас -
но і прий шов на ро бо ту, за те, що ба чиш, чуєш,
мо жеш хо ди ти, за своїх дітей. Роз ви вай у собі
са ме та ке став лен ня до то го, що відбу вається.
Ро би ти це щод ня — вик лик. Не роз ча ро вуй ся,
ко ли щось не ви хо дить, про дов жуй пра цю ва -
ти. І ро би це до ти, до ки в твоєму житті не

- ук яд есв аз — ак чивз ан раг ан до ещ яс ьтивя’з
ва ти. 

Ми до б ре мо ли мо ся за свої по тре би. А чи
ба га то з нас дя кує Бо гові, ко ли Він відповідає
на наші про хан ня? Бать кам по до бається да ва -
ти дітям те, що їм потрібно, чи те, про що во ни
про сять. Але чи до б ре во ни по чу ва ють ся, ко ли

- ук яд ен ил окін і ьтур еб икьліт нис оба ак ьнод
- ам й от ат ощ ,ет ьтю уніц ощ ,ьтяр ов ог ен ,ьтю

ма роб лять для них. Як що во ни ціну ють це і не
за бу ва ють дя ку ва ти, особ ли во ко ли роб лять це
постійно, то бать ки ма ють ба жан ня да ва ти їм
ще більше. Так са мо відбу вається між на ми і
Бо гом. Будь ще д рим на по дя ку, і твої сто сун ки
з Бо гом поліпшать ся.
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Пе ред часні нарікан ня
«Оце яке до б ре та гар не яке, щоб жи ти

»!он пук он до )ин ид ор ман елч( мат арб
Пса лом 132:1

Наш стар ший син Девід зі своєю дру жи -
ною про да ли свій бу ди нок на ко ле сах і ку пу ва -

- уб едін мї :ам елб орп ал кин ив хин У .йив он ил
ло жи ти цілий місяць. Зви чай но, ми з Дей вом
за про по ну ва ли їм по жи ти в нас. Ко ли Девід
був із на ми, ви ни ка ли певні труд нощі в сто -

- ем ан йиж охс еж уд нів мор ет кар ах аЗ .хак нус
- од мяд юл мик ат а ,ял ов ан ьлис жет ог оьн В .ен

им кя ,ог от ялсіП .моз ар ит иж ок жав ьтис
роз’їха лись, наші сто сун ки поліпши ли ся.
Девід пра цю вав із на ми, все бу ло до б ре. Але
жи ти під од ним да хом — це інша спра ва.
Отож, ще нічо го по га но го не ста лось, а в
моєму ро зумі постійно роїли ся дум ки: «А що
бу де, як що…».

Ми з Дей вом бу ли в до розі, і я виріши ла
по го во ри ти про те, що ме не хви лю ва ло: «А як -
що во ни ви т ра тять усю га ря чу во ду і я не змо -
жу прий ня ти душ? Во ни мо жуть не при бра ти
після се бе, і мені до ве деть ся це ро би ти замість
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них». Нічо го по га но го ще не ста ло ся. Девід із
дру жи ною ще навіть не пе реїха ли до нас. Але
я вже хотіла го во ри ти про мож ливі про бле ми.

Са та на праг не про ро ку ва ти моє май бутнє
че рез ме не. Він хо че, щоб я за зда легідь ма ла
кри тич не став лен ня до си ту ації. Як що ми
підда мо ся цій спо кусі, ди я вол не одмінно ство -
рить не га тивні об ста ви ни. Ча с то ми самі винні
у своїх про бле мах. Ми «кли че мо неісну ю че як

- уд — еЦ .існес ум он вит аг ен в икьліт ,»еч ю унсі
хов ний за кон сіян ня і жнив. Не будь те сіяча ми
по га них зе рен.

Мій міксер ви дає мені те, що я в ньо го по -
кла ду. Як що мо ло ко і мо ро зи во — от ри маю
мо лоч ний кок тейль. А як що зем лю і во ду — то
бруд. Міксер змішує ком по нен ти, бо він так
ство ре ний. Але я ви би раю, що в ньо го по кла с -
ти, то му ре зуль тат за ле жить від ме не. Те са ме
мож на ска за ти про на ше сер це, ро зум, язик.
Що по кла деш все ре ди ну, те вий де на зовні —
гар не чи по га не.

есв і ,ьцясім сан в ил иж орп ілеШ і дівеД
бу ло чу до во. Я не жаліла ся за зда легідь.

Ра д жу вам ро би ти так са мо — не наріка ти!
Ко ли в ме не ви ни ка ла спо ку са ска за ти щось
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по га не, я го во ри ла: «Девід  і Шелі жи ти муть
ра зом із на ми, і все бу де до б ре. Я впев не на: не
ви ни ка ти ме жод них про блем, ми знай де мо
один з од ним спільну мо ву». Ми з Девідом
навіть жар ту ва ли про те, як на вчи лись до мо -
вля ти ся жи ти в мирі під од ним да хом. Нам
обом по до бається бу ти пра ви ми, то му Девід
за про по ну вав: «Ма мо, да вай усі ці 30 днів бу -
де мо пра ви ми по черзі: 15 днів бу ду пра вим я і
15 днів — ти». Ми гар но про ве ли цей час.

Сіяти зер на для 
май бут нь о го вро жаю

ит уб юіму ,іннер ок опу в ит уб й я юімУ«
й у до стат ку. Я при вчив ся до всьо го й у
всім: на си ща ти ся й го лод терпіти…» 

До фи лип’ян 4:12

Як ба чи мо з ли с та апо с то ла Пав ла, він не
нарікав, ко ли пе ре жи вав важкі ча си. Нам усім
бу ває склад но, особ ли во на по чат ку шля ху з
Бо гом. Зі мною теж так бу ло. Гос подь над зви -
чай но бла го сло вив нас, ми про во ди мо
служіння в ба га ть ох ве ли ких за лах і церк вах
по всій країні. Але так бу ло не завжди. Як і

Нарікан ня – до про клят тя, хва ла – до підне сен ня ��



- ан І .ог ол ам з ил ан ич оп им ,йед юл ьтсішьліб
вчи лись, що не тре ба при ни жу ва ти зна чен ня і
важ ли вості тих днів (Зах. 4:10).

Од но го ра зу ми про во ди ли служіння в
залі, який був у по га но му стані. Річ у то му, що
про орен ду цьо го приміщен ня до мо вля ли ся за -

чи ли йо го. Зви чай но, працівни ки за пев ня ли
нас, що це гар ний зал. Ко ли ми приїха ли, пер -
ше, що я поміти ла на пар ковці ма шин, — це
шма точ ки че ре пиці з да ху бу дин ку. Стільці в
залі бу ли в жах ли во му стані: тка ни на на ба га -
ть ох із них розірва на, на інших пля ми від їжі та
на поїв. Кон диціонер в залі пра цю вав по га но,
то му що ра зу, ко ли тре ба бу ло відре гу лю ва ти
тем пе ра ту ру (а це до во ди лось ро би ти ча с то, бо

- ов од ман ,)ок раж еж уд от ,он дол ох от ол ав атс
ди лось вик ли ка ти ме ханіка. Під час служіння
він за ла зив на дах і щось там ре гу лю вав, то му
що в залі це зро би ти бу ло не мож ли во — об лад -
нан ня не пра цю ва ло.

Об го во рю ю чи цю си ту ацію, ми ро зуміли,
що зміни ти вже нічо го не мо же мо, бо
служіння ма ло роз по ча ти ся че рез п’ять го дин.
Усі по ча ли обу рю ва ти ся, що при род но для лю -
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дей, які опи ни лись в такій си ту ації. Але Дух
Свя тий од ра зу ска зав мені: як що ми не наріка -
ти ме мо, то за кла де мо надійний фун да мент на
май бутнє. Ще Він ска зав мені, що на ста не час,
ко ли ми про во ди ти ме мо служіння в гар них

- оп ан рез итяіс ил ач оп им ьнед йот в І .хяцсім
дя ки за на ше служіння.

Нарікан ня — це теж зер на, які при но сять
гни лий плід. Але як що ми дя ку ва ти ме мо за те,
що мо же мо розв’яза ти про бле ми, то збе ре мо
ряс ний уро жай бла го сло вень. Уся на ша
коман да по го ди ла ся з тим, що ска зав мені Дух
Свя тий. Ми більше не наріка ли на зал і го тель,
а на вмис но на ма га ли ся поміча ти щось гар не і
го во ри ти про це. Служіння прой ш ло успішно,
а ми от ри ма ли ду же важ ли вий урок, який у
май бут нь о му приніс нам ве ликі бла го сло вен ня.

В очіку ванні гар них ре чей
- редо ма ар вА ,като ог вод ич ял прет ,І«
ум ой гоБ кя ,касІ яс вид ор ан( юц интібо важ

і по обіцяв)».
До євреїв 6:15
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Ісак був обітни цею від Бо га. Він не ска зав
- соГ .ан ит ид ан до ед уб ог оьн в ощ ,івом ар вА

подь ска зав, що Ав рам бу де бать ком ба га ть ох
на родів. Не ма ло лю дей сьо годні ма ють
обіцян ку, яка відчи няє двері для от ри ман ня

- ог ирп гоБ ірток ,ьнев олс ог алб хин йач ивз дан
ту вав для них.

У Першій книзі царів, 18 розділі, чи таємо
про те, що після дов го го періоду за су хи Ілля
от ри мав про роцтво. Бог на ка зав йо му піти і
ска за ти ца рю Аха ву, що бу де дощ. Ілля зро бив

- ревтдіп і уз ак од ог он дож ич ю ам ен ,ірів оп ец
д жен ня про те, що так ста неть ся. Він пішов на
го ру і по чав мо ли тись. Під час мо лит ви по си -
лав сво го слу гу на най ви ще місце го ри, аби той
по ди вив ся на не бо. Шість разів слу га по вер -

- рамх зеб і ен чян ос об ен ощ ,юддівопдів з яс ват
не. На решті він по вер нув ся і ска зав: «Я ба чив
хмар ку завбільшки з людсь ку до ло ню». Не ве -
ликі зміни, чи не так? Але для Іллі цьо го бу ло
до стат ньо, щоб зро би ти на ступ ний крок віри.
Він по слав звістку до Аха ва: «За пря гай і зійди,
і не за три має те бе дощ» (1Цар.18:44).  Навіть із
ма лень кої хма рин ки мо же по ча ти ся ве ли кий
дощ (вірш 45).
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Тільки зер но
хил ам менд ит ав уж д рог оп ед уб отх оБ«

ре чей?..» 
За харії 4:10

Лю ди, які вірять і че ка ють щось від Бо га,
завжди поміча ють оз на ки май бутніх бла го сло -

- ьнел ам ьтіван ,он рез етєам ил ок ,етйідаР .ьнев
ке, бо во но при не се пло ди. Не про кли най те
йо го, наріка ю чи. Бог дає нам зер но, а ра зом із
ним — надію. Ма лень ка насіни на — кра ще,
ніж нічо го. Скажіть: «Гос подь, це тільки ма -
лень ка насіни на, але я дя кую за надію, яку Ти
мені дав. Я мо жу за неї ухо пи тись. Дя кую, Гос -
по ди, за по ча ток!»

Візьміть це зер но, по садіть йо го — і вірте.
Дух Свя тий по ка зав мені, що я ви ки ну ла ба га -
то зе рен. Як що ми щось зне ва жаємо, то й не
цінуємо це. Не піклу ю чись про те, що от ри ма -
ли від Бо га, ми втра чаємо. А як що ми втра -
чаємо зер но, то не до че каємось і вро жаю.

У По сланні до євреїв ска за но: «За до воль -
няй те ся тим, що маєте». Тож берімо при клад з
апо с то ла Пав ла. Вчімо ся жи ти в по до стат ку і в
бідності, пам’ята ю чи, що в житті ви ни ка ють
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різні об ста ви ни. За до воль няй мо ся тим, що
маємо. «Сам бо ска зав: Я те бе не по ки ну, ані
не відступ лю ся від те бе!» (До євр. 13:5).

- ен мит им ин ел ов од аз ит уб ом еж ом иМ
знач ним, що дає Бог нам на по чат ку, і довіря ти
Йо му. Гос подь — На чаль ник і Ви ко на вець віри
(До євр. 12:2), то му Він до во дить роз по ча те до

- кя ,ьтинсйідз есу ьдоп соГ .)6:1 .лиф оД( яцнік
що твер до віри ти ме мо Йо му (До євр. 3:6).
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Бог любить вас і хоче, щоб у вас були з
Ним близькі, міцні стосунки. Якщо ви ще не
прийняли Ісуса Христа як свого Господа і
Спасителя, ви можете зробити це прямо
зараз. Відкрийте для Нього своє серце і ска-
жіть цю молитву:

«Отче, я знаю, що згрішив проти Тебе.
Будь ласка, пробач мені. Очисти мене. Я обі-
цяю вірити в Ісуса, Сина Твого. Я вірю, що
Він помер за мене; Він взяв на Себе мої гріхи,
вмираючи на хресті. Я вірю, що Він воскрес із
мертвих. І прямо зараз я віддаю Йому своє
життя. Дякую, Отче, за дар прощення і віч-
ного життя. Будь ласка, допоможи мені
жити для Тебе. В ім'я Ісуса. Амінь».



Якщо ви помолилися від щирого серця,
то Бог прийняв вас, очистив і звільнив від пут
духовної смерті. Прочитайте, вивчіть наве-
дені нижче місця Писання і попросіть Бога
допомогти вам чути Його голос, адже тепер у
вас починається нове життя з Ним.

Іван 3:16              1 до Коринтян 15:3–4
До Ефесян 1:4   До Ефесян 2:8–9
1 Івана 1:9          1 Івана 4:14–15
1 Івана 5:1          1 Івана 5:12–13

Попросіть Бога допомогти вам знайти
хорошу церкву, де проповідується здорове
біблійне вчення, де ви могли б краще пізна-
вати Христа і духовно зростати. Бог завжди з
вами. Він щоденно направлятиме вас і пока-
зуватиме, як мати те багате життя, яке Він
вам визначив.
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Джойс Майєр – відомий у всьому світі
вчитель Божого Слова. Її теле- і радіопрограма
«Повнота радості життя» виходить в ефір на
сотнях телеканалів і радіостанцій по всьому
світу.

Джойс написала понад 100 надихаючих
книжок, серед яких такі бестселери, як
«Зробіть собі послугу – навчіться прощати»,
«Сила думок», «Розум – поле битви»,
«Прикраса замість попелу», «Ніколи не зда-
вайтеся!».

Щорічно Джойс проводить багато кон-
ференцій по всьому світу, які відвідують сотні
тисяч людей.



Шановний читачу! Нам дуже хотілося б дізнатися, 
як ця книжка допомогла вам і які зміни принесла.

Напишіть нам про це, будь ласка. Також ви завжди
можете звернутися до нас із молитовними нуждами –

ми з радістю підтримаємо вас у молитві.

ЧЕКАЄМО НА ВАШИХ ЛИСТІВ ЗА АДРЕСОЮ:

MБО «Медіа Мир Інт.», 
Джойс Майєр, а/с 355, м. Київ-1, 

Україна, 01001 

Ел. адреса: info@joyce-meyer.org.ua

Наш телефон в Києві: +38 (044) 451-83-12

Завітайте на сайт
«Служіння Джойс Майєр»

joyce-meyer.org.ua

Програми Джойс Майєр можете дивитись
на декількох десятках мовах на сайті

tv.joycemeyer.org



facebook.com/joycemeyerministriesukrainian

Запрошуємо вас на офіційну сторінку «Служіння
Джойс Майєр» в соцмережі «Фейсбук»! Ми віримо,
що наша сторінка стане для вас ще одним відмінним
джерелом великої духовної підтримки, пізнання Бога і
біблійних істин. Заходьте, будемо завжди вам
раді!



НЕ ПРОСТО 
СЛОВА

Ваші слова мають велике значення. Вони вплива-
ють на вас і ваше благополуччя, незалежно від того, 
вірите ви в це чи ні. Коли життя видається вам нескін-
ченою низкою проблем, можливо, час замислитися 
над тим, що злітає з ваших вуст. Прикладом, що ви 
говорите про своє майбутнє? Якщо ви невдоволені 
своїм життям і прагнете змін, то почніть, згідно зі Сло-
вом Божим, добре висловлюватися про себе й свою 
родину – і, безперечно, ваше життя зміниться!

У словах міститься велика сила і влада. Та чи дія-
тиме вона, залежить від слів, які ми промовляємо. 
Поганими словами про самого себе, своє життя і 
майбутнє ми накликаємо прокляття, хорошими ж – 
прокладаємо шлях благословенням.

Я І МІЙ ДОВГИЙ ЯЗИК

Я І  МІЙ  ДОВГИЙ ЯЗИК

НЕ ПРОСТО 
СЛОВА

C/СЛУЖЕНИЕДЖОЙСМАЙЕР 
INFO@JOYCE-MEYER.ORG.UA
JOYCE-MEYER.ORG.UA

JOYCEMEYERMINISTRIESUKRAINIAN 
JOYCEMEYERMINISTRIESRUSSIAN 
JOYCEMEYERRUSSIAN

МБО «МЕДІА МИР ІНТ.», ДЖОЙС МАЙЄР, 
А/С 355, М. КИЇВ-1, УКРАЇНА, 01001 +38 (044) 451-83-12 

джойс майєр


