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Передмова

Я вірю в те, що найбільше кожна людина 
потребує одкровення про Божу любов до неї 
особисто. Саме це розуміння є підґрунтям для 
близьких, особистих стосунків із Богом і повно-
цінного християнського життя. Нам не потріб-
ні лише «знання в голові» щодо Божої любові; 
ми конче потребуємо одкровення в серці. Його 
може дати тільки Святий Дух, і Він зробить це, 
якщо розмірковуємо про Божу любов, усвідом-
люємо її прояви у власному житті й шукаємо 
одкровення через Слово Боже та молитву. До-
сить легко визнати, що Бог так полюбив увесь 
світ, що послав Ісуса померти за гріхи всього 
людства. Проте значно важче визнати, що Бог 
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Передмова

так сильно любить вас, що, будь ви навіть єди-
ною людиною на всій землі, Він послав би Ісуса 
померти за вас особисто.

Багато років я була розчарована своїм хри-
стиянським життям і врешті пережила одкро-
вення Божої любові до мене. Господь милостиво 
через Святого Духа відкрив, що любить мене 
особисто. Це неймовірне одкровення змінило 
все моє життя й стосунки з Ним. 

Я молюся, щоб, гортаючи сторінки цієї 
книжки, ви неодмінно отримали одкровення 
про те, що Бог любить вас особисто. Я заохочую 
вас читати неспішно, прийнявши цю книжку як 
керівництво для детальнішого вивчення теми 
Божої любові в Біблії. Також я спонукаю вас 
розмірковувати над віршами з Писання й дум-
ками, які ви знайдете на сторінках цієї книжки. 
Бог любить вас так сильно! Господь прагне, щоб 
ви знали й щоденно переживали Його любов 
у всіх сферах життя так само, як це відбувається 
в моєму житті завдячуючи Йому.

Отже, тепер я представляю цю книжку вам, 
в смиренні, усвідомлюючи, що без Бога я — 
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Передмова

ніщо, і всяке одкровення й розуміння, яке маю 
щодо Його Слова, є винятково Його благодаттю.

                                                           
                                                             Джойс Майєр
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Бог любить вас! 

«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина 
Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не згинув, але мав життя вічне».

Іван 3:16 

Бог хоче мати сім’ю, Він прагне бути нашим 
Батьком. Ми були створені для того, щоб мати 
стосунки з Ним, бути Його синами й дочками, 
маючи життя, яке дарував Христос, померши 
за нас. Господь бажає, щоб ми надіялися й по-
кладалися на Нього, любили Його й дозволили 
Йому любити нас. Він воліє, щоб ми довіряли 
Йому й зверталися до Нього в часи потреби. 
Господь прагне близьких, особистих стосунків 
з кожним із нас.
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Скажи їм: Я люблю їх

Більшість із нас розуміють Євангеліє від Івана 
3:16 надто загально. «Так, я знаю, що Ісус помер 
за весь світ», — кажемо ми, проте «світ» — це не 
просто невизначена маса людей, за яких помер 
Ісус — Він помер за кожного з нас. Він помер 
за кожного особисто! Правда полягає в тому, що, 
будь ви навіть єдиною людиною на цій землі, 
Ісус і тоді помер би тільки за вас. Він пройшов 
би через усі страждання винятково заради вас. 
Бог любить вас безмежно й неосяжно, Його лю-
бов вічна (див. Єремія 31:3).

Одного разу я їхала в авто, і Бог промовив до 
мого серця: «Джойс, ти — зіниця Мого ока». 
І ворог не став зволікати, відразу ж прошепотів: 
«Ну, хіба це не пиха, не гордість? За кого ти себе 
маєш?» І я погодилася: «Ой, я не повинна так 
про себе думати». Розуміння того, що ми особ-
ливі й маємо дивовижні дари, таланти, здібності, 
як правило, суперечить звичайному уявленню 
про себе. Але ось у чому правда — кожен із нас 
є особистістю, унікально створеною нашим 
Батьком. Бог любить різноманіття. Він створив 
вас особливими й не хоче, аби ви порівнювали 

11



15

Бог любить вас!

себе з іншими чи намагалися їм уподібнитися. 
Господь зробив вас неперевершеними для Себе! 
Розмірковуючи над словами Бога, я уявила пані, 
що стоїть у супермаркеті перед великою купою 
яблук. Вона дивиться на них, а потім, простяг-
нувши руку, хапає те, що більше сподобалось. 
І раптом для мене відкрилося Боже послання: 
для Нього я — найкраще «яблуко». Я — особ-
лива. Це може видатися зарозумілим, але саме 
таким чином Бог дивиться на кожного з нас. Він 
не називає одних більш особливими, а інших — 
нікчемами. Для Бога ми всі особливі — про це 
Він говорить у Своєму Слові, а воно стосується 
кожного з нас. Ви — зіниця Божого ока. Того 
дня я не змогла прийняти Божі слова, адже вва-
жала неправильним так добре думати стосовно 
себе. Та приблизно за два дні потому я розгор-
нула Біблію, і мені впав у вічі Псалом 16:8: «Хо-
рони Ти мене, як зіницю Свою, дочку ока, у тіні 
Своїх крил заховай Ти мене». Я промовила: «Ой, 
це справді Бог сказав мені. Я — зіниця Божого 
ока». Відтоді, щоразу згадуючи про це, я почува-
лась якоюсь особливою. Чи відомо вам, що нас-
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Скажи їм: Я люблю їх

правді ви безцінні для Бога? Він бажає, щоб ви 
відчували любов і почувалися особливими, важ-
ливими й досконалими.

Кожна людина потребує любові — Господь 
уклав це прагнення в наше серце. Попри те, що 
багато людей вірить у Божу любов до Ісуса й до 
всього світу, їм складно прийняти факт, що Бог 
любить їх особисто. Однак Слово Боже вчить, що 
Господь любить нас так само, як любить Ісуса. 
Це можна прочитати в Євангелії від Івана 3:16. 
Бог прагне вилити Свою любов і благословення 
в наше життя так само, як робив це для Ісуса. 
В Євангелії від Івана 5:20 написано: «Бо Отець 
ніжно любить Сина, і розкриває (показує) все, 
що Сам робить, Йому. І розкриє (покаже) Йому 
діла більші від цих, щоб ви дивувались, були вра-
жені та приголомшені» (АМР). Перефразувати 
цей вірш можна так: «Я здійснюю дива через 
Ісуса і зроблю через Нього ще більше, щоби вра-
зити вас». Бог прагне здивувати нас чимсь надз-
вичайним, що приносить насолоду й справжнє 
задоволення. Та, читаючи ці вірші з Писання, ми 
часто пропускаємо, що Бог воліє робити щось не 
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Бог любить вас!

тільки для нас, але передусім через нас. Його ба-
жання — щоб, поглянувши на неймовірні дива, 
які Він здійснив через Ісуса, ми повірили, що Він 
прагне зробити через нас іще більші. В Євангелії 
від Івана 14:12 Ісус каже: «Хто вірує в Мене, той 
учинить діла, які чиню Я, і ще більші від них він 
учинить, бо Я йду до Отця». Зазвичай люди не 
бачать і не цінують того, що люблячий Бог ро-
бить для них щодня. Прикладом, поміркуйте 
про наступне: кожен день сходить сонце — воно 
встає саме для вас; усе різноманіття квітів почи-
нає цвісти для вашого задоволення; дощі напу-
вають землю, і сніг іде взимку — усе це для вас. 
Бог створив для нас надзвичайно гарний світ, 
яким хоче, щоб ми насолоджувалися! У першо-
му розділі книги Буття йдеться про те, що Бог 
дав людині панування на землі й спроможність 
використовувати всі її ресурси для служіння 
Богові й людині. Господь повсякчас спрямовує 
ваші кроки й незмінно піклується про вас.

У книзі Второзаконня 7:9 написано: «І ти 
пізнаєш, що Господь, Бог твій, Він той Бог, той 
Бог вірний, що стереже заповіта та милість для 
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Скажи їм: Я люблю їх

тих, хто любить Його, та хто додержує Його за-
повіді на тисячу поколінь». Божа любов до нас є 
безумовною й вічною. Вам ніколи не виснажити 
Бога своїми помилками й невдачами. Хай що ви 
робите, хай як чините — нічим не змусити Бога 
припинити вас любити. Любов — це не почуття 
Бога до вас; це — Його сутність. Вважаючи себе 
людиною, надто недостойною Божої любові, ви 
дуже помиляєтеся. Попри все, Богові до снаги 
спуститися за вами в найглибшу яму й піднести 
вас. У Нього є план вашого відновлення. Бог не 
тільки прощає ваші гріхи, коли щиро попроси-
ти, але й забуває про них, відкидаючи так дале-
ко, як схід від заходу (див. Псалом 102:10–12).

Ви можете сказати: «Я запросив Ісуса в серце 
й люблю Його». Та чи насправді ви вірите, що 
Бог любить вас?

Вічна, безумовна Божа любов є надзвичайно 
простим посланням і водночас непохитним фун-
даментом для зведення віри й Богопізнання. Ро-
зуміння цієї істини — початок зцілення. Попри 
те, що ще ви дізнаєтеся, як наполегливо вивчаєте 
Боже Слово й шукаєте Його волі, неспромож-
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Бог любить вас!

ність прийняти сам факт, що Бог безумовно й 
безмірно любить вас, зробить вашу щоденну по-
дорож із Ним непродуктивною й неплідною. 

Усе від Бога ми отримуємо за вірою, та навіть 
віра діє за любов’ю (див. До Галатів 5:6). Тому не 
пізнай ми Божої любові, то й не зможемо отри-
мати чогось іншого. Вона також дає нам мож-
ливість жити без страху (див. 1 Івана 4:18), що є 
надзвичайно важливим для отримання насоло-
ди від життя й готовності справдити свою долю. 
Тож чи приймете ви щиро й охоче Божу любов 
до вас? Вона не продається; її не купити добри-
ми вчинками… Все, що ви маєте робити, це — 
вірити й приймати.
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Чи я достатньо хороша      
людина? 

«А надія ніколи не розчаровує, не спанте-
личує й не насміхається, тому що Божа лю-
бов вилилася в наші серця Святим Духом, що 
даний нам. 

Бо Христос, поки ми були ще недужі (без-
силі, щоб допомогти собі), своєї пори помер за 
нечестивих. 

Це надзвичайно — віддати своє життя на-
віть за чесну людину, хоча, можливо, за бла-
городного, приязного й щедрого благодійника, 
хтось може навіть відважиться померти.  

Але Бог показує  і ясно доводить Свою лю-
бов до нас тим, що, хоча ми ще були грішни-
ками, Христос (Месія, Помазаник) помер за 
нас. 
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Чи я достатньо хороша людина?

Тому, оскільки ми тепер виправдані (звіль-
нені, зроблені праведними й маємо правиль-
ні стосунки з Богом) кров’ю Христовою, то 
тим більше (ми впевнені) спасемося Ним від 
обурення і гніву Божого. 

Бо коли ми, бувши ворогами, примирили-
ся з Богом через смерть Його Сина, то значно 
більше, примирившись, спасемося (щоденно 
звільняючись від влади гріха) Його (відродже-
ним) життям» .

До Римлян 5:5–10 (АМР)

Допоки ми бездоганні, нам легко вірити, що 
Бог любить нас. Проблема ж полягає в тому, що 
багато людей себе не любить, і це дає їм відчут-
тя, на кшталт «Богові ні за що мене любити». 
Однак у Біблії сказано: «Що є людина, що Ти 
пам’ятаєш про неї?» (Псалом 8:5). Ми є Божим 
творінням, і, простими словами, Він любить нас, 
бо любить нас, адже Він Сам є Любов’ю (див. 
1 Івана 4:16). Бог любить нас, адже це — Його 
бажання! Бог любить вас; ви особливий, само-
бутній, неповторний та унікальний. Ви не по-
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Скажи їм: Я люблю їх

винні бути схожими на мене, а я — бути подіб-
ною до вас. Порівнювання й конкурування 
з іншими зробить ваше життя жалюгідним. 
Така поведінка лише дасть дияволові мож-
ливість переконати вас у тому, що ви недостат-
ньо хороші. Проте істина полягає в тому, що 
з Богом і не потрібно намагатися бути «достат-
ньо хорошим». Ісус був таким замість вас: Він 
заплатив за ваші гріхи й прийняв заслужене 
вами покарання. За Біблією, якщо Його любові 
було достатньо, щоб померти за вас, то наскіль-
ки більше Він любить вас, виправданих Його 
кров’ю (див. До Римлян 5:8–9)! Безперечно, Він 
любить вас достатньо, щоб покривати щоденні 
помилки й освячувати від усієї неправедності. 
Ось приклад того, як, за моїм розумінням, Бог 
дивиться на наші помилки й хиби. Уявіть ма-
леньку дівчинку, близько трьох-чотирьох років, 
яка завжди стежить, як мама виконує хат-
ню роботу. Вона так сильно любить маму, що, 
прагнучи допомогти, наливає воду в іграшко-
ве відерце, бере маленьку ганчірку й починає 
мити вікно. Далі вона старанно витирає шибку 
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Чи я достатньо хороша людина?

паперовими рушниками, звичайно залишаючи 
смуги й мильні плями. І от улюблена мамина 
ганчірка зіпсована, але донька підбігає до нень-
ки й тоненьким, солодким голоском промовляє: 
«Матусю, матусю, я вимила вікно! Я тобі допо-
могла, бо я люблю тебе!» Звісно любляча мати 
відповість: «О, ти добре попрацювала! Дякую за 
допомогу». А згодом, тільки-но мала помічни-
ця візьметься до іншої справи, перемиє вікно. 
Пізніше вона заохочуватиме доньку до допомо-
ги, щоб навчити правильно це робити.

Саме так Бог поводиться з нами. Він здатен 
усе перетворювати на добро, якщо ми люби-
мо Його й покликані Його постановою (див. 
До Римлян 8:28). Постійні старання догодити 
Йому — це все, чого Він чекає від вас. Бог допо-
може вам удосконалюватися, якщо ви завжди 
прагнутимете Його допомоги. Він змінюватиме 
вас, наближаючи до Свого образу, від слави на 
славу (див. 2 до Коринтян 3:18).

«Бо Кого Бог послав, Той Божі слова промов-
ляє (проголошує Божу мудрість), бо Духа дає 
Бог щедро, неоглядно, без міри. Отець любить 
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Сина, і дав (довірив, делегував) усе в Його руку» 
(Іван 3:34–35, АМР). Якось вивчаючи цей вірш, 
я не могла стримати сліз радості, коли збагнула, 
що Бог дає нам Свого Духа не за мірою. Нам 
не дістається трішечки цього й крапелька того. 
Бог щедрий, і спроможний зробити безмірно, 
незрівнянно, понад і більше за все, про що ви 
могли б прохати, думати чи уявляти (див. До 
Ефесян 3:20). Бог мовив: «Бо ти святий відділе-
ний народ для Господа, Бога свого, тебе вибрав 
Господь, Бог твій, щоб ти був Йому особисто ви-
браним народом зо всіх народів, що на поверх-
ні землі. Не через численність вашу понад усі 
народи Господь уподобав вас та вибрав вас, бо 
ж ви найменші зо всіх народів» (Второзаконня 
7:6–7, АМР). Ці слова неабияк надихають. Бог 
промовляє до вас: «Я полюбив тебе; і називаю 
тебе святим і особливим. Я вибрав тебе не через 
те, що ти достатньо хороший всередині або зов-
ні. Я просто люблю тебе». 

Чи знаєте ви сьогодні, чого Бог очікує від 
вас? Він жадає вашого прийняття Його любові. 
Припиніть розповідати Богові про свої хиби — 
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зрештою ви не є для Нього несподіванкою. Коли 
ви звернулися до Бога, Він уже знав абсолютно 
все про вас, у тому числі кожну помилку, якої 
коли-небудь припуститеся. Найбільша про-
блема багатьох людей в тому, що почуваються 
нікчемними. Через це їм складно повірити, що 
Бог чи хтось інший можуть полюбити їх. «Як 
можна мене любити, коли в мене стільки недо-
ліків?» — міркуємо ми. Якщо вважати себе жах-
ливою людиною, то, ймовірно, і вчинки будуть 
жахливими, бо неможливо бути кращим за своє 
уявлення про себе, що базується глибоко в серці.

Колись я мала таку саму проблему — я собі 
не подобалася. Тож, намагаючись стати, за влас-
ним визначення, кращою, я згаяла багато часу 
й зусиль на спроби змінити себе. Прикладом, 
я вирішила, що надто балакуча, тому намагала-
ся бути тихою. Однак натомість, замовкаючи, 
ставала пригніченою й похмурою, а це викли-
кало загальний інтерес, що зі мною сталося. 
Я думала собі: «Це ж ви дорікали мені, що я бала-
куча, тому намагаюся бути тихою. Дайте мені 
врешті спокій». Складно сказати, скільки років 

22



27

Скажи їм: Я люблю їх

я намагалася змінити себе, постійно потрапля-
ючи в халепу. І щоразу при нагоді диявол нага-
дував, наскільки жахливою я була, адже його 
обов’язок — нав’язати нам почуття провини й 
засудження самих себе. Тому я чудово розумію, 
як нелегко вірити, що Бог любить вас, попри 
ваш неправильний вчинок.

Господь жадає, щоб ви були вільними від 
провини й осуду, проте для цього потрібні віра 
й сміливість. Однак, хай яким глибоким буде 
ваше почуття провини, йому не сила виправ-
дати жодного вашого вчинку — ви знали це? 
Я хочу ще раз наголосити: вірити в Божу любов 
до вас, попри те, що схибили, може виявитися 
досить складним завданням. До того ж диявол 
надокучатиме думками про те, що ви невдаха. 
«Як можна таке вчинити? – спитає він. — Що 
ти про себе думаєш? Бог ніколи не благосло-
вить тебе… ти мав би себе перевершити. Від-
тепер ти нікому не зможеш розповідати про 
Ісуса. Бог тебе більше не використовуватиме й 
не відповідатиме на твої молитви. Ти нічого не 
зможеш зробити належним чином». Саме тоді 
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потрібна віра, сміливість піднятися й сказати: 
«Батьку, я помилився й прошу Тебе мені про-
бачити. Я щиро жалкую про скоєне й приймаю 
Твоє прощення». Після цього нагадайте дияво-
лові, що Ісус заплатив за ваші гріхи, таким чи-
ном пробачивши й звільнивши вас від провини 
й засудження. Сила Божого Слова, що діє у ва-
шому житті, посилить віру в Бога й довіру Йому. 
Відтак ви зможете насолоджуватися життям 
і бути благословенням для інших!

Можливо, ви розмірковуєте над питанням, 
чому робите ту саму дурницю знов і знов? 
Раніше мене теж мучили подібні думки, допо-
ки я не вирішила перестати себе засуджувати. 
Прийміть рішення не жити з провиною й 
засудженням своїх недосконалих дій, тоді вам 
удасться від них відмовитися. Провина й осуд 
обтяжують нас, пригнічують, послаблюють, по-
збавляють свободи й радості, тому нам і бракує 
сил протистояти гріху. Тому сміливо отримуй-
те Божий дар прощення й протистояння осуду. 
Прийміть рішення вірити й жити згідно з тим, 
про що Господь каже у Своєму Слові, відмовте-
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ся борсатися в провині. Та все одно ворог обу-
риться: «Тобто ти маєш на увазі, що навіть не 
засмутишся? Чому ти не повинен почуватися 
кепсько хоча б упродовж кількох годин? Твій 
вчинок справді є дуже грішним». Проте дайте 
відповідь: «Ні, я взагалі не відчуваю докорів сум-
ління». І потому попросіть Бога про Його благо-
дать і допомогу у звільненні від цього почуття 
провини. Може, перші кілька разів це буде не-
легко, однак щоразу ставатиме все легше.

У п’ятдесят третьому розділі книги Ісаї чи-
таємо, що, взявши на себе наші гріхи, Ісус також 
замість нас зазнав провини (в тому числі засуд-
ження). Проте диявол аж ніяк не хоче бачити 
вас, позбавленими осуду. Чому? Бо, засуджуючи 
себе, ви не можете по-справжньому прийняти 
Божу любов. Засудження відокремлює вас від 
Бога, відтак годі й мріяти про насолоду в Його 
присутності. Саме воно змушує вас переводити 
погляд із Бога на себе.

За вірою прийнявши, що Божа благодать 
покриває всі ваші гріхи, ви будете спроможні 
жити без засудження. Бог любить вас! Прий-
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міть сьогодні Його подарунки — благодать 
і прощення. 
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«І ми знаємо (розуміємо, визнаємо, усвідом-
люємо через спостереження й досвід) і віримо 
(дотримуємося, довіряємо й покладаємося 
на) любов, яку Бог має до нас. Бог є любов’ю,
і хто пробуває в любові, пробуває той у Богові, 
і в нім Бог пробуває!»

1 Івана 4:16, АМР

Як сказано в Писанні, окрім того, що Бог є 
любов’ю, Він прагне, щоб ми визнавали, відчува-
ли й усвідомлювали Його любов. Чому важливо 
осмислювати Божу любов до вас? Незалежно 
від того, наскільки Бог любить вас, якщо не зна-
ти про Його любов і не осягати її, то навряд чи 
від неї буде якась користь для вас. Поміркуй-
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те, наскільки покращується ваше самопочуття, 
оточи вас хтось любов’ю. Знання того, що вас 
кохають, надають вам упевненості. Бог любить 
вас і прагне явити Свою любов. Господь запро-
шує кожного до глибоких, інтимних і особистих 
взаємин із Ним. Він воліє брати участь у всьому, 
що робимо, і бажає нашого спілкування з Ним, 
як із найкращим Другом.

Чи маєте ви справжні, особисті стосунки 
з Богом? Народження згори не приносить нам 
автоматичного досконалого спілкування з Бо-
гом. Ми повинні розвивати стосунки з Ним, як 
і з будь-ким іншим. Перш ніж почати на ділі 
серйозно ставитися до своїх взаємин із Богом, 
я вже була християнкою багато років. Щонеділі 
я відвідувала церкву, навіть трохи допомагала 
в служінні, проте Бог не був центром мого жит-
тя. Я почувалася спустошеною й розчарованою. 
Нині ж моя перша думка вранці й остання вве-
чері перед сном: це — Він. Я з Ним спілкуюся 
впродовж усього дня, і годі й мріяти про щось 
більше, ніж служити моєму Богові й радувати 
Його.
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Всередині кожної людини існує простір, 
створений Богом, — порожнеча, призначена ви-
нятково для Нього, заповнити яку сила тільки 
Йому. Ніщо інше з омріяного вами чи того, до 
чого прагнете, не спроможне на таке. Спитайте 
себе, наскільки серйозно ви ставитеся до своїх 
взаємин із Богом? Чи готові ви поставити Бога 
і Його волю на перше місце у своєму житті? Чи 
можете ви казати, як Павло: «Бо ми в Нім жи-
вемо, і рухаємось, і існуємо» (Діяння 17:28)? Бог 
любить вас, і ви особливі для Нього. Він створив 
вас для стосунків із Собою — це Його найбільше 
бажання й досконала воля для вашого життя. На 
початку кожного дня Він шепоче у ваше серце: 
«Доброго ранку, Я люблю тебе». Чи повірите ви 
й послухаєте Його звернення до вас? 

Якось моя подруга побачила таку картину: 
вранці, коли люди прокидалися, Бог-Отець захо-
див у їхні доми, готовий до спілкування з ними. 
Відсуваючи убік стілець, Він сідав за стіл. Люди 
підходили до Нього й відходили; знову підходи-
ли й знову відходили. З їхніх вуст звучали й зву-
чали слова: «Боже, зачекай іще трохи. Тільки-но 
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завершу це й обов’язково з Тобою поспілкую-
ся. Дещо пізніше ми поговоримо, Боже. Трохи 
згодом». Увечері Бог, засмучений, залишав їхні 
будинки, бо ніхто так і не прийшов із Ним по-
спілкуватися. Усі були настільки заклопотані ін-
шими «важливими» справами, що їм бракувало 
часу для Бога.

А як щодо вас? Чи надто зайняті ви для взає-
мин із Богом? Якщо вам складно виділити час 
на молитву й спілкування з Ним, то ви над-
міру зайняті. Знаходьте час і можливості, щоб 
розповісти Богові, як сильно ви Його любите. 
Адже по закінченні життя у вас нічого не за-
лишиться, окрім Бога. Повірте мені, так і буде! 
І якщо зараз не розвивати стосунків із Богом, то, 
представши перед Ним, будувати й культивува-
ти їх буде запізно.

Нещодавно помер мій батько, проте я рада 
повідомити, що за три роки до смерті він прий-
няв Ісуса як свого Спасителя. Хоча тато й пішов 
на небеса, та він не скористався нагодою про-
вести решту життя радісно й переможно з Го-
сподом. Батько завжди жив винятково для себе. 
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Зрештою, підходячи до кінця свого життя, не 
жалкуйте, що витратили його на речі, насправді 
незначущі. Час — це дорогоцінний Божий дар, 
який потрібно дуже обачно використовувати. 
Назад життя не повернути. Час, проведений із 
Богом, принесе дивовижну винагороду, тоді як 
багато чого іншого виявиться лише дурницею, 
за яку заплачено високу ціну. Тому маю для вас 
пропозицію: весь наступний рік зосередьтеся 
на вивченні Божої любові, того, що про неї ска-
зано в Писанні, — це допоможе вам навчитися 
приймати Його любов і довіряти їй. Божа любов 
приносить цілісність, мир, радість і захоплення 
життям. Господь прагне, щоб ми як Його діти 
розслабилися й насолоджувалися життям і сто-
сунками з Ним. А для кращого пізнання Бога до-
сліджуйте Писання, де сказано, ким Він є.

У Першому Івана 4:16 читаємо: «І ми знаємо 
(розуміємо, визнаємо, усвідомлюємо через спо-
стереження й досвід) і віримо (дотримуємося, 
довіряємо й покладаємося на) любов, яку Бог 
має до нас» (АМР). Можливо, прокинувшись 
уранці, ви не відчуваєте, що вас люблять. Мож-
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ливо, через кепський настрій ви тільки бурчи-
те весь день. Тож маю для вас добру новину: ви 
спроможні змінити своє ставлення, промовляю-
чи слова заохочення й віри. Скажіть уголос: «Бог 
дуже любить мене, я — зіниця Його ока, і Він 
має чудовий план для мене». Говоріння про Бога 
і Його Слово частіше, ніж про власні проблеми 
й почуття, змінить ваш день цілком і повністю. 
Промовляйте до себе ці слова з усвідомленням 
того, що вас оточує Божа любов. За Біблією, Бог 
вирізьбив ваш образ на Своїх долонях (див. Ісая 
49:16). Можу уявити, як Він каже, поглядаючи 
на Свої долоні: «Ось, ви бачите? Чи ж не пре-
красні вони? Я так сильно люблю їх. Подивіть-
ся, Мої діти вирізьблені на Моїх долонях». Ваше 
зображення на Його долонях — немов постійне 
нагадування про Його любов і жагу до спілку-
вання з вами. Будьте вдячними Богові й невпин-
но вдосконалюйте спілкування з Ним. Час від 
часу відкладайте свої справи, щоб подякувати 
Богові за те, що знаєте Його. Висловлюйте своє 
захоплення Ним, милуйтеся Ним. «Бог є любов, 
і хто пробуває в любові, пробуває той в Богові, і в 
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нім Бог пробуває! У цьому (союзі й спілкуванні з 
Ним) любов удосконалюється з нами так, що ми 
маємо відвагу на день судний» (1 Івана 4:16–17, 
АМР). Усвідомлення Божої любові до вас надає 
вам упевненості в Богові й зміцнює вашу довіру 
до Нього. Дозвольте Господові любити вас і от-
римаєте всі благословення, приготовані для вас: 
сильну віру, перемогу над гріхом, зцілення, мир, 
радість у серці й життя, наповнене Його дарами. 
Ми думаємо: «Я повинен любити Бога». Проте, 
як на мене, спершу нам слід повірити в Божу 
любов до нас і дозволити Йому нас любити. 
Я не вірю, що вам до снаги виявити свою любов 
до Бога, якщо не надали Йому дозволу любити 
вас. За Біблією, ми любимо Бога, бо спочатку Він 
полюбив нас (див. 1 Івана 4:19).

Усвідомлення й прийняття Божої любові ро-
бить нас спроможними любити Його навзаєм, 
будувати й розвивати з Ним стосунки. Тож чи 
цікаво вам, як можна контактувати з Богом? 
Отримавши від Бога заохочення до спілкування 
з Ним, я просто сіла на свій диван і промови-
ла: «Що далі, Боже?» Ви маєте рацію: я не вміла 
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спілкуватися з Богом, бо на той момент не знала, 
як сильно Він мене полюбив, і не розуміла Його 
бажання стати моїм другом та постійним спів-
розмовником. Зрештою, я навчилася отримува-
ти насолоду від спілкування з Богом, проводячи 
з Ним час: молячись, читаючи Слово й тихо пе-
ребуваючи в Його присутності.

Тож заохочую вас ступити крок за вірою. 
Дайте Богові можливість навчити вас спілкува-
тися з Ним. Я не маю якоїсь формули чи покро-
кового плану навчання вас спілкуватися з Богом. 
Дотримуйтеся керівництва Святого Духа. Го-
сподь прагне, щоб ви почувалися з Ним затиш-
но... адже згідно з Посланням до Ефесян 3:17, 
ваше серце — то Христова домівка.
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«Бо (коли ми) в Христі Ісусі, то ні обрізан-
ня, ані необрізання не мають ніякого значення, 
а тільки віра, яка активізується, оживляється 
й спонукається любов’ю». 

До Галатів 5:6, AMP

Більшість із нас витрачають багато часу, на-
магаючись здобути віру. Ми знаємо, що без віри 
Богові не догодити (див. До Євреїв 11:6), тому 
щосили прагнемо більше її мати. Проте віра 
походить і зростає в нашому серці винятково 
через тісне й побожне спілкування у стосунках 
із Господом, а також слухання й пізнання Його 
Слова. Вона приходить винятково через одкро-
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вення від Бога. Мені не сила наставити вас, як 
володіти вірою, та я спроможна навчити вас 
принципів віри й розпалити в вас таку жагу до 
неї, що для її отримання ви будете готові на все. 
Віра — це рука, що досягає Бога й отримує від 
Нього відповідь. Тож припинімо спроби набу-
ти віри й догодити Богові, натомість почавши 
витрачати весь цей час і зусилля на спілкування 
з Ним, виявлення любові до Нього і прийняття 
любові від Нього. У Другому до Коринтян 5:7 чи-
таємо: «Бо ми ходимо вірою [ми регулюємо своє 
життя, керуючись переконаннями або вірою, не 
піддаючи сумніву священний зв’язок людини з 
Богом, який ґрунтується на довірі й праведній 
пристрасті], а не видимістю або зовнішнім вия-
вом» (АМР). Якось під час читання цього вірша 
Бог дечого мене навчив. Він показав, що ані моє 
бажання, ані зусилля ходити за вірою не допо-
можуть мені набути віри. Моя спроможність 
щодо цього базується винятково на моїй довірі 
Богові. Поміркуйте над цим. Запитайте себе, чи 
задовольняють вас ваші стосунки з Богом. 
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Людині, що вважає себе неправедною в Бо-
жих очах, годі й сподіватися міцної віри. Ми 
були виправдані перед Богом через жертву Ісуса 
Христа (див. 2 до Коринтян 5:21). Наша правед-
ність не ґрунтується на колишніх чи нинішніх 
наших вчинках. Її підґрунтя — це те, що зробив 
Ісус. Тож людина, яка вважає себе жалюгідною 
невдахою й переконана, що Бог її не любить, не 
спроможна жити за вірою.

Згідно з Посланням до Галатів 5:6, віра діє за 
любов’ю. Багато християн вважає, що їхня здат-
ність виявляти любов до інших людей запустить 
їхню віру в дію, і вони отримають бажане від 
Господа. Попри Боже бажання щодо нас — ста-
витися до людей з любов’ю, нам це не вдасться, 
допоки не приймемо до себе Його любові. Все 
просто: ми не зможемо віддати те, чого не має-
мо самі. Роки я намагалася любити людей, бо 
знала, що це є Божою заповіддю, проте неодно-
разово зазнавала невдачі, допоки не усвідоми-
ла, що Бог любить мене безумовно. Що більше 
зростала моя віра в Божу любов, то більше я 
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ставала спроможною виявляти щиру любов до 
інших. На ділі усвідомивши, наскільки сильно 
Бог любить вас, ви з легкістю отримуватимете 
від Бога відповіді для задоволення власних по-
треб. Багато людей абсолютно не вірить в Божу 
любов, Його прагнення задовольнити їхні потре-
би й благословити їх. Відтак вони не отримують 
відповідей на свої молитви. Ви можете сказати: 
«Я хочу повірити, але як?» Божа любов уже все-
редині вас, і все, що вам потрібно, — визнати 
цей факт і розпізнати її прояви. «Ми любимо 
Його, бо Він перше нас полюбив» (1 Івана 4:19). 
Не будь ви впевнені, що спочатку Бог полюбив 
вас, і це унеможливило б вашу любов до Нього. 
Божа любов пробуває у вашому серці ... глибоко 
всередині. Про це ви дізнаєтеся, починаючи 
дивитися на себе очима Бога. Ви дивовижні, 
прекрасні, значні, талановиті й дорогоцінні — 
такими Він бачить вас. Бог любить вас! Ніхто в 
цілому світі не здатен на таку любов, як Божа. 
Що більше ви розмірковуєте про неї, то стаєте 
більш спроможними вивільнити свою віру і про-
вадити життя, призначене Ним для вас.
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Нам у житті вистачило б і Бога, проте Він 
наближає до нас інших людей. Правда полягає 
в тому, що не будь поряд із вами нікого, окрім 
Бога, і все у вас було б гаразд. Господь стане ва-
шим найкращим другом. Він буде вашим пар-
тнером, якщо ви самотні й не маєте сім’ї. Стане 
матір’ю чи батьком, яких у вас, можливо, немає. 
Він — усе, що вам потрібно. Не припускайтеся 
помилки — не треба просити Бога тільки зроби-
ти для вас те чи інше. Натомість покличте Його 
більше наповнити ваше життя Собою, усією 
Своєю повнотою (див. До Ефесян 3:16, 19).

Бог любить вас, прагне задовольняти ваші 
потреби й виконувати бажання вашого серця. 
Розуміння цього й віра в те, що Він — джерело 
вашої насолоди, є запорукою отримання Божо-
го забезпечення всім потрібним Його часу (див. 
Псалом 36:4). Бог пообіцяв Авраамові не тіль-
ки благословити його, а й зробити його благо-
словенням для багатьох інших. Того самого Бог 
прагне й для вас — тільки повірте в це! Проявіть 
свою віру, прийнявши всі Божі обітниці, адже 
вони — для вас!
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Віра супроти вчинків плоті

У Посланні до Ефесян 2:8 написано: «Бо 
спасенні ви благодаттю (Божою незаслуже-
ною милістю)» (АМР). Чи усвідомлюєте ви, що 
нічого не зробили для отримання спасіння? 
Більшість із нас до прийняття Ісуса були за-
коренілими грішниками. Звичайно, Його дар 
спасіння не базувався на наших добрих справах 
або здатності чинити правильно. Наше спасін-
ня відбулося за однієї причини: Бог полюбив нас 
так сильно, «що дав Сина Свого Однороджено-
го, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але 
мав життя вічне» (див. Івана 3:16).

Благодать може бути визначена як бажан-
ня Бога використовувати Свою силу у вашому 
житті для задоволення всіх ваших потреб. Як 
Бог через благодать дав вам достатню віру для 
спасіння, так Він через свою любов дає вам віру 
в те, що спроможний і задовольнить ваші потре-
би та здійснить бажання. Ви прагнете, щоб ваші 
близькі прийняли Христа, але правда в тому, що 
неможливо змусити когось любити Бога. Можна 
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молитися й просити Бога працювати в їхньому 
серці, та власними зусиллями їх не спасти.

Діла плоті або спроби зробити все самотужки 
завжди змушують нас почуватися розчаровани-
ми, адже ми щосили намагаємося зробити те, 
на що спроможний тільки Бог. Ми докладаємо 
зусиль, проте не отримуємо бажаного резуль-
тату, адже це понад наші сили. Все, що від нас 
вимагається, — це упокоритися перед Богом і 
просити Його про допомогу. У Першому Петра 
5:5 написано, що Сам Бог противиться, зводить 
нанівець і завдає поразки гордим, проте Він 
«дарує благодать (прихильність, благословення) 
смиренним» (АМР).

Божа благодать надзвичайно важлива в на-
шому житті. Ми прийняли спасіння за благодат-
тю через віру, і так само — за благодаттю через 
віру — маємо проводити кожен день свого жит-
тя. Ваша переконаність у Божій любові до вас 
допоможе вам почати довіряти Йому і сприя-
тиме у ходінні за вірою, замість — за видінням. 
Відтак у своєму серці ви будете впевнені, що Бог 
вірно дотримується Своїх обітниць.
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Відповідно до Розширеного перекладу Біблії, 
віра — це «потяг всієї людської особистості до 
[Бога] в абсолютній довірі й упевненості в Його 
силі, мудрості й доброті» (До Колосян 1:4, АМР). 
Дозволивши Богові любити вас, ви зможете 
довіряти Йому. Що глибшими стають ваші 
з Ним стосунки, то сильнішою ставатиме ваша 
віра. Бог зробить грандіозні речі в вас, для вас 
і через вас, проте спочатку маєте усвідомити, що 
Він вас любить. Бог любить вас! Ніколи не сум-
нівайтеся в цьому.
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«Страху немає в любові [страху не існує], 
але досконала (абсолютна, зріла) любов про-
ганяє страх геть за двері і знищує навіть сліди 
жаху. Бо страх приносить з собою думку про 
покарання, і той, хто боїться, не досяг повної 
зрілості любові [його любов не стала доскона-
лою]». 

1 Івана  4:18, AMP

Часто в житті відбувається так, що, довіряю-
чи Богові й будучи впевненими в Його любові 
до нас, ми раптом підпадаємо під ворожі атаки. 
Наші життєві обставини — все те погане, що 
з нами трапляється, — можуть як ніщо інше 
випробувати нашу віру. Деякі люди, вірячи в те, 
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що Бог їх любить, певний час не мають особли-
вих труднощів, допоки їхні обставини не про-
демонструють протилежного. Саме тоді ворог 
приходить зі страхом і осудом, щоб відокремити 
людей від того, що насправді їм допоможе, — Бо-
жої любові. «Ну, а як щодо цього? — каже він, — 
я думав, що Бог любить тебе. То чому ж із тобою 
трапляються погані речі? Ти, мабуть, скоїв щось 
жахливе».

У часи випробувань і скорботи, які здаються 
чимсь несправедливим і нечесним, легко втрати-
ти довіру до Бога. Він не завжди робить так, як, 
і тоді, коли ми очікуємо від Нього. У Бога є план, 
серйозніший за наш. Він набагато більше прагне 
змінити нас, аніж наші обставини. І часто саме 
болісні обставини Бог використовує, щоб побу-
дувати нашу віру в Нього і допомогти нам на-
вчитися довіряти Йому Єдиному. У ці часи нам 
важко збагнути, що відбувається, а відтак може-
мо легко опинитися в пастці, вважаючи, що Бог 
не любить нас. Саме тоді мусимо нагадати собі 
Послання до Римлян 8:35–39, згідно з яким, 
ніщо не відокремить нас від Божої любові, 
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і ми більше ніж переможці в Христі Ісусі. Отже, 
коли виникають проблеми, найкраще з того, 
що можемо зробити, — це проголосити: «Боже, 
я знаю, що Ти любиш мене, і вірю, що зрештою 
це призведе до благословення».

Час від часу Бог зволікає з нашим визволен-
ням до моменту, коли вирішимо, що вже над-
то пізно. Згадайте Лазаря. Він був хворий, проте 
Ісус чекав його смерті, перш ніж прийти на до-
помогу йому і його сім’ї. Марта сказала Ісусові, 
що Він спізнився, однак Той достовірно знав, 
що робить і тому повернув Лазаря до життя, 
чим велично прославив Бога. Господь не діяти-
ме згідно з нашим розкладом, проте ніколи не 
запізниться. Отже, за виникнення життєвих 
проблем, тримайте свою увагу на Богові, і ваша 
віра активізується. Не дозволяйте страху й збен-
теженню викрасти у вас Божу любов.

У Біблії є надзвичайно сильний вірш — це 
1 послання Івана 4:18: «Досконала любов прога-
няє страх геть». Тривалий час я розмірковувала 
над ним, намагаючись його зрозуміти, і одного 
дня до мене прийшло усвідомлення: досконала 
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любов виганяє страх, а Бог і є досконалою лю-
бов’ю. Усвідомивши довершеність Божої любові 
до вас, ви більше не дозволятимете страху кон-
тролювати вас. Відтак ви просуватиметеся впе-
ред, навіть відчуваючи страх, адже знаєте — Він 
завжди з вами.

Страх невдач більше не опанує вашого жит-
тя, бо ви знаєте, що Бог любить вас. Ви вільні 
спробувати, адже впевнені, що Божа любов 
і прийняття не ґрунтуються на вашій діяльності. 
Залежачи від Бога, ви не пораженець. І тільки по-
кладаючись на себе, ви зазнаєте невдачі. Може, 
все й не вийде точно так, як планувалося, про-
те все буде добре, якщо не зводити очей з Бога. 
Знаючи, що Бог любить вас, ви не боятиметеся 
невдач, неприйняття, скрутних обставин, мину-
лого, майбутнього і будь-чого іншого. Божа лю-
бов така велика, що охоплює все. Чи ви думаєте, 
що той самий Бог, який звільнив вас і дарував 
спасіння, змусить вас почуватися невдахою? Або 
ж залишить вас безпорадними? Сатана — це во-
рог наших душ. Він злодій і брехун, проте Ісус 
прагне, щоб ми мали повноцінне життя й насо-
лоджувалися ним (див. Іван 10:10).
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У Розширеному перекладі Біблії в 1 Івана 
4:18 написано: «Страху немає в любові [страху 
не існує], але досконала (абсолютна, зріла) лю-
бов проганяє страх геть за двері і знищує навіть 
сліди жаху. Бо страх приносить із собою дум-
ку про покарання, і той, хто боїться, не досяг 
повної зрілості любові [його любов не стала до-
сконалою]» (АМР).

Відразу після того, як Бог допоміг мені усвідо-
мити, що Його любов проганяє страх, я мусила 
застосувати ці знання на практиці. У нас були 
проблеми з автівкою. Коробка передач вийшла 
з ладу, проте грошей на її заміну не було. Отже, 
ми просто продовжували їздити, сподіваючись, 
що наше авто не розвалиться остаточно. І якось 
одного ранку я відчула, як Бог заохочує мене, 
промовляючи до мого серця: «Джойс, проведи 
день, насолоджуючись Моєю любов’ю до тебе. 
Більше нічого не роби. Не намагайся бути жін-
кою великої віри. Усе, що тобі потрібно, — це 
просто перебувати в Моїй любові». Отже, з само-
го ранку я співаю до Бога пісень і насолоджуюся 
цим часом, як раптом з гаража до мене долинає 
голос чоловіка, який сорок п’ять хвилин тому 
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пішов на роботу! Відкривши двері, він каже: 
«Я так і не зміг переключитися з першої пере-
дачі, тож доведеться залишити авто в гаражі й 
спробувати його полагодити». Зачинивши га-
ражні двері, я розсміялася. За подібних обста-
вин, безумовно, таку мою поведінку не можна 
назвати звичайною. Я так не поводжуся, і це не 
те, що я свідомо вирішила зробити саме в той 
момент. Просто так вийшло. Я дозволила Бо-
гові вилити на мене Свою любов і тому змогла 
розсміятися у складній ситуації. Перебування 
в Божій любові відкриває двері для виходу віри 
замість страху. Сміх став проявом моєї віри. 
Я сміялася, бо глибоко всередині була впевнена 
в Божій любові до нас і Його забезпеченні.

Коли Бог прийшов до Авраама і сказав, що 
він матиме сина, той розсміявся! Авраам знав, 
що природним чином у них із Сарою цього про-
сто не може відбутися. Проте він вірив Богові, 
відтак його радість вилилася у сміх. Авраамів 
сміх став проявом віри.

Я вірю, що, діючи таким чином, ми відкри-
ваємо двері для дивовижної Божої допомоги 
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нам. Навряд чи комусь спаде на думку за виник-
нення проблеми заливатися сміхом. Проте, за 
Біблією, Бог сидить на небі й сміється з ворогів 
Своїх (див. Псалом 2:2–4). Якщо Бог на це спро-
можний, то й ми це подужаємо. Ідіть вперед 
і нехай вашим сміхом буде сміх віри. Адже Бог 
любить вас. А якщо Він за вас, хто може бути 
проти вас?
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Любовь досягає 

«І ми оцю заповідь (вимогу, наказ, розпо-
рядження) маємо від Нього, щоб, хто любить 
Бога, той і братів (по вірі) своїх любив!»

1 Івана 4:21, AMP

Ви — особливе Боже дитя, про що написано 
у Второзаконні 7:6. Якщо ви, дійсно знаючи, що 
особливі для Нього, живете з радістю й упевнені-
стю — це позитивно впливає на навколишній 
світ. Ви заходите в супермаркет із посмішкою 
на обличчі, роздумуючи: «Бог любить мене. У 
моєму житті все добре. Я спроможний благосло-
вити інших любов’ю, що маю від Бога». Ви мо-
жете бути щасливими, хоч би куди йшли, а ваша 
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радість благословить інших. У Псалмі 99:2 читає-
мо настанову «служити Господові з радістю!»

Усвідомлення своєї особливості для Бога як 
одкровення вплине на ваше ставлення й поведін-
ку, відтак вам стане до снаги ділитися любов’ю 
Христа й навертати людей до Нього. Божа лю-
бов, що наповнює вас, змушує вас усвідомлюва-
ти людські потреби й робить вас співчутливими. 
Його любов, що всередині вас, звільнить вас від 
страху, відтак ви більше не вагатиметеся виявля-
ти любов до інших. Ви не боятиметеся відмови 
чи того, що вас використають для досягнення 
своїх егоїстичних цілей. Ви побачите очима Бо-
жої любові нужди інших людей і спробуєте їх 
задовольнити. Господь воліє, щоб ви повірили 
в Його дивовижну роботу через вас, бо Ісус живе 
всередині вас. Прийміть істинне Боже прагнен-
ня використовувати вас для допомоги людям 
і виявляти через вас Свою любов до них. Пам’я-
тайте, що досконала любов Божа виганяє страх, 
тому не дозволяйте йому стримувати й переш-
коджати вашим крокам за вірою.
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Важко сказати, скільки разів я стояла на «скелі 
віри», за крок до чогось несамовитого й жах-
ливого, коли здавалося, що Бог надихав: «Нумо, 
Джойс, сміливіше! Через тебе я зроблю щось 
велике! Уперед!» І щоразу крокуючи за вірою, 
занурюючись у це, я переконувалася: Бог ніко-
ли не підводив. Чи знаєте, чому я не турбувала-
ся про невдачу або поразку, крокуючи за вірою? 
Бо я знала і була впевнена в тому, що Бог любить 
мене. Господь любить мене й знає, що я люблю 
Його і завдяки Його благодаті поклала своє жит-
тя до Ісусових ніг. Люблячи Бога й усвідомивши 
Його любов до вас, в Ісусі Христі ви більше не 
матимете жодних нездоланних проблем.

Бог завжди підтримає ваше справжнє, щире 
бажання допомагати іншим. Для цього не по-
трібні якісь виняткові таланти — просто зробіть 
себе доступними для Бога, а Він довершить 
повноту картини. Ви можете почуватися зви-
чайною людиною, без особливих дарів, талантів 
і здібностей, проте іноді саме через таких пе-
ресічних людей Бог діє найпотужніше. Тож не 
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живіть самолюбно, концентруючись винятково 
на собі й витрачаючи всю життєву енергію на за-
доволення власних потреб. Розкажіть Богові про 
свої бажання чи нужди й дослухайтеся до порад 
Святого Духа, щоб бути вам чутливими й допо-
магати іншим. Те, що ви зробите для когось, Бог 
зробить і для вас. Маючи якусь потребу, будьте 
самі «насінням», замість «споживачем» — допо-
можіть комусь, задовольнивши його нужду, а Бог 
натомість подбає про вас.

Усі прагнуть успіху й благополуччя, проте вар-
то усвідомити, що є справжнім процвітанням. 
Мені припало до душі визначення процвітання 
як «спроможності використовувати здатність 
Бога задовольнити кожну потребу, що постає 
перед нами». Божа любов надасть вам сили й 
стійкості ставити потреби інших на перше міс-
це у своєму житті. Чи вважаєте ви, що Божої лю-
бові всередині вас достатньо, аби досягати нею 
навіть не надто привабливих і милих людей — 
грубих і неприємних? Не так вже й складно лю-
бити того, хто любить нас. Проте, щоб виявляти 
любов до недостойних, на нашу думку, вкрай 
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потрібна Божа благодать. Та оскільки в нас про-
буває Божа любов, ми здатні досягати нею й та-
ких людей, адже Його любов — безумовна. Ми 
як вільно її отримуємо, так і спроможні вільно 
дарувати її. Любов ніколи не зазнає невдачі й не 
зрікається людей. Напевно, для досягнення та-
ких «недостойних» знадобиться рік, а може, й 
п’ять чи двадцять п’ять, проте воно того варте. 
Нелегко бути терплячим до людей, яких важко 
любити, — то пригадайте час, коли Бог не відмо-
влявся від Своєї любові до вас, попри те, що ви 
ще не досягли позитивних змін у своєму житті.

У Першому посланні до Коринтян 13 читає-
мо, що любов терпляча, доброзичлива й скромна, 
не шукає тільки свого, не егоїстична й не мстива. 
Саме так Ісус любить нас. І саме такою любов’ю 
ми спроможні досягати своїх кривдників — тих, 
хто, не усвідомлюючи, прагне Божої любові.

Бог любить як вас, так і всіх людей навко-
ло вас. Він любить їх, попри те, що грішники, 
і прагне досягти їх Своєю любов’ю саме через 
вас. Не бійтеся крокувати назустріч їм. Від Бога 
ви маєте подарунок — здатність любити, і саме 
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любов звільнить вас від страху й осуду. Відтак 
будьте готові поділитися Божою любов’ю з ін-
шими. Почніть просто з дружніх стосунків. Хоч 
би де ви перебували, даруйте людям дружнє 
ставлення й радість. Звичайна гостинність — 
один із способів виявити любов, особливо до са-
мотньої і збентеженої людини. Тож запросіть її 
на вечерю. Взагалі, запрошуйте людей відвідува-
ти вас, тисніть їм руки й посміхайтеся, обнімай-
те їх і промовляйте на їхню адресу заохочувальні 
слова, допомагайте їм; прикладом, підвезіть ко-
гось, якщо його авто в ремонті, допоможіть но-
вому співробітнику пристосуватися до нового 
призначення. 

Бог має для вас доручення. Воно може не зда-
ватися вам чимсь великим і важливим, проте для 
Бога воно надзвичайно суттєве й вагоме. Люди 
важливі для Бога! І є ті, кого досягти спроможні 
тільки ви. Тож просіть Бога відкрити вам шляхи 
досягнення людей Його любов’ю, і Він обов’язко-
во навчить вас цього.
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Божа любов                                 
змінить вас

«Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а 
що Він полюбив нас, і послав Свого Сина вбла-
ганням (спокутною жертвою) за наші гріхи».

1 Івана 4:10, AMP 

Бог любить нас, проте, як на мене, більшість 
людей насправді не усвідомлюють величності 
Його любові, або того, наскільки сильно Він лю-
бить їх. У процесі вивчення цієї теми Бог показав 
мені, що май ми у своєму серці справді глибоке 
усвідомлення Його неймовірної любові, і наше 
життя було б зовсім інакшим. Розмірковуван-
ня про Божу любов змінять ваше життя. Якщо 
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ви невдоволені собою й бажаєте, щоб Господь 
допоміг вам змінитися, то саме усвідомлення Бо-
жої любові до вас допоможе вам насолоджува-
тися життям. Годі й мріяти про зміни, смакуючи 
своє безсилля. Пам’ятайте, що Бог діє через віру, 
а істинна віра спонукає нас увійти до Божого від-
починку (див. До Євреїв 4).

Здається, багато людей має низьку самооцін-
ку. Вони почуваються нікчемами, можуть навіть 
ненавидіти себе. У боротьбі з відчуттям нікчем-
ності — хочу нагадати вам — можна ненавидіти 
свої хибні вчинки, проте в жодному разі — себе. 
Через Свою безмежну любов до вас Ісус помер 
на хресті й прагне, щоб ви прийняли Його доро-
гоцінний дарунок. У Біблії сказано: «Бо як у душі 
своїй він обраховує, такий є» (Приповісті 23:7). 
Якщо ви постійно пригнічені своєю низькою са-
мооцінкою, не усвідомлюєте власної цінності й 
особливості, то ви не маєте миру й радості, що, у 
свою чергу, відбивається на вашому ставленні до 
життя й учинках. Насправді ж усе це відбуваєть-
ся через відсутність розуміння глибоко в серці 
потужної, тієї, що змінює життя, істини — Бог 
любить вас більше, ніж ви усвідомлюєте. 
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Господь прагне, щоби кожного дня ви прово-
дили з Ним час. Це також змінить вас. Не від-
даючи Богові першості у своєму житті, ви тим 
самим позбавляєте Його можливості благосло-
вити вас усім, приготованим для вас. Приділяй-
те час особистому, тісному спілкуванню з Богом, 
в якому висловлюйте Йому свою любов і водно-
час дозволяйте любити вас. Так ви станете силь-
ною, сміливою й духовно зрілою людиною.

Багато людей шукає виправдання своєї без-
діяльності, на кшталт їм бракує часу на збуду-
вання міцних стосунків із Богом. Вони хотіли б 
їх мати, проте не докладають зусиль і старань до 
вивчення Його Слова й молитви. Якщо ви — не 
виняток, то моліться й просіть Бога про допо-
могу в набутті звички щоденно проводити час 
із Ним. Це, безумовно, найкраще з того, що ви 
могли б зробити!

Божа любов змінить вас. Постійно відчуваю-
чи й усвідомлюючи її надприродну дію у своєму 
житті, ви побачите й зрозумієте, що ваші ба-
жання стають іншими. Ви захочете уподібнити-
ся Ісусові — тому, Хто полюбив вас. Прагнення 
бути схожими на Бога й розвиток побожного 
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характеру мають бути одним із головних пріо-
ритетів нашого життя. Павло наголосив, що 
пізнання Христа й сили Його воскресіння стало 
його рішучою метою (див. До Филип’ян 3:10). 
Будь ласка, зауважте, що він акцентував на рі-
шучості. Отже, я закликаю вас серйозно поста-
витися до своїх взаємин із Богом. І винятково 
ваше бажання та кількість часу, яку ви присвя-
тите збудуванню стосунків з Ним, визначать, 
наскільки близькими ви станете до Нього. За 
Біблією, ми є особистими представниками Бога, 
і Він звертається до світу через нас (див. 2 до Ко-
ринтян 5:20). Цей вірш завжди торкається мого 
серця, примушуючи знов і знов усвідомлювати 
важливість керівництва Духа Божого, коли Він 
діє в нас, змінюючи й формуючи для досягнен-
ня Божої мети. Божа любов виливається в наші 
серця Святим Духом (див. До Римлян 5:5). Вірте 
в це, насолоджуйтеся Божою любов’ю і дозво-
ляйте їй змінювати вас і ваше життя!
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Бог любить вас і хоче, щоб у вас із Ним були 
близькі, міцні стосунки. Якщо ви ще не прийня-
ли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, то 
можете зробити це прямо зараз. Відкрийте для 
Нього своє серце і промовте цю молитву: для 
Него своё сердце и произнесите эту молитву: 

«Отче, я знаю, що згрішив проти Тебе. Будь 
ласка, пробач мені. Очисти мене. Я обіцяю віри-
ти в Ісуса, Твого Сина. Я вірю, що Він помер 
за мене; Він узяв на Себе мої гріхи, помираю-
чи на хресті. Я вірю, що Він воскрес із мертвих, 
і прямо зараз я віддаю Йому своє життя. Дякую, 
Отче, за дар прощення і вічного життя. Будь ла-
ска, допоможи мені жити для Тебе. В ім’я Ісуса. 
Амінь». 
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Якщо ви помолилися від усього серця, то Бог 
прийняв вас, очистив і звільнив від кайданів ду-
ховної смерті. Прочитайте і вивчіть нижченаве-
дені місця Писання і попросіть Бога допомогти 
вам чути Його голос, адже тепер у вас почи-
нається 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 хоро-
шу церкву, де проповідується здорове біблійне 
вчення, де ви могли б краще пізнавати Христа і 
духовно зростати. Бог завжди з вами. Він щодня 
направлятиме вас і покаже, як мати те багате 
життя, яке Він вам призначив.
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Про автора

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 Майєр написала більше, ніж 100 
книжок, що надихають. Деякі з них були пере-
кладені 140 мовами.

Щорічно Джойс проводить багато конфе-
ренцій по всьому світу, які відвідують сотні ти-
сяч людей. 
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ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ! 

Нам дуже хотілося б дізнатися, як ця книжка допомогла 
Вам і які переміни здійснила у Вашому житті. 

Повідомте нас про це, будь ласка. Також Ви завжди 
можете звернутися до нас із молитовними нуждами, 

і ми радо підтримаємо Вас у молитві.

НАШІ КОНТАКТИ:
MБО «Медіа Мир Інт.», 

Джойс Майєр, 
а/с 355, 

м. Київ-1, 01001, 
Україна

+38 (044) 451-83-12
+38 (067) 547-27-35

info@joyce-meyer.org.ua 
joyce-meyer.org.ua

Електронні книжки Джойс Майєр можна 
замовити безплатно на сторінці сайту: 

joyce-meyer.org.ua/ebooks

Програми Джойс Майєр можна дивитися 
кількома десятками мов на сайті: 

tv.joycemeyer.org

Запрошуємо на наші сторінки у соцмережах:
facebook.com/joycemeyerministriesukrainian

facebook.com/joycemeyerministriesrussian
youtube.com/c/СлужінняДжойсМайєр
youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер

instagram.com/joycemeyerukraine
instagram.com/joycemeyerrussian

http://joyce-meyer.org.ua
https://joycemeyer.ru/ua-ebooks/
http://tv.joycemeyer.org
http://facebook.com/joycemeyerministriesukrainian 
http://facebook.com/joycemeyerministriesrussian
http://youtube.com/c/СлужінняДжойсМайєр
http://youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер
http://instagram.com/joycemeyerukraine
http://instagram.com/joycemeyerrussian
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