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ЧАСТИНА ПЕРША. КРИЗА ПОРИ 
НЕВДАЧ 



РОЗДІЛ 1 

БОГ ПРОКЛАДЕ ШЛЯХ  
Зазвичай криза є причиною появи бажання здатися. Під час 

кризи в нас може виникнути спокуса опустити руки, кинути все, 
забути про все. Здатися або поступитися – одне з найбільш демо-
ралізаційних рішень, яке ми можемо ухвалити під час кризи. 
Зустріч з кризою, а згодом її подолання може привести вас до 
найбільшого успіху. 
Криза є природним результатом змін – у цьому ми можемо 

бути впевнені. Світ перебуває в постійному русі. Життя людей 
змінюється, бізнес-клімат коливається, світові держави перебудо-
вуються, історія рухається далі. Земля й навколишній світ постій-
но розвиваються. Криза є результатом змін. Вона охоплює зміну 
роботи, сімейні конфлікти й соціальний тиск. І криза, і зміни є 
природними для нашого життя.  
Кризи, з якими ми зустрічаємось особисто або разом з іншими, 

можуть привести нас до кращого життя або ж навпаки – до гір-
шого. Результат залежить не від характеру проблеми, а від того, 
що ми робимо під час цієї кризи. Наше майбутнє ніколи не визна-
чають обставини, його визначають наші дії. 
Невдачі й болісні думки про те, щоб здатися, спіткають як «пе-

реможців», так і «переможених». Але «переможців» від «перемо-
жених» відрізняє лише їхня поведінка в подібних ситуаціях. Пе-
реможець не той, хто ніколи не зазнає поразки, а той, хто ніколи 
не здається. 
Тренери із саморозвитку говорять, що люди можуть контролю-

вати результати своїх криз. Їхній головний девіз: «Візьміть відпо-
відальність за свою долю». У своїх теоріях вони покладають на 
людину подвійну відповідальність: за поведінку під час кризи та 
за її результат.  
Але вони мають рацію лише наполовину. Бог дійсно покладає 

на нас відповідальність за нашу поведінку під час кризи згідно з 
Його Словом та природою, але Він також контролює результат. 
Ми виконуємо свою частину – Він виконує Свою. Різниця між 
тим, що проповідує світ і чому навчає Бог, є ледь помітною, але 
вічно важливою. 
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ПЕРЕМОЖЦІ НЕ ЗДАЮТЬСЯ

Ця книга пропонує три потужні інструменти, які врівноважать 
нашу відповідальність з Божою: два з них допоможуть нам здола-
ти будь-які зміни чи кризи, третій – зберегти здобуту перемогу. 
Зберегти завжди важче, ніж отримати, тому останній інструмент 
настільки ж важливий, як і перші два. Прийміть ці істини, упро-
вадьте їх у своє життя, і замість того, щоб жити від кризи до кри-
зи, ви будете жити згідно з Божим Словом «від слави у славу».  
Ми ніколи не знаємо, коли настане криза. Одного разу хтось 

сказав: «Ви живете або в кризі, або в очікуванні зустрічі з нею». 
Це є звичайний потік нашого життя.  
Криза є звичною для життя.  
Криза є нормою для життя.  
Жодне життя не минає без криз.  
Тепер, коли ми розуміємо це, розгляньмо, як нам діяти в 

подібних ситуаціях, як боротися, де ми можемо отримати допомо-
гу та як ми можемо зробити кризу позитивним, а не негативним 
фактором нашого життя.  
Стрес, що супроводжує кризу, є фактором, який робить її на-

стільки нестерпною. Поширене бажання втекти від реальності 
насправді є бажанням повернутися в історично простіші часи або 
ж у попередні, менш напружені дні. Однак наші предки відчували 
менше стресу не тільки тому, що їхнє життя було менш складним, 
або тому, що їхні способи спілкування відрізнялися від сучасних 
в умовах більш швидкого темпу нашого життя. 
Писання говорить, що Адам і Єва порушили Божий наказ і на-

магалися сховатися від Бога. Їхній гріх став причиною виникнен-
ня стресу й водночас появи відчуття провини, страху та бажання 
сховатися.  
Чоловіки й жінки-піонери, які заселяли Америку, жили в бід-

ності, коли подорожували морем. Вони страждали від постійного 
хвилювання, небезпеки, страху й тривоги, пересуваючись зі Схо-
ду на Захід. Окрім піклування про сім’ю, вони відчували додатко-
вий тиск, формуючи нову націю в економічному, соціальному та 
політичному аспектах.  
Історія розповідає про випробування команди Доннера, яка 

намагалася дістатися до Каліфорнії зі Сходу. На шляху ці люди 
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1. БОГ ПРОКЛАДЕ ШЛЯХ

зіткнулися з важкими зимовими погодними умовами Скелястих 
гір. Потрапивши в пастку серед непрохідних гір, вони не могли 
продовжувати шлях до того часу, доки не зміниться погода. За цей 
час десятки людей загинули, а інші вижили, поїдаючи домашніх 
тварин, галуззя, листя і навіть гниле м’ясо померлих. 
Ось що таке стрес. Ось що таке життя в кризі.  
Оскільки стрес супроводжує кризу, він є таким же звичним для 

нашого життя. Певна кількість стресу з його емоційним, розумо-
вим та фізичним впливом – це те, що потрібно прийняти й навіть 
використати для якомога більшої користі. Потрібен певний тиск, 
щоб налаштувати гітару чи фортепіано, бізнес чи навіть людину. 
Людина не є винятком. Це необхідно для нормального життя. На-
приклад, реакцією організму на спорт є певний стрес, тому що ми 
тиснемо на групи м’язів, щоб привести їх у тонус та зміцнити 
тіло.  
Однак тиск, який використовується не належним чином, може 

спричинити катастрофу, наприклад, порвати струну, розтягнути 
м’яз, викликати психічний зрив або ж навіть зруйнувати людину, 
сім’ю чи бізнес.  
Стрес може приходити з різних джерел – зовнішніх і внутріш-

ніх.  
Апостол Павло зустрів труднощі, коли плив до Риму на борту 

тюремного корабля. Він сказав керманичу, що кораблю загрожує 
катастрофа, якщо той покине гавань, тому що Господь попередив 
його про майбутній шторм. Не повіривши слову Господа й при-
слухаючись до інших порад, капітан наказав екіпажу плисти далі 
з Павлом та іншими в’язнями на борту. 
Коли здійнявся шторм, корабель багато діб носило по відкри-

тому морю. Через лютість стихії моряки та в’язні боялися за своє 
життя. Тривалий безжалісний шторм викликав у всіх страх, три-
вогу й хвилювання. 
Попри те, що Павло став жертвою чужого рішення, він мав 

якір спасіння у своїй вірі. Він був сильний у молитві в той час, 
коли інші, піддавшись паніці, були слабкі. Апостол переніс 
шторм на колінах. Незважаючи на те, що Павлу довелося підко-
ритися невдалому рішенню іншої людини, він не занепав духом. 
Він почув від Господа, що всі, хто є на кораблі, будуть урятовані. 
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Коли Павло передав капітану Господні настанови, його послуха-
ли, і хоча корабель зазнав краху, усі живими допливли до берега.  
Капітан діяв з вірою в слова Павла. Павло діяв з вірою в Боже 

Слово.  
Нам можуть траплятися люди, чиї помилки приносять нам 

труднощі або втрати, але ж ми, як Павло, також маємо якір для 
душі – це наша віра в Христа. Як і капітан, ми можемо втратити 
декілька кораблів у своєму житті, але якщо в розпал стихії з нами 
Бог, ми не втратимо наше життя заради корабля.  
Коли ми досягаємо межі своїх можливостей і думаємо, що в 

нас не залишилося нічого, щоб чинити опір обставинам життя; 
коли ми не бачимо, як подолати кризу; коли не розуміємо, що ро-
бити або куди звертатися; коли наш корабель фінансів, шлюбу, 
бізнесу чи служіння хилиться й схоже на те, що він ось-ось пото-
не; коли здається, що ми самі, незахищені, позбавлені всього, – є 
добра новина: «Бог – вірний».  
Бог сказав, що Він вірний Своїм дітям, навіть коли їм здається, 

що вони втратили віру. Навіть коли наші молитви лунають і, 
здається, відбиваються від стелі, Він усе одно вірний. Бог має ін-
ший погляд на наше життя. Ми бачимо життя як гобелен, який з 
нашого боку весь заплутаний вузлами, а Він бачить інший бік, 
який є закінченим витвором мистецтва.  
Бог ніколи не зазнає поразки.  
Бог ніколи не зупиняється.  
Бог ніколи не закінчує погано.  
Бог є вірний! 
ПАМ’ЯТАЙТЕ 
• Криза зазвичай є причиною появи бажання здатися.  
• Криза є природним результатом змін.  
• Кризи, які виникають у нас особисто або разом з іншими 
людьми, можуть привести нас до кращого життя.  
• Криза є нормою для життя.  
• Певна кількість стресу може спонукати нас до позитивних 
змін.  
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РОЗДІЛ 2 

БОГ БУДЕ ВІРНИЙ ВАМ 
Оскільки Бог створив всесвіт Своїм словом, Він має силу мит-

тєво припинити його існування іншим словом. Якщо Він може 
одним словом створити або зруйнувати всесвіт, то наскільки ж 
легко Він спроможний подолати будь-яку тривожну ситуацію в 
нашому житті.  
Люди, які пережили особисте спілкування з Богом через пока-

яння й віру та навчилися довіряти Христу як Господу й Спасите-
лю, можуть переконатися в Божій вірності, отримати користь від 
неї та збагнути Його силу. Святе Письмо говорить, що люди зна-
ють про існування Бога завдяки вимогам Закону, написаним у їх-
ніх серцях. Совість людини, прагнення до вічності й здатність до 
усамітнення підтверджують той факт, що всі люди мають природ-
не прагнення до Бога, у Якому вічність, та єдності з Ним.  
Зазвичай невіруючі запитують: «Якщо Бог є, то чому Він до-

пускає війни, уроджені вади, хвороби тощо?» Оскільки вони зна-
ють у своєму серці, що Бог існує, насправді вони запитують: 
«Чому Бог не використовує Свою силу, щоб зупинити або змінити 
такі ситуації?» 
Християни вірять, що Бог має силу зробити усе. Часто вони 

сумніваються не в Божій здатності, а в Його вірності. Вони не за-
питують: «Чи може Бог зробити це?» – вони запитують: «Чи зро-
бить Він це для мене?» Через те, що їхня віра слабка, вони цікав-
ляться: «Чи здійснить Він це заради мене?» 
Незважаючи на те, що багато християн вірять у Божі можли-

вості, їм важко прийняти, що Він є вірний і діятиме заради них. 
Так, на відміну від невіруючих людей, ми віримо в Бога. Але як і 
невіруючі, ми часто не віримо, що Він діятиме для нас. Коли ми 
не довіряємо Богу, що Він діятиме заради нас, нам буде важко 
слухатися Його.  
Святе Письмо стверджує, що Бог вірний і здатний. Ми повинні 

вірити, що Бог вірний у допомозі нам.  
Причиною війн, уроджених вад, хвороб й інших проблем, від 

яких страждає людство, є гріх. Вони не існували до того часу, 
доки гріх не прийшов у світ. Через те, що гріх, егоїзм і сатана  
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зробили з людством та планетою, Бог робить для людини все, що 
вона не здатна зробити для себе сама.  
Через Христа Бог забезпечив розв’язання проблем людства. 

Перемога викуплених полягає не в тому, що вони змінюють світ, 
а в тому, що вони перемагають світ силою Божого Духа в них. 
Христос, Його Дух, воскрешає нас, рятує від смерті, очищає від 
провин та гріхів і підіймає у царство віри, яке понад світовою си-
стемою та її беззаконням. 
Люди помилково звинувачують у проблемах суспільства не 

себе й сатану, а Бога. Наша проблема не в тому, що Бог не вірний, 
а в тому, що людина не вірна. Така плутанина є поширеною по-
милкою людства. Типовою помилкою письменника є переміна 
літер у словах під час набору тексту, у результаті чого змінюється 
сенс сказаного, наприклад: «unite», що означає «з’єднати» пере-
творюється на «untie», що означає «роз’єднати». Один із принци-
пів Божого Царства звучить так: «Передай вірним людям, які бу-
дуть спроможні й інших навчити». Часто на практиці цей прин-
цип перетворюється на намагання передати спроможним і спро-
бувати зробити їх вірними. Роблячи так, ми не тільки спотворює-
мо сенс істини, але й зводимо її нанівець.  
Підмінюючи одне поняття іншим, ми намагаємося знайти 

спроможних і зробити їх вірними. Це роблять жінки в шлюбі, чо-
ловіки в бізнесі, проповідники в служінні – і все це має трагічний 
результат. Нерозумно довіряти невірному чоловіку тільки тому, 
що він талановитий і здібний. Його талант не зможе компенсувати 
відсутність характеру. 
Характер підтримує талант. 
Здібності будуються на таланті й практиці, а характер – на 

наріжному камені вірності.  
Навколо ми бачимо безліч зруйнованих життів, установ чи біз-

несів талановитих «здатних», але невірних людей. З іншого боку, 
усе цінне було побудовано чиїмись відданими зусиллями.  

«А від управителів вимагається, щоб кожний був вірний», – 
говорить Святе Письмо.  
Вірна людина є складовою Церкви, нації та світу. Бог передає 

лідерство над Своєю Церквою тільки вірним людям.  
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Вірність означає «твердість у дотриманні обіцянок та вико-
нанні обов’язків». Вона також означає «відданість істині, прин-
ципам або першоджерелам». Вірність є синонімом до таких слів, 
як відданість, постійність, стійкість, непохитність і рішучість. Усе 
це передбачає незмінну прихильність; стійкість перед спокусою 
зрадити; емоційну стриманість; силу духу й рішучість; несприй-
нятливість до чужого впливу, який позбавляє сил; надійність і не-
похитність у любові; відданість своїй справі; упевненість та на-
полегливість у досягненні мети. 
Вірність є ознакою зрілості.  
Постійність, відданість і сила свідчать про вірність.  
Бог вимагає від людей вірності.  
Біблійний принцип просування по службі стверджує, що люди 

повинні бути «вірними у найменшому», перш ніж їм довірять 
більше. 
Основний принцип звучить так: підвищуйте лише тих, хто 

довів свою вірність.  
Моє запитання наступне: «Якщо Бог вимагає від людей вірно-

сті, як щодо Самого Бога?» 
У світі, зіпсованому помилками, невдачами й підміною понять, 

де часто вірну людину ігнорують, а талановиту, хоча вона й не 
вірна, вихваляють та захоплюються нею, ми схильні забувати про 
існування вірності вищого порядку, що знаходиться поза межами 
нашого людського досвіду. Хоча все просто: «Бог є вірний».  
Усі якості вірності перебувають у самій сутності Бога. Бог не 

просто вірний у діях або почуттях, Він є вірність.  
Бог, вірний по Своїй природі, проявляє, розкриває та показує 

Свою вірність у стосунках з людьми.  
Коли людина вірна, вона відповідає за все, що їй довірено. 

Оскільки Бог вірний, Йому можна довіряти, що Він відповідатиме 
за Своїх дітей.  
Ісус сказав, що збереже всіх, кого довірили Йому. Це є свід-

ченням Його вірності. Це є доказ того, що Ісус відповідатиме за 
нас.  

Бог незмінний і гідний довіри 
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Бог підтримує «усе Своїм могутнім Словом». Ісус є цим мо-
гутнім Словом. Подібно до того, як вірно Бог дотримується зако-
ну гравітації, так вірно Він любить нас і піклується про нас, як і 
обіцяв. Його вірність є основою нашої довіри.  
Бог за Своєю природою незмінний. Хоча світ змінюється, Бог 

ніколи не змінюється та не вагається. Коли ми переживаємо важ-
кі, нестабільні часи, які породжують страждання, негаразди, 
стрес і кризи, то природно думати, що все довкола руйнується й 
незабаром буде втрачено. Невдача здається нормальним результа-
том боротьби.  
Але Бог продовжує підтримувати вас й увесь всесвіт. І Він 

буде це робити. Він ніколи не змінюється.  
Якою б не була причина вашої кризи: втрата роботи, проблеми 

в шлюбі, розчарування в самому житті, релігійні або соціальні 
переслідування – ви повинні пам’ятати, що попри те, що зовніш-
ня картина й внутрішні емоції змінилися, є те, що зовсім не змі-
нилося.  
Бог такий самий. Бог вірний Своєму Слову і вам.  
У Бога немає «ані зміни, ані тіні перемін». Він ніколи не дрі-

має, не спить, не забуває, не вагається, не спотикається, не від-
ступає і не зрікається Свого Слова. Він «не людина, яка може 
збрехати». 
Богу можна повністю довіряти. 
У житті людини змінюється все. Змінюється погода, форма 

землі, політичні утворення, ідеології та філософії, медицина та її 
практика, фондові ринки й люди. Є такий вислів: «Усі говорять 
про погоду, але ніхто нічого не робить, щоб поліпшити її». Як і 
погода, наші емоції, обставини, переживання й стосунки часто 
змінюються. Вони змінюються майже кожну мить, але Бог – ніко-
ли. 
Бог ніколи не змінюється. 
У часи кризи, коли нас охоплює тривога, пригніченість, турбо-

ти та стрес, нашою найбільшою надією і втіхою є знання, що Бог 
вірний. Його Слово – наша Скеля, наш фундамент для віри. 
Фундамент хмарочоса підтримує будівлю під час штормів, 

землетрусів і навіть бомбардувань. Надбудова не тримається сама 
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по собі – вона спирається на фундамент. Фундамент дозволяє 
будівлі непохитно стояти. 
Ісус – фундамент для нашого життя. 
Він є Скеля. Він є Слово. Він є вірний. 

Бог зробить це 
«Як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а 

зволожують землю, роблячи її родючою, – зрощують рослинність, 
даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть, – саме так буває з 
Моїм словом, яке виходить з Моїх уст, – воно до Мене не повер-
тається порожнім, але виконує Мою волю, звершуючи те, заради 
чого Я його послав». 
Бог і Його Слово залишаються незмінними, незважаючи на те, 

хто ми або як реагуємо на кризу. Якими б не були наше станови-
ще чи стан, обставини чи навколишній світ, Бог і Його Слово за-
лишаються незмінними. Бог вірний Собі та Своїй праведній при-
роді. 
Оскільки Бог вірний Своєму Слову, Його Слово здійснить 

Його обіцянки. Коли ми практикуємо Слово у своєму житті, ми 
можемо очікувати здійснення Божих обіцянок. Божі обітниці за-
слуговують на довіру. Його Слово істинне й вірне. 
Довіряти неправді означає вірити брехні. Ми можемо цілком 

віддати себе Ісусу й повністю покладатися на Його Слово, тому 
що Він є Істина. Ісус є абсолютна Істина, отже, Він заслуговує на 
довіру. 
Під час кризи наші думки зазвичай обертаються лише навколо 

нашої власної проблеми. Дні й ночі поглинені «нашою ситуа-
цією». Іноді, коли нам здається, що ми хвилюємось і думаємо про 
себе, насправді ми хвилюємось і сумніваємось у Бозі. 
Наші занепокоєння проявляються в різних формах: «Чи допо-

може мені Бог у цьому?»; «Я здаюся, мені залишилося тільки мо-
литись»; «Я молився, але не бачу ніяких змін». 
Хвилювання зосереджене на собі. Віра зосереджена на Бозі. 
У стані самообману ми не повинні думати, що, підтримавши 

Своїм Словом увесь всесвіт, Бог залишить нас. 
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Охоплені тривогою, ми дивимося на все виключно із земної, 
природної точки зору. Ми не усвідомлюємо, що коли сумніваємо-
ся в результаті після того, як віддали його в руки Бога, ми кидає-
мо тінь сумніву на сам характер Бога. По суті, ми думаємо, що 
Бог має не достатньо сильний характер, щоб дотриматися Свого 
Слова та здійснювати Свою пильну опіку. 
Ми повинні усвідомити, що людське бачення не є таким, як у 

Бога. Ми дивимося на те, що можемо побачити лише природно. 
Ми не розуміємо так, як розуміє Бог, тому повинні діяти вірою. 
«Адже ми живемо вірою, а не тим, що бачимо». 
Нам необхідно отримати бачення Бога. Коли ми відвертаємося 

від власних думок, здогадок, уявлень і страхів, щоб зосередитися 
на Божому Слові, ми починаємо бачити з Його небесної перспек-
тиви, а не з нашого обмеженого, земного погляду. Ось чому чи-
тання Божого Слова є таким важливим. 
Ми повинні читати Боже Слово та зростати через Нього. 
Робіть це в часи спокою – і ви легко підготуєтеся до часів не-

гараздів. 
Притчі 24:10 говорять: «Якщо в день недолі ти виявився слаб-

ким, то твоя сила незначна». 
Здатність протистояти труднощам приходить від віри. Віра 

приходить від вивчення Слова Божого та розвитку характеру, 
подібного до Христового. 
Важливо, щоб між кризами, а також під час них ми навчалися 

робити Слово Боже нашою основою, нашим фундаментом віри. 
Коли людина кається і приймає Ісуса Христа як Господа, Дух 

Святий Своєю внутрішньою силою приносить у її життя природу 
Бога. Саме життя Христа вселяється в людину. Коли новонарод-
жений християнин проводить час у Божому Слові, пізнає Бога, 
він приймає Його думки, які є результатом нового життя, напов-
неного природою Бога. 
Святий Дух народжує лише святе. Коли ми наповнюємося Ду-

хом Божим, ми починаємо ухвалювати рішення, не тільки ґрун-
туючись на виконанні Божих законів, а й керуючись потоком Духа 
Божого із найпотаємніших глибин нашого життя. Те, що перебу-
ває всередині нас, народжує вчинки та звички. 
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Коли віруючий зустрічається з труднощами, Дух Божий не за-
лишає, а продовжує діяти всередині людини для її найбільшого 
добра. У всіх негативних ситуаціях, незалежно від їхньої природи 
чи джерела, Бог у Своїй вірності ніколи не припиняє діяти для 
нашого добра. Як нагадує нам апостол Павло: «Знаємо, що тим, 
які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все 
сприяє до добра».  
Ви можете довіряти Богу. 
Ви можете довіряти, що Бог чинить правильно. 
Ви можете довіряти Богу, що Він завжди чинить правильно.  
Ви можете довіряти, що Бог буде вірний вам.  
Вам не потрібно хвилюватися та сумніватися в Бозі.  

Бог не відмовиться від вас 
«Вірне слово: якщо ми з Ним померли, то з Ним і житимемо; 

якщо терпимо, то будемо з Ним і царювати; якщо відречемося, то 
й Він відречеться від нас; якщо ми невірні, то Він залишиться 
вірним, бо Себе зректися не може».  
Іншими словами, останній вірш цього уривка звучить так: 
«Навіть коли ми занадто слабкі, щоб залишатись у вірі, Він 

залишається вірним нам і допоможе нам, бо Він не може відрек-
тися від нас, які є частиною Його Самого, і Він завжди виконува-
тиме Свої обіцянки, дані нам». 
Розширений переклад Біблії говорить: 
«Якщо ми не вірні [не віримо й не довіряємо Йому], Він зали-

шається вірним (вірним Своєму Слову та Своєму праведному ха-
рактеру), бо Він не може відректися від Себе».  
Бог завжди діє для нашого добра. 
У розпал нашої найбільшої кризи Його надприродна слава 

бере те, що було призначено для зла, й обертає на добро. Можли-
во, ми не можемо побачити нічого хорошого в тому, що відбу-
вається, але Бог ніколи не перестає діяти для нашого добра. Його 
Дух не відходить від нас, Він не залишає нас і не відвертає від нас 
Своє обличчя. 
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«Він залишається вірним» і «Він не може зректися Себе». 
Якщо Дух Божий у нас через благодать спасіння, через Ісуса Хри-
ста; і якщо Його природа й праведність були передані нам вірою; і 
якщо ми ототожнюємося з Ним Словом, кров’ю і Духом, то, коли 
ми проходимо через випробування, Бог не відмовиться від нас, 
адже для Нього це означає зректися Себе. 
Бог не відмовиться від нас, тому що для Нього це означає 

зректися Себе. 
Бог є джерелом порятунку від смерті для вічного життя, і Він є 

також джерелом порятунку від наших проблем для «життя в над-
лишку», яке пообіцяв нам Ісус. 

Бог є джерелом успіху 
Біблія каже: «Нерозсудливість людини викривляє її дороги, а 

потім вона обурюється на Господа». Це означає, що деякі люди 
роблять помилки, створюють трагедії з власної дурості, а потім 
звинувачують у своїх невдачах та втратах Бога. 
Бог не є козлом відпущення за невдачі. 
Бог є джерелом нашого успіху. 
Зробити Бога козлом відпущення за наші невдачі – це позба-

вити Його здатності бути джерелом наших рішень. 
Бог ніколи не підводить. 
Звинувачувати Бога в невдачах означає звинувачувати Його в 

тому, що він не є Богом. 
У Старому Завіті цар Давид зазнав найбільшої поразки у своє-

му житті, коли розташувався табором у Ціклазі зі своєю групою 
озброєних людей, перш ніж піднятися на трон Ізраїлю. Поки він і 
його люди були відсутні в таборі, прийшли вороги й вивезли їхнє 
майно та їхні родини. Коли чоловіки повернулися, вони були на-
стільки розлючені, що хотіли повстати проти Давида, навіть гово-
рили про забивання його камінням. Ми розглянемо відповідь Да-
вида пізніше, а зараз подивимося на реакцію його людей. 
Вони пішли за Давидом, бо вірили, що він був помазаний Бо-

гом на царство, і вони б обов’язково служили йому, коли б він 
зійшов на престол. Ці люди прагнули до високих військових і на-
віть політичних посад. Вони знали, що Божа рука була на Давиді, 
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тож, слідуючи за ним, вони в певному сенсі йшли за Богом. Ось 
чому їх тягнуло до Давида: він був Божою людиною. Але під час 
кризи вони заговорили про його вбивство. 
Вони готові були вбити того, хто чув від Бога та хто йшов за 

Богом, попри свої помилки. Думаючи так, ці люди мали спокусу 
відрізати свою єдину надію на перемогу. Тільки Бог, Який відпо-
вів на молитви Давида, утримав їх від помилки. Пішовши за Да-
видом під час кризи, вони повернули свої сім’ї, відшкодували свої 
втрати, а також отримали прибуток від ворогів, які були знищені. 
У момент надзвичайної напруги, оплакуючи свою втрату й 

тяжке становище, переповнені переживаннями, слухаючи скарги 
інших і все більше піддаючи сумнівам лідерство Давида, вони 
мало не втратили все. У своїй готовності довіритися Давиду, тоб-
то «йти за лідером» або, як екіпаж Павла, «залишитися на кораб-
лі», вони не лише пережили Боже чудо й процвітання, але й 
здійснили свої цілі та мрії. 
Сатана – обвинувач, ошуканець, спокусник і брехун. 
Сатана звинувачує Бога перед людьми, а людей перед Богом. 
Зі своїм брехливим характером він обґрунтовує свою брехню 

на напівістині. 
У такий спосіб Єва спокусилася в Едемі. Йов також постраж-

дав від обману сатани. 
Голос сатани скаже вам, що Бог не вірний, що Він є джерелом 

ваших проблем. У вас може виникнути спокуса розгніватися на 
Бога й повірити, що це Бог вразив вас і тепер збирається кинути 
вас напризволяще. Сатана – брехун і «батько брехні». Він має на-
мір переконати вас, що Бог не діє для вашого добра, і вкрасти 
вашу віру, розірвати ваші стосунки з Богом та знищити ваше жит-
тя. 
Сатана намагатиметься змусити вас звинувачувати або про-

клинати Бога і, роблячи це, відріже вам єдине джерело виходу, 
шляху до перемоги та успіху. Не піддавайтеся обману. 
Невдача може стати лоном успіху. 
Нерозумно звинувачувати Бога в тому, що Він є джерелом ва-

ших проблем, шкоди та невдач. Бог є джерелом вашого успіху, а 
не вашої невдачі. 
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Бог є джерелом усього доброго у вашому житті. 
Патріарху Йосипу в дитинстві приснився сон, який розлютив 

його братів. Вони продали його в рабство. У роки, коли вони пе-
реживали сильний голод, брати звернулися до Єгипту за допомо-
гою. Там вони зустріли Йосипа вільним і в безпеці на посаді дру-
гої особи в державі. Шоковані й налякані можливістю розплати за 
свій злочин, вони намагалися загладити свою провину. Щоб за-
спокоїти їх, Йосип промовив ключову фразу: «Ви зло задумали на 
мене, але Бог обернув це на добро».  
Хтось може задумати зло, але коли ви віддасте це Богові, Його 

надприродна слава оберне це на добро. 
Перш ніж іти далі, зупинімось і розгляньмо наше власне життя 

– ваше життя. Чи вірите ви, що Бог вірний вам? Чи ви є Його ди-
тиною? Чи ви ожили своїм духом через силу воскресіння Ісуса 
Христа? Чи ототожнюєте ви з Ним Його Слово, Його кров і Його 
Дух? 
Якщо ви усвідомлюєте, що це те, що вам потрібно, і ви ще не 

пізнали Його, то помоліться й попросіть Його пробачити вас та 
допомогти вам. 
Коли ви робите Ісуса Господом свого життя через віру, Бог ви-

користовуватиме Свої ресурси вам на добро – Його надприродна 
Слава оберне все зло на добро.  
ПАМ'ЯТАЙТЕ 

• Характер підтримує талант. 

• Вірність є ознакою зрілості. 

• Підвищуйте лише тих, хто довів свою вірність.  

• Богу можна повністю довіряти. 

• Бог ніколи не змінюється. 

• Бог вірний навіть тоді, коли ми не вірні. 

• Хвилювання зосереджене на собі; віра зосереджена на Бозі. 

• Ми повинні читати Боже Слово й живитися ним. 

• Невдача може стати лоном успіху. 
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• Довіра обмежується істиною. Ісус є абсолютною Істиною, 
тому Йому можна цілком довіряти. 

• Нам потрібне Боже бачення.  

• Боже Слово є початком нового життя. 

• Бог завжди працює для нашого добра.  

• Бог є джерелом нашого успіху, джерелом усього добра. 

• Бог бере те, що призначене на зло, та обертає на добро. 
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РОЗДІЛ 3 

БОГ ГОВОРИТИМЕ ДО ВАС 
Був чоловік на ім’я Ілля. Справжній чоловік. Божа людина. 

Сильний, чесний, надійний лідер та одинак. Але в ті часи лідер-
ство передбачало самотнє життя. 
Він також був пророком. Людиною твердих переконань. 
Разом з Мойсеєм Ілля був і є одним із найвеличніших Божих 

пророків, унікальних у Божому Царстві. Його дух був попередни-
ком Христа і перебував у посланні Івана Хрестителя. 
Часом він страждав від переслідувань, зрад та неприйняття, 

але ніколи не втрачав поваги до Бога і, попри опір людей його 
посланню, виявляв велике співчуття до інших. 
Постраждавши від релігійних переслідувань, особистого не-

прийняття й несправедливого звинувачення за посуху та голод, 
Ілля добре знав, що таке труднощі й стрес. Але пророк мав дже-
рело сили, яке було мало кому доступне: він міг рухати Божу руку 
в молитві. 
Ілля молився, щоб не було дощу, – і його не було три з полови-

ною роки. Коли він знову помолився, дощ пішов. Він рухав рукою 
Бога в молитвах, автором яких був Сам Бог. Бог явив Свою славу 
в житті цього пророка. 
Ілля був не лише людиною молитви, а й людиною, через яку 

Бог відповідає на молитви. 
Ілля приніс славу Богові своєю покірністю, своєю залежністю 

від Нього та готовністю втратити життя заради Бога. У часи ви-
пробувань він показав свій характер. 
Ілля із самоконтролем долав труднощі, але одного разу пере-

жив кризу, яка ледь не забрала його життя. Він боровся з п'ятьма 
спокусами, які зазвичай супроводжують кризу. Це: 
депресія; 
відчай; 
покірність обставинам; 
усвідомлення невдачі; 
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почуття неповноцінності. 
У Біблії сказано, що Ілля «був так само, як і ми, підвладним 

пристрастям». Він був такою ж людиною, як і будь-хто з нас. Він 
зіткнувся з такими ж спокусами та викликами, що переживали й 
ми, і в розпачі був доведений до межі провалу. 
Коли ми читаємо про його випробування та спокуси, то бачи-

мо, що його найбільша криза виникла не через зовнішніх ворогів 
або страшні обставини, з якими він зіткнувся, а через його ду-
шевну самотність у складні часи. 
Ілля зіткнувся зі своєю найбільшою битвою відразу після до-

сягнення найбільшої перемоги. Цар Давид наступного дня після 
однієї зі своїх найбільших перемог також піддався спокусі. Гос-
подь Ісус Христос був спокушуваний сатаною відразу після хре-
щення Святим Духом у річці Йордан. 
Закон і принцип, що прослідковується в усіх великих перемог-

ах Святого Письма та в історії, аж до теперішнього часу, такий: 
день після битви важливіший за день до неї. 
Увесь день перед боєм сповнений підготовки: планування, 

тренування особового складу, переосмислення думок, перевірки 
зброї та приведення усього до готовності. Далі йде битва, а зго-
дом настає психічне, емоційне й фізичне виснаження. 
Саме наступного дня, коли ми втомлені, беззбройні та роз-

слаблені, ми стаємо найбільш вразливими. Ми стаємо менш 
пильними. Ми вже не такі застережливі, і тому менш захищені. 
Ной пережив це на власному досвіді. Більше століття він пра-

цював, готуючись до земного потопу, щоб урятувати свою сім’ю в 
ковчезі та перемогти невіруюче людство, яке залишилося поза 
ковчегом і загинуло. Ной повірив Богу й вірою був врятований. 
Але досягнувши суші, він розслабився, посадив виноградник, 

напився вина та сп’янів. Через свою нерозсудливість один із його 
синів, якого він так довго й важко рятував, накликав на себе про-
кляття. Після найбільшого тріумфу Ной зазнав найбільшої пораз-
ки. 

Ілля вірить поганим новинам 
Шлях Іллі до перемоги й кризи почався, коли Бог наказав йому 

молитися про посуху на землі. Посуха, що призвела до голоду, 
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була Божим способом привернути увагу Ізраїлю. Обставини є од-
ним із способів, як Бог має справу зі Своїм народом, а фінансове 
зубожіння є критичною обставиною в житті людини. 
Ахав, тодішній цар Ізраїлю, був нечестивим, та ще й злобно 

натхненним своєю жорстокою дружиною Єзавеллю. Вона відсто-
ювала й розповсюджувала поклоніння фальшивому богу Ваалу. 
Ахав зрікся Господа Бога, але коли настала посуха, він зрозумів, 
що тільки Ілля володіє знанням від Бога, яке може зупинити цю 
біду на землі. 
Слуги Ахава знайшли Іллю й влаштували зустріч царя та про-

рока. Ахав запитав Іллю: «Ти той, хто тривожить Ізраїль?» 
«Ти думаєш, що я тривожу Ізраїль? – запитав Ілля. – Це ти 

спричиняєш усі неприємності. Ти той, хто порушив Божу запо-
відь не мати перед Ним інших богів і прославляє ідолів. Пробле-
ма в тобі, а не в мені. Я лише намагаюся знайти рішення». 
Точка зору Ахава була типово людською. Він бачив лише по-

суху – наслідки свого гріха, а не джерело проблеми, тобто сам 
гріх. 
Для Ахава Ілля був винним, тому що він молився про посуху. 

Звинувачуючи Божого пророка, Ахав насправді звинувачував Бога 
в тяжкому становищі народу. 
Подібний тип протистояння характерний для сьогоднішніх 

криз у всіх країнах світу. Ті, хто спричинили хаос і безлад своїми 
безбожними філософіями й вчинками, звинувачують Божих слуг, 
які лише намагаються виправити зло. Недаремно Біблія каже, що 
праведний страждає, коли керує нечестивий. 
Боже Слово говорить, що Він ненавидить «тих, хто винного 

виправдовує, і тих, хто праведника обвинувачує». 
Найбільше викривлення істини в суспільстві полягає в тому, 

що любителі зла звинувачують і засуджують тих, хто бореться за 
правду, любить праведність та побожні принципи, і захищають 
тих, хто згрішив та вчинив кривду. 
Ахав наполягав на своїй невинуватості щодо посухи, він від-

мовлявся визнавати справедливість стверджень Іллі та закрив свій 
розум від будь-якої думки про те, що в словах цього пророка може 
бути частина правди. Конфлікт змусив Іллю кинути прихильни-
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кам Ваала виклик, щоб визначити, хто є справжнім Богом – Ваал, 
ідол, чи Єгова, Господь Бог. 
Ілля знав, що Єзавель та Ахав підтримували 450 пророків Ваа-

ла в Ізраїлі, тримаючи їх на «державному забезпеченні» та підт-
римуючи сповідування їхньої фальшивої релігії. Розлючені на 
Іллю, керуючись своєю гордістю й зарозумілістю, Єзавель та 
Ахав викликали всю свою групу лжепророків на протистояння з 
Іллею на горі Кармель. Знаючи у своєму серці, що проявлення 
Божої сили в житті Іллі реальне, Ахав усе ж таки послав своїх 
пророків на гору, сподіваючись, що вони переможуть Божого 
пророка. 
Ізраїльський народ чекав результату протистояння, бо на кону 

стояла честь Бога Єгови. 
Ілля та пророки Ваала підготували вівтарі, і кожен погодився 

молитися. Хто відповів би вогнем, Той був би визнаний єдиним 
істинним Богом. Божевільні пророки Ваала зрубали дерево й ви-
користали одну половину для створення нового ідола для по-
клоніння, а іншу – на дрова. Обдурені, вони не могли визнати 
свою дурість, хоча Божий пророк намагався донести їм, наскільки 
безглуздим є їхнє поклоніння. 
Створюючи богів зі своєї уяви й ініціюючи образні церемонії 

та «священні» обряди, лжепророки насправді поклоняються самі 
собі. Вони йдуть за тією самою брехнею, яка спричинила вигнан-
ня Люцифера з Небес і зміну його імені на «сатана», що означає 
«поклоніння самому собі». 
Попри всі спроби та звернення лжепророків до їхнього бога 

Ваала, нічого не сталося. Ілля почав висміювати їхні жалюгідні й 
безпомічні зусилля, усі їхні примовляння та співи. 
Коли підійшла черга Іллі довести існування свого Бога, це був 

час молитви для ізраїльтян і звичний момент проявлення Божої 
сили в житті Іллі. Щоб продемонструвати свою віру в Бога перед 
народом і пророками Ваала, він наказав полити жертву водою, 
поки не наповниться траншея навколо жертовника, аби не було 
жодних шансів маніпулювати результатами. 
Коли Ілля помолився, вогонь зійшов з неба з таким сильним 

жаром, що поглинув не тільки жертву, але й усю воду, каміння 
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жертовника і навіть спалив землю, де він стояв. Ілля з власного 
досвіду знав, що «наш Бог є вогонь, що пожирає». 
Коли вогонь зійшов, люди почали прославляти Бога в Його 

присутності. Вони в один голос кричали: «Господь є Бог!» Ілля 
скористався моментом і наказав людям, які були на боці Господа, 
позбутися пророків Ваала, тому були знищені не тільки ідоли та 
жертовники, а й лжепророки. Проявлена слава на горі дозволила 
здобути перемогу в долині. 
Ілля попередив Ахава, що він збирається молитися про дощ, 

тому порадив йому негайно покинути гору Кармель. Після того як 
Ілля помолився сім разів, хмара розміром з людську долоню 
з’явилася над морем і почався шторм, який приніс великий дощ. 
Повернувшись до свого палацу, Ахав розповів, як усі пророки 

Ваала загинули через Іллю. Розповідаючи, він зробив Іллю вину-
ватцем в очах Єзавелі. Боягузтво Ахава в присутності його дру-
жини було викликане великим тиском з її боку. Він здригався від 
думки стати об’єктом її гніву. Знаючи незмінне бажання своєї 
дружини помститися, він намалював їй картину, яка так розлюти-
ла Єзавель, що вона вирішила вбити Іллю. Це б здійснило бажан-
ня Ахава та позбавило його наслідків, які б він мав, якби зробив 
це сам. Нечестя й боягузтво нерозлучні. 
Єзавель погрожувала вбити Іллю. Вона послала гінця повідо-

мити пророку, що вона «отримає його голову» до того ж часу на-
ступного дня. 
Її погроза вбити Іллю дійшла до нього, коли він був виснаже-

ний тілом і духом після своїх інтенсивних зусиль і боротьби про-
ти його й Господніх ворогів. У своєму втомленому та ослаблено-
му стані великий пророк, Божий чоловік, який щойно здобув мо-
гутню перемогу перед цілим народом, став жертвою раптового 
страху й непереборного відчаю. 
Він зустрівся із сатаною, який не здолавши спокусою, нама-

гався перемогти за допомогою звинувачення. Коли ж сатана не 
зміг здолати Іллю ні спокусою, ні звинуваченням, він спробував 
залякати. Під час усіх трьох випробувань Ілля страждав від духу 
антихриста на Єзавелі – духа розбещувача. Той самий дух пере-
бував на дружині Потіфара, коли вона намагалася спокусити й 
привабити Йосипа. Щоб не дати Йосипу піднятися до величі, за-
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планованої для нього Богом, розбещувач намагався його погуби-
ти. Але йому це не вдалося. 
Дух антихриста – це дух сатани, який виступає проти Бога та 

всього Божого. Це дух, який намагається забруднити тих, хто є 
чистим, зробити боягузами тих, хто виявляє мужність, змусити 
здатися або схилитися тих, хто захищає Бога. 
Це дух, якого здолав Дух Божий. 

П’ять спокус 
Після могутнього змагання та перемоги на горі Кармель Іллі 

довелось бігти, щоб урятуватися від погроз однієї жінки. Він на-
магався втекти як фізично, так і душею. 
Утомлений від пробіжки в шістдесят миль від гори Кармель, 

виснажений духом через боротьбу зі злом, яке проникло у лже-
пророків та Єзавель, він сів під ялівцем, щоб відпочити й набра-
тися сил. Позаду залишилася слава одкровення на горі Кармель. 
Більше не було криків і вигуків натовпу, що стояв за ним. За його 
спиною залишилася радість від перемоги в битві проти всіх злих 
сил в Ізраїлі. Виснажений і втомлений, Ілля впав у спокусу. 

«Цього достатньо; тепер, Господи, забери моє життя; бо я не 
кращий за своїх батьків», – волав він до Бога. 
Цей крик показав, що Ілля зустрівся з п’ятьма спокусами: де-

пресією, відчаєм, покірністю обставинам, усвідомленням невдачі 
та відчуттям неповноцінності. 
Він був фізично втомлений, емоційно виснажений, психічно 

пригнічений і в духовному відчаї – його бажання боротися зник-
ло, він був готовий здатися й поступитися. Але Бог був вірний. 
Як Божий посланець та Його духовний слуга, Ілля отримав 

потужний пророчий дар. Попри емоційний стан чоловіка, Бог не 
збирався позбавляти його цього дару. Увесь світ бачив Іллю як 
Божого пророка, який здійснював подвиги в Його Ім’я. Зректися 
Іллі означало б для Бога зректися Самого Себе. 
Згідно з Біблією, дари та покликання Божі «непохитні». У 

Живій Біблії написано: «Бо Божі дари та Його покликання ніколи 
не можуть бути відкликані; Він ніколи не зречеться Своїх обіця-
нок». 
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Бог не відмовився від Іллі навіть тоді, коли той хотів відмо-
витися від самого себе. 
Бог не залишив Іллю самого. 
Попри пригнічений стан Іллі, нерішучість і зруйнований мо-

ральний дух, Бог не залишив його. Бог також не покине нас у на-
ших слабкостях. Бог не відмовиться від нас, бо Він ніколи не зре-
четься Себе. Подумайте про це! 
Бог вірний. 
Бог вірний Своєму Слову, Своїй природі й нам. 
Бог зробив для Іллі три речі: 
• Бог дав йому відпочити.  
• Бог нагодував його. 
• Бог дав йому спокій. 
Щоб одужати, Іллі було потрібно три речі: відпочинок, їжа та 

спокій. 
У дні випробувань і кризи, коли життя стає занадто суб’єктив-

ним, майбутнє невизначеним, мислення надто заплутаним, а 
знання й розуміння даються надто важко, Бог «забезпечить шлях 
до порятунку». Цим порятунком від нас самих є прагнення до 
Бога. 
Спокійна атмосфера дає нам можливість почути від Бога. 
Навіть Ісус залишався сам на деякий час. Подумайте про слу-

жіння Ісуса: помазання, яке Він мав, вимоги, які люди висували 
до Нього, переслідування Його, виклики Його характеру – тоді ви 
зможете усвідомити величезний тиск, під яким Він перебував. 
Якщо Ісусу та Іллі це було необхідно, подумайте, наскільки це 

необхідно нам. 
Ісус знаходив час, щоб побути наодинці з Батьком. 
Ілля мав почути від Бога. Йому потрібно було перебувати в 

належному духовному стані, щоб почути цей «тихий голос». 
Бог чекав, коли Ілля буде готовий почути від Нього. 

Приготуйтеся почути від Бога 
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Захоплений жалістю до себе й зовнішніми обставинами, Ілля 
втратив здатність ясно бачити. Його сприйняття будувалося на 
обмані. Дивлячись лише на свої обставини, він занурювався в 
море жалості до себе – як і Петро, який почав тонути в морі, коли 
відвів очі від Ісуса. 
Бог знав, що було сім тисяч тих, хто не вклонився Ваалу, однак 

Ілля почувався самотнім та ізольованим від світу. Але коли про-
рок відпочив і підкріпився, він почав ще одну подорож на іншу 
гору, де повинен був почути Божий голос. 
Бог говорив до Іллі «лагідним шепотом». У тиші він знову 

опанував свою душу, почув від Бога й був готовим прийняти нове 
одкровення, яке змінить і примножить його служіння. 
Сьогодні Бог зробить для нас те саме. 
Головне в мистецтві спілкування – це вміння слухати. 
Лише коли Ілля перестав жаліти себе, відпочив розумом і ду-

хом, Бог заговорив з ним. Для Бога не було ніякого сенсу розмов-
ляти з пророком, коли той ще говорив, тому що Ілля не зміг би 
почути сказане. Коли чоловік був готовий почути, Бог заговорив з 
ним. Боже Слово принесло життя і здоров’я, що дозволило Іллі 
піднятися й продовжувати служіння. 
Краса стосунків Бога та Іллі полягала не лише в бажанні про-

рока ототожнитися з Богом, але й у Божій готовності ототожнити-
ся з Іллею – як на горі, так і під ялівцем. 
Бог просто не міг залишити Свого пророка. 
Під Божим керівництвом Ілля покинув гору й знайшов Єлисея, 

навчив його шляхам віри та передав йому свій плащ пророка. Ду-
ховні течії в Ізраїлі змінилися: Ахав та Єзавель померли безчес-
ною смертю, як їм і належало. Ілля, який колись хотів померти під 
ялівцем, закінчив своє життя, так і не переживши земну смерть.  
Натомість коли Божі наміри щодо Іллі були здійснені, Ілля об-

міняв своє ялівцеве дерево на вогняну колісницю і вихор, які пере-
несли його на Небо. 
Поворотним моментом у житті Іллі стало те, що він, відчуваю-

чи самотність і зіткнувшись зі своїми найбільшими спокусами, 
зміг почути Божий голос. І почувши, послухався. Шлях до визво-
лення починається, коли голос Бога досягає нас, і продовжується, 
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коли ми слухаємось Його. Від того, чи будемо ми слухатися Його 
Слова, залежить те, чи переживемо ми поворотний момент у на-
шому житті, коли Бог звернеться до нас. 
Божа сила проявляється в нашому житті настільки, наскіль-

ки ми слухняні Богу. 
Послух ґрунтується не на емоціях, а на вірі. Віра завжди є 

ключовим елементом послуху. 
Коли Ілля послухався Божого Слова, його емоції змінилися. 
Принцип такий: емоції слідують за діями. 
Праведність означає «правильне становище перед Богом». У 

праведності немає емоційного забарвлення. Це просто стан. Про-
те, коли нам передається праведність Христа, ми відчуваємо мир і 
радість, які мають сильне емоційне вираження.  
Як і праведність, послух та віра не є емоціями, але вони здатні 

змінювати емоції людини. 
Інакше кажучи, щоб змінити свої емоції, змініть свої дії. 
Послух є актом віри. Віра – це дія. Віра не є вірою, доки ви не 

діятимете відповідно до неї. 
Віра схожа на вітер: її не видно, проте є результати. 
Послух є Божим методом захисту нашого життя. 
Життя згідно з Його волею, Словом і природою – це слухняне 

життя у вірі. 
Коли Ілля слухняно виконав те, що сказав Бог, його майбутнє 

стало безпечним. 
Божа надприродна слава оберне все зло і змусить його працю-

вати для нашого добра. Бог візьме на Себе наші найважчі часи та 
оберне їх на добро, коли ми віддані й слухняні Йому.  
Боже «найвище благо» для нашого життя – це «подібність до 

Христа». 
Переживіть це 

Одного разу в журнальній статті я згадав про Іллю та його ялі-
вець. Чоловік-читач написав у відповідь, як він усвідомив, що 
сидів під власним ялівцем вісім місяців після смерті дружини. 
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Інший написав, що він боровся зі своїми п’ятьма спокусами про-
тягом трьох місяців після звільнення з роботи. 
Відторгнення – це найгірше, що людина може переживати в 

житті. 
Не тільки погроза Єзавель убити Іллю змусила його втекти, 

але й неприйняття, яке він відчував. Відторгнення викликало при-
гнічення. 
Під своїм ялівцем, зіткнувшись зі своїми п’ятьма спокусами, 

Ілля нарешті зрозумів, що Бог не відштовхнув його, а лише Божі 
вороги відвернулися від нього. Бог ніколи не припиняв діяти на 
добро Іллі. 
Бог ніколи не припиняє діяти для вашого добра. 
Бог вивів Ізраїль з Єгипту, щоб перевести його в Ханаан. Бог 

виводить вас лише для того, щоб прийняти під Своє крило. Бог 
веде вас від меншого до більшого. Криза – лише засіб зміни об-
ставин. 
У місті Оклахомі я зустрів чоловіка, який розповів мені про 

свій особистий досвід. 
Джеррі був місіонером, мав дружину та двох дітей і переживав 

серйозну кризу у своєму житті. Дружина сказала йому, що її ко-
хання до нього зникло. Вони не могли спілкуватися ввічливо та 
шанобливо. Джеррі зізнався собі, що вони жили разом лише зара-
ди дітей та служіння, а їхній шлюб фактично був мертвим. 
Після її зізнання він потопав у своїх п’яти спокусах. 
Перед ним стояв вибір: жити в шлюбі без кохання, не звертаю-

чи уваги на брехню, або втратити і сім’ю, і служіння. Знаючи, як 
боляче буде йому від будь-якого із цих рішень і як вони його 
травмують, він щиро шукав Бога. 
Якось пізно ввечері, читаючи Біблію, Джеррі почув тихий ніж-

ний голос Господа в біблійному наказі: «Любіть своїх дружин». 
Джеррі почав сперечатися з ним, заявляючи, що намагався бути 
люблячим чоловіком. Але він удруге почув тихий голос, який ска-
зав: «Ти не любив її так, як Я казав тобі любити». 
Протягом кількох днів після почутого Джеррі обдумував ці 

слова. Зрештою усвідомивши, що це був Дух Божий, чоловік по-
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чав глибоко розмірковувати над тим, що мав на увазі Господь. 
«Любити її, як Христос любить Церкву», – вискакувало йому з 
Біблії та оживало в його дусі. Джеррі вирішив, що докладе всіх 
зусиль, щоб виконати Божий наказ.  
Перша можливість випала за два тижні. 
Щовечора, а також серед ночі їхнє немовля прокидалося, ви-

магаючи поїсти. Зазвичай Джеррі вдавав, що спить, коли його 
дружина вставала, щоб задовольнити потреби дитини. Однак цієї 
ночі, коли Джеррі намагався заснути, у нього раптово промайнула 
думка. Діючи швидко, він устав і сказав дружині йти спати, 
оскільки сам попіклується про дитину. 
Коли Джеррі годував немовля, його охопило нове почуття і в 

ньому з’явилася ще більша вдячність і за матір, і за дитину. 
Він почав дізнаватися, що любов – це бажання приносити ко-

ристь іншим, навіть за рахунок себе, тому що любов прагне від-
давати. У центрі любові – воля, а не емоції. 
Коли Джеррі продовжував шукати інші способи допомогти 

своїй дружині, роблячи те, що він вважав проявами любові, він 
виявив, що почав знову закохуватися. 
Дружина Джеррі одразу помітила зміни в його поведінці й за-

думалася. Коли це продовжувалось і навіть посилювалося, вона 
почала здійснювати вчинки любові у відповідь. Протягом кількох 
місяців стосунки Джеррі та його дружини дивовижно змінилися. 
Джеррі послухався Божих слів. 
Бог ніколи не припиняв діяти заради блага Джеррі. Його сім'я 

отримала друге життя, а Джеррі пережив благословення. 
Джері чи Ілля – принцип той самий. 
ПАМ'ЯТАЙТЕ 

• Наступний день після битви важливіший за день до неї. 

• Якщо сатана не може подолати вас спокусою, він намагати-
меться перемогти за допомогою звинувачення або залякування. 

• П’ять спокус під час кризи: депресія, відчай, покірність об-
ставинам, усвідомлення невдачі та почуття неповноцінності. 

• Головне в мистецтві спілкування – це вміння слухати. 
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• Бог приводить нас до послуху, перш ніж починає говорити з 
нами.  

• Божа сила проявляється в нашому житті настільки, наскіль-
ки ми слухняні Богу. 

• Емоції слідують за діями. 

• Щоб змінити свої емоції, змініть свої дії. 

• Криза – лише засіб зміни обставин. 

• Любов – це бажання приносити користь іншим, навіть за 
рахунок себе, тому що любов прагне віддавати. 

• Бог ніколи не припиняє діяти для вашого добра. 
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РОЗДІЛ 4 

БОГ УСЕ ВІДНОВИТЬ 
Ізраїльський цар Давид на власному досвіді пережив п’ять 

спокус, з якими зустрічаються люди під час кризи. Пророк Самуїл 
помазав Давида на царя після того, як Саул не послухався Бога й 
тим самим позбавив себе цієї посади. Але Саул усе ще залишався 
на троні, а Давид навіть не стояв у черзі на підвищення. 
Період після помазання Давида до його сходження на престол 

був для нього періодом навчання та випробування. Це був час Бо-
жої перевірки, підготовки Давида до довгого й процвітаючого 
правління. Саул дізнався, що Бог обрав Давида його наступником, 
і в параноїдальних ревнощах намагався вбити того. Уникаючи 
цих божевільних намірів царя, Давид та чотири сотні його людей 
робили все можливе, щоб залишитися в живих. 
Утікаючи від переслідувань Саула, Давид утомився. У момент 

слабкості його віра в Бога змінилася на страх перед царем. Давид 
подумав, що йому вдасться втекти від убивці Саула, перебрав-
шись у землю філістимлян. Але це була погана ідея. 
У важкий момент Давид ухвалив рішення шукати нейтральну 

територію. Згодом він зрозуміє, що в цьому житті немає такої і що 
він перейшов на територію ворога. Його рішення, ухвалене під 
час сильного стресу, тривоги за свою сім’ю й послідовників та 
великої втоми, виявилося згубним. 
Рішення визначають долю. 
Незабаром з Давидом сталося найгірше в його житті.  
Рішення Давида ґрунтувалося на людській мудрості, а не на 

Божій обіцянці, одкровенні чи вірі в Боже Слово. Це був вибір, 
зроблений під час страждання та розчарування. (Не дивно, що 
століттями пізніше інший пророк написав: «Не втомлюйтеся ро-
бити добро»). 
Давид поставив під загрозу своє становище, і тим самим – 

життя людей, які від нього залежали. 
Як тільки Давид пішов на компроміс в одній сфері життя, цей 

чесний і благочестивий лідер почав іти на компроміс в інших  

32



4. БОГ УСЕ ВІДНОВИТЬ 

сферах. Невдовзі Давид збрехав, обдуривши філістимлянина, 
який йому довіряв. 
Ахіш був філістимлянином і жив у Ґаті. Давид переконав Ахі-

ша, що він на його боці й буде служити йому. Ахіш надав допомо-
гу Давиду та його людям, подружився з ними й захистив їх. Од-
нак Давид здійснював безжальні набіги на інші філістимлянські 
міста, убиваючи й грабуючи їхніх жителів, а потім повідомляв 
Ахішу, що набіги були спрямовані проти ворогів Ґату. 
Рішення Давида відвело його від Божої волі, але не від Його 

милості. 
Бог є милостивим Богом. 
Коли одного дня Давид і його люди залишили свій дім у 

Ціклазі, щоб знову вирушити в набіг, на їхній табір напали воро-
ги. Вони забрали найкраще майно Давида та його людей, викрали 
їхні родини й зруйнували місто. Коли Давид зі своїми воїнами 
повернулися додому, вони знайшли лише попіл і руїни. 
У своєму горі й гніві люди Давида накинулися на нього, бажа-

ючи вбити його. Вони сподівалися отримати все, ідучи за ним, але 
замість цього все втратили. 
У той момент Давид зіткнувся з реальністю, тобто з наслідка-

ми свого неправильного рішення. Варіант, який він обрав, приніс 
йому виснаження та спустошення, як і всі згубні рішення. Давид 
зрозумів, що його єдина надія, єдиний порятунок – це звернення 
до Бога в цілковитій залежності від Його благодаті, милості й 
ласки. 
Реакцією Давида на катастрофу було каяття. Тоді він «укріпи-

вся духом у Господі, своєму Бозі», тому що був людиною по сер-
цю Божому. Він робив великі помилки, але не шукав способів 
уникнути відповідальності. Давид мужньо визнавав свої помилки. 
Він підбадьорював себе, згадуючи, що Бог зробив у його жит-

ті, коли він звертався до Нього в інші кризові часи. Він згадав, як 
Голіаф упав перед могутністю його віри. Він згадав обіцянки зі 
Святого Письма та одкровення, які давав йому Бог, і в них черпав 
силу. 
Тоді він почав молитися. 
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Саме цього він не зробив, коли вирішив шукати нейтральну 
територію, щоб утекти від Саула. 
Відсутність молитви часто є формою втечі від реальності. 
Давид шукав Божої поради та керівництва. Звертаючись до 

Бога, він запитав, чи варто йому переслідувати й наздоганяти за-
гін, який розгромив його місто. 
Коли Давид був готовий почути, Бог проговорив до нього. 
Отримавши від Господа вказівку переслідувати ворогів, Давид 

був упевнений, що наздожене їх і поверне полонених та майно, 
тому він повів своїх людей у погоню за нападниками. У результаті 
«Давид визволив усе, що забрали амаликитяни...». 
Коли Давид одужав духовно, він зміг повернути все матеріаль-

не. 
Бог був вірний. 
Бог ніколи не залишав Давида. 
Навіть тоді, коли Давид страждав від наслідків свого компро-

місу, Бог робив усе необхідне, щоб розчистити Давиду шлях до 
престолу. Поки Давид був зайнятий відновленням духовної рівно-
ваги, цар Саул помер, упавши на свій власний меч. За іронією 
долі, у той самий час, коли Саул убив себе, не бажаючи страждати 
від ворогів, Давид відмовився від свого плану тікати від Саула. 
Бог був вірним, щоб провести Давида через його п’ять спокус, 

пробачити йому, указати вихід і все ж привести туди, де Господь 
призначив йому бути. 

Тримайтеся: Бог діє 
Через нетерпіння цар Давид мало не втратив те, що пообіцяв 

Бог, а саме: престол Ізраїлю та своє місце в родоводі Христа. Ви-
рішивши піти на компроміс і погодившись на «так буде краще», 
він ледь не втратив найкраще від Бога. 
Нетерпіння – це дуже дорога риса. 
Нетерпіння є складовою невір’я. 
Невір’я є підставою для гріха. 
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Блудний син у притчі Ісуса мав нетерпляче бажання отримати 
свою спадщину, й оскільки був недостатньо зрілим і відповідаль-
ним, щоб подбати про неї, він розтратив її. 
Люди платять найвищу ціну за найнижчий рівень життя. 
Багато людей не отримують Божі відповіді на молитви й не 

здійснюють свої мрії та сподівання через нетерпіння. Саме через 
нетерпіння це відбувається частіше, ніж через будь-що інше. 
У Бога немає нетерпіння. 
Деякі люди не моляться достатньо довго, не вірять достатньо 

довго, не довіряють достатньо довго, не тримаються або не чека-
ють достатньо довго й програють, замість того, щоб здобувати 
перемогу. 
Я не можу порахувати, скільки разів я отримував листа від 

якоїсь відчайдушної людини з проханням про молитву у зв’язку з 
кризою, і вже через кілька місяців надходив радісний лист від тієї 
ж самої людини, у якому говорилося: «Ви не повірите, що зі 
мною сталося». 
Авжеж! Я повірю.  
«Справедливим личить хвала», – говорить Святе Письмо. 
Віруючі повинні прославляти Бога посеред кризи й спокуси, 

тому що в цей момент вірою вони знають, що Бог діє для їхнього 
добра. 
Візьмемо, наприклад, корабельну катастрофу, у яку потрапив 

апостол Павло. Коли вся команда на борту корабля думала, що 
загине серед шторму, і всі дії здавалися марними, Павло сказав 
екіпажу: «Кріпіться, бо ніхто не загине». 
Коли корабель затонув і вони вийшли на берег, Павла та лю-

дей, які були з ним, прийняли місцеві жителі. З багаття, розпале-
ного для них на березі, виповзла отруйна змія, яка вкусила Павла. 
Він лише знизав плечима. Вражені жителі острова спостерігали, 
що відбуватиметься з Павлом. Їхня забобонна природа змусила їх 
подумати, що він був злою людиною, і тому отруйна змія укусила 
його. Коли нічого не сталося, вони вирішили, що він, напевно, 
бог. 
Павло не був богом. Він довіряв Богові. 
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Павло знав наміри Бога, мав розум Христа і посеред своїх 
найбільших випробувань і спокус міг утішити охоплену панікою 
команду й відкинути змію у вогонь. Павло не боявся зла, бо з ним 
був Бог. 
Бог досягає своїх цілей, і Він самостійно досягає їх. 
Ми не є ініціаторами нашого спасіння, творцями благодаті чи 

завершувачами нашого життя – ми є Його творінням. Ми поєд-
нані з Ним через кров Христа, ми народжені від Його Духа та 
Його нетлінного Слова. 
Біблія говорить нам, що Божа воля полягає в тому, щоб усі 

люди врятувалися. Це не Його воля, щоб хтось був загублений. 
Він послав Свого Сина, щоб викупити світ, щоб люди не загину-
ли, але мали вічне життя. Бог не послав Свого Сина, щоб засуди-
ти світ, але щоб урятувати світ через Нього. 
Якщо Бог пішов на все, щоб визволити нас від гріха, то, безпе-

речно, Він докладе всіх зусиль, щоб позбавити нас від страждань.  
Навіть коли ви читаєте це – не важливо, що ви проходите, які 

ваші обставини та які спокуси вас спіткали. Істина полягає в тому, 
що Бог не зречеться вас, оскільки ви отримали Його природу че-
рез нове народження. Зректися вас означає зректися Самого Себе. 
Цього Він ніколи не зробить. 
Бог діє для вашого добра. 
Те, що ви не відчуваєте вашої віри, не означає, що Бог мерт-

вий. 
Ви можете горіти чи бути пасивними, ви можете почуватися 

піднесено чи пригнічено, бути оптимістом чи песимістом, але Бог 
не такий.  
Бог залишається Богом, незалежно від вашого настрою.  
Ви можете довіряти Йому. Ви можете прославляти Його. 
Під час кризи ви повинні покладатися не на ваші здібності, 

таланти, емоції, обставини й навіть не на себе – ви повинні по-
кладатися на Живого Бога. 
У момент, коли вам потрібна допомога, ви маєте бути зосере-

джені лише на Богові. 
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Бог був вірний Іллі та Давиду. 
Бог ніколи не залишав їх і не покидав. 
Бог не відмовився від них у хвилини їхньої слабкості. Бог 

піклувався про них надприродним способом. 
Бог говорив до них. 
Бог відновив їх. 
Бог зберіг їх. 
Ілля проміняв ялівець на вогненну колісницю. 
Давид проміняв Ціклаґ на трон. 
Бог забрав їхні слабкості й дав їм Свою силу. 
Бог зробить для вас те саме, що Він зробив для них. 
Бог не залишить вас і не покине. 
Бог не відмовиться від вас під час випробування чи спокуси. 

Бог вірний. 
Молитва 

«Отче, в Ім’я Ісуса я приходжу до Тебе в розпал моєї кризи. 
Мені так потрібна Твоя допомога, тому я хочу бути з Тобою чес-
ним. Я нічого не відчуваю. Я нічого не переживаю. Я не можу 
нічого вдіяти. Але я хочу, щоб Ти знав, Господи: я вірю, що Ти 
мій Бог. Я вірю, що Твоє Слово істинне. І я вірю, що зараз Ти 
дієш для мого добра. Дякую Тобі за це. 
Дякую Тобі, що ніколи не зречешся мене, тому що ніколи не 

зречешся Себе. Дякую Тобі за те, Хто Ти є, і за те, ким я є в Хри-
сті. Я цілком і повністю довіряю Тобі, що Ти виведеш мене із цієї 
ситуації та приведеш до нового одкровення, більшого служіння й 
до такого благословення, якого я ще ніколи не переживав у своє-
му житті. 
Я покладаю свою надію на Тебе, Господи. Амінь». 
ПАМ'ЯТАЙТЕ 

• Рішення визначають долю. 

• Відсутність молитви часто є формою втечі від реальності. 
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• Люди втрачають спілкування з Богом через нетерпіння 
частіше, ніж через будь-що інше. 

• Бог зробить для вас те, що Він зробив для інших; Він забере 
ваші слабкості й дасть вам Свою силу.  
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РОЗДІЛ 5 

БОЖИЙ ПЛАН ЗМІН 
Усе, що робить Бог, відбувається згідно з Його планом і ба-

зується на Його принципах. Коли ми дізнаємося Його план і бу-
дуємо свою віру на Його принципах, наше життя стає максималь-
но продуктивним та успішним. Але якщо ми живемо згідно з осо-
бистими інтересами, теоріями й обставинами, наше життя буде 
хаотичним, заплутаним і підкорятиметься всім вітрам. Однією з 
головних цілей для кожного істинного християнина є пізнання 
Божого плану та принципів шляхом старанного вивчення й прак-
тики Його Слова. 
Боже Слово містить принципи, ґрунтуючись на яких ми може-

мо ухвалювати рішення та діяти в будь-якій життєвій ситуації або 
проблемі. Біблія є нашим досконалим посібником з правил по-
ведінки. Якщо ми хочемо навчитися лише, як реагувати на певні 
обставини, ми ніколи не навчимося достатньо, щоб упоратися з 
усіма ситуаціями. Але якщо ми вирішимо вивчати Божий план і 
Його принципи для життя, ми підготуємося до розв’язання будь-
якої проблеми, великої чи малої. 
Криза є нормою для нашого життя, оскільки зміни є нормою 

для життя. 
Одним із Божих шляхів, як ми можемо змінити ситуацію, є 

процес входу та виходу. У певному сенсі є лише дві речі, які ми з 
вами робимо в житті, – ми входимо та виходимо.  
Ми входимо в життя через народження й виходимо через 

смерть. Ми виходимо із лона матері й входимо у вік немовляти; 
виходимо із віку немовляти й входимо в пору дитинства; виходи-
мо з пори дитинства й входимо в підлітковий вік – і так відбу-
вається протягом усього життя. Упродовж дня ми можемо вийти з 
дому, сісти в машину, вийти з машини, зайти в ресторан, вийти з 
ресторану, знову сісти в машину і так далі. 
Проходячи різні етапи життя, ми залишаємо дім, ідемо до 

школи, закінчуємо школу, приходимо на роботу, залишаємо холо-
стяцьке життя, одружуємось, зрештою, залишаємо землю, по-
трапляємо в рай чи пекло. Ми можемо змінити місце проживання, 
роботу, церкву і, на жаль, навіть дружину чи чоловіка.  
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Кожна зміна відбувається шляхом кризи, малої чи великої. Чим 
більше значення має зміна, тим більша криза. 
Зміни супроводжують кризу. Процес входу й виходу змінює 

наше життя, порушує наші звичаї та приносить нові емоції, які 
можуть викликати в нас відчуття стресу. 
Принцип, згідно з яким відбувається процес входу й виходу, 

такий: «Від того, як ви вийдете, залежить, як ви увійдете». Від 
того, як ми вийдемо з однієї життєвої ситуації, залежить, як ми 
ввійдемо в нову. Якщо ми вийдемо з пораненим духом і він не 
одужає, ми ввійдемо в нове з таким самим духом. Якщо ми вий-
демо з гіркотою, ворожнечею, неприязню, непрощенням, невда-
чею чи поразкою, ми принесемо це насіння в нове, куди ми вхо-
димо. Згодом воно проросте й створить те саме, що ми так хотіли 
залишити позаду. 
З іншого погляду, якщо ми несемо хороше насіння, воно при-

носитиме добро, куди б ми не пішли. 
Мої друзі, Роджер і Марті, вірні у своєму служінні Богу. Зі 

своєю церковною командою волонтерів вони почали двічі на мі-
сяць їздити до малозабезпеченого району, щоб доставляти його 
жителям їжу та проповідувати Євангелію. Цей район був у десят-
ці проблемних житлових районів США. Перші кілька років для 
волонтерів були важкими часами, коли вони сіяли добре насіння, 
ризикуючи життям у світі насильства, бандитських війн, наркоба-
ронів і бідності. 
Рік у рік вони продовжували двічі на місяць доставляти їжу та 

проповідувати Євангелію. Нарешті достатня кількість людей по-
чули Слово Боже й захотіли створити церкву, де служіння прово-
дилися б їхньою рідною мовою. Церква Роджера та Марті надала 
пастора, і почалися невеликі зібрання. Мої друзі не припиняли 
привозити продукти й проповідувати Євангелію, щоб допомогти 
маленькій церкві вижити. 
Поволі розуміючи, що про них хтось піклується, жителі околи-

ць почали дбати про себе самі. Вони подали петицію й отримали 
державні кошти на реконструкцію деяких своїх будівель. Грома-
дяни почали пишатися своїми підприємствами, будинками й зов-
нішнім виглядом. Маленька церква росла. Роджер і Марті продо-
вжували служити, не пропускаючи жодної неділі. 
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Минуло багато років з того часу, як Роджер і Марті були по-
кликані служити в тому районі. Коли вони починали, то були в 
захваті, що одна, шестеро чи десять людей відгукувалися на 
Євангелію. Сьогодні нерідко п’ятдесят, вісімдесят, сто людей спа-
саються за одне служіння. Цей район більше не класифікується як 
«проблемна частина міста» за державними стандартами. Крім 
того, місцевий поліційний відділ розпустив свій підрозділ бо-
ротьби з бандитизмом через відсутність випадків бандитської 
діяльності. 
Насіння праведності дає однаковий плід незалежно від того, де 

воно було посіяне. 
Ось чому Бог має справу з принципами та коренем проблеми. 

Коріння буде давати той самий плід або результат знову й знову. 
Обставини та середовище не є коренем проблеми. Люди з насін-
ням свого досвіду та вірування є коренем проблеми. 
Від того, як ми виходимо з дитинства, залежить, як ми візьме-

мо шлюб. 
Від того, як ми виходимо зі школи, залежить, як ми прийдемо 

на роботу. 
Від того, як ми залишаємо стосунки, залежить, як ми ввійдемо 

в нові. 
Від того, як ми залишаємо місце своєї попередньої діяльності, 

залежить, як ми ввійдемо в служіння. 
 Вийдіть, щоб увійти 

Апостол Павло вчив, що спокуси та випробування звичні для 
людини, і коли вони приходять, Бог «дає вихід». 
Божий план порятунку не є втечею від чогось – навпаки, Бог 

приводить вас до чогось.  
Господь вивів Аврама з Ура Халдейського. Бог хотів вивести 

його звідти, щоб він увійшов у землю обітовану. 
Аврам залишив одну країну, щоб потрапити в кращу. Пізніше 

його ім'я було змінено з Аврам на Авраам через зміну його сто-
сунків з Богом. Він залишив одні стосунки з Богом, щоб увійти в 
кращі, нові, засновані на вічному завіті. Бог вивів його, щоб пере-
вести в інше місце. 
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Бог визволив Свій народ Ізраїль від єгипетського рабства. Його 
визволення полягало не в тому, щоб вивести їх, а в тому, щоб уве-
сти народ туди, куди Він бажав. У Біблії сказано: «І Він вивів 
нас... щоб увести нас, щоб дати нам землю, яку Він обіцяв нашим 
батькам». 
Часто під час кризи ми думаємо про втечу з якогось небажано-

го місця чи стану. Ми думаємо про уникнення кризи, проблеми, 
труднощів, покарання, виправлення та складних життєвих обста-
вин, тому що ми за своєю природою песимісти. Божа точка зору є 
абсолютно іншою. Оскільки Бог оптиміст, Він завжди думає про 
те, щоб привести нас у краще місце чи стан. 
У цьому сенсі криза не є таким негативним фактором, як нам 

нав’язує світ чи наше сприйняття. Цей перехід необхідний Богу, 
щоб забрати нас із того місця, де ми знаходились, у краще. 
Бог яскраво показав це, коли вивів ізраїльський народ на сво-

боду в Ханаан. Щоб привести його до «землі обітованої», Богу 
потрібно було вивести народ із єгипетської неволі. Щоб увести 
ізраїльтян, Він спочатку мав їх вивести. 
Ті, хто залишив Єгипет, не розуміли, що робив Бог. Вони були 

задоволені тим, що залишили старе, але не були готові ввійти в 
нове. Коли вони побачили землю, що була їм обіцяна, у якій текли 
молоко та мед, вони відмовилися прийняти її як свою. 
Мойсей послав дванадцять розвідників, щоб перевірити, чи 

придатна ця земля для життя. Двоє з них, Ісус Навин та Калев, 
повернулися із захоплюючим звітом про могутній потенціал цьо-
го краю, про його потужні природні ресурси. Інші десять розвід-
ників були збентежені й налякані. Вони поширили звістку про 
«гігантів», які там жили. Народ Ізраїлю у своїй більшості повірив 
неправдивій інформації. Ці люди повірили, що існують грізні во-
роги, яких вони не зможуть здолати. Вони були негативно нала-
штовані, вірили в найгірше, і тому постраждали від наслідків цьо-
го. Те покоління сумувало за Єгиптом, і тому кожен із десяти роз-
відників загинув у пустелі. Але Бог благословив Ісуса Навина й 
Калева довгим життям та доручив їм очолити наступне покоління 
у входженні в нову землю, завоюванні й заселенні її.  
Бог дав ізраїльтянам вихід з Єгипту, щоб вони могли увійти до 

Ханаану. Оскільки історія Ізраїлю є для нас прикладом, Божий 
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план є таким самим для нас сьогодні. Якщо ми не усвідомлюємо, 
що Бог виводить нас, щоб ввести в кращу й світлішу землю, тоді, 
як і перше покоління звільнених ізраїльтян, ми можемо загинути в 
пустелі невіри. Ми можемо втратити нашу «обітовану землю», 
якщо припинимо дивитися на плани та принципи Бога. 
Головна, основна Божа ціль для нашого життя полягає в 

тому, щоб привести нас до близьких стосунків з Ним. Бажання 
Бога для всіх Його дітей – щоб ми були подібні до Христа. Аби 
привести нас до такого стану, Він має спочатку вивести нас – до-
помогти нам позбутися старих звичок, неправильних поглядів, 
грішних думок та егоїстичних дій. 
Ми повинні дозволити Богу вивести нас, щоб Він зміг ввести 

нас. 
Ми залишаємо старе й входимо в нове шляхом кризи. 
Щоб привести нас до спасіння, Бог хоче позбавити нас гріха. 

Це відбувається шляхом кризи. Ми повинні зустрітися з реаль-
ністю, визнати, що маємо потребу в Бозі, упокорити себе та пока-
ятися – усе це складові частини кризи спасіння. 
Бог веде нас до праведності, звільняючи нас від зла. 
Коли Бог переводить нас з одного рівня життя на інший, важкі 

й навіть травматичні переходи викликають стрес. Діти Ізраїлю не 
змогли зрозуміти, що робить Бог, і не витримали сильного тиску. 
Вони неправильно зрозуміли Божий намір вивести їх з Єгипту. 
Бог хотів привести Свій народ до Ханаану, землі, яку Він пообі-
цяв Аврааму та його нащадкам, але все, що вони бачили, – це пу-
стелю, через яку йшли, – кризу переходу. 
Ми повинні дивитися на славу вічного, не звертаючи уваги на 

тимчасовий стрес, оскільки ми йдемо від тимчасового до вічного. 
Бог більше зосереджений на тому, куди ми йдемо, ніж на 

тому, звідки ми вийшли. 
Бог завжди дивиться на кінцеву мету. 
Бог завжди дивиться на місце, де Він хоче, щоб були Його 

діти, куди Він веде їх, коли вони слухняно йдуть за Ним. 
Коли Ілля ходив по землі, він проходив різні випробування й 

боровся з п’ятьма спокусами. Бог послужив йому, перевівши його 
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на новий рівень їхніх стосунків. Ілля вірив, що Бог добрий. Про-
рок довіряв Богу, підкорявся Йому, тому й змінив свої випробу-
вання на більш високе служіння, ніж будь-коли раніше. Коли Ілля 
залишив цю землю та передав Єлисею свій плащ, символ пома-
зання, його служіння помножилося. 
Ісус бажає помноження для нас, Його учнів. Він молився, щоб 

ми стали одним цілим у Його Дусі. Він знав, що ми, Тіло Христа 
у світі, почнемо думати так, як Він, будемо говорити Його Слово 
та виконувати Його справу – таким способом Його служіння на 
землі збільшиться. Але Ісус мав піти й повернутися до Свого Не-
бесного Батька, щоб Він міг послати Свого Святого Духа нам, 
Своїм учням. Бог увійшов у світ і в життя Своїх учнів через Ісуса 
Христа, але Христос залишив світ, щоб знову прийти до Своїх 
учнів, тільки цього разу через Свого Духа. 
Ми повинні бути готові залишити старе, щоб увійти в нове. 

Коли ми ставимося до змін так, як говорить Господь, ми будемо 
помножуватися та зростати, а не занепадати. 
Вихід з Єгипту, очікування в пустелі обіцяної землі, вхід до 

Ханаану – усе це є приводом для нової кризи, але кожна криза є 
кроком до кращого, вищого, спокійнішого життя, яке хоче дати 
нам Бог. 
Бог завжди дивиться на те, куди Він хоче нас привести, а не на 

те, де ми знаходимся. Так було з Авраамом і Мойсеєм, і так буде з 
нами сьогодні. 
Щоб увійти в нове, необхідно залишити старе, і вхід так само 

важливий, як і вихід. 
 Вхід у кризу та вихід із неї 

Коли Джим зателефонував мені, щоб поговорити про служін-
ня, ми почали розмовляти про його стурбованість тим, яку церкву 
він відвідує. Джим сказав мені, що вірив у те, що Бог привів його 
до цієї церкви допомогти пастору. Тепер, через чотири роки, чо-
ловік визнав, що пастору, схоже, не потрібна була його допомога, 
його дружина нещасна, а їхні діти не хочуть відвідувати церкву 
разом з батьками. 
Однак Джим усе одно не хотів іти, бо дуже вірив, що Бог при-

вів його в це місце. 
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– Ти маєш можливість служити там? – поцікавився я. – Чи от-
римуєш ти користь від служіння там? 
Я запитав його про це, тому що все в житті приносить або ко-

ристь, або шкоду. 
– Ні, і моя сім’я теж, – відповів Джим. 
– Тоді чому ти не йдеш? 
– Тому що Бог привів мене сюди. 
– Тобі потрібно усвідомити, – сказав я йому, – що часто Бог 

приводить нас у щось настільки надприродно, що коли приходить 
час рухатися далі, вихід є настільки природним, що ми не можемо 
прийняти його. 
Іноді вхід настільки надприродний тому, що ознаки й чудеса 

супроводжують нас, коли ми йдемо дорогою, яку Бог визначив 
для нас. І коли настає час іти далі, це може здатися настільки 
природним, що ми пропускаємо його. Бог звільнив ізраїльтян з 
Єгипту, спричинивши в країні чуму та мор. Це був виняток, а не 
правило. Це був надприродний акт для певного періоду історії. 
Але якщо ми шукатимемо Бога лише у видовищі, ми пропустимо 
Святого Духа. 
Час є важливою складовою успіху. 
Багато людей залишаються в старому довше ніж слід, створю-

ючи більше проблем, ніж якби вони пішли вчасно. Це те, що ста-
лося з Джимом. Він залишився на довше ніж мав бути – і виникли 
проблеми в особистому й сімейному житті. Він натрапив на непо-
трібні труднощі та випробування. 
Коли я зустрів Джима через кілька місяців, він був щасливий і 

задоволений. Після того як він ухвалив рішення піти, Бог зміг 
привести його до кращого місця, де Він хотів, щоб Джим був. 
Коли прийде час іти, завжди знайдуться ті, хто захоче, щоб ви 

залишилися. Їхнє бажання найчастіше ґрунтується на особистих 
почуттях чи емоціях. Коли Бог забирає вас з одного місця, щоб 
перевести в інше, ви не можете дозволити ввести себе в оману й 
ухвалити рішення, що базується на почуттях, а не на істині. 

46



5. БОЖИЙ ПЛАН ЗМІН

Дотримання Божого часу завжди приведе до благословення. 
Бог може використати вас у певний момент часу потужним, слав-
ним й унікальним способом. 
Успіх приходить, коли правильна людина в правильний час на 

правильному місці. Час є важливим фактором. 
У першому столітті Савл переслідував християн, поки Ісус 

Христос чудесним способом не відкрився йому та не зробив його 
сліпим. Савл пішов у дім Ананія, який поклав на нього руки й 
помолився, щоб він прозрів. Ім’я Савл було змінено на Павло. Він 
став могутнім проповідником християнської віри і поширює 
Євангелію аж до наших днів завдяки написаним ним листам, які 
стали частиною нашої Біблії. 
Ананія був благочестивою людиною, який піднявся з невідо-

мості, щоб виконати певне завдання в певний час. Потім він знову 
пішов у невідомість, і більше про нього не було чути жодного 
слова. Увійшов в історію і пішов. Благочестивий спосіб життя 
дозволив Ананії послужити Павлу та допомогти йому почати 
служіння. Він був правильною людиною в правильний час на 
правильному місці. 

Успіх стирає невдачі 
Коли ви входите в щось нове, у вас будуть нові враження, 

знайомства й випробування. Якщо ви засвоїли свої уроки з мину-
лого, тоді Бог підготує для вас щось зовсім інше. Якщо ви не 
пройшли випробування, які Бог дав вам минулого разу, ви їх 
пройдете знову, доки не засвоїте урок і не складете тест. Коли із-
раїльтяни відмовилися увійти до Ханаану вперше, вони пішли до 
місця під назвою Кадеш-Барнеа і в кінцевому підсумку двічі блу-
кали, перш ніж продовжити завоювання Ханаану. У нашому житті 
також є «Кадеш Барнеа». Це ситуації та обставини, у яких ми 
опиняємося знову й знову, поки нарешті не говоримо: «Більше не 
можу. Чого Ти хочеш мене навчити, Господи?» 
Після того як ви пройдете свій «Кадеш Барнеа» і ввійдете в 

нову землю, ви отримаєте нові уроки, новий досвід і нове духовне 
зростання, якого ви ніколи не знали раніше. Це Божий план для 
всіх християн, які зростають і дорослішають. Ми ростемо від 
«слави до слави», від успіху до успіху. 
Успіх стирає невдачі. 
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Існує дана Богом модель входу в нову ситуацію чи стосунки. 
Ви не можете взяти минулий досвід і посадити його в свіжий 
ґрунт нового місця чи людини. Ви не можете взяти одну дружбу й 
скопіювати її для взаємин з іншою людиною, якщо ви не закладе-
те фундамент заново. Ви не можете взяти шаблон для одного під-
приємства й відтворити його в іншому, якщо новий ґрунт не буде 
підготовлений. 
Схема збору врожаю така: обробіть ґрунт, посійте насіння, по-

лийте його, зберіть урожай. 
Збирання врожаю – останній і найбільш очевидний крок, не 

забувайте про це. Кожен пастор знає, що він повинен робити вів-
тарний заклик. Кожен член правління знає, що він має подавати 
ідеї на голосування. Кожен батько знає, що є час, який сім’я по-
винна проводити разом. Коли це відбувається, кожен збирає ба-
жаний урожай. 
Кожен фермер знає, що обробляти ґрунт, сіяти насіння та по-

ливати його, не збираючи потім урожаю, – це не мати жодного 
результату та ще й бути розчарованим. Урожай – головна мета 
всіх зусиль. 
Система збору врожаю завжди діятиме і діятиме вам на добро. 
У наступному розділі я розкажу про десять кроків, які допо-

можуть вам пройти через перехідні періоди з найменшими втра-
тами. Якщо ви будете їх дотримуватися, вони зможуть принести 
Боже благословення у ваше життя, незалежно від того, що ви за-
лишаєте. 
ПАМ'ЯТАЙТЕ 

• Ми завжди в процесі входу та виходу. 

• Божий план порятунку не є втечею від чогось – навпаки, Бог 
приводить вас до чогось.  

• Головна, основна Божа ціль для нашого життя полягає в 
тому, щоб привести нас до близьких стосунків з Ним. 

• Ми залишаємо старе й входимо в нове шляхом кризи. 

• Бог більше зосереджений на тому, куди ми йдемо, ніж на 
тому, звідки ми вийшли. 
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• Якщо ми шукатимемо Бога лише у видовищі, ми пропусти-
мо Святого Духа. 

• Час є важливою складовою успіху. 

• Успіх стирає невдачі. 
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РОЗДІЛ 6 

ДЕСЯТЬ КРОКІВ ДЛЯ УСПІШНОГО 
ВХОДУ ТА ВИХОДУ 
Даний Богом план для успішного входу та виходу складається 

з десяти кроків, які допоможуть вам пережити кризу змін. Якщо 
ви щойно залишили роботу, пішли у відставку чи вас звільнили, 
залишили церкву або служіння, розірвали заручини, почали нову 
кар’єру, знайшли того, з ким одружитесь, переїхали в інше місто, 
вступили до коледжу чи опинилися в іншій ситуації, ви можете 
практикувати ці кроки. Виконуйте їх на кожному наступному ета-
пі свого життя, щоб полегшити процес своїх змін. Отож: 

1. Усвідомте, що криза – це нормально. 
Перше, що вам потрібно зрозуміти, – це те, що криза є нор-

мальним явищем життя. 
Щоразу, коли ви проходите перехідний період, ви зустрічаєте 

кризу. Криза є нормальним явищем у процесі зростання. Пам’я-
тайте: Божий план порятунку – це не втеча від чогось, а навпаки – 
прихід до чогось нового. Бог виводить вас із тимчасового стано-
вища, щоб привести в краще й більш стабільне. Зазвичай цей 
шлях проходить через кризу. Зберігайте Боже бачення, довіряючи 
Господу, що Він проведе вас через усі етапи зростання. 
Під час перехідного періоду найважливіше те, що у вашому 

розумі, серці й дусі. Де ви є, не так важливо, як те, хто ви є. Поки 
Бог змінює ваше місцезнаходження, відкрийтеся Йому й дозволь-
те змінити саме «вас». Ви можете залишити старе оточення та 
обставини позаду, але пам’ятайте: ваш дух завжди піде з вами. 
Саме те, що є у вашому дусі, визначає, що ви зустрінете в новій 
ситуації та новому оточенні. 

2. Беріть приклад з Господа: прощайте. 
Господь Ісус Христос є нашим зразком входу та виходу. Він 

покинув Небо, щоб прийти на землю, потім покинув землю, щоб 
зійти на Небо. Кожного разу Він переживав кризу. 
На Хресті Ісус зазнав ганьби та покарання злочинця, хоча 

прожив безгрішне життя. Те, з чим Він зіткнувся, покидаючи зем-
лю, щоб знову зійти на Небо, людині неможливо повністю усві 
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домити. Але зауважте, що Ісус зробив для нас. Перебуваючи на 
хресті, страждаючи від розп’яття, Він молився: «Отче, прости їм, 
бо вони не знають, що роблять». Його прощення відкрило нам 
Небо. 
Ісус Христос помер на хресті, був покладений у гробницю та 

воскрес із мертвих – і навіть попри те, що Він заплатив повну 
ціну за наше спасіння, якби Він зробив це, не пробачивши нам 
гріхи, ми все одно не змогли б увійти в рай. Непрощення завадило 
б нам коли-небудь приєднатися до Нього та Батька. Його прощен-
ня відкрило нам шлях. 
Наше життя будується на взаєминах з іншими людьми, тому 

відчиняти або зачиняти двері для взаємин є таким же важливим 
процесом, як і вхід та вихід. Через прощення Ісус відчинив двері 
для стосунків з Ним та Батьком. 
Той самий принцип діє для нас з вами в наших діях щодо ін-

ших. 
Прощення відчиняє двері для взаємин – непрощення зачиняє їх. 
Якщо хочете відчинити двері для взаємин, ви повинні проба-

чити. 
Ісус сказав: «Прийміть Святого Духа! Кому простите [проба-

чите] гріхи, будуть прощені їм; кому затримаєте [не пробачите], – 
будуть затримані». 
Непрощення призведе до того, що гріхи залишатимуться в вас. 

Це стосується гріхів, які вчиняєте ви, і гріхів, які були вчинені 
проти вас. Якщо ви не пробачите жодного з них, то дружба, зв’яз-
ки та можливості будуть перервані. Коли ви тримаєте у своєму 
серці непрощення щодо когось, це непрощення закриває вас. 
Шлюб є чудовим прикладом того, як непрощення розриває 

стосунки. Коли людина одружується, вона повинна залишити са-
мотнє життя або батьківський дім. Якщо людина продовжить 
жити із тягарем свого минулого життя, вона зруйнує шлюб. Коли 
двоє людей одружуються, вони залишають батьків і приєднують-
ся один до одного. Через непрощення батьків, узявши їх у взає-
мини, призначені насамперед для двох, молода пара буде розрива-
тися в з’ясовуванні стосунків з ними й між собою. А мати шлюб 
одразу з чотирма людьми занадто складно. 
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Подружжя, яке не прощає своїх батьків, зрештою виявляє, що 
їхнє непрощення псує новий союз. А батьки, які не вміють про-
щати, теж дуже ускладнюють стосунки своїх дітей. 
Дух непрощення передається духом однієї людини іншим і 

закриває їх від здорових стосунків. Не можна жити з образою, 
дозволяючи упередженням псувати близькість. Неважливо, чи це 
дружина, чоловік, дитина, свекор, друг, сусід, начальник, спів-
робітник, колега, батько, мати, лікар чи пастор, – дух непрощення 
позбавляє можливості спілкуватися з близькими і згодом закриває 
від людини інші сфери життя. 
Коли ви таїте непрощення до інших, ви не можете ефективно 

свідчити чи служити їм. Не прощаючи людей, ви закриваєте для 
них Небеса. Але коли ви прощаєте й відкриваєтеся для спілку-
вання з ними та служите їм Словом Божим, ви відкриваєте для 
них Небеса. Тоді вони зможуть прийняти Христа як свого Спаси-
теля. 
Прощення – це завжди дар. Прощення неможливо заслужити. 
Воно може бути дано тільки даром, як і Боже прощення. 
Завжди йдіть у майбутнє, пробачивши всіх. Не сійте насіння 

минулого в нові взаємини. 
Коли ви йдете, залиште досвід і колишні думки позаду, проба-

чивши всіх. Не намагайтеся пересадити досвід минулого, неза-
лежно від того, був він хороший чи гіркий, у свіжий ґрунт, тобто в 
нові обставини чи взаємини. Навіть коли ви досягаєте успіху в 
одному місці, змінюючи його, ви починаєте знову з першого рів-
ня. Нехай ваші нові друзі спочатку добре познайомляться з вами. 
Тоді ви зможете поділитися з ними минулим. 
Підпорядковуйте своє судження під те, хто ви є зараз, а не 

ким були в минулому. 
3. Визнайте, що Бог є вашим джерелом. 
Наступне, що вам потрібно зробити в часи змін, – це визнати, 

що Бог є вашим джерелом. Визнайте, що якщо ви присвятили 
своє життя Христу, то саме Він, а не людина, контролює все, що 
ви віддаєте Йому. 

«Господь – мені помічник, тож я не боятимусь. Що зробить 
мені людина?» – це біблійна істина. 
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Банкіри, роботодавці, кадровики, судді, адміністративна струк-
тура чи навіть ваша церква не є вашим джерелом – вашим джере-
лом є Бог. Вони можуть мати авторитет у вашому житті, і ви по-
винні визнавати та поважати його. Але є вища влада, якій ви під-
коряєтеся, і все це перебуває під Його верховною владою. Як ваш 
Захисник, Він може представити вашу справу в найкращому світ-
лі й досягнути перемоги. Бог є найвищою владою над усім у ва-
шому житті. 
У мене є чудовий друг, якого Бог потужно помістив у місіо-

нерське служіння. Він став надзвичайно успішним місіонером. 
Свого часу, доки він був у Сполучених Штатах, збираючи ко-

шти, щоб повернутися на місію, цей друг зробив мій будинок 
своїм головним офісом. Тоді мене дещо зацікавило в його по-
ведінці. 
Щоразу, коли приходила пошта, він кидався до поштової 

скриньки, щоб побачити, чи є там щось для нього. Якщо чоловік 
отримував лист з грошима, він був щасливий. Якщо ні, йому ста-
вало сумно. Я помітив, що він покладався на цю поштову скринь-
ку як на своє джерело. Істина полягає в тому, що Бог завжди діяв 
для його добробуту, незалежно від того, що приходило поштою. 
Зрештою мій друг добре засвоїв цей урок. Якби він цього не зро-
бив, то ніколи не був би державним діячем-місіонером, яким став 
згодом. 
Через роки я почав служити й залежати від приватних пожерт-

вувань. Одного разу я зловив себе на тому, що, ідучи від поштової 
скриньки та перебираючи листи, відчув, як мій дух занепав, коли 
я зрозумів, що доходу немає. Раптом перед моїми очима промай-
нув образ друга-місіонера, і я усвідомив, що підхопив «синдром 
поштової скриньки». Мені не потрібна була поштова скринька як 
джерело постачання в час моєї кризи. Мені потрібно було покла-
датися на Бога як на джерело. 
Наша фінансова битва виграється на колінах, а не в банку або 

біля поштової скриньки. Бог є нашим джерелом. 
Визнайте, що Бог є вашим джерелом, а потім ніколи не припи-

няйте шанувати Його всім своїм існуванням. Якщо ви страждаєте 
від фінансових втрат, прославте Бога за ті ресурси, які у вас уже є. 
Віра діє в усі часи. 
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Даяння Богові – це не якийсь надприродний хабар, який звіль-
нить вас від горя. Ви не можете компенсувати пожертвою те, 
що втрачаєте через непослух. Ви не можете раптово вирішити 
давати Богові, сподіваючись, що це компенсує роки непослуху 
Богові. Вам потрібно розкаятись у ваших гріхах. І давати Богу, бо 
це правильно. Не намагайтеся «купити» чи «підкупити» Бога – це 
не спрацює. 
Бог є Бог, і Він зробить те, що найкраще для вас, відповідно до 

Своєї безмежної мудрості. Коли ми застосовуємо наше обмежене 
розуміння й мріємо про вирішення нашої кризи, але Бог діє не 
так, як ми запланували, ми іноді розчаровуємось у Ньому. Дехто 
навіть злиться на Нього. Коли ви віддаєте Богові, ви можете 
очікувати жнив, тому що Він не буде боржником жодній людині. 
Але коли і як Бог ушанує вашу віру, залежить від Нього. Я думаю, 
ви знаєте біблійний принцип сіяння та жнив. Це істина, але це не 
чарівне зілля. Небеса не розігрують лотерею. Ви не даєте, а потім 
чекаєте, що миттєво зірвете джекпот. Очікування, що Бог миттєво 
звільнить нас від життєвих помилок, – це самовпевненість, а не 
віра. 
Наше розчарування викликане не реальними обставинами, а 

невиправданими надіями. Коли ми очікуємо, що Божі благосло-
вення співпадуть із нашими рішеннями, ми налаштовуємося на 
розчарування. Божий час – це не наш час, і пожертва ніколи не є 
магічним вирішенням наших проблем. 
Існує тонка межа між вірою й самовпевненістю. Ця межа є 

різницею між духом та тілом, благодаттю та працею, покорою та 
гордістю. 
Коротко кажучи, віддавайте свої десятини та пожертви щедро, 

з вірою, що Бог подбає про вас, й очікуйте проявлення Його бла-
гословень. Не давайте із самовпевненістю, вважаючи, що ви знає-
те, як саме Він подбає про вас або як проявляться благословення. 
Позбудьтеся магічного мислення. Змиріться з реальністю. 
Бог шанує тих, хто шанує Його. 
Найкращий спосіб ушанувати Його – мати віру в Нього. Даян-

ня Богові – це акт віри. Даяння вшановує Бога. Десятина, як і 
хрещення, свідчення чи інші дії, що вшановують Бога, є зовніш-
нім проявом внутрішньої роботи. Внутрішньо ми віддали себе 
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Богові. Зовні ми вмираємо для себе і віддаємо Йому матеріальне, 
а також свою відданість, свій час та свою енергію, розповідаючи 
іншим про Його Добру Новину. Бог любить тих, «хто дає з ра-
дістю». 
Подібно до того, як прощення відкриває шлях до взаємин, так 

і даяння відкриває шлях до благословення. Багатство у вірі прине-
се багатство в житті – чи то у сфері взаємин, чи фінансів, чи будь-
якій іншій. 
Бог очікує, що ми будемо шанувати Його як своє джерело. 

Пошана до Бога продовжує життя, як говорить книга Притч. Бла-
гоговіння перед Богом проявляється в нашому поклонінні й у на-
шому ставленні до поклоніння. Нарікання на те, скільки часу ми 
витрачаємо на Бога в неділю, у Господній день, стане перешко-
дою для виконання Божих обітниць – так само, як нарікання 
утримало ізраїльтян від обіцяної їм землі. Коли ви ретельно від-
даєте Богові свій час, насправді десятину свого часу, ви отримуєте 
в розпорядження решту тижня. Більшість людей, які скаржаться, 
що їм ніколи не вистачає часу, винні в наріканні на недільний 
день. 

4. Не панікуйте. 
Під час звільнення з роботи, підготовки до шлюбу або в період 

будь-якої кризи вам потрібно блокувати стрес, який породжується 
панікою. Паніка й продуктивність несумісні. Паніка завжди не-
продуктивна. 
Діти Ізраїлю у своїй кризі коливалися між двома позиціями, 

двома релігійними переконаннями. Ілля став перед ними й запи-
тав: «Як довго ви будете кульгати на двох костурах? Якщо Гос-
подь є Богом, ідіть за Ним; а якщо Ваал, – то ідіть за ним!» Вони 
змінювали рішення щодня, щомиті, допоки Бог не привів їх до 
місця, де вони повинні були твердо вирішити слідувати за Ним. 
Під час емоційних коливань, які змінюються щохвилини, може 

виникнути паніка з наростанням напруги, тривоги та скутості у 
вашому дусі, що перешкодить вашій здатності мислити й діяти 
мудро. 
Спортсмени називають це явище «задухою» . Ви 

«задихаєтесь», коли напружуєтеся, і тому не можете досягти мак-
симуму через свій емоційний, розумовий чи духовний стан. У 
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спорті «задуха» спричиняє подвійну помилку при подачі м’яча в 
тенісі, пропущений короткий удар у гольфі та помилку під час 
легкої гри в бейсбол. 
У духовному житті скутість і паніка засліплюють очі на Слово 

Боже, пригнічують дух, послаблюють віру, позбавляють молитов-
ного життя й сповільнюють отримання Божих відповідей. 
Паніка найбільш виражена, коли ви прокидаєтеся рано вранці 

й не можете заснути, бо відчуваєте страх, коли подумки марно 
шукаєте відповіді, відчуваєте спокусу все кинути або вчинити 
самогубство (соціальне, фінансове чи фізичне) і не знаєте, що ро-
бити. Потім у розпачі ви вмикаєте настільну лампу біля ліжка, 
щоб почитати Біблію, але єдине, що вискакує зі сторінок, – це 
Божі суди. Через свій слабкий стан ви відносите їх до себе і все 
глибше занурюєтеся в депресію, зневіру й хвилювання. 
Іноді безсоння є цілком реальним нападом ворога нашої душі, 

сатани. Давид назвав це «нічним страхіттям». Цей жах від при-
сутності демонічної істоти або темряви намагатиметься вас наля-
кати. Він підведе вас до думки, яка позбавить міцного сну, або до 
розчарування й безсилля, яке почне проникати в вас. Психологи, 
які спеціалізуються на розладах сну, визнають нічні страхи ре-
альним явищем. Але вони не знають причини їх виникнення та 
методів лікування. 
Коли безсоння в будь-який спосіб охопить вас, устаньте з ліж-

ка. Не лежіть, ворочаючись і потопаючи в стражданнях. Устаньте, 
увімкніть запис зі Словом, наповненим вірою, і спокійну музику 
й дозвольте Слову та Духу Божому служити вашому духу, приве-
сти вас у душевний спокій і нагодувати віру у вашому серці. 

«Лагідне серце забезпечує життя тіла», – говорять Притчі. 
Давид сказав: «Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, 

що пролітатиме вдень… адже Всевишнього зробив ти своєю фор-
тецею. Тому тебе не спіткає жодне лихо, і нещастя не наблизиться 
до твого житла». 
Увімкніть християнську музику або аудіозапис Біблії, вимкніть 

соціальні мережі, відео та телебачення. Не забруднюйте свій ро-
зум мотлохом з неосвячених умів і талантів. Замість цього оновіть 
свій розум, «очистивши купіллю води в Слові». Дослідження по-
казують, що телебачення викликає депресію та самотність, навіть 

56



6. ДЕСЯТЬ КРОКІВ ДЛЯ УСПІШНОГО ВХОДУ ТА ВИХОДУ

якщо глядачі вірять, що воно позбавить їх від депресії та самот-
ності. 
Не панікуйте. Будьте продуктивними. 
Коли ви перебуваєте певний час без роботи, найгірше для вас – 

сидіти цілими днями вдома. Особливо важко дружині, якій дово-
диться миритися з нещасним і безробітним чоловіком, який сумує 
за роботою. Це породжує сварки. 
Інші члени сім'ї теж не звикли бачити тата вдень удома. Спо-

чатку це може бути приємно, але через деякий час його постійна 
присутність починає всім набридати. Ситуація погіршується, 
якщо чоловік впадає в депресію через те, що не може знайти ро-
боту, щоб прогодувати сім’ю. 
Найкраще, що чоловік може робити в такий період, – це до-

тримуватися звичного графіка, як під час роботи. 
Він повинен прокидатися в один і той самий час, іти з дому, 

наприклад, у кафе, щоб залишатися зайнятим протягом дня. Ін-
шими словами, продовжуйте жити за звичним графіком, щоб збе-
регти мир у вашому домі. 

5. Визнайте владу Бога. 
Визнайте той факт, що Бог має суверенне право на ваше життя 

і Він може скасувати будь-що в ньому. 
Йосип був проданий у рабство своїми братами, які ненавиділи 

й зневажали його, тому що він був улюбленцем як своїх земних 
батьків, так і Небесного Батька. У Єгипті Йосип був проданий як 
слуга Потіфару, на якого він працював деякий час, піднявшись до 
відповідальної посади в домі господаря. Пізніше дружина Поті-
фара неправдиво звинуватила Йосипа через його порядність, і 
Йосипа ув’язнили. 
Зіткнувшись з такими гнівом, жорстокістю, зрадою та неспра-

ведливістю, Йосип мав усі підстави здатися й дійти висновку, що 
Бог підвів його чи навіть виступив проти нього. Проте й у часи 
кризи та сум’яття Йосип залишався вірним Господу. Він визнав 
суверенну владу Бога й віддав йому своє життя у вірному служін-
ні. 
З часом старанність і мудрість Йосипа були визнані, і його пе-

ревели з камери до царського палацу. Він став другим після само-
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го фараона і почав правити всім єгипетським народом. Пізніше 
він зустрів своїх братів, які впали перед ним, просячи в нього ви-
бачення за ту жахливу шкоду, яку вони йому заподіяли. Йосип 
відповів їм: 

«Не бійтеся! Хіба ж я можу бути замість Бога? Ви замислюва-
ли проти мене зло, однак Бог повернув це на добро, аби сталося 
так, як є сьогодні: прогодувати численний народ». 
Бог Своєю надприродною славою може взяти задумане проти 

нас зло й повернути на добро. Він здатний вийти за межі обста-
вин занепалої духом людини, у якої, здається, нічого не залиши-
лося, немає заради чого жити, чий розум зіпсований і кого багато 
хто вважає найгіршою особою на землі. Бог може врятувати її, 
наповнити Своїм Духом, примирити з сім’єю, відновити її бізнес і 
зробити хорошим сім’янином, який матиме успіх, гідність, високу 
репутацію в суспільстві й принесе користь Церкві. Надприродна 
Слава Бога може витягнути людину з найглибшого болота. 
Бог працюватиме лише з тим, що ми віддамо Йому. 
Віддайте Богу всі образи, негаразди, невдачі та приниження, 

щоб Він міг обернути їх на добро. 
Принесіть усі свої емоції, амбіції, думки та мрії Йому в мо-

литві. Віддайте їх Богу – і Він почне діяти для вашого добра. 
Підкоріть усі обставини та ситуації Богові. Нехай Він візьме їх 

і вирішить. Наш Бог є верховний правитель. 
6. Не обмежуйте Бога. 
Бог є Творець. 
Діти Ізраїлю обмежили Бога. Це була одна з їхніх проблем. 

Вони обмежили Бога своїми людськими очікуваннями, тим, що 
вони бачили, знали природним шляхом або пережили в минулому. 
Вони обмежили Його своїм власним розумінням. 
Ви і я не наш Творець. Нашим Творцем є Бог. Він не обмеже-

ний у своїй природі. Бог не обмежений Собою, але Він обмеже-
ний у нашому житті нашою вірою. 

«Тунельний зір» – це нездатність бачити що-небудь обабіч. Ті, 
хто цим страждає, бачать лише те, що прямо перед ними. Багато 
разів ми, християни, страждаємо від «тунельного бачення» щодо 
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здатності Бога творити. Ми очікуємо, що Бог діятиме якось одно-
значно, і в кінцевому підсумку губимо з очей те, на що Він справ-
ді здатний. 
Ми схильні обмежуватися тим, що ми можемо побачити на-

шими фізичними очима; тим, що ми пережили в минулому; тим, 
що ми відчуваємо емоційно; тим, чого нас навчали, що нам про-
повідували або читали; нашими власними прагненнями; суб’єк-
тивними бажаннями. Як наслідок, ми не можемо вийти за межі 
самих себе у вірі, щоб повірити Богу за те, що тільки Він може 
створити або здійснити. 
Коли ми молимося й просимо Бога подбати про щось, а потім 

намагаємося це виправити самі, ми обмежуємо Його. 
Коли ми «плачемо над розлитим молоком» і думаємо про те, 

що сталося в минулому, ми обмежуємо дію Бога для отримання 
чогось чудового в теперішньому. 
Бог не обмежений, якщо ми самі не обмежуємо Його. Бог не 

обмежує віру. Віра не обмежує Бога. Бог може створити щось іс-
нуюче з неіснуючого. 
Мій улюблений приклад обмеженого бачення людини та без-

межної творчості Бога – те, що сталося в Піттсбурзі багато років 
тому. Я поїхав туди під час фінансової депресії, коли рівень без-
робіття в тому місті становив двадцять сім відсотків. Моя мета 
полягала в тому, аби навчити Божим принципам якомога більше 
людей і заохотити їх довіряти Богу, щоб Його милість була прояв-
лена в їхньому житті. 
Наприкінці зустрічі один із присутніх підвівся й розповів 

історію, яка нас усіх схвилювала. Він сказав, що після двадцяти 
двох років праці на місцевому металургійному заводі він раптово 
був звільнений і залишився без роботи. Цей чоловік завжди ду-
мав, що свого часу із заводу піде на пенсію та буде жити за раху-
нок неї. Тепер у нього не було ні роботи, ні пенсії, а його виплата 
по безробіттю не могла тривати вічно. Він знав, що повинен якось 
діяти. 
Удома він став пригніченим і дратівливим. Його напруга про-

низала весь будинок і впливала на всіх, хто в ньому був. 
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Діти діяли йому на нерви, а він ніби завжди заважав своїй 
дружині. Перші кілька тижнів здавалися відпусткою, але потім 
цілими днями сидіти вдома й нічим не займатися стало нестерп-
но. 
Страх за майбутнє виявився для нього важчим тягарем, ніж 

його теперішнє.  
«Я не знав про плани та принципи, яким ви навчаєте, – сказав 

він. – Я тільки знав, що маю іти з дому. Тому щодня після того, як 
діти відправлялися до школи, я йшов з дому й повертався після 
їхнього приходу. Коли в мене не було можливості шукати роботу, 
я робив довгі прогулянки, щоб зайняти себе, і щодня мене не було 
вдома приблизно стільки ж часу, скільки я зазвичай був на роботі. 
Я виконував те, чому ви вчили. 
Я був без роботи кілька місяців. Одного разу в місті пройшла 

сильна снігова буря. Наступного дня після закінчення заметілі я 
знову пішов гуляти. Ідучи, я помітив літню сусідку, яка дивилася 
на мене з вікна. Коли я побачив її, то зрозумів, що вона не може 
вийти з дому через сніг, тож запитав, чи не хоче вона, щоб я його 
прибрав. Вона сказала, що буде дуже вдячна. 
Пізніше, коли я закінчив відгрібати сніг з її тротуару, вона за-

пропонувала мені гроші, але я відмовився. Наступного дня, коли я 
вийшов прогулятися, інша жінка попросила мене розчистити 
доріжку. Напевно, вона десь почула про мене. Я виконав її про-
хання. Коли вона запропонувала мені гроші, я взяв їх, бо вона на-
полягала. 
За ці кошти я купив своїм синам лопати для прибирання снігу, 

і поки вони були в школі, я ходив у пошуках, кому ще потрібно 
розчистити доріжки. Коли хлопці повернулися додому, ми всі 
вийшли розгрібати сніг. Того тижня я заробив більше грошей, ніж 
якби працював на колишній роботі. 
Це було чудово. Мені будо дуже добре. Ми працювали так усю 

зиму. 
Коли настала весна, я проходив повз будинок тієї самої жінки, 

і вона зупинила мене для розмови. Я помітив, що її двір потрібно 
прибрати, і запитав, чи не хоче вона, щоб я це зробив. Жінка від-
повіла ствердно. Я також почистив її горище та забрав додому й 
полагодив деякі речі, які вона хотіла викинути. 
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Стара приказка про те, що «сміття для однієї людини – скарб 
для іншої», є правдою. Дещо з її «сміття» я продав як антикваріат. 
Я знову почав ходити по домівках і запитувати, чи потрібно 

людям прибрати подвір’я або горища, і якщо їм це необхідно, ми 
з хлопцями зробимо це. Саме так почався мій бізнес. 
Тепер у мене є власний бізнес та антикварний магазин, і я за-

робляю більше грошей, ніж на колишній роботі. Цієї зими я пове-
зу свою дружину до Флориди, поки хтось інший керуватиме моїм 
бізнесом». 
Він завершив, сказавши: «Якби мене ніколи не звільнили із 

заводу, я б ніколи не був там, де є сьогодні. Коли я вперше опини-
вся без роботи, то не міг зрозуміти, чому Бог дозволив, щоб це 
сталося зі мною. Однак коли я повністю віддав усе це Йому, Він 
створив для мене ціле нове життя. Найкраще, що зі мною коли-
небудь траплялося, – це звільнення. Тепер я можу прославляти 
Бога за це». 
Ваш Бог – Творець. 
Не обмежуйте Його. 
Довіряйте Йому. 
7. Смиріться й покоріться Богу. 
Деякі люди не можуть визнати свою неправоту, а інші не здат-

ні терпіти несправедливість. І тим, й іншим важко служити Богу. 
Коли ми помиляємося, ми повинні це визнавати. Коли нас 

кривдять, то в одних випадках ми повинні боротися з цією крив-
дою, а в інших – підкорятися їй. Знання того, коли боротися, а 
коли підкорятися, є ключем до перемоги або поразки. 
Смирення передує благословенню. 
«Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв Сво-

го часу». Якщо ми просимо благословення, але не хочемо покоря-
тися, тоді Бог упокорить нас. Саме це Він зробив з дітьми Ізраїлю. 
Дивлячись на життя великих чоловіків і жінок віри, ми помі-

чаємо, що кожен із них пережив великий час скорення перед Бо-
гом і людьми. Бог робив це шляхом зовнішньої боротьби або 
внутрішньої втрати. У результаті вони починали шукати Бога, 
Який приводив до більшого служіння та впливу. 
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Саме в найскромніші часи, коли ми позбавлені всього і залежні 
лише від Бога, ми вчимося найбільше довіряти Йому й слухатися 
Його. Навчаючись послуху Богу, ми досягаємо більших висот, ніж 
можемо собі уявити. У Святому Письмі сказано, що Бог живе на 
високому та святому місці, а також зі смиренними й скрушеними 
духом. 
Ісус залишив славу Отця, щоб прийти на землю насмиренні-

шим способом. Попри Свою славу, Він прийшов як людина. Коли 
Він залишав землю, щоб увійти на Небеса, то знову смирив Себе. 
Він покірно перетерпів хрест. Послух аж до смерті був єдиним 
способом, яким Ісус міг знову отримати славу, яку Він мав з Бать-
ком ще до заснування землі. 
Ісус ішов від слави до слави й здолав усе. 
Приниження було необхідне для піднесення. 
Смирення передує благословенню. 
Його приклад незмінний. Це був приклад нашого Господа, і він 

також для нас. 
Смиріться й покоріться Богу. 
8. Довіртеся Богу, що Він виправдає вас. 
Якщо під час вашого виходу з вами вчинили несправедливо, не 

відповідайте злом за зло. Коли вас переслідують, не намагайтеся 
мстити. Натомість моліться за тих, хто погано поводиться з вами, 
і довіряйте Богу за своє виправдання. 
Коли Мойсей вивів дітей Ізраїлю з Єгипту, фараон намагався 

повернути їх, але Бог не дозволив фараонові їх захопити. Нато-
мість Він знищив армію єгиптян, що переслідувала ізраїльтян. 
Біблія запевняє, що Бог піклується про вас: «Оскільки спра-

ведливим у Бога є відплатити утисками тим, хто вас 
пригноблює». Це також причина, чому ми залишаємо суд і помсту 
Йому. Бог подбає про тих, хто вас турбує. 

«У Моїй владі є помста, і Я віддам, – каже Господь».  
Що б не сталося, Бог здатний справедливо розправитися з на-

шими гнобителями. Якщо ви спробуєте виправдатися, ви зробите 
це власними силами. Стримуючи себе, чекаючи на Бога, ви від-
новлюєте вашу силу й формуєте свій характер. Якщо ви не винні, 
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мовчіть. Хоча Ісус був неправильно оцінений, неправдиво звину-
вачений і засуджений, завдяки тому, що Він мовчав, Ісус зберіг 
Свою силу та помазання. 
Звільняючись через погану політику компанії або корупційні 

методи, через неефективність бізнесу чи міністерства або через 
поганий характер іншої людини, не намагайтеся виправдовувати-
ся, розповідаючи всім причетним, у чому вони неправі. Такі дії 
шкодять лише вам, а не їм. 
Не виправдовуйте себе. Нехай ваше нове життя буде вашим 

виправданням. 
Не будьте чиїмось козлом відпущення. Якщо вас звинувачують 

у тому, у чому ви не винні, віддайте це Господу. Він вас виправ-
дає. Правда завжди переможе. Бог виявить твою праведність, наче 
світло. 
Якщо потрібно вчинити законні дії, робіть це по справедливо-

сті. Пробачте від усього серця. Не відступайте від принципів. До-
віряйте Богу. 
Незалежно від того, наскільки вам боляче, не дозволяйте 

корінню гіркоти прорости у вашому дусі. Віддайте свої найпо-
таємніші почуття Господу в молитві. 
Нехай мир Божий панує у вашому серці. «Бог не є Богом без-

ладдя, але миру», – каже апостол Павло. Заспокойте свій розум і 
дух та дозвольте Його миру панувати. 
З іншого боку, переконайтеся, що ваш вихід не є наслідком 

того, що ви самі спричинили, а потім звинуватили когось іншого. 
«Нерозсудливість людини викривляє її дороги, а потім вона обу-
рюється на Господа».  
Можливо, у вашому звільненні не було нічого несправедливо-

го. Відбулося скорочення персоналу або зменшення фінансування 
компанії чи міністерства, але це залишило вас без роботи й при-
бутку. Оскільки відчуття безпеки людини часто пов’язане з її ро-
ботою або професійною діяльністю, людина без грошей почу-
вається так, ніби її повністю спустошили. Якщо ваш вихід при-
звів до фінансової кризи, не кидайтеся на інших через свою про-
блему. Пам’ятайте, що вашим джерелом є Бог, а не ваш бос, робо-
та чи банківський рахунок. 
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Людина, яка знає, хто вона є, і яка знає свого Бога, не втрачає 
віри як з грошима, так і без них. 
Не піддавайтеся образі, страху або депресії. Можливо, ви втра-

тили роботу, але не втратили почуття гідності та джерела багат-
ства. Бог є джерелом вашої гідності й багатства. 
Ваш Небесний Батько має більше грошей у Своїй касі, ніж 

державний фонд Сполучених Штатів. Він забезпечить ваші по-
треби. 
Бог є істина. Він виправдає вас, коли ви будете ходити в істині. 
9. Спілкуйтеся. 
Не припиняйте спілкування ні з людьми, ні з Богом. Не відосо-

блюйтеся та не ізолюйте себе. Самотність та ізоляція тільки спо-
творять ваше мислення. Зберігайте рівновагу під час кризи, про-
довжуючи звичайне спілкування з людьми. 
Багато людей помічають, що коли вони розмовляють з Госпо-

дом у розпал кризи, вони настільки напружені, що їм важко почу-
ти Його. Інші просто не навчилися чути від Бога взагалі, і стрес 
тільки погіршує ситуацію. Якщо вам потрібно поговорити, звер-
ніться до свого пастора або благочестивого порадника, який за-
слуговує на довіру й сповнений істини Божого Слова. Якщо ви не 
перевірятимете тих, з ким розмовляєте, і говоритимете їм усе, що 
є у вашому серці, ваші «розрадники», як-от ті, що були у Йова, 
можуть здатися співчутливими, але часто їхні поради ґрунтувати-
муться на їхній особистій точці зору чи упередженні, а не Божій 
істині. 
Божий порадник – це людина, яку використовує Бог. У нього є 

Божа мудрість. Шукаючи поради, переконайтеся, що вона благо-
честива. Добра порада не завжди є благочестивою. Євангелія – це 
добра новина, а не добра порада. Кожен готовий дати добру пора-
ду, але коли вона не благочестива, то лише заплутає справу й 
затьмарить розум. 
У всіх інших розмовах зі звичайними людьми зберігайте ваш 

настрій позитивним. Нікому не потрібно знати негативні моменти 
вашої ситуації. Хоча ви можете переживати емоційні потрясіння 
або страждання, душевний біль, багатьом не потрібно знати такі 
подробиці. Ми обманюємо себе, і ворог наших душ користується 
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цим, коли ми думаємо, що повинні ділитися всім з усіма. Це про-
сто неправда. 
Вашим дітям також не потрібно знати те, що ви переживаєте 

тривогу, напругу чи гнів. Не розповідайте своїм дітям про фінан-
сові проблеми чи тиск. Для вас це лише труднощі перехідного 
періоду, а для них може стати звичкою на все життя. Знання при-
носять відповідальність. Ваші діти не повинні нести відпові-
дальність за те, через що ви проходите. Якщо ваші діти занадто 
малі, щоб допомагати сім’ї фінансово, значить, вони занадто малі, 
щоб знати про фінансові проблеми. Якщо вони достатньо дорос-
лі, щоб взяти на себе певну відповідальність, поговоріть з ними та 
переконайте їх у згоді з вами діяти настільки відповідально, на-
скільки це можливо. Коли ви перебуваєте в згоді зі своїм чоло-
віком або дружиною у вірі, ви виступаєте перед дітьми єдиним 
фронтом, таким способом утверджуючи вашу владу та владу Бога 
вдома. Розказуйте про свою ситуацію Богу, а не людям. 
Мій давній друг-євангеліст якось сказав: «Якщо мені потрібно 

в чомусь зізнатися, я зізнаюся в цьому кролику в пустелі, а потім 
його застрелю». Він вирішив, що це краще, ніж зізнаватися у 
своїх почуттях людям, які можуть перекрутити сказане на власну 
користь і ще більше збентежити його або порушити його довіру. 
Будьте чесними з Богом. Не соромтеся говорити Йому правду 

про те, що у вас на серці. Довіряйте Йому. Віддавайте все Йому. 
Як тільки весь негатив вийде, негайно наповніть себе позити-

вом. Позитив є джерелом вашої сили та Божих благословінь. Бог 
не утримує нічого доброго від тих, хто ходить у невинності. Ви 
віддаєтеся тому, що сповідуєте. Сповідуйте Божі обіцянки, віря-
чи, що вони здійснюються у вашому житті, – і ви віддасте себе їм. 
Зміцнюйте свою віру через молитву, Боже Слово, благочестиву 

пораду, книги, навчання та хвалу, а потім говоріть правильні речі 
під час кожної зустрічі. Вам може знадобитися тиша або самот-
ність для молитви й роздумів, але з іншими нехай ваше спілку-
вання буде лише «так» і «амінь». 
Коротко кажучи, Богові розповідайте все, а всім іншим тільки 

те, що їх надихає. 
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Віра – це впевненість, що станеться те, чого ви не бачите. 
Страх – це теж упевненість, що станеться те, чого ви не бачите. 
Але віра притягує лише хороше. Страх притягує погане. 
Віддайте Богу весь негатив. Не зосереджуйтесь на ньому. Здо-

лайте негатив особисто. Коли ви хочете поскаржитися на когось, 
на несправедливість чи травму, яка, очевидно, була спричинена 
людиною, поговоріть про це з Господом у пустелі або на вершині 
гори. Не переносьте свої нарікання на іншу людину і не живіть з 
ними всередині себе. Сповідайтесь у своїх гріхах та гріхах, скоє-
них проти вас, і попросіть Бога очистити від них. Визнайте те, у 
чому вам докоряє совість, не приховуйте це. 
Якщо ви повинні розповісти комусь, що ви відчуваєте, розка-

жіть це Богу. Він зрозуміє і зможе зцілити ваше серце й розум. 
Розповідаючи іншим, наскільки погана ваша особиста ситуація, 
ви лише погіршуєте її. 
У моєму власному житті були випадки, коли я виливав увесь 

біль мого серця Богу, гуляючи по пляжу або ховаючись у гарде-
робі, щоб висловити свої почуття Господу. Іноді вам просто необ-
хідно залишитися наодинці з Богом. 
Будуйте свою розмову на довірі Богу, а не довірі своїм почут-

тям.  
Бог ніколи не будує на негативі. Він завжди будує на позитиві. 
«Бог перебуває у хваліннях Свого народу», – каже Біблія. Тут 

не сказано, що Бог живе в наріканнях, скаргах і критиці, але що 
Він живе у хвалі. У своєму спілкуванні з Ним розповідайте Йому 
все й переходьте до хвали. Спочатку хваліть Його з вашого по-
слуху, а надалі ваші емоції вас наздоженуть. Коли ви віддаєте 
Богу хвалу, серед якої Він перебуває, Бог використовуватиме ваші 
власні слова для створення вашого нового життя. 

10. Дійте згідно з принципами. 
Робіть щось. 
Робіть це з вірою. 
Керуйтеся принципами істини, а не миттєвими почуттями. 

Дійте згідно з принципами, а не емоціями. 
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Бог починає всі зцілення зі Свого Слова. Духовне, подружнє, 
фінансове, соціальне й фізичне зцілення починається зі Слова 
Божого. Воно є основою для всього, що Бог робить у нашому 
житті, тому шукайте Слово від Нього, яке стане основою для віри 
в Його здатність вирішити вашу конкретну проблему. 
Слова Божого достатньо, і воно спрацює в будь-якій ситуації у 

вашому житті. Бог дасть вам Слово, але ваша відповідальність – 
діяти згідно з ним. 
Ось що говорить Його Слово: 
«Справедливим личить хвала». Щоб переживати присутність 

Бога у своєму домі та в житті, почніть прославляти Його. 
«За все дякуйте». Будьте вдячні за те, що маєте. Це також може 

датися нелегко, особливо якщо у вас щось забрали. Подивіться на 
все хороше, що залишилося, і дякуйте Богові за це. 

«Тож те, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде 
чисте». Будьте щедрими на свій час, на свої молитви, на Єван-
гелію, на свою роботу, свою благодать, своє милосердя, своє спів-
чуття, свої гроші, свої таланти. Коли Бог очищає ваші мотиви й 
ваш розум оновлюється, доказом цього є ваша щедрість. Про-
ведіть час у молитві. Потім виконайте ту роботу, яка у вас є. 
Боже Слово – це план вашого успіху. Не піддавайтеся кожному 

капризу, почуттям чи швидкоплинним думкам. Будьте впевнені в 
Слові Божому. 
ПАМ'ЯТАЙТЕ 

• Криза – це нормально. 

• Прощення відчиняє двері для взаємин – непрощення зачи-
няє їх. 

• Бог є вашим джерелом. 

• Ви не можете компенсувати пожертвою те, що втрачаєте 
через непослух. 

• Наше розчарування викликане не реальними обставинами, а 
невиправданими надіями. 

• Не панікуйте. Будьте продуктивними. 

• Бог не обмежує віру. Віра не обмежує Бога. 
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• Смирення передує благословенню. 

• Бог є джерелом вашої гідності й багатства. 

• Віра притягує лише хороше. Страх притягує погане. 
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РОЗДІЛ 7 

КРИЗА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ 
Внутрішня боротьба, яка виникає, коли ми змінюємо один 

життєвий етап на інший, набагато важча за втрату роботи, зміну 
місця проживання чи розірвання стосунків. У цей момент зазви-
чай нас починає переслідувати почуття жалості. Думки та жаль, 
що ви могли вчинити інакше, можуть переповнювати вас. 
Ісус розповідав притчу про одного багатого чоловіка, який мав 

бідного управителя. Слугу звинуватили в поганому господарю-
ванні та збиралися звільнити. Багач покликав його й запитав: 
«Що це я чую про тебе? Дай звіт про своє домогосподарювання, 
оскільки ти не можеш більше бути управителем». 
У Біблії є образи та символи, які ілюструють духовні істини. 

Війни ізраїльського народу, наприклад, є фізичним прикладом 
духовної істини про духовну війну. Притчі Ісуса особливо багаті 
на символи, образи та порівняння. Багач є ілюстрацією Бога, 
Який одного дня покличе кожного з нас і запитає, що ми зробили 
з тим, що Він нам дав. 
Як і управитель, ми нічим не володіємо; ми лише розпоряд-

жаємся всім тим, що нам дано. Ми розпорядники наших талантів, 
нашого часу, нашої роботи, наших фінансів, наших шлюбів, на-
ших дітей, нашого служіння і т. д. За все це ми повинні дати звіт 
перед Богом. Бувають моменти в нашому житті, коли Бог закли-
кає нас відповісти за себе, навіть не дочекавшись «великого суду» 
після смерті. Ці часи можуть бути кризовими для нас. 
Коли ми починаємо аналізувати управління своїм життям – те, 

що ми зробили з нашими талантами, прагненнями, часом – ми 
зустрічаємося з реальністю. Зазвичай ми аналізуємо себе, коли 
відчуваємо, що старіємо. Це можна назвати «кризою середнього 
віку». Причина, чому люди кажуть: «Життя починається в сорок», 
– полягає в тому, що в нашому аналізі ми усвідомлюємо, що ми 
більше не «молоді», вірогідно, і не «молодята», і не «молоді бать-
ки», і не «стажери» або «учні». Ми об’єктивно бачимо, чого ми 
досягли або не досягли, і робимо розумну оцінку того, що ми мо-
жемо очікувати, рухаючись у тому ж напрямку. З наближенням до  
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«середнього віку» з’являється схильність до роздумів, результа-
том яких можуть бути як хороші наслідки, так і катастрофічні. 
У такий час ми повинні пам’ятати, що тільки Бог має істинне 

бачення. Він знає, чого насправді було досягнуто і що ми здатні 
зробити до кінця свого життя. Без Його точки зору ми будемо 
схильні мінімізувати те, що можемо зробити. Якщо ми ставимо 
перед собою досяжні цілі, але не маємо бачення Бога, ми будемо 
схильні не порушувати звички, що було б необхідно для досяг-
нення наших цілей, і в кінцевому підсумку зазнаємо поразки й 
почуватимемось ще гірше. Бог може зробити неможливе в нашо-
му житті, якщо ми витратимо час на те, щоб отримати Його ба-
чення, підемо в ногу разом з Ним, підхопимо Його світогляд і 
почнемо втілювати свої мрії. 
Управитель, про якого говорив Ісус, зрозумів, що його «покли-

кали на килим». Він знав, що час його перебування в домі госпо-
даря закінчується. Йому потрібно було негайно щось зробити, 
щоб забезпечити собі майбутнє після звільнення. 

«Що маю робити, – мій пан позбавляє мене управління? Копа-
ти не маю сили, жебракувати соромлюся. Знаю, що зроблю: коли 
буду усунений від управління, то хай приймуть мене до своїх до-
мів!» 
Ісус продовжив Свою притчу: «І, покликавши кожного з борж-

ників свого пана, запитав першого: Скільки винен ти моєму пано-
ві? Той відповів: сто мірок олії. І сказав він йому: візьми свою 
розписку, швидко сідай і напиши: п’ятдесят». 
Управитель продовжував укладати угоди з кожним із боржни-

ків багатої людини, щоб зменшити їхні рахунки. Ісус закінчив 
Свою притчу, кажучи: «І похвалив пан нечесного управителя, бо 
той мудро вчинив. Адже сини цього світу мудріші від синів світла 
у своєму роді.  
І я вам кажу: Набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб 

коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. Вірний у най-
меншому – і у великому вірний; несправедливий у найменшому – 
і у великому несправедливий. Тож коли в неправедному багатстві 
ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє? І коли в чужому 
ви не були вірні то хто вам дасть ваше? 
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Жодний раб не може двом панам служити: або першого буде 
ненавидіти, а другого любитиме; або першого буде триматися, а 
другим нехтуватиме. Не можете служити Богові й мамоні!» 
Цей чоловік, як відомо, був поганим управителем. Він не вів 

справи належним чином. Але він не був убогим духом чи позбав-
леним хитрості. Є багато принципів Царства Божого, яким Ісус 
навчив нас у цій короткій притчі, але три з них особливо стосу-
ються кризи. 

1. Дружба – найбільше багатство життя. 
По-перше, слуга знав, що найбільше багатство життя не в 

грошах, а в дружбі. Він також розумів, що кошти надходять від 
друзів. Коли наша криза викликана проблемами в бізнесі, еконо-
мічним спадом, рецесією або чимось гіршим, то клієнти, покупці, 
постачальники чи виробники, які є нашими друзями, продовжу-
ють вести бізнес. Справжні друзі допомагають одне одному у 
важкі часи. 
Слуга не боявся використовувати гроші, щоб заводити друзів. 

Він зрозумів, що гроші не такі важливі, як друзі. Якби він розум-
но використовував гроші, у нього було б більше друзів. 

«Не залишай свого друга ані друга свого батька, і не шукай 
дому твого брата в день свого нещастя, бо кращий сусід, що по-
ряд, ніж брат, котрий далеко». Цей біблійний вірш показує, що 
відстань ніколи не вимірюється милями, а завжди любов’ю. Так 
само багатство ніколи не вимірюється грошима, а завжди друзя-
ми. 
Найбільша бідність не у відсутності багатства, а в убогості 

духа. Найбільше багатство не в грошах, а в дружбі. 
2. Плануйте наперед: почніть з вічності й рухайтесь у зво-

ротному напрямку. 
По-друге, слуга продемонстрував свою мудрість у підготовці 

до майбутнього. «Невдала підготовка – це підготовка до невдачі», 
– говорить приказка. Він зрозумів, що покидає тимчасовий період 
життя і входить у новий. Під час кризи він зберіг здоровий глузд і 
планував наперед. Це символізує необхідність готуватися не лише 
до завтрашнього дня, але й до вічного життя. 
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Безліч разів у земних справах ми готуємо себе до коледжу, ро-
боти чи шлюбу. Проте часто ми погано готуємся до найважливі-
шого – нашого вічного життя. Яка користь, якщо ми живемо «хо-
рошим» життям на землі, але ніяк не готуємося до вічності? Ми 
знаємо, що помремо. «Єдине, що є неминучим на цій землі, – це 
смерть і податки», – говорить стара приказка. Знати це, але не го-
туватися до цього, – нерозумно. Найважливіше рішення, яке лю-
дина повинна ухвалити на землі, є рішенням, що Ісус Христос 
буде її Господом. Друге за важливістю рішення – вибір чоловіка 
або дружини. Але скільки людей витрачають усе життя на хвилю-
вання про друге й пропускають перше. 

3. Не бійтеся починати спочатку. 
По-третє, слуга знав, що ніколи не пізно почати все спочатку. 

Він зіткнувся з важкою ситуацією, але він приготувався залишити 
одну діяльність, щоб почати іншу кар’єру, завести нових друзів і 
змінити своє життя. 
Ніщо в житті не вічне, навіть стан, який ми переживаємо у 

«середньому віці». Усе минає. Постійність ми маємо лише в Бо-
жому Дусі та Божому Слові. Друзі будуть змінюватися, місце на-
шого проживання змінюватиметься, бізнес змінюватиметься, і ми 
як люди теж будемо змінюватися. 
Один із найпоширеніших висловів Біблії, який часто повто-

рюють різні письменники, – «І сталося так». Це означає, що кож-
ного разу в певний момент щось стається. Цей вислів набуває ще 
одного значення, коли ми усвідомлюємо, що все проходить, а не 
залишається. Ніщо у вашому житті не приходить до вас, щоб 
залишитися; усе відбувається, щоб пройти. 
Я дякую Богу, що більшість періодів мого життя дали мені 

уроки, які привели мене до сьогодні, але жоден із цих періодів не 
залишився. Вони всі пройшли. Те, чого мене навчили стосунки, 
робота й досвід, залишилося в моєму дусі й характері, але самі 
ситуації вже позаду. 
Ми з Ненсі ввійшли в «кризу середнього віку», коли Бог по-

кликав кожного з нас відповісти за все, що ми зробили. Попри те, 
що ми служили двадцять років, Бог не закінчив з нами. Після 
роздумів про наше життя, управління, подружжя, сім’ю, служіння 
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ми все підкорили Господу – і Він ввів нас у краще, вагоміше, ко-
рисніше, ніж ми коли-небудь мріяли. 
Служіння, яким ми зараз займаємося, не виникло саме в мо-

мент кризи. Ми пішли в «пустелю», де Бог навчав і випробовував 
нас ще десять років. Наприкінці цього періоду, коли більшість 
людей думає про вихід на пенсію, Бог увів нас у нове служіння, 
яке, безперечно, є найбільш насиченим, задовольняючим і про-
дуктивним у нашому житті. 
Бог ніколи нічого не починає з негативу, і Він ніколи нічого не 

закінчить негативно. Усе, що зараз проходить у вашому житті, 
буде замінено чимось більшим, кращим, ніж те, що ви пережили 
раніше. Неважливо, п’ятнадцять вам чи п’ятдесят, коли ви читає-
те це. Підкоріть усе своє минуле Богові, виконайте свої десять 
кроків, щоб залишити минуле позаду, і подивіться, які великі речі 
Він зробить у вашому житті. 
ПАМ'ЯТАЙТЕ 

• Ми нічим не володіємо; ми лише розпоряджаємся всім тим, 
що нам дано. 

• Відстань ніколи не вимірюється милями, а завжди любов’ю. 

• Найбільша бідність не у відсутності багатства, а в убогості 
духа. Найбільше багатство не в грошах, а в дружбі. 

• Плануйте наперед: почніть з вічності й рухайтесь у зворот-
ному напрямку. 

• Ніщо у вашому житті не приходило до вас, щоб залишитися; 
усе відбувалося, щоб пройти. 

• Бог ніколи нічого не починає з негативу й ніколи нічого не 
закінчує негативно. 
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ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГИ 
«Коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, 

яку лише просять, буде їм дано від Мого Отця Небесного». 
Згода з Богом вивільняє силу у вашому житті. Згода з іншою 

людиною вивільняє віру в серця обох, на яку відповідає Бог. Коли 
ви перебуваєте в згоді з іншою людиною і молитеся згідно з Бо-
жим Словом і Божою волею, у духовній сфері відбувається рух, 
який неможливо зупинити. 
Там, де згода, – там сила. Там, де немає згоди, – там безсилля. 
Коли перші жителі землі будували вежу на долині Шинаар, Бог 

змішав їхні мови, щоб перешкодити досягненню їхньої мети. По-
при те, що вони були безбожними, ці люди змогли багато чого 
досягти, діючи згідно з Божим принципом згоди. Коли їхні мови 
переплуталися, вони більше не могли домовитися і їхні плани 
були зруйнувані. 
У часи перехідного періоду й кризи, коли чоловік і дружина не 

можуть дійти згоди, сварка завжди ускладнює та заплутує справу. 
Коли в домі виникають сварки, діти реагують негативно, тому що 
вони близькі по духу зі своїми батьками. Їхнє негативне ставлен-
ня ще більше погіршує ситуацію. Коли в сім’ї виникають розбіж-
ності й порушується мир у домі, Бог лікує Собою та Своїм Сло-
вом. Якщо сім’я прийде до згоди з Богом і Його Словом щодо си-
туації, може статися найпотужніший прорив у житті всіх зацікав-
лених у цьому. 

«Учини моє серце», – писав псалмоспівець. Він знав, що «коли 
дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім». Він хотів, 
щоб його серце було вірним Божим намірам. Наші серця повинні 
бути цілісними, тому ми маємо бути у згоді з собою. Це означає 
бути рішучим і твердим у своїх рішеннях та переконаннях. 
Кожен зустрічався з нерішучістю. Коли ви не впевнені, вас 

легко похитнути. Але коли ви ухвалюєте рішення, що криза при-
пиняється, що сатана не вкраде вашу радість, що ваша сім’я не 
буде обділена Божим благословенням, і ви віддані цьому рішен-
ню, у пекла немає сили, щоб перемогти вас. 
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Коли чоловік і дружина в згоді, діти підкоряються їхній владі. 
Результатом батьківської згоди є авторитет у домі, а також мир у 
їхніх серцях. У згоді є сила. 
Самотнім людям у кризі потрібно шукати молитовного парт-

нера або групу, які погодяться разом з ними у молитві. Двоє у 
згоді сильніші за тисячу в незгоді, а «нитка, скручена втроє, не 
скоро порветься». 
Якщо ви перебуваєте в згоді із собою, з Богом, з іншими 

людьми та впевнено рухаєтесь уперед, ви переможете. 
Перебування в Христі  

Коли ви ввійшли в нове місце або в нові стосунки, у вас почи-
нається час перебування. Бог сказав Ною увійти в ковчег, а потім 
вийти з ковчегу. Але в період між першим і другим наказом, як 
Біблія каже, Ной і його сім’я залишалися в ковчезі. 
Після виходу з однієї ситуації вхід в іншу є майже миттєвим. 

Але після входу настає період перебування. 
Ісус говорив про постійне перебування в Бозі, яке приносить 

Його присутність у наше життя. Завдяки молитві в Ім’я Ісуса, у 
згоді з Божим Духом віруючі можуть правильно просити й отри-
мувати відповіді на свої молитви. 
Період перебування між кризами дає нам сили пережити кож-

ну наступну кризу. Перебувати в Бозі важливіше, ніж пережити 
одну перемогу під час кризи. 
Ісус усвідомлював важливість постійного перебування в Бозі, 

коли говорив: «Якщо ж будете перебувати в Мені, а Мої слова пе-
ребуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть – і ста-
неться вам». 
Ісус ніколи не казав: «Якщо ви відчуєте Мене». 
Відчувати перемогу під час кризи – це чудово, але постійно 

перебувати в Христі – краще. Багато людей не можуть прийняти 
це і залишаються духовними «немовлятами», які потребують 
Слова у вигляді «молока», а не «твердої їжі». Вони можуть по-
стійно грішити, бігти до церковного вівтаря, щоб помолитися і 
покаятися, а потім знову йти грішити. Набагато краще навчитися 
перебувати в Христі, дозволяючи Духу Божому щодня вести нас 
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подалі від зла до Його досконалої волі для нашого життя, до на-
шої «обітованої землі». 
Якщо ми навчимося перебувати в Христі, ми навчимося жити 

від «слави до слави», а не від «кризи до кризи». Це життя подібне 
до того, яке було в Ісуса Христа. 
Нам потрібна мудрість, щоб мати таке життя. У Слові Божому 

сказано: «Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у 
Бога, Який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано». 
Також Слово говорить: «Сину мій! Якщо ти приймеш Мої сло-

ва і Мої заповіти збережеш у собі; якщо зробиш уважним вухо 
своє до мудрості, а серце своє навернеш для розуму; якщо ти за-
кличеш знання, і звернешся до розуму; якщо шукатимеш його як 
срібла, і намагатимешся знайти його як скарб, – тоді зрозумієш, 
що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога. Адже Господь 
дає мудрість, із Його уст – знання та розсудливість. Він зберігає, 
як скарб, спасіння для праведних, – Він – захист для тих, хто хо-
дить у невинності, – охороняючи Шляхи правди й захищаючи 
стежки вірних своїх. Лише тоді збагнеш, що таке істина й право-
суддя, прямодушність та усяка дорога добра…». 
Шукайте знання й мудрості Божої, ніби ви шукаєте прихова-

ний скарб, географічне положення якого вам відомо. У наступних 
розділах ми трохи поділимося мудрістю про те, як «перебувати в 
Христі». 

Сонце завжди світить 
Пам’ятайте, що якими б темними не здавалися нам речі на 

землі, над хмарами завжди світить сонце. Ми знаємо, що неза-
лежно від того, наскільки темні хмари, наскільки високі хвилі або 
наскільки сильні вітри, над усім цим завжди світить сонце. Хоча 
ми можемо не бачити сонця нашими природними очима, ми поза 
будь-якими сумнівами знаємо, що воно є. 
Те ж саме стосується й сфери духу. Погода впливає на людей, 

але не на сонце. Обставини також не впливають на Слово Боже. 
Ми не прославляємо Бога за несприятливі обставини в житті, але 
ми дякуємо й прославляємо Його посеред них, знаючи перш за 
все, що Бог поруч і Він діє для нашого добра. Бог завжди діє для 
нашого добра. 
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Віра тримається істини, а істина завжди приносить свободу. 
Добре знайте, що: 

Бог існує для вас. 
Бог завжди з вами. 
Бог живе у вас. 

Завдяки цим трьом істинам ви маєте усвідомити найголовніше: 
Бог живе у вас, щоб «викликати у вас бажання і дію за Своєю 
доброю волею». 
Його обіцянка полягає в тому, що «Він обдаровує милістю і 

честю, не позбавляє добробуту тих, котрі живуть бездоганно». 
Чим темніша ніч – тим яскравіше світло. 
Незалежно від того, наскільки густими здаються хмари чи 

якою сильною є буря, над усім цим високо в небі завжди світить 
сонце. Божа любов завжди яскраво сяє для вас. Підкоріться Богу 
та Його волі щодо вашого життя, і ви побачите, куди Він приведе 
вас. 
Прямо зараз погодьмося в молитві. Помолімося зі мною вго-

лос: 
«Отче, в Ім’я Ісуса, мого Господа, я визнаю, що в цей момент 

Ти дієш для мого добра. Прямо зараз я хочу прийняти ці істини у 
свій розум і серце, перебувати в них та довіряти Тобі, що Ти при-
ведеш мене до місця, яке принесе славу Твоєму імені. Ти виводиш 
мене, щоб ввести в краще. Я підкоряюся Твоїй опіці й охороні. 
Ти – Бог Творець. Я вірю, що Ти створиш в мені чисте серце й 

створиш для мене краще життя. Я пробачаю іншим і віддаю себе 
у Твої руки. Дякую Тобі за те, що Ти робиш у моєму житті. Я від-
даю Тобі всю славу й честь в Ім’я Ісуса. Амінь». 
А тепер зізнайтеся, що Бог зробив для вас. 
ПАМ'ЯТАЙТЕ 

• Там, де згода, – там сила. Там, де немає згоди, – там безсил-
ля. 
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• Між входом і виходом триває період перебування. «Перебу-
вання в Христі» між кризовими періодами дає нам силу висто-
яти під час наступної кризи. 

• Якою б сильною не була гроза, високо в небі завжди світить 
сонце. 

• Віра тримається істини, а істина завжди приносить свободу. 

• Бог існує для вас. Бог завжди з вами. Бог живе у вас. 
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ. ЗБЕРІГАЙТЕ 
ПЕРЕМОЖНЕ ЖИТТЯ 



РОЗДІЛ 9 

ЯК ПЕРЕЙТИ ВІД НЕВДАЧІ ДО УСПІХУ 
Коли в нашому житті здійснюються Божі бажання або відбу-

вається щось хороше, у християнському колі це називають пере-
могою. Люди часто моляться про перемогу в якійсь ситуації, і це 
стало загальноприйнятим словом, що означає позитивний вихід з 
кризи – чи то фінансова, емоційна, сімейна чи якась інша серйоз-
на проблема. Будь-яка боротьба за перемогу буде прославляти 
Бога; кожна така боротьба буде потужною та гідною зусиль. Щоб 
і надалі продовжувати жити в перемозі після її здобуття, нам по-
трібно знати біблійні принципи й постійно перебувати в Христі. 
Перший принцип: легше отримати, ніж зберегти. Легше за-

воювати території під час війни, ніж керувати ними після її закін-
чення. Легше укласти шлюб, ніж зберегти його здоровим та 
успішним після весілля. Легше купити автомобіль, ніж підтриму-
вати його в належному стані після придбання. У кожній сфері 
життя легше отримати, ніж зберегти. 
Деякі дослідники Біблії вважають, що Земля, якою ми її знає-

мо, буде знищена, коли гріховність людини дасть поштовх атом-
ній реакції, яка спалить усі стихії та атмосфери. Через надзвичай-
но високу температуру земля почне танути, а мінерали потечуть з 
гір золотими ріками. Моря випаруються, а пісок перетвориться на 
скло. У результаті вся Земля стане незаймано чистою, вишукано 
красивою, із золотими вулицями й скляними морями. 
Незалежно від того, чи правильна ця теорія, у її основі лежить 

біблійний принцип: Божа модель успіху – це очищення. Бог ніко-
ли не починає та не закінчує негативно. Божий план для Його 
творіння полягає в тому, щоб почати й закінчити позитивно. Його 
задум для цієї планети полягає в тому, щоб почати позитивно з 
Едему й закінчити позитивно Новим Єрусалимом. Щоб Земля у 
своєму існуванні мала щасливий кінець, зі своїм розпутством і 
забрудненням їй доведеться пройти очищення. 
Божий план для нас починається й закінчується позитивно. 

Ми досягнемо своїх позитивних цілей через очищення. Божа мо-
дель для нашого життя – це модель зростання. Під Його опікою  
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ми ростемо, розширюємось і приймаємо більшу відповідальність, 
щоб досягти зрілості. 
Щоб зростати в Бозі, ми повинні пройти Його випробування 

зрілості, які пролягають через кризу. Криза не обов’язково має 
нас зміцнити, але вона покаже, наскільки ми сильні. Якщо ми 
спроможні впоратися, ми усвідомимо свою силу й станемо ще 
сильнішими у вірі, мужності, переконанні та різних духовних 
якостях. 
У кожному випробуванні ми можемо перемогти або зазнати 

поразки. Якщо ми зазнаємо поразки, ми несемо цю невдачу з со-
бою. Але процес очищення очищає нас від невдачі. 
Щоб очистити нас, Бог дає нам те саме випробування, і ми 

знову переживаємо ту саму чи подібну кризу. Тим не менш, перш 
ніж Бог зробить це, Він дасть нам зростання. Він хоче підготувати 
нас до цього випробування, щоб замінити нашу невдачу успіхом і 
ми йшли далі. 

Візьміть відповідальність 
Ми повинні бути готові взяти відповідальність за невдачу, 

перш ніж зможемо взяти відповідальність за успіх. Беручи на 
себе відповідальність за невдачу, ми відкриваємо себе для по-
вторного випробування. Якщо ми пройдемо його, це очистить нас 
від попередньої невдачі. Прийняття відповідальності за невдачу 
дозволяє нам прийняти відповідальність за успіх. 
Часто люди не хочуть знову проходити випробування. Але 

тільки так вони зможуть очиститися від попередньої невдачі. 
Багато хороших християн відмовляються встати з дивана, щоб 

розпочати автобусне служіння, свідчити на вулиці, служити в бу-
динку престарілих або викладати в недільній школі. Вони не ба-
жають нести відповідальність за свої можливі невдачі. Це сто-
сується людей, які не хочуть отримати освіту, роботу, стати бать-
ками або мати будь-які інші справжні досягнення в житті. 

Призначені для успіху 
Страх невдачі базується на страху смерті. Люди очікують не-

вдачі. Земля здригається, трава сохне, зірки падають, бізнеси ро-
зоряються, тіло розкладається. Смерть є постійною загрозою, як і 
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невдача. Щоб подолати невдачу, ми повинні налаштуватися на 
позитив, а потім оновити свій розум позитивним мисленням. 
Ми народилися в егоїстичному суспільстві й стали схожими на 

негативно налаштованих людей навколо нас. Для більшості з нас 
одним із перших було слово «ні». Потім ми вивчили «моє». Одна 
егоїстична модель ішла за іншою. Біблія говорить нам, що ми пе-
рейшли від гріха (негативу) і стали праведними (позитив), коли 
наш дух відродився через віру в Ісуса Христа. 

«Так і написано: Перша людина – Адам – став живою душею, 
а останній Адам [Ісус] – Дух, Який оживляє. Але не духовний 
спочатку, а душевний; потім – духовний. Перша людина – із зем-
лі, земна. Друга Людина, (Господь), – з неба. Який земний – такі й 
земні, і Який небесний – такі й небесні. І як ми носили образ зем-
ного, так носитимемо образ небесного». 
Коли ми народилися від Адама, від людини, ми народилися 

земними. Але коли ми народилися від Божого Духа, Який ожив-
ляє, від Божественного, ми народилися духовними. Духовне по-
чинає домінувати над земним у нашому житті. 
Ми повинні змінитися, щоб налаштувати себе на позитив, коли 

нас мотивує віра, упевненість та успіх. Це досягається шляхом 
«оновлення вашого розуму» через омивання його Словом Божим. 
Бог навчав Ісуса Навина успіху. Його настанови позбавили 

Ісуса Навина й ізраїльтян невдач і рабства в Єгипті та подарували 
успіх і заплановані Богом перемоги: 

«Отже, будь сильний духом і дуже мужній, аби старанно до-
тримуватись і діяти, згідно з усім Законом, про який тобі заповів 
Мій слуга Мойсей. Не ухиляйся від нього ні направо, ні наліво, 
щоб тобі щастило в усіх твоїх справах. Нехай книга цього Закону 
не відходить від твоїх уст; роздумуй над ним удень і вночі, щоб 
докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді 
ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо». 
Знову ж таки, у Псалмах написано, що Бог зробив усіх нас 

спроможними досягти успіху в житті: 
«Блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не 

стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів, але він 
насолоджується Господнім Законом, і над Його Законом він роз-
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думує вдень і вночі. Він буде, як дерево, посаджене біля потоків 
води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не 
в’яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх». 
Процвітання є природним, послідовно впорядкованим резуль-

татом праведності в житті. 
Процес Божого перетворення в нашому житті відбувається на 

хресті Ісуса Христа, Який є втіленим Божим Словом. Хрест дарує 
нам перемоги. Смерть Ісуса стала найбільшим тріумфом для люд-
ства. Спочатку ми були створені дітьми Адама в тілі. Але на Хре-
сті ми надприродно переродилися в Божу сім’ю як Його діти. 
Як нові творіння, ми отримали доступ до всіх ресурсів Неба 

для всього нашого життя. Бог заохочує нас і вдень, і вночі вико-
ристовувати ресурси Неба для будь-яких наших потреб. Усі ре-
сурси Неба були вкладені в Голгофу, тому якщо вони нам потріб-
ні, ми отримуємо їх через хрест. 
Деяким людям здається, що просити Бога в молитві означає 

нав’язуватися Йому. Вони поводяться так, ніби, попросивши в 
Бога благодаті, сили, знання, мудрості або здібностей, вони зне-
силять Його або вичерпають Його запаси. Це дуже далеко від 
істини. 
У наших природних тілах ми обмежені часом і простором. Ці 

виміри нас стискають, ущільнюють, пригнічують та обмежують. 
У нас ніколи не вистачає часу. Нам ніколи не вистачає місця. Ми 
живемо у світі розчарування, неспроможності й недостатку. Але 
Ісус не підвладний ні часу, ні простору. Як Бог у тілі Він узяв на 
себе нашу обмеженість, а коли помер і воскрес із мертвих, Він 
дав нам безмежність Свого життя у воскресінні. 
Бог є Богом надлишку.  
Сьогодні Ісус не підвладний ні часу, ні простору. Ми можемо 

покластися на Його графік і Його необмежені здібності в будь-
який момент, щоб наш успіх був гарантований. Чи заслуговуємо 
ми на це? Ні! Ми заслуговуємо на смерть, але, слава Богу, Хри-
стос помер за нас. Щоб досягти успіху, ми покладаємося не на 
свою гідність, а на Господню. 
Бог любить нас безумовно. Оскільки єдине, чого ми гідні поза 

Христом, – це смерть, лише завдяки гідності Ісуса ми маємо до-
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ступ до ресурсів Неба. Отже, не має значення, чи почуваємося ми 
добре, чи погано. Ми молимося, тому що так каже Бог і тому що 
Він обіцяє, що Його ресурси будуть нам доступні, коли ми це ро-
битимемо. 
Божий зразок успіху для нашого життя не ґрунтується на на-

ших здібностях, тому що ми обмежені нашою точкою зору, інте-
лектом, часом, простором і людською природою. Божий зразок 
успіху ґрунтується на безмежності Ісуса Христа. Коли ми в Хри-
сті, обмеження знімаються. 
Божий зразок загального християнського успіху однаковий для 

кожного з нас, але індивідуальні зразки можуть значно відрізня-
тися. Мойсей пішов на гору, щоб помолитися та отримати Божий 
взірець для ізраїльського народу. Коли Ізраїль наслідував Божий 
взірець, він досягав успіху. Але коли ізраїльтяни наслідували тих, 
хто зводив їх зі шляху Божого зразка, вони втрачали перемогу й 
ставали переможеними. Бог має зразок для кожного з нас. Немає 
двох однакових зразків. 
Одним із учинків тіла, перерахованих у Біблії, є заздрість. За-

здрість можна визначити як ревнощі, які призводять до копіюван-
ня. Заздрити означає взяти чужий зразок і спробувати зробити 
його своїм. Коли ви дивитеся на досягнення вірних Божих людей, 
ви бачите, що в кожного з них свій приклад успіху. Авраам, апо-
стол Павло, Д. Л. Муді, Біллі Ґрем – усі вони отримали власний 
шлях від Бога, не похитнулися на ньому й не змінювали його. 
Вони дотримувалися даного Богом зразка й досягли величезного 
успіху. 
Наша проблема полягає в тому, що ми беремо зразок інших 

людей, застосовуємо його у власному житті й намагаємось змуси-
ти його працювати для нас так само, як для них. Ми хочемо ско-
піювати чийсь приклад. Ми хочемо наслідувати його. Але коли 
нам це не вдається, ми дивуємось. У чомусь наші шляхи будуть 
схожі, але все одно наші зразки будуть унікальними. 
Ви можете знайти основні Божі зразки, слухаючи вчителя із-за 

катедри. Але ви знайдете Божий індивідуальний зразок для влас-
ного життя, коли залишитеся з Ним наодинці. 
Божий план успіху для вас – це зустрітися з Ним наодинці, і 

Бог відкриє Свою волю та Свій зразок вам особисто. 
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Незалежно від того, що могло статися з вами в минулому, кін-
цевою метою вашого життя є не криза, біда чи катастрофа. Кінце-
вою метою вашого життя є успіх, святість, праведність і відповід-
ність образу Ісуса Христа. 
ПАМ'ЯТАЙТЕ: 

• Легше отримати, ніж зберегти. 

• Щоб привести нас до успіху, Бог має очистити нас від не-
вдач. 

• Божий план для нас починається й закінчується позитивно. 

• Щоб прийняти відповідальність за успіх, потрібно прийняти 
відповідальність за невдачу. 

• Щоб подолати невдачу, ми маємо налаштуватися на позитив. 

• Процвітання є природним, послідовно впорядкованим ре-
зультатом праведності в житті. 

• Божий зразок успіху базується на безмежності Ісуса Христа. 

• Криза – це не провал. Це лише процес. 
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РОЗДІЛ 10 

СИЛА ВАШОГО СПОВІДАННЯ ВІРИ 
«Кожного, хто визнає Мене перед людьми, визнаю і Я його 

перед Моїм Отцем, Який на небесах, а хто відречеться від Мене 
перед людьми, відречуся його і я перед Отцем Моїм, Який на не-
бесах». 
Цей принцип, якому навчає Ісус, приносить позитивне став-

лення духу. Це необхідно, щоб мати позитивне, подібне до Хри-
стового життя. Слово, яке тут перекладено як «визнати», у Біблії 
короля Якова звучить як «сповідати». Сповідання Ісуса є скелею, 
на якій ми стоїмо як християни. Коли Петро визнав, що Ісус Гос-
подь, Той сказав йому: «Не тіло і кров тобі це відкрили, а Мій 
Отець Небесний… І на цій скелі Я збудую Свою Церкву». 
Апостол Павло пояснює цей уривок: «Якщо визнаєш своїми 

устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його 
з мертвих, то спасешся. Бо серцем віримо для праведності, а устами 
визнаємо для спасіння». 
Сповідання Христа Господом є основою спасіння. Це скеля 

або підґрунтя, на яких ми будуємо своє духовне життя. Як і обі-
цяв Ісус, Він побудував Свою Церкву на камені – тих, хто спові-
дує Його панування. 
Сповідання Ісуса є позитивним. Сповідання хвали, сповідання 

вдячності, сповідання прощення, сповідання милосердя, спові-
дання провидіння – усі вони є визнанням присутності Бога в на-
шому житті. 
Сповідання Ісуса є позитивною дією віри в Батька та в Ісуса 

Христа. Це основа нашого християнського життя. Сповідання 
Христа – це не те саме, що свідчити про Нього та представляти 
Його іншим, але воно використовується в обох випадках. Пред-
ставлення Христа – це демонстрація відкритого зразка істини. Це 
представлення Святого Письма з метою привести людей до 
пізнання Ісуса, щоб вони могли прийняти Його як Спасителя. 
Свідчити – це розповідати про те, що Христос зробив у вашому 
житті. Свідчення не спонукає людину прийняти Христа як Спаси-
теля, хоча воно може бути інструментом, щоб зацікавити її. Тіль 
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ки Слово врятує людину. Але ми можемо сповідувати Христа пе-
ред іншими обома способами. 
Коли ми сповідуємо позитив, ми заряджаємо атмосферу силою 

Божою та змінюємо ставлення до себе й оточуючих. Хто хоче 
бути поруч з людьми, які весь час скаржаться? Їхні слова мають 
творчу силу, яка наповнює атмосферу негативом. Сповідання 
Христа наповнює атмосферу позитивом. Ми можемо змінити дух 
та атмосферу вдома чи на роботі, лише сповідуючи Христа. 
У молитві наше позитивне сповідання Христа зміцнює нашу 

віру. Якщо ми постійно сповідуємо свої слабкості, ми можемо 
закінчити молитву, сповнені смутку або жалю до себе. Коли ж ми 
сповідуємо негативне, але потім говоримо про реальність того, 
Ким є Ісус у кожній ситуації, за яку ми молимося, ми закінчуємо з 
усвідомленням того, що сила Бога супроводжувала наше спові-
дання і що Його Дух діє в нашому житті та в ситуації, за яку ми 
молилися. 
Погляньте, як це працює в сім'ї. Багато батьків бачать у своїх 

дітях лише погане. У молитві ми можемо просити Бога пробачити 
наших дітей. Потім ми виходимо за межі гріхів у сферу надпри-
родного, коли сповідуємо прощення Христа для них, Його турбо-
ту про них, забезпечення Батька для їхнього спасіння та Його 
плани щодо їхнього життя. Наше батьківське его може постраж-
дати від того, що наші діти погано поводяться в школі або поли-
шають церковні заходи, але ми повинні підкорити своє его Свя-
тому Духу, щоб молитися за них ефективно. Саме так ми визнає-
мо проблему, але молимося з позитивною вірою, яка дарує життя. 
Потік Божого Духа – це позитивний потік, сповнений Божої 

доброти, Його любові, благодаті, милосердя й прощення. Коли ми 
молимося згідно з Його Духом і визнаємо Божу доброту під час 
наших розмов, ми вивільняємо Його силу в наше життя, життя 
інших та обставини, у яких ми знаходимося. 

Ототожнюйте себе з Христом 
Визнання Ісуса є необхідним для ототожнення з Ним. Єдиний 

спосіб бути прийнятним для Бога – це ототожнитися з Ісусом. 
Саме Його праведність, а не наша власна, приводить нас у при-
сутність Бога. Багато людей піклуються про свою зайнятість – 
участь у церковних заходах, благодійності, житті своєї общини, 
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водночас минаючи ототожнення з Христом. Наша зайнятість 
може перетворитися на «церковність» замість християнства. 
У той момент, коли ми визнаємо Христа, ми ототожнюємося з 

Ним, і Він сповідує нас перед Батьком. Бог Отець задоволений 
тим, що ми ототожнюємося вірою із Сином, і публічно визнає нас 
перед людьми багатьма способами. 
Деякі із слухачів Ісуса підійшли до Нього й попросили: «Гос-

поди, скажи нам щось, щоб ми знали, чи Ти справді Бог, чи ні». 
Але Ісус відповів: «Чому ви не робите того, що Я кажу? Лише 
тоді ви дізнаєтесь, чи Я Бог». 
Якщо ми будемо робити те, що говорить Христос, і сповідува-

ти Його в покорі Його Слову, ми пізнаємо, що Він є Богом, тому 
що побачимо результати. 
Ви коли-небудь розмовляли з кимось про Господа й раптом 

усвідомлювали, що говорите речі, про які ви не здогадувалися, що 
знаєте їх? Ви висловлювали істину ясніше, ніж самі її розуміли. 
Саме тоді Батько публічно сповідав вас перед людьми. Оскільки 
ви ототожнилися з Христом, Бог Отець ототожнився з вами: Він 
дав вам «розум Христа» і слова, які ви мали сказати. 
Ми можемо почуватися чудово, коли ототожнюємося з Хри-

стом. Але насправді чудово те, що Бог бажає ототожнитися зі 
Своїм народом. Всемогутній Бог набагато більше бажає ото-
тожнитися з нами, ніж ми бажаємо ототожнитися з Ним. 
Сповідання віри в Ісуса Христа починає Божу роботу в нашо-

му житті. Наші стосунки з Христом і Його робота в нас оста-
точно підтверджуються, коли ми сповідуємо Його. Підтвердження 
Божого Слова вивільняє Його силу. 
Одного разу Ісус зцілив десятьох прокажених, і вони відійшли 

від Нього, знаючи, що їхні тіла повністю зцілені. Коли вони пі-
шли, один із них повернувся й сказав Ісусу: «Дякую». Ісус відпо-
вів: «Підведися і йди; твоя віра тебе спасла». Подякувавши Ісусо-
ві, цей чоловік підтвердив Божу роботу, визнавши, що його зцілив 
саме Ісус. Я вважаю, що цілісність, яку він отримав, була набагато 
більшою, ніж фізичне зцілення інших дев’яти. 
Сповідання Христа необхідне для посвячення Йому. У Біблії 

сказано, що яка людина в серці своїм, така вона насправді. Ми те, 
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у що ми віримо, і ми посвячені тому, що сповідуємо. Коли ми 
сповідуємо те, у що віримо, ми посвячуємо себе нашим переко-
нанням. Якщо ми щось не сповідуємо, ми не повинні говорити, 
що віримо в це. Якщо ми не визнаємо, що віримо в це, ми можемо 
змінити свою віру. 
Ісуса неправильно зрозуміли й висміяли через Його ототож-

нення з Богом. Його засудили за те, що Він назвав Себе Тим, Ким 
Він був насправді. Часто нас можуть неправильно зрозуміти, кри-
тикувати та засуджувати за наше сповідання того, що ми є дітьми 
живого Бога, що ми є співспадкоємцями з Ісусом Христом, що ми 
є братами й сестрами Ісуса та частиною Божої сім’ї. Такі звину-
вачення походять від сатани, «обвинувача наших братів», щоб ми 
перестали сповідувати, ким насправді ми є в Христі. 
Як наш старший Брат, Ісус пропонує захист, безпеку та висо-

кий рівень життя, якого не може забезпечити жоден земний брат. 
Сатана хоче заплутати ці стосунки й залишити нас незахищеними 
та з низькою самооцінкою. Цим він спотворює Євангелію. Він 
може перешкодити поширенню Доброї Новини, якщо змусить нас 
перестати сповідувати свою віру та свідчити про наше життя. 
Сповідання необхідне для ототожнення. Сповідання необхідне 

для посвячення. Сповідання необхідне для стосунків. 
Коли ми ототожнюємо себе з Ісусом, сповідуючи Його, ми 

приєднуємося до істини. Ісус сказав: «Я є дорога, і правда, і жит-
тя!» Дорога й життя залежать від істини. Істина – це основа. 
Ісус говорив тільки істину. Коли Він ототожнився з Батьком, 

Він говорив істину. Коли Ісус сказав, що Він Син Божий, Він ска-
зав істину. Ісус не сказав: «Я вірю, що колись зможу стати Сином 
Божим». Він також не сказав: «Я Бог Батько». Він не применшив і 
не перебільшив, коли сказав: «Я Син Божий». Це була правда, 
сказана з чітко визначеним почуттям ідентичності, яке ґрунтуєть-
ся на істині. Ісус був упевнений в істині. Усі біси в пеклі не змог-
ли похитнути Його. Усі теологи світу не змогли зламати Його. 
Неправильно додавати щось до істини або казати не всю істи-

ну. Неправильно говорити про себе більше, ніж ми є насправді. 
Але також неправильно говорити про себе менше, ніж ми є на-
справді, – ми діти живого Бога й співспадкоємці Христа. Коли ми 
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кажемо, що ми менші, ніж ми є, ми применшуємо силу Бога в 
нашому житті. 
Ми стали новими створіннями, відродженими в царському 

священстві Ісуса. Якщо ви вірите в це, сповідуйте це. Багато лю-
дей слабкі у своїй вірі саме тому, що вони слабкі у своєму спові-
данні й ідентифікації з Христом. 
У мене був знайомий на ім’я Джефф, і йому завжди було важко 

у своєму християнському житті. Він постійно приходив до мене 
за порадою щодо одних і тих самих гріхів і ніколи не бачив 
справжньої перемоги в жодній сфері свого життя. Здавалося, він 
не здатний піднятися вище певного рівня у своїй вірі, перш ніж 
зазнає величезного розчарування, стане похмурим та пригніченим 
і повернеться до мене, щоб отримати запевнення й підбадьорен-
ня. Одного разу Джефф сидів за обідом з кількома друзями з ро-
боти, і розмова зайшла про релігію. Джефф зізнався, що вірить в 
Ісуса Христа й ототожнює себе з Господом. Коли він того дня по-
вернувся до роботи, він почувався краще, ніж зазвичай. Протягом 
тижня він сказав кільком людям, що він християнин, і щоразу по-
чувався краще. Він справді ставав щасливим. 
Минали місяці, але я зрідка його бачив. Коли ми нарешті знову 

зустрілися, я не давав йому поради, а просив розповісти мені про 
всі зміни в його житті. Після того як Джефф навчився сповідувати 
Христа, він подолав бар’єр, який завжди відчував, подолав свої 
постійні гріхи й став переможним християнином. 

Практикуйте свою віру 
Уривок із «Живої Біблії» говорить: «Не витрачайте час на су-

перечки про безглузді ідеї та дурні міфи й легенди. Витрачайте 
свій час та енергію на вправи, щоб підтримувати духовну форму. 
Тілесні вправи – це добре, але духовні вправи набагато важливіші 
й тонізують усе, що ви робите. Тож вправляйтеся духовно та 
практикуйтеся, щоб стати кращим християнином, бо це допоможе 
вам не лише зараз у цьому житті, але й у наступному житті. Це 
правда, і кожен повинен це прийняти». 
Що означає практикувати віру? Давайте з’ясуємо, що ми має-

мо на увазі, коли говоримо про практику гри на фортепіано. Це 
означає повторити те, що ми знаємо, а потім вправами навчитися 
того, чого ми ще не знаємо. Практикуватися означає робити по-
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милки й виправляти їх знову. Ви неодноразово повторюєте гами 
та акорди, доки вони не запам’ятаються. Це практика. 
У своєму житті я бував у церквах, де співаки виходили на сце-

ну, але було очевидно, що вони не репетирували з музикантами. 
Без практики так зване служіння стає гнітючим та соромним для 
всіх. Кому подобається така ситуація? Хто хоче слухати оратора, 
який не репетирував свою промову? Або дивитися гру своєї 
улюбленої спортивної команди, яка не була старанною на трену-
ваннях? 
Так само і з нашою вірою. Нам потрібно практикувати її: вив-

чати Слово, запам’ятовувати Святе Письмо й повторювати те, у 
що ми віримо. Замість того, щоб слухати радіо чи дивитися те-
левізор, наскільки вигідніше було б практикувати те, що, як ви 
знаєте, є істиною. Ми готуємося до сповідування Христа на лю-
дях, вправляючись наодинці. Їдучи дорогою або роблячи щось по 
дому чи у дворі, ми можемо сказати вголос: «Я вірю, що Ісус є 
Сином Божим. Я вірю, що Він прийшов на землю з Небес, наро-
дився від діви, жив безгрішним життям, ходив, роблячи добро та 
зцілюючи всіх хворих і пригнічених дияволом, був прибитий до 
хреста, помер за мої гріхи й воскрес на третій день». 
Це визнання Христа й практика нашої віри. Тоді, коли ми слу-

хаємо когось або намагаємося вести людину в молитві покаяння, 
ми знаємо, що казати, тому що ми це практикували. Ми знаємо 
Писання, щоб відповісти на її запитання. Ми знаємо, що буде 
далі. 
У момент спокуси визнання Христа дає нам силу, необхідну 

для її подолання. Біблія каже про святих на Небі: «І вони пере-
могли його [сатану] кров’ю Агнця та словом свого свідчення». 
Кров Агнця вже була пролита за нас, але щоб перемогти, нам по-
трібно додати слово нашого свідчення. 
Ми сповідуємо Христа для тренування нашої віри. Ми виз-

наємо те, що ми віримо в Ісуса, Ким Він є в нашому житті, Ким 
Він є для наших дітей. Ми визнаємо, Ким є Христос для світу, 
спасенних і неспасенних. Ми визнаємо владу Христа над сатаною 
та речами цього світу. 
Ми сміливо визнаємо Христа перед іншими, тому що віримо в 

Нього. Ми зростаємо в благодаті, вірі й розвитку перед Богом і 
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людьми, коли визнаємо, що Ісус є Господом. Це сила позитивної 
духовності, сповідання Ісуса Христа. 
ПАМ'ЯТАЙТЕ 

• Коли ви спочатку сповідуєте негативне, а потім позитивне – 
це є ключем до спасіння. 

• Коли ми сповідуємо Христа, Бог публічно визнає нас перед 
людьми багатьма способами. 

• Сповідання Ісуса є необхідним для ототожнення з Ним. 

• Сповідання Христа є важливим для відданості Йому. 

• Коли ми сповідуємо Христа, Дух Божий буде рухатися в нас 
і позитивна духовна сила почне діяти в нашому житті. 
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РОЗДІЛ 11 

ГОВОРІТЬ БОЖЕ СЛОВО 
Бог, Творець всесвіту, створив людей, щоб вони відображали 

Його. Як відображення Творця всі люди мають Його творчу силу. 
Ми створені за образом Божим. Коли ми вкладаємо Боже Слово у 
свої вуста й говоримо його, воно має силу діяти в наших обстави-
нах. Сказані слова мають владу над нашим життям і дозволяють 
нам підтримувати високий рівень християнського життя. 
Важливо розуміти, що спочатку ми були створені за Божим 

образом і відродилися в Христі Ісусі через спасіння. Одна з від-
мінностей між нами й тваринами полягає в тому, що тварини мо-
жуть продовжувати рід, але не мають творчої сили. Людина має 
певну міру Божої творчої сили. Наука не здатна творити – вона 
може лише досліджувати те, що вже створено. Учені відкрили 
закон тяжіння і те, що Земля кругла. Але все це вже було створено 
Богом. 
Саме завдяки зразку, за яким ми були створені, людина має 

здатність творити за межами фізичних почуттів. Джерелом твор-
чої сили людини є образ Божий, а також Його Слово. Бог сказав 
слово – і світи, яких раніше не було, раптом виникли. Так само 
людина здатна вплинути на результат свого життя словами, які 
вона говорить. У Притчах сказано, що «смерть і життя у владі 
язика, – і ті, котрі його люблять (нестримані), споживатимуть 
його плоди (результати)». 
Коли чоловік підтримує стосунки з жінкою, він може закохати-

ся й забажати одружитися з нею. Він може фантазувати про 
шлюб, мати наміри взяти шлюб та відчувати емоції від уявлення 
про шлюб, але він ще не одружився. Проте щойно він скаже: «Ти 
вийдеш за мене заміж?» – словами своїх уст він запускає те, що 
виникне або зникне. 
Людина може побачити незайману землю й подумати: «Яке 

чудове місце для житла». Вона може мріяти про будинок, про все 
необхідне, щоб побудувати та розпоряджатися ним, але ця ділянка 
залишиться пустою. Проте якщо вона звернеться до бізнес-парт-
нера й скаже: «Ми можемо там побудувати будинок», – вона по-
чинає творити те, чого не існувало. Коли людина промовляє це,  
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вона присвячує себе цій ідеї, і разом вони починають досліджува-
ти її переваги. Зі слів починається вся творча сила. 

Використовуйте владу Ісуса 
Коли Ісус Христос ходив по землі в людському тілі, Він про-

демонстрував творчу силу Божих слів. Одного разу, коли учні 
були з Ним на морі, піднявся сильний шторм. Почалася паніка. 
Налякані учні опинилися у світі, сповненому страху. У той мо-
мент вони переживали тривогу, напругу, стрес та передчуття тра-
гедії. Коли вони розбудили Ісуса, Який мирно спав, щоб розпові-
сти Йому про небезпеку, Він ступив на ніс човна і сказав творче 
слово до бурі: «Перестань, ущухни!» Коли Ісус так промовив, 
Святий Дух виконав це – і настала тиша. 
Ісус пішов до будинку, де лежала мертва дівчина. Він звелів 

усім плакальницям розійтися, а дівчині сказав: «Уставай». У цей 
момент там, де була безжиттєвість, з’явилося життя. Там, де була 
блідість смерті, постало сяюче обличчя живої душі. Його Слово 
створило життя. 
Іншій людині Ісус сказав: «Підведися і йди; твоя віра тебе 

спасла». Ісус говорив – і Дух створював те, що було сказано. 
Ісус мав Духа Божого «без міри». Ми маємо Божий Дух мірою. 

Коли ми «вмираємо для тіла» й дозволяємо більшій частині Духа 
вселитися в нас, ми отримуємо більшу міру Його, але ніхто з нас 
не відчуває Божого Духа без міри, як Ісус. Він говорив силою 
безмежного Святого Духа в Ньому. Він говорив і робив усе, що 
Бог хотів, щоб Ісус сказав і зробив, і це завжди мало силу Святого 
Духа. Він жив у повній залежності від Духа. 
Але Ісус сказав дещо особливе: «Хто вірить у Мене, робитиме 

діла, які Я роблю, – навіть більші від них чинитиме, бо Я іду до 
Отця». 
Петро досить швидко зрозумів свою владу. Через декілька днів 

після того, як Ісус вознісся на Небо, Петро пішов до храму в час 
молитви. Там він побачив кульгавого чоловіка, який жебракував, 
сподіваючись отримати щось. Петро сказав: «Срібла й золота не 
маю, але що маю, те й даю тобі: в Ім’я Ісуса Христа Назарянина 
встань і ходи!» 
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Прикликавши Ім’я Ісуса, Петро простяг руку до жебрака й до-
поміг йому підвестися. І коли Дух Божий підтвердив слово, яке 
сказав Петро з владою Ісуса, чоловік скочив на ноги та почав хо-
дити й стрибати. Його ноги, кульгаві від народження, раптом на-
повнилися силою та життям. 

Використовуйте силу слів, щоб робити добро 
Кожне слово, яке ми говоримо, насправді є творчим словом. 

Ми створюємо легковажність. Ми створюємо розсудливість. Ми 
створюємо чвари. Ми створюємо полегшення. Наш світ збудова-
ний нашими словами, як написано в Притчах. Слова мають вели-
ку силу. Вони завдають шкоди або дають здоров’я. Вони створю-
ють благословення або прокляття. 
Ми можемо говорити власні слова й створити проблеми або 

говорити слова Бога й створити рішення проблем. 
Ми можемо говорити власні слова й створити пекло або гово-

рити Божі Слова й створити Небо. 
Ісус сказав: «Що виходить з людини, те її робить нечистою. 

Адже зсередини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, 
крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман, без-
соромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство. Все це зло 
зсередини виходить і людину опоганює!» 
Коли люди говорять слова розпусти, обману, війни та ворож-

нечі, вони будують світ, у якому існують саме такі явища. Цей 
світ створений людьми, чиї серця віддалені від Духа Божого. Такі 
люди підвладні сатанинському впливу, тому, коли вони говорили 
зі своїх сердець, вплив сатани в цьому світі поширювався. По-
дивіться щоденні новини. Цей світ, який ми бачимо навколо себе, 
створив не Бог, а люди за допомогою своїх слів. 
Ваші слова виходять із серця.  
Усе, що є в серці людини, усе, що є в її думках, виллється в 

слова. Недаремно Бог каже, що Він притягне кожну людину до 
відповідальності за кожне сказане «пусте слово». 
Коли Дух Христа перебуває в нас, Бог дає нам Свої думки че-

рез Своє Слово. Читаючи Слово, ми не беремо участь у змаган-
нях, хто більше чи швидше прочитає. Ми приймаємо життя само-
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го Бога через його Слово. Він дає нам «розум Христа» в Божому 
Слові та через Боже Слово. 
Коли ми починаємо думати Божими думками, ми починаємо 

говорити Божі слова. Коли ми промовляємо Божі слова, наш світ 
змінюється. Це Небесне чудо. Складовими Неба є любов, радість, 
мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність і стри-
маність. Їх також називають «плодами Духа». Ці «плоди» всере-
дині вас виходять через ваші слова та відображаються у вашому 
світі. 
У Біблії написано: «Коли прийде Боже царство? – Він відповів 

і сказав: Боже царство не прийде помітно, і не скажуть: Ось тут 
воно, або там! Адже Боже царство всередині вас!» Завдяки тому, 
що всередині вас перебуває Дух Божий, усередині вас знаходить-
ся Боже Царство й Слово Боже стає вашими думками. Дух Божий 
стає помазанням – Божим життям у вас. 
Кілька років тому деякі люди заподіяли мені жахливу образу. 

Бог узяв цей біль і змінив його на новий поштовх до служіння, 
створивши щось прекрасне з попелу мого життя, згідно з Його 
Словом. Але коли через рік я повернувся до міста, де мене обра-
зили, я почав дорікати тим людям, про яких уже й не згадував, 
оскільки Бог очистив мене від болю кілька місяців тому. Я втра-
тив спокій та радість. Тоді я зрозумів, що воскрешаю біль тієї си-
туації. Мені довелося приборкати свій язик, інакше б я вимовив 
слова, які відродили б ту негативну ситуацію. Я став на коліна й 
покаявся у своїх словах і ставленні до кривдників. Тоді я почав 
сповідувати, що Бог зробив для мене, як Він очистив мене від цієї 
невдачі, і я почав інакше сприймати своє життя. 
Я створював атмосферу без Бога, коли казав те, що казали мої 

емоції, почуття, его, ревнощі, образи й старі погляди. Коли я по-
чав говорити в покорі Божим думкам, а не власним, це змінило 
ситуацію та повернуло мені позицію перемоги. 
Коли Бог сказав у Своєму Слові, що Він перебуває у хваліннях 

Свого народу, Він мав на увазі саме це. Коли наші серця перепов-
нюються вдячністю й подякою Богові, ми прославляємо Його та 
наповнюємо повітря словами й піснями, створюючи атмосферу, у 
якій відчувається присутність Бога. 
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11. ГОВОРІТЬ БОЖЕ СЛОВО

Змініть своє серце, а потім дозвольте новим словам життя по-
текти з вас. Негативні люди уникатимуть вас, а позитивні стануть 
вашими друзями. Вони принесуть у ваше життя ще більше пози-
тиву. 
Якби кожен у сучасному світі покаявся, отримав Духа Христа 

й почав говорити лише натхнені Ним слова, наш світ змінився б. 
Ми отримали б Небеса на землі. Ось якими будуть Небеса. 
У вас є потреба чи хтось із ваших знайомих має проблему? 

Тоді помоліться про те, що ви маєте сказати, а потім промовте це 
з владою Ісуса. Дозвольте Святому Духу принести зцілення у 
ваше життя через слова Ісуса. Ісус дав вам повноваження говори-
ти Його слова. Ви Його вуста, Його очі, Його руки, Його вуха. Ви 
є тілом Христа на землі. Незалежно від того, хто потребує вашої 
допомоги, якщо Господь дає вам цілюще слово, промовляйте 
його, наче Сам Христос. 
Говоріть слова віри, а не страху, і дивіться, що зробить Бог. 

Живіть переможно, очищаючись від невдач, сповідуючи Христа й 
промовляючи Слово Боже. Вкладайтеся у вивчення Божого Слова 
та в молитви, щоб підготувати себе до наступних змін. 
Ви можете час від часу зазнавати невдачі, але якщо ви візьмете 

ці принципи близько до серця й ніколи не зупинятиметесь, ви 
станете переможцем! 
Бог є Автором вашого успіху. Довіряйте Йому. 
Будьте вільні в Ньому. 
Живіть вільно. 
Переможець не той, хто ніколи не зазнає поразки, а той, хто 

ніколи не здається. Ніколи не зупиняйтеся! 
ПАМ'ЯТАЙТЕ 

• Людина створена за Божим образом з певною мірою творчої 
сили Бога у своїх словах. 

• Ми впливаємо на результат нашого життя словами, які гово-
римо. Ми будуємо наш світ власними словами. Слова мають 
силу. 
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ПЕРЕМОЖЦІ НЕ ЗДАЮТЬСЯ

• Коли ви думатимете Божими думками, ви говоритимете 
Божі слова. Коли ви говоритимете Божі слова, ваше життя ста-
не гідним живого Бога. 

• Змініть своє серце, змініть свої слова, змініть свій світ. 

• Ніколи не зупиняйтеся!  
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МІСЦЯ З ПИСАННЯ 

РОЗДІЛ 1 
2 до Коринтян 3:18 
Дії 27:9-44 
1 до Коринтян 10:13 

РОЗДІЛ 2 
До Римлян 2:15 
До Римлян 4:21 
2 Тимофію 2:2  
1 до Коринтян 4:2 
Матвія 25:21 
1 до Коринтян 10:13 
Івана 17:12 
До Євреїв 1:3 
До Євреїв 13:8 
Якова 1:17 
Ісаї 49:15; Псалом 121:3, 4 
До Римлян 11:29 
Числа 23:19 
Малахії 3:6 
Числа 23:19; Второзаконня 
32:4 
Ісаї 55:10, 11 
Ісаї 55:8, 9 
2 до Коринтян 5:7 
Притчі 24:10 
До Римлян 8:28 

2 Тимофію 2:11-13 
2 Тимофію 2:13 
2 Тимофію 2:13  
Притчі 19:3  
1 Самуїла 30:1-31 
Об’явлення 12:9, 10 
Івана 8:44 
Буття 50:20 

РОЗДІЛ 3 
1 Царів 17-19; Якова 5:17, 18 
Якова 5:17 
Буття 9:18-29 
1 Царів 18:17 
1 Царів 18:18 
Притчі 29:2 
Притчі 17:15 
Ісаї 44:16, 17 
Второзаконня 4:24; до Євреїв 
12:29 
1 Царів 18:38, 39  
1 Царів 18:45 
1 Царів 19:1, 2  
Буття 39:7-20 
1 Царів 19:4 
До Римлян 11:29 
До Римлян 11:29  
Матвія 14:23 
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ПЕРЕМОЖЦІ НЕ ЗДАЮТЬСЯ

1 Царів 19:12 
1 Царів 19:12  
2 Царів 2:9-11 
До Ефесян 5:25 

РОЗДІЛ 4 
2 до Солунян 3:13 
1 Самуїла 27:1-27 
1 Самуїла 30:6  
1 Самуїла 30:8  
1 Самуїла 30:18  
Луки 15:11-13 
Псалом 33:1 
Дії 27:22 
Дії 28:3 
Дії 28:4-6 
До Ефесян 2:10 
2 Петра 3:9 
Івана 3:16 
Івана 3:17 

РОЗДІЛ 5 
1 до Коринтян 10:13 
Буття 11:31-12:8 
Второзаконня 6:23 
Числа 13-14 
1 до Коринтян 10:11 
До Ефесян 5:1 
2 Царів 2:6-14 
Івана 17:11-21 

Івана 16:5-7; Дії 1:8 
Дії 9:1-22 
Числа 32:8-13  
2 до Коринтян 3:18 

РОЗДІЛ 6 
Луки 23:34 
Івана 20:22, 23 
Буття 2:24 
До Євреїв 13:6 
1 Самуїла 2:30 
2 до Коринтян 9:7 
Притчі 10:27  
1 Царів 18:21 
Псалом 91:5 
Притчі 14:30  
Псалом 91:5, 9, 10  
До Римлян 12:2; до Ефесян 
5:26 
Буття 50:19, 20  
До Римлян 8:28  
Псалом 78:5-11 
Псалом 100:3 
Матвія 13:58 
До Євреїв 11:3 
1 Петра 5:6  
Второзаконня 8:1-3 
Ісаї 57:15 
До Филип’ян 2:7, 8 
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МІСЦЯ З ПИСАННЯ

До Филип’ян 2:8-11 
Матвія 5:44; до Римлян 
12:17-21; 1 до Солунян 5:15; 1 
Петра 3:9 
2 до Солунян 1:6 
До Римлян 12:19 
Ісаї 53:7; 1 Петра 2:21-23 
Псалом 37:5, 6 
До Євреїв 12:15 
До Колосян 3:15 
1 до Коринтян 14:33 
Притчі 19:3  
До Филип’ян 4:19 
Второзаконня 8:18 
1 Петра 5:6, 7 
Псалом 84:11 
Матвія 5:37; 2 до Коринтян 
1:20 
Псалом 22:3 
Псалом 33:11 
1 до Солунян 5:18 
Луки 11:41  

РОЗДІЛ 7 
Луки 16:1-8  
Луки 16:2  
Луки 16:3, 4  
Луки 16:5, 6  
Луки 16:8-13  
Притчі 27:10  

РОЗДІЛ 8 
Матвія 18:19  
Буття 11:1-9 
Псалом 86:11 
Марка 3:25 
1 Івана 2:13, 14 
Матвія 18:18, 19 
Екклезіаста 4:12; Второзаконня 
32:30 
Буття 7:23; 8:16 
Івана 15:7 
1 до Коринтян 3:1, 2 
Якова 1:5  
Притчі 2:1-9  
До Римлян 8:28 
Івана 8:32 
До Филип’ян 2:13 
Псалом 84:11 

РОЗДІЛ 9 
1 до Коринтян 15; 2 до Корин-
тян 5:17 
1 до Коринтян 15:45-49  
До Римлян 12:2; до Ефесян 
5:26 
До Ефесян 5:26 
Ісуса Навина 1:7, 8  
Псалом 1:1-3  
До Галатів 5:19-20 
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ПЕРЕМОЖЦІ НЕ ЗДАЮТЬСЯ

РОЗДІЛ 10 
Матвія 10:32, 33  
Матвія 16:17, 18 
До Римлян 10:9, 10  
Матвія 10:32, 33  
Івана 7:17 
1 до Коринтян 2:16; Луки 12:12 
До Євреїв 11:16 
Луки 17:19 
Притчі 23:7 
Об’явлення 12:10 
Івана 14:6 
Матвія 27:43 
1 Тимофію 4:7-10  
Об’явлення 12:11 

РОЗДІЛ 11 
До Євреїв 11:3; до Римлян 4:17 
Притчі 18:21 
Марка 4:39 
Марка 5:41 
Луки 17:19 
Івана 3:34 
Івана 14:12  
Дії 3:6 
Марка 7:20-23  
Матвія 12:36 
До Галатів 5:22, 23 
Луки 17:20, 21 

Ісаї 61:3 
Псалом 22:3 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ЗА ПРО-
ФЕСІЄЮ – ЧОЛОВІК»® 

ПЛАН РОЗВИТКУ 

Отримайте відповідний робочий зошит до кожної книги й опрацюйте перші чотири 
книги навчального плану «За професією – чоловік»® у такому порядку: 

МАКСИМАЛЬНА МУЖНІСТЬ: усвідомте свою потребу в Бозі в кожній сфері свого 
життя та розвивайте стосунки з Христом і своєю родиною. 

ХОРОБРІСТЬ: не повертайтеся до свого минулого, навчіться силі прощення й усві-
домте цінність характеру; прийміть виклик і говоріть від імені Христа до інших. 

СПІЛКУВАННЯ, СЕКС ТА ГРОШІ: розвивайте свою здатність спілкуватися; пра-
вильно ставтеся до сексу й грошей у стосунках і суттєво покращте стосунки, незалежно 
від того, одружені ви чи ні. 

СИЛЬНІ ЧОЛОВІКИ У ВАЖКІ ЧАСИ: змініть своє ставлення до випробувань, 
битв і труднощів у світлі Святого Письма та збудуйте міцну основу для бізнесу, роботи й 
майбутніх стосунків. 

Виберіть п’ять із дев’яти наступних книжок для подальшого вивчення. Коли ви про-
читаєте всі дев’ять книг і якщо ви ще не вступили в спілку чоловіків, ви можете знайти 
найближчу спілку «За професією – чоловік»® й отримати доручення служити іншим. 

ВІДВАГА: подолайте страх, щоб жити із сміливими мріями та Божими цілями. 

СЕКСУАЛЬНА НЕПОРОЧНІСТЬ: усвідомте святість подружнього союзу, подолай-
те помилки й провини та присвятіть себе праведності в статевому житті. 

УНІКАЛЬНА ЖІНКА: дізнайтеся, що змушує жінку впевнено служити й доповню-
вати унікальність свого обранця в будь-якому віці, від юності до зрілості. 

НІКОЛИ НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЯ: виконайте десять кроків, щоб почати або закінчити 
будь-яку ситуацію, роботу, стосунки чи кризу в житті. 

СПРАВЖНІЙ ЧОЛОВІК: відкрийте для себе найглибший сенс того, що значить бути 
схожим на Христа, і навчіться проявляти міцний характер у часи стресу, успіху чи невдачі. 

СИЛА ПОТЕНЦІАЛУ: ухвалюйте важливі рішення у сфері бізнесу та роботи на 
основі біблійних принципів, і тим самим сформуйте міцний характер, який вплине на все 
ваше життя. 

ДОСКОНАЛІ ВІДПОВІДІ: розвиньте практичні звички та шукайте біблійні рішення, 
щоб подолати проблему марнотратства й таємні гріхи, які заважають досягати успіху та 
насолоджуватися життям. 

СКАРБ: практикуйте біблійні рішення та принципи, щоб відшукати такі скарби, як 
задоволення від непорочності й добре виконаної роботи. 

НЕПЕРЕМОЖНИЙ ЧОЛОВІК: уникайте поширених помилок, що псують стосунки, 
і навчіться простим рішенням та корисним звичкам для побудови шлюбу, який протягом 
десятиліть ставатиме тільки міцнішим. 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ЗА ПРОФЕСІЄЮ – ЧОЛОВІК»®  
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ПЛАН РОЗВИТКУ ЦЕРКВИ 
СИЛЬНА – СТІЙКА – СИНЕРГІЧНА 
ТРИ ПРАКТИЧНІ ЕТАПИ ВИНИКНЕННЯ СИЛЬНОГО 

ЧОЛОВІЧОГО РУХУ У ВАШІЙ ЦЕРКВІ 
Перший етап: 

• Пастор навчає ключових чоловіків/лідерів чоловіків, використову-
ючи систему «Чоловіки. Досягаючи максимуму».  

• Цей початок дає імпульс чоловікам. 

• Церква стає більш привабливою для чоловіків, які її відвідують. 

• Сім'ї міцніють. 

• Чоловіки посилюють зв’язки з пастором. 

Другий етап: 

• Чоловіки/лідери чоловіків навчають інших чоловіків у церкві. 

• Збільшується кількість десятин і пожертв від чоловіків. 

• Зменшується кількість кризових сімей. 

• Посилюється наставництво для підлітків та дітей. 

• Збільшується кількість чоловіків-волонтерів. 

• Новоприбулі чоловіки швидше освоюються, тому що пастор має 
вільний доступ до спілкування з ними. 

• Чоловіки регулярно моляться за пастора. 

Третій етап: 

• Чоловіки навчають інших чоловіків поза церквою і приводять їх до 
Христа. 

• У церкві зростає кількість чоловіків; нові члени церкви стають 
вірними їй. 

• Церковні заходи стають кращими та більш відвідуваними. 

• Чоловіки в церкві вірні пастору й підтримують його. 

Ця система дозволяє пастору успішно навчати ключових лідерів, створювати 
імпульс, будувати церкву, яка приваблює та утримує людей, і навчати сильних 
чоловіків. 

Почніть своє учнівство СЬОГОДНІ! 

Отримайте знижку 20% на перше замовлення на CMN.men. 
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ПРО АВТОРА 
Едвін Луїс Коул наставляв сотні тисяч людей через свої моти-

ваційні зустрічі й потужні книги, які стали найпоширенішою хри-
стиянською літературою для чоловіків в усьому світі. Він відомий 
своїми сильними змістовними висловлюваннями та войовничим 
стилем, який вимагав соціальної відповідальності та сімейного 
лідерства. 
Після служіння пастором, євангелістом і засновником христи-

янських телепередач, у віці, коли більшість чоловіків виходять на 
пенсію, Едвін Коул пішов за своєю найбільшою пристрастю – 
приводити людей до Христоподібності, яку він називав «справж-
ньою мужністю». 
Ед Коул був справжнім чоловіком у всьому. Люблячий син 

земних батьків і Небесного Батька. Вірний чоловік «найпрекрас-
нішої леді в країні» – Ненсі Корбетт Коул. Відданий батько трьох 
дітей, і з роками погодився на роль «батька» для тисяч. Письмен-
ник, мислитель, пророк. Чоловік, який робив помилки, засвоював 
життєві уроки, а потім ділився багатством своєї мудрості з людь-
ми по всьому світу. Християнська чоловіча спільнота, яку він за-
снував в 1977 році, досі є активним глобальним служінням. Без-
сумнівно, Едвін Луїс Коул був найкращим служителем свого по-
коління. 

facebook.com/EdwinLouisCole
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