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Передмова

Для повноцінного життя людині необхідне і натх-
нення, і мудрість, інакше життя втрачає сенс і перетворюється 
на примітивне існування. Ти поринаєш у вир справ і чим біль-
ше отримуєш, тим менше маєш. Одного разу ти знесилено зу-
пиняєшся на черговому життєвому перехресті й думаєш: «Де 
розпочався мій шлях? Куди він мене веде? Що я так довго шу-
каю, проте не знаходжу? Чому мої досягнення не задовольня-
ють мене? Чому ніщо не радує мене?»

Натхнення і мудрість – більше ніж слова. У них криється 
секрет щасливого успішного життя. Натхнення породжує в 
тобі бажання діяти, змінюватися, досягати. Мудрість небесно-
го походження вказує шлях, допомагає здійснити ті бажання, 
які натхнення розбудило у твоєму серці.

Інтуїтивно людина знає, що потребує натхнення й му-
дрості, аби відчувати себе реалізованою та щасливою. Вона 
шукає їх у накопичених людством знаннях, намагається все 
зрозуміти, вдається до філософських роздумів, ускладнює, 
виправдовує непослідовність і суперечливість власного серця. 
Однак людські знання залишають її невдоволеною, спустоше-
ною, і пошук здається нескінченним.

Дві біблійні книги – Псалми і Приповісті Соломона – вва-
жають справжніми скарбницями натхнення й мудрості. На 
відміну від будь-якої іншої книги, написаної людиною, у них 
містяться Божественні поради, оскільки автори згаданих книг 
були натхнені згори. Апостол Павло стверджує: «Усе Писання 
богонатхненне й корисне для навчання, для докору, для ви-
правлення, для виховання в праведності» (2 Тим. 3:16).
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Читаючи книгу Псалмів, я не раз знаходив у ній розраду і 
натхнення. У моменти випробувань, розгубленості, зневіри я 
черпав у ній силу, бачачи, як псалмисти виходили перемож-
цями з важких ситуацій. Книга Приповістей – невичерпне 
джерело мудрості. Це збірка практичних порад, що охоплю-
ють усі грані нашого повсякденного життя.

Хочу поділитися з вами думками, які сповнили моє життя 
натхненням і мудрістю. Я впевнений: Бог щодня звертається до 
вашого серця, як і до мого.

Алехандро Буйон
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Великий Господь
«Великий Господь наш, та дужий на силі, Його мудрості міри 
нема!» (Псал. 147:5).

Ночі в моєму рідному місті були тривожними. Дитиною 
я мріяв, аби ніколи не надходила ніч. Мені було моторошно 
від завивання собак, це викликало в мені страх. А коли йшов 
дощ і гримів грім, у моїй уяві виникали монстри, поранені па-
лаючими стрілами блискавок.

Я довго не міг заснути, та коли прокидався, на небі вже 
сяяло сонце й зігрівало землю, а в повітрі пахло мокрими 
евкаліптами.

Незважаючи на свої дитячі страхи, я сумую за тими ноча-
ми. Це смуток за першими кроками на моєму життєвому шля-
ху, який тепер налічує десятиліття. Слава нашому Господу, 
Котрий так рано в моєму житті показав мені через ночі й дні, 
що немає темряви, яка триває вічно.

Сьогодні зійшло сонце нового року. Забудь ночі, які вже 
минули. Лемент собак у темряві, громи і блискавки – усе за-
лишилося позаду. У повітрі пахне евкаліптом, життя триває. 
Січень розгортає перед тобою білу сторінку, щоб ти почав 
нову історію.

«Великий Господь наш, та дужий на силі!» – вигукує псал-
мист Давид, дивлячись на життєві труднощі. Несправедли-
во переслідуваний царем Саулом, атакований власним сином 
Авесаломом, котрий жадібно прагнув до влади, Давид незмін-
но вірив у всемогутність Бога, коли переховувався в печері або 
перетинав пустелю, де на кожному кроці чигали небезпеки.

Чи є в тебе впевненість у тому, що Бог Давида – це і твій 
Бог? Чи можеш повторити за псалмистом: «Господь наш»? 
Якщо так, тоді вважай новий рік новою можливістю. Не бій-
ся і не відступай! Усемогутній Бог змусить море розступитися 
перед тобою, накаже воді литися зі скелі, закриє лев’ячі пащі.

Обійми своїх улюблених. Прости і попроси пробачення. 
Зміни хід своєї особистої історії, довірившись Тому, Хто не 
може помилятися, адже «великий Господь наш, та дужий на 
силі, Його мудрості міри нема!».

1 
ñi÷íÿ
âiâòîðîê



88

Найкоштовніший камiнь
«Дорожча за перли вона [мудрість], і всіляке жадання твоє не 
зрівняється з нею» (Прип. 3:15).

Уяви собі таку ситуацію. Одного ранку ти, як завжди, сі-
даєш у машину і їдеш на роботу. На узбіччі дороги ти бачиш 
стареньку, яка «голосує». Це бідно одягнена жінка, і, приди-
вившись, ти розумієш, що вона дуже погано себе почуває. І 
хоч ти поспішаєш, внутрішній голос змушує тебе зупинитися. 
Сівши в машину, вона просить тебе довезти її до найближчої 
лікарні. Ти бачиш, що їй стає дедалі гірше, тому мчиш на мак-
симальній швидкості. Ви добираєтеся за десять хвилин, проте 
жінка помирає на порозі лікарні... Перед смертю вона встигає 
віддати тобі аркуш паперу, який ти від хвилювання машиналь-
но кладеш до кишені й забуваєш про нього.

Пізно ввечері, повернувшись додому, ти дістаєш записку 
бабусі. У ній повідомляється: «Я самотня жінка. Мій єдиний 
син кинув мене багато років тому. Він не знає, що пізніше я 
отримала спадок. У Національному банку на моєму рахунку 
лежить мільйон доларів. Код скриньки – PX402. Якщо Ви на-
дали мені допомогу, гроші Ваші. Банк сповіщений про мою 
останню волю».

Як би ти вчинив? Викинув би записку, вирішивши, що у 
такої жінки не може бути мільйона доларів? Чи наступного ж 
ранку побіг би до банку, щоб усе з’ясувати?

Мільйон доларів – це значна сума грошей, і було б неро-
зумно проігнорувати нею. Але в сьогоднішньому біблійному 
вірші стверджується, що є щось більш цінне, ніж мільйон до-
ларів. Дещо, що дорожче за перли, з чим ніщо не може зрів-
нятися. Соломон говорить про мудрість. Знаєш, чому навколо 
стільки розчарованих, нещасних, незадоволених життям лю-
дей? Тому що вони не знають, як мудро жити. У них є гроші, 
слава, влада, освіта, але вони не вміють жити. Існувати – це ще 
не жити. Жити – мистецтво, яке потребує мудрості.

З погляду Соломона, мудрість – це не просто знання, а 
вміння користуватися знаннями. У людини може бути кіль-

2 
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ка докторських ступенів, проте відсутня мудрість. Біблійна 
мудрість – практична, а не теоретична. У 36-му розділі книги 
Вихід сказано, що Господь дав мудрість та знання майстрам 
для будівництва святині. Вони повинні були зробити скинію 
бездоганною й досконалою аж до найменших дрібниць. Якщо 
ти мудра людина, то зробиш зі свого життя витвір мистецтва – 
бездоганний і досконалий щомиті. І будеш щасливий!

Починаючи цей рік, проси в Бога мудрості та пам’ятай, що 
мудрість «дорожча за перли... і всіляке жадання твоє не зрів-
няється з нею».

Марна праця
«Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будів-
ничі при ньому! Коли міста Господь не пильнує, – даремно сто-
рожа чуває!» (Псал. 127:1).

«Я — король! Я — король! Я — король світу!» – вигуку-
вав молодий боксер 25 лютого 1964 року перед телекамерами 
в «Конвеншн-холі» в Маямі-Біч, Флорида, США. 22-річний 
Мохаммед Алі щойно став чемпіоном світу з боксу у важкій 
ваговій категорії. «Увесь світ біля моїх ніг, так і напишіть!» – 
кричав він журналістам.

І це була правда. Того року увесь світ справді був біля його 
ніг. Проте 1996 року на Олімпійських іграх в Атланті весь світ 
побачив його кволим. Він насилу піднімався, щоб запалити 
олімпійський вогонь. Було очевидно, що це вже не той «ко-
роль світу». Мохаммед Алі постарів і дуже змінився внаслідок 
хвороби Паркінсона.

Автор псалма має на увазі й такі ситуації, як описана вище, 
говорячи, що «коли дому Господь не будує, даремно працюють 
його будівничі при ньому!». Ти на початку нового року. Не на-
важуйся увійти в нього, якщо не впевнений, що твої плани під 
контролем Ісуса. Твоя праця, зусилля, посвячення – усе це ма-
тиме сенс тільки в тому разі, якщо дозволиш Господу здійсню-
вати твої плани разом з тобою.

3 
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Прийми виклик нового року. Думай про високе. Дивися 
далі. Працюй, але запитуй себе: «Хто стоїть у центрі моїх пла-
нів?» Це життєво важливо!

Один ексцентричний багатий чоловік зібрав своїх друзів, 
щоб у котре зустріти Новий рік на його розкішній яхті. На 
свято він витратив мільйон євро. Феєрверки освітлювали ніч-
не небо й вогнями відбивалися в морській воді. Усі піднімали 
келихи, бажали йому здоров’я і добробуту на багато-багато 
років, а наприкінці домовилися зустрітися наступного Нового 
року. Проте до наступного 1 січня багач не дожив – раптовий 
інфаркт забрав його життя в червні того ж року.

Людське життя тендітне, немов квітка, – сьогодні є, а зав-
тра зникає: в’яне, як польова трава, розсіюється, як хмара 
в повітрі. Тому покладися на Бога в усіх своїх починаннях, 
адже без Нього марно вставати рано і пізно лягати спати, їсти 
хліб, добутий важкою працею (Псал. 127:2).

Працюй пліч-о-пліч з Богом. Селянин розорює землю та 
засіває її, але якщо Бог не пошле сонця й дощу, для чого вся ця 
праця? Так відбувається в усіх сферах нашого життя: «Коли 
дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при 
ньому!».

 

Чогось бракує?
«Приповісті Соломона... щоб пізнати премудрість і карність, 
щоб зрозуміти розсудні слова» (Прип. 1:1, 2).

Успішний лікар-кардіолог залишає медицину, аби піти в 
монастир і шукати там сенс життя. Професійний адвокат від-
мовляється від блискучої кар’єри та вирушає мандрувати сві-
том, заявляючи, що бажає пожити повним життям, «перш ніж 
стане занадто пізно». Актриса, яка перебуває на вершині слави, 
вчиняє самогубство… У життєвих історіях цих людей є щось 
спільне: успіх в одній сфері життя ще не гарантує щастя.

Дивно, дуже дивно, оскільки багато хто асоціює кар’єрний 
успіх зі щастям. Це видається ще більш дивним, коли знаєш, 

4 
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що Бог бажає, аби всі люди були успішними. Але якщо успіх 
не приносить щастя, чи означає це, що Бог чогось не врахував?

Книга Приповістей навчає нас: мудрість, що виходить від 
Бога, – це мистецтво жити і досягати успіху, не відчуваючи 
внутрішньої порожнечі. Мудрість – прожити життя, досяг-
нувши старості, бачити своїх дітей успішними, із вдячністю 
спрямовувати погляд до Небес і зустріти смерть з надією на 
воскресіння в Ісусі Христі.

Якщо Бог хоче, щоб Його діти пережили такий досвід, 
то чи міг Він залишити нас напризволяще, щоб ми навмання 
шукали шлях до щастя? Звичайно ж, ні! Усі принципи пов-
ноцінного, благополучного і щасливого життя – у розпоря-
дженні людини, вони записані в Біблії, зокрема в книзі При-
повістей.

Перші чотири тексти цієї книги містять кілька слів, які 
звучать як синоніми, але не є ними. Вони взаємопов’язані між 
собою. Ось ці слова: премудрість, настанови, розум, напоум-
лення, розсудливість, правосуддя, кмітливість, пізнання, роз-
важність. У різних перекладах можуть вживатися різні слова, 
але в будь-якому разі мудрість – матір решти якостей. Му-
дрість – це вміння жити щасливо. Хіба не цього ти хочеш для 
себе і своїх рідних?

Увесь цей рік ти будеш знаходити в книзі Приповістей чу-
дові поради, які Бог дав Соломону, «щоб пізнати премудрість і 
карність, щоб зрозуміти розсудні слова».

Благаю про Твою присутність
«Я благаю Тебе цілим серцем: Учини мені милість за словом 
Своїм!» (Псал. 119:58).

Інфаркт був практично рівносильний смерті. 25 лютого 
1990 року серце Террі Шайво на кілька секунд зупинилося. 
Цього виявилося достатньо, щоб порушився кровообіг в моз-
ку. Унаслідок кисневого голодування в мозку жінки відбули-
ся незворотні зміни. На той час Террі Шайво було 26 років, 
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і ще 15 років вона пробула в комі... Я пишу ці рядки в день її 
смерті. Цей випадок було оприлюднено у зв’язку із судовим 
позовом. Між чоловіком Террі, який наполягав на евтаназії, 
та її батьками виникли суперечки.

Якихось півхвилини кров і кисень не надходили в мозок… А 
коли кровообіг відновився, було вже пізно. З того моменту для 
Террі та її сім’ї все змінилося... Це вже було життя без життя, 
яке викликало запеклі суперечки про те, чи варто взагалі штуч-
но підтримувати функціонування організму в такому стані.

Як мозок потребує кисню, так людина потребує Христа. 
Тому псалмист вигукує: «Я благаю Тебе цілим серцем: Учини 
мені милість за словом Своїм!». Ми живемо завдяки благодаті 
і спасаємося через благодать.

Якщо життя – Божий дар, а це справді так, ми нічого не 
зробили, щоб заслужити його. Це подарунок від Бога, за який 
не треба платити. Нам потрібно лише прийняти його.

Як ти реагуєш, коли тобі щось дарують? Зазвичай цінність 
подарунка визначається почуттями, які ти відчуваєш до дару-
вальника. Які взаємини у тебе з Богом? Саме взаємини визна-
чать те, як ти розпорядишся Його даром – життям.

Життя хитке. Сьогодні ти живеш, а завтра, можливо, по-
мреш. Єдине, що підтримує життя, – незбагненна Божа благо-
дать. Без Бога ми не живемо, а існуємо – часом у стані коми, 
очікуючи моменту, коли перестане битися серце.

Зроби сьогоднішній день днем   спілкування з Господом 
життя. Для цього тобі не треба припиняти всі свої справи. Бе-
рися за сьогоднішні завдання з упевненістю, що ти не один. 
Бог – Джерело сили для тебе. Він поруч з тобою, незважаючи 
на всі несприятливі обставини, які виникли. Скажи разом із 
псалмистом: «Я благаю Тебе цілим серцем: Учини мені ми-
лість за словом Своїм!».

Початок мудрості
«Страх Господній – початок премудрости, – нерозумні погор-
джують мудрістю та напучуванням» (Прип. 1:7).
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Дві жінки принесли до царя немовля, і кожна стверджу-
вала, що хлопчик – саме її син. Соломону належало з’ясувати 
правду. Версії обох звучали правдоподібно. Хибне рішення 
могло призвести до трагедії. Як вчинив Соломон? Він віддав 
наказ розрубати дитину навпіл і віддати кожній жінці по по-
ловині. Почувши таке, одна з жінок почала благати: «Прошу 
тебе, царю, віддай немовля їй, не вбивай його, тільки б воно 
жило...». Цар негайно звелів повернути дитину їй, оскільки 
так могла вчинити тільки справжня мати.

Як царю прийшла в голову така геніальна ідея? Соломона 
визнавали й визнають одним з наймудріших людей за всю іс-
торію людства. Представники різних народів, зокрема монар-
хи, приходили послухати його і навчитися в нього мудрості. 
У сьогоднішньому вірші Соломон відкриває нам секрет свого 
успіху: «Страх Господній – початок премудрости, – нерозум-
ні погорджують мудрістю та напучуванням». Слово «страх», 
використане в цьому тексті, – це не панічний страх Адама та 
Єви, які сховалися від Бога. У Біблії вислів «боятися Бога» 
означає благоговіти перед Ним, визнавати Його Господом, 
приймати Його волю, пам’ятати про Нього, знати, що Він ак-
тивно діє в житті людей, шанувати Його.

Мудра людина усвідомлює обмеженість створеної істоти 
перед Творцем. Слово «мудрість» вжито в Старому Завіті сотні 
разів, й ідея мудрості тісно пов’язана з розумінням Бога як ви-
щої Істоти, з уважним ставленням до Його порад, які необхідні 
нам для прийняття правильних рішень.

Чи зауважуєш ти, що наше життя залежить від наших рі-
шень? Від раннього ранку і до пізнього вечора життя – це низка 
рішень. Деякі з них – звичайні й повсякденні. Можна дозво-
лити собі помилитися, вибираючи, якого кольору одягти светр 
або що з’їсти на обід. Ціна ж інших рішень значно вища, і якщо 
припуститися помилки, наслідки можуть бути катастрофічни-
ми. Як важливо в такі моменти робити правильний вибір і при-
ймати рішення, не сумніваючись і не відкладаючи на потім!

Тобі цього року доведеться приймати доленосні рішення, 
але ти не знаєш, як це зробити? Звернися до Бога, адже вся му-
дрість у Нього. Коли дивишся на життя й труднощі Його очи-
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ма, усе набуває сенсу, навіть те, що з людського погляду зда-
ється незрозумілим. Коли дивишся на життя, благоговіючи 
перед Богом, усе, що здавалося розпливчастим, набуває форми 
й чітких контурів. Розсіюється серпанок, із серця зникає не-
впевненість, і ти стаєш здатним приймати правильні рішення, 
оскільки «страх Господній – початок премудрости, – нерозум-
ні погорджують мудрістю та напучуванням».

Влада і вірність
«Господи, Боже Саваоте, – хто сильний, як Ти, Господи? А вір-
ність Твоя – на довкіллі Твоїм!» (Псал. 89:9).

Для чого потрібна влада? Чому люди так прагнуть 
 отримати її? Чому в боротьбі за владу йдуть на все, навіть на 
вбивство? Що в ній привабливого?

У сьогоднішньому біблійному тексті псалмист звертає 
увагу на дві характеристики Бога: на Його силу та істину. У 53 
віршах цього псалма вісім разів говориться про Божу істину. 
Істина – одна з характерних рис Бога.

У Ньому немає неправди. Він святий. Ти можеш повністю 
довіряти Йому. Те, що говорить Бог, неодмінно здійсниться. 
Це стосується як минулого, так і сьогодення й майбутнього.

Для чого потрібні сила та істина? Бог використовує силу 
для виконання Своїх обітниць, незважаючи ні на що і всупе-
реч усьому. Псалмист говорить: «Як самі небеса, Ти утвердив 
вірність Свою» (вірш 3; пер. Р. Турконяка/ Прим. ред.). Що 
це означає?

Подивися на нічне небо в негоду. Усюди темрява і холод. 
Темрява – символ небезпеки, загрози. Тому більшість істот 
шукає на ніч укриття, де чекає сонця нового дня, яке пробу-
джує життя.

Псалмист говорить, що Свою істину Бог утвердив на небе-
сах. Придивися до неба. Коли біль стукає у двері твого серця, 
коли непроглядна темрява труднощів огортає тебе, коли тобі 
сумно і страшно, зверни свій погляд на небо. У найтемнішу ніч 
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продовжуй дивитися на нього, і ти побачиш, як на горизонті 
блисне зоря нового дня, проганяючи морок ночі. Темрява не 
хоче відступати, але її опір даремний. Денне світило сходить у 
всій своїй красі, переможно сповіщаючи годину пробудження 
і повернення до життя.

Тому витри сльози й подивися на небо. Воно сповіщає, що 
Бог вірний Своїм обітницям. Перш ніж вийти з дому, скажи ра-
зом із псалмистом: «Господи, Боже сил, хто могутніший від Тебе, 
Господи? Твоя вірність довкола Тебе! (Пер. Р. Турконяка)».

Простягни руку
«Не стримуй добра потребуючому, коли в силі твоєї руки це 
вчинити» (Прип. 3:27).

Мудрість полягає в правильному застосуванні знань. Чи 
достатньо людині, яка бажає жити мудро, зрозуміти, що роби-
ти добро – у її інтересах? Ні, цього мало. Одна справа – зрозу-
міти, і зовсім інша – зробити! Зрозуміти – це теорія, простяг-
нути руку – практика. Мудрість дивовижним чином поєднує 
теорію й практику.

Ми можемо робити добро щодня і на кожному кроці. Мож-
ливостей для цього більш ніж достатньо. Нас чекають не тільки 
жебраки в підземному переході, а й люди, чиї серця поранені, а 
життя зруйноване. Зневірені душі чекають нашої усмішки, слів 
розради, прийняття і, звичайно ж, любові.

Якось уранці, виходячи зі свого номера в готелі, я став 
свідком того, як менеджер грубо вичитувала молоду покоїв-
ку. Того ж дня в коридорі я знову побачив цю дівчину. Вона 
була дуже засмучена. Я роздумував, чи варто заговорити з 
нею. Часу було обмаль, мене вже чекали в холі, а ще треба 
було прийняти душ. Однак я міг зробити добро і так вчинив. 
Подивившись дівчині в очі, я сказав: «Ви значно цінніші, ніж 
думають інші люди й навіть ви самі. Не дозволяйте сказаним 
у гніві словам забрати мир з вашого серця. Завтра буде но-
вий день!»
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Пізно ввечері, повернувшись до свого номера, я знайшов 
під дверима записку: «Дуже дякую, ви навіть не уявляєте, як 
ваші слова допомогли мені!».

Мої слова підбадьорили її, і мені від цього теж стало при-
ємно. Надихаючи інших, ти даєш більше, ніж монету. Ти від-
даєш частинку свого серця. Це обходиться безкоштовно і при-
носить багато добра. Якщо сьогодні ти переживаєш труднощі, 
не думай, що це дає тобі право відмовити іншому в допомозі. 
Завжди знайдеться той, хто потребує більше, ніж ми. Такий 
закон життя, тому «не стримуй добра потребуючому, коли в 
силі твоєї руки це вчинити».

Небо або земля
«Небо, – небо для Господа, а землю віддав синам людським!» 
(Псал. 114:24).

У 1923 році в Чикаго в готелі Еджуотер-Біч зібралися 
дев’ять найуспішніших ділових людей США. Їх можна на-
звати легендою. Разом вони володіли більшою сумою гро-
шей, аніж усі інші американці, разом узяті. Газети й журнали 
розповідали про цих людей неймовірні історії. Кожен з них 
був символом успіху.

Біржовий крах 1929 року змінив Америку, і через двадцять 
п’ять років усе стало інакше. Троє з тієї групи – геній Уолл-
стріт Джессі Лівермор, президент Банку міжнародних розра-
хунків Лео Фрейзер і «сірниковий король» Івар Крюгер на той 
час покінчили життя самогубством. Чарльз Шваб, президент 
найбільшої незалежної сталеливарної компанії, Семюел Ін-
сулл, керівник електроенергетичної імперії США, і біржовий 
спекулянт Артуро Гатті збанкрутували і померли в злиднях. 
Керівник найбільшої газової компанії Говард Хопсон збоже-
волів і помер. Помер і президент біржі, член уряду Альберт 
Фолл, котрий зазнав судових переслідувань. З дев’яти серед 
живих залишився тільки Річард Вітні, президент Нью-Йорк-
ської фондової біржі, який відсидів термін у в’язниці.
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Псалмист у сьогоднішньому вірші стверджує, що Бог дав 
землю людям. Проте для створеної істоти буде великою по-
милкою думати, що земля стала її власністю. Усуваючи Бога зі 
свого життя, людина перетворюється на ідола для самої себе. 
Вона працює, збирає гроші, здобуває знання, владу і славу, 
вбачаючи в цьому власну перемогу, однак не усвідомлює, що 
все це відбувається виключно з волі Божої. Адже це Він дав 
землю людям.

Господь на Небесах контролює долю народів і кожної лю-
дини зокрема. Щасливі ті, хто усвідомлює цю істину й розуміє, 
що над Землею є Небо. Ти можеш сказати: «Це я зроблю сьо-
годні, а те – завтра», але якщо Бог не дозволить, нічого не буде 
(Якова 4:13-15).

Багатство, влада і слава минають, як показує життя ко-
лись успішних людей. Земля виснажується, старіє й помирає, а 
Небо вічне. Горе тому, хто будує мрії і реалізує їх, ґрунтуючись 
тільки на земних цінностях.

Присвяти сьогодні кілька хвилин тому, щоб подивитися 
на небо. Ти відчуєш, що порівняно з його величним просто-
ром твої досягнення і завоювання мізерні. Чи варто хвалити-
ся ними?

Сьогодні, виконуючи повсякденні справи, думай про те, 
що «небо, – небо для Господа, а землю віддав синам люд-
ським!».

Чесний завжди при виграші
«Обманливі шальки – огида для Господа, а повна вага – це 
Його уподоба» (Прип. 11:1).

Одометр* автомобіля Антоніо перестав працювати. Че-
рез два роки він відремонтував прилад і продав машину, нена-
чебто її пробіг становив усього лише п’ять тисяч кілометрів. 
Повернувшись додому, він похвалився перед дітьми вдалою 
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* Одометр – прилад для вимірювання кількості обертів колеса, з його допо-
могою можна визначити пройдений автомобілем шлях (прим. редактора).



1818

11 
ñi÷íÿ
ï’ÿòíèöÿ

аферою. А людина, котра купила автомобіль, розповідала сво-
їй сім’ї про покупку як про благословення.

Типова картина – ошуканець і ошуканий. Антоніо виправ-
довував свої дії тим, що не псував одометр, нікого не змушу-
вав купувати машину, отож, на його думку, не зробив нічого 
поганого.

Щодня по всьому світу подібні ситуації повторюються. 
Одні не підозрюють, що їх обманюють. Інші знають про це, 
але  вважають, що мають «ділову хватку» і вміло нею корис-
туються.

Однак сьогоднішній вірш однозначно говорить, що така 
поведінка огидна для Бога. «Обманливі шальки», згадані муд-
рецем, – це будь-який обман заради власної вигоди. 

Щастя будується на взаєминах, які збагачують усіх його 
учасників, навіть якщо це одноразова ділова зустріч. Коли у 
взаєминах немає чесності, залишається гіркий присмак прови-
ни, який не дає спокою. Тому Бог бажає, щоб усі люди були 
чесними одне з одним. Без чесності немає щастя.

Точні шальки можуть здатися неприбутковими. На думку 
багатьох людей, можна заробити більше, якщо зменшити ко-
жен кілограм усього на кілька грамів. «Це ж зовсім трохи!», 
«Ніхто й не помітить!», «Не треба бути надто чесним!» – такі 
аргументи можна почути щодня. Але сон зі спокійною совістю 
безцінний. Деякі люди через власну нечесність змушені зверта-
тися за допомогою до психотерапевта.

Тому проси Бога сьогодні направляти твої дії, адже «обман-
ливі шальки – огида для Господа, а повна вага – це Його уподоба».

Непокоiтися чи споглядати?
«Я вночі пам’ятаю Ім’я Твоє, Господи, і держуся Закону Твого!» 
(Псал. 119:55).

Того дня у Франциско справи були кепські. Економічна 
криза, що вибухнула в країні, вдарила по його підприємству. У 
цю фабрику були вкладені всі його кошти, сили, надії та мрії.

:
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Уночі він довго не міг заснути. Повертаючись з боку на 
бік, Франциско перебирав можливі варіанти виходу з кризи, 
але щоразу заходив у глухий кут.

Йому, як і більшості людей, був незнайомий стан, опи-
саний у сьогоднішньому псалмі: «Я вночі пам’ятаю Ім’я 
Твоє, Господи». Зазвичай люди вибирають занепокоєння, а 
не споглядання. Що відбувається, коли ти хвилюєшся? Три-
вога змушує тебе думати про проблему. Натомість спогля-
дання спрямовує твій погляд угору, до Бога. Хвилюючись, 
ти, немов тонучий, який безуспішно борсається з усіх сил, 
впадаєш у відчай. А споглядаючи велич Бога, розумієш, що 
не все втрачено, хоч з людського погляду ситуація здається 
безвихідною.

«Я вночі пам’ятаю Ім’я Твоє, Господи, і держуся Закону 
Твого!» – говорить Давид. Бог називає Себе ім’ям Яхве, що 
означає «Я Є». Секрет переможного життя полягає в тому, 
щоб знати, Хто Бог і хто ти. Є те, що може зробити тільки Бог, 
а є те, що Бог не робитиме замість тебе.

У Давида, як і в кожної людини, з’являлися проблеми. За-
хищаючи свою отару, рятуючись від переслідувань ворогів, 
опинившись у безвихідних ситуаціях, він звертав свій духов-
ний погляд на Бога, і тоді його душу наповнювало незвичай-
не відчуття миру. Він знав, що існують принципи, за якими 
Бог керує долею світу і його власною долею. Давид називав ці 
принципи законом. «Держуся Закону Твого», – говорив він 
Богові. Неможливо зазнати поразки в духовній війні, якщо 
ти готовий виконувати Божественні повеління! Тому скажи: 
«Я вночі пам’ятаю Ім’я Твоє, Господи, і держуся Закону Тво-
го!» — і сміливо вирішуй завдання, які сьогодні життя ста-
вить перед тобою.

Будь смиренним
«Огида для Господа всякий бундючний, – ручуся: не буде такий 
без вини!» (Прип. 16:5).
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Вислів, використаний автором книги Приповістей щодо 
зарозумілої людини, ріже слух. Єврейське слово тоевá, пере-
кладене як «огида», означає щось огидне й неприємне.

Зарозуміла людина поєднує в собі всі ці характеристики. 
Вона не тільки викликає неприязнь, але й несе в собі небезпе-
ку і зло. Згадайте, наприклад, Фрідріха Ніцше, який кидав ви-
клик Богу. Його вченням виправдовували нелюдські ідеї. Зга-
дайте Гітлера. Загордившись і уявивши себе богом, він звелів 
знищити мільйони людей, керуючись безглуздою ідеєю про 
перевагу «вищої раси».

Обидва давно померли. Як закінчився їхній земний 
шлях? Перший помер у стані важкого психічного розладу, 
другий покінчив життя самогубством у підземному бункері. 
«Не буде такий без вини», – ідеться в сьогоднішньому вірші, 
сумний кінець очікує зарозумілих.

Зарозумілість – прямий шлях до нещастя. Зарозуміла 
людина не усвідомлює, хто вона насправді. У своєму боже-
вільному прагненні до величі вона не помічає безглуздя влас-
них планів. Така людина не розуміє: для зростання, той, хто 
прагне бути великим, повинен спочатку усвідомити, що він 
малий.

У власних очах зарозуміла людина вважає себе великою 
від народження, вищою за всіх інших смертних. Іронія поля-
гає в тому, що люди сприймають її інакше і ставляться до неї 
не так, як вона того очікує чи навіть вимагає при наявності 
влади.

Усвідомлення неприйняття завдає удару по її «его». Її пи-
хата душа ще сили намагається завоювати повагу оточення і 
при цьому страждає від власної порожнечі. Неадекватність, 
свавілля, авторитарність, категоричність така людина видає 
за лідерські якості.

Ліки від зарозумілості, як і від будь-якої іншої душевної 
недуги, – це дотик Ісуса Христа. Одного разу Учитель при-
йняв Петра – грубого, гордовитого, впертого і самовпевнено-
го. «Навіть якщо всі залишать Тебе, я – ніколи!» – поклявся 
він одного разу у вірності Ісусу, але не зміг виконати своєї обі-
цянки. Петро зрадив свого Вчителя. Однак Ісус змінив його, і 
Петро став смиренним, здатним віддати життя за Нього.
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Прийди до Ісуса сьогодні, дозволь Йому змінити тебе, 
тому що «огида для Господа всякий бундючний, ручуся: не 
буде такий без вини!».

Навчи ходити 
Твоіми дорогами
«Дороги Твої дай пізнати мені, Господи, стежками Своїми мене 
попровадь» (Псал. 25:4).

У тебе сьогодні важкий день? Тобі потрібно прийняти 
важливе рішення, а ти не знаєш, як вчинити? Тобі страшно? Ти 
відчуваєш, як невпевненість заволодіває твоїм серцем? Треба 
щось зробити, але ти боїшся помилитися?

Де в таких випадках знайти рішення?
У 25-му псалмі йдеться про життя, сповнене тривог, смутку 

й небезпек, над якими неможливо здобути перемогу власними 
силами. Давид у цьому псалмі кілька разів згадує про «дороги». 
Секрет щастя полягає в тому, щоб навчитися вибирати з усіх 
доріг Божу дорогу і йти нею. Життя непросте. Без Божествен-
ного керівництва можна виявити в кінці шляху, що прожив 
життя надаремно. Перший урок, який ти повинен засвоїти, – 
що життя складне. Усвідомивши це, шукай допомоги і, подібно 
до Давида, проси Бога показати тобі дорогу, якою йти.

Часто, просячи Бога показати шлях, людина насправді 
хоче, аби Господь затвердив її плани. Відповідь може не сподо-
батися людині, оскільки Бог – не батько, який потурає у всьо-
му, який відпускає дворічного сина гуляти там, де йому зама-
неться. Господь краще за всіх знає шлях, і, якщо ти довіришся 
Йому, Він гарантовано доведе тебе до потрібної мети.

Пам’ятаючи про це, не бійся сьогодні прийняти необхід-
не рішення. Не втікай. Не відкладай. Не «вмивай руки». Про-
си Бога про керівництво і йди вперед, твердо знаючи, що твоє 
життя – у руках Того, Хто ніколи не підводить.

Звернися до Бога і повтори за Давидом: «Дороги Твої дай 
пізнати мені, Господи, стежками Своїми мене попровадь».

:
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Придивися
«Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її – й помудрій» 
(Прип. 6:6).

Релігійні та світські автори неодноразово наводять як 
приклад працьовитість і наполегливість мурашки. Ця комаха 
старанно працює все літо, щоб вижити в суворі зимові місяці.

Мудрий Соломон закликає нас спостерігати за цими ма-
ленькими комахами й наслідувати їх у сталості, стійкості й 
старанності. Мабуть, уміння спостерігати – одне з головних 
якостей мудреця. Ми мчимо по життю на шаленій швидко-
сті, не залишаючи часу на те, щоб зупинитися та подивитися 
на захід сонця і сяйво місяця, звернути увагу на цуценя, яке 
весело махає хвостом, зустрічаючи нас на порозі будинку... 
Не вдивляючись у те, що відбувається навколо, ми втрачаємо 
сприйнятливість, стаємо порожніми. Ми, як роботи, вправно 
виконуємо свою роботу, але не насолоджуємося життям.

Спостерігаючи за мурашкою, ми переконуємося, що жит-
тя – це боротьба, і для досягнення успіху потрібні працьови-
тість, організованість і наполегливість.

Мурахи беруться до роботи, не чекаючи грандіозних про-
ектів. Ранок у них починається із буденних справ. День у день   
вони виконують свої обов’язки, не зупиняючись і просуваю-
чись тільки вперед. Мурашок багато, і спільними зусиллями 
вони чинять дивовижні справи. Якщо розглянути мурашник 
через лупу, то можна побачити шедевр інженерного мистецт-
ва, який людям не під силу відтворити.

Але це ще не все. Мурахи діють, як добре організоване 
військо, у якому панують порядок і дисципліна. Ніхто не ро-
бить нічого значущого без наказу. Ледачому не подобається 
працювати, йому не до душі порядок. У результаті його спіт-
кають злидні й голод.

Мурашка навчає нас насамперед наполегливості. Вона 
використовує все, що знаходить, запасається, зберігає, тому 
не знає голоду. Мурашина родина не бідує, оскільки кожен 
дбає не тільки про себе, а й про всіх. Інстинкти підказують 
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мурашці, що настане зима, коли не буде можливості пра-
цювати, тому вона робить запаси. З настанням зими іншим 
тваринам доводиться важко, а мурашки надійно сховані в 
мурашнику, й у них є їжа.

Чого можеш навчитися в мурашки ти? Як підготуватися 
до життєвої зими? «Іди до мурашки, лінюху, поглянь на доро-
ги її — й помудрій».

Будь вдячним
«В добровільному дарі я жертву Тобі принесу, Ім’я Твоє, Го-
споди, славити буду, що добре воно, бо мене воно визволило 
від усяких нещасть» (Псал. 54:8, 9).

Псалми відображають людський досвід з усіма його дра-
мами, розчаруваннями, проблемами й труднощами. Частиною 
цього досвіду є зрада. Давид неодноразово втікав від переслі-
дувань, його не раз зраджували. Деякі люди зраджують інших, 
аби вижити самим.

У 54-му псалмі Давид дякує Богові за порятунок у ситуа-
ції, коли його зрадили зіфеяни. Вони донесли Саулу, що Да-
вид переховується в їхній землі.

Бог завжди готовий допомогти Своїм дітям, які довіряють 
Йому. Сьогоднішній текст сповнений подяки Богу за звіль-
нення. «В добровільному дарі я жертву Тобі принесу», – го-
ворить Давид. Іншими словами, це не вимушений послух, а 
добровільна жертва, до якої спонукає вдячне серце людини у 
відповідь на Божу допомогу й порятунок.

Давид говорить, що віддячить Богові двома способами: 
принесе жертву і прославить Його. І він вказує на причину 
подяки: «Ім’я Твоє, Господи, славити буду, що добре воно, бо 
мене воно визволило від усяких нещасть».

Неможливо уявити собі подяку і прославлення без само-
віддачі. Дякувати Богу і прославляти Його, не віддаючи Йому 
всього себе, – значить бути голослівним і дотримуватися 
умовностей.
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Прославляти – це зробити так, щоб усі дізналися про те, 
що сталося. Віддати себе означає вийти за межі гарних слів і 
перейти від теорії до практики.

Подяка наповнює серце миром і радістю, оскільки, опи-
нившись у скрутних обставинах, ти впевнений, що Бог добрий 
до тебе, і тому говориш: «В добровільному дарі я жертву Тобі 
принесу, Ім’я Твоє, Господи, славити буду, що добре воно, бо 
мене воно визволило від усяких нещасть» (Псал. 54:8, 9).

Не погоджуйся!
«Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, – то з ними не 
згоджуйся ти!» (Прип. 1:10).

У цьому вірші ми бачимо два дієслова, дві дії, на яких 
зосередимо наші сьогоднішні міркування, – намовляти і по-
годжуватися. Ворог схиляє, вмовляє, спокушає. Це його робо-
та, сенс його існування. У Біблії говориться, що він обманює 
(зваб лює) увесь Всесвіт (Об’явл. 12:9). Спокусити, перемани-
ти на свій бік і заволодіти будь-яким чином!

Інша дія – погоджуватися. Неможливо когось спокусити 
без його згоди. Згода передбачає свободу і здатність прийма-
ти рішення. Дияволу доводиться спокушати людину, оскіль-
ки вона має волю. Людина піддається спокусі, тому що бажає 
цього.

Для зваблювання ворог користується людськими інстру-
ментами, тому Соломон попереджає сина: «Мій сину, як гріш-
ники будуть тебе намовляти,– то з ними не згоджуйся ти!»

Диявол не показує себе в істинному світлі, він маскується, 
приховує свої цілі, бо знає: якщо люди побачать його справж-
нє обличчя, то втечуть від нього. Тому він прикидається «дру-
гом», пропонує так звану «допомогу».

Хіба підліток стає залежним від наркотиків тому, що од-
ного разу вирішив зруйнувати самого себе і для цього виру-
шив на пошуки продавця наркотиків? Ні! Він стає залежним, 
оскільки хтось запропонував йому спробувати наркотик, 
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схилив, умовив, наполіг, звабив розповідями про незвичай-
ні відчуття.

Спокуса не відбувається миттєво. Це цілий процес. Спо-
чатку ворог привертає твою увагу, пропонує «чудеса», виво-
дить на сумнівний шлях. Диявол спокушає людство століт-
тями, він великий фахівець цієї справи, у нього величезний 
досвід. Наївно вважати, що можна загравати з ним і при цьо-
му залишитися неушкодженим.

Тому найвірніша порада: не погоджуйся! І найкращий 
спосіб відмовити – вирвати зло з коренем. Діалог з ворогом 
смертельно небезпечний!

Перш ніж узятися сьогодні до справи, запитай себе: чи не 
втягуюся я в небезпечну гру в якійсь сфері мого життя? Спо-
куса подібна до сипучого піску. Спочатку здається, що жодної 
небезпеки немає і можна вирватися в будь-який момент. Але 
з кожною твоєю спробою звільнитися пісок буде затягувати 
тебе дедалі сильніше...

Звернися до Господа! Проси, щоб Він відкрив твої очі й 
показав кінець шляху, який веде до неминучої смерті. При-
слухайся: «Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, – то 
з ними не згоджуйся ти!»

Коли десять мінус 
один дорівнює нулю

«Ти видав накази Свої, щоб виконувати пильно» (Псал. 119:4).

Припустимо, я дам тобі рецепт яблучного пирога. Усе де-
тально опишу на аркуші паперу: інгредієнти, їх маса, процес при-
готування тіста й начинки. Будуть указані час і температура ви-
пікання: 30 хвилин при 180 градусах. Ти все робиш за рецептом, 
за винятком одного: залишаєш пиріг у духовці не на півгодини, а 
на п’ять годин. Як результат, отримуєш обвуглений корж.

Тепер уяви собі іншу картину. У тебе запалення легенів, і ти 
звернувся до лікаря. Він призначив тобі лікування. Ти дотри-
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муєшся всіх рекомендацій, тільки замість того, щоб приймати 
антибіотик через вказану кількість годин, вирішуєш випити всі 
таблетки відразу. Наслідки можуть бути незворотніми...

Деякі люди стверджують, що поради Бога марні. Однак 
ретельний аналіз доводить: вони не допомагають тому, що 
люди не дотримуються їх саме так, як радить псалмист. Пса-
лом 119 написаний автором під натхненням від Господа, ясно 
й переконливо.

Бог дає людям повеління не для того, щоб вони оцінюва-
ли або змінювали їх, а для того, щоб ці повеління були точно 
виконані. Будь-які інші варіанти – смертельно небезпечний 
прояв нерозсудливості.

Я пишу ці рядки, сидячи в салоні літака, який прямує до 
Сан-Пауло з Буенос-Айреса. На годиннику 23:05. Тригодин-
ний політ добігає кінця, і я думаю: що трапиться з пасажира-
ми, якщо пілот вирішить проігнорувати лише одне встанов-
лене правило, наприклад, не випустить шасі під час посадки?

Варто усвідомлювати наші дії під час щоденних «польотів». 
Чи ретельно я виконую повеління мого Бога? Якщо я виконую 
всі вимоги, крім однієї, якою б незначною вона не здавалася, це 
може закінчитися для мене смертю.

Що відбувається не так у твоєму житті? У сімейних стосун-
ках? Роботі? Взаємодії з людьми? Проси в Бога сили, аби точно 
виконувати Його пораду, і ти побачиш, що багато чого у твоє-
му житті зміниться. Звернися до Господа зі словами: «Ти видав 
накази Свої, щоб виконувати пильно».

Секрет
«Блаженна людина, яка мене слухає, щоб пильнувати при две-
рях моїх день у день, щоб одвірки мої берегти!» (Прип. 8:34).

Можна навести декілька ілюстрацій до цього вірша. 
Уявіть групу школярів, що стоять біля входу в клас, очікуючи, 
коли прийде їхній улюблений вчитель і відчинить двері. Або 
уявіть продавця, який рано-вранці відчинив магазин і погля-
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дає на двері в очікуванні перших клієнтів. А можна уявити на-
речену, яка з нетерпінням очікує приходу нареченого.

Біблійний автор наголошує на необхідності пошуку Боже-
ственної мудрості. У ній криється секрет вміння жити. Ні в 
кого немає шансів на перемогу без мудрості.

«Блаженна людина, яка мене слухає», – проголошує муд-
рість, що уособлює в цьому тексті Бога. На жаль, людина го-
това слухати всіх, крім Бога. Я знаю людей, які навернулися 
до Бога тільки тоді, коли всі інші варіанти були вичерпані.

Вражає кількість книг на тему самовдосконалення, які 
наповнюють полиці книжкових магазинів. У цих книгах про-
понуються людські рішення для людських потреб. Однак Бог 
підкреслює: «Блаженна людина, яка мене слухає». Це відбу-
вається тоді, коли людина проводить дні біля Його воріт і 
дверей, постійно шукаючи Бога.

Немає кращого способу почати день, ніж провести перші 
хвилини після пробудження з Богом, розмовляючи з Ним у 
молитві, читаючи Його Слово й розмірковуючи. Час, прове-
дений наодинці з Богом, зміцнює нас перед тим, як ми при-
ступимо до виконання повсякденних справ. Це час, коли сти-
хає біль, перестають кровоточити рани, розсіюється морок. 
Світло Божественної мудрості дає своєчасну пораду, якої ми 
потребуємо, щоб прийняти необхідні рішення.

Очікуй Ісуса Христа, як учень чекає улюбленого вчителя, 
як наречена чекає свого нареченого. Прокинувшись, чекай 
Його з нетерпінням, і ти почуєш, як Ісус стукає у двері твого 
серця, бажаючи направляти тебе в житті.

Сьогоднішній день може стати днем   великих змін у твоє-
му житті. Пам’ятай слова Бога: «Блаженна людина, яка мене 
слухає, щоб пильнувати при дверях моїх день у день, щоб од-
вірки мої берегти!».

До кого близький Бог
«Господь любить тих, хто боїться Його, хто надію складає на 
милість Його!» (Псал. 147:11).
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Старша стюардеса рейсу 8881 з Ла-Пас в Сан-Пауло звер-
нулася до мене трохи зніяковіло: «Ви – пастор Алехандро 
Буйон?» Блиск чорних очей і усмішка на засмаглому облич-
чі відображали її хвилювання. Як з’ясувалося, Христина (так 
звали дівчину) прочитала мою книгу «Третє тисячоліття і 
пророцтва книги Об’явлення» і після цього відчувала внут-
рішню боротьбу. Розумом вона погоджувалася з біблійними 
істинами, однак боялася прийняти їх серцем.

«Бог зробив багато в моєму житті, – сказала вона, – але я 
бачу стільки труднощів попереду, що мені страшно прийняти 
рішення».

Христина проходила через важкий етап духовного 
зростання. Рости нелегко, неначе плисти до надійної гавані 
по неспокійному морю. Зростати – означає вирушити в не-
відомі краї, а така подорож лякає. Реальність складається з 
образів і досвідів. Деякі з них створюєш ти, а інші приходять 
із зовнішнього світу.

Якщо ця реальність включає тільки земні цінності, ти 
відчуваєш невпевненість, живеш із постійним відчуттям вну-
трішньої порожнечі. Однак усе змінюється, коли вперше зу-
стрічаєшся з Божим Словом, у якому містяться духовні цін-
ності, зрозумілі й конкретні, оскільки походять від вічного 
незмінного Бога. Проте Божественні цінності часто супере-
чать людським, а це викликає страх і нерішучість.

Христина була щира, вона повірила у мрію. Вона мріяла 
про повноцінне життя. Дівчина знала, що повноцінне жит-
тя не може бути результатом її власних зусиль, тому шука-
ла Бога. Вона не очікувала побачити мене в літаку, це була 
відповідь Бога на її прагнення до Нього. Він ніби говорив: 
«Донечко моя, іди вперед! Не бійся! Тільки в Мені і в Моєму 
Слові твоє життя засяє райдужними кольорами, наповниться 
красою світанку й величчю гір».

Христино, навіть якщо на цій Землі ми більше не зустріне-
мося, я пам’ятатиму про тебе і про тих, хто всім серцем шукає 
Ісуса. «Господь любить тих, хто боїться Його, хто надію скла-
дає на милість Його».
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Як поводитися з ворогами?
«Як дороги людини Господь уподобає, то й її ворогів Він зами-
рює з нею» (Прип. 16:7).

У будь-який день і в будь-якому місці може з’явитися 
хтось, хто бажає заподіяти тобі шкоду, часом навіть без будь-
якої на те причини, просто зі злості. Коли ворог видимий, ти 
остерігаєшся його, захищаєшся, уникаєш його. Проте як бути, 
якщо ти не знаєш, хто твій ворог і де він? Як бути з ворога-
ми, які, прикидаючись друзями, входять у твоє близьке коло 
спілкування?

Сьогоднішній вірш пояснює, яким чином Бог може пере-
творити ворогів на друзів. Він не вдається до магічних пасів*, 
хоч нам часом цього й хотілося б: один дотик до серця воро-
га – і проблему вирішено. Нам, людям, подобаються миттєві 
чудеса. Ми намагаємося не докладати зусиль, чекаючи, що 
все впаде з неба.

Однак у Бога не завжди відбувається так. Він відповідає, 
коли люди кличуть до Нього. Він готовий зробити з твоїх во-
рогів друзів, але не без твоєї участі.

Мудрий Соломон говорить: «Як дороги людини Господь 
уподобає, то й її ворогів Він замирює з нею», тобто твої воро-
ги перестануть бути ворогами. Зауваж, інструментом Бога стає 
поведінка самої людини. Шлях, який до вподоби Богу, – це 
шлях без ненависті, образ, гіркоти і жовчі, адже все це – отрута, 
що роз’їдає душу. Отруєне серце не здатне прийняти ворога як 
друга. Образа породжує образу, ненависть викликає взаємну 
ненависть, гіркота наповнює життя обох.

Коли ти приходиш до Ісуса і живеш з Ним, тоді Його ха-
рактер відображається в тобі, ти стаєш здатним відповідати 
добром на зло й молитися про прощення ворогів, оскільки 
вони не розуміють, що чинять.

Якщо дозволяєш Господу жити у твоєму серці, Він вико-
ристовує твій шлях, твоє свідчення любові й покори, аби торк-
нутися сердець твоїх ворогів так, що їхні очі відкриються і вони 
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* Паси — рухи руками, які робляться гіпнотизером (прим. редактора).
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зрозуміють: немає причин ворогувати з тобою. У цьому й по-
лягає чудо. Буває, що суворі, здавалося б, непохитні люди ви-
знають свої помилки і просять вибачення.

Тому сьогодні проси в Бога серце, здатне прощати й лю-
бити ворогів, адже «як дороги людини Господь уподобає, то й 
її ворогів Він замирює з нею».

З печери життя
«Виведи душу мою із в’язниці, щоб славити Ймення Твоє! Пра-
ведні оточать мене, як учиниш добро надо мною!» (Псал. 142:8).

Пацієнтка, перебивши лікаря, сказала: «Моя проблема 
не в тілі, лікарю, а в душі. Що наука може зробити з цим?»

Існують психосоматичні хвороби, які руйнують життя. 
Хвороба корениться в душі, а проявляється в тілі. Жодні ана-
лізи не можуть виявити причину, і, як наслідок, організм з 
кожним днем   слабшає.

Давид говорив саме про таку проблему, благаючи: «Виведи 
душу мою із в’язниці».

У деяких перекладах Біблії цей псалом супроводжується 
підзаголовком «Псалом навчальний. Молитва Давида, коли 
він був у печері». Давид двічі переховувався в печерах: коли 
ховався від филистимлян у печері Адуллам і задовго до цього, 
коли в нього була можливість вбити Саула в печері Ен-Ґеді. 
Дослідники Біблії не можуть визначити, у якому з цих двох 
випадків був написаний наведений вище псалом, але важливо 
не місце й обставини. Образно кажучи, Давид перебував у по-
хмурій печері життя, і темрява труднощів не дозволяла йому 
бачити, що попереду.

Псалмист підкреслює: якщо Господь звільнить його з тем-
ниці депресії, він прославить Його Ім’я й праведники оточать 
його, подібно до вінця. Бог хоче, щоб ти жив саме так.

Лікар порадив пацієнтці дозволити Богові звільнити її від 
негативних почуттів, які отруюють її серце, – від ненависті, 
образи, жаги помсти. У неї було досить причин, аби відчувати 
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все це, однак саме це й перетворювало її життя на справжню 
в’язницю для душі. Коли жінка впустила у своє серце бажання 
пробачити, зрозуміти й полюбити, тоді її життя змінилося.

Чи ти коли-небудь відчував себе бранцем негативних емо-
цій? Залишаючись у такому полоні, ти не здатен бачити красу 
світу, насолоджуватися щасливими моментами та спілкуван-
ням з людьми, які люблять тебе.

У темній печері немає нічого, крім самотності, смутку й 
гіркоти. Тому разом з Давидом скажи: «Виведи душу мою із 
в’язниці, щоб славити Ймення Твоє! Праведні оточать мене, як 
учиниш добро надо мною».

Безумство гріха
«А хто проти мене грішить, ограбовує душу свою; всі, хто мене 
ненавидить, ті смерть покохали!» (Прип. 8:36).

Для сучасної людини слово «гріх» звучить принизли-
во й образливо, тому його замінюють словами: «слабкість», 
«помилка», висловом «збився зі шляху» або «прийняв непра-
вильне рішення». Однак Бог називає гріх гріхом, й альтер-
натив немає. У сьогоднішньому вірші Соломон підкреслює: 
хоча гріх – це протидія Богу, головною його жертвою стає сам 
грішник, бо він завдає шкоди своїй душі, нищить самого себе.

Духовна короткозорість вражає людей. Людина грішить, 
бажаючи бути щасливою, але мети не досягає, а стає ще більш 
нещасною. Шукає задоволення, а знаходить біль, прагне чо-
гось досягти, а зазнає поразки, біжить за маревом, а губиться 
в пустелі життя. Людина не знаходить спокою, страждає, му-
читься, старіє, не отримуючи бажаного. Згідно з книгою При-
повістей, не диявол руйнує душу людини, а вона сама, оскільки 
нічого не відбувається без її згоди. Ворог може використовува-
ти найсильніші аргументи, обіцяти все що завгодно, проте не 
може змусити згрішити. Людина грішить, тому що сама пого-
джується на це. У якийсь момент спокуси вона несвідомо відда-
ється на волю ворога, дозволяючи контролювати себе.
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Єдине, що може зробити людина, аби врятуватися, – під-
порядкувати свою волю Ісусу, щодня звертатися до Нього й 
постійно залежати від Нього. Соломон говорить: якщо люди-
на чинить інакше, вона полюбила смерть. Ніхто не ставить за 
мету полюбити смерть. Це наслідок. Результатом життя без 
Христа і блукання хибними шляхами є вічна смерть.

Ти потребуєш щастя. І єдиний спосіб бути щасливим – ро-
бити щасливими тих людей, яких любиш, створюючи атмо-
сферу розуміння й любові, а це може зробити тільки той, чиє 
серце сповнене душевного миру.

Прийди сьогодні знову до Ісуса, попроси в Нього мудрості 
для прийняття рішень на кожному твоєму кроці. Переконай-
ся, що твоє життя узгоджується з Божою волею. Підкорися 
Ісусу й пам’ятай слова: «А хто проти мене грішить, ограбовує 
душу свою; всі, хто мене ненавидить, ті смерть покохали!».

Нагорода покірних
«Бо знаходить Господь уподобу в народі Своїм, прикрашає по-
кірних спасінням!» (Псал. 149:4).

Двоє зайшли в храм помолитися. Здавалося, вони при-
йшли до одного Бога, але їхнє поклоніння було різним. Об’єкт 
поклоніння першого був у ньому самому. Об’єкт поклоніння 
іншого був поза ним. Перший вважав себе гідним нагороди, 
бо приніс як подарунок свою гарну поведінку, бездоганну ре-
путацію, добрі справи. Другий відчував себе негідним. При-
йшовши до храму, він визнавав себе грішником, який нічого 
не заслуговує.

Цю притчу розповів Христос. Перший чоловік був фари-
сеєм, другий – збирачем податків. Бог підніс другого й відки-
нув першого. У притчі Ісус показав центральну ідею Єванге-
лія: спасіння неможливо досягнути власними зусиллями, це 
дар Бога з любові, а не по заслугах.

Істина про спасіння ллється чистим потоком через усе 
Святе Письмо. Починаючи з розповіді книги Буття про те, як 
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Бог приніс у жертву ягня, щоб прикрити наготу Адама та Єви, 
і закінчуючи закликом книги Об’явлення пити даром живу 
воду спасіння, біблійні автори завжди підкреслювали, що спа-
сіння неможливо заслужити. Воно дароване нам винятково 
завдяки благодаті Ісуса Христа.

У сьогоднішньому вірші псалмист говорить, що Господь 
прикрашає покірних спасінням. Єврейське слово анáв, «по-
кірний», дослівно означає «бідний і нужденний», тобто люди-
на, у якої нічого свого немає і яка може розраховувати тільки 
на милість. Ідеться не стільки про гроші, скільки про гордість, 
адже є покірні багатії й горді бідняки.

Щастя безпосередньо залежить від спасіння. Ніхто не 
може бути щасливий, якщо постійно відчуває себе загубле-
ним. Як можна здобути мир у такій ситуації? Як можна спо-
кійно спати? Як можна любити? Справжнє життя починається 
тільки тоді, коли загублене знайдено.

Звернися до Бога сьогодні, але зроби це з покорою! Ви-
знай, що сам по собі ти нічого не заслуговуєш. Твої помилки 
і гріхи зробили тебе гідним смерті, але Ісус Своєю смертю на 
хресті подарував нам життя. Ні ти, ні я ніколи не зможемо від-
дячити Йому за це, «бо знаходить Господь уподобу в народі 
Своїм, прикрашає покірних спасінням!».

Випробування і ще 
раз випробування
«Для срібла – топильна посудина, а горно – для золота, Гос-
подь же серця випробовує» (Прип. 17:3).

Моя дружина з глибоким сумом повідомила мені не-
приємну новину: «Олена померла». Я добре знав Олену. Вона 
брала участь у багатьох євангельських програмах, які я про-
водив. Одна з останніх таких програм проходила на стадіоні 
Бейра-Ріо в Порту-Алегрі, де Олена співала для сорокатисяч-
ної аудиторії. Вона співала більше душею, ніж голосом, хоч 
голос у неї був прекрасний.
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Наша перша розмова з нею відбулася незабаром після 
того, як вона втратила чоловіка внаслідок нещасного випадку 
на морі. Це сталося на очах усієї сім’ї, під час відпочинку на 
узбережжі. Він упав зі скелі, і величезна хвиля забрала його. 
Ніхто нічого не міг зробити…

Троє дітей осиротіли. Олена в усьому поклалася на Бога 
і стала для них і матір’ю, і батьком. Деякий час по тому вона 
отримала гірку звістку: їй поставили страшний діагноз – рак.

«Я тільки хочу виростити дітей», – сказала мені Олена, 
коли ми стояли за кулісами й готувалися говорити про Бога 
перед десятками тисяч людей, які зібралися в залі Криштале-
вого палацу в Куритибі.

Вона довгий час героїчно боролася з усіма труднощами, 
три рази опинялася на межі смерті. Чудова мати, відважна 
жінка з величезною вірою. Вона ніколи не дозволяла розпа-
чу заволодіти її серцем, знаходила слова підтримки для кож-
ного, співала, незважаючи на біль. У моїй пам’яті назавжди 
залишилися її слова: «У болісних випробуваннях Бог допо-
міг мені вирости».

Тепер випробування завершилося. Вона померла в Госпо-
ді. Закрила очі в благословенній надії побачити Другий при-
хід Ісуса й заспівати Йому новий гімн.

Ось у чому сенс сьогоднішнього вірша. Як золото і срібло 
очищаються в плавильні, так характер очищається в жит-
тєвих випробуваннях. Ніхто ніколи не чув від Олени скарг. 
Вона жила й дякувала Богові серед болю. Боролася, сподіва-
лася, прославляла Ісуса своїм голосом до останнього дня.

Натхнений прикладом цієї жінки, пам’ятай: «Для срібла – 
топильна посудина, а горно – для золота, Господь же серця ви-
пробовує».

Дорога
«Блаженні непорочні в дорозі, що ходять Законом Господнім!» 
(Псал. 119:1).
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Заблукати або загубитися – болісний досвід. Ще гірше, 
якщо ти не знаєш, що заблукав, і тільки в останній момент 
розумієш, наскільки далеко відійшов від мети. Необхідно 
чітко уявляти собі маршрут. Тому карти постійно уточнюють 
і GPS-навігатори користуються стабільним попитом.

Псалмист говорить, що люди, які знайшли правильний 
шлях і тримаються його, благословенні та щасливі.

Існує єдина дорога до щастя. Якщо ти знайшов її, то дій-
деш до бажаної мети. Усі хочуть бути щасливими, однак чому 
не всі стають такими? Сьогоднішній вірш повідомляє, що 
лише бажання замало. Необхідно знайти дорогу.

У нашому світі багато доріг, і всі, так чи інакше, обіцяють 
привести до щастя. Дороги оманливі, примарні, підступні. 
Можливо, вони приведуть до задоволень, влади, багатства, 
слави, але це ще не гарантує щастя.

Одного разу учні попросили Христа показати їм доро-
гу, на що Він відповів: «Я є дорога, і правда, і життя» (Івана 
14:6). Ісус – єдина дорога до повноцінного життя. Це основна 
істина для всієї Землі. Відкриваючи серце Ісусу, ти впускаєш 
у життя щастя.

Відкрити серце Ісусу – значить ходити Його дорогами. 
На них ти вчишся дивитися в обличчя життю, боротися й пе-
ремагати, незважаючи ні на що.

Багато людей наприкінці життя із сумом усвідомлюють, 
що пройшли безліч доріг, але не знайшли Шлях.

«У мене вже немає часу, щоб повернутися», – сказав мені 
один літній чоловік. Однак радісна звістка сьогоднішнього 
вірша полягає в тому, що ніколи не пізно ступити на дорогу 
Христа. Йому достатньо однієї секунди, щоб усе змінити на 
краще.

Ти втомився йти вперед? Твої зусилля здаються марни-
ми? Тоді нехай твоїм натхненням будуть слова: «Блаженні 
непорочні в дорозі, що ходять Законом Господнім!».
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Як допомогти?
«Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він, ви-
картай мудрого – й він покохає тебе» (Прип. 9:8).

Як почати діалог з тим, хто не хоче слухати? Як зупини-
ти насмішника?

Порада Бога така: не картай, нехай іде своїм шляхом. 
Проте хіба Біблія не навчає, що Бог завжди кличе заблудлих 
дітей і чекає їхнього повернення?

 Соломон радить не викривати насмішника, і причина по-
лягає в тому, що така людина втратила здатність відрізняти 
хороше від поганого. Єврейське дієслово якáх, перекладене 
як «викривати», передає ідею суджень про цінності. Соломон 
буквально говорить: «Не пояснюй насмішнику, що є добро, 
а що – зло, оскільки він не здатний побачити різницю між 
ними». Як може людина з порушенням смакових рецепторів 
визначити, що вона їсть: солоне чи солодке?

Настає момент, коли спроби допомогти насмішнику тіль-
ки породжують проблеми. Він нічого не хоче чути, відпові-
дає байдужістю або навіть агресивністю. У таких випадках 
найкраще почати молитися за нього. Молитва не підводить. 
Ти молишся, а Бог тим часом продовжує звертатися до серця 
впертого   грішника.

Одного разу Ісус сказав: «Не давайте святого псам і не ки-
дайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх сво-
їми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас». Ісус радить 
те саме, що й сам Соломон. Наполегливо надаючи допомогу 
тому, хто не хоче її, ти ризикуєш постраждати сам, і всі про-
грають.

Що можна зробити для близької людини, яка не бажає 
слухати добрих порад? Просто любити її. Показати, що ти 
завжди поруч. Нехай ваші погляди і принципи не збігають-
ся, але ти не відвертаєшся і готовий на перше ж прохання 
допомогти.

Мовчазна любов – кращий спосіб завоювати норовливе 
серце. Перед любов’ю не встоїть ніхто. Слова можуть спричи-
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няти багато шуму, але мало значити, натомість любов прони-
кає глибоко в душу.

Зроби сьогоднішній день днем   любові та взаєморозуміння, 
днем заступницької молитви. Назви Богу ім’я людини, котру 
ти любиш, але яка відкидає твою допомогу, проте пам’ятай 
пораду: «Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів 
він, викартай мудрого – й він покохає тебе».

Справедливість
«Страх Господа чистий, – він навіки стоїть. Присуди Господа – 
правда, вони справедливі всі разом» (Псал. 19:10).

Молода жінка-перукар, котра стригла мене, несміливо 
запитала: «Це ви ведете передачу на телебаченні?» Я підтвер-
див її здогадку, і вона розповіла мені, що одного разу почула 
мої роздуми про праведність і справедливість Бога. На той 
момент вона щойно розлучилася з чоловіком, і наступного 
дня після передачі в суді мало розглядатися питання про те, 
з ким залишиться її дочка. Усе вказувало на те, що дівчинку 
віддадуть батькові. Молода мати не працювала, умови про-
живання не відповідали належним нормам, її спосіб життя 
викликав сумніви, а батько дитини був забезпеченою люди-
ною і мав багато впливових друзів. Однак жінка молилася. 
Вона попросила Бога змінити її життя, вона повірила Йому, 
повірила в Божу справедливість – і в результаті рішення було 
винесене на її користь.

Перед тим як сказати про Божу праведність, Давид гово-
рив про страх Господній. Нав’язливий страх — як хвороба. Є 
люди, які віддали б усе, аби позбутися страхів. Страхи можуть 
бути безпричинними, прихованими. Люди бояться темряви, 
води, майбутнього і минулого, бояться смерті і життя. Страх 
позбавляє рівноваги, заважає жити.

Однак Давид говорить про зовсім інший страх, про щире 
благоговіння перед Богом. У цьому немає нічого паталогічно-
го, руйнівного. У Біблії вислів «страх Господній» означає по-
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вагу, шанування, смиренне прийняття того, що ми – творіння і 
належимо нашому Творцеві. Усвідомлення цього спонукає нас 
звернутися до Його порад і настанов.

Якщо ти живеш, благоговійно поклоняючись Богу, тобі не 
страшні підступи людей. Тебе можуть повести на суд, ти мо-
жеш стати жертвою несправедливості, але твій істинний Суд-
дя – Бог, і Його суди істинні та справедливі.

Проблема грішної людини в тому, що вона шукає Господа 
тільки тоді, коли гостро Його потребує, а коли все добре, вона 
забуває про Його настанови.

Довіряючи Богу, ти ніколи не залишишся самотнім. Люд-
ська злоба може оточити тебе, проте не знищити. Сховайся в 
обіймах Господа й вір Його обітниці: «Страх Господа чистий, – 
він навіки стоїть. Присуди Господа – правда, вони справедливі 
всі разом».

Більше мудрості
«Дай мудрому – й він помудріє іще, навчи праведного – і при-
більшить він мудрости!» (Прип. 9:9).

Існує різниця між освіченою людиною та людиною 
муд рою. Навчальні заклади дають нам освіту, знання, однак 
тільки Ісус наділяє нас благословенною мудрістю.

Мудрість – це розважливість, врівноваженість. Мудрості 
не навчають в університетах, вона не є результатом проведе-
них наукових досліджень. Це дар Ісуса тим, хто день у день 
живе в тісному спілкуванні з Ним.

Аби бути щасливим, необхідно знайти рівновагу в усіх 
сферах людського буття: в особистому житті, сімейних сто-
сунках, професійній діяльності та багато в чому іншому. Будь-
який скарб у руках неврівноваженої людини знецінюється і 
стає марним.

Далеко не всі освічені люди здатні приносити радість 
навколишнім. Академічне звання, науковий ступінь, посада, 
становище в суспільстві ще не свідчать про нашу розважли-
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вість і мудрість. Знання повинні допомагати в розвитку му-
дрості. На відповідальні посади необхідно призначати мудрих 
людей, проте в реальності відбувається по-іншому. Господь 
дарує мудрість тим, хто визнає Його Богом.

Врівноважена людина щаслива, оскільки завжди знахо-
дить золоту середину. Вона робить це не через свою нері-
шучість, страх, невміння зробити вибір або бажання збе-
регти нейтралітет. Навпаки, вона відкрита для життя, для 
змін, постійного зростання, готова вислухати кожну думку, 
уміє прийняти правильне рішення. У неї достатньо покори, 
щоб визнати свої помилки й достатньо сміливості, аби ви-
правити їх.

Якщо сьогодні тобі потрібно прийняти якесь рішення, 
згадай пораду Бога: «Дай мудрому – й він помудріє іще, навчи 
праведного – і прибільшить він мудрости!».

Як Сіонська гора
«Ті, хто надію складає на Господа, вони, як Сіонська гора, яка не 
захитається, яка буде стояти повік!» (Псал. 125:1).

Гори – символ сталості й незмінності. Сьогодні ти бачиш 
під своїм вікном дерево, але через сто років воно навряд чи 
буде рости там. Натомість Еверест може простояти на своєму 
місці мільйон років!

Автор псалма говорить нам, що основою нашої надії має 
бути Хтось, а не щось. Матеріальне, відчутне, видиме необхід-
не, але воно минуще. Гроші, робота, будинок, автомобіль, здо-
ров’я, молодість і навіть сім’я – усе може зникнути, виявитися 
ненадійним, розчарувати. Лише Бог ніколи не підводить.

Процитований сьогодні псалом разом з іншими псалмами 
юдеї співали дорогою до Єрусалима. Коли після довгих років 
життя в неволі на чужині вони поверталися на батьківщину, 
то спочатку їхній погляд зупинився на далеких юдейських го-
рах. Потім вони побачили пагорби Єрусалима, а, підійшовши 
ще ближче, дивилися на гору Сіон.
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Яка доля бранців, що колись були відведені з Єрусалима до 
Вавилону? Багато з них померли, інші постаріли, а ще інші роз-
чинилися в сутінках забуття. І тільки гора Сіон продовжувала 
стояти на своєму місці – незмінна і непохитна.

Уяви собі народ, який співає: «Ті, хто надію складає на 
Господа, вони, як Сіонська гора». Євреї опинилися в рабстві, 
тому що покладалися на свої сили, забувши про Бога. Тепер, 
постраждавши від наслідків свого відступництва, вони повер-
талися додому, проголошуючи єдину істину, яка могла позба-
вити їх від страждань у майбутньому.

Слова псалма актуальні й сьогодні. На кого чи на що 
можна покластися: на роботу, гроші, молодість, власні сили 
чи на Бога?

Якщо покладаєшся на Господа, то не залишишся розчаро-
ваним, адже Він найкраще знає, у чому ти маєш потребу. Навіть 
якщо ти раптово втратиш усе, Він допоможе тобі знову стати на 
ноги, підтримає твою сім’ю. У псалмі говориться не про те, що 
буревії й грози будуть обходити гору стороною, а про те, що 
вона стоятиме вічно. Якщо твій погляд спрямований на Ісуса, 
відчай відступає, бо «ті, хто надію складає на Господа, вони, як 
Сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти повік!».

Нерозсудлива жінка
«Жінка безглузда криклива, нерозумна, і нічого не знає! Глупо-
та – це нерозсудлива жінка, – нав’язлива, пустотлива, і нічого 
не відає» (Прип. 9:13; пер. Р. Турконяка).

У 9-му розділі книги Приповістей ми знаходимо цікаву 
метафору. Там описані дві гарні жінки, які закликають перехо-
жих до свого будинку. Одна з них – мудрість, інша – глупота.

Соломон порівнює глупоту з крикливою жінкою. З єв-
рейського тексту випливає, що вона спокуслива, яскрава і 
приваб лива. Вона легко завойовує багатьох, але за зовнішнім 
блиском криється невігластво.
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Невіглас – не той, хто не знає. Незнання – початок мудро-
сті. Людина навряд чи зробила би стільки відкриттів, якби не 
намагалася заповнити прогалини у своїх знаннях. Невіглас – 
той, хто вважає, що знає багато, не знаючи нічого.

Нерозважливих людей можна зустріти щодня й усюди. 
І тобі, і мені щодня загрожує небезпека потрапити до тенет 
спокусливої глупоти. Через глупоту й невігластво стражда-
ють сім’ї, підприємства зазнають краху, гинуть люди і псу-
ються взаємини.

Тому нам так необхідно шукати шлях мудрості! Мудрість 
кличе, стукає в серце, хоче увійти в наше життя, у наші взає-
мини з рідними та колегами, але вона робить це ненав’язливо. 
Людина сама повинна відкрити їй своє серце.

Зроби сьогоднішній день днем   мудрості. Смиренно прийми 
поради від Бога, пам’ятаючи, що «глупота – це нерозсудлива 
жінка, – нав’язлива, пустотлива, і нічого не відає».

Бережи Його Слово
«Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити про-
ти Тебе» (Псал. 119:11).

Уяви собі спекотний день у загазованому місті. Ти на-
скрізь мокрий від поту, але немає можливості прийняти душ. 
Наскільки комфортно тобі буде сісти за стіл у такому стані? Чи 
зможеш із задоволенням прилягти на ліжко? Чи захочеш обій-
няти й поцілувати дружину? Можливо, ти й зробиш усе це, але 
однозначно відчуватимеш дискомфорт, поки не приймеш душ. 
Відчуття фізичної нечистоти буде непокоїти тебе, дратувати.

Сьогоднішній текст повідомляє, як уберегтися від мо-
ральної нечистоти. До тих пір, доки моральний бруд напов-
нює твоє внутрішнє єство, ти не будеш щасливий, усе у твоєму 
житті відбуватиметься не так, оскільки ти рухаєшся в небез-
печному напрямку – до саморуйнування. Кінець такого шля-
ху – морок і смерть. Людина може не усвідомлювати цього до 
кінця, але інстинктивно відчуватиме.
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Де ж вирішення проблеми? Псалмист відповідає: «Я в 
серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти 
Тебе». Тобто я дбайливо й уважно ставлюся до того, що Ти 
мені говориш».

Проблема людини полягає в тому, що вона намагається 
бути щасливою, ігноруючи поради Бога. Прямуючи нечести-
вим шляхом, людина щосили намагається досягти того, що, на 
її думку, зробить її щасливою, – грошей, любові, слави, вла-
ди. Можливо, усього цього вона й досягне. Однак у моменти 
безсоння і внутрішнього діалогу людина доходить висновку: 
щось у житті неправильно, щось не діє. І в цей час вона впадає 
у відчай, мучиться, відчуває внутрішню порожнечу.

Це відчуття не зникне, якщо не шукати вирішення пробле-
ми в джерелі мудрості – Божому Слові. Тоді твої раціоналізм, 
гностицизм, гуманізм поступляться світлу Божественних на-
станов і у твоєму серці запанує мир.

Зроби цей день днем   покори порадам Бога. Підкоряючись 
Йому, ми ростемо. Дотримуючись Його принципів, ми стаємо 
вільними. Скажи сьогодні Творцю: «Я в серці своїм заховав 
Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе».
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Дві жінки
«Вода крадена – солодка, і приємний прихований хліб...» 
(Прип. 9:17).

Якщо людина не ходить Божими дорогами, її розум пра-
цює дуже дивно. Вона шукає задоволення, а знаходить біль, бі-
жить за радістю, а наздоганяє смуток. Думає, що тільки заборо-
нене приносить задоволення, що солодкою може бути тільки 
крадена вода, а смачнішим – прихований хліб.

Однак заборонене подібне до троянського коня, прекрас-
ного зовні, який пробуджує гордість, розпалює людські при-
страсті, але всередині приховує небезпеку і смерть.

У 9-му розділі книги Приповістей описані дві жінки, які 
сидять біля дороги і привертають увагу чоловіків. Це алегорія 
мудрості й безумства. Перша закликає людей до життя. Секрет 
життя полягає в тому, щоб ходити Божими дорогами.

Друга жінка нерозсудлива, нерозумна. Вона теж кличе пе-
рехожих, пропонуючи крадену воду й прихований хліб. Вода 
символізує життя. Пустеля – це територія смерті, тому що там 
немає води. Нерозумна жінка пропонує воду. Однак крадене 
життя – це не життя, крадене задоволення – не задоволення, 
щастя тайкома не є щастя.

На жаль, ми починаємо розуміти це занадто пізно, коли 
з’явився біль, розпалася сім’я, репутація зіпсована, а цінності 
та принципи зруйновані...

Хліб життєво необхідний, це основний продукт харчування. 
Він невигадливий, простий. Якщо їсти прихований хліб, то на 
перший погляд він може здатися смачнішим, однак залишає гір-
кий присмак і внутрішнє невдоволення. Ти їси і їси, але не наси-
чуєшся. Шукаєш — і не знаходиш. Серце залишається порожнім.

Людина поводиться вкрай нелогічно. Вона ховається, кри-
ється, але марно. Рано чи пізно, на її сором, усе стає явним.

Немає нічого кращого, ніж жити при світлі дня, прозоро й 
чесно. Живи так сьогодні. Слухайся голосу мудрості й не підда-
вайся голосу спокуси, як би голосно вона не кричала про те, що 
«вода крадена солодка, і приємний прихований хліб...».
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Благословення і процвітання
«Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, – і побачиш доб-
ро Єрусалиму по всі дні свого життя» (Псал. 128:5).

Мартін Лютер називав цей псалом сімейним. Він спов-
нений обітниць, серед яких особливо виділяється обітниця 
благословення.

Немає нічого поганого в бажанні отримати благословен-
ня. Здебільшого благословення передбачає добробут і успіх. 
Автор псалма стверджує, що благословення приносить Єру-
салиму добробут.

Багатьом віруючим необхідно зрозуміти, що християн-
ство передбачає покірність, але зовсім не обов’язково бідність 
і злидні. Немає нічого гріховного в тому, аби бажати добро-
буту. Богу належить увесь світ, і, як Цар Усесвіту, Він може 
зробити так, аби Його діти ні в чому не мали потреби!

Сьогоднішній вірш відкриває секрет істинного процвітан-
ня. Для Ізраїлю справжнє благословення приходило з Сіону, з 
того місця, де мешкав Бог. Добробут залежить не від кількості 
відчутних благ, а від їхнього Джерела. Гроші, влада, слава – 
це частина життя, вони на добро, коли послані Богом, в іншо-
му випадку несуть не добробут, а біль, смуток і невдоволення.

Ще одна думка, яка міститься в сьогоднішньому вірші, 
стосується сьогодення. Бог обіцяє успіх «по всі дні життя». 
Вже тут і зараз, а не тільки в майбутньому.

Часто ми думаємо, що зможемо насолодитися чудовим 
досвідом спасіння тільки в майбутньому. Так, справді, коли 
Ісус повернеться, ми отримаємо вічні благословення спасін-
ня. Тоді Спаситель поставить остаточну крапку в історії зла. 
Однак правда полягає і в тому, що вже на цій Землі ти можеш 
насолоджуватися Божими благословеннями протягом усього 
життя. Благословення – це міцне здоров’я, достаток, яким ти 
правильно розпоряджаєшся, щасливе подружнє життя, діти, 
що ростуть, як оливкові дерева на березі повноводної річки.

Іди до Ісуса сьогодні. Зустрівшись із Ним, ти отримаєш 
благословення. Нехай це стане сенсом твого життя. Живи з 
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Господом. Дозволь Його вченню втілитися у твоє повсякден-
не життя.

Природним результатом тісної дружби з Христом буде 
успіх і добробут. «Нехай поблагословить тебе Господь із Сіо-
ну, – і побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя».

Неправедний скарб
«Не поможуть неправедні скарби, а справедливість від смерти 
визволює» (Прип. 10:2).

Чи вигідно бути чесним? Сьогодні, коли я пишу ці ряд-
ки, уся Бразилія бурхливо обговорює вчинок футбольного ар-
бітра, який за хабар підсуджував одній з команд. Драматич-
ною була його поява на телебаченні. Сльози, жаль, сором! Але 
найбільше вразили його слова: «Гроші не компенсують того 
страху і сорому, які відчуває моя сім’я».

В одному з коментарів щодо його вчинку було відображено 
світогляд сучасного суспільства: «Для нього трагедією стало те, 
що його викрили. Якби ніхто не дізнався, то, звичайно ж, гроші 
були б компенсацією, оскільки вони не бувають зайвими».

Ти помітив, які привабливі гроші? З біблійного погляду не-
має нічого поганого в тому, щоб мати багато грошей. Гроші є 
одним з благословень, яке посилає Бог. Людям, котрі мають ви-
сокооплачувану роботу і чесно накопичені заощадження, нема 
чого соромитися. «Моє срібло й Моє золото, говорить Гос подь 
Саваот» (Огія 2:8). Бог готовий дати все це Своїм дітям.

Проблема полягає в тому, що здебільшого накопичення 
багатства вимагає багато часу і сил, а людина за своєю при-
родою хоче все і відразу; нам не подобається чекати. У такий 
момент спокуса намагається заглушити голос мудрості й пра-
ведності, спонукуючи нас до обману, шахрайства, підкупу, 
крадіжки і навіть насильства.

Біблія говорить: «Не поможуть неправедні скарби». Вони 
не варті безсонних ночей і болісних докорів сумління, сорому, 
скандального викриття, руйнування сім’ї. Безглуздий цинізм 
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того, хто робить жорстоким своє сумління і все заперечує, теж 
не допоможе.

Далі у вірші Соломон запевняє: «Справедливість від смер-
ти визволює». Про яку справедливість ідеться? Про ходіння 
шляхами істинного благочестя. Такий шлях може зайняти 
більше часу, але він позбавляє від смерті, відчаю, тривоги, 
туги, паніки, які охоплюють людину, коли виникає небезпека 
бути викритою.

Нехай Бог благословить плоди твоєї праці, нехай усе, до 
чого ти доторкаєшся, буде благословенне, нехай успішно 
здійсняться плани, що узгоджуються з Божою волею. Іди пра-
вильним шляхом упевнено, пам’ятаючи, що «не поможуть не-
праведні скарби, а справедливість від смерти визволює».

Заповіт з Богом
«Якщо будуть синове твої пильнувати Мого заповіта й свідоц-
тва Мого, що його Я навчатиму їх, то й сини їхні на вічні віки 
будуть сидіти на троні твоїм!» (Псал. 132:12).

Заповіт, або союз – це договір між двома сторонами, 
який передбачає як права, так і обов’язки. Невиконання дого-
вору однією зі сторін звільняє іншу сторону від зобов’язань за 
договором.

У сьогоднішньому вірші Бог говорить про Свій заповіт: 
«...Пильнувати Мого заповіта». У Біблії ми знаходимо запові-
ти між Богом і людьми. Вони містять обітниці на певних умо-
вах. Бог обіцяє щось і встановлює умови. Невиконання умов з 
боку людей звільняє Бога від виконання обітниці.

Заповіт відрізняється від формального договору тим, що 
в ньому присутня любов. У звичайному договорі кожна сто-
рона переслідує лише власні інтереси. Такий договір повинен 
бути взаємовигідним. Заповіт між Богом і людиною уклада-
ється винятково в інтересах людини, заради її блага.

Людина нічим не може обдарувати Бога. Бог – Володар 
Усесвіту; Він був, є і буде вічно. Незалежно від того, віриш 
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ти в це чи ні, приймаєш Його чи ні, Він залишається Богом. 
Якщо я відкидаю заповіт з Господом, це ніяк не впливає на 
Його буття. Коли я укладаю заповіт з Ним, тільки я маю з 
цього користь.

Псалмист у вищенаведеному вірші передає волю Бога. 
Єдине, чого Бог чекає від людини, – вірності Його заповіту. 
Заповіт свідчить про любов між Богом і людиною.

Якщо чоловік і дружина знімають обручки й викидають 
їх, цим вони свідчать, що між ними вже немає любові. Шлюб 
розпався, і кожен іде далі своїм шляхом.

Саме так чинить людина щоразу, коли порушує заповіт. 
Обітниця Бога поширюється і на її нащадків. У світі багато 
незбагненних страждань і болю, але іноді це наслідки рішень, 
прийнятих попередніми поколіннями.

Сьогодні саме час замислитися над твоїм ставленням до 
заповіту. «Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для 
себе не вмирає», – пише апостол Павло в Римл. 14:7. Будь-яке 
моє рішення сьогодні матиме наслідки в моєму житті та житті 
моїх дітей і онуків.

Тому сьогодні, перш ніж узятися до справи, нагадай собі 
сказане Богом: «Якщо будуть синóве твої пильнувати Мого 
заповіта й свідоцтва Мого, що його Я навчатиму їх, то й сини 
їхні на вічні віки будуть сидіти на троні твоїм!».

Дивися, з ким ходиш
«Сину мій, – не ходи ти дорогою з ними, спини ногу свою від 
їхньої стежки» (Прип. 1:15).

Звістка вразила мене. Я добре знав того чоловіка й був 
упевнений, що він ніколи не зробив би того, у чому його зви-
нувачували. І справді, через деякий час було доведено, що він 
не винен. Минуло кілька місяців, і ми випадково зустрілися. 
У розмові він сказав мені зі сльозами на очах:   «Бог відновив 
справедливість, але я засвоїв суворий урок: я не мав перебува-
ти в компанії людей, які скоїли злочин».
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Саме це радить нам Бог: «Сину мій, – не ходи ти дорогою 
з ними, спини ногу свою від їхньої стежки». Соломон, гово-
рячи тут про дороги грішників і розбійників, застерігає: «Мій 
сину, як грішники будуть тебе намовляти, – то з ними не згод-
жуйся ти!.. бо біжать їхні ноги на зло, і поспішають, щоб кров 
проливати!» (Прип. 1:10, 16).

У цьому вірші вжито єврейське слово ялáк, що означає не 
тільки «ходіння, пересування», а й «поведінку».

Люди, які не бояться Бога, блукають без орієнтирів. Біб-
лія називає таких людей єврейським словом, що означає 
«який не влучив у ціль». Вони не знають, куди йдуть, оскіль-
ки навіть не розуміють, чого хочуть, просто йдуть по шляху 
найменшого опору, пливуть за течією, керуючись природни-
ми нахилами. А якщо людина робить тільки те, чого вимагає 
її зіпсута природа, вона врешті-решт опиниться на дорозі зла.

Постійне перебування з такими людьми небезпечне. 
Чому? По-перше, ти можеш почати чинити так само, як вони, 
і зрештою загубити свою дорогу в цьому світі. По-друге, тебе 
можуть вважати одним з них.

Живучи на землі, ти не зможеш повністю захистити себе 
від будь-якого впливу ззовні. Бог і не хоче такого життя для 
тебе. Християнин повинен бути відкритим для спілкування з 
усіма людьми, але одна справа – спілкуватися через різні об-
ставини, і зовсім інша – свідомо зближатися з тими, хто рано 
чи пізно зруйнує твоє життя.

Коли тобі раптом захочеться піти за негідними людьми, 
згадай пораду: «Сину мій, – не ходи ти дорогою з ними, спини 
ногу свою від їхньої стежки».

Бог милує праведних
«Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, 
Господь милує праведних» (Псал. 146:8).

У цьому вірші згадуються три дії: відкриває, випростовує, 
милує. Це інструкція, яка дозволяє вилізти з ями. Усі три дії 
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здійснює Бог. Тільки після Його впливу людина отримує здат-
ність іти далі, тобто жити.

У вірші зображена нещасна людина, яка занепала духом, 
сповнена смутку, надзвичайно стомлена. У неї немає ні сил, ні 
волі продовжувати життєву боротьбу.

Псалмист говорить, що Господь бажає підбадьорити тих, 
хто опинився в такому стані.

Перша реакція людини в пригніченому стані – це сумнів у 
Божій любові. «Чому все це сталося зі мною? – запитує вона. – 
Де Бог? Він не бачить мого страждання». Думка про те, що Бог 
байдужий до неї, здається, навіть заспокоює її. Тому псалмист 
говорить про Божу любов, яка є ліками від будь-якого болю. Це 
відправна точка для виходу з пригніченого стану, для віднов-
лення. Людина, яка впала в глибоку яму власних невірних рі-
шень, не може вимагати, щоб її звідти витягли. Бог робить це не 
тому, що зобов’язаний врятувати людину, а тому, що любить її.

Як Бог звільняє людину? Псалмист говорить, що Господь 
відкриває очі сліпим. Здебільшого розв’язання проблеми зов-
сім поруч, але ми не бачимо його, оскільки невір’я, сумнів і 
смуток затуманюють нам очі.

Захлинутися в склянці води дуже легко, якщо покладати-
ся тільки на людську силу, науку й технології. Однак усе стає 
на свої місця, коли людина покладається на Того, Хто вищий 
понад усіх.

Труднощі, які ти, можливо, переживаєш сьогодні на робо-
ті, у сім’ї або в особистому житті, можна подолати. Тільки не 
дозволяй сумнівам заволодіти тобою. Бог любить тебе, навіть 
якщо ти цього не відчуваєш. Проси Господа відкрити тобі очі! 
Дивлячись на неприємності, знай: ти не самотній!

Завжди довіряй Господу, адже псалмист запевняє: «Гос-
подь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, 
Гос подь милує праведних».

Чим пишатися?
«Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будем хвали-
тись Ім’ям Господа, нашого Бога» (Псал. 20:8).
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У 50-ті роки XX століття величезну популярність здо-
був молодий голлівудський актор. Він двічі став лауреатом 
премії «Оскар», і ще вісім разів його номінували на цю наго-
роду. Його ім’я – Марлон Брандо. Однак кінець його життя 
був сумний.

Він страждав від ожиріння і був психічно неврівноваже-
ним. Популярний у минулому, актор помер в убогій однокім-
натній квартирі, ховаючись від кредиторів, які намагалися 
стягнути з нього мільйонні борги.

Сімейне життя Марлона не склалося. У 1990 році його син 
Крістіан був засуджений за вбивство приятеля своєї зведеної 
сестри Таріти Чейнні, яка хворіла на шизофренію і в двадця-
тип’ятилітньому віці наклала на себе руки.

Був час, коли в ексцентричного актора було багато гро-
шей, він їв і пив тільки найкраще. А коли розтратив своє ба-
гатство, то відгородився від світу на власному острові на Та-
їті. Фактично ця людина ніколи не мала миру в душі. Гроші, 
слава й можливості не заповнили його внутрішню глибоку 
порожнечу.

Давид говорив саме про це. Усе, що ти бачиш, до чого до-
торкаєшся, чим володієш, насправді ефемерне. Хоч людина 
може цього не визнавати, проте вона – істота передусім ду-
ховна і може бути щасливою лише тоді, коли будує на міцній 
основі – на Ісусі Христі, Джерелі справжньої самореалізації. 
На жаль, людина починає розуміти це, тільки опинившись у 
ситуації, коли вже не знає, куди йти і що робити. Вона дивить-
ся навколо себе, шукає вихід, але наштовхується лише на тіні, 
які дедалі більше непокоять її. Вона впадає у відчай, плаче, 
безрезультатно намагається знайти мету, заради якої варто 
жити... Найгірше те, що ніхто не знає про її муки, тому що 
вони приховані в найпотаємніших куточках серця.

Можливо, ти також відчуваєш у душі порожнечу й ніщо не 
задовольняє тебе? Ти біжиш стрімголов, не знаючи, куди і на-
віщо? Сьогодні, починаючи день, подумай: «Хтось пишається 
своїми колісницями, хтось – кіннотою, а ми Ім’ям Господа, 
Бога нашого, хвалимось».
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Служити, щоб перемогти
«І вибрав Давида, Свого раба, і від кошар його взяв» (Псал. 
78:70).

Давид був царем, пророком і воїном. Однак Асаф, який 
написав цей історичний псалом, назвав Давида рабом Бога: «І 
вибрав Давида, Свого раба, і від кошар його взяв».

Чим займався Давид, коли Бог покликав його, щоб зроби-
ти царем Ізраїлю? Він пас овець. Звичайний хлопець лишень 
допомагав своєму батькові! Він не мав ні знатного родово-
ду, ні високого зросту, ні статечного вигляду, ні послужного 
списку. Його роль у сім’ї була настільки незначна, що, коли 
пророк Самуїл прийшов до Єссея й попросив його показати 
всіх синів, той вивів усіх, крім Давида, оскільки молодшого 
сина не сприймали в сім’ї серйозно. А сам Єссей вважав, що 
шанс стати царем є у всіх його синів, окрім Давида. Навіщо ж 
втрачати час і кликати його? Однак нам відома історія Дави-
да. Він став видатним царем Ізраїлю.

Якщо ти думаєш, що Давид був покликаний, тому що був 
простим, пересічним пастухом овець, то помиляєшся. Бог 
не шукає ледачих. Він шукає вірних слуг, для яких на пер-
шому місці стоїть не звання чи посада, а служіння, – людей, 
які жертвують усім, щоб Ісус заповнив кожен куточок їхньої 
душі. Людей, вільних від гордості, через яких може діяти 
Святий Дух.

Людина, наділена владою, але позбавлена духу служіння, 
вимагає поваги до себе. Але справжню повагу в людей викли-
кає мудрий і покірний лідер-слуга. Світ став би кращим, якби 
на зміну гонитві за владою, бажанням підпорядкувати собі ін-
ших прийшла сила любові та служіння.

Кажуть, що тісний зв’язок з вівцями може розвити по-
кірність і м’який характер. Можливо, тому Бог дозволив 
Мойсею і Давиду побути пастухами, перш ніж вони очолили 
Божий народ.

Нехай кожен з нас запитає себе: чи є я слугою? У сім’ї, 
на роботі, у суспільстві – чи готовий я служити? Служіння – 
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один із секретів щасливого життя, і тільки щаслива людина 
може передати це щастя навколишнім.

Зіткнувшись із труднощами, згадай, що «вибрав Давида, 
Свого раба, і від кошар його взяв».

Молитва праведних
«Жертва безбожних – огида для Господа, а молитва невин-
них – Його уподоба» (Прип. 15:8).

Одного разу до мене звернувся чоловік, який вклав 
півмільйона доларів у справу, яка передбачала швидкий при-
буток. Спочатку все було добре. Він отримав назад вкладені 
гроші з відсотками. Потім цей чоловік повторив те ж саме 
тричі. За рік йому вдалося подвоїти свій капітал. Тоді він про-
дав усе, що мав, і вторговані гроші знову вклав у справу з роз-
рахунку на швидке збагачення. Але цього разу його розраху-
нок зазнав краху, і він втратив практично все, що мав.

Цей нещасний звернувся до мене з пропозицією: «Помо-
літься, і якщо Бог допоможе мені повернути гроші, я пожер-
твую сто тисяч доларів».

Він не був християнином, не дотримувався біблійних 
принципів, його непокоїло одне – отримання легких грошей. 
І ось тепер, коли компанія збанкрутувала, він звернувся до 
Бога, бажаючи укласти з Ним угоду й отримати вигоду.

Сьогоднішній вірш говорить саме про таких людей. Будь-
яка жертва, принесена людиною з непокірним серцем, яка до-
тримується тільки власних правил, буде огидою для Бога. Та-
кої жертви недостатньо, навіть якщо за людськими мірками 
вона буде величезною. Насправді важлива мотивація: чому і 
для чого ти жертвуєш?

«Молитва невинних – Його уподоба», – ідеться в другій час-
тині вірша. Що хоче сказати цим Бог? Щиру молитву визнача-
ють не стільки слова, скільки прагнення людини пізнати Бога.

Господь ніколи не залишає без відповіді спонукання чис-
того серця, навіть якщо уста мовчать. Жертва – це зовнішня 
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дія. Бажання пізнати Бога й керуватися Його порадою – внут-
рішня. Принесену жертву бачать люди, а прагнення бачить 
Бог, і Він відповідає такій людині.

Шукай Бога! У найтемніші години шукай Його поради. 
Молися. Мудра людина виділяє не якихось декілька хвилин 
на день на молитву, якщо справ не надто багато. А якщо їх 
багато, вона не економить час, молячись удвічі більше.

Той, хто в Христі, не зазнає поразок. Будь щирим у спілку-
ванні з Ним, праведним у поклонінні Йому, тому що «Жертва 
безбожних – огида для Господа, а молитва невинних – Його 
уподоба».

Повна перемога
«Суди мене, Господи, бо ходив я в своїй непорочності, і наді-
явсь на Господа, – тому не спіткнуся!» (Псал. 26:1).

Знаєш, що спільного між багатим юнаком і рідним бра-
том блудного сина? Упевненість у тому, що їхні вчинки досить 
добрі, аби догодити батькові. Обидва покладалися на свої 
вчинки. Обидва є типовим прикладом щирих Божих дітей, 
які щосили намагаються жити бездоганно, вважаючи таке 
життя засобом спасіння, а не його результатом. Сьогоднішній 
вірш, на перший погляд, захищає такий погляд. Складається 
враження, що Давид задоволений собою: «Бо ходив я в своїй 
непорочності». Однак при цьому не слід забувати, що Давид 
був грішником, який розкаявся й від щирого серця прийняв 
Божу праведність.

Читаючи вищенаведений вірш, я згадую багатьох людей, 
які говорять: «Я ніколи не стану хорошим християнином. Я не 
зможу перемогти свої погані нахили і звички, ніколи не зможу 
жити чистим, непорочним життям». Можливо, ти говориш те 
ж саме. Ти щодня борешся, намагаєшся здобути перемогу, але 
відчуваєш, що не просуваєшся ні на крок. Якось майстер, який 
лагодив мій годинник, зізнався: «Мені не подобається бути та-
ким. Я намагаюся змінитися, але марно».
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Єврейське слово том, перекладене як «непорочність», 
дослівно означає «цілком посвячене серце». Питання не в 
«правильному» житті, яке можна пред’явити Богу й отримати 
обіцяну нагороду, хоча зрозуміло, що ми повинні жити пра-
вильно. Ключ до перемоги – серце, яке цілковито належить 
Богу й безмежно довіряє Йому. Довіра Господу робить слаб-
кого сильним, піднімає того, хто впав, зцілює зраненого.

Сьогоднішній вірш – благання про справедливість. Саул 
звинувачував Давида в зраді й намагався вбити його. Єдиним за-
хистом Давида був праведний Божий суд, і тільки цей суд може 
перемогти зло, яке руйнує нас ізсередини. Праведність Господа 
проявляється в любові, тому що Бог є любов. Праведність Гос-
пода підносить людину, відновлює в ній втрачений Божий об-
раз, робить для людини те, що сама вона не може зробити для 
себе. Не забувай про це, коли тебе охоплює страх вічної загибелі.

Починаючи сьогоднішній день, залиш тягар провини. За-
будь про марну боротьбу. Звернися до праведного Бога, про-
мовляючи: «Суди мене, Господи, бо ходив я в своїй непороч-
ності, і надіявсь на Господа, – тому не спіткнуся!».

До кожного – 
особливий підхід
«Є товариші на розбиття, та є й приятель, більше від брата 
прив’язаний» (Прип. 18:24).

Будувати взаємини з людьми можна різними способа-
ми. Це один з основних уроків, які необхідно засвоїти, щоб 
досягти успіху в побудові стосунків. Багато хто страждає від 
того, що ніяк не може збагнути: немає двох однакових лю-
дей! Спілкування збагачує, коли люди приймають одне од-
ного такими, якими вони є.

Кожна людина – особлива. Кожна обставина – особлива.
Якщо ти маєш кілька дітей, то, напевно, помічаєш, що ко-

жен з них чимось відрізняється, кожен потребує особливого 
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підходу. Ми припускаємося величезної помилки, коли вихову-
ємо всіх однаково. Не можна всі проблеми вирішувати однако-
вим способом і спілкуватися з усіма людьми «під копірку».

Світ – це багатобарвний сад з розмаїттям культур, харак-
терів, темпераментів, який становлять неповторні особисто-
сті. Ми бачимо це всюди: у сім’ї, на роботі, у церкві, на вулиці. 
На одних ефективніше діє строгий підхід, на інших – душевна 
розмова. Одним необхідні попередження і поради, іншим це 
ні до чого. Використання різних форм спілкування зовсім не 
означає відступ від вічних і незмінних принципів.

Сьогодні варто переглянути свій спосіб взаємодії з людь-
ми в різних обставинах. У житті буде більше радості й віддачі, 
якщо, зустрічаючись з людьми, ми будемо враховувати їхні 
індивідуальні особливості.

Ніколи не пізно змінитися або почати все спочатку. Ні-
коли не пізно визнати свої помилки й вибачитися. Завжди 
знайдеться час, щоб навчитися бути відкритими, людяними 
і великодушними.

Сьогодні, перш ніж зустрітися з людьми й опинитися у вирі 
подій, згадай слова Соломона: «Є товариші на розбиття, та є й 
приятель, більше від брата прив’язаний».

Не бери участі 
в іхніх задоволеннях
«Не дай нахилятися серцю моєму до речі лихої, – щоб учинки 
робити безбожністю, із людьми, що чинять переступ, і щоб не 
ласувався я їхніми присмаками!» (Псал. 141:4).

Гледіс підійшла до мене після проповіді, вона була схви-
льована. Божа звістка зворушила її серце. Жінка сіла навпро-
ти мене і, глибоко зітхнувши, сказала: «Мене з дитинства 
приваб лювала сцена, світло рампи, оплески, слава... Сьогодні 
все це в мене є, однак я нещасна. Я відчуваю внутрішню по-
рожнечу, і мені від цього сумно».

:
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Гледіс була відомою телеактрисою. Її виховували на хрис-
тиянських принципах і цінностях, але в ранній молодості вона 
їх залишила й зосередилася на кар’єрі, намагаючись досягти 
того, що вважала найважливішим для себе.

Того вечора після довгих років, сповнених болю, сліз і 
почуття провини, ця ще молода знаменита гарна жінка при-
йшла на запрошення друга на стадіон, де почула про Бога і 
Його Слово.

Святий Дух торкнувся її серця. Тому вона щиро сказала 
мені: «Усе, чого я досягла, не має цінності. Я б усе проміняла 
за день, прожитий в єдності з Богом. Іноді мені хочеться зно-
ву стати дитиною і засинати, слухаючи, як мама розповідає 
мені історії з Біблії».

«Щоб не ласувався я їхніми присмаками!» – вигукує Да-
вид, маючи на увазі гріховні задоволення. Гріх приносить 
задоволення, тому такий привабливий. Однак за ним кри-
ється тягар вини, безсоння, туга і відчай, які обтяжують сер-
це грішника.

Зло і пороки підстерігають нас щодня й щомиті, пропону-
ючи нам усі насолоди світу, засліплюючи, зваблюючи, заво-
йовуючи. Єдиний, Хто може утримати нас від необачних кро-
ків, – Ісус Христос. Він єдиний здатен захистити наше серце 
від примарних насолод цього світу.

Не починайте день без упевненості в тому, що Ісус завжди 
поряд. Відкрийте Йому своє серце і просіть, як дитина, яка по-
требує батьківської допомоги: «Не дай нахилятися серцю моє-
му до речі лихої, – щоб учинки робити безбожністю, із людьми, 
що чинять переступ, і щоб не ласувався я їхніми присмаками!»

Прагни до мети!
«Тільки сварка пихою зчиняється, а мудрість із тими, хто ра-
диться» (Прип. 13:10).

У Пепе Баррето є своя зірка на голлівудській «Алеї сла-
ви». Таке визнання він заслужив, ставши одним з кращих 
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латиноамериканських ведучих на радіо й телебаченні Лос- 
Анджелеса.

Ми сиділи за столом у ресторані «Акапулько» в Глендейлі, 
і він схвильовано розповідав мені про свою зустріч з Хрис том. 
«Це був найдраматичніший момент мого життя, – говорив 
Пепе. – Я мав славу, шанувальників і все, що потрібно людині 
для щастя, але на душі в мене було неспокійно і порожньо. 
Мені подарували Біблію, і ось у такому стані я почав читати 
її».

Пепе розповів про свою внутрішню боротьбу, про те, як 
підкорився Богу. До цього він пишався собою, адже мало хто 
досягнув таких висот і заслужив загального визнання. Як же 
він міг звернутися до когось із проханням про допомогу?

Сьогоднішній текст говорить, що «сварка пихою зчиня-
ється», і це розбрат не тільки між іншими людьми, але й не-
згода із самим собою, це внутрішній конфлікт. Зарозуміла 
людина не приймає саму себе, гордість переконує її, що вона 
краща за інших, а це породжує тривогу і невдоволення, адже 
інші так не вважають.

Одного вечора, проповідуючи про Божу любов, я позна-
йомився з Пепе Баррето, в характері котрого відбулися зміни. 
Він став простою людиною, яка бажала навчатися у Христа. 
Пепе прийшов, аби послухати про Ісуса і зростати у своєму 
духовному житті.

Пізніше в ресторані «Акапулько» він розповів, що якось 
зателефонував другу, котрий, втративши сина, «потонув» в 
алкоголі і наркотиках. Пепе розповів йому про свій христи-
янський досвід, про Божу любов. Через кілька тижнів хтось 
запитав його: «Послухай, що ти сказав Тінтану? Після розмо-
ви з тобою він повністю змінився!»

Очі Пепе засяяли від радості. «Того дня я відчув, що в мо-
єму житті з’явилася мета, – сказав він. – Коли повернеться 
Ісус, моя зірка на “Алеї слави” зникне, але повністю переміне-
не життя залишиться для вічності!»

Отож пам’ятай: «Тільки сварка пихою зчиняється, а муд-
рість із тими, хто радиться».
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Хваління – це служіння
Хваліть Господа, усі слуги Господні, що по ночам здійснюєте 
служіння в Господньому Домі» (Псал. 134:1; пер. Р. Турконяка).

У цьому вірші є два дієслова, дві дії, нерозривно пов’я-
зані між собою: хвалити і служити. Божий слуга завжди гово-
рить добре про свого Володаря. Якщо ти не прагнеш служити, 
твоє серце буде схильне до сумнівів, інтриг, невдоволення. 
Усе закінчиться тим, що ти будеш говорити погане про Бога 
та Його Церкву.

Псалмист говорить про послідовні й узгоджені дії. Слова 
уст стають наслідком того, що роблять руки, а руки роблять те, 
що підказує серце, спонукане бажанням служити.

Прославлення без служіння порожнє і недовговічне. Слу-
жіння без прославлення означає, що людина зосереджена на 
собі й у неї немає особистих взаємин з Богом.

Сьогодні я втомився, день був напружений. Ми про-
їхали 450 кілометрів від столиці Парагваю Асунсьйон до 
Педро-Хуан- Кабальєро, міста на кордоні з Бразилією. Кор-
дон проходить по вулиці, і достатньо хвилини, щоб перейти 
з однієї країни в іншу. Близьке розташування Бразилії навіює 
ностальгію, нагадує мені, як довго я не був удома.

Цього вечора я проводив євангельську зустріч у велико-
му спортивному залі. Наприкінці зустрічі я молився за людей, 
які прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя.

Зараз ніч, і я, розгорнувши Біблію, описую ці роздуми.
Сьогоднішній вірш звернений до священиків, які служили 

Господу в нічні години. Що робили вони, поки все місто спа-
ло? Молилися. У наступному вірші йдеться: вони піднімали 
руки до Святині, що характерно для молитви. Молитва за лю-
дей, заступницька молитва за тих, хто спить, приносить не-
оціненне добро. Служіння – дивовижний шлях, що веде геть 
від смутку, втоми і розчарування. Необхідно більше думати 
про інших і менше про себе. Необхідно усвідомлювати: хоч у 
твоєму житті є проблеми, завжди знайдуться люди, які страж-
дають сильніше, ніж ти.
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У твоєму житті настала ніч? Служи. Вихваляй Ім’я Всевиш-
нього. Навколо тебе непроглядна темрява? Відведи свій по-
гляд від проблем і дивися на Бога.

Зустрічай цей день і всі його події зі словами: «Поблаго-
словіть оце Господа, всі раби Господні, що по ночах у домі 
Господньому ви стоїте!»

Язик мудрого
«Язик мудрих – то добре знання, а уста нерозумних глупоту ви-
словлюють» (Прип. 15:2).

Пілот покликав старшого бортпровідника і сказав 
йому: «Виникли серйозні технічні проблеми. Літак може 
впасти. Не лякайте пасажирів, але якось натякніть, що си-
туація критична». Бортпровідник узяв мікрофон і оголосив: 
«Шановні пасажири, пристебніть, будь ласка, паски безпеки, 
щоб при зіткненні літака із землею ваші тіла не розлетілися 
в різні боки».

Звичайно, це вигаданий кимось не зовсім вдалий жарт. Од-
нак він слугує ілюстрацією того, що сказав Соломон про уста 
немудрих. Будь-які історії, новини, факти можуть бути інтер-
претовані по-різному. «Язик мудрих – то добре знання», – го-
ворить Соломон. Іншими словами, мудрі передають позитивні 
знання. «А уста нерозумних глупоту висловлюють», – продов-
жує автор. Глупота – це казна-що, нісенітниці, безглуздя, пере-
більшення.

Розумна людина в будь-який момент використовує слово, 
як майстерний художник свій інструмент – пензлик. Він ство-
рює образи, надихає слухачів, несе надію. Людям подобається 
слухати його, навіть коли він говорить неприємні слова, прав-
ду, яку важко слухати і прийняти. Нерозумна людина, навпа-
ки, бажаючи викласти все красномовно, заходить на терито-
рію безглуздя, спотворення і нерозсудливості.

Іноді необдуманими словами ми руйнуємо життя, мрії, 
плани людей. «Тобі нічого не вдасться!», «Я ж тобі казав!», 
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«Ти завжди все робиш не так!», «Ти створюєш лише пробле-
ми!», «Від тебе немає ніякої користі!» і т. д.

Чи припускаються помилок твої сусіди й колеги по робо-
ті? Без сумніву. Ти і я також часто помиляємося. Однак хіба 
це причина для того, щоб кидати в обличчя одне одному такі 
образливі фрази зі словами «завжди», «ніколи», «нічого»?

Ти вважаєш, що це тільки мовні звороти, вимушені сло-
ва? Для того, хто сказав, – можливо. Однак для слухача все 
інакше. Мало хто усвідомлює, що негативні висловлювання 
на адресу інших насамперед найбільше калічать нас самих. 
Рани з’являться пізніше, через роки, і будуть довго крово-
точити...

Зцілення можливе тільки в Ісусі. Чим ближче ти до Ньо-
го, чим більше дозволяєш Йому керувати своїм життям, тим 
мудрішим стаєш. Пам’ятай: «Язик мудрих – то добре знання, 
а уста нерозумних глупоту висловлюють».

Якості Бога
«Куди я від Духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця?» 
(Псал. 139:7).

У XVII столітті один філософ-атеїст звернувся до про-
повідника Джона Ерроусміта з питанням: «Де перебуває 
Бог?». Проповідник відповів: «Спочатку скажи мені, де Бога 
немає?»

Псалом, з якого взято сьогоднішній вірш, присвячений 
темі взаємин між Творцем і створеною істотою. У ньому під-
креслюються три якості Бога: всезнання, всюдисущість і все-
могутність. Людям необхідно визнавати ці якості, щоб жити 
повноцінним життям.

Якщо я впевнений, що Бог знає все, то не буду приховува-
ти від Нього таємниці, які обтяжують моє серце. Немає кра-
щого психолога, ніж Ісус Христос. Він не тільки може вислу-
хати нас, але й пробачити, вручити нам чистий аркуш, щоб ми 
написали на ньому нову історію.
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Якщо я знаю, що Бог усесильний, це витіснить страх з мого 
серця. Якими б непереборними не здавалися обставини, яким 
би безвихідним не видавалося моє становище, я буду вірити: 
Бог на моєму боці, і Він витягне мене з виру проблем.

І, нарешті, якщо я усвідомлюю, що Бог всюдисущий, то 
слідом за Давидом вигукну: «Куди я від Духа Твого піду, і 
куди я втечу від Твого лиця?» Це знання не дозволить мені 
ступити на хиткий ґрунт помилок і безумства. У душі панува-
тиме мир і рівновага.

Немає нічого більш руйнівного, ніж сутінки, що огортають 
людину, яка намагається втекти від Бога. Це ще не темрява, 
тому що в ній перебувають ті, хто вигнав Бога зі свого життя. 
Такі люди не бачать нічого, тому живуть, як під наркозом.

Сутінки жахливі, оскільки ти живеш на межі дня і ночі. Ти 
бачиш силуети, тіні, безформні фігури, що лякають і паралізу-
ють своїм виглядом. Сутінки здатні звести з розуму. Тому що-
сили шукай світла!

Для тебе і для мене розпочинається новий день. Відкриймо 
ж для Сонця праведності вікна нашого життя, щоб воно про-
гнало сутінки. Нехай це буде радісною звісткою: «Куди я від 
Духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця?»

Цінність настанови
«Зневажає безумний напучення батькове, а хто береже осторо-
гу, стає розумніший» (Прип. 15:5)

Робочий день закінчувався, Фрідріх стояв біля дверей 
ліфта. Він не знав, чи піти відразу додому, чи потинятися 
безцільно вулицями, як робив це останніми днями. У свої 55 
років він відчував себе невдахою. Його не влаштовувала ро-
бота. Як публічна людина, він був у всіх на очах, але ніхто не 
здогадувався про його біль і розчарування, які постійно мучи-
ли його й розривали серце.

У такі нескінченно довгі вечори, крокуючи без певної мети, 
сидячи у сквері, стоячи на перехресті або проводячи вечір у 
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кафе, Фрідріх незмінно доходив висновку, що причиною його 
невдач був власний характер. Він ніколи нікого не слухав. Від-
кидав поради батьків, сперечався з викладачами, вибирав у 
друзі тільки тих, хто не суперечив йому. І тільки в зрілому віці 
він зрозумів, що найбільшим безглуздям у його житті було нех-
тування будь-якою порадою або попередженням.

«Чому я такий?» – з гіркотою думав Фрідріх. Він не знав, 
що всі люди народжуються такими. Нам не подобаються 
чужі поради, настанови, попередження, не кажучи вже про 
докори. Людина звикла вчитися на власних помилках. У ди-
тинстві ми виривали свою руку з батьківської руки, бігли 
стрімголов кудись, поки не спотикалися і, розбивши коліна, 
починали плакати гіркими сльозами. Ці сльози вже не зупи-
няться до кінця життя. Ми плачемо беззвучно, приховуючи 
марево розбитих мрій.

Фрідріх був атеїстом. Для нього Бог помер. Його світо-
гляд був сформований філософією Ніцше, книги якого він 
прочитав у молодості, дізнавшись, що батько назвав його на 
честь цього німецького мислителя.

Одного жовтневого вечора Фрідріх натрапив на брошу-
ру, назва якої зацікавила його: «Чи помер Бог?» Прочитавши 
її, він вирішив вивчати Біблію. Чоловік був вражений істи-
нами, про існування яких навіть не здогадувався. У біблій-
ній муд рості Фрідріх побачив секрет успіху. Він зрозумів: 
«Зневажає безумний напучення», і покірно прийняв біблійні 
принципи життя.

Коли я познайомився з Фрідріхом, це був переможець. 
«Моє життя набуло сенсу, – зізнався він, – тепер я щасливий!» 
Сьогодні, готуючись виконувати свої обов’язки, нагадай собі: 
«Зневажає безумний напучення батькове, а хто береже осто-
рогу, стає розумніший».

Якби…
«Я жиром пшениці його годував би, і медом із скелі тебе б на-
сищав!» (Псал. 81:17).
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У сьогоднішньому вірші обидва дієслова вжиті в умов-
ному способі. Вони вселяють упевненість і передають ідею 
повноти, однак повідомляють, що благословення можна 
 отримати на певній умові. Умова озвучена у вірші 14: «Коли 
б Мій народ був послухав Мене, коли б був Ізраїль ходив по 
дорогах Моїх». Однак цього так і не сталося, і Бог засмучено 
говорить: «Але Мій народ Мене не послухався був Мого голо-
су, не згодився зо Мною Ізраїль» (в. 12).

Ми щодня вирішуємо, чи слухати голос Бога, чи керува-
тися інстинктами й гріховними нахилами. Господь радить 
нам іти шляхом, який веде до безпеки й повноти життя, проте 
не змушує нас стати на цей шлях. Він дає нам свободу вибору, 
право вирішувати самостійно.

Трагедія Ізраїлю полягала в тому, що народ не слухав 
Бога і йшов своїм шляхом, через що постійно страждав. Люди 
вперто чинили по-своєму. Знову і знову Господь закликав Із-
раїль прямувати Його шляхом, але врешті-решт був змуше-
ний сказати: «І Я їх пустив ради впертости їхнього серця, – 
нехай вони йдуть за своїми порадами» (в. 13).

Упертість – типова риса характеру людей, які зазнають 
у своєму житті поразки. Це наполегливість усупереч здоро-
вому глузду.

Сьогодні необхідно проаналізувати свій настрій. Доки 
я буду повторювати дії, які завдають мені або іншим тільки 
болю?

Бог готовий годувати й насичувати нас. Чудові обітниці 
неодмінно стануть реальним досвідом людини, яка, зали-
шивши осторонь власну думку, прислухається до Божествен-
них порад.

Зроби цей день днем   мудрих рішень. Повір у чудеса, які 
Бог може здійснити у твоєму житті. Навіщо душі голодува-
ти, якщо Господь готовий наситити її? Навіщо боятися май-
бутнього, якщо Ісус обіцяє підтримати нас? Сміливо дивися 
в обличчя життю, повторюючи дану тобі Богом обітницю: «І 
Я жиром пшениці його годував би, і медом із скелі тебе б на-
сищав!» (в. 17).
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«Сповіщу вам слова своі»
«Зверніться-но ви до картання мого, – ось я виллю вам духа 
свого, сповіщу вам слова свої!» (Прип. 1:23).

Я знаю людину, яка щодня виходить з дому, розрахову-
ючи на те, що Святий Дух повідомить їй, куди йти і що роби-
ти. Чому ми схильні впадати в містицизм щоразу, коли мова 
заходить про Божий Дух? Одні очікують яскравих емоційних 
сплесків, інші хочуть вознестися й почути небесний голос...

Сьогоднішній вірш пов’язує вплив Святого Духа з викрит-
тям, пізнанням і Словом Божим. Пізнання приходить зі Слова 
Божого, яке викриває нас. У процесі пізнання (євр. ядá) задія-
ні розум, серце і тіло. Повне знання включає в себе як теорію, 
так і практику.

Сьогоднішній пам’ятний текст стверджує, що Дух гово-
рить через Слово Боже. Істини Слова не завжди збігаються з 
думкою людини й часто докоряють їй. Святий Дух повертає 
нас на правильний шлях. Він дохідливо пояснює нам, у якому 
напрямку слід рухатися, щоб стати щасливими.

Божий Дух рідко діє окремо від Божого Слова і ніколи не 
суперечить йому. Людина, яка бажає бути керованою Святим 
Духом, обов’язково має читати Слово. Дух промовляє до сер-
ця через Слово і таким чином веде нас до перемоги.

Згідно з написаним у першому розділі книги Приповістей, 
люди, які не помічають Бога на своєму шляху, позбавлені 
муд рості й постійно страждають через це. Вони не знайомі 
з Божим Словом, тому марно намагаються знайти шлях до 
успіху в тумані незнання.

Відкрий сьогодні своє серце Богові, проси в Нього мудро-
сті, щоб жити щасливо. Отримавши мудрість згори, ти будеш 
дивитися на життя з оптимізмом і рішучістю. Перш ніж взяти-
ся за свої справи, прислухайся до поради Бога: «Зверніться-но 
ви до картання мого, – ось я виллю вам духа свого, сповіщу 
вам слова свої!»
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Ми не звідси
«Над річками Вавилонськими, – там ми сиділи та й плакали, 
коли згадували про Сіона!» (Псал. 137:1).

Вавилоняни на чолі з Навуходоносором захопили Єру-
салим. Вони зруйнували місто і взяли юдеїв у полон.

Роки, проведені на чужині, були гіркими. Залишені бу-
динки, зруйновані сім’ї, втрачені друзі... Перед поневолени-
ми стояв вибір: назавжди забути про батьківщину або жити 
у Вавилоні, спрямувавши погляд на Сіон у надії одного разу 
повернутися на рідну землю.

Ворог Бога прийшов до людей, зруйнував їхні мрії, цінно-
сті, принципи, полонив їх і повів до свого царства, змусивши 
служити у своєму палаці.

Історія Ізраїлю – символ історії людства. Подібно до дав-
ніх ізраїльтян, ми сьогодні перебуваємо далеко від дому. Цей 
світ сповнений страждань і горя, він перестав бути нашим до-
мом унаслідок наявності в ньому гріха. Ми – чужинці на цій 
землі, адже Ісус сказав: «Царство Моє не від цього світу» (Іва-
на 18:36).

Псалмист розповідає: коли юдеї жили у Вавилоні, вони 
приходили на береги річок і там сиділи й плакали, згадуючи 
про святу гору Сіон – символ правління Бога.

Небезпечно забувати, що цей світ не буде нашим вічним 
домом. Ми перебуваємо тут тимчасово, через обставини, на 
шляху в дім Отця. Ми — чужинці в цій країні.

Тривале перебування в цьому світі призводить до того, що 
ми затримуємо свій погляд на його тлінних речах довше, ніж 
необхідно. Пускаючи глибоко коріння тут, ми вельми ризику-
ємо втратити вічність. Тільки пам’ятаючи про те, хто ми на-
справді і звідки прийшли, можна приймати правильні рішення 
і належним чином розставляти пріоритети.

Так, нам необхідно виживати тут. Працювати, вчитися, 
будувати будинки, виховувати дітей. Усе це – частина нашо-
го існування. Ми не можемо просто так відмахнутися від своїх 
обов’язків, однак при цьому не повинні забувати про Сіон!
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Сьогодні, виконуючи свої щоденні обов’язки, будемо зга-
дувати про досвід Ізраїлю, описаний у псалмі: «Над річками 
Вавилонськими, – там ми сиділи та й плакали, коли згадували 
про Сіона!».

Усе більше і більше
«А путь праведних – ніби те світло ясне, що світить все більше 
та більш аж до повного дня!» (Прип. 4:18).

Зростання – частина мудрого життя, але воно означає 
зміни, а змін без болю не буває. Можливо, саме тому багато 
людей відмовляється рости. Вони вважають за краще жити в 
уже усталених рамках і, самі того не помічаючи, застряють у 
хиткому болоті буденності. Мудра людина не вважає, що вона 
вже все знає або що її думка є єдино правильною.

«А путь праведних – ніби те світло ясне», – пише Соло-
мон. Праведний – водночас і мудрий. Мудрість проявляється 
в тому, щоб іти назустріч життю. Мудрий не ховається в тумані 
своїх страхів, не намагається утвердити свій авторитет ради-
кальними вчинками, консерватизмом або непохитністю. Він, 
не усвідомивши своєї помилки, не боїться змінити свій погляд.

Життя праведного – постійне зростання, воно немов «те 
світло ясне, що світить все більше та більш аж до повного дня!».

Заслуговує на увагу вислів «більше та більше аж до повного 
дня». Соломон описує безперервний процес розвитку. Зростан-
ня – не хвилинна справа і навіть не справа кількох днів. Зміни 
рідко бувають раптовими. Рішення змінитися можна прийняти 
швидко, але сам процес потребує часу.

Безліч проблем у найрізноманітніших сферах життя вини-
кає через те, що нам бракує мудрості. Це заважає нам рости і 
розвиватися. Нам необхідно зрозуміти: якщо все в цьому світі 
перебуває в постійному русі, жодна людина не може залишати-
ся довго на одному і тому ж рівні.

Зміни, що сприяють зростанню мудрої людини, не перед-
бачають зміну принципів. Моральні принципи вічні. Не вби-
вати, не красти, не обманювати – принципи, встановлені Тво-
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рцем заради захисту життя. Зміна цих принципів спричиняє 
хаос, блукання серед оманливих людських цінностей.

Починається новий день твого життя. У чому тобі необхід-
но зростати? Що слід змінити? Подумай, скількох проблем ти 
уникнеш, якщо дозволиш Богу змінити щось у собі. Ніколи не 
пізно визнати, що є кращий шлях, ніж той, яким ідеш зараз, бо 
«путь праведних – ніби те світло ясне, що світить все більше та 
більш аж до повного дня!».

Ти відповів мені
«Удень, як взиваю, почуєш мене, підбадьорюєш силою душу 
мою!» (Псал. 138:3).

Охоронець був високим чоловіком міцної статури із су-
ворим виразом обличчя. Він мовчки обходив довірену йому 
територію, пильно оглядаючи всіх, але водночас тактовно.

– Ви знаєте Ісуса Христа? – запитав я його, коли ми зали-
шилися наодинці.

– Так, знаю, – відповів він, схиливши голову, як в япон-
ському ритуалі вітання, і розповів мені історію свого на-
вернення. Протягом багатьох років він служив у поліції, 
«полював за бандитами», як сам висловився, бажаючи під-
креслити, наскільки нещадним був, виконуючи свої профе-
сійні обов’язки. Крім того, він зізнався, що стійку ненависть 
у нього викликали люди з Біблією в руках, яких він зустрі-
чав на вулиці.

– Усі вони здавалися мені лицемірами й ошуканцями, – 
пояснив чоловік, – оскільки серед злочинців було багато та-
ких, які прикидалися віруючими.

У якийсь момент на тлі хронічного стресу в нього почала-
ся затяжна депресія і йому довелося взяти лікарняний.

– Мене мучили нічні кошмари, я перестав спати. Уночі мені 
ставало моторошно, хоч раніше я ніколи й нічого не боявся.

Два роки для нього були жахливими. Плакав з будь-якого 
приводу, втратив апетит, цілими днями сидів у своїй кімнаті, не 

22 
ëþòîãî

  
           

ï’ÿòíèöÿ



6969

бажаючи нікого бачити. Розлючений, самотній, виснажений, 
неврівноважений, він втратив бажання жити.

У такому стані цей чоловік відкрив Біблію. У нього давно 
лежав примірник, вилучений у одного бандита. Він вважав, що 
злочинець не повинен тримати в руках священну Книгу.

На натхненних сторінках Біблії чоловік знайшов стіль-
ки чудових обітниць, що одного разу, впавши навколіш-
ки, вхопився за них і звернувся до Господа. І тоді прийшло 
звільнення, яке, як бальзам, зцілило його зранену душу. Для 
нього знову засяяло сонце, він знову побачив красу життя в 
найдрібніших її проявах.

Сьогодні ця людина працює охоронцем у приватній фір-
мі й щодня читає Біблію. Він не хоче повертатися в поліцію, 
оскільки багато часу необхідно для того, щоб розповідати ін-
шим про любов Ісуса.

Так діє Бог. Для цієї людини немає безнадійних випадків, 
тому варто сказати сьогодні: «Удень, як взиваю, почуєш мене, 
підбадьорюєш силою душу мою!».

Не забувай
«Здобудь мудрість, здобудь собі розум, не забудь, і не цурай-
ся слів моїх уст» (Прип. 4:5).

Скільки часу потрібно, щоб вивчитися і отримати ди-
плом про вищу освіту? Скільки грошей треба зібрати, щоб 
купити квартиру? Скільки потрібно тренуватися спортсмену, 
щоб узяти участь в Олімпіаді?

Соломон неодноразово підкреслює, що мудрість дорожча 
за знання, гроші і славу. Якщо це так, то скільки ж тоді коштує 
мудрість? Бог дарує її безплатно тим, хто шукає Його порад.

Сьогоднішній вірш радить нам придбати мудрість і розум. 
Мудрість навчає нас розпоряджатися життям так, щоб збе-
рігати баланс. Розум дозволяє виробити методи грамотного 
розпорядження життям, допомагає співвідносити Божі пора-
ди з конкретними життєвими ситуаціями.
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Соломон радить: не забувай, не цурайся! Забудькуватість – 
причина безлічі трагедій. Люди забувають вимкнути газ, за-
гасити багаття, вийняти ключі з машини, забувають про важ-
ливу зустріч. Така забудькуватість створює безліч проблем і 
призводить до втрат, проте все це можна вирішити.

Але якщо ми забуваємо слова Бога, це призведе до вічних 
наслідків. Мудрість і розум – Божественні інструменти, дані 
тобі для того, щоб ти не забував.

До трагічних наслідків також призводить ухилення.
Що трапиться, якщо ти ухилишся від стежки, яка про-

лягає над обривом? Мудрість не обов’язково передбачає 
відсутність помилок, мудра людина, аналізуючи їх, матиме 
користь. Муд рість вимірюється не кількістю або масштаба-
ми помилок, а твоєю реакцією на них. Досвід для мудрої лю-
дини – це не особисті успіхи або нещастя, а те, як вона ними 
розпорядилася. Не скаржся, якщо наступаєш на одні й ті ж 
граблі кілька разів!

Зроби сьогоднішній день днем   мудрих рішень, розумно-
го вибору. Вчися, працюй, купуй, продавай, але роби все це з 
муд рістю і розумом! «Здобудь мудрість, здобудь собі розум, 
не забудь, і не цурайся слів моїх уст».

Бережи слова Божі
«Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? – Як держати-
меться Твоїх слів!» (Псал. 119:9).

Уранці 7 липня 2005 року Мохаммед Сидік Хан підірвав 
бомбу на станції Еджвар-роуд Лондонського метрополітену. 
Я перебував у Сент-Луїсі в штаті Міссурі, коли дізнався про 
цей жахливий теракт, у якому загинули шестеро людей.

Сидік Хан працював у початковій школі наставником 
дітей із сімей іммігрантів, його доньці виповнився рік. Дру-
зі говорили, що він був хорошою людиною, але після того, 
як почав зустрічатися з радикально налаштованими ісла-
містами, поступово змінився: став байдужим і жорстоким.
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Говорячи про силу переконання, я згадую цього молодо-
го чоловіка як приклад того, що відбувається, коли людина 
приймає як норму неправильний спосіб життя та мислення. 
Сидік Хан вибрав шлях насильства, чому немає виправдан-
ня, і став терористом.

Псалмист говорить про шляхи. Єврейське слово орáх 
переважно використовувалося для позначення колії, що 
утворилася після проїзду колісниць по вологій землі. Потім 
земля висихала, колія ставала твердою, і колісниці продов-
жували їздити по ній.

Якщо людина неодноразово проходить дорогою зла, її сер-
це стає жорстоким, нечутливим до добра.

Чи є ліки для таких людей? Так, це Боже Слово. Хто шукає 
Божої поради і виконує її, той незабаром починає чітко ба-
чити перед собою іншу дорогу, іншу колію, яка веде в країну 
добра і служіння.

Зроби сьогоднішній день днем   правильних рішень і пе-
ремог. Не біжи за власними ідеями, шукай допомоги в Того, 
Хто ніколи не підведе. А якщо раптом ти став не на той шлях, 
не впадай у відчай, повтори за псалмистом: «Чим додержить 
юнак у чистоті свою стежку? Як держатиметься Твоїх слів!»

Порятунок і повчання
«Міцно тримайся напучування, не лишай, його стережи, – 
воно- бо життя твоє» (Прип. 4:13).

Той день міг стати останнім у моєму житті. Слава Богу, 
на березі росло дерево і мені вдалося схопитися за гілку, що 
звисала над водою. Я щосили боровся за життя. Від втоми я ос-
лаб, але знав: варто мені розтиснути пальці, і течія віднесе мене 
в напрямку до неминучої загибелі.

Бог врятував мене, пославши кількох молодих індійців, 
які витягли мене з річки. Бог завжди готовий допомогти 
Своїм дітям, коли сили залишають їх. Ніколи не забувай 
про це.
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Я згадав про ту давню пригоду, розмірковуючи над сьо-
годнішнім віршем, тому що в ньому використане єврейське 
дієслово хахазѐк, яке дослівно означає «щосили вчепитися».

У житті ми постійно зустрічаємося з небезпеками, і роль 
рятівної гілки виконують Божі настанови. «Міцно тримайся 
напучування, не лишай, його стережи», – ось мудра порада. 
Навіть якщо відчуваєш, що сил більше немає, нічого не вда-
ється і всі говорять, що наївно вірити стародавній Книзі, міцно 
тримайся настанов, оскільки від цього залежить твоє життя.

Непросто вірити біблійним порадам у наш вік скептициз-
му і віри в силу розуму. Люди шукають таку філософію жит-
тя, яка виправдовувала б свободу прояву гріховних інстинк-
тів, на які насправді не можна покластися. Природні нахили 
треба приборкувати, а для цього Бог якраз і використовує 
настанови.

Божі настанови не обмежені часом або культурою. Такі 
принципи, як чесність, вірність, благородство, повага до жит-
тя і багато інших, актуальні завжди, вони вічні й незмінні. 
Проте як дотримуватися їх у світі, де чесність стала синонімом 
нерозсудливості, а вірність плутають з наївністю? Як захисти-
ти істину в суспільстві, де панує неправда і все – відносне?

Божі настанови – рятівна гілка над бурхливим потоком. 
Тобі треба вхопитися за неї якомога міцніше, якщо не хочеш, 
щоб каламутні води порожнього, безглуздого життя забрали 
тебе й погубили.

Не бійся відрізнятися від цього світу, захищай біблійні 
принципи, частіше повторюй: «Міцно тримайся напучуван-
ня, не лишай, його стережи, воно-бо життя твоє».

Не втомлюйся сіяти
«Все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів, – та 
вернеться з співом, хто носить снопи свої!» (Псал. 126:6).

Сіяння – це самовіддача, адже ти відбираєш краще зер-
но, щоб розлучитися з ним. Така праця часом приносить біль 
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і сльози, але її необхідно виконати, нехай навіть зі сльозами, 
як каже псалмист.

Радість і тріумф приходять пізніше, разом з урожаєм. 
Можливо, сам ти вже не побачиш його, а хтось інший буде 
насолоджуватися ним.

Мій батько мріяв про навколосвітню подорож, хотів поба-
чити інші країни, народи, познайомитися з різними культура-
ми. Пам’ятаю, коли я був дитиною, він вивчав англійську мову, 
вважаючи її універсальною мовою спілкування.

Мій батько помер, жодного разу не побувавши за кордо-
ном, – так вже склалося його життя, проте встиг посіяти свої 
мрії в серцях дітей.

Він сіяв, поливав, навчив дітей дивитися вперед і мріяти. 
Сьогодні він спочиває в Христі, не знаючи нічого про те, що 
діється під сонцем. Однак якби він міг бачити, то, звичайно, 
зрадів би тому, що його син подорожує з країни в країну, з 
культури в культуру, ніби реалізовуючи його мрії. Так, посія-
на ним мрія принесла багато снопів.

Не бійся сіяти! Не бійся витрачати свої сили й час! Виконуй 
свою місію! Можливо, сьогодні ніхто не зрозуміє тебе. Мож-
ливо, першими результатами будуть тільки втома, піт, біль у 
м’язах і сльози. Але ти продовжуй сіяти!

Дивися в серця тих, кого любиш, сій у них насіння надії й 
довіри Богові. Говори їм про життєві принципи й небесні цін-
ності навіть тоді, коли відчуватимеш, що пливеш проти течії.

Дутимуть зустрічні вітри. Будуть грози. Ти зіткнешся з 
кам’янистим і зарослим бур’янами ґрунтом. Не раз тобі зда-
ватиметься, що сієш марно, але все одно продовжуй, оскільки 
сівба надає життю сенсу, а життя без сенсу безрадісне. Пам’я-
тай: «Все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на по-
сів, – та вернеться з співом, хто носить снопи свої!».

Секрет гарного іміджу
«Радісне серце лице веселить, а при смутку сердечному дух 
приголомшений» (Прип. 15:13).
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Зірка латиноамериканського телебачення витратила ці-
лий статок – 120 тисяч доларів – на пластичні операції, бажа-
ючи виглядати молодшою. Імплантати, ліпосакція, множинні 
операції на всіх частинах тіла. А через три роки вона вчинила 
спробу самогубства. У ЗМІ відразу ж з’явилися фотографії цієї 
жінки – постарілої, зі слідами вживання алкоголю й наркоти-
ків. Ніхто, побачивши її, не сказав би, що вона витратила стіль-
ки грошей на те, щоб поліпшити зовнішність.

Соломон говорить, що найкращий рецепт для зовнішньої 
краси – внутрішня радість. Радісне серце – це завжди вдяч-
не і сповнене довіри серце. Довіра Богу пробуджує оптимізм, 
оскільки ти знаєш, що не самотній у цьому світі. Ти можеш 
опинитися в найбільш непередбачуваних обставинах, з люд-
ського погляду здаватиметься, що світ перевернувся з ніг на 
голову. Тебе можуть огорнути біль, смуток, труднощі, але ти 
все одно будеш вірити й дякувати Богові за те, що твоє життя 
в Його руках.

Образа, злопам’ятність, заздрість виділяють отруту, і 
якщо ти дозволяєш їм накопичуватися в серці, вираз твого 
обличчя автоматично змінюється.

Так відбувається в житті кожної окремої людини, сім’ї, 
робочого колективу, шкільного класу. Коли люди радісні й 
щасливі, коли лідеру, чи то батькові, чи начальнику, вдаєть-
ся передати радість і щастя тим, за кого він несе відповідаль-
ність, результатом стає відповідний імідж підприємства або 
сім’ї. Обличчя гарне, коли серце задоволене.

Який образ твоєї родини, твого колективу, церкви? Якщо 
ти лідер, то, можливо, тобі пора відкласти важливі справи й 
добре придивитися. Чи щасливі твої діти, дружина або чоло-
вік, учні, члени твоєї церкви?

Якщо ти менеджер магазину, подумай про те, що щасливі 
співробітники краще обслуговуватимуть клієнтів, які також, 
будуть задоволені. Наскільки успішнішим у такому разі буде 
твоє підприємство!

Проаналізуй сьогодні твій життєвий настрій і, перш ніж 
почати працювати, скажи: «Радісне серце лице веселить, а 
при смутку сердечному дух приголомшений».
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Бог судить справедливо
«Бо буде судити Господь Свій народ, та змилосердиться Він над 
Своїми рабами» (Псал. 135:14).

– Я маю право на правосуддя! – обурювався обвинува-
чений. – Доказів моєї провини немає, вимагаю правосуддя!

Доказів справді не було. Їх часто не буває. Особливо 
якщо є гроші, щоб підкупити суддю. Тому невинних часом 
засуджують, а винні виходять на свободу. Їм вдається уник-
нути людського покарання, проте не Божого суду.

Псалмист говорить, що Бог – наш Суддя. Його не можна 
підкупити, Йому не можна сказати: «Я вимагаю справедли-
вості». Він бачить і знає все. Господь судить не за формаль-
ними доказами, вони Йому ні до чого. Він знає наші прихо-
вані наміри і судить справжні мотиви серця.

Найчудовіше в сьогоднішньому вірші те, що Бог прояв-
ляє до нас милість. Якби Він просто привів нас на суд, то ми 
всі без винятку були б засуджені до смерті, оскільки «нема 
праведного ні одного» (Римл. 3:10). Однак любов Христа, 
Його співчуття до нас робить спасіння можливим. Вищий 
прояв Його милосердя полягає в тому, що за нас Він віддав 
власне життя, зазнав смерті, яку заслужило непокірне тво-
ріння. У нас не вистачить слів, щоб віддячити Ісусу за таку 
любов.

Псалом 134 схожий на майстерну мозаїку. Його автор 
зібрав вислови, які використовуються в інших псалмах і 
текстах Святого Письма. Дослідник Біблії Олександр Ма-
кЛарен сказав, що цей псалом схожий на букет у вазі, а 
псалмист насолоджується його ароматом. Ніколи не буде 
зайвим ще раз розповісти історію любові, написану кров’ю 
Христа.

Наведений псалом – короткий виклад Доброї звістки. 
Ми всі відступили від Бога. Ми всі повинні постати перед су-
дом, але Бог заздалегідь передбачив наш захист. Ісус помер 
за нас. Усе, що нам треба тепер зробити, – визнати Ісуса на-
шою єдиною надією.
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Немає потреби пояснювати природу гріха. Треба визна-
ти його, покаятися і прийняти прощення. Це рецепт здобут-
тя чистої совісті, миру в душі, спокійного сну.

Не бійся того, що попереду: «Бо буде судити Господь Свій 
народ, та змилосердиться Він над Своїми рабами».
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Живіть мудро
«Тоді кликати будуть мене, але не відповім, будуть шукати 
мене, та не знайдуть мене» (Прип. 1:28).

У книзі Приповістей Господь закликає нас жити мудро. 
Мудрість – це не вершина знання, як багато хто думає. Підліт-
ком я захоплювався одним викладачем, якого всі учні вважа-
ли мудрим. Нам здавалося, що він володіє секретом осягнен-
ня таємничих істин, доступних тільки одиницям. Звичайно, у 
нас були містичні уявлення про мудрість.

Для Соломона в мудрості немає нічого таємничого, і вона 
не призначена для вузького кола обраних. У його книзі сло-
во «мудрість» повторюється понад 50 разів, і завжди йдеться 
про мистецтво жити.

Бог хоче, щоб Його діти вміли жити щасливо. Знання пе-
редбачає навчання. Саме життя – це школа, у якій Бог на 
практиці навчає людину, як влаштований світ. Секрет ща-
стя – не стільки в інтелектуальному знанні, скільки в умінні 
правильно розпорядитися ним.

Сьогоднішній вірш повідомляє про завершення історії. 
Ми бачимо людей, яких Бог кликав протягом усього їхнього 
життя до мудрості й щастя, проте вони відкинули Його запро-
шення. Вони хотіли бути переможцями, але намагалися до-
сягти перемоги своїми способами, йти до неї своїми шляхами, 
не звертаючи уваги на поради Творця.

І ось результат: життя минуло, люди постаріли і занадто 
пізно зрозуміли, що не були щасливими. Тоді вони почали 
шукати те, що відкидали все своє життя. «Тоді кликати будуть 
мене, але не відповім», – сказав Бог. Це не реванш ображено-
го божества, а лише опис реальної ситуації. Люди шукають і 
не знаходять, оскільки керуються неправильними мотивами. 
Їхній пошук позбавлений щирості. Проблема не в тому, що 
Бог їх не чує, перешкоди створюють їхні бунтівні серця, огру-
білі через те, що постійно відкидали заклик Бога.

Сьогодні слушний момент, щоб сказати Богові «так», 
перш ніж настане час, про який сказано: «Тоді кликати бу-
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дуть мене, але не відповім, будуть шукати мене, та не знай-
дуть мене».

Мистецтво жити
«Не спочине-бо берло нечестя на долі праведних, щоб праведні 
не простягли своїх рук до неправди» (Псал. 125:3).

«Я стомився жити правильно», – таке пояснення дав 
чоловік, схоплений на місці злочину. Уся фабрика палко 
обговорювала подію, адже цю людину вважали зразковим 
працівником у колективі з п’ятисот осіб. Сьогоднішній вірш 
пояснює, як таке може статися. Нечестиві діють настільки 
нахабно й цинічно, настільки вірять у свою безкарність, що 
праведник, дивлячись на них, відчуває спокусу вчинити так 
само беззаконно.

Псалмист говорить про «берло нечестивих». Що це за 
берло, або скіпетр? Царі використовують скіпетр – символ 
верховної влади, авторитету. У цьому світі гріха часто прав-
лять нечестиві, адже вони володіють владою. Вони вважають 
себе царями, які стоять вище над законами, і тому не підко-
ряються їм. Вони глузують над судовою системою і підкупо-
вують суддів. За допомогою хабарів відправляють до в’язниці 
невинних і знаходять виправдання для своїх злодіянь.

Бог обіцяє, що такий стан справ не триватиме вічно. З віч-
ністю асоціюються величні незламні гори. Вони століттями 
стоять на одному місці, і здається, що так буде завжди. Над 
ними пливуть хмари, на їхніх схилах виростають і всихають 
дерева, змінюються покоління людей, які живуть біля їх під-
ніжжя, а гори залишаються на своєму місці.

Однак нечестиві не будуть подібні до гір. Людина без-
принципна, безсовісна, яка живе без Бога, може мати гроші, 
славу, владу, їй можуть віддавати почесті. Але все це, як хма-
ри, – сьогодні є, а завтра – немає.

Іноді здається, що зло здобуває перемогу над добром. Так 
було вчора, так є сьогодні і, можливо, буде завтра. Однак не 
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вічно! Завжди є «післязавтра» – день, коли справедливість пе-
реможе навіки. Це не просто обіцянка, це реальність, відкрита 
Богом у Писанні. Якщо ти подивишся на історію, то побачиш, 
як міста, царства й імперії, що вважалися непохитними, впали 
за один день і від них не залишилося навіть руїн.

Тому продовжуй щодня дотримуватися Божих принципів, 
не бійся, що тебе вважатимуть ідеалістом і мрійником. Не заз-
дри успіху людей, які живуть без Бога.

Будь праведним. Щодня шукай сили в Ісусі. Не дозволяй 
людській несправедливості заразити гіркотою твоє серце. Ці-
нуй просте, але довговічне: «Не спочине-бо берло нечести-
вих на долі праведних, щоб праведні не простягли своїх рук 
до неправди».

Мудрі чи нерозумні?
«Бо відступство безумних заб’є їх, і безпечність безтямних їх ви-
губить!» (Прип. 1:32).

Хлопчик, якому на вигляд було три роки, відчайдушно 
кричав: «Я не хочу вмирати! Цей літак впаде, а я не хочу вми-
рати!» Батько намагався його заспокоїти, але марно.

Спостерігаючи цю сцену, пасажири не розуміли, у чому 
річ. Пізніше батько пояснив, що син подивився фільм, у 
якому літак впав. Дитину це так налякало, що, опинив-
шись у справжньому літаку, він був упевнений, що цей та-
кож упаде.

Ніхто з розважливих людей не хоче помирати. Людина 
була створена для життя. Смерть ніколи не була частиною 
Божественного задуму.

У сьогоднішньому тексті Соломон говорить про смерть 
як про неминучу долю багатьох людей. Ідеться не тільки про 
фізичну смерть, але також про духовну загибель і її наслідки. 
Соломон має на увазі вічну загибель.

Які люди рухаються в напрямку до такої сумної долі? Со-
ломон називає їх безумними і безтямними. Безумство – анто-
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нім мудрості. Тоді як мудрі йдуть до життя, безумні просту-
ють до смерті.

Найгірше те, що вони про це навіть не здогадуються. Ці 
люди не усвідомлюють, на яку небезпеку наражають себе. У 
тексті йдеться, що вони наполегливі й безтурботні. А це веде 
їх до загибелі.

У якийсь момент вони зійшли зі шляху, який веде до 
життя. Сьогодні нерозумні крокують спокійно, вважаючи, 
що все гаразд, але Біблія попереджає: для них усе закінчить-
ся погано. Чи розумієш ти, що впертість і безпечність рів-
нозначні безумству?

У наступному вірші Соломон говорить про розумний 
спосіб життя: «А хто мене слухає, той буде жити безпечно, і 
буде спокійний від страху перед злом!» (Прип. 1:33). До чого 
слід прислухатися? До порад Бога, які можна знайти тільки 
в Його Слові.

Перш ніж почати сьогоднішній день, запитай себе: «Яким 
шляхом іду я? Власним, який вважаю правильним, чи шляхом, 
указаним Богом?» Це питання життя і смерті, «бо відступство 
безумних заб’є їх, і безпечність безтямних їх вигубить!».

Винні чи невинні?
«Душа наша, як птах, урятувалась із сільця птахоловів, – сільце 
розірвалось, а ми врятувались!» (Псал. 124:7).

Симпатична дівчина на вигляд ще не мала 16 років. Вона 
занадто молода, аби так гірко ридати. Вона ще не навчилася 
розпізнавати пастки, які трапляються в житті.

– Що ви мені порадите? Сьогодні мій хлопець привселюд-
но вдарив мене! – говорила вона крізь сльози. – Я знаю, що 
треба піти від нього, але я не хочу.

Дівчині не потрібна була порада. Вона боролася із собою, 
зі своїми почуттями. Вона намагалася виправдати вчинок 
свого хлопця «нападом люті», їй хотілося вірити, що насправ-
ді він добрий і хороший…
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Наступного разу ми зустрілися через 15 років. Вона вже не 
виглядала ані молодою, ані красивою. Від того, що ця жінка 
несла важкий хрест болю і страждань протягом минулих років, 
вона дуже змарніла. На той момент вона розлучилася з чолові-
ком через те, що той регулярно бив її.

Що я міг сказати їй? Що вона знала, на що йшла, зберігаю-
чи ті нездорові стосунки? Це було б жорстоко. Для чого ятрити 
рани, які і так кровоточили?

Давид прославляє Бога за Його справедливість і спасіння. 
Ісус прийшов у наш світ і розірвав тенета, у які нас упіймали. Ці 
тенета обплутували нас не тільки зовні. Справжні тенета роз-
ставлені всередині нас самих, а ми не хочемо визнати це.

Як часто ми говоримо, що були обмануті! Ми вважаємо 
себе жертвами. У наших стражданнях завжди винні «інші». 
І доки ми так вважатимемо, ми не будемо щасливими. Сила 
Євангелія проявляється не тільки в тому, що Ісус дивовиж-
ним чином рятує нас від зовнішніх ворогів. Найбільші чудеса 
Він здійснює всередині нас.

Ісус прийшов звільнити нас від наївності. Він приходить до 
нас і відкриває нам очі, щоб ми побачили реальність і переста-
ли добровільно обманювати самих себе.

У цьому полягає цінність біблійного вчення. Воно знімає 
полуду з очей, освітлює шлях, відкриває серця назустріч світлу, 
щоб ми могли чітко бачити і приймати мудрі рішення.

Досить вважати себе жертвами! Завдяки Христу «душа 
наша, як птах, урятувалась із сільця птахоловів, – сільце розі-
рвалось, а ми врятувались!»

Господь мудрості
«Бо Господь дає мудрість, з Його уст – знання й розум!» 
(Прип. 2:6).

Одного разу, звернувшись до юрби, Ісус сказав: «Чи ж 
є з-поміж вас хтось такий, що коли син попросить у нього 
хліба, подасть йому камінь? Або якщо попросить риби, по-
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дасть йому гадюку? Тож якщо ви, будучи злими, вмієте добрі 
дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний 
Отець дасть добра тим, що просять у Нього?» (Матв. 7:9-11).

Бог завжди готовий дати тим, хто просить у Нього, якщо 
просять про хороше. А чи є щось краще за мудрість? Воло-
діючи небесною мудрістю, ти можеш досягти чого завгодно, 
тому що мудрість – це мистецтво жити й перемагати.

Сьогоднішній текст пояснює нам, що мудрість не є пло-
дом людського розуму, це дар від Бога. Тому за нею необ-
хідно звертатися до Бога щодня, щомиті – завжди. Той, хто 
живе з Господом, живе мудро, зростаючи в пізнанні й ро-
зумово.

Як часто ми страждаємо від нестачі мудрості! Ми плута-
ємо поняття, неправильно тлумачимо чужі вчинки, засмучу-
ємося без причини. Якби нам вдалося збагнути суть усього, 
що відбувається, життя для нас стало б простішим, ми би 
приймали більш зважені рішення.

У нас занадто багато людського, ми діємо занадто по-
спішно, імпульсивно, реагуємо інстинктивно. Усе це шко-
дить нам, штовхає на нерозумні дії. Наша реакція ранить 
тих, кого ми любимо, завдає болю невинним. А їхній біль 
відлунює болем у наших серцях, мучить нас, давить, і ми за-
питуємо самих себе: «Чому я ображаю тих, кого люблю?»

Як жити, не спотикаючись? Як не впасти, спіткнувшись? 
Іди до Ісуса. Він – джерело всієї мудрості. Він – дорога, прав-
да і життя. Соломон говорить, що «з Його уст – знання й 
розум!». З уст – значить з Його слів, які знаходимо тільки в 
Біблії. Тому відкривай свою Біблію щодня, зустрічайся з Бо-
гом, Який дає мудрість, думай над Його порадами, іди шля-
хом Його благословень.

Не намагайся сьогодні приймати рішення, не запитавши 
спочатку поради Ісуса і не попросивши Його про керівниц-
тво, тому що «Господь дає мудрість, з Його уст – знання й 
розум!».
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«Я надію на милість Твою покладаю, моє серце радіє спасін-
ням Твоїм! Я буду співати Господеві, бо Він добродійство для 
мене вчинив» (Псал. 13:6).

Запекла перестрілка з поліцією поклала край злочинно-
му життю Умберто, сповненому нещадного насильства, яке 
розпочалося, коли той був ще дитиною.

Він «прославився» на всю країну як безжалісний убивця. 
Він не був ані високим, ані кремезним, але один його погляд 
вселяв жах.

Тієї ночі під час перестрілки Умберто отримав численні по-
ранення, крім того, у нього був ушкоджений хребет. Він провів 
багато часу в лікарні й виписався з неї на інвалідному візку.

Спочатку Умберто шаленів, потім спохмурнів і озлобився. 
Він уже не міг розмахувати пістолетом, проте намагався зро-
бити так, щоб його слова ранили не гірше за кулі.

У такому стані Умберто почув Добру звістку, Євангеліє. 
Приїхавши на північ Бразилії, я став свідком його хрещення. 
Я познайомився з ним тоді, коли він вже розкаявся, прими-
рився з Богом і заспокоївся. Він беззвучно плакав, коли його 
хрестили.

«Є люди, які думають, що я прийняв Христа, оскільки вже 
ніколи не встану з інвалідного крісла, – сказав він мені. – Не 
знаю, можливо, це й так. Звідки я можу знати? Єдине, у чому 
я впевнений, то це в тому, що Ісус любить мене і що Його ми-
лість безмежна. Яка трагедія, що я не знав цього раніше!..»

Біблія неодноразово говорить про милосердя Бога. У 
сьогоднішньому вірші псалмист прославляє Бога за Його ми-
лість. Хвала випливає з подяки, а подяку людина відчуває, 
коли розуміє цінність отриманого дару.

Що було б зі мною і з тобою, якби одного разу милість 
Божа не досягла нас? Де б ми були сьогодні? Людських слів 
недостатньо, щоб висловити подяку Господу, висловити все, 
що відчуває серце. Тому ми й прославляємо Бога, визнаючи 
Його незбагненну любов.



8585

Дякуй Богу і прославляй Його сьогодні! Подяка принесе 
більше користі тобі, ніж Богові. Повтори за псалмистом: «Я на-
дію на милість Твою покладаю, моє серце радіє спасінням Твоїм! 
Я буду співати Господеві, бо Він добродійство для мене вчинив».

Вставай!
«Аж доки, лінюху, ти будеш вилежуватись, коли ти зі сну свого 
встанеш?» (Прип. 6:9).

Одного разу Христос зустрівся з паралізованим, який 
ледь животів біля купальні Витезда (див. Івана 5). Нещасний 
очікував, що хтось допоможе йому спуститися до води, щоб 
отримати зцілення. Побачивши паралізованого, Ісус змило-
сердився над ним. Паралізовані заслуговують особливого   
співчуття, тому що неможливість рухатися пригнічує, як ніщо 
інше. Мрії, плани, надії – усе розбивається об стіну безсил-
ля. Ісус заговорив з нещасним, а потім сказав: «Устань, візьми 
постіль свою і ходи!» І тієї ж миті хворий піднявся й пішов, не 
вірячи своєму щастю. Він був зцілений, і з цього моменту для 
нього почалося нове життя.

Є багато так званих нерухомих людей, які дрімають на 
матраці посередності. Ці добрі, щирі люди страждають важ-
кою формою конформізму. Придумуючи виправдання своїй 
бездіяльності, вони стверджують, що у них ніколи не було 
можливостей встати, і забувають, що можливості не буде, 
якщо її не шукати.

Тому Соломон запитує: «Аж доки, лінюху, ти будеш виле-
жуватись, коли ти зі сну свого встанеш?» Єврейське дієслово 
кум («вставати») також означає «статися, відбутися». Це здійс-
нена дія, подія. Закликаючи встати, Соломон спонукає діяти.

Відповідно до наведеного вірша, багато людей не реалі-
зували себе в житті просто тому, що спали, коли інші працю-
вали. Як сказав Генрі Форд: «Якщо ви прагнете до зростан-
ня і розвитку, щоранку будьте готові зустріти новий день, де 
немає місця сну і ліні». Я згоден з ним. Можливо, ледачі й 
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зможуть знайти своє місце у світі, але їм не вдасться зійти на 
п’єдестал справжнього успіху. Перемога – нагорода за докла-
дені зусилля.

Однак людині подобається знаходити собі виправдання, 
звинувачувати в усьому владу, економічну ситуацію, неспра-
ведливість суспільного устрою. Вона не погоджується з прос-
тою істиною: для того, хто хоче працювати, робота завжди 
знайдеться.

Не спи! Не відступай перед життєвими завданнями. Якщо 
ти поранений, якщо пропало бажання боротися, згадай, що 
Ісус поряд, Він простягає тобі руку, Він готовий допомогти. 
Кожен день – чистий аркуш паперу, на якому ми пишемо свою 
історію. «Аж доки, лінюху, ти будеш вилежуватись, коли ти зі 
сну свого встанеш?»

Уявні кілки
«Душа моя гнеться до пороху, – за словом Своїм оживи Ти 
мене!» (Псал. 119:25).

Уяви собі картину: біля пересувного цирку стоїть дорослий 
слон, прив’язаний до невеликого кілочка. Слон важить кілька 
тонн, він такий сильний, що піднімає хоботом величезні коло-
ди, але чомусь не втікає, хоч вирвати кілочок під силу будь-якій 
людині. А все просто. У слона відмінна пам’ять, але вона здат-
на зіграти з ним злий жарт. Приборкувач прив’язує слоненя до 
кілочка. У слоненяти ще мало сил, воно смикає мотузку, хоче 
звільнитися, але не може. Після численних безуспішних спроб 
слоненя здається і запам’ятовує на все життя, що втекти немож-
ливо. Так гарна пам’ять назавжди прив’язує слона до кілочка...

Те ж саме відбувається й з людьми. Хтось каже дитині: «Тобі 
нічого не вдасться», «Ти бездарний» або «З тебе ніякого пуття 
лише проблеми» – і все, справу зроблено. На підсвідомому рівні 
забитий кілочок, на мотузці зав’язаний вузол. Минають роки, а 
уявні «кілочки» тримають тебе мертвою хваткою, заважаючи 
досягти високих цілей, заради яких тебе створив Бог.
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У сьогоднішньому тексті сказано: «Душа моя гнеться до по-
роху». З якихось причин псалмист теж опинився в полоні уяв-
них кілків, які не дозволяли йому бути щасливим. Він докладав 
зусиль, боровся, але внутрішня невпевненість була сильнішою 
за прагнення розуму. І одного разу він покликав до Господа: 
«За словом Своїм оживи Ти мене!» І в той же момент у його 
житті стався переворот, період поразок закінчився.

Переглянь своє життя просто зараз, перш ніж зіткнешся з 
викликом нового дня. Які кілки заважають твоєму щастю? Не-
гативний досвід, душевна рана – що руйнує твоє особисте, сі-
мейне, професійне життя чи життя твоїх близьких?

Подумай: якщо Бог словом створив світ з нічого, якщо Він 
може відродити світ, зруйнований ворогом, то тим більше в 
Нього доволі сили, щоб відновити тебе, твій внутрішній світ. 
Бог використовує для цього Своє Слово. Довірся Божому Сло-
ву, оскільки, вірячи йому, ти віриш Ісусу, а Ісус – це звільнення.

Поклич до Господа з глибини серця: «Душа моя гнеться до 
пороху, за словом Своїм оживи Ти мене!».

Свято щодня
«Нужденному всі дні лихі, кому ж добре на серці, у того гостина 
постійно» (Прип. 15:15).

Я навчався, живучи, страждаючи і помиляючись. На-
вчався, спостерігаючи і слухаючи. Навчався через сльози й 
усмішки. Я дізнався, що життя може бути радісним або сумним, 
сповненим перемог або невдач, може бути святом або смутком. 
Усе залежить від того, як ти реагуєш на обставини.

Якщо твоє серце занурюється в песимізм, не чекай від 
життя нічого хорошого. Якщо ти невпинно повторюєш, що 
все закінчиться погано, твоє «пророцтво» може здійснитися. 
Справді, усе буде погано.

Якщо ж твоє серце наповнене оптимізмом, який ти черпа-
єш від спілкування з Христом, тоді будь-який день твого життя 
буде святом, як написав Соломон.
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Підніми очі й подивися в небо. Навчися жити вірою, дозво-
ляючи серцю злітати вище за все зриме.

Павло і Сила перебували у Филипах. Їх заарештували за 
проповідь Євангелія та кинули до тісної темної камери. Їхні 
спини кровоточили після жорстокого побиття палицями за 
те, що вони не відступили від християнських переконань. 
Апостоли мали достатньо причин, щоб скаржитися і відчу-
вати себе нещасними, але вони не впали в розпач, не вдалися 
до нарікань. Що вони зробили? Опівночі співали гімни, і здо-
бута в серці перемога продовжилася святом чудового звіль-
нення: стіни захиталися, двері відчинилися, кайдани впали 
(Дії 16:16-26).

Фактично Павло і Сила ніколи не втрачали свободи. По-
бити й кинути до в’язниці можна було тільки їхні тіла, але не 
душі. Доки твій погляд спрямований на Ісуса, ти зможеш співа-
ти глухої ночі, незважаючи на найжахливіший біль. Твоя душа 
залишиться вільною.

Зроби сьогоднішній день днем   хвали! Прослав Бога за жит-
тя! Визнай Його велич, нехай твоє серце наповниться радістю і 
вдячністю, і з цим настроєм сьогодні роби все належне. Секрет 
успіху полягає в умінні виконувати найпростіші обов’язки з ра-
дістю і натхненням.

Виходячи з дому, повтори про себе: «Нужденному всі дні 
лихі, кому ж добре на серці, у того гостина постійно». Від-
святкуй цей день!

Божі повеління
«Про накази Твої розмовлятиму я, і на стежки Твої буду диви-
тись» (Псал. 119:15).

Було дуже пізно — перша година ночі. Знайомий, який 
повинен був зустріти мене в аеропорту, поїхав не тією доро-
гою. Так чи інакше, ми зустрілися вже в центрі Буенос-Айреса, 
оскільки обидва шукали готель «Республіка». Буенос-Айрес 
ніколи не засинає. Навіть о першій годині ночі на вулицях було 
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стільки ж народу, як удень. Ресторани відчинені, люди гуля-
ють, всюди можна побачити закохані пари і компанії друзів.

І я запитую себе: що шукають усі ці люди в такий час? 
Що спонукає їх не спати? Якби не переліт, я б уже міцно спав. 
Чому стільки людей гуляє в центрі міста, коли вже глибока 
ніч? Важко сказати.

 У псалмиста теж траплялися ночі, коли він не міг заснути, 
дивився в небо, на місяць і зорі. У такі ночі він говорив: «Про 
накази Твої розмовлятиму я». Заповіді Бога були для нього 
керівництвом у житті, відкривали шлях до перемоги.

Автор псалма 119 знав секрет щасливого життя. Наста-
нови Господні, немов смолоскип, освітлювали його шлях у 
темряві. Життя прекрасне, але за кожним поворотом можна 
наштовхнутися на тіні, які лякають, і без смолоскипа легко 
збитися зі шляху.

В оригіналі 119-й псалом умовно поділений на блоки по 
вісім текстів, озаглавлених літерами єврейського алфавіту. У 
віршах 9-16 автор говорить про свою любов до Божого Слова, 
про своє благоговійне ставлення до нього. Цей блок з восьми 
віршів називається «Бет». «Бет» – не тільки друга буква єв-
рейського алфавіту, а й корінь слова «дім» (євр. байúт). «Я 
в серці своїм заховав Твоє слово», – сказано в 11-му вірші. 
Серце псалмиста було оселею, де перебували мудрі поради 
Всевиш нього, і саме це було запорукою його щастя.

Як непросто навчитися залежати від Бога! Це не слабкість, 
а покірність. Скільки разів людина повинна зазнати поразки, 
скільки сліз пролити, щоб зрозуміти: без повелінь Господа всі 
людські зусилля марні?

Не виходь із дому, якщо не впевнений, що підеш Господні-
ми шляхами. Скажи від щирого серця: «Про накази Твої роз-
мовлятиму я, і на стежки Твої буду дивитись».

Правильна відповідь
«У серці людини багато думок, але виповниться тільки задум 
Господній» (Прип. 19:21).
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Американський журнал People опублікував історію 
француженки Жанни Кальман. Жінка, у якої не було спадко-
ємців, проживала в дуже гарній квартирі. Коли 1965 року їй 
виповнилося дев’яносто років, вона уклала договір з адвока-
том Франсуа Раффре, за яким він зобов’язувався виплачува-
ти їй 2500 франків щомісяця, а після смерті Жанни квартира 
переходила у його власність. Адвокату здалося, що це вигідна 
угода: навіть якщо бабуся доживе до ста років, то він випла-
тить лише реальну вартість квартири.

Проте життя зіграло поганий жарт з Раффре. Він помер у 
1995 р. у віці сімдесяти семи років, а Жанна пережила його на 
два роки. Вона померла у віці 122 роки.

Підписуючи договір, Раффре вважав, що його план був 
безпрограшним, що він отримає квартиру за ціною нижчою 
за ринкову. У результаті його сім’я виплатила Жанні Кальман 
майже втричі більшу суму. Адвокат не знав, що людина може 
будувати плани, але в кінцевому підсумку все вирішує Бог.

Чи впевнений ти, що складаєш свої плани під керівниц-
твом Бога? Проаналізувавши історію, ти побачиш, що могутні 
імперії розпадалися, народи зникали й військові походи зри-
валися всупереч геніальним планам видатних людей. Олек-
сандр Македонський завоював практично увесь відомий на 
той час світ і вважав, що ніхто не зможе перемогти його. Од-
нак він раптово помер у віці 32 років.

Мудрість полягає в тому, щоб розуміти залежність творін-
ня від Творця і прийняти факт, що Бог керує всім, а справи 
людей залежать від Його волі.

Тобі тривожно сьогодні? Пригнічують несприятливі об-
ставини? Відчуваєш, що твоє життя марне? Перш ніж зустріти 
виклики цього дня, подивися вгору, віддай свої плани і три-
воги в руки Бога, дозволь Йому доторкнутися до ран, які не 
загоюються, оживити нездійснені мрії і нездійснені наміри. 
Скажи, що більше не хочеш йти по життю один, тому що «у 
серці людини багато думок, але виповниться тільки задум 
Господній».
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Не бійся смерті
«Дорога в очах Господа смерть богобійних Його!» (Псал. 116:6).

Ніхто не хоче помирати. Смерть – непрохана гостя в 
людському житті. Ми приходимо в цей світ, щоб жити, тому 
протестуємо проти наближення смерті.

Однак ми рухаємося до смерті з народження. Кожен 
день – це мінус один день життя. Життя не має сенсу, якщо 
ми не відкриємо секрету перемоги над смертю. І такий се-
крет існує! У сьогоднішньому вірші псалмист стверджує, що 
смерть – жахлива, огидна й жорстока – може бути дорогою 
в очах Господа.

Що Бог хоче сказати цим? Яким чином смерть може бути 
дорога Йому? Про яку смерть говорить псалмист і що він має 
на увазі? Текст абсолютно зрозумілий. Тут ідеться про смерть 
вірних Богові, про смерть святих. У Біблії святість означає не 
безгрішність, а ходіння з Богом, життя в спілкуванні з Ним.

Досвід святості – щоденний процес. Ти дозволяєш Богові 
направляти тебе подібно до того, як батько допомагає йти 
маленькому синові чи доньці. Дитина не може робити такі 
ж кроки, як батько, вона оступається, падає, але сильні руки 
батька щоразу піднімають її. Їх пов’язує непорушна взаємна 
любов.

Якщо ти щодня живеш у спілкуванні з Ісусом, то ти – свя-
тий або свята. Якщо за наступним поворотом життя ти зустрі-
неш смерть, вона буде дорога в очах Бога з трьох причин: ти 
звільняєшся від негараздів цього світу, спиш спокійно до по-
вернення Ісуса Христа і воскреснеш для вічного життя.

Навіщо боятися смерті? Її слід боятися тільки тоді, коли 
ти йдеш геть від Бога, якщо Він для тебе – вигадка. У цьому 
разі смерть покладе край усім твоїм очікуванням.

Ходи сьогодні з Ісусом! Будь упевнений, що смерть люди-
ни і плани, які не здійснилися з її причини, – ніщо порівняно з 
перспективою воскресіння і перемогою вічного життя. Пам’я-
тай: «Дорога в очах Господа смерть богобійних Його».
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Доля нечестивих
«При смерті людини безбожної гине надія, зникає чекання лю-
дини нікчемної» (Прип. 11:7).

Загибель – страшне слово. Це припинення життя, зник-
нення, розпад. Соломон говорить, що загибель – доля нечес-
тивих. Не тільки тіло їхнє перетвориться на порох, а й зникне 
навіть пам’ять про них.

Життя праведних закінчується по-іншому. Праведний муд-
ро розпорядився відпущеним йому часом, обравши шлях жит-
тя. На самому початку своєї книги Соломон називає первинну 
точку будь-якого знання: «Страх Господній – початок премуд-
рости» (Прип. 1:7). Мудрість – це вміння вибирати.

Ми щодня робимо вибір і приймаємо рішення. За ким піти? 
Яку стратегію застосувати? Що зробити насамперед? Згубна 
дорога видається широкою й легкою. А дорога, на яку вказує 
Бог, здається сповненою труднощів і перешкод. Безбожний не 
має наміру стримувати себе жодними рамками, він хоче керу-
ватися власними інстинктами.

У момент прийняття рішення безбожний бачить тільки те-
перішнє і прямує шляхом, який приваблює, зачаровує й засліп-
лює. Проте час показує, що цей шлях веде до смерті.

За всю історію людства незліченна кількість людей праг-
нула досягти слави, багатства і влади за будь-яку ціну. Їм та-
ланило, для них звучали оплески, вони проходили по подіуму 
історії, демонструючи свої нагороди і призи. Минув час. Де всі 
вони? Про них не згадують. Якщо запитати сьогодні про зна-
менитостей позаминулого і навіть минулого століття, мало 
хто згадає хоч когось.

Ісус пройшов іншим шляхом. Він підкорився волі Отця, 
цілковито віддав Себе людям, помер, однак на третій день вос-
крес і приніс життя мільйонам.

Запитай сьогодні в будь-якому куточку світу, хто такий 
Ісус Христос, і отримаєш відповідь, оскільки «пам’ять про пра-
ведного – на благословення» (Прип. 10:7). Свою перемогу, яка 
могла здатися комусь поразкою, Христос подарував нам.
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Яким шляхом ідеш ти? Якої слави бажаєш? Чи готовий ти 
до безкорисливого служіння, єдина нагорода якого – усмішки і 
щастя тих, кого любиш і хто любить тебе?

Проси в Бога мудрості, щоб думати не тільки про це життя, 
а й про вічність, тому що «при смерті людини безбожної гине 
надія, зникає чекання людини нікчемної».

Бог відновить справедливість
«Я знаю, що зробить Господь правосуддя убогому, присуд 
правдивий для бідних» (Псал. 140:13).

Пророк Самуїл за повелінням Господа помазав юно-
го Давида на царство. Саул, замість того щоб покоритися Бо-
жій волі, вирішив позбутися суперника, засудивши Давида на 
смерть і влаштувавши на нього справжнє полювання.

За таких обставин Давид пише псалом, звідки взятий сьо-
годнішній пам’ятний вірш. Це відчайдушне прохання гнаної 
людини, права якої порушені. Це крик страждальця, позбав-
леного земних захисників. У нього залишилися тільки життя у 
вірності Богу і надія на Нього, тоді як в арсеналі ворогів – на-
клепи, військова сила і влада.

Проте знесилений Давид переконаний, що «зробить Гос-
подь правосуддя убогому». Проблема не в тому, що в нас ви-
черпуються сили в скрутну годину, – смуток притаманний 
людям. Трагедія в тому, що людина не знає або забуває, на що 
здатний Бог у Своєму бажанні захистити пригнобленого.

Ми живемо в несправедливому світі. Часто невинних за-
суджують, а винний уникає відповідальності, тому що закони 
недосконалі і навіть найчесніший суддя обмежений у знанні.

І все ж нікого не можна засудити без доказів. Однак чи 
може суддя читати серце людини? Суд не повинен проявляти 
суб’єктивність, але людський суд недосконалий і тому мож-
ливі помилки.

З Богом усе інакше. Він обіцяє втрутитися в потрібний мо-
мент. Християнину залишається чекати Божого суду, який іно-
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ді, як нам здається, запізнюється, але обов’язково настане. Тобі 
необхідно знати це, як Давиду.

Якщо ти занепав духом, побачивши несправедливість, 
попроси Бога видалити з твоєї душі гіркоту й образи. З ві-
рою чекай Божого суду, повторюючи за Давидом: «Я знаю, 
що зробить Господь правосуддя убогому, присуд правдивий 
для бідних».

Ісус – наш Брат
«Правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж він робить-
ся братом» (Прип. 17:17).

Стародавнє місто Ель-Тахін, що розташовувалося на те-
риторії сучасної Мексики, археологи виявили 1785 року. Воно 
було побудоване з каменю і тому добре збереглося. У місті є 
кілька стадіонів для гри в м’яч. На стінах стадіонів були вияв-
лені фрески із зображенням сцени жертвоприношення – від-
тинання голови гравця. Священна кров жертви зрошувала 
землю, яка плодоносила. Той, чия кров була пролита, ставав 
посередником між божеством і людиною.

Дивним чином традиції стародавнього народу чимось 
нагадують принцип Євангелія. Ісус бачив страждання і від-
чай людства, його приреченість на смерть через гріх, його 
вічне засудження грішника. У цій драмі в людини не було 
виходу. «Бо заплата за гріх – смерть» (Римл. 6:23), – гово-
рить Писання. «Адже всі згрішили й позбавлені Божої сла-
ви» (Римл. 3:23).

Людство безнадійно занурилося в пітьму провини, гріха та 
смерті. Не залишилося жодного маленького віконця, через яке 
пробивалося б світло. Ми були безнадійно втрачені, наше існу-
вання закінчилося б безповоротною смертю.

І тоді з’явився великий Друг, наш Брат у стражданнях. Він 
прийняв нашу природу, став одним з нас, народився Немов-
лям, прожив безгрішне життя, хоч і був спокушуваний, Його 
засудили як злочинця й розіп’яли на хресті.
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Його пролита кров окропила не землю, а твоє і моє жит-
тя. Своєю жертвою Він оплатив наш борг, наш гріх, прийняв 
на Себе нашу вину, нашу смерть і дарував нам Своє спасіння.

Як можна тепер почуватися самотнім, покинутим, не-
щасним? Як можна вважати себе невдахою, приреченим на 
поразку? На Голгофі для тебе був проголошений маніфест 
свободи, перемоги і вічного життя. Ісус – не тільки твій Друг, 
Він – твій Брат, здатний співчувати й підтримувати, яку б 
драму ти не переживав.

Іди, підкорюй гори, пам’ятаючи, що твій Друг «любить за 
всякого часу», твій Брат з’явиться «в недолі»!

Доброта Бога
«Бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його – з 
роду в рід!» (Псал. 100:5).

В одній із статей журналу «Таймс» розповідається про те, 
що 11 вересня 2001 року Дженелл Гусман-Макміллан піднялася 
на 64-й поверх Всесвітнього торгового центру, де працювала. 
Ледь встигла молода жінка увімкнути свій комп’ютер, як її ог-
лушив гучний звук. Вона не знала, що літак рейсу 11 American 
Airlines врізався в північну вежу, де вона саме перебувала.

Спочатку Дженелл не відчула страху, тільки хотіла зро-
зуміти, що сталося. Підійшовши до вікна, вона побачила в 
повіт рі хмару паперових аркушів. Почулися голоси, хтось 
сказав, що у вежу врізався літак. Пролунав крик: «Треба ви-
биратися звідси!». Дженелл охопив жах. Вона не знала, що 
робити – спускатися сходами вниз чи чекати допомоги тут, 
нагорі. Пронизливо вила протипожежна сигналізація. Усіх 
охопила паніка, ніхто не знав, як урятуватися.

Коли Дженелл нарешті зважилася спускатися, сходи вже 
були сильно задимлені. У цей момент почувся страшний гур-
кіт. Вона подумала, що настав кінець. Якраз тоді обрушилася 
південна вежа, забираючи сотні життів... Годинник показував 
9:59, і до обвалення північної башти залишалося 29 хвилин.
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Дженелл встигла спуститися до 13-го поверху, коли знову 
пролунав жахливий гуркіт. Вона відчула, що її кудись несе, 
немов м’ячик для настільного тенісу, і втратила свідомість. 
Опритомнівши, жінка виявила, що придавлена   і не може зру-
шити з місця. Усе тіло боліло. Помацавши рукою поруч із со-
бою, вона натрапила на щось м’яке і відразу зрозуміла, що це 
чийсь труп. Їй стало моторошно. Минали години, Дженелл 
знову впала в забуття.

Наступного разу вона прокинулася вночі. Дженелл почала 
кликати до Господа. Відчувши себе краще, вона продовжувала 
молитися. У якийсь момент вона почула голос і закричала: «Я 
тут! Я тут!» Хтось відгукнувся: «Ви бачите світло?» Вона нічого 
не бачила, але рятувальна команда знайшла її і витягла.

Під час тієї трагедії Дженелл вручила себе Богові. Сьогод-
ні вона щодня молиться і читає Біблію. Влада висловила 
готовність надати їй допомогу, але вона не стала претенду-
вати на виплату компенсації. «Тепер я християнка, – пояс-
нила Дженелл. – Я нікого ні в чому не звинувачую. Раніше я 
жила, піклуючись тільки про власний добробут і зовнішність. 
Сьогод ні я кульгаю, у мене залишилися потворні шрами на 
тілі. Однак це вже не важливо, адже я жива. Жити – достатня 
причина для радості!».

Якщо сьогодні тебе огортає морок, скажи: «Бо добрий Гос-
подь, Його милість навіки, а вірність Його – з роду в рід!».

Вгору чи вниз?
«Путь життя для премудрого – угору, щоб віддалюватись від 
шеолу внизу» (Прип. 15:24).

Угору чи вниз? Питання полягало саме в цьому. Кіт, 
який жив зі своїм господарем на останньому поверсі висотної 
будівлі, одного разу виявив, що двері відчинені, і вирішив ви-
рушити на пошуки пригод. Він почав бігати сходами з повер-
ху на поверх, спускаючись і піднімаючись, і спочатку це його 
надзвичайно тішило. Однак, опинившись десь на середині 
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будівлі, кіт зупинився. Його нудило, він втратив орієнтацію 
в просторі і вже не знав, піднімається він чи спускається, де 
його дім і як туди повернутися. Врешті-решт йому пощастило: 
господар знайшов його.

Чи замислювався ти коли-небудь: піднімаєшся ти чи 
спус каєшся? Чи просто кидаєшся в різні боки в пошуках 
шляху? Якось я почув таку скаргу: «Не знаю, що відбуваєть-
ся. Я працюю з ранку до вечора, ніхто не дорікне мені в ліні, 
але я не бачу результатів своєї праці». Тобі знайоме це від-
чуття? Чи не плутаєш ти активність з ефективністю? Мудра 
людина не вибігає вранці з дому як божевільна. Довіривши 
в молитві своє життя Богу, обдумавши свої дії, визначивши 
пріоритети, організувавши свою роботу, вона виходить, щоб 
усе зробити.

Перед тобою можуть стояти складні завдання; мрія, яку ти 
хочеш здійснити, може бути грандіозною. Якщо ти мудрий, то 
не намагатимешся зробити все і відразу. Будь-яка велика спра-
ва складається з невеликих дій. Цеглина за цеглиною, стіна за 
стіною – так зводять будівлі.

Життя – це будова. Став цілі й іди до них без страху! 
Пам’ятай: ти ніколи не залишаєшся один, Ісус супроводжує 
тебе, підтримує щоразу, коли твої сили вичерпуються.

Піднімайся вгору! Нагорода завжди чекає тебе на верши-
ні. Спускатися легко. Варто зупинитися – і ти вже скочуєшся 
вниз. Шлях мудрих веде вгору. «Внизу – шеол, місцеперебу-
вання мертвих», – попереджає Соломон. Навіть якщо розмір-
ковувати поза релігійним контекстом, внизу тебе чекає шеол 
пристосуванства й убогості.

Зроби цей день днем   перемог. Люби, прощай, проси виба-
чення, перевіряй свої цілі – і будь щасливий! Нехай твій шлях 
буде «угору, щоб віддалюватись від шеолу внизу».

Свого часу
«Очі всіх уповають на Тебе, і Ти їм поживу даєш своєчасно» 
(Псал. 145:15).

18 
áåðåçíÿ

 
        

ïîíåäiëoê



9898

Боже сприйняття часу відрізняється від людського. 
Щоб зрозуміти це, творіння має вийти з долини болю й роз-
чарування, куди його веде власна сліпота.

У сьогоднішньому вірші Давид описує надію людини. Ви-
слів «очі всіх» указує на всіх людей. Ми всі однакові – постій-
но кудись поспішаємо, хочемо всього і відразу, бажаємо, щоб 
події відбувалися тут і зараз, адже життя надто коротке для 
здійснення наших мрій і планів.

Люди, яких описує Давид, шукають не розкоші, тут ідеть-
ся не про примхи. Вони розраховують на мінімальний набір, 
що дозволяє вижити. Хіба це багато – щодня очікувати на-
сущного хліба? Невже Бог не задовольнить елементарні по-
треби Своїх дітей?

Давид використовує образ зі світу природи, оскільки вона 
допомагає краще зрозуміти життя.

Чи бачив ти коли-небудь, як птахи годують своїх пташе-
нят? Уяви собі голодних пискунів, які б’ються через їжу. Ко-
жен намагається вижити і готовий вихопити їжу з рота іншо-
го. Дарвін сказав би, що виживають найсильніші, та це не так. 
Бог наділив птахів мудрістю, і мати дає поживу кожному пта-
шеняті вчасно. Вона нікого не пропускає і не звертає уваги на 
нетерпіння й крик. Пташка годує пташенят тоді, коли знайде 
їжу, а не тоді, коли вони цього хочуть.

Якщо ти довіряєш Богові у важкій ситуації, а події розви-
ваються не так, як ти хочеш, прояви терпіння, дивися очима 
віри на Ісуса й чекай! Він прийде в потрібний момент. Не ра-
ніше, щоб ти не загордився, і не пізніше, щоб вороги не посмі-
ялися над твоєю вірою. Мета – це сам процес, у якому поєдну-
ються довіра Богові, боротьба, зусилля, сльози, уявні невдачі 
й особливо терпіння.

Підійди сьогодні до тих, кого любиш. Скажи, наскільки 
дорогі й любі вони для тебе! Надихни їх! Люди – як дзеркало. 
Якщо ти усміхаєшся, вони усміхаються тобі у відповідь, якщо 
ти засмучений, то на їхніх обличчях побачиш те ж саме.

Перш ніж вийти сьогодні з дому, повтори: «Очі всіх упо-
вають на Тебе, і Ти їм поживу даєш своєчасно».
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Прийняти себе
«Ліпше простий, але роботящий на себе, від того, хто поваж-
ним себе видає, та хліба позбавлений» (Прип. 12:9).

Покажи себе таким, яким ти є. Будь самим собою. Не 
прикидайся. Мало приємного в тому, щоб доводити іншим, 
що ти багато знаєш, а ночами, лежачи в ліжку, дивитися в сте-
лю і відчувати, що насправді твої знання обмежені.

Життя в обмані – це не життя. Під твоїми ногами немає 
твердого ґрунту. Ти страждаєш від ілюзорності вигаданої 
тобою історії. Ти підживлюєшся оплесками оточення, але 
насправді вони призначені для вигаданого тобою персона-
жа. Залишаючись наодинці з собою, ти дивишся в дзеркало 
реальності й бачиш безглузду послідовність кадрів, які не 
відповідають дійсності, і замість радості відчуваєш розчару-
вання й відчай.

Багато з тих, хто читає Біблію, запитують, чому Ісус про-
кляв фіґове дерево. Тому що на ньому не було плодів? Не 
тільки. Приймати вигляд плодового дерева завдяки пишному 
листю – ось що викликало обурення в Христа. Лицемірство 
огидне й шкідливе. Огидне, тому відштовхує людей від лице-
міра. Шкідливе, тому що руйнує життя його.

Навіщо прикидатися, що розмовляєш англійською, якщо 
насправді знаєш лише кілька слів? Навіщо розповідати про 
свій автомобіль, якщо його немає в тебе, хвалитися дипло-
мом, якщо не навчався в університеті?

Людина накликає на себе прокляття, коли видає себе не за 
того, ким є насправді. Це порожнеча – пустеля, яка висушує 
тебе, веде до агонії, прирікає на смерть.

Визнай свої вади, слабкості й недоліки. Прийми себе та-
ким, який ти є. Це перший крок до відновлення і зцілення, 
оскільки «ліпше простий, але роботящий на себе, від того, хто 
поважним себе видає, та хліба позбавлений».
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Ти готовий до війни?
«Благословенний Господь, моя скеля, що руки мої Він навчає 
до бою, пальці мої – до війни!» (Псал. 144:1).

Життя – війна, а кожен день – битва. Християнство не 
повинно перетворювати тебе ні на містика, ні на бездіяльно-
го конформіста. Пригрівшись у теплому місці, ти не проявиш 
істинної віри.

Бог приходить у твоє життя, щоб підготувати тебе до бит-
ви. Пам’ятний текст повідомляє, що Господь готує руки люди-
ни до битви і її пальці – до війни. Давид говорить про людину, 
чиє життя зосереджене на Бозі. Перше, що робить така люди-
на, – благословляє Господа і визнає, що Він – її Скеля. Будь-
яка будова, зведена на цій Твердині, непорушна. Давид не на-
важується кинутися в бій стрімголов. Він присвячує час тому, 
щоб визнати велич Всевишнього. Він віддає свої плани в Його 
руки, покладається на Твердиню, адже хто надіється на Бога, 
не буде посоромлений!

Визнавши, що він не один, Давид готовий до битви. Воювати 
без Бога – безумство. Довіряти Богу і не боротися – безглуздо.

Ще одна думка, яка міститься в сьогоднішньому вірші: жит-
тя – це не лише суцільна перемога. Це низка перемог, де кожна 
маленька перемога – частина великої перемоги. У кожного дня 
своя битва. Сьогоднішня перемога не гарантує перемоги зав-
тра. Життя, що складається переважно з перемог, не означає, 
що остаточним його підсумком неодмінно буде перемога. Про-
граш у останній битві може звести нанівець усі попередні пере-
моги. Наполеон Бонапарт виграв майже всі битви, але програв 
у війні, оскільки його армія була розбита при Ватерлоо.

Перш ніж піти на війну, Давид дивиться на Скелю. У Біблії 
твердиня символізує Ісуса Христа – вічну Скелю.

«На якій підставі я повинен вірити в Ісуса, якщо не брати 
до уваги стародавню книгу Біблію?» – запитав мене молодий 
чоловік, прихильник східних релігій. Я відповів: «А яке науко-
ве обґрунтування знаходиш ти, щоб вірити в астрологію, нуме-
рологію, кристали, піраміди, джерела енергії?»
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Застаріле – це те, що згодом перетворилося на непотріб. 
Біблія –   стародавня книга, але вона залишається актуальною, 
оскільки перебуває вічно (1 Петра 1:25).

Яким чином ти збираєшся сьогодні перемогти пастки 
підступного світу? Давид обрав правильний шлях і став пе-
реможцем. Варто повторити за ним: «Благословенний Гос-
подь, моя скеля, що руки мої Він навчає до бою, пальці мої – до 
війни!».

Життя нелегке
«Дорога лінивого – то терновиння, а путь щирих – дорога 
гладка» (Прип. 15:19).

Хуліо не любив працювати. Коли він був ще дитиною, 
батьки виконували будь-яке його бажання, будь-яку забаган-
ку. Хлопчик був єдиною дитиною в сім’ї, тому ріс егоїстом. 
Він думав, що все буде тільки так, як він хоче, варто лише по-
просити про це!

Хуліо виріс, і хоч він уже був дорослим чоловіком, батьки 
продовжували балувати його, як маленького. Сьогодні Хуліо 
живе один. Батьки загинули в автокатастрофі, а залишений 
ними спадок швидко «розтанув» у руках сина… Нарешті Хуліо 
усвідомив, що життя зовсім не схоже на чарівні казки. Живучи 
в цьому світі, недостатньо побажати, щоб отримати.

Тепер життя Хуліо сповнене потреб і обмежень. Він був дві-
чі одружений, але обидві жінки заявили, що жити з ним у шлю-
бі просто неможливо. Шість місяців чоловік провів в ізоляторі 
за фінансові махінації. Він переконаний, що життя обійшлося з 
ним несправедливо, забравши так рано батьків.

Сьогоднішній текст говорить, що життя ледачого подібне 
до тернового тину. Таке життя сповнене болю і страждань. Лю-
дина не йде вперед, не прогресує, вона в пастці.

Усе життя ледачого складається з проблем, натомість шлях 
праведного – упорядкований. Життя досить складне, і від 
труднощів не втекти. Щастя – не у відсутності проблем. Мудра 
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людина здобуває перемоги, незважаючи на перешкоди. У леда-
чого все інакше: бачачи тільки складнощі та перепони, він не 
бажає боротися і платити за перемогу.

Приготуйся до сьогоднішньої боротьби. Життя – як фут-
бол. Ти зможеш забити гол, якщо цілковито віддаси себе бо-
ротьбі. Не живи по інерції, долай труднощі. Не бійся зробити 
крок у невідоме. Аби переплисти океан, потрібно залишити 
затишний пляж.

Іди до Бога, проси в Нього мудрості й сил! Твоя боротьба 
буде марною, якщо Бог не на твоєму боці, якщо не Він стоїть 
біля керма твоїх починань. Пам’ятай: «Дорога лінивого – то 
терновиння, а путь щирих – дорога гладка».

Жага Бога
«Затужена та омліває душа моя за подвір’ями Господа, моє сер-
це та тіло моє линуть до Бога Живого!» (Псал. 84:3).

У людському серці живе інстинктивна потреба в Богові. 
Цьому немає раціонального пояснення. Це навіть більше, ніж 
туга за Творцем. Внутрішня порожнеча без Господа завдає 
болю. Нам бракує Бога, як легеням бракує повітря в щільно 
зачиненому приміщенні. Псалмист говорить: «Затужена та 
омліває душа моя за подвір’ями Господа, моє серце та тіло 
моє линуть до Бога Живого!». Це нормальна, природна туга, 
невпинний пошук, жага душі, голод серця.

Ти відчуваєш це незалежно від того, віриш у Бога чи ні. 
Звучить нелогічно, але така реальність. Туга за Богом супро-
воджує людину день у день.

Мільйонер, який живе без Бога, запитує: «Чого мені бра-
кує?» У нього є все. Чогось у нього навіть занадто багато – 
гордості, почуття зверхності, зарозумілості. Його серце вкрай 
егоїстичне. Для Бога місця не залишилося, і порожнеча завдає 
болю, непокоїть. Людина тужить.

Відомий артист запитує: «Чому я нещасний?» Тому що 
щастя – це не капітал, а Особистість. «Я є дорога, і правда і 
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життя», – сказав Христос. Людина непослідовна! Бажаючи 
бути щасливою, вона прагне того, що шкодить і руйнує, від-
кидає простий ясний шлях, ускладнює життя філософією, яка 
роздмухує її гордість, і морить голодом спраглу душу.

У сьогоднішньому псалмі поет порівнює людину, яка ви-
знає свою потребу в Богові і шукає Його, з маленькою пташ-
кою, яка знайшла собі житло; з ластівкою, яка в’є гніздо для 
майбутніх пташенят поблизу Божого вівтаря. Це яскрава 
ілюст рація щасливого життя з Богом.

Ти і твої рідні та близькі будуть у безпеці під покровом 
Божого дому, під Його турботою й опікою.

Сьогодні – день прийняття рішень. Щодня ми приймає-
мо ті чи інші рішення. Сьогодні ти можеш змінити напрямок 
свого життя, визнати себе творінням Бога, щоб з оптимізмом 
подивитися за горизонт, зустріти з Ним нові виклики й жити 
всупереч нещастям. Сьогодні твій день! День відродження, 
відновлення, початок шляху, що веде до вершини гори, де 
тебе чекає перемога.

Повтори слова псалмиста: «Затужена та омліває душа моя 
за подвір’ями Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога 
Живого!».

Життя без світла
«Дорога ж безбожних – як темність: не знають, об що спотик-
нуться...» (Прип. 4:19).

Безбожний, нечестивий – це людина, яка вибирає шлях 
без Бога й наполегливо йде ним. Життя її проходить у темря-
ві, де немає світла, немає нічого, крім невизначеності й двоз-
начності. Навіть якщо щось і освітлює життя такої людини, 
то це штучне світло. Джерела його енергії – марнославство, 
гордість, егоїзм.

Проблема нечестивого полягає не стільки в тому, що він 
робить, скільки в тому, ким він є за своєю сутністю. Усередині 
нього – суцільні тіні. Він нездатний зрозуміти самого себе. Він 

23 
áåðåçíÿ

  
          

ñóáîòà



104104

живе в омані і сум’ятті, ранить людей, які опиняються поруч з 
ним, приносить їм нещастя.

Безбожний прямує власним шляхом. Він вважає, що обра-
ний ним шлях – найкращий. Він довіряє своїм почуттям, дум-
кам і забобонам, звеличуючи розум. У його житті немає місця 
вірі. Людей віруючих він вважає занадто простими й наївними 
для сучасного життя. Однак безбожний нещасливий. Темря-
ва не приносить ані миру, ані радості. Тіні лякають, тому той, 
хто живе серед тіней, живе в страху. Для людей, які не знають 
Хрис та, існує тільки два способи подолати страх: втеча або 
агресія. За агресією завжди приховується страх.

Щодня ти робиш вибір, вирішуючи жити в світлі чи в тем-
ряві. Перебування у світлі дає життя, перебування в темряві – 
небуття. У темряві ти не живеш, а животієш. Христос пропо-
нує тобі незрівнянно більше.

Відкрий своє серце Ісусу! Впусти в себе Його світло! Світи в 
цьому світі. Не задовольняйся роллю стороннього спостеріга-
ча! Дій, пиши історію! З Ісусом це можливо.

Самовіддано почни новий день, довір своє життя Тому, Хто 
не зазнає поразок. Не встановлюй власні правила і цінності. 
Прислухайся до Божественної настанови: «Дорога ж безбож-
них-– як темність: не знають, об що спотикнуться...».

Не ходи в темряві
«Не пізнали та не зрозуміли, у темряві ходять вони. Всі основи 
землі захитались...» (Псал. 82:5).

Жінка подала апеляцію на рішення суду. Суддя ухва-
лив, що син залишиться жити з її колишнім чоловіком. Вона 
впала у відчай і не знала, куди ще звернутися. «Це несправед-
ливо! – скаржилася вона. – Суддя виніс таке рішення тому, 
що в мого колишнього чоловіка впливова сім’я, вони відомі в 
місті люди».

Наведений псалом звернений до тих, хто вершив суд у 
того часному Ізраїлі. Боже попередження актуальне й сьогод-

24 
áåðåçíÿ

  
           

íåäiëÿ



105105

ні для всіх, незалежно від роду занять. Без Бога люди блука-
ють у темряві, ризикуючи в будь-який момент спіткнутися. 
Перебуваючи в темряві, людина не знає, куди йде, спотика-
ється, падає, піднімається і знову падає. Вона не усвідомлює 
реальності. Людина вдає, ніби знає, звідки й куди йде, але на-
справді блукає. Іноді вона рухається в правильному напрям-
ку, але здебільшого збивається зі шляху.

Більшість людських проблем корениться в нестачі мудро-
сті. Чи то йдеться про сімейне життя, професійну або фінан-
сову діяльність, відсутність критеріїв веде людину до темря-
ви, вона намагається натрапити на дорогу, але замість цього 
тільки ранить себе та інших.

Тому сьогодні, перш ніж прийняти якесь важливе рішен-
ня, перш ніж взятися за свої щоденні справи, згадай пораду 
апостола Якова, який сказав: «Коли ж кому з вас бракує муд-
рості, хай просить у Бога, Який дає всім щедро і не докоряє; 
тож буде йому дано» (Якова 1:5).

Не починай дня без Бога, не приймай рішень, не пора-
дившись із Ним, щоб не опинитися з тими, котрі «не пізнали 
та не зрозуміли, у темряві ходять вони. Всі основи землі за-
хитались...».

Не загравай зі злом
«Нікчемна людина копає лихе, а на устах її – як палючий 
огонь» (Прип. 16:27).

Уся Бразилія була шокована новиною про вбивство за-
безпеченої подружньої пари. Їх застали сплячими й побили па-
лицями до смерті. Проте якби опис жорстокого злочину обме-
жився лише цим, він мало чим відрізнявся б від тисяч подібних 
повідомлень.

Увесь жах полягав у тому, що вбивцями виявилися донька 
подружжя, її хлопець і брат хлопця!..

Сьогоднішній пам’ятний текст описує таких людей: «Нік-
чемна людина копає лихе, а на устах її – як палючий огонь». 
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Лукава людина – це зіпсована людина. Зіпсовану річ викида-
ють, оскільки вона вже ні до чого непридатна, зіпсовану їжу 
так само. Щодо людини епітет «зіпсована» вказує на глибоку 
моральну деградацію.

Як людина деградує? Усе починається з малого, з дрібниці. 
Людина повертає на шлях зла з цікавості. Небезпечна пригода 
захоплює її. Продовжуючи йти цим шляхом, людина стає ци-
нічною. Підсвідомо розуміє небезпеки свого шляху, але нех-
тує ними, робиться жорстокою серцем і називає добро злом. З 
кожним днем вона   стає дедалі більш зіпсованою.

У зіпсованості немає меж. Це бездонна ненаситна прірва. 
Вона пропонує дедалі гостріші відчуття. Якщо ти думаєш, що 
вже бачив найстрашнішу сцену у світі, чув найжахливішу істо-
рію, то не уявляєш собі, до чого може дійти збочений розум, 
здатний придумати таке, на що не здатні найталановитіші 
сценаристи Голлівуду.

Чи є в зіпсованої людини надія на відродження? Єванге-
ліє говорить, що є. У момент, коли найнечестивіший з людей 
відгукується на заклик Святого Духа і приймає животворну 
благодать Христа, відбувається чудо нового народження. 
Милість прощення стирає все, що було в минулому, і людина 
отримує можливість розпочати нове життя, написати свою іс-
торію з чистого аркуша. Бог не нагадує про твоє минуле, щоб 
допомогти побудувати майбутнє.

Нехай твій новий день буде днем   перемог! Великі перемоги 
складаються з маленьких досягнень. З допомогою Ісуса Хрис-
та перемагай у сьогоднішній битві. Віддай завтрашній день на 
розсуд Божого провидіння і пам’ятай: «Нікчемна людина ко-
пає лихе, а на устах її – як палючий огонь».

Всевишній Бог
«І нехай вони знають, що Ти, – Твоє Ймення Господь, Сам Ти, 
Всевишній, на цілій землі» (Псал. 83:19).
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Коли лікар повідомив Альберту, що його маленький син 
помре, душа чоловіка збунтувалася. Але проти кого бунтува-
ти? Проти медицини, яка виявилася безсилою і не могла зупи-
нити лейкемію, що швидко поглинає життя його єдиної дити-
ни? Проти себе і дружини, які не помітили перших симптомів 
смертельної хвороби? Чи проти Бога? Ні, проти Бога він не міг 
повстати, оскільки не вірив у Його існування. Йому подобала-
ся філософія екзистенціалізму і зверхньо поглядав на дружи-
ну, яка продовжувала вірити в старомодну ідею про Бога.

Тобі знайоме почуття безсилля? Ти коли-небудь відчував 
свою немічність перед обличчям ворожих обставин? Що ро-
бити, коли твої людські ресурси вичерпані? Куди звертатися, 
коли наука і всі досягнення людського розуму кажуть тобі: 
«Неможливо»?

Якщо ти пережив такий досвід у своєму житті, то зрозумі-
єш, що відчував Альберт. Минали дні – повільні, невблаганні, 
жорстокі дні агонії. Час, який у більшості людей пов’язаний 
з надіями, для Альберта перетворився на нескінченний біль. 
Його улюблений син згасав, як догорає свічка. Віра дружини, 
її довіра Богові, у руки Якого вона все віддавала, дратували 
невіруючого чоловіка.

Одного похмурого жовтневого дня   Альберт, схилившись 
над ліжком сина, побачив його сумні очі, які немовби проща-
лися з ним. І Альберт не витримав. Він уперше впав на коліна 
і почав благати Бога про милосердя і порятунок сина. І ста-
лося диво! Жоден з лікарів не міг пояснити, чому стан здо-
ров’я хлопчика покращився і він одужав. Сьогодні Альберт 
прославляє Бога разом з дружиною і сином.

Існування Бога не залежить від того, віриш ти в Ньо-
го чи ні. Бог вище за забобони, сумніви і зневіру створених 
Ним істот, тому що Він – Бог. Якщо віриш Йому – ти щасли-
вий. Якщо ні, то одного разу дізнаєшся про Бога: «Ти, – Твоє 
Ймення Господь, Сам Ти, Всевишній, на цілій землі».
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Прекрасна жінка
«Зрозумійте-но, неуки, мудрість, зрозумійте ви розум, без-
глузді!» (Прип. 8:5).

Восьмий розділ книги Приповістей – це гімн мудрос-
ті. Соломон представляє мудрість благородною жінкою, яка 
стоїть на пагорбі, при дорозі, закликаючи людей піти за нею. 
Один з її закликів звучить так: «Зрозумійте-но, неуки, муд-
рість, зрозумійте ви розум, безглузді!».

Розсудливість – невід’ємна складова мудрості. Часто люди 
відкидають щось через брак розсудливості. Якщо ти даси цін-
ну грошову купюру в руки однорічного малюка, він зімне або 
порве її. Якщо ти насвариш його за це, то викличеш тільки 
розгубленість і смуток, адже він ще не розуміє цінності гро-
шей. Тому мудрість закликає до розсудливості. Розум – здат-
ність проникати в суть речей і явищ. Без нього ти не зможеш 
гідно оцінити їх.

Сьогодні люди живуть у вирі шаленого поспіху, не зупи-
няючись і не замислюючись про те, чому і куди вони поспі-
шають. Перед нами гора неоплачених боргів і невиконаних 
зобов’язань, від яких не сховатися; у нас багато термінових 
справ і обмаль часу. Нема коли замислитися над сенсом жит-
тя, про вічність. Навіщо ж нам мудрість? Чим вона допоможе? 
У нас немає часу навіть задуматися.

Одного разу, коли я був молодим, мені сказали: «Тобі треба 
навчитися жити мудро». І сьогодні, пишучи ці рядки, я підтвер-
джую, що найбільше людина потребує мудрості та розсудливо-
сті. З мудрістю ти зробиш значно більше за коротший період 
часу і з меншими зусиллями, ніж робиш зараз. З мудрістю ти 
уникнеш головного болю і страждань, подолаєш перешкоди.

Сьогоднішній вірш говорить, що людина, яка наважується 
жити без мудрості, – нерозумна і безглузда. А безглузде жит-
тя сповнене незадоволення й стресу. Життя схоже на футбол: 
деякі гравці бігають по всьому полю, але ніколи не забивають 
голів. Вони не думають, не аналізують, у них немає плану дій, 
натхнення. Вони просто бігають.
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Приділи сьогодні час тому, щоб попросити в Бога мудрос-
ті. Зробивши це, ти обов’язково зустрінешся з Ісусом Хрис-
том, оскільки Він і є втілена Мудрість. Вийди сьогодні з дому 
з Ісусом. Ходи з Ним і усвідомлюй свою залежність від Нього. 
Дозволь Йому брати участь у всіх твоїх справах, починаннях і 
рішеннях. Прислухайся до поради Соломона: «Зрозумійте-но, 
неуки, мудрість, зрозумійте ви розум, безглузді!».

Не відступай!
«Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каме-
нем» (Псал. 118:22).

Тобою коли-небудь нехтували? Це завдає болю, чи не 
так? Людина не була створена для того, щоб жити в ізоляції. 
Усі ми відчуваємо внутрішню необхідність бути потрібними. 
Це частина нашої природи. Ніхто не буде щасливий, якщо не 
перебуває в товаристві подібних до себе.

Однак ми живемо у світі, де в усіх сферах відбувається від-
бір. Шукаючи роботу, ти конкуруєш з іншими претендентами. 
Більшість із них підуть ні з чим. Не всім абітурієнтам вдаєть-
ся скласти вступні іспити до університету. Не всі охочі поїхати 
за кордон отримують візу. Сотні дівчат приходять на конкурс 
краси, але тільки одна стане «Міс Усесвіту». Так чи інакше, усі 
ми в якийсь момент відчуваємо себе відкинутими.

Сьогоднішній вірш повідомляє про жорстокість, з якою був 
відкинутий Ісус Христос. Апостол Іван говорить про це так: «До 
своїх Він прийшов, та свої Його не прийняли» (Івана 1:11). Але 
ж Ісус прийшов, аби врятувати людство. Уяви, що ти приходиш 
у дім своїх близьких родичів, обтяжених боргами, приносиш 
необхідну суму грошей, а вони, замість того, щоб зустріти тебе 
з розкритими обіймами, виганяють з кулаками!

Однак цей вірш говорить не стільки про відкинення Ісуса, 
скільки про наслідки відкидання. Спаситель світу прийшов з 
твердим наміром викупити людство. Ніхто і ніщо не могло зму-
сити Його відмовитися від цієї місії.
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Коли нас відкидають, ми відразу ж падаємо духом. Ісус 
пішов до кінця. Помер, прибитий до хреста, як розбійник. 
Однак Його смерть не стала завершенням історії. Він здобув 
перемогу, воскреснувши, і став наріжним Каменем християн-
ства і Спасителем людства. Він досягнув мети, незважаючи на 
те, що Його відкинули.

Навіщо падати духом, відступати, втікати тільки тому, що 
хтось сказав тобі «ні»? Яка мета твого існування? Чи розумієш 
ти, чому і для чого прийшов у цей світ?

Зроби сьогоднішній день днем   перемоги. Підніми голову 
і звернися до Господа. Він відновить тебе з пороху. Ти поба-
чиш, як люди, котрі відкинули тебе, повернуться і покличуть 
тебе, оскільки «Камінь, що його будівничі відкинули, той на-
ріжним став каменем».

Свобода чи руйнування?
«Свого ближнього нищить лукавий устами, а знанням визволя-
ються праведні» (Прип. 11:9).

Соломон стверджує, що порятунок для праведників при-
ходить через знання. Знання звільняє нас з полону неуцтва, по-
середності, легковажності. Проте йдеться не просто про перед-
бачливість або передбачення, а про знання, даровані Богом, 
завдяки яким ми можемо уникнути багатьох лих.

Лицемір, як і безбожний, не знає Бога, тому поневолений 
власними пристрастями і страхами. Він сповнений різних 
комплексів і самостверджується за рахунок приниження ін-
ших. Для цього він використовує свою мову. Лицемір гово-
рить погано про інших, аби на їхньому тлі самому здаватися 
кращим. Він вважає, що, обмовляючи інших, піднімає себе. 
Нечестивий прагне бути в центрі уваги. Його стимулюють по-
зитивні відгуки про власну персону, тому він бажає в усьому 
бути першим.

Як праведному захиститися від впливу лицеміра? За до-
помогою дарованих Богом знань. Єдине місце, де людина 
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може знайти їх, – біля ніг Спасителя. А, можливо, ти помі-
чаєш лицемірство в собі? Як зцілитися від нього? Знову ж 
таки біля ніг Ісуса. Нерозумно перед Господом прикидатися 
й маскуватися. Спаситель знає всі твої таємні думки і намі-
ри, найглибинніші почуття. Він приймає тебе і звільняє від 
провини, стирає твій гріх, прощає і відкриває перед тобою 
нові можливості. Тільки Господь може перетворити тебе, 
очистивши від лицемірства.

Чи стискається твоє серце, коли ти бачиш успіхи і досяг-
нення ближніх? Чи викликають у тебе гіркоту і заздрість чужі 
перемоги? Ти запитуєш себе, звідки беруться такі почуття, і не 
знаходиш відповіді?

Тоді прийди до Ісуса сьогодні ж, довір Йому своє серце, 
зізнайся у своїх страхах, дозволь Йому увійти в потаємну кім-
нату твоєї душі, і ти знайдеш мир. Тільки тоді ти відчуєш, що 
твоє життя перетворюється на потік благословень для інших. 
Пам’ятай: «Свого ближнього нищить лукавий устами, а знан-
ням визволяються праведні».

Не відступай
«Боже Саваоте, – приверни нас, і хай засяє обличчя Твоє, – й ми 
спасемось!» (Псал. 80 :8).

Я розмовляв із сином успішного підприємця. Він був 
єдиною дитиною в сім’ї. У нього було все необхідне, щоб про-
довжувати справу батька, котрий передав йому в спадок пер-
спективну фірму. Але, на жаль, син зв’язався з поганою компа-
нією й опинився в тенетах наркотиків.

Йому було сорок років – вже не молодий, але й не старий. 
Про своє минуле він сказав: «Більше двадцяти років викинуті 
на смітник».

Проте одного разу ця людина зустрілася з Ісусом. Господь 
був останньою його надією, і він щосили вхопився за неї. Важ-
ко повірити у зміни, що відбулися в його житті, – він повернув-
ся на фірму батька, продовжив навчання.
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Саме про це говорить Асаф – про відновлення, відроджен-
ня зруйнованого. Нерідко, намагаючись щось відновити, до-
водиться починати майже з нуля. Архітектор дивиться на 
зруйновану вщент будівлю, бере креслення й фотографії, які 
збереглися, і починає відновлювати його початковий вигляд.

Асаф розвиває свою думку, кажучи, що обличчя Господа 
засяє і ми спасемося.

Герой вищезгаданої історії розповідав, що, відчуваючи себе 
безнадійним наркоманом, він соромився дивитися в облич-
чя батьків. Пізніше батько запитав його: «Чому? Адже я тебе 
завжди любив і люблю, що б ти не робив!». І він відповів: «Я 
відчував себе брудним, огидним і тому пропадав місяцями».

Таке почуття провини. Бог ніколи не залишає заблудлих 
дітей, ніколи не відвертає від них Своє обличчя. Це гріх ство-
рює в людини, котру мучить почуття провини, враження, ніби 
Бог розсерджений на неї.

Якщо ти був поранений отруєною стрілою гріха, не бійся й 
не соромся наблизитися до Небесного Отця. Він готовий при-
йняти тебе з розпростертими обіймами.

Асаф звертається до Бога сил. У єврейському тексті вжи-
то ім’я Елохім-Цеваόт, яке підкреслює, що Господь воїнств є 
Владикою неба і землі. Уся сила Бога спрямована на твоє спа-
сіння і відновлення того, що, з людського погляду, відновити 
неможливо.

Поклич сьогодні всім серцем: «Боже Саваоте, – приверни 
нас, і хай засяє обличчя Твоє, – й ми спасемось».

Не всьому вір
«Теж не добра душа без знання, а хто наглить ногами, спітк-
неться» (Прип. 19:2).

У 1938 році Джордж Орсон Уеллс повідомив по радіо, 
що Нью-Йорк захоплений марсіанами. Яскраві подробиці цієї 
події і постійні попередження викликали в місті паніку, що 
призвело до заворушень та нещасних випадків. Насправді ж 
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це була радіопостановка за романом Герберта Уеллса «Війна 
світів» у жанрі прямого репортажу. У результаті Орсон Уеллс 
здобув славу, гроші й кілька днів провів у в’язниці.

Не так давно один з редакторів американського журналу 
Squire провів експеримент, бажаючи дізнатися, скільки часу 
займе викриття завідомо неправдивої журнальної публікації. 
У статті стверджувалося, що група фахівців за завданням уря-
ду проводить секретні наради на підземній базі Iron Mountain, 
щоб розробити способи знищення вкрай правих угруповань.

Цікаво те, що ті самі вкрай праві угруповання не розпіз-
нали очевидної абсурдності історії, повірили у змову й на суді 
використали статтю як доказ. Навіть коли автор публікації на 
суді заявив, що стаття – вигадка, вони не погодилися з тим, 
що це був просто невдалий жарт.

«…Не добра душа без знання», – каже Соломон. Іншими 
словами, не вір усьому, що чуєш. Зупинися, подумай, про-
аналізуй. Напевно, ти можеш згадати випадки зі свого жит-
тя, коли постраждав сам або створив багато проблем іншим 
людям тільки тому, що полінувався перевірити достовірність 
отриманої інформації.

Слова вчителя про твою дитину, твердження сусідки про 
поведінку твоєї дружини, натяки співробітників про нечес-
ність твого партнера – чи достатні це причини, щоб починати 
реагувати? Поспішно реагуючи, ти своїми діями або словами 
можеш легко зруйнувати дружбу, сімейні стосунки, мрії й на-
віть життя.

Живи сьогодні розсудливо і свідомо. Не поспішай. Поче-
кай, поспостерігай, обміркуй, зваж і тільки після цього при-
ймай рішення. Пам’ятай пораду Соломона: «Теж не добра душа 
без знання, а хто наглить ногами, спіткнеться». 
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Надійся на Господа
«Хай надію складає Ізраїль на Господа відтепер аж навіки!» 
(Псал. 131:3).

Iзраїльський народ повертався з полону. Багато років ми-
нуло відтоді, як вони опинилися на чужині, але Бог завжди ви-
конує Свої обітниці, і тепер вони поверталися назад, додому, до 
Єрусалима. Протягом усього шляху ізраїльтяни співали псал-
ми, у яких відтворювалося їхнє палке бажання повернутися на 
батьківщину. Якщо й тебе огортає туга чи смуток – співай!

У книзі Псалмів є п’ятнадцять пісень сходження. Вони 
названі так тому, що їх співали одну за одною, поки народ 
піднімався до Єрусалима, міста предків. 131-й псалом – одна 
з таких пісень.

Багато з тих, що прямували до Юдеї, народилися в по-
лоні, і вони ніколи не бачили землі предків. Змінилися по-
коління, але надія на повернення не згасла в серці значної 
частини народу.

У 131-му псалмі Давид радить народу сподіватися на Бога. 
«Хай надію складає Ізраїль на Господа відтепер аж навіки!» – 
закликає він. Давид знав, про що говорив. Секрет його великих 
перемог полягав у тому, що він цілковито покладався на Бога.

Коли Самуїл помазав Давида царем над Ізраїлем, він не 
дав юнакові ні корони, ні скіпетра. Йому довелося чекати, 
оскільки країною правив амбітний цар, який не бажав визна-
ти, що Бог забрав у нього царство й передав іншому. Давид 
зазнав переслідувань, утік в гори, поневірявся, проте він умів 
чекати, надіючись на Господа, і година справедливості наста-
ла. Бог завжди виконує Свої обітниці.

Через багато років ізраїльський народ повертався з полону, 
перетинаючи безлюдні землі. Люди втомилися, їм здавалося, 
що мета далека і її важко досягнути, та, незважаючи на це, вони 
співали: «Хай надію складає Ізраїль на Господа!»

Як довго ти намагаєшся досягати своїх цілей? Чи не зда-
ється тобі, що ти ніколи не досягнеш бажаної гавані, що Божі 
обітниці не виконуються у твоєму житті?
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Підійми голову, розправ плечі, подивися вгору і знай, що 
Бог Давида, Бог Ізраїлю – твій Бог! Господь виконав дані Із-
раїлю обітниці, і народ увійшов у край своєї мрії. Це саме Він 
зробить і у твоєму житті.

Не падай духом! Ти можеш опинитися у важких обста-
винах, твої сили можуть вичерпатися, але скажи самому 
собі: «Хай надію складає Ізраїль на Господа відтепер аж на-
віки!».

Порадься з Богом
«Поклади свої чини на Господа, і будуть поставлені міцно дум-
ки твої» (Прип. 16:3).

Нам життєво необхідна здатність довіряти. Щодня ви-
никають ситуації, коли в тому чи іншому питанні ми комусь 
довіряємо. З моменту ранкового пробудження і до моменту 
відходу до сну ми майже постійно вправляємося в довірі. Ми 
користуємося водою з-під крана, довіряючи службі водо-
каналу, яка забезпечує якість води. Ми сідаємо в автобус, до-
віряючи водієві. Купуємо продукти, довіряючи виробникам і 
розраховуючи на їхню сумлінність.

Нерідко ми розчаровуємося, тому що люди нас підводять, 
а речі виявляються неякісними. Навіть найближчі та найрід-
ніші можуть не виправдати наших сподівань. І ми самі часом 
поводимося так, що потім дивуємося. «Я не довіряю собі», – з 
прикрістю сказав мені один знайомий.

Сьогоднішній текст закликає нас довіряти Тому, Хто ні-
коли не підводить. «Поклади свої чини на Господа», – радить 
Соломон. Мені здається, що сьогодні люди більше довіряють 
науці і технологіям, ніж Богу. Створена істота, уявивши себе 
богом, намагається визначити, що добре, а що погано, й ігно-
рує Божу пораду, дану через Соломона. Однак коли чуєш істо-
рії про життя, зруйноване через недалекоглядність і прагнен-
ня людини до незалежності від Бога, розумієш, що ця порада 
актуальна, як ніколи.
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У наведеному тексті закладена й інша думка. Довіра до Бога 
не скасовує ініціативи ій зусиль з боку людини. Без планування 
і дій нічого не вдасться. Однак і те, й інше неефективне, якщо 
не віддане в руки Бога. Слово, перекладене як «довіряти» (євр. 
галáл), означає «розгортати», «розмотувати», немовби архі-
тектор розгортає креслення з планом будівлі.

Вістка Соломона звучить так: «розгорни» свої плани пе-
ред Богом, порадься з Ним, запитай Його думку. А отримавши 
пораду, дій відповідно до неї. Тільки так можна досягти успі-
ху. Люди, які звертаються за порадою до Господа, уникнуть 
поразок. Вони йдуть вперед, незважаючи на обмежені мож-
ливості людської природи й помилки. Вони не відступають, 
а покладаються на Бога, Який допомагає їм складати плани й 
виконувати їх.

Що ти віддаси в руки Бога сьогодні? Чи збираєшся поради-
тися з Ним щодо своїх справ і рішень? «Поклади свої чини на 
Господа, і будуть поставлені міцно думки твої».

Необхідність прославлення 
«Нехай усі хвалять Господнє Ім’я, бо Його тільки Ймення 
звеличилось, величність Його на землі й небесах!» (Псал. 
148:13).

Це запрошення до поклоніння. Цей вірш необхідно 
розглядати в контексті всього псалма. Чарльз Сперджен на-
зивав 148-й псалом неподільним. Проте пропоную взяти для 
сьогоднішніх роздумів лише один вірш – 13-й.

Псалмист закликає всіх мешканців Землі, зокрема й тва-
рин, прославляти Ім’я Господнє. У давньоєврейській культурі 
ім’я виражало характер особи. Бога називали різними імена-
ми, і вони відображають Його характер – милосердя, спра-
ведливість, силу, владу.

Чимало людей використовує силу для того, щоб руйну-
вати, підкоряти, встановлювати свої правила. Сила Господа 
проявляється в любові та відновленні справедливості. Тільки 
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перетворена благодаттю Христа людина може бути справед-
ливою.

Ім’я Господа прекрасне, оскільки прекрасний Він Сам. 
Псалмист говорить про велич Бога і робить висновок: «Велич-
ність Його на землі й небесах».

Визнання Божого панування – необхідна умова для іс-
нування творіння. Сьогодні суспільство стурбоване станом 
екології та впливом людини на природу. Згідно з висновками 
вчених, заради збереження життя необхідно зберігати рівно-
вагу в природі. Однак при цьому ми часто забуваємо, що рів-
новага в природі залежить від вселенської рівноваги.

Земля –   частина Всесвіту, у якому панує порядок. Люди-
на порушує цю рівновагу, намагаючись зайняти місце Бога – 
Твор ця і Володаря Всесвіту.

Це ніяк не впливає на Господа. Бог залишається Богом. Але 
це впливає на творіння, що повстало. Без Господа людина де-
градує, нищить себе, природу і навіть тих, кого любить.

Хіба може морально розбалансоване людство підтри-
мувати екологічну рівновагу? Тому псалмист закликає по-
клонятися Господу і прославляти Його Ім’я. Поклонятися 
Богу – значить визнавати Його Володарем Усесвіту. «Бо 
Його тільки Ймення звеличилось». Це гарантія нашого 
повноцінного життя.

Зроби сьогоднішній день днем, коли ти серцем   поклониш-
ся Господу. Виконуючи поради натхненного псалма, прослав-
ляй «Господнє ім’я, бо Його тільки Ймення звеличилось, ве-
личність Його на землі й небесах!».

Позитивний вплив
«Благословенням чесних підноситься місто, а устами безбож-
них руйнується» (Прип. 11:11).

Ти – частина суспільства. У професійній, релігійній, сі-
мейній та соціальній сферах твоє життя невіддільне від життя 
інших людей. Усі ми залежні одне від одного. Кожна людина 
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позитивно або негативно впливає на тих, хто навколо. Кожне 
наше слово і кожна дія неминуче залишають той чи інший слід.

У 2004 році маленьку острівну державу Палау вразило 
жорстоке вбивство сім’ї місіонерів-адвентистів з Бразилії – чо-
ловіка, дружини й 11-річного сина. Поліція швидко знайшла й 
заарештувала вбивцю. Багато громадян республіки відчувало 
сором за злочин, скоєний членом їхнього суспільства.

Через кілька днів до Палау приїхали батьки вбитого місіо-
нера, і, на загальний подив, мати захотіла відвідати вбивцю її 
сина, невістки й онука. При зустрічі вона сказала, що прощає 
його, незважаючи на біль, який відчуває.

Новина про цей дивовижний випадок схвилювала всю кра-
їну. Людям було складно повірити, що у світі, де так багато на-
сильства, ще залишилося місце для любові та прощення.

Думаю, за таких обставин природна реакція будь-якої 
людини – помститися або домогтися заслуженого покарання 
злочинця, його довічного ув’язнення. Вчинок тієї жінки не 
піддається раціональному поясненню. Це результат впливу 
Святого Духа на серце людини, яка щиро шукає Бога й живе в 
єднанні з Ісусом Христом.

Аби стати святим, тобі не треба відгороджуватися від су-
спільства й переживати містичний досвід. Ти можеш жити по-
всякденним життям, займатися буденними справами, бути хоро-
шим громадянином і членом суспільства. Однак при цьому ти не 
будеш один. Щомиті поруч з тобою перебуває Христос; завдяки 
Його впливу в тобі пробуджуються найчистіші та найблагород-
ніші почуття, незважаючи на труднощі й перешкоди на шляху.

Нехай цей день стане днем   єднання з Ісусом Христом. 
Дозволь, щоб Його характер відобразився в тобі. Пам’ятай: 
«Благословенням чесних підноситься місто, а устами безбож-
них руйнується».

Шлях святості
«Боже, – святая дорога Твоя, котрий бог великий, як Бог 
наш?» (Псал. 77:14).
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Уже кілька годин я мовчки крокував за провідником. Він 
ішов, стискаючи в руках мачете. Мені було тривожно, оскіль-
ки провідник постійно озирався навсібіч. Раптом він зупи-
нився і глибоко зітхнув. У мене ледь не вирвалося: «Невже ми 
заблукали?»

Провідник немовби почув мої думки.
– Я ніколи не збиваюся з дороги, – спокійним голосом 

сказав він.
– Однак ви збентежені! – заперечив я.
– Я і є дорога! – відповів він, і легка усмішка торкнулася 

його вуст.
Ми пішли далі.
Протягом тих років, коли звершував служіння місіонера в 

Амазонії, я вивчив основне правило: іди за провідником. Це 
єдиний спосіб вижити серед усіх небезпек. Прямувати за про-
відником життєво важливо. Тільки він знає дорогу.

У сьогоднішньому вірші Асаф називає Божу дорогу свя-
тою. Єврейське слово кодѐш означає «відокремлений для осо-
бливої   мети».

У світі безліч доріг. У кожної дороги своя мета, але кінець 
у більшості з них один – загибель людини. Однак, окрім усіх 
людських доріг, є особлива дорога, призначення якої – при-
вести людину до щастя. Бог забирає з цієї дороги все, що від-
волікає увагу від мети. Тому Його дорога свята. Люди, котрі 
йдуть цією дорогою, стають святими, тому що перебувають у 
єдності з Богом, Який направляє їх.

Нелегко постійно нагадувати собі, що ти відділений для 
Бога, щоб жити духовними цінностями і принципами. По-
одинці нікому не під силу жити так, як бажає Бог. Тому Асаф 
вигукує: «Котрий бог великий, як Бог наш!» Відповідь оче-
видна: ніхто. Жоден зі створених людьми божків не може по-
сіяти в людському серці насіння святості.

Зроби сьогоднішній день днем   посвячення високій меті, 
для якої Бог створив тебе. Прийми Його пораду, іди Його 
дорогою. Перш ніж вийти сьогодні з дому, повтори: «Боже,– 
святая дорога Твоя, котрий бог великий, як Бог наш?»

´
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«Корона для старших – онуки, а пишнота дітей – їхні батьки» 
(Прип. 17:6).

Шістдесятирічний чоловік, дізнавшись, що хворий на 
СНІД, збожеволів від страху. Він купив отруту для щурів, при-
йняв її й помер. Сумний кінець життя, сповненого неправиль-
них рішень.

Його тіло виявили п’ять днів по тому. Поруч лежала за-
писка такого змісту: «У мене було багато можливостей при-
йняти Ісуса Христа, але я відмовлявся. Сьогодні дізнався, що 
смертельно хворий. Хоч я зважився на швидку смерть, проте 
відчуваю, що Ісус кличе мене. Утім, який сенс віддавати Йому 
моє нікчемне життя?»

У цього чоловіка був брат-близнюк. Їх виховували одні 
батьки, які однаково любили своїх синів, дали їм однакову 
освіту. У віці 14 років один з них прийняв Христа, інший – ні. 
Перший будував своє життя згідно з Божими порадами. Те-
пер у нього – щаслива сім’я, троє дітей, які стали справжніми 
професіоналами своєї справи, п’ять онуків. У свої 80 років він 
бачить, що для нього його діти – вінець і слава. Божественна 
обітниця стала реальністю в його житті.

А його брат-близнюк жив інакше і дійшов до іншого під-
сумку: три невдалих шлюби, відсутність дітей, хвороба як на-
слідок розбещеності. У нього була можливість вибирати, але 
він неодноразово робив неправильний вибір.

Усі ми рухаємося до старості. У Біблії знаходимо чудові 
обітниці для тих, хто до кінця життя живе за Божими Заповідя-
ми Бога. Для них кожен етап життя – особливий, й одного разу, 
сидячи в улюбленому кріслі, вони побачать сім’ю, яку створи-
ли. Смерть не лякає їх, оскільки їхні серця сповнені надії.

Сьогодні якраз той день, щоб перевірити, яким шляхом 
ти йдеш. Куди рухаєшся? Хто направляє твої кроки? Чи під-
владний ти інстинктивним спонуканням, просуваєшся влас-
ними силами, орієнтуєшся на недосконалі норми цього світу 
чи йдеш слухняно за Богом, дотримуючись Його принципів? 
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Дай відповідь самому собі й пам’ятай: «Корона для старших – 
онуки, а пишнота дітей – їхні батьки».

Шедевр
«Прославляю Тебе, що я дивно утворений! Дивні діла Твої, і 
душа моя відає вельми про це!» (Псал. 139:14).

Про що цей псалом? Попередній вірш відповідає: «Бо Ти 
вчинив нирки мої, Ти виткав мене в утробі матері моєї». Діє-
слова «вчинити» і «виткати» передбачають наявність Творця 
і творіння. Це псалом про шедевр. Тепер подумай: якщо твій 
комп’ютер вийде з ладу, чи ти не віддаси його в ремонт? Хто 
краще за майстра пояснить тобі причину несправності й усуне її?

Ти нещасливий? Тобі не подобається твоя робота, і ти що-
дня ходиш туди тільки тому, що треба утримувати сім’ю? Мож-
ливо, ти ще не дізнався про Божий план для свого життя. У 
складній картині Всесвіту є місце, відведене особисто тобі.

У наведеному вище псалмі сказано, що Бог дивовижним 
чином створив нас. Ти – створений Творцем шедевр. Чому ж 
не все гаразд у твоєму житті? Бог створив тебе з певною метою 
і дав тобі здібності, щоб ця мета була досягнута. І якщо ти не 
йдеш до найвищої мети, значить щось у твоєму житті не так!

Можливо, ти хочеш запитати: «Як я можу дозволити собі 
шукати роботу, відповідну моєму покликанню, якщо треба дя-
кувати Богові за те, що є хоч якась робота?»

Не турбуйся! Якщо ти зрозумів, що опинився не на своє-
му місці, не біжи подавати заяву про звільнення. Звернися до 
Бога, адже це Він створив тебе. Розкажи Йому, що ти відчува-
єш. Поділися з Ним своїми думками про те, чому ти нещасли-
вий. Якщо ти сам себе не розумієш, звернися до Творця. Шукай 
Ісуса в читанні Біблії, у молитві, у роздумах, і одного разу, у 
тихі хвилини спілкування з Ним, ти відчуєш внутрішній мир і 
зрозумієш, що повинен робити.

Давид пише: «Прославляю Тебе». Спробуй і ти славити 
Бога. Прославляючи, ти визнаєш Його Творцем, схиляєшся 
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перед Ним, дякуєш за дар життя. Прославлення допоможе 
відвести погляд від себе, від своїх битв і поразок, від неро-
зуміння, і ти побачиш велич Творця. Тоді розвіються страх, 
смуток, тривога. Тому скажи, виходячи з дому: «Прославляю 
Тебе, що я дивно утворений! Дивні діла Твої, і душа моя відає 
вельми про це!».

Оцет або бальзам
«Виявляє обмовник таємне, вірнодухий же справу ховає» 
(Прип. 11:13).

Як ти реагуєш, коли дізнаєшся, що людина робить те, 
чого робити не повинна? Розповідаєш про це всім чи вважаєш 
за потрібне промовчати? Говориш про це людині віч-на-віч 
чи привселюдно звинувачуєш її? В одному з опитувань на цю 
тему більшість людей відповіли, що вони особисто розмов-
ляють з людиною. Звичайно, це найкращий варіант, але на-
справді не все так чудово. Варто розповісти про щось одній 
людині, як про це дізнаються всі.

Чому люди діляться чужими секретами, запускаючи «ін-
формаційний ланцюжок»? Мандрівний торговець їздить з 
міста до міста в надії продати свій товар і заробити якомога 
більше грошей. Пліткар теж хоче «продати товар» і отримати 
щось за поширювану ним «інформацію». Підсвідомо він ві-
рить, що отримає для себе користь, демонструючи свою обі-
знаність. Нещасний, він навіть не помічає, що багато людей 
дивиться на нього з презирством і жалістю.

Гідна довір’я людина діє інакше. По-перше, вона вірна Бо-
гові, по-друге – голосу совісті. Вона не мовчить, коли відбу-
вається щось неправильне. Для неї «умивати руки» означає 
зрадити своїм життєвим принципам. Тому вона йде до того, 
хто провинився, і говорить безпосередньо з ним.

Бачачи любов, розуміння і бажання допомогти, людина, 
чий «секрет» був розкритий, дуже часто відкриває своє серце 
і змінює свою поведінку.
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Усі ми – Божі слуги в цьому світі. Ми покликані відобра-
жати Його характер. За нашою реакцією на чужі помилки 
люди побачать в нас або обвинувачів, або відображення ха-
рактеру Спасителя. Наші слова стануть або оцтом, або цілю-
щим бальзамом для їхніх ран.

Зроби цей день днем   відновлення. Навколо тебе так ба-
гато поранених людей, вони значно ближче, ніж ти думаєш. 
Укажи їм на Христа, Котрий може стати бальзамом для них, 
джерельною водою, пом’якшувальним єлеєм. Тобі самому 
стане краще від цього, але передусім прийди до Ісуса й доз-
воль Йому вкласти потрібні слова у твої уста.

Дозволь Ісусу дати тобі мудрість, коли говорити, а коли 
мовчати. Пам’ятай: «Виявляє обмовник таємне, вірнодухий 
же справу ховає».

Хвали Господа
«Все, що дихає,– хай Господа хвалить! Алілуя! » (Псал. 150:6).

Це останній псалом. У ньому всього шість віршів, як і в 
першому псалмі. Перший псалом – це псалом благословення, 
а останній – псалом прославлення. Благословення і прослав-
лення завжди йдуть пліч-о-пліч. Немає Божого благословен-
ня без прославлення і немає справжнього прославлення без 
благословення.

У перших трьох віршах 150-го псалма сказано, кого, чому 
і як ми повинні прославляти. Дієслово «хвалити» повторю-
ється в псалмі 11 разів.

Останній вірш, обраний для сьогоднішніх роздумів, – це 
заклик до всього живого прославляти Господа. Це водночас і 
пророцтво, оскільки настане день, коли все живе, включаючи 
тих, хто відмовився визнати Бога своїм Господом, схиляться 
перед Ним, Богом воїнств.

Ідеться про останній день в історії гріха. Перше звину-
вачення, яке ворог висунув проти Бога, полягало в тому, що 
Господь нібито з егоїстичних мотивів вимагає від створених 
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істот поклоніння. Люцифер обіцяв: якщо впадуть перед ним, 
усе буде інакше. І безліч ангелів повірили йому. Так почалися 
тисячоліття, сповнені сліз, болю, страждань, зради, насиль-
ства і смерті.

В основі Великої боротьби між Христом і сатаною лежить 
питання поклоніння. Протягом усієї історії людства ворог 
цілеспрямовано намагається викорінити поклоніння Богові. 
Дотепер він продовжує закликати: «Поклоняйтеся сонцю, 
місяцю, задоволенням, багатству і навіть самим собі – чому 
завгодно, тільки не Богу!» Створюється враження, що ворог 
перемагає, оскільки людство перебуває в сум’ятті, не знаючи, 
кому чи чому поклонятися.

Терпіння Бога велике. Він любить Своє творіння. Господь 
очікує поклоніння не тому, що воно потрібне Йому, і не для 
того, щоб звеличуватися. Сама людина потребує поклоніння 
Богу, щоб бути повноцінною. Створена істота, відірвана від 
Творця, порожня і нещасна, доки не знаходить повноту тіль-
ки в Ньому.

Настане останній день земної історії. Зло буде знищене 
назавжди. Де в той день будеш ти: серед тих, хто добровільно 
і радісно прославить Господа, чи серед тих, хто впаде на ко-
ліна, знаючи, що їх чекає небуття? Зроби сьогоднішній день 
днем   прославлення. Співай, слав Бога віршами, дякуй, навіть 
якщо зараз проходиш через смугу страждань і болю.

Прославлення – найкращі ліки від суму. Отже, сьогодні й 
завжди «все, що дихає, – хай Господа хвалить! Алілуя!»

Багатство
«Не поможе багатство в день гніву, а справедливість від смерти 
визволює» (Прип. 11:4).

Вислів «день гніву» неодноразово згадується в Біблії. 
Ідеться про останній день історії грішного світу. Це день під-
биття підсумків, який очікує кожну людину. У гріха був поча-
ток, буде й кінець.
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Одного разу я розмовляв з групою підлітків, які робили зі 
сторінок Біблії самокрутки з марихуаною. Їхній ватажок ска-
зав мені зверхньо: «Це моє життя, і я роблю з ним, що хочу!» 
Однак це було напівправдою. Він далеко не завжди міг робити 
те, що хотів, і його життя йому не належало.

Життя – Божий дар людині. Разом з даром життя Господь 
дав людині й дар свободи. Ми вільні вибирати і приймати рі-
шення, але одного разу неодмінно дамо звіт про те, як розпоря-
дилися подарованим нам життям.

Соломон мудро попереджає: останнього дня все те, що є 
цінним сьогодні, не буде коштувати нічого, зокрема гроші. Жи-
вучи на Землі, Ісус якось запитав: «Яка користь людині, коли 
вона увесь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть 
людина взамін за свою душу?» (Матв. 16:26).

Це питання має допомогти нам розставити пріоритети. 
Гроші необхідні й корисні. Не потрібно соромитися чесно 
зароблених грошей. Багатство – це дар, за допомогою якого 
ми можемо чинити великі й добрі справи в цьому світі, якщо 
муд ро розпоряджаємося ними.

Проблема виникає тоді, коли людина перебільшує цінність 
і важливість грошей, коли заради них нехтує принципами, за-
буває про свої духовні потреби, заглушає голос совісті. Тоді 
гроші приносять зло. Тоді людина нещаслива в цьому житті й 
ризикує втратити вічність. Коли Господь покличе її дати звіт, 
вона не зможе нічого сказати у своє виправдання.

Не бійся втратити гроші, захищаючи істину і справед-
ливість. Проси в Бога мудрості, щоб пам’ятати про справжні 
цінності – про сім’ю, служіння, любов до ближнього. Не зосе-
реджуйся на видимому. Намагайся споглядати не тільки мате-
ріальні речі, адже «не поможе багатство в день гніву, а справед-
ливість від смерти визволює».

 

Зелена оливка
«А я – як зелена оливка у Божому домі, надіюсь на Божую ми-
лість на вічні віки» (Псал. 52:10).
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Доеґ, довірена особа Саула, був ідумеянином. Ідумеяни 
були ворогами Ізраїлю. Доеґ – приклад зради. Подібних до 
нього людей, готових встромити ніж у спину, багато й зараз.

Давид, переслідуваний Саулом, переховувався в місті Нов, 
і священик Ахімелех допоміг йому. Доеґ також перебував у 
місті, і, побачивши їх, відразу ж доніс про це царю. Розгніва-
ний Саул наказав Доеґу знищити увесь рід Ахімелеха. Були 
вбиті 85 священиків і всі жителі міста (див. 1 Сам. 22).

Саме тоді Давид, зраджений ідумеянином, написав цей 
псалом. Він починається словами: «Чого хвалишся злом, о мо-
гутній?.. Замишляє лукавство язик твій, як та бритва нагост-
рена ти, що чиниш обману!»

Зустрічалися тобі люди, які відчувають себе сильними зав-
дяки своєму становищу і своїми словами руйнують і знищують?

Подивися, як відреагував Давид. Підніми погляд на Олив-
ну гору. Вона засаджена зеленими плодоносними деревами, що 
витримують суворий клімат. «А я – як зелена оливка», – гово-
рить Давид. Мовою оригіналу ідеться не про колір. Слово «зе-
лена» означає також «свіжа, життєдайна, плодоносна». Краса 
оливки не в зовнішньому вигляді, а в її плодах.

Світ навколо тебе сповнений зрад і наклепів, але Давид, 
ховаючись у Господі, відчував себе зеленою оливкою.

Секрет перемоги в тому, що він постійно серцем перебував 
у «Божому домі». Хто зможе знищити тебе, якщо руки Божі 
захищають тебе? Господь обіцяє нам Свою незмінну любов.

Вірячи в цю обітницю, не бійся й прямуй сьогодні туди, 
куди повинен іти. Бог піде попереду тебе, відчиняючи перед 
тобою двері та змушуючи замовкнути твоїх ворогів. Повтори 
за Давидом: «А я – як зелена оливка у Божому домі, надіюсь 
на Божую милість на вічні віки».

 

Гідна жінка
«Хто жінку чеснотну знайде? А ціна її більша від перел» 
(Прип. 31:10).
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Вона увійшла до кімнати, де я готувався до виступу перед 
тисячами людей; із сумними очима, замучена, як вона висло-
вилася, своєю «фізичною деформацією». Жінка була відверта 
зі мною. Вона поділилася, що щоразу, коли бачила гарну жінку, 
відчувала себе надзвичайно потворною. «Чоловіки дивляться 
на мене із жалем», – сказала вона, стримуючи сльози.

Я вислухав її. Іноді необхідно висловити все, що є на серці, 
поплакати, щоб трохи полегшити біль і не померти від гірко-
ти, що роз’їдає душу. «Я теж жінка, теж мрію про сім’ю, дітей, 
кохання, але минають роки, я старію, і мрія стає дедалі при-
марнішою», – зізналася гостя.

Насправді вона не була такою потворною, як вважала. 
Її очі були схожі на бездонні сині озера в сонячний день. Її 
не смілива усмішка була подібна до тихого світла в сутінках 
само знищення.

«Це безнадійно», – жінка вказала на себе. Однак у безна-
дії тонуло не її тіло, а душа. Яскраві жіночі образи з теле-
екранів і рекламних плакатів ніби кричали їй: «Негарна!». У 
жінки була залежність від того поняття про красу, яке постій-
но нав’язується суспільству, і вона дуже страждала від цього. 
Вона оцінювала себе за естетичними нормами сучасного сві-
ту, не чуючи мудрого Соломона: «Хто жінку чеснотну знайде? 
А ціна її більша від перел».

Чеснотна – це шляхетна, прекрасна характером, духов-
ною силою, здібностями. Не вишукана троянда, яка в’яне зго-
дом, а скеля, що витримує натиск моря і вітру, залишаючись 
величною, упевненою у своїй індивідуальній красі, вільною 
від ефемерних уявлень про прекрасне.

Майже в кінці 31-го розділу книги Приповістей читаємо: 
«Краса – то омана, а врода – марнота, жінка ж богобоязна – 
вона буде хвалена!» Це жінка, яка всім серцем любить Господа 
й шукає Його щодня. Вона залежить від Нього і вірить Йому. 
Ця жінка живе біля духовного джерела, біля ніг Ісуса. Ніщо не 
бентежить її, не отруює душу. Те ж саме можна сказати і про 
чоловіків.

Перш ніж вийти з дому, нагадай собі, що ціна доброчесної 
людини «більша від перел».
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    ñóáîòàНе покинь мене...
«Не покинь мене, Господи, Боже мій, не віддаляйся від мене» 
(Псал. 38:22).

Того трагічного вечора в Едемі Бог засмутився не тому, 
що Адам і Єва з’їли плід, а через їхній непослух. Улюблені діти, 
які раніше радісно поспішали в обійми Отця, тепер ховалися 
від Нього. Гріх прірвою розділив творіння і Творця. Це най-
жахливіший наслідок гріха, який призводить до того, що лю-
дину турбує тільки зовнішній бік життя.

З того дня людство йде довгим шляхом у пустелі життя. Час 
показав, яке сумне життя без Бога. Розділення веде до деграда-
ції і смерті.

У 38-му псалмі Давид описує видимі наслідки гріха і плаче: 
«Від гніву Твого нема цілого місця на тілі моїм, немає спокою 
в костях моїх через мій гріх» (в. 4). Гріх впливає і на організм 
людини, позбавляючи її речовин, необхідних для позитивних 
емоцій. Гріх забирає бажання жити, усе втрачає сенс, залиша-
ється тільки жалюгідне існування, виживання.

«Смердять та гниють мої рани з глупоти моєї», – продов-
жує Давид (в. 6). Його скарга відображає те, що відбувається 
в розумі грішника, коли він чує голос сумління. «Як я міг піти 
на це безумство?» – запитує він себе, отямившись від ейфо-
рії гріховного задоволення. Але вже пізно – наслідки рвуть 
душу, як гострі стріли, він покинутий усіма. «Друзі мої й мої 
приятелі поставали здаля від моєї біди, а ближні мої постава-
ли оподаль» (в. 12).

Смуток, відчай, самотність, самозасудження, докори сум-
ління – усе це було добре знайоме Давиду. Однак з усього 
псалма я вибрав тільки один вірш: «Не покинь мене, Господи, 
Боже мій, не віддаляйся від мене».

О, бунтівне людське серце! Коли тебе засліплює сяйво 
спокуси, зупинися на мить і подумай про холодну темну бе-
зодню, у яку занурюється серце через гріх. Подивися вгору і 
благай усією душею: «Не покинь мене, Господи, Боже мій, не 
віддаляйся від мене».
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«Бо Господь дає мудрість, з Його уст – знання й розум! Він спа-
сіння ховає для щирих, мов щит той для тих, хто в невинності 
ходить, щоб справедливих стежок стерегти, і береже Він дорогу 
Своїх богобійних!» (Прип. 2:6-8).

У цьому розділі йдеться про людей, які виконують поради 
Бога; вони названі невинними. Для таких людей Господь – щит, 
Він охороняє їхній шлях і дарує їм мудрість.

Мудрість – мистецтво жити, а без цього щастя неможливе. 
Якщо ти не вмієш жити, то страждаєш сам і змушуєш стражда-
ти тих, хто навколо; твоє життя буде порожнім, заснованим на 
хитких цінностях.

Коли ти щиро звертаєшся до Бога за порадою, Він дає тобі 
справжню мудрість. У єврейській мові використовується слово 
тушия, що означає «міцність».

Чому твої плани поламалися в одну мить? Чому все, про що 
ти мріяв, що майже здійснилося, розсіялося в тебе на очах? Бог 
пропонує тушия всім, хто шукає мудрості. Якщо ти приймеш 
Його дар, то все, що будуєш, буде міцним, непорушним.

Господь також обіцяє бути твоїм щитом. Він захистить 
тебе від натиску зустрічних вітрів, від буревіїв, які загрожують 
зруйнувати те, що ти будуєш. Ніхто і ніщо не здолає тебе.

Усі ці обіцянки дані тим, хто вірний Богові. Єврейське сло-
во  хасидѝм буквально означає «віддані, богобоязливі».

За часів Маккавеїв тих, хто добровільно обирав шлях ви-
конання Божественних порад на противагу тим, хто намагав-
ся об’єднати Божі принципи з принципами грецької культу-
ри, називали хасидѝм.

Це заклик залишити секуляризм. Небезпечно намагати-
ся служити Богу й водночас дотримуватися моральних норм 
культури, де немає місця для Бога.

Чого тобі боятися, якщо Господь – твій щит, якщо Він дав 
тобі Свою мудрість? Питання, на яке тобі треба сьогодні від-
повісти: «Чи можна мене назвати хасѝд?». Пам’ятай: «Бо Гос-
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подь дає мудрість, з Його уст – знання й розум! Він спасіння 
ховає для щирих, мов щит той для тих, хто в невинності хо-
дить, щоб справедливих стежок стерегти, і береже Він дорогу 
Своїх богобійних».

Наскільки великий твій Бог?
«Великий Господь і прославлений вельми в місті нашого Бога» 
(Псал. 48:2).

Наскільки великий твій Бог? Багатьом подобаються ма-
ленькі боги-маріонетки, якими можна управляти, боги, що 
схвалюють усе, що роблять їхні прихильники, і завжди до їхніх 
послуг. З такими богами люди відчувають себе комфортно.

Однак ці боги завдають шкоди. Вони можуть приспати і зро-
бити нечуттєвою совість, але не здатні вилікувати її. Це обман, 
пов’язка, що прикриває нарив. Це хибні боги, ілюзія успіху.

У псалмі синів Корея говориться про великого Бога, Кот-
рий править світом на радість усієї Землі. Автор не намагається 
дати визначення Бога, просто описує Його. Ти можеш або при-
йняти, або відкинути Господа, оскільки маєш свободу вибору. 
Однак якщо ти відкидаєш Його, це ніяк не впливає на Його 
буття і цілі. Він залишається Всемогутнім Богом.

Чому потрібно прославляти Господа? Тому що між Ним 
і Його творіннями існує тісний особистий зв’язок. Наш Бог не 
зникає з нашого життя, не залишає створений Ним світ. Він – не 
безлика сила. Бог є любов. Він з любов’ю створив нас, з лю-
бов’ю ділиться з нами життям, і це приносить створеним істо-
там щастя, у них з’являється бажання всім серцем прославля-
ти, оспівувати, вихваляти Його Ім’я. Саме це означає єврейське 
слово, перекладене як «прославлений».

Ще одна думка міститься в сьогоднішньому вірші. Ми по-
винні хвалити Його в «місті нашого Бога». Під час написання 
згаданого вірша містом Бога вважався Єрусалим. Сьогодні це 
Церква, де ми поклоняємося Господу. Щось особливе відбу-
вається, коли діти Божі збираються разом для поклоніння. 
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Радість одного пробуджує радість в іншого. Усі наповнюють-
ся духом прославлення. Можливо, ти несеш тягар проблем 
або тобі сумно й самотньо, але коли ти заходиш в Дім Божий 
і об’єднуєшся з тими, хто славить Господа, тоді починаєш ба-
чити, Який великий Бог.

Для чого все це? Невже це потрібно, щоб зробити приєм-
ність Богу? Ні, це приносить радість тобі. Бог великий, і немає 
такої проблеми, яку Він не може вирішити.

Спробуй, іди до церкви, прославляй Господа – і поба-
чиш, що переносити життєві негаразди стане легше. Завжди 
пам’ятай: «Великий Господь і прославлений вельми в місті 
нашого Бога».

Скажи правду з любов’ю
«Бо правду говорять уста мої, а лукавство – гидота для губ 
моїх» (Прип. 8:7).

Правда дуже цінна. Однак часто вона буває болісною. 
Можливо, саме правда обходиться найдорожче. Багато хто не 
готовий платити цю ціну, вважаючи за краще обман і напів-
правду. Людина уникає болю, тому обирає інший шлях, але 
кінець його гірший за біль – це смерть. В Едемському саду по-
мер агнець, і його кров була першою на шляху до Голгофи, де 
Сам Ісус Христос, істинний Агнець Божий, віддав Своє життя 
за людство. Ця Жертва звільнила нас від вічної смерті. Чому 
ж люди через страх болю, якого завдає правда, біжать від неї і 
живуть обманом, що веде до загибелі?

За своє життя я бачив чимало сумних історій. Зруйновані 
долі, сім’ї, що розпалися, розірвані стосунки – усе через брак 
правди. Існує багато різноманітних виправдань для обману: 
«Я не хотів засмучувати тебе»; «Я не хотіла погіршувати наші 
стосунки»; «У мене не вистачило сміливості»; «Я думав, що ти 
ніколи не дізнаєшся».

Соломон не тільки отримав мудрість від Бога, багато чого 
він пізнав на своєму гіркому досвіді. Тому з такою переконли-
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вістю говорить у сьогоднішньому вірші: «Лукавство – гидота 
для губ моїх». Обману немає виправдання.

Істина має бути проголошена подібно до того, як вісники 
сповіщали про перемогу, коли військо тріумфально поверта-
лося з війни. Правдива вістка не завжди приємна, інколи вона 
викликає біль, але, тільки визнаючи реальність, ти зможеш ви-
правити сьогодення і побудувати щасливе майбутнє.

Нехай твої слова завжди будуть правдивими. Не ховайся, 
не втікай, не вмивай руки, не відкладай. Проси Бога, щоб Він 
помазав твої уста любов’ю. Будь милосердний, кажучи прав-
ду, але не приховуй її зі страху заподіяти біль. Пам’ятай по-
раду Соломона і керуйся нею: «Бо правду говорять уста мої, а 
лукавство – гидота для губ моїх».

Сила – у Бога
«Один раз Бог сказав, а двічі я чув, – що сила – у Бога!» (Псал. 
62:12).

Пастор Брюс Ларсон розповів історію про одного люби-
теля-орнітолога, якому особливо подобалося спостерігати за 
орлами. Одного разу він сидів на пагорбі й стежив за орлом, 
який гордо ширяв у небі. Раптом гострий погляд хижака вло-
вив рух у чагарнику. Величний птах каменем кинувся вниз, а 
коли злетів угору, його кігті стискали жертву. Орел забезпе-
чив себе їжею.

Чоловік продовжував спостерігати, спочатку з незмін-
ним захопленням, а потім з подивом і нерозумінням того, що 
відбувається: орлу явно стало важко летіти, він робив дивні 
зигзаги. Усе ще міцно тримаючи здобич, він поступово почав 
знижуватися, а потім різко впав на землю.

Заінтригований спостерігач дістався до місця падіння пта-
ха. Одного погляду було достатньо, щоб зрозуміти причину 
трагедії. Орел зловив тхора – невеликого, але грізного хижа-
ка. Тхір, затиснутий у лапах орла, почав кусати його за живіт, 
поки не прокусив до нутрощів.
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Коли ти думаєш, що досягнув успіху, будь обережний. 
Коли вважаєш, що отримав владу, будь уважний. Твоя уявна 
перемога може виявитися поразкою. Твоє завоювання може 
обернутися трагедією.

У сьогоднішньому вірші Давид говорить: «Один раз Бог ска-
зав». Немає необхідності в повторенні, Боже Слово вічне. Воно 
змінює, перетворює, відновлює. Бог сказав – і виник наш світ. 
«Бо сказав Він – і сталось, наказав – і з’явилось» (Псал. 33:9).

Давид говорить, що справжня сила тільки в Бога. Іноді 
Господь наділяє Своєю силою людей, а вони за своєю при-
родною слабкістю, заворожені отриманою силою, уявляють, 
що стали богами.

Обережно! Довірена тобі сила – це дар, яким тобі нале-
жить розпорядитися з усією відповідальністю, інакше ця сила 
може обернутися проти тебе, загрожуючи твоєму життю. 
Коли ти думаєш, що полюєш, може виявитися, що насправді 
полюють за тобою. Коли думаєш, що остаточно переміг, мо-
жеш зазнати нищівної поразки (1 Кор. 10:12).

«Один раз Бог сказав, а двічі я чув», – повідомляє Давид. 
Богу немає необхідності повторювати сказане, чому ж людині 
треба почути Його слово двічі? Давид підкреслює важливість 
роздумів над тим, що сказав Бог, оскільки в роздумах твоя 
душа знову і знову чує відлуння Його слів, поки ти не при-
ймеш Божественну пораду і не втілиш її в життя.

Зверни свій погляд на Всемогутнього Бога. Коли все в на-
шому житті руйнується, Господь залишається, і Він готовий 
допомогти тобі, тільки пам’ятай: «Один раз Бог сказав, а двічі 
я чув, – що сила – у Бога!».

Метеорити
«Коли підіймаються люди безбожні, людина ховається, а як ги-
нуть вони, то множаться праведні» (Прип. 28:28).

Аттіла, безжалісний і вкрай жорстокий тиран, мріяв 
тільки про завоювання. Він підкоряв народ за народом, за його 
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правління імперія гунів займала величезну територію. Проте 
Атілла був смертним, і з його смертю створена ним імперія і 
сам народ гунів зникли. Це Божественний вирок.

Час дарованого Богом життя може бути використаний 
або для розвитку, або для руйнування. Дар свободи може 
бути використаний людиною як для добрих цілей, так і для 
зла, але в будь-якому разі смерть неминуча. Як незмінно ніч 
змінює день, а зима літо, так смерть неминуче ставить крапку 
на людському шляху.

Плинність життя і неминучість смерті – вагомі причини 
для того, щоб жити мудро, стежачи за кожною своєю думкою, 
почуттям, словом, дією.

Історія людства зберігає довгий список імен тих, хто не 
звернув уваги на пораду Соломона. Багато чоловіків і жінок 
жили так, ніби вважали себе вічними. Вони лякали, пересліду-
вали, наказували, ігнорували Бога. У результаті вони пролеті-
ли по історії, як метеорити, яскраві тільки тому, що згорають в 
атмосфері. Горіння цих людей було осяйним, але коротким, а 
потім вони перетворилися на пил забуття.

Однак якою б жахливою не була смерть, для них вона була 
Божим даром. Їхнє життя не було життям. Смерть поклала 
край їхнім божевільним прагненням, ганебній одержимості.

Щастя людини і здійснення мрій залежить від її взаємин 
з Творцем. 

Коли творіння уявляє себе Творцем, воно деградує, поро-
джуючи божевільні мрії і жахливі ідеї. Живи в спілкуванні з 
Богом, бо «коли підіймаються люди безбожні, людина хова-
ється, а як гинуть вони, то множаться праведні».

Божественне прощення
«Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, – хто встоїть, Вла-
дико? Бо в Тебе пробачення, щоб боятись Тебе» (Псал. 130:3, 4).

Почуття провини паралізує життя, плани, мрії. Воно 
змушує нас відчувати себе нечистими, негідними, безправ-
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ними. Багато людей зазнало поразки, тому що підсвідомо 
змирилися з ним. Вони вірять, що страждання, викликане по-
чуттям провини, якимось чином дозволяє їм заслужити по-
блажливість Бога.

Псалмисту було добре відомо, наскільки важкий тягар 
провини. Тому в одному реченні він двічі повторює Ім’я Бога: 
«Якщо, Господи[Ягве], будеш зважати на беззаконня, хто 
встоїть, Владико[Ягве]?» Давид відчував себе нікчемним по-
рохом. Як би він не намагався виправдатися або зменшити 
свою провину, його неправедність викривала його. Тягар ско-
єного гріха мучив його сумління.

Хто може встояти, Господи? Це питання непокоїло людей 
від часів гріхопадіння. Відповідь: ніхто, оскільки гріх убиває. 
Вбиває повільно, непомітно. Спочатку здається, що все пре-
красно. Ти переживаєш досі невідомі тобі відчуття. Відчуваєш 
себе вільним, як птах, немає жодних кордонів, ти летиш по 
життю туди, куди кличе уява.

Однак час минає – невблаганний, жорстокий, швидкоплин-
ний. А коли ти починаєш помічати його сліди на власному тілі, 
у розумі, психіці, буває вже надто пізно. Тебе огорнув морок 
ночі, тобі хотілося б, щоб день тривав, аби була можливість усе 
змінити, проте відчуваєш, як плине життя – немовби вода крізь 
пальці. Безсумнівно, гріх убиває.

Єдиний можливий вихід – отримати прощення, а його 
дає тільки Христос. Це Божественний дар для нас, але отри-
мують його ті, хто благоговіє перед Ним. Таке благоговіння 
наро джене любов’ю у вдячному серці, яке навчилося довіряти 
Богу і Його обітниці.

Незважаючи на твоє минуле, сьогоднішній день може бути 
зовсім іншим для тебе. Використай його, щоб сказати: «Якщо, 
Господи, будеш зважати на беззаконня, – хто встоїть, Владико? 
Бо в Тебе пробачення, щоб боятись Тебе».

Мандрівники йдуть додому
«Повік праведний не захитається, а безбожники не поживуть на 
землі» (Прип. 10:30).
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Якщо ти ніколи не бував далеко від дому, тобі важко 
буде зрозуміти очікування мандрівника. Ізраїль був ман-
дрівним народом, який жив надією. З моменту, коли Бог дав 
обітницю Авраамові, Ізраїль мріяв отримати землю й жити 
на ній. Обітниця виконалася, але не не повною мірою. Ізра-
їльтяни увійшли до Ханаану і завоювали його, але, на жаль, 
не втрималися в Обітованій землі.

Соломон говорить і про сьогоднішнього мандрівника. 
Серед конфліктів, негараздів і труднощів ми живемо благо-
словенною надією на те, що не залишимося в цьому світі на-
завжди. Тут усе минуще і тимчасове. Ми – мандрівники, які 
прямують до нашої істинної Батьківщини.

 Земля, яку Бог обіцяє Своїм дітям, – не в цьому світі. 
Існують Небо, рай і вічне життя. Людині XXI століття це на-
гадує утопію. Прагматизм, який проник у сучасну культуру, 
заважає сприймати рай як реальність. Однак Святе Письмо 
однозначно стверджує, що Небо існує і що там не буде нече-
стивих.

У сьогоднішньому вірші йдеться про праведних, які за-
селять цю Землю. Вони чесні та непорочні. Ці якості визна-
чають, як людина буде реагувати на обставини, у яких опи-
ниться.

Іноді дійсність не відповідає нашим уявленням. Не при-
ймаючи дійсності, ти починаєш роздвоюватися. Ти лукавиш 
самому собі, не розумієш реальності. Твоє серце розділилося, 
розум обмежений, ти намагаєшся одночасно йти і направо, і 
наліво. Так людина сама собі створює пекло на Землі. Вона 
не здатна повірити, що є надія на кращий світ.

Варто засвоювати небесні істини, адже «повік праведний 
не захитається, а безбожники не поживуть на землі».

Усьому є пояснення
«Бо болить моє серце, і в нутрі моїм коле, а я, немов бидло, й не 
знаю, – я перед Тобою худобою став!» (Псал. 73:21, 22).
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У житті багато чого незрозумілого. Якось я відвідав дів-
чину, яка перебувала в лікарні після невдалої спроби само-
губства. Вона намагалася накласти на себе руки через те, що 
наречений залишив її за три тижні до весілля.

«Чому Бог дозволив, щоб таке сталося зі мною?» – з гір-
котою запитувала вона. Звичайно, нам хочеться знати відпо-
віді на всі питання. Біль мучить людей. Чому ми втрачаємо 
дітей, стаємо жертвами злочинців, чому трапляються траге-
дії? Чому стільки щирих людей не отримують відповідей на 
свої запитання?

Псалом описує відчай людини, у якої безліч запитань, 
проте Бог зберігає мовчання. Цю людину звали Асаф. Він не 
розумів, чому праведні страждали, а нечестиві процвітали. 
Що це за Бог, якщо Він залишається глухим до благань Своїх 
дітей?

Щоб зрозуміти дії Господа, необхідно усамітнитися, по-
розмірковувати, поспостерігати, молитися й дозволити Богу 
звернутися до твого серця. Саме це сталося з Асафом, і псалом 
був написаний після того, як він провів час у роздумах.

Роздуми Асафа не носять філософського характеру, це не 
самоаналіз, він не шукає відповідей ні в собі, ні в зовнішньому 
світі, не робить висновків на підставі скрупульозного аналізу 
всіх деталей. «І роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно 
в очах моїх, – пише Асаф, – аж прийшов я в Божу святиню, і 
кінець їхній побачив» (в. 16, 17).

Святиня була для Ізраїлю не просто культовою спорудою, 
це було місце, де перебував Бог. Наодинці з Ісусом, у Його 
обіймах, спілкуючись з Ним як з Другом, ти побачиш, що на-
віть найнезрозуміліше має свій сенс.

Коли Асаф зрозумів, що перемоги нечестивих не означа-
ють їхнього остаточного торжества, що страждання правед-
ників не означають їхньої поразки, він засоромився і сказав: 
«Бо болить моє серце, і в нутрі моїм коле, а я, немов бидло, й 
не знаю,– я перед Тобою худобою став!».
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«Хто надію кладе на свій розум, то він нерозумний, а хто мудрі-
стю ходить, той буде врятований» (Прип. 28:26).

Віза, проста віза… Я затримався на два дні в Мадриді, 
тому що в мене не було візи для в’їзду до Екваторіальної Гвінеї. 
Збій інформаційної системи? Не було сенсу шукати причину. Я 
в Мадриді, не можу продовжувати свою подорож, а сотні людей 
чекають мене в Малабо, столиці колишньої іспанської колонії.

Я сидів у холі готелю «Астуріас» у центрі Мадрида, думаю-
чи про важливість візи. Коли тобі треба їхати до іншої держа-
ви, чи має вона пристосувати свої закони до твоїх уявлень, чи 
ти повинен виконати вимоги для в’їзду в країну? Я думав, що 
візу можна буде оплатити в консульстві, але консульство вима-
гало оплати через банк. Коли я дізнався про це, банки вже не 
працювали й було марно пояснювати, наскільки важлива моя 
присутність у Малабо. Уранці банки відчинилися, і проблема 
отримання візи була вирішена. Наступний рейс був тільки че-
рез два дні, які мені довелося провести в Мадриді.

Я замислився про вічне життя. Настане день, коли нам 
треба буде пред’явити візу в Державу Бога. Біблія ясно гово-
рить про це. Вічні оселі – не плід фантазії людей, які нама-
гаються таким чином заглушити біль від страждань у цьому 
світі. Це не виправдання слабких людей, не готових до відпо-
відальності, які не бажають сміливо йти назустріч труднощам 
життя. Небо існує. Це одна з головних істин Біблії.

Коли історія нашого світу завершиться, усім нам, хочемо 
ми того чи ні, треба буде пред’явити візу, і того дня не матиме 
значення, що ми припускали і як собі все уявляли. Не допо-
може жодне виправдання або пояснення. Не країна повинна 
пристосовуватися до твоєї думки, а ти повинен виконати ви-
моги країни.

Перш ніж розпочати день, перевір, чи є в тебе віза для вхо-
ду в Державу Бога, чи виконав ти всі вимоги. Тому що «хто 
надію кладе на свій розум, то він нерозумний, а хто мудрістю 
ходить, той буде врятований».
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«Вернися, о душе моя, до свого відпочинку, бо Господь робить 
добре тобі» (Псал. 114:7).

Це один з найдивовижніших псалмів. Деякі тлумачі 
ставлять його нарівні з відомим 22-м псалмом. Це гімн подя-
ки Богу за звільнення та щастя.

На початку 114-го псалма описаний момент, коли в псал-
миста бракувало сил для подолання випробувань: «Болі смер-
ти мене оточили і знайшли мене муки шеолу, нещастя та сму-
ток знайшов я», – скаржиться він у третьому вірші. Однак 
далі ми бачимо, що у своєму розпачі він звернувся до Бога, і 
Отець почув щиру молитву сина.

У шостому вірші псалмист знову згадує небезпечну ситуа-
цію, але цього разу не впадає у відчай. Він на власному досвіді 
пізнав, що може зробити Бог, і, звертаючись до самого себе, 
говорить: «Вернися, о душе моя, до свого відпочинку, бо Го-
сподь робить добре тобі».

Якщо Господь робить добре тобі, значить виявляє вели-
кодушність. Вона пов’язана з Божественною милістю та без-
межною любов’ю. Саме так Бог любить тебе. Божий захист у 
годину відчаю – це не право, яке ти заслужив. Ми нічого не 
зробили, щоб заслужити допомогу Бога, але Він у Своїй вели-
кодушності простягає нам Свою всесильну руку.

Бог обіцяє піклуватися про тебе постійно. Він завжди ви-
конує Свої обіцянки, тому немає жодної причини впадати у 
відчай. Якщо Він створив чудо минулого разу, то може зроби-
ти це й зараз.

«Вернися, о душе моя, до свого відпочинку». Зверни увагу 
на те, як автор звертається до самого себе. Заспокойся, повер-
нися до спокою і миру. Стривожена душа завжди намагається 
десь сховатися і заспокоїтися. Вона летить від Бога, від реаль-
ності. Тим часом уява малює нам примари, і через страх ми 
чинимо нерозумно.

Необхідно заспокоїтися, повернутися в гніздо. А наше гніз-
до – обійми Отця, Котрий завжди чекає нас. Тобі може бути 
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нестерпно важко, але з Христом ти зможеш об’єктивно оцінити 
свою драму і знайти з неї вихід.

Не впадай у відчай. Сьогодні може стати для тебе вели-
ким днем. З Ісусом будь-який день – день перемоги. Скажи 
собі: «Вернися, о душе моя, до свого відпочинку, бо Господь 
робить добре тобі».

Кому дістанеться земля?
«Бо замешкають праведні землю, і невинні зостануться в ній, 
а безбожні з землі будуть вигублені, і повириваються з неї не-
вірні!» (Прип. 2:21, 22).

Упродовж довгого часу Ізраїль мріяв отримати в спадок 
землю. Для них цією землею був Ханаан, який Бог обіцяв від-
дати Авраамові і його нащадкам. Однак коли Соломон писав 
цей вірш, ізраїльтяни вже жили в Ханаані. Єрусалим був їх-
ньою столицею. Тому обітниця, якій присвячено сьогоднішні 
роздуми, стосується іншої Землі. Це кращий світ, де не буде грі-
ха, який несе із собою стільки горя і болю.

У нашому світі багато сліз, трагедій, смерті. Мудрість, яку 
Бог дає Своїм дітям, – це спосіб долати їх і перемагати. Ісус ска-
зав: «У світі зазнаєте страждання» (Івана 16:33).

Однак навіть тих, хто керується Божественними порадами 
й успішно справляється з проблемами, Бог бажає в кінцевому 
підсумку привести до кращого світу. «І я побачив нове небо і 
нову землю. Бо перше небо і перша земля проминули, і моря 
вже не було… Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не 
буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю, – вже більше 
не буде» (Об’явл. 21:1, 4).

Соломон пов’язує праведність із мудрим життям. Муд-
рість – необхідна умова для того, щоб ще в цьому житті насо-
лоджуватися благословеннями Бога.

Чесна людина – це цілісна особистість. Ціле ж, яке втра-
тило свою навіть найменшу частинку, перестає бути цілим. 
Людина не може бути щасливою, роздвоюючись у різних 
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життєвих обставинах. У такому разі вона втрачає частину 
себе й деградує.

Іти одночасно двома шляхами неможливо. Роздвоєння 
руйнує, знищує принципи, цінності, мрії. Не можна повноцінно 
жити без принципів, без законів, оскільки вони підтримують 
існування. Уяви собі, до якого хаосу призвело б скасування за-
кону всесвітнього тяжіння.

Запитай себе сьогодні: чи послідовне моє життя. Чи відпо-
відають мої дії словам? Чи прямую я до кращої Землі чи тіль-
ки збираюся туди? Ключ до Нової Землі — праведний Хри-
стос: «Бо замешкають праведні землю, і невинні зостануться 
в ній, а безбожні з землі будуть вигублені, і повириваються з 
неї невірні!».

Гідний прославлення
«Бо великий Господь і прославлений вельми, Він грізний по-
над богів усіх!» (Псал. 96:4).

Твоє ставлення до Бога і спосіб поклоніння Йому бу-
дуть пропорційні твоєму усвідомленню Його величі. Псал-
мист протиставляє велич Господа нікчемності вигаданих лю-
диною богів.

Якщо ти створюєш собі власного бога, то в момент покло-
ніння йому будеш зосереджуватися на власних почуттях і по-
требах. Називаючи створене власними уявою і руками богом, 
ти підсвідомо відчуватимеш себе вище за нього. Такий бог 
буде завжди до твоїх послуг, але в центрі поклоніння стояти-
меш ти, а не він.

Вражає кількість віршів у Псалтирі, які підносять Бога і 
підкреслюють Його велич. Заклик цієї книги звучить і в наші 
дні, коли для багатьох Бог є просто ідеєю.

Мене здивувало телевізійне інтерв’ю з видатним профе-
сором університету, який народився і виріс у віруючій родині. 
«Бог – дуже позитивна ідея, – сказав він. – Якби сьогодні мені 
довелося виховувати дітей, я б навчав їх довіряти Богу. Не та-
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кому Богу, про Якого говорять християни, а Богу як позитив-
ній ідеї, що несе багато добра».

Знаєш, чому люди доходять такого висновку? Через 
прагнення до вседозволеності, яку приймають за свободу. 
«Я не хочу, щоб Бог контролював мене»; «Я вже переріс етап 
віри», – так говорять люди, бажаючи уникнути всього, що не 
узгоджується з їхніми гріховними інстинктами.

Шлях до щастя прокладений Богом, Котрий гідний про-
славлення і вищий понад усіх богів. Перед Ним ми благогові-
ємо, Його шануємо, визнаючи, що ми – не загублені в космосі 
незалежні частки. Ми знаємо своє походження і славну мету, 
до якої йдемо. Наш початок і мета – у вічному Господі, Ко-
трий з любов’ю створив нас.

Які б відповідальні завдання не стояли перед тобою 
сьогодні, яким би слабким ти себе не відчував перед ниніш-
німи викликами, не сумуй і не бійся. Не відступай, «бо ве-
ликий Господь і прославлений вельми, Він грізний понад 
богів усіх».

На шиi і в серці
«Милість та правда нехай не залишать тебе,– прив’яжи їх до 
шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого» (Прип. 3:3).

Сан-Луїс, Аргентина, світанок. Учора ввечері я став свід-
ком зворушливої події. Охрестився чоловік віруючої жінки, 
котрий протягом багатьох років відкидав Ісуса Христа. Для 
неї це стало сюрпризом, оскільки він її не попередив. Вісімсот 
людей, які прийшли слухати Боже Слово, були глибоко зво-
рушені його рішенням.

Настав новий день. Сонце ще не зійшло, небо лише світ-
лішає. Я дивлюся на місто з вікна готелю. Ще трохи, і тисячі 
людей розпочнуть свої справи. Потім знову настане вечір, одні 
повернуться додому переможцями, інші будуть засмучені не-
вдачами. Таке життя. Однак воно може бути іншим, тому що 
Бог пропонує нам принципи успіху і щастя.

:
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Один з таких принципів ми знаходимо в сьогоднішньому 
вірші. Соломон говорить тут про милість і істину. Він настав-
ляє, щоб і милість, і істина були прив’язані до нашої шиї і за-
писані в нашому серці.

Юдеї сприйняли цю пораду буквально, прикріплюючи на 
руку і чоло тфілін – дві маленькі коробочки з написаними на 
пергаменті уривками зі Святого Письма. Ці символи повинні 
були нагадувати їм про настанови Всевишнього, послух або 
непослух яким приведе до щастя або до трагедії.

Прикро, що людське єство тяжіє до зовнішнього. Ми на-
даємо надто багато значення видимому, упускаючи недоступ-
не для очей. Настанови «прикріплені» до тіла, але серце не 
прийняло їх. І тому одного разу Бог сказав: «народ цей устами 
своїми наближується, і губами своїми шанує Мене, але серце 
своє віддалив він від Мене» (Ісаї 29:13).

Зосередженість на зовнішніх формах руйнівна. Це повер-
хове, лицемірне життя. Дотримуватися норм перед людьми, 
але не жити за істиною – шкідливо й згубно. Невідповідність 
внутрішнього й зовнішнього порушує рівновагу і призводить 
до душевних травм.

Світає. Я бачу на горизонті сонце, що сходить. Кожен ба-
жає, щоб новий день був для нього щасливим. Тому я прошу 
Ісуса зробити Його настанови реальністю в моєму житті: «Ми-
лість та правда нехай не залишать тебе, – прив’яжи їх до шиї 
своєї, напиши їх на таблиці серця свого».

Твердиня і захист 
«А я буду співати про силу Твою, буду радісно вранці хвалити 
Твою милість, бо для мене Ти був в день недолі моєї твердинею 
й захистом!» (Псал. 59:17).

Життя Давида часто було в небезпеці. Не раз він опи-
нявся в обставинах, коли відчувався холодний подих смерті, 
коли з людського погляду, не було жодного шансу вижити. 
Так було і цього разу.
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Глуха ніч. Давид у своєму будинку, а зовні – вороги, які 
підстерігають його, подібно до лютих псів. Це Саул віддав 
своїм воїнам наказ убити Давида вранці, як тільки він вийде. 
Однак Мелхола, дружина Давида, попередила його: «Якщо 
ти не врятуєш свого життя цієї ночі, то взавтра ти будеш уби-
тий». Вона допомогла чоловікові втекти. На той час Саул 
вже наказав привести Давида, збираючись особисто вбити 
його, та коли зрозумів, що його плани зруйновані, він вель-
ми розлютився.

Читаючи 19-й розділ Першої книги царств, можна поду-
мати, що Давид врятувався завдяки кмітливості Мелхоли й 
удачі. Виплутавшись зі складної ситуації, передусім ми гово-
римо, що нам пощастило і що ми звільнені завдяки обстави-
нам або допомозі людей.

Давид думав інакше. Він казав: «А я буду співати про 
силу Твою». Він сподівався на могутність Бога. Той ранок 
міг стати останнім у його житті. На світанку Давид міг бути 
вже мертвий. Однак він врятувався і перебував далеко від 
розлючених ворогів, з раннього ранку радіючи і вихваляючи 
незмінну любов Бога.

Кожен світанок – милостивий Божий подарунок. Ніч 
може виявитися непроглядно темною, сповненою великих 
небезпек і тривоги. Але вранці знову сходить сонце, несучи 
радість, надію, нові можливості.

Давид дякує: «Ти був в день недолі моєї твердинею й 
захис том». Він не посилається на удачу, бо знає, Хто його 
врятував. Це його особистий досвід. Сонце нового дня схо-
дить над Землею, але чи сходить воно у твоєму житті? Чи є 
для тебе Бог захистом, пристановищем?

Тільки Господь може вивести тебе із ситуації, у якій ти 
живеш і яку ніхто не розуміє. Ти можеш вийти зі звичної мо-
нотонної рутини на шлях спілкування з Богом.

Тобі здається, що ти приречений? Навколо така темрява, 
що ти не наважуєшся зрушити з місця? Тоді співай, як Давид: 
«А я буду співати про силу Твою, буду радісно вранці хвалити 
Твою милість, бо для мене Ти був в день недолі моєї тверди-
нею й захистом!».
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«Задовга надія – недуга для серця, а бажання, що сповнюєть-
ся, – це дерево життя» (Прип. 13:12).

Ноель Борха міг би стати мільйонером, якби прислухав-
ся до сьогоднішнього біблійного тексту. У нього було 33 доби, 
щоб звернутися до відповідних інстанцій і вимагати 116 міль-
йонів доларів, оскільки Ноель був єдиним спадкоємцем свого 
зниклого безвісти діда.

Але, на жаль, за відомою адресою Ноель уже не жив. 
Його шукали всюди, однак ніхто не знав, куди він переїхав. 
Лист, у якому сповіщалося про спадщину, так і залишився 
похованим у купі надісланої пошти. Термін дії закінчився, 
Ноель так і не з’явився.

Як це просто – повідомити про зміну місця проживання! 
Можливо, Ноель і збирався так вчинити, проте вирішив відклас-
ти на потім. Це «потім» ніколи не настало, і він втратив можли-
вість скористатися величезним спадком. Отож не залишай на 
завтра те, що можеш зробити сьогодні. Завтра може не настати. 
У тебе є тільки сьогоднішній день з його можливостями.

Усе, що відкладають, – прийняття рішень, справи, відпо-
відь, – засмучує серце. Існує багато виправдань відкладанню 
на потім. Очевидно, люди і самі вірять у вагомість наведених 
аргументів. Однак життя показує, що це нерозумно. Реаль-
ність жорстока, рано чи пізно доводиться розплачуватися за 
відкладений на потім обов’язок.

Сьогодні ти можеш переглянути своє ставлення до вико-
нання завдань, обіцянок і обов’язків, сьогодні можеш пряму-
вати до дерева життя. Немає кращого прикладу достатку, ніж 
дерево, на якому безліч плодів. Це радість, задоволення, здійс-
нення бажань і планів. Майбутнє обнадіює, сьогодення дає 
впевненість, минуле задовольняє.

Дерево з безліччю плодів свідчить про те, що воно було 
вчасно посаджене, вчасно отримало потрібну кількість вологи, 
сонячного світла, поживних речовин. Усе необхідне було зроб-
лено своєчасно, невідкладно. Інакше врожаю не буде.
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Сьогодні скажи дорогим серцю людям: «Я люблю тебе», 
сьогодні попроси пробачення, сьогодні вибач своєму кривдни-
ку. Не відкладай, бо «задовга надія – недуга для серця, а бажан-
ня, що сповнюється, – це дерево життя».

Напоумлення і повчання
«Блаженний той муж, що його Ти караєш, о Господи, і з Закону 
Свого навчаєш його» (Псал. 94:12).

Ти хочеш бути щасливим? Щастя охоплює всі сфери 
життя.

Щастя – це не тільки емоційний стан, а й реальний досвід. 
Ти можеш бути щасливий завжди – що хвилини, щодня, що-
року, незалежно від обставин, наперекір труднощам. Щастя 
не обумовлене зовнішніми факторами – ні позитивними, ні 
негативними.

Псалмист пояснює в сьогоднішньому псалмі, що щастя за-
лежить від напоумлення і пов’язане з настановою. У процесі 
настанови завжди наявне напоумлення. Без напоумлення лю-
дина не буде щасливою. Щастя не досягається в одну мить. Це 
довгий шлях до розуміння, на якому відбуваються відкриття, 
ти відмовляєшся від чогось, чимось жертвуєш.

На жаль, з появою гріха найефективнішим інструментом 
напоумлення став біль. Дитина, обпікшись, розуміє, що вогонь 
небезпечний; упавши і боляче вдарившись, запам’ятовує, що 
не можна бігти, не дивлячись на дорогу.

Дитина виростає і, здавалося б, має вже засвоїти урок, про-
те людська природа така, що, навіть знаючи шлях щастя, вона 
чинить опір і не прямує ним.

Бог допускає випробування, аби відкрити очі впертому 
творінню і повернути його на істинний шлях. Деякі люди 
впускають Ісуса у своє життя тільки тоді, коли в них не зали-
шається інших варіантів.

Яка мета напоумлення? Псалмист відповідає на це запитан-
ня в наступному вірші: «Щоб його заспокоїти від лиходення». 
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Читаючи це, я згадую, скільки разів мені доводилося говорити 
своїм дітям «ні», аби захистити їх від болю і розчарування.

У тебе складний період у житті? Перш ніж скаржитися і го-
ворити, що Бог залишив тебе, проаналізуй своє життя. Мож-
ливо, ти знайдеш причину. Якщо якісь твої плани зриваються, 
задумайся: можливо, Бог готує для тебе кращі плани?

Довірся Богові, навіть якщо щось змушує тебе сумніватися, 
бо «блаженний той муж, що його Ти караєш, о Господи, і з За-
кону Свого навчаєш його».

Надійся на Бога
«Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не по-
кладайся!» (Прип. 3:5).

Ми живемо у світі обману й неправди. Яскраві рекла-
ми великим шрифтом обіцяють нам усілякі дива, але правду 
повідомляють тільки дрібними літерами. Характерні особ-
ливості деяких людей – хитрість і спритність, які вони вико-
ристовують заради наживи, користуючись довірою людей. 
Шахрайство стало частиною бізнесу. З тебе беруть по мак-
симуму, а дають мінімум. Правду приховують і замовчують. 
Перефарбоване старе видають за нове.

Споглядаючи таку картину, хочеться повторити фразу з 
популярного серіалу: «Усі говорять неправду». Довіра і чес-
ність – «види, що вимирають». Живучи в культурі обману, 
важко повірити і в існування Бога.

Мудрий Соломон закликає: «Надійся на Господа». Це 
запрошення до спілкування з Богом. Щоб довіряти комусь, 
треба знати його, а щоб знати людину, необхідно спілкува-
тися з нею.

Як можна жити з Богом? Щодня присвячувати час для 
спілкування з Ним через молитву і вивчення Його Слова. Для 
цього необхідно дисциплінувати себе, адже людська природа 
протидіє спілкуванню з Богом. Людина відчуває себе неза-
лежною, їй подобається самостійно приймати рішення, по-
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кладатися на власний розум. «Я думаю», «я вважаю», «на 
мою думку» – ми часто говоримо ці та подібні до них слова. 
Тому необхідно докладати зусиль, аби щодня присвячувати 
час для спілкування з Богом. У житті нічого не можна досяг-
ти без зусиль.

Чим більше часу ти присвячуєш спілкуванню з Ісусом, тим 
більше довіряєш Йому. Дозволь Христу брати участь у твоїх 
рішеннях і діях. Результатом стане щасливе життя, радість, 
задоволення, спокій навіть під час випробувань і труднощів.

Якщо ти починаєш день із цих ранкових читань, то, на-
певно, вже відчуваєш, що Ісус поряд з тобою щомиті. Покла-
дися на Бога, надійся на Нього. Він ніколи не підведе. Сло-
ва й обіцянки людей ненадійні, а обітниці Господа істинні. 
Живи вірою: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на 
розум свій не покладайся!».
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Божий престол
«Престол Твій поставлений міцно спрадавна, від вічности Ти!» 
(Псал. 93:2).

Коли ти не можеш пояснити причини своїх страждань, 
полеміка стосується Божого керівництва. Коли бачиш навко-
ло несправедливість, суперечка точиться про Божий автори-
тет. Коли дізнаєшся про дитину, яка стала інвалідом через ви-
бух бомби, боротьба у твоїй душі сягає Божого трону.

Ворог бажає зайняти місце Бога. Він хоче узурпувати Його 
суверенне право на владу. Він з давніх-давен звинувачує Бога 
в тиранії, несправедливості, упередженості.

Сатана, який колись був найпрекраснішим з ангелів, нама-
гається спотворити характер Бога, щоб захопити Його трон.

Причина зародження зла в серці Люцифера – це таємни-
ця. Біблія не пояснює її, а просто показує наслідки повстання 
для Люцифера і його послідовників.

Незважаючи на атаки ворога, трон незмінно залишається 
за Богом. «Престол Твій поставлений міцно спрадавна, від віч-
ности Ти!» – вигукує псалмист. Конфлікт перемістився в наш 
світ, і найжорстокіша боротьба відбувається в серцях людей.

Щоразу, коли твоє серце стискається від болю, ворог на-
магається переконати тебе, що це Бог посилає тобі страж-
дання. Однак Біблія стверджує, що страждання викликані 
діями сатани, а не Бога. Господь бажає для Свого творіння 
тільки найкращого. У Його серці панує лише любов, а в серці 
ворога – лише ненависть.

Ворог змушує тебе страждати, щоб ти повстав проти 
Бога. Тоді він зможе знайти доступ до твого серця, наповни-
ти твоє життя гіркотою. У результаті ти втратиш душевний 
спокій, не зможеш бути щасливий сам і не дозволиш іншим 
бути щасливими.

Не дозволяй гіркоті отруювати твоє серце. Наслідуй при-
клад страждальця Йова і скажи: «Та я знаю, що мій Викупи-
тель живий» (Йова 19:25). Тоді Ісус займе трон твого серця, і 
ти зможеш з оптимізмом зустріти будь-які життєві труднощі.
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Не виходь з дому, якщо не впевнений, що Ісус править у 
твоєму серці. Дозволь, щоб у Великій боротьбі між Христом 
і сатаною битва за твоє серце закінчилася повною перемогою 
Ісуса. Скажи: «Престол Твій поставлений міцно спрадавна, 
від вічности Ти!».

Прикуси язика!
«Хто уста свої стереже, той душу свою береже, а хто губи свої 
розпускає, – на того погибіль» (Прип. 13:3).

«У короткого розуму – довгий язик», – говорить народна 
мудрість, підкреслюючи, як легко і бездумно деякі люди про-
мовляють слова.

Життя – це спілкування. Розповідь про творіння повідом-
ляє, що Бог створив дві особи, оскільки «не добре, щоб бути 
чоловікові самотнім» (Бут. 2:18). Життя без спілкування не-
повне. Людське спілкування збагачує.

Для спілкування Творець наділив нас даром мови. Сло-
во – це інструмент для зведення моста, що з’єднує наші 
життя. Однак з появою гріха слово перетворилося і на ін-
струмент руйнування. Словом можна радувати і засмучу-
вати, зцілювати і ранити, приголубити і вдарити, підняти і 
кинути в безодню.

Мудрі люди щасливі, тому що навчилися використову-
вати слово, як художник використовує пензлик або артист 
музичний інструмент. Слово, сказане вчасно, змінює життя 
й обставини. Поглянь навколо. Ти побачиш людей, серця ко-
трих прагнуть живої води. Твоє слово може стати для них жи-
вильною вологою, а твої уста – цілющим джерелом.

Сьогоднішній текст говорить про наслідки наших слів. 
Якщо ти небагатослівний і говориш обачно, це добре для 
твого життя, це навіть збереже його. Більшість подій твого 
життя – результат твоїх слів.

З іншого боку, чимало людей говорить багато й бездумно. 
Швидкий на слова не обдумує, що сказати, говорить імпуль-
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сивно, не турбуючись про наслідки. І першою жертвою стає 
сам, а не той, хто слухає.

Використовуй дар мови для того, щоб підтримувати, а не 
знищувати, радити, а не критикувати, прощати, а не засуджува-
ти. Іди до Ісуса – Слова, яке було на початку всього, – і проси, 
щоб Він перебував у твоєму серці й говорив через тебе. Слухай, 
приймай, розкривай обійми, давай ще одну можливість, будуй, 
відновлюй. І не забувай: «Хто уста свої стереже, той душу свою 
береже, а хто губи свої розпускає,– на того погибіль».

Ганчір’яний м’яч
«Бог зорить із неба на людських синів, щоб побачити, чи є там 
розумний, що Бога шукає» (Псал. 53:3).

У дитинстві я дуже любив грати у футбол, і моєю на той 
час недосяжною мрією був шкіряний м’яч.

Якось я спробував зробити м’яч з ганчір’я. Роздобув тка-
нину, голку, нитки, папір для набивання. Я поколов усі паль-
ці, намагаючись упоратися з голкою, до того ж м’яч був зовсім 
не таким, як я хотів. Я саме робив м’яч, коли почув, що мене 
кличе батько. Це розсердило мене: невже тато не міг знайти 
більш слушного моменту, аби не відволікати мене? Я був пов-
ністю зосереджений на м’ячі, а батько продовжував кликати 
мене. «Чого він від мене хоче?» – подумав я, продовжуючи 
працювати над м’ячем.

Проте батько наполегливо кликав мене, і мені довелося 
все ж таки підвестися і піти до нього. Підійшовши, я не по-
вірив своїм очам. У руках він тримав справжній футбольний 
м’яч! Він був шкіряний, прошитий, з внутрішньою камерою і 
клапаном для накачування. «Мені не варто було б давати тобі 
м’яч, – зауважив батько, – оскільки ти не прийшов відразу, як 
я тебе покликав».

Відтоді минуло багато років, я сам став батьком і знаю: 
коли батько кличе сина чи доньку, у нього добрі наміри, адже 
він бажає своїм дітям тільки щастя. Ісус одного разу сказав: 
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«Тож якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим 
дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра 
тим, що просять у Нього?» (Матв. 7:11).

Сьогоднішній вірш також говорить про це. Давид пові-
домляє, що Бог дивиться з Небес, щоб знайти тих, хто тяг-
неться до Нього. Чому Творець хоче, щоб людина прагнула 
до Нього? Тому що далеко від Ісуса вона не може бути щасли-
вою. Людина може поранити всі пальці, намагаючись зшити 
«ганчір’яний м’яч», але чого б вона не домоглася, це буде не-
досконалим і недовговічним. Ісус бажає, щоб ти жив мудро й 
повноцінно. Однак без Нього це неможливо. Без Христа не-
має ні мудрості, ні повноти.

Апостол Павло так пише до коринтян: «Від Нього ж і ви 
є в Христі Ісусі, Який став для нас мудрістю від Бога» (1 Кор. 
1:30). Прагнути до Ісуса – значить прагнути до мудрості. Жити 
з Ним – означає жити мудро, а Божественна мудрість – це 
обов’язко ва умова, щоб перемагати й виживати після поразки, 
жити і навіть помирати гідно.

Зроби цей рік новим – зміни своє життя, прямуючи до Ісу-
са, а значить – і до мудрості. Пам’ятай: Бог думає і про тебе, 
коли «зорить із неба на людських синів, щоб побачити, чи є 
там розумний, що Бога шукає».

Не опирайся покаранню
«Мій сину, карання Господнього не відкидай, і картання Його 
не вважай тягарем» (Прип. 3:11).

Щодня і на кожному кроці нас чекають сюрпризи – як 
приємні, так і неприємні. Одним ми радіємо, інші намагаємо-
ся обійти стороною. Людина не була створена для страждань і, 
зрозуміло, уникає всього, що завдає болю.

Біль – чужорідний елемент у досконалому Божому Всес-
віті. Смерті, печалі, болю і сліз не було на Землі, яка щойно 
вийшла з рук Творця. Терен і гострі камені з’явилися внаслі-
док гріхопадіння. У нашому світі страждання стали звичним 
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явищем. Вони приходять у вигляді перешкод, конфліктів, 
проблем, сумних досвідів. Як ставитися до цього? Що робить 
Бог для звільнення Своїх дітей?

Серйозна хвороба не зникає в один момент. Організму до-
водиться боротися з нею якийсь час. Іноді це довгий і болісний 
процес, але в нього є кінець. Так і з гріхом.

Мета ворога – за допомогою гріха і болю зруйнувати нас. 
Він насолоджується, спостерігаючи за стражданнями людини, 
підбурюючи її до думок про те, що це Бог посилає біль.

Господь використовує страждання як інструмент вихо-
вання, виправлення, відновлення. Єврейське слово мусáр, пе-
рекладене як «покарання», означає «викриття, напоумлення, 
навчення, докір». У Божих руках таке покарання несе життя, 
оскільки допомагає нам прокинутися від забуття.

Тому не відкидай покарання. Прийми його, скористайся ним. 
Дозволь Богу виховувати тебе, очищати, шліфувати. Ти і я – не-
оброблені коштовні камені, що мають приховане сяйво, і тільки 
Божественне втручання здатне відшліфувати нас до блиску.

Сьогодні новий день. Учорашні хмари розсіялися. Схо-
дить осяйне сонце. Щоб сяяв і ти, «карання Господнього не 
відкидай, і картання Його не вважай тягарем».

Як пальми і кедри
«Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на 
Ливані» (Псал. 92:13).

Я відчуваю себе дуже стомленим. Подорож із Фос-ду- 
Ігуасу в Бразилії до Лексінгтона в США тривала 15 годин. 
Я майже засинаю, а Хорхе веде автомобіль у напрямку до 
Нешвіл ла. Незважаючи на втому, я не можу відірвати очей від 
величних дерев на тлі вечірніх сутінків. «Якби ви приїхали два 
тижні тому, то застали б карнавал барв», – говорить Хорхе.

Однак я приїхав наприкінці осені, коли вже майже все 
лис тя опало і килимом бурого кольору вкривало землю, нага-
дуючи про наближення зими. Здавалося, що разом з листям 
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дерева втратили життя. «Невже після довгих місяців холоду 
ми знову побачимо їхні пишні крони усіх відтінків зелено-
го?» – подумав я.

 Сьогоднішній вірш говорить, що праведний «зацвіте… 
як пальма, і виженеться, немов кедр на Ливані». Тому в нас 
є надія, незважаючи на скрутні часи. Надія – це впевненість 
у тому, що завтра все буде краще, ніж сьогодні, оскільки Ісус 
спрямовує наше життя.

Пальма неначе королева серед пісків пустелі. Іншим дере-
вам там не вижити, тому що занадто мало води, тільки чагар-
ники стеляться по землі. А пальма росте, струнка і прекрасна, 
адже її коріння сягає великої глибини, щоб дістати воду в су-
хому ґрунті.

Так і праведники. Вони знають, де знайти мудрість, і 
вчаться жити щасливо й повноцінно, незважаючи на всі жит-
тєві негаразди.

Ніколи не пізно прийти до Ісуса – Джерела життя і правед-
ності. Зелене листя в’яне й опадає, але не будемо сумувати й 
боятися. Зима мине, настане весна, цілком можливо, раніше, 
ніж ми думаємо, і Сонце праведності засяє назавжди.

Будь мужній! Зустрічай новий день з надією, тому що «за-
цвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на 
Ливані».

До життя або смерті
«Праведний вивідає свою путь, а дорога безбожних зведе їх са-
мих» (Прип. 12:26).

Історія Ділми викликає жах. Жінку звинуватили в тому, 
що вона заразила СНІДом багатьох людей. Під час слідства 
вона розповіла, що завжди була вірна своєму чоловікові, а 
він заразив її СНІДом. Дізнавшись про свою хворобу, Ділма 
вирішила помститися усьому чоловічому роду, тому почала 
зустрічатися з різними чоловіками, нікому не відмовляючи 
в сексуальних стосунках. «Я хотіла, щоб якомога більше чо-
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ловіків померли», – зізналася жінка без найменшого каяття. 
Ділму не засудили, оскільки вона померла до суду в камері 
попереднього ув’язнення.

Цей випадок шокував суспільство. Багато хто говорив, що 
розуміє її мотиви. Людина в стані відчаю здатна на божевільні 
вчинки.

Сьогоднішній текст – про тих, хто своїм способом жит-
тя веде на шлях зла якомога більше людей. Така сила впли-
ву. Слова, поведінка, дії і наміри кожного з нас впливають 
на оточення – від найближчих до найдальших. Батько, який 
курить, передає певне послання своїм дітям. Своїми звичка-
ми він без жодного слова повідомляє: «Синку, я знаю, що ти 
береш з мене приклад і хочеш бути схожим на мене, коли ви-
ростеш. Дивись і роби так само».

Здатність впливати – один з найцінніших дарів, які ми 
отримуємо від Творця. Чим більший радіус нашого впливу, 
тим більшу відповідальність ми несемо. Лютеранський пас-
тор і письменник Вальтер Тробіш в одній зі своїх книг писав: 
«Любов бере на себе відповідальність за іншого». Куди я веду 
тих, хто довіряє мені? Які цінності передаю їм? Коли я поста-
ну перед Божим судом, чи не доведеться мені соромитися сво-
їх учинків і слів, що вплинули на інших?

«Господи, ніхто краще за Тебе не знає правильний шлях. 
Ти – дорога, істина і життя. Навчи мене смиренно прямувати за 
Тобою і надихати на краще тих, з ким я зустрічаюся».

Хочеш попросити про це Бога? Скажи це у своєму серці, 
своїй душі й іди назустріч людям, пам’ятаючи, що «праведний 
вивідає свою путь, а дорога безбожних зведе їх самих».

Грішник з народження
«Отож, я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати 
моя» (Псал. 51:7).

Молодий чоловік, з яким я розмовляв, укотре втратив 
роботу. Він дуже засмутився, оскільки сам оплачував своє 
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навчання в університеті. «Найгірше, – із сумом сказав він, – 
що в усьому винен тільки я. Моя гордість і нестриманість руй-
нують моє життя».

Багато людей усвідомлюють свої вади, намагаються змі-
нитися, але їм це не вдається. Вони розуміють, що в їхньому 
єстві діє чужорідна сила, яка штовхає їх на те, чого вони не 
хотіли б робити. Тому їх бентежать запитання: «Що зі мною 
не так? Чому я такий?»

Сьогоднішній вірш дає відповідь. Давида теж бентежила ця 
проблема, поставила під загрозу його вічну долю.

Цей псалом написаний після того, як Давид послав на 
смерть свого воєначальника Урію, щоб приховати свій пере-
люб з його дружиною. Це був свідомий, обдуманий і спланова-
ний гріх. Спочатку Давид спробував приховати скоєне, а коли 
не вдалося, вчинив ще злочин. Та ж сама чужа сила вела його 
геть від Бога і Його принципів.

Вчинки Давида були огидними. Він вважав, що його зло-
чини залишаться в таємниці, але через кілька місяців пророк 
Натан викрив його. У розпачі цар усамітнився і написав свій 
псалом покаяння.

Давид писав про свою гріховну природу, про те, що був 
грішником навіть не з народження, а з моменту зачаття. Ми всі 
народжуємося грішними, розділеними з Богом, наша природа 
така, що нам не подобається ходити шляхом життя. Це егоїстич-
на природа, яка плекає і живить найжахливіші нахили – помсту, 
ревнощі, ненависть, зраду, жадібність, похіть і багато іншого.

Ніхто з нас не винен у тому, що народився таким. Однак 
на нас лежить провина за те, що ми відкидаємо ліки від грі-
ха. Ісус помер на Голгофі, заплативши Своєю смертю за нашу 
свободу, і якщо ми залишаємося в рабстві гріха, то тільки за 
власним бажанням.

Не намагайся боротися самотужки. Своїми силами ти змо-
жеш тільки прикрити гріх, прикинутися. Власними зусиллями 
змінити спосіб мислення — неможливо. Єдина надія на пере-
творення – у Христі. Тільки в Ньому є життя – життя у всій 
повноті, з надлишком, зі змістом. Таке життя може стати ре-
альністю для людини, яка зізнається Богу: «Отож, я в безза-
конні народжений, і в гріху зачала мене мати моя».
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Прояв любові
«Бо кого Господь любить, картає того, і кохає, немов батько 
сина!» (Прип. 3:12).

Для мудрого суворе виховання – це прояв любові. Людині 
неможливо до кінця збагнути любов Бога, оскільки вона судить 
про Його характер, керуючись власними поглядами. Людська 
любов, навіть найчистіша, має наліт егоїзму. Людина любить за 
щось, чекаючи чогось у відповідь, принаймні сподіваючись на це.

Любов Господа інша. Він любить, оскільки Сам є любов. 
Він любить не тому, що чогось чекає від нас, а тому, що це Його 
незмінне ставлення до нас. Любов Бога така, що Він завжди ба-
жає найкращого Своїм дітям. Коли ми, неправильно розпоряд-
жаючись власною свободою, нерозважливо прагнемо до смер-
ті, Небесний Отець використовує суворість, осуд, покарання, 
щоб повернути нас на шлях життя.

Одне зі значень єврейського слова яхáх – «переконувати». 
На жаль, часом для людини єдиний засіб переконання – біль. 
Наведений текст повідомляє, що Господь карає тих, кого лю-
бить. Сам Бог сказав Ізраїлю: «Я буду йому за Батька, а він 
буде Мені за сина. Коли він скривить дорогу свою, то Я пока-
раю його» (2 Сам. 7:14).

Чи можеш ти уявити собі Бога з червоним від люті облич-
чям, Котрий біжить за тобою з ременем в руці? Такого не може 
бути. Бог є любов, і Він ніколи не втрачає терпіння. Його «по-
карання», строгість, викриття не містять жодної краплі гніву. 
З любові Він бажає переконати неслухняних дітей у тому, що 
їх чекає невтішне майбутнє, якщо вони не залишать своїх злих 
шляхів. Бог дозволяє, щоб помилковий вибір людини заподі-
яв їй біль, викликав сльози. На жаль, це найзрозуміліша мова 
для непокірного творіння…

У якому напрямку рухаєшся ти? Чи обдумав свій вибір? 
Чи тобі доведеться знесилено впасти від ран, щоб перекона-
тися, що є кращий шлях?

Сьогодні новий день, а кожен новий день – це новий шанс 
приймати мудрі рішення. Яке рішення приймеш ти, щоб спря-
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мувати свої кроки на шлях життя? І якщо тобі боляче, згадай, 
що «кого Господь любить, картає того, і кохає, немов батько 
сина!».

Охорона ангелів
«Бо Своїм Анголам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували 
на всіх дорогах твоїх» (Псал. 91:11).

Якщо у вкрай важкій або небезпечній ситуації хтось не-
знайомий несподівано допоміг тобі й більше ти його ніколи не 
бачив, це цілком міг бути посланий Богом ангел.

Ангели існують. Людський розум відмовляється прийня-
ти це, однак Святе Письмо повідомляє, що ангели реальні. Це 
духовні істоти, слуги Бога, послані допомагати людям, й іноді 
вони приймають людську подобу, аби постати перед нами.

Ангели перебувають усюди, вони йдуть туди, куди їх ске-
ровує Бог. Одна з їхніх функцій – захищати. Біблія однозначно 
говорить, що ангели виконують певну місію в нашому світі. У 
скрутні моменти свого життя я відчував підтримку ангелів.

Авраам, готовий принести Ісака в жертву, вже заніс над 
сином ножа. Це було велике випробування віри Авраама. Бог 
ніколи не допустив би смерті юнака. Святе Письмо розповідає, 
що в критичний момент Він зупинив патріарха: «Аврааме!.. Не 
витягай своєї руки до хлопця» (Бут. 22:11, 12).

Ангели Господні часто приходять, щоб зупинити нас, коли 
ми готові зробити те, у чому згодом будемо гірко каятися! Не-
рідко ангели звертаються до тебе, коли ти приймаєш рішення, 
яке вплине не тільки на твоє життя, а й на життя інших людей. 
Як приємно знати, що ти не один на довгому важкому шляху!

Тобі потрібно прийняти непросте рішення? Ти хвилюєш-
ся перед майбутнім іспитом чи важливою співбесідою? Від 
тебе чекають відповіді, а ти боїшся помилитися? Переживаєш 
за відповідальну поїздку?

Не бійся. Ти ніколи не залишишся один. Бог готовий да-
рувати тобі мудрість для прийняття правильних рішень, і Він 

9 
òðàâíÿ

  
   

  ÷åòâåð



161161

також обіцяє послати Своїх ангелів-служителів, щоб вони під-
тримали тебе в скрутну хвилину.

Перш ніж узятися за сьогоднішні справи, заплющ очі і в мо-
литві скажи: «Бо Своїм Анголам Він накаже про тебе, щоб тебе 
пильнували на всіх дорогах твоїх».

Яка твоя надія?
«Сподівання для праведних – радість, а надія безбожних заги-
не» (Прип. 10:28).

Надії бувають різні. Здебільшого люди плекають ілю-
зорну надію, що в майбутньому завдяки якомусь дивовижно-
му збігу обставин їхнє життя покращиться. Однак найбільша 
надія – це впевненість у тому, що тебе чекає прекрасне май-
бутнє, яке приготував для тебе Сам Бог.

Така надія ґрунтується на Божому Слові, а не на людських 
почуттях. Вона не згасає навіть у складних обставинах і труд-
нощах. Ця надія виростає з віри в Божественні обітниці і є 
частиною спадщини праведних.

У книзі Приповістей праведність – не тільки певна пове-
дінка. Це і характер, і глибинні наміри, і потаємні бажання 
серця. Зусилля і дисципліна можуть змінити поведінку, але не 
серце. Праведність – це здійснене Богом чудо. Праведник – це   
людина, яка дозволяє Богу перетворювати її життя.

Праведний живе вірою. Він довіряє Господу, бо пізнав 
Його. Праведний знає, Хто такий Бог, тому що проводить 
час наодинці з Ним. Щоденне життя з Господом вселяє в 
його серці надію. Він упевнений, що Бог виконує Свої обі-
цянки, і цілком переконаний, що вони здійсняться, хоч не 
знає, як і коли.

Соломон називає безбожними людей, яким не знайомий 
досвід життя з Богом, досвід особистого спілкування з Ним. 
Безбожність – це не просто незнання добра. Це свідома проти-
дія добру, потурання своєму «его», духовна гординя, бажання 
викреслити Бога зі своєї свідомості й щоденного життя.

10 
òðàâíÿ

  
   

     ï’ÿòíèöÿ



162162

Безбожний дивиться в майбутнє і чекає. Однак його очіку-
вання не мають міцної основи. Це всього лише бажання. Така 
людина покладається на щасливий випадок, «долю», свої сили. 
Але вона – лише обмежена смертна істота, тому її надії марні.

На що покладаєшся ти? Хто веде тебе в майбутнє? Яка твоя 
надія? Дуже важливо відповісти на ці запитання, тому що «спо-
дівання для праведних – радість, а надія безбожних загине».

«Я – твій Бог»
«Слухай же ти, Мій народе, бо буду ось Я говорити Ізраїлеві, і 
буду свідчить на тебе: Бог, Бог твій Я!» (Псал. 50:7).

Звідусіль лунають голоси, що претендують на істину. 
Вважається некоректним стверджувати, що істина одна. Ідея 
відносності й умовності породжує ідею рівноцінності всіх ду-
мок. Усі хочуть бути почутими. І з християнського погляду так 
само всі люди хочуть, щоб їх вислуховували і поважали.

Бог дав кожному з нас право обирати дорогу, але при цьо-
му ми повинні нести відповідальність за наслідки свого вибо-
ру. Навіть Творець не змушує створену істоту приймати рі-
шення всупереч її волі.

Ізраїльському народу Бог сказав: «Життя та смерть дав я 
перед вами, благословення та прокляття. І ти вибери життя, 
щоб жив ти та насіння твоє» (П. Зак. 30:19).

У сьогоднішньому псалмі Бог закликає нас слухати Його. 
На жаль, людина готова прислухатися до будь-якого голосу, 
тільки не до Божого. Вона створює власні теорії, встановлює 
свої критерії, сама визначає цінності, вирішує, що морально, а 
що аморально. Вона заглиблюється в екзистенціалізм, раціо-
налізм, гуманізм і, використовуючи надану їй Богом свободу, 
навіть заперечує Його існування.

Однак Господь закликає: «Слухай же ти, Мій народе, бо 
буду ось Я говорити Ізраїлеві». Чому Бог хоче, щоб Його слуха-
ли? Чому привертає увагу людей? «Я Бог, твій Бог», – пояснює 
Він нам. Хіба Господь потребує послуху Своїх дітей, щоб зали-
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шатися Богом? Хіба наше служіння Йому підтримує Його бут-
тя? Звичайно ж, ні. Бог кличе Своїх дітей, оскільки хоче бачити 
їх щасливими. Йому відомо все: минуле, сьогодення і майбут-
нє. Господь краще знає, що добре, а що погано, який шлях веде 
до життя, а який – до смерті, адже Він – Бог.

Людина створює безліч фальшивих богів – ідеї, люди, пред-
мети – і вважає за краще слухати їх, а не Бога. Таким чином 
вона керується власними нахилами. Однак Господь нагадує нам: 
«Бог, Бог твій Я!». Ти можеш відповісти: «Так, Господи, Ти – мій 
Бог». А можеш іти власним шляхом, створюючи собі кумирів.

Наскільки великий твій Бог? Це визначить твоє ставлен-
ня до життєвих завдань. Фальшивий бог буде зручний, поки 
все добре, але коли налетить «буревій», яка «аура» захистить 
тебе? Тому сьогодні послухай Бога, Котрий звертається до 
тебе: «Слухай же ти, Мій народе, бо буду ось Я говорити Ізра-
їлеві, і буду свідчить на тебе: Бог, Бог твій Я!».

Турботи і тривоги
«Туга на серці людини чавить її, добре ж слово її веселить» 
(Прип. 12:25).

Індіанці, що живуть у Перу, навчили мене багатьох прак-
тичних речей. Якось я забув рюкзак у катері й відчайдушно шу-
кав спосіб повернути своє майно.

– Зараз ми нічого не можемо зробити, – сказав мені ста-
рійшина села. – Завтра катер припливе знову, і ти зможеш за-
брати свій рюкзак.

– А якщо вони не привезуть його? – невгавав я.
– Тоді бережи свої сили, щоб вирішити завтрашню пробле-

му, – відповів мудрий індіанець.
Кожен знає, що почуття тривоги не допомагає у вирішенні 

жодних проблем, однак ми схильні годинами прокручувати в 
голові проблему, єдине рішення для якої – час. На жаль, цей 
час не обмежується хвилинами, і проблема продовжує мучити 
нас годинами, днями, місяцями...

12 
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Подумай: що дадуть тобі нічні роздуми про те, що близька 
людина залишилася б живою, якби того дня пішла іншою до-
рогою? Яка користь від переживань, що не вдалося здійснити 
задумане? Для чого ховати себе в сипучих пісках відчаю через 
те, що розірвалися стосунки з коханою людиною?

У сьогоднішньому тексті Соломон радить: зустрівши лю-
дину, проблему якої неможливо вирішити, найкраще сказати 
їй підбадьорливі слова.

«Я ж тобі казав», «Я так і знав», «Нарешті ти зрозумів», «Не 
треба було й починати» і багато подібних часто повторюваних 
фраз – це зовсім не те добре слово, про яке говорить Соломон.

У тебе неприємності в сім’ї чи на роботі? Віддай свою 
проб лему в руки Бога, попроси Його показати тобі різницю 
між процесом вирішення проблеми і марним переживанням 
про те, що неможливо вирішити, принаймні сьогодні.

Якщо ти нічого не можеш виправити сьогодні, відклади 
проблему, довірившись Божим обітницям. Як порадив ста-
рійшина індіанців, накопичуй сили, щоб вирішити проблему 
в потрібний момент.

Поглянь у вікно. Світить сонце. У твоєму місті хмарно? 
Проте день приносить світло. Знаєш, звідки виходить це світ-
ло? Від сонця, яке понад хмарами. Почекай, і хмари розсіють-
ся, визирне сонце, небо стане блакитним. Дивись на життя з 
оптимізмом, пам’ятаючи, що «туга на серці людини чавить її, 
добре ж слово її веселить».

Усе минає
«Дні літ наших – у них сімдесят літ, а при силах – вісімдесят літ, 
і гордощі їхні –страждання й марнота, бо все швидко минає, і 
ми відлітаємо» (Псал. 90:10).

Чи чув ти коли-небудь про «теорію зубної пасти»? 
Більшість з-поміж нас, відкривши новий тюбик, спочатку 
щедро кладе пасту на зубну щітку, проте коли залишається 
половина тюбика, ми несвідомо зменшуємо порцію. Розу-
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міючи, що пасти залишається дедалі менше, ми починаємо 
економити її.

Те саме відбувається і з життям. Коли ми молоді, нам зда-
ється, що перед нами – вічність. Однак коли підступає ста-
рість, кожен момент стає цінний, оскільки ми усвідомлюємо, 
що наш час закінчується.

Книга Буття повідомляє, що перші люди жили близько 900 
років. Але гріх поступово скорочував тривалість життя. Сьо-
годні мало хто доживає до 100 років. Мойсей, який написав ви-
щенаведений псалом, стверджував, що людина може прожити 
80 років і «гордощі» її – «марнота й страждання».

Час невблаганний. У тебе немає достатньо часу, щоб здій-
снити все задумане. Тому щодня необхідно вставати рано, 
проводити час у спілкуванні з Богом і старанно працювати, 
щоб здійснити свої плани.

Якось я розмовляв із шістдесятилітнім чоловіком, котрий 
сказав: «Я жив, але нічого не досяг. Озираючись назад, я не 
бачу нічого створеного мною. Іноді я запитую себе, чи варто 
було мені жити». Так, життя коротке і швидкоплинне. Однак 
нехай цей факт не викликає в тебе песимізму й жалю, а спря-
мовує до Того, Хто перебуває вічно. Необхідно безвідкладно 
прийняти Бога у своє серце, адже роки пролітають. Ми по-
винні здійснювати свої мрії і плани разом з Богом, Котрий не 
обмежений ні часом, ні простором.

Короткий час, прожитий з Ісусом, насправді безмежний. 
А довге життя без Нього – порожнє, нікчемне, безглузде і за-
кінчиться небуттям.

Неважливо, скільки тобі зараз років. Якщо ти сьогодні поч-
неш жити з Богом вічності, Він допоможе тобі за п’ять років 
зробити те, чого без Нього тобі не досягти й за все життя.

Для того, хто вірить у Бога, ніколи не пізно. Кожен но-
вий день – новий початок. Життя – це постійний початок. 
Наперекір проблемам і труднощам візьмись сьогодні за ви-
рішення своїх завдань, пам’ятаючи, що час «швидко минає, і 
ми відлітаємо».
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Шануй Господа
«Шануй Господа із маєтку свого, і з початку всіх плодів своїх» 
(Прип. 3:9).

Фінансовий успіх – не тільки результат здатності люди-
ни заробляти гроші. З біблійного погляду це дар Бога.

Шанувати Господа своїм маєтком означає визнавати, що 
Він – Господар усього, а людині тільки довірено розпоряджа-
тися певною частиною Його майна. Соломон говорив про це 
як про секрет успішного життя.

Центральна тема третього розділу книги Приповістей, 
звідки взято сьогоднішній вірш, – мудрість, яку Бог подарував 
тим, хто шукає її. Жити мудро – означає визнати, що Бог – Тво-
рець, а людина – творіння. Визнання цього має бути не тільки 
теоретичним і інтелектуальним, а й практичним життєвим до-
свідом. Перейти від теорії до практики – це й означає шанувати 
Бога тим, що Він дає тобі. Результатом стане фінансовий успіх.

«Однак є ж мільйонери, які не визнають Бога?» – скажете 
ви. Так, людина може бути багатою, але не успішною. Багат-
ство – це майно, рахунок у банку. А успіх полягає в тому, що 
ти щасливий. Багатство задовольняє егоїстичні бажання, а 
успішність має на увазі повноцінне життя.

Чим допоможе рахунок у банку, коли розпадається сім’я? 
Яке значення мають речі, якщо син – наркоман? Чи можна 
за гроші купити здоров’я, молодість, мудрість? За гроші ти 
можеш купити м’яку постіль, ліки, книги. Однак хіба життя 
складається тільки з того, що можна купити?

Бог обіцяє успіх і достаток. Не служи багатству, не будь 
рабом речей. Використовуй гроші для того, щоб боятися Гос-
пода й робити щасливими людей, особливо свою сім’ю.

Кожен новий день повинен стати днем   оновлення. Онов-
люватися – значить думати, аналізувати й, якщо необхідно, 
змінювати напрямок. Оновлення – це життя. Уміння зміню-
ватися – властивість мудрих. Мудрість – дар від Бога.

Перевір сьогодні, чи шануєш ти Господа «з початку всіх 
плодів своїх».

14 
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Ти нічого не візьмеш із собою
«Бо, вмираючи, не забере вона всього, її слава не піде за нею!» 
(Псал. 49:18).

Коли я перебував у мексиканському місті Поса-Ріка- де-
Ідальго, оголосили про смерть князя Монако — Реньє. Кня-
зівство Монако – карликова держава. Її територія становить 
у два квадратних кілометри. Князь Реньє був хорошим прави-
телем і за 56 років свого правління зміг перетворити цей шма-
точок землі на красиву країну, яку часто відвідують знамени-
тості з усіх кінців світу. Сьогодні Монако є одним зі світових 
центрів грального бізнесу і податковим раєм, куди стікаються 
величезні кошти з усього світу.

Але, як сказано в сьогоднішньому тексті, помираючи, ми ні-
чого не зможемо взяти із собою. Скільки б ти не заробив, скіль-
ки б не зібрав, у момент смерті багатство буде тобі ні до чого.

Мудрість – це вміння покладатися на вічні цінності. Ми, 
на жаль, живемо у світі прагматизму, де люди вірять тільки 
в матеріальне. А матеріалістична філософія залишає людину 
без надії, оскільки всі її досягнення і навіть життя вислиза-
ють, як пісок крізь пальці.

У багатстві немає нічого поганого, як і в славі, владі, успіш-
ності. Однак усе це має ґрунтуватися на вічній основі, непід-
владній часу, інакше не принесе людині довготривалої користі. 
Такою основою є Бог і Його істина.

Ти відчуваєш тугу, невдоволення, порожнечу? Намагаєш-
ся знайти причину такого самопочуття, однак не знаходиш? 
У твоєму професійному, сімейному, соціальному житті все га-
разд, проте ти намагаєшся зрозуміти, чого тобі не вистачає?

Відведи погляд від матеріального, видимого, тлінного. 
Шукай Ісуса і Його вічних принципів. Перш ніж узятися сьо-
годні за справи, почни з простого «Я люблю тебе», скажи це 
своїм близьким. Одного разу смерть може розлучити нас, але 
залишиться пам’ять про щасливі моменти, прожиті разом. 
Про це має дбати кожна людина, бо, «вмираючи, не забере 
вона всього, її слава не піде за нею».

15 
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Обери правду
«Уста правдиві стоятимуть вічно, а брехливий язик – лиш на 
хвилю» (Прип. 12:19).

Жінка увійшла до м’ясної крамниці й попросила курку 
вагою два кілограми. Продавець дістав останню тушку, що за-
лишилася в нього, і сказав:

– Є тільки ця, вона важить кілограм і дев’ятсот грамів. Ду-
маю, це незначна різниця.

– Шкода… – зітхнула жінка. – Я хочу приготувати особливу 
страву, і за рецептом потрібно саме двокілограмова курка. До-
ведеться піти в інший магазин.

– Зачекайте-но! – вигукнув продавець. – Я згадав, що в 
мене відкладена ще одна курка, зараз принесу.

Захопивши тушку, він пішов у підсобне приміщення, вдав, 
що відчиняє і зачиняє холодильник, а потім повернувся з тієї 
ж куркою і поклав її на ваги зі словами:

– Рівно два кілограми, як ви й хотіли!
– Чудово! – зраділа жінка. – Бачу, у вас такі гарні кури, ма-

буть, я візьму обидві!..
Обман не живе довго. Іноді здається, що з його допомогою 

можна вирішити проблему, але він – немов лейкопластир, яким 
заклеїли серйозну рану. Рано чи пізно правда вийде назов ні і 
змете все, що було побудовано на неправді.

Часом ми обманюємо інших, а іноді – самих себе. І ми 
віримо у власні вигадки, стаємо жертвами своїх слів. Уста 
вимовляють те, чим живе серце. Слово відображає те, чим 
наповнений розум. Серце і розум, у яких панує морок, обплу-
тують нещасну жертву обманом, доки вона не задихнеться. 
Брехлива людина перестає розрізняти, де день, а де ніч, де до-
бро, а де зло, де життя, а де смерть.

Коли ж людина відкриває своє серце Христу, Його світло 
заповнює найтемніші закутки душі. Усе стає зрозумілим, життя 
відроджується, серце б’ється спокійно, а очі світяться щирістю.

Не тікай   від Христа. Чиничи так, ти втікаєш від правди 
і губишся в темряві обману. Зроби сьогоднішній день днем   

16 
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нової зустрічі з Ісусом, істиною, праведністю. Світи в сім’ї, 
школі, на роботі – усім навколо. Вибери правду, тому що 
«уста правдиві стоятимуть вічно, а брехливий язик – лиш 
на хвилю».

«Від віку й до віку – Ти Бог»
«Перше ніж гори народжені, і поки Ти витворив землю та світ, 
то відвіку й довіку – Ти Бог!» (Псал. 90:2).

Ти народився, щоб повноцінно жити. Згідно з по-
чатковим задумом Бога, людина мала жити вічно. Проте її 
безсмертя залежало від зв’язку з вічним Джерелом життя – 
Творцем.

На жаль, Адам і Єва розірвали цей зв’язок. Вони з’їли 
плід з дерева, про який Бог сказав: «Але з дерева знання доб-
ра й зла – не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти на-
певно помреш!» (Бут. 2:17). Наслідком їхнього вчинку стала 
втрата вічного життя: «Бо заплата за гріх – смерть» (Римл. 
6:23).

Людині було б не так боляче, якби вона помирала відра-
зу після скоєння гріха. Страждання не було б тривалим. Од-
нак помирання – повільний процес. Адам прожив 930 років, 
перш ніж померти.

Це були роки повільної смерті. Біль, страждання, сму-
ток – наслідки непослуху. Обман, зрада і насильство стали 
частиною людського буття. Уяви собі, як Адам і Єва стоять 
над мертвим тілом свого сина Авеля, розуміючи, що цього не 
сталося б, якби вони послухалися Божої поради…

Жорстокий досвід життя, сповненого болю, навчив пер-
ших людей, що послух Творцю – гарантія щастя. Сьогодні 
смерть приходить до всіх без винятку. Тільки Бог безсмерт-
ний і вічний. «Дні літ наших – у них сімдесят літ, а при си-
лах – вісімдесят літ, і гордощі їхні – страждання й марнота, 
бо все швидко минає, і ми відлітаємо», – ідеться у вірші 10 
цього ж псалма.

17 
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Не бійся смерті. Зустрінь її так само, як зустрічаєш інші 
життєві виклики. Перебуваючи в цьому світі, ми повинні на-
вчитися розпоряджатися своїм життям. Якщо ти не можеш 
правильно розпорядитися сімдесятьма або вісімдесятьма ро-
ками, як зможеш розпорядитися вічністю?

Ісус Христос, твій Спаситель, – вічний Бог, і Він обіцяє 
повернутися за тобою. Того дня закінчиться гіркий досвід 
смерті. Ти воскреснеш і житимеш вічно.

Тому впусти сьогодні у своє серце світло надії. Ніщо не 
безнадійне, ніщо не безповоротне. З людського погляду 
може здаватися, що смерть узяла гору, але вона буде пере-
можена навіки, бо є Бог, Котрому ми говоримо: «Перше ніж 
гори народжені, і поки Ти витворив землю та світ, то відвіку 
й довіку – Ти Бог!».

Мудрість у творінні
«Господь мудрістю землю заклав, небо розумом міцно поста-
вив» (Прип. 3:19).

Спроби зрозуміти життя у всій його складності – безус-
пішні. Так, знання примножуються, але чим більше інформа-
ції пропонує наука, чим більше відбувається відкриттів, тим 
більше загадок постає перед людством. Наприклад, результа-
ти досліджень у рамках державного проекту США «Мікробі-
ом людини» показали, що кількість мікробів і бактерій у на-
шому організмі перевищує кількість клітин.

Вони перебувають усюди: у очах, у роті, носі, вухах, волос-
сі. У кишківнику їх узагалі мільйони. «Коли я встаю зі стільця, 
зі мною встає в 10 разів більше бактеріальних клітин, ніж люд-
ських», – запевняє дослідник Брюс Біррен.

Як можна так жити? Адже з наукового погляду ми вважає-
мося при цьому здоровими. Це ще раз доводить, що нам ніколи 
не зрозуміти всіх таємниць землі й неба.

Одного разу в аеропорту Атланти я познайомився з гол-
ландською письменницею. Дізнавшись, що я пишу християн-
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ські книги, вона запитала: «На якій інформації, крім біблійної, 
ґрунтується ваше твердження, що Бог існує?»

Богу не потрібна якась інформація для доказів, що Він іс-
нує. Ми можемо бачити Його в усьому творінні, нескінченно 
складному і загадковому, наприклад, у світі мікроорганізмів. 
Це невіруючий повинен довести, що за всіма цими чудесами 
не стоїть Творець.

Для здорового, повноцінного і врівноваженого життя не-
обхідно вірити, що Бог створив світ. Віруючи в Господа, ти 
впевнений у завтрашньому дні. Кожна створена істота без 
Творця відчуває себе загубленою, як порожній човен серед 
океанських хвиль. Вона не в змозі зрозуміти навіть себе і блу-
кає в пошуках сенсу життя.

Перш ніж почати свої справи, подумай про Бога-Творця. 
Мільйони мікробів не здатні зруйнувати наше тіло, так і вірус 
гріха не зруйнує твою душу, якщо ти знаєш і приймаєш істи-
ну, що «Господь мудрістю землю заклав, небо розумом міцно 
поставив».

Вільні від страху
«Чи познається в темряві чудо Твоє, а в краю забуття – справед-
ливість Твоя?» (Псал. 88:13).

Страх і невпевненість є частиною людського буття. Ти 
можеш заперечувати їх, називати комплексами або слабкістю, 
але саме страх і невпевненість глибоко кореняться в нашій 
природі і деколи проявляються в агресії та насильстві.

Якщо дитина не отримує любові й не відчуває себе в без-
пеці, її уява малює фантастичних монстрів. Вона росте, вва-
жаючи, що всі люди становлять для неї загрозу, і сприймає 
довколишній світ з позиції страху.

Поступово людина дорослішає, та все одно залишається 
нещасною. Вона кричить на людей, свариться, ранить, зав-
дає їм шкоди, намагаючись знайти щастя. Ця людина може 
отримати диплом менеджера, психолога, соціолога, але її 
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підсвідомі страхи переважатимуть над свідомими знання-
ми і за лічені хвилини можуть зруйнувати те, що будувало-
ся роками.

Автор псалма запитує: «Чи познається в темряві чудо 
Твоє?» Ні. Якщо душа перебуває в темряві, неможливо бути 
щасливим. Життя стає землею забуття, землею смерті. Руй-
нуються мрії, людські зв’язки і плани на майбутнє. Ми ра-
нимо ближніх своїм ставленням, оскільки наша свідомість 
перебуває під контролем наших глибоких дитячих травм.

Чи є надія на відновлення? Чи існує зцілення? Так. Сам 
псалмист додає в 14-му вірші: «Та я кличу до Тебе, о Господи, 
і вранці молитва моя Тебе випереджує...». Ісус Христос має 
ліки від наших недуг.

Звернися до Бога. Плач перед Ним, якщо сльози перепов-
нюють твою душу. Усамітнись для молитви, нехай тільки Гос-
подь бачить і чує тебе. Розкажи Йому про свої рани й попроси 
зцілити їх, адже Він може все. Стань вільним, щоб любити, 
бути щасливим і робити щасливими тих, хто навколо. Звіль-
нися від страху, щоб перемагати, просити вибачення і змиря-
тися з тим, що не завжди переможцем виявляється той, хто 
першим дійшов до фінішу.

Запитай сьогодні Бога: «Чи познається в темряві чудо 
Твоє, а в краю забуття – справедливість Твоя?»

Роби діло
«Як оцет зубам, і як дим для очей, так лінивий для тих, хто його 
посилає» (Прип. 10:26).

Лінь убиває – повільно й непомітно. Убиває, тому що 
ледачий нічого не хоче робити, а бездіяльне життя – це безпе-
рервна агонія, що закінчується злиднями.

Зазвичай лінивий перекладає провину за свій плачевний 
стан на обставини або на інших людей. Він не усвідомлює, що 
можливості не народжуються самі собою – необхідно шукати 
і створювати їх.
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Соломон порівнює ледачого з оцтом і димом. Вони 
роз’їдають, ніхто не хоче випробувати на собі їхній вплив. 
Який роботодавець буде задоволений працівником, котрий 
робить мінімум, та й то недбало?

Праця – одне з Божих благословень, без неї життя втра-
чає мету і сенс. Тому необхідно працювати, будувати плани, 
втілювати мрії.

Однією з основних тем книги Приповістей є праця. Мета 
Соломона – навчити читача бути щасливим. Немає щастя без 
здійснення мрій, а здійснення мрій – це результат праці.

Не вигадуй відмовок. Життя коротке. Не витрачай час 
даремно, не уникай праці – це нерозумно. Не чекай ідеаль-
ної роботи. Шукай її, а тим часом роби те, що можеш. Немає 
принизливої або поганої роботи. Якою б незначною вона не 
здавалася, це крок до того, щоб знайти роботу своєї мрії.

Скрізь потрібні чесні, сумлінні працівники. Хороша зар-
плата – винагорода за посвячення і старанність. Ісус одного 
разу сказав: «Вірний у найменшому – і у великому вірний» 
(Луки 16:10).

Дій. Якщо тепер ти безробітний, усе одно шукай собі за-
няття, не сиди склавши руки. Працюй з ентузіазмом, рухайся 
до мети. Будь-яку роботу виконуй так, немовби це була робо-
та твоєї мрії.

Якщо людина в мирі з Богом, то вона й у мирі з собою, 
тому панує над ситуацією. Зроби сьогоднішній день святом 
праці, позбудься ліні, яка «як оцет зубам, і як дим для очей, 
так лінивий для тих, хто його посилає».

Виріши мою справу
«Розсуди мене, Боже, й справуйся за справу мою із людьми 
небогобійними, визволь мене від людини обмани та кривди!» 
(Псал. 43:1).

При розлученні чоловік залишив колишню дружи-
ну без копійки, оскільки мав можливість найняти кращого 
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адвоката. Охоплена бажанням помсти, жінка звернулася до 
«чорної магії», щоб навести на кривдника «порчу». Її зупи-
нило тільки те, що якраз в ті дні вона почула Добру вістку й 
віддала своє серце Ісусу Христу.

Для цієї жінки, як і для багатьох незаслужено скрив-
джених, молитва, записана в наведеному псалмі, має велике 
значення. Несправедливість і нечесний суд нерозлучні. У хід 
ідуть обман, лицемірство, фальсифікація, хитрість. Безбож-
ний дає підкуп, схиляючи на свій бік, і вважає, що все конт-
ролює.

Коли стаєш жертвою несправедливості, можна дійти до 
крайнощів. Так відчував себе і автор псалма: «Бо ж Бог Ти 
моєї твердині, чого ж Ти покинув мене? Чого я блукаю сумний 
через утиск ворожий?» (в. 2).

Відкинення й утиск... Немає нічого більш болісного, ніж 
коли тебе відкидають. Немає нічого принизливішого, ніж 
коли тебе гноблять. Самоповага жертви несправедливості 
сильно страждає, і людина може впасти у відчай.

Куди йдуть діти Божі зі своїми негараздами? Що робиш 
ти, коли відчуваєш, що з тобою чинять несправедливо? Про 
що думаєш, стукаючи у двері можливостей, але не отримую-
чи відповіді? Псалмист знав, куди йти. Він благав про допо-
могу справедливого Бога: «Розсуди мене, Боже, й справуйся 
за справу мою із людьми небогобійними». Єврейське дієсло-
во шафáт, використане у вірші, означає «вершити правосуд-
дя». Це дії судді, що виступає посередником у конфлікті між 
двома сторонами.

У духовному житті теж постійно відбуваються конфлікти. 
Ворог чинить несправедливо з Божими дітьми на Землі – руй-
нує сім’ї, розбиває мрії, губить людей.

Смерть Ісуса Христа на Голгофському хресті стала від-
повіддю Бога на благання людства. Тому сьогодні не вважай 
себе немічним перед життєвою несправедливістю. Підніми 
голову, подивися на можливості, які Бог відкриває перед то-
бою, і звернися до Нього в молитві: «Розсуди мене, Боже, й 
справуйся за справу мою із людьми небогобійними, визволь 
мене від людини обмани та кривди!».



175175

Володарюй з мудрістю
«Вирішальне слово в царя на губах, тому в суді уста його не 
спроневіряться» (Прип. 16:10).

Електрика не тільки корисна, а й небезпечна. При пра-
вильному використанні вона дає людству безліч переваг. А 
ось необережне поводження з нею коштувало багатьом лю-
дям життя. Так і влада: у руках людини, котра підкоряється 
Богу, вона може зробити щасливими народи, у руках нечести-
вого перетворюється на інструмент руйнації і тиранії.

Єврейське слово кесѐм, перекладене як «натхненне», 
означає також «пророче», а пророцтва провіщають, нат-
хнені Богом. Влада царя – ще не верховний авторитет. Його 
слова і рішення мають бути затверджені Богом. Владою на-
ділені багато хто – керівники, менеджери, батьки, вчителі. 
В одних її більше, в інших менше. Питання в тому, як я роз-
поряджаюся своєю владою. Чи вірні ваги я використовую, 
чи справжні шальки? (в. 11). Який я: справедливий, людя-
ний, співчутливий чи просто доводжу, що є головним?

У другій частині вірша говориться, що цар не повинен 
помилятися щодо вироку. Вирок – це рішення, визначення. 
Коли двоє дітей сперечаються через іграшки, батьки вирішу-
ють, у кого вона залишиться. Коли дві команди сперечаються 
про те, чи допущене порушення, рішення залишається за ар-
бітром. Соломон попереджає, що людина, наділена владою, 
повинна бути справедливою у своїх рішеннях.

Будь справедливим. Якою би владою ти не володів, ко-
ристуйся нею мудро, використовуй правильні критерії і 
принципи, на яких ґрунтуються здорові взаємини. Живи за 
цими принципами, бо люди будуть аналізувати, чи справді 
ти дотримуєшся цінностей, про які говориш, чи тільки вима-
гаєш цього від інших.

Кожен, хто володіє владою, стає прикладом для інших. 
Люди йдуть не за правилами, які встановлює лідер, не за 
його ідеями або заявами. Люди йдуть за лідером, за особис-
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тістю. Тому люби людей, намагайся зрозуміти їх, допомагай 
їм рости. Це буде мудрим використанням влади.

Настане останній день нашої земної історії. Хочемо ми 
того чи ні, але нам доведеться дати звіт перед Богом за те, як 
ми розпоряджалися владою. Того вирішального дня я хочу 
відповісти: «Господи, я дякую, що був Твоїм інструментом, 
дякую, що через мене Ти робив людей щасливими». Пам’я-
таймо про нашу відповідальність: «Вирішальне слово в царя 
на губах, тому в суді уста його не спроневіряться».

Складова щастя
«Розсудіте нужденного та сироту, оправдайте убогого та біда-
ря» (Псал. 82:3).

Румунський письменник Костянтин Вірджил Георгіу у 
своїй новелі «Двадцять п’ята година» розповідає про Йохана 
Моріца, простого румунського селянина, який навіть не за-
мислювався про труднощі, з якими зіткнулися євреї, що жили 
на його батьківщині, поки не почалася війна і його не прийня-
ли за єврея. Незважаючи на його протест, він був відправле-
ний до концтабору. У вантажівці, яка перевозила євреїв, чо-
ловіка запитали: «Чому ти протестував?» Йохан відповів: «Я 
нічого не маю проти євреїв, але я – не один з вас». У відповідь 
він почув: «Так, ми знаємо. Але тепер ти – один з нас».

Людям важко зрозуміти, як себе почуває слабкий, сиро-
та, пригноблений, поки самі всупереч своїй волі і без жодних 
підстав не опиняться у «вантажівці» несправедливої соціаль-
ної структури. Порада Бога така: «Піклуйся про знедолених, 
якщо хочеш бути щасливим».

Сьогоднішній вірш – не тільки повеління, а й складова 
щастя. Це не тягар, не нав’язаний обов’язок. Усі біблійні на-
станови – секрети щасливого життя. Роблячи добро комусь, 
сам стаєш щасливим. Радість, яку ти даруєш добрим вчинком, 
викликає й у тебе почуття задоволення й миру, які незрівнян-
но цінніші за всі багатства світу.
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Мені було років 10 або 11, коли я знайшов купюру номі-
налом у 50 песо. Я стрибав від радості. Це були великі гроші, 
а я мріяв про бутси, щоб грати у футбол. І тут я зустрівся з 
хлопчиком, моїм ровесником, який ішов і плакав.

– Чому ти плачеш? – запитав я.
– Я загубив 50 песо, які мені дав батько, щоб оплатити 

рахунок у магазині, – схлипнув він.
Не роздумуючи, я повернув йому купюру.
Чи був це просто чесний вчинок? Так, але мені від цього 

стало добре. Ейфорія, що охопила мене від знахідки, зникла, 
але я відчував такий мир у серці, якого не відчував ніколи ра-
ніше. І це було важливіше за пару бутсів.

Ідучи по життю, дивись довкола себе і пам’ятай: «Розсу-
діте нужденного та сироту, оправдайте убогого та бідаря».

Обмірковуй свій шлях
«Стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої» 
(Прип. 4:26).

Коли ти йдеш не замислюючись, то легко можеш збочи-
ти, а коли зрозумієш, що пішов не тією дорогою, може вияви-
тися занадто пізно.

Нам необхідно обмірковувати, аналізувати, зважувати, оці-
нювати свій життєвий шлях. У нашому світі багато доріг. Ми їде-
мо звичним маршрутом, а дорожні знаки раптом поміняли, і якщо 
ми не помітимо цього, то можемо опинитися в аварійній ситуації.

Як добре, що Бог розділив час на дні, тижні, місяці, роки. 
Він указав нам на певні зупинки, щоб ми могли замислитися. 
Ти розумієш, що після дня неминуче настане ніч. Сонце сідає 
за горизонт, стає темно, зірки і місяць запрошують тебе до сну. 
Що ти робиш перед сном? Про що думаєш?

«Стежку ніг своїх вирівняй», – радить Господь. Якою була 
твоя стежка сьогодні? Що було доброго чи поганого? Як мож-
на поліпшити ситуацію? Чого варто було б уникати? Чи дове-
лося звернути з обраного шляху?
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Пілотові доводиться міняти курс, якщо в пункті призна-
чення розігралася негода. На наше життя також навалюють-
ся бурі й грози. Однак людський мозок має чудову здатність 
«пере програмовувати», щоб протистояти їм.

Аналізуй, думай, розмірковуй. Обдумування дає змогу 
впевнено просуватися вперед. Ні підприємство, ні сім’я, ні ок-
рема людина не можуть досягти поставлених цілей, якщо не 
аналізують своїх дій.

Який був маршрут у твоєму житті до сьогоднішнього дня? 
Чи живеш ти так, як планував? Ніколи не пізно почати спо-
чатку, якщо зрозумів, що збився зі шляху.

Сьогодні новий день. Сонце зійшло, життя триває, не-
зважаючи на будь-яку погоду. Відчини вікно, вдихни на 
повні груди. Віддай своє серце Ісусу. Його сонце світить у 
будь-якому разі.

Біль, який мучить тебе, мине. У твоїх проблем є рішен-
ня, твої мрії здійсненні, тому що Ісус скеровує тебе по життю. 
Сьогодні і щодня «стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні 
всі дороги твої».

Незрівнянний Бог
«Нема, Господи, поміж богами такого, як Ти, і чинів нема, як 
чини Твої!» (Псал. 86:8).

Твоє ставлення до життєвих труднощів залежить від 
величі твого Бога. Якщо в тебе маленький вигаданий бог, то 
будь-яка проблема стане нездоланною. Людська природа су-
перечлива. Людям подобаються маленькі боги, які заспокою-
ють совість, – боги у вигляді амулетів, сузір’їв, аури, космічної 
енергії тощо. Пояснюючи їхнім впливом усе, що відбувається 
у світі, люди таким чином самі себе переконують у реальності 
саморобних «богів».

Зручно вірити в бога, який нічого не говорить, не вказує, 
скрізь супроводжує тебе, завжди до твоїх послуг. Трагедія ста-
ється, коли людина, опинившись у скрутних обставинах, розу-
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міє, що всі ці вигадані боги – порожнє місце, оскільки нічого не 
роблять, нічого не можуть і абсолютно безсилі.

Так було й за часів Давида; це спонукало його записати у 
86-му псалмі свою молитву. У ній він висловив свої прохання і 
впевненість. У Давида був важкий період життя. «Бо я бідний 
та вбогий», – ідеться в першому вірші. Він плакав, сльози пере-
повнювали його серце, душу пригнічувала туга.

Однак у цих обставинах Давид не почав створювати ма-
леньких богів. Зоряними ночами, охороняючи батьківські 
отари, він споглядав велич Бога-Творця. Його Бог – над усіма 
богами. Він вічний, Його ні з ким неможливо порівняти. Тому 
в молитві Давида прохання поєднується з довірою.

Які життєві проблеми ти долаєш сьогодні? Яка трагедія 
загрожує зруйнувати життя твоїх улюблених? Чи відчуваєш 
ти себе беззахисним, не здатним допомогти і тому страж-
даєш?

Перш ніж сьогодні вийти з дому, приділи час роздумам 
про великі діла, які Бог уже звершив у твоєму житті, про ті 
моменти, коли Він визволяв тебе. Якщо Бог робив це раніше, 
то зробить і сьогодні. Тому з повною довірою в серці скажи: 
«Нема, Господи, поміж богами такого, як Ти, і чинів нема, як 
чини Твої!».

Щоб не спіткнутися
«Тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спотик-
неться!» (Прип. 3:23).

Починаючи з трагічного вівторка 11 вересня 2001 ро ку, 
ніхто не почувається впевнено. Заходи безпеки в аеропортах 
вкрай посилюють. Довгі виснажливі черги, розкриті валізи, 
розпитування, втрачений час. Сьогодні пасажирам потрібно 
багато терпіння і розуміння з моменту входу в аеропорт і до 
вильоту. Уряди США та інших країн вимагають від конгресів 
збільшення витрат на безпеку. Усі перебувають у постійній 
напрузі, усе здається підозрілим, а це виснажує сили.
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Ходити без страху життєво важливо, оскільки важко зва-
житися вийти з дому, якщо не впевнений, що повернешся. Для 
транспортної безпеки на дорогах роблять розмітку, ставлять 
дорожні знаки, встановлюють правила дорожнього руху. Во-
дії мають потребу в достовірній інформації, щоб доїхати до 
пункту призначення. Підприємства та організації витрачають 
величезні кошти на власну безпеку, і все це для того, аби за-
хистити коротке й швидкоплинне життя.

У сьогоднішньому вірші Соломон говорить про безпе-
ку на твоєму життєвому шляху. Пункт призначення – вічне 
життя або вічна смерть, спасіння чи загибель. На безпеку, 
про яку йдеться, не треба витрачати гроші. Це дар усім, хто 
зі щирим смиренням готовий слухати Божі поради й дотри-
муватися їх.

На життєвому шляху кожної людини багато небезпек. 
Оманливі знаки намагаються відвести тебе з правильного 
шляху. На кожному кроці – круті повороти, вибоїни, не-
передбачувані труднощі. Тому Бог наставляє тебе, щоб ти 
добре бачив дорогу, не спіткнувся й не опинився на краю 
прірви. Господь застерігає тебе, коли ти нерозсудливо пере-
вищуєш швидкість…

Соломон на власному досвіді пізнав біль і горе, до яких 
призводить гріх. У якийсь момент життя він ухилився з 
правильного шляху. Згодом проводив ночі в тузі і розпачі, 
відчував тяжкість провини і глибокий смуток через скоєне. 
Однак врешті-решт він отримав прощення і був відновле-
ний Богом.

Прийми серцем і розумом Божі поради, міцно тримайся 
їх – і тоді «підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не 
спотикнеться!».

Провина і прощення
«Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілу-
ються» (Псал. 85:11).
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Молот провини жорстокий. Він прибиває тебе до хрес-
та твого минулого. Цвяхи спогадів впиваються в душу. Усві-
домлення скоєного паралізує. Ти розумієш, що заслужив ці 
муки, але минулого не повернути…

Ще небезпечніше, якщо почуття провини не турбує тебе. 
Цинізм згубний, це прірва без дна. 

У 85-му псалмі говориться, як Бог вирішує проблему люд-
ської провини. Це псалом про Голгофу, де на хресті зустріча-
ються милість і правда, справедливість і мир.

Ідучи власним шляхом, віддаляючись від свого Творця, 
людина добровільно вибирає шлях смерті. У її сумному існу-
ванні без Христа немає надії. Неминучий наслідок такого ви-
бору – смерть. Винятків не буває. Це не покарання від Бога. 
Це дійсність, природний процес: відкидаючи Бога, людина 
відкидає Джерело життя. У її смерті немає нічого несправед-
ливого, оскільки це її вибір.

Однак на Голгофі милість зустрічається з правдою, а 
справедливість – з миром. Ти не заслуговуєш Божої любові, 
ніхто з нас її не заслуговує. Справедливість вимагає смерті 
грішника. Але замість нього помирає Христос, і Його любов 
дарує людині спасіння.

Втративши праведність, люди були приречені на смерть. 
Але на Голгофі Ісус помер замість тебе, твоя провина зня-
та, ціна твого примирення сплачена. Людина приймає Боже 
прощення і примиряється з Творцем завдяки жертві Христа. 
Ти не зможеш до кінця зрозуміти це, просто прийми Спаси-
теля у своє серце.

Позаду безсонні ночі, почуття провини, відчай, думки про 
смерть. У житті зажеврів новий світанок. Господь дає тобі 
чис ту книгу, щоб ти почав писати нову історію.

Почни жити по-новому. Коли молот провини постукає 
у твоє серце, коли совість винесе тобі вирок: «Винен!», коли 
твоя помилка викличе бурю у власній душі, подивися на Гол-
гофський хрест – і тоді для тебе «милість та правда спітка-
ються, справедливість та мир поцілуються».
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Колекціонуй маленькі перемоги
«Хто оброблює землю свою, той хлібом насичується, хто ж за 
марницею гониться, той позбавлений розуму» (Прип. 12:11).

У книзі Приповістей 915 текстів. З них 74 тексти так чи 
інакше нагадують про необхідність серйозно ставитися до жит-
тя і будувати мрії на міцному фундаменті.

Багато людей зазнають невдач, оскільки живуть бездіяль-
но, тобто женуться за пустопорожніми мріями. Єврейське сло-
во рейк означає «порожнє», «надумане», «поверхове». Яскра-
вою ілюстрацією можуть служити мильні бульбашки – гарні 
зовні, але порожні всередині. Діти біжать за ними, милуючись 
барвами, що переливаються, але якщо доторкнутися до них, 
залишиться ледь помітна мокра цятка. Вони ефемерні, як гра 
уяви.

Сьогоднішнім віршем Соломон хоче сказати: «Прокинь-
ся! Спустися з небес на землю. Обробляй землю, працюй 
до сьомого поту. Не сиди склавши руки, зітхаючи і мріючи. 
Живи і дій».

Бог благословить те, до чого ти прагнеш, чого заслугову-
єш і за що готовий боротися. Однак пам’ятай, що Давид пе-
реміг Ґоліята за допомогою пращі. Ізраїль перемагав у біль-
шості війн, тому що Бог ішов попереду війська, але народ мав 
вийти на поле битви.

Довіряти Богу не означає сидіти в бездіяльності, чекаючи, 
що успіх прийде сам. Справжній успіх – це не одна велика по-
дія і не одна-єдина велика перемога. Успіх, благословенний 
Богом, складається з безлічі маленьких щоденних перемог.

Перебувати в полоні фантазій, пасивно очікуючи удачі, 
сподіватися на виграш у лотереї – це ознаки примітивної на-
ївності і нерозсудливості. Люди, котрі так поводяться, попов-
нюють довгий список невдах.

Зроби кожен день днем   невеликих перемог – у сім’ї, нав-
чанні, на роботі – будь-де. Обробляй поле свого життя. Від-
ремонтуй кран, що протікає, заверши незакінчену роботу, від-
нови зруйновані стосунки. Колекціонуй маленькі перемоги. 
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Не обмежуйся мріями про великі завоювання, бо «хто оброб-
лює землю свою, той хлібом насичується, хто ж за марницею 
гониться, той позбавлений розуму».

Спрага душі
«Як лине той олень до водних потоків, так лине до Тебе, о 
Боже, душа моя» (Псал. 42:2).

Сьогодні вода – як вишуканий дорогий напій. Ти можеш 
вибирати між сотнями торгових марок підприємств, що випус-
кають бутильовану воду. Часом ціна за три чверті літра води 
становить 23 долари, і це не межа!

За останні десятиліття обсяг продажу бутильованої води 
зріс у багато разів, а прибуток компаній з виробництва і про-
дажу «цілющої вологи» обчислюється мільйонами доларів. 
А все тому, що людство, схоже, усвідомило цінність води для 
здоров’я.

Однак факти свідчать про те, що люди п’ють мало води. 
Статистика повідомляє, що більшість жителів планети постій-
но страждає від зневоднення. Організм дорослої людини що-
дня втрачає більше літра води, і якщо не відновлювати водний 
баланс, організм серйозно постраждає.

У 42-му псалмі згадується олень, який шукає джерело води. 
У посушливих землях можна побачити цілі стада цих тварин, 
які переходять з одного місця на інше в пошуках води. Часом 
самотній олень, переслідуваний хижаком, шукає порятунку 
біля води. Він спускається до річки і пливе, щоб утекти від во-
рога. Вода для тварини – не розкіш, а предмет виживання.

Однак головна думка псалма зосереджена не на воді, а на 
Богові – єдиному, Хто може втамувати спрагу душі. Душа ба-
жає спілкування з Богом, як зневоднений організм – води.

Душа людини спрагнена живого Бога (в. 3). У нашому світі 
безліч мертвих богів. Ми створюємо цих маленьких богів-ма-
ріонеток, щоб уникнути духовної спраги. Ми можемо назвати 
їх «космічною енергією», «аурою», «внутрішнім світлом» – як 
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завгодно. Ми робимо вигляд, що віримо в Бога, але наше сер-
це залишається «зневодненим». Душа, як пустеля, прагне хоч 
краплі живої води, слова любові, ніжного дотику...

Якби сучасна людина, що мчить на величезній швидкості 
по життю, хоча б ненадовго зупинила свій біг і замислилася, 
чого ж їй бракує насправді, то слідом за псалмистом повтори-
ла б: «Як лине той олень до водних потоків, так лине до Тебе, 
о Боже, душа моя».

Зміна курсу
«Хто любить навчання, той любить пізнання, а хто докір нена-
видить, той нерозумний» (Прип. 12:1).

Того вечора море несподівано розбушувалося. Хвилі 
накочувалися одна на одну, а я був досить далеко від берега. 
Хвилини здавалися мені нескінченними. Друзі на березі ні-
чим не могли мені допомогти. Я розрізняв силует моєї дру-
жини – ми чекали первістка. У мене защеміло серце, коли я 
уявив, що моя дитина зростатиме без батька. Це пробудило 
в мені надлюдську волю до життя, і я боровся з морем, яке 
несамовито намагалося втопити мене. Однак сил не виста-
чило – я втратив свідомість.

Опритомнів я вже на березі. Один з рятувальників зумів 
витягнути мене. Тієї ночі, лежачи в ліжку, я розмірковував 
над тим, що сталося. Мені було всього 23 роки. Я збирався за-
лишити служіння, хоч тільки-но приступив до нього. Усе від-
бувалося не так, як мені хотілося. У якийсь момент я збився з 
курсу, наміченого для мене Богом. Необхідно було скорегува-
ти напрямок мого життя. Виправлення – це не покарання, це 
ситуація, яка змінює напрям руху.

Під час рейсу літака може початися буря, яка загрожує 
безпеці людей. Однак пілот може змінити курс, аби благопо-
лучно дістатися до мети. Життя на Землі – це мандрівка до 
славного майбутнього, яке Бог готує для нас. Часто ми не-
помітно для самих себе забуваємо про мету й відхиляємося 
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від наміченого для нас Христом маршруту. Тоді Бог дозволяє 
грозовим хмарам стати на нашому шляху, щоб спонукати нас 
повернутися на безпечний шлях. Не відкидай Божого засте-
реження, прийми його як засіб спасіння.

Необхідно звірятися із зазначеним на карті маршрутом. 
Це життєво важливо. Мета Божественного застереження – 
наша безпека. Це застереження любові. Хто знає Бога, той ці-
нує Його попередження.

Будь упевнений: Бог любить тебе, які б урагани не стря-
сали твоє життя. Прийми застереження від Господа, обміркуй 
його і зміни шлях. Пам’ятай: «Хто любить навчання, той лю-
бить пізнання, а хто докір ненавидить, той нерозумний».

Влада Бога
«Бо й гнів людський Тебе вихваляє, решту ж гніву Ти поясом 
в’яжеш» (Псал. 76:11).

Сьогоднішній вірш – пророчий. Він повідомляє про кі-
нець боротьби між Христом і сатаною.

Неймовірно давно на Небі збунтувався Люцифер – ан-
гел світла. Він спробував узурпувати владу Творця, захопити 
Його трон. Він звинуватив Бога в несправедливості, самозве-
личенні й зажадав поклоніння і послуху собі.

Люцифер підступно спокусив третину ангелів, і на Небі 
відбулася війна. Люцифер і його військо зазнали поразки. Це 
була не війна із застосуванням фізичної сили, а боротьба ідей. 
Полем битви стали серця створених Богом істот.

Боротьба перемістилася на Землю, аргументи ворога за-
лишилися тими ж, що і на початку: Бог несправедливий, Його 
не потрібно слухати, Йому не потрібно поклонятися.

Обманом, спокусами й облудою ворог намагається за-
лучити на свій бік якомога більше прихильників. Ісус через 
Своє Слово закликає людей прямувати Його шляхом. Тому 
світ сьогодні розділений на дві частини. Не існує, як вважають 
люди, безлічі церков, ідеологій і життєвих позицій, як і не іс-
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нує безлічі панів. Є тільки два вожді, два шляхи, два війська. 
Ісус Христос одного разу сказав: «Хто не зі Мною, той проти 
Мене, і хто зі Мною не збирає, той розкидає» (Матв. 12:30). 
Це категорична заява. Або я на одному боці, або на іншому. 
Нейтральної позиції немає.

Коли Ісус повернеться вдруге, багато хто усвідомить, як 
вони помилялися. Другий прихід відновить істину і справед-
ливість. Стане очевидним, що Біблія говорила правду. Неві-
руючі люди нарешті схилять перед Христом коліна, визнають 
владу й авторитет Бога.

Цю сцену й описує Асаф: «Бо й гнів людський Тебе ви-
хваляє».

Рано чи пізно все людство визнає верховну владу Творця. 
То чи не краще зараз віддати своє серце Ісусові? Зроби це, перш 
ніж почнеш здійснювати свої сьогоднішні плани. Не чини опо-
ру Христу, тому що одного разу всі підтвердять: «Бо й гнів люд-
ський Тебе вихваляє, решту ж гніву Ти поясом в’яжеш».
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Спокійний сон
«Якщо покладешся – не будеш боятись, а ляжеш, то буде при-
ємний твій сон» (Прип. 3:24).

Ніч насамперед асоціюється з темрявою. Навіть коли в 
безхмарному небі світить повний місяць, він не розсіює тем-
ряву повністю. Іноді ніч лякає. Ти можеш вчасно не побачити 
небезпеку на дорозі. Уночі ворог може підстерігати тебе. Ніч-
ні бойові дії на війні дають перевагу тим, хто атакує. З іншо-
го боку, темрява допомагає нам заснути. А для повноцінного 
життя нам необхідний здоровий сон.

Іноді людей мучить безсоння, і вони не можуть заснути 
без ліків. Багато хто не спить через стрес, психологічні та емо-
ційні проблеми. Деякі не засинають без світла. Страх темряви 
стоїть на першому місці серед фобій, що виникають у дитин-
стві. Це несвідомий, інстинктивний страх.

У сьогоднішньому вірші міститься чудова обітниця: 
«Якщо покладешся – не будеш боятись». Це не просто обіт-
ниця, а опис конкретного досвіду.

Хто насолоджується спокійним сном? Нижченаведений 
вірш узятий з третього розділу книги Приповістей. Соломон 
починає цей розділ словами: «Сину мій, не забудь ти моєї на-
уки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать 
для тебе вони довготу твоїх днів, і років життя та спокою!» 
(в. 1, 2). Це і заклик, і обітниця.

Бог пропонує не тільки життя, а й душевний мир. Чи при-
носить задоволення життя, сповнене болю, відчаю, занепоко-
єння? Душевний мир – перша умова життя, наповненого зміс-
том. Людина, у якої спокійно на душі, працює більше й краще 
вдень, а вночі спить безтурботним сном, без страху і тривоги. 
Ми отримуємо все це, якщо дотримуємося Божих Заповідей. 
Не намагайся вижити самотужки. Дозволь Богові керувати 
твоїми планами.

Кожен день пропонує нові перспективи. Чи впевнений ти, 
що Ісус спрямовує твоє життя? Чи ознайомив ти Його зі свої-
ми планами на цей день? Якщо так, то сміливо йди і виконуй 
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завдання, які життя ставить перед тобою. Ніщо не може заля-
кати людину, котра довірила своє життя Богу. Живи з Богом, і 
«якщо покладешся – не будеш боятись, а ляжеш, то буде при-
ємний твій сон».

Бог – твій Суддя
 «Але судить Бог: того Він понижує, а того повищує» (Псал. 75:8).

Коли Адольф Гітлер перебував у зеніті слави, увесь світ 
стежив за його гучними заявами. Перечитуючи газети тих ро-
ків, можна зауважити, скільки уваги приділялося новинам, 
пов’язаним з його особою. Виступи Гітлера збирали десятки 
тисяч людей. Німеччина була готова піти за ним.

Відтоді минули десятиліття. Сьогодні Адольфа Гітлера 
та його фашистську ідеологію засуджують у німецькому су-
спільстві.

Хто керує історією? «Бог є суддя, – відповідає Асаф, – одно-
го понижує, а іншого повищує». Будь-яка влада в руках люди-
ни недовговічна. Царства з’являлися і зникали, утворювалися 
й розпадалися імперії, народи змінювали своїх вождів. Ніхто і 
ніщо не вічне. Тільки Богу підвладні долі держав і людей з усі-
ма їхніми досягненнями й помилками.

Чи були в історії Ізраїлю моменти, коли народ вважав, що 
все вийшло з-під Божого контролю, бачачи, як праведні страж-
дають, а нечестиві процвітають? До такого висновку можна 
було дійти, коли ворожі війська зруйнували Єрусалим, місто 
Бога, і розсіяли Його дітей по всій землі.

Сьогодні в житті людей відбуваються такі ж драми. Як 
часто ти у своїх стражданнях намагаєшся розгледіти Бога на 
небесному троні й переконатися, що Він тримає ситуацію під 
контролем, але не бачиш Вседержителя за потоком сліз? І зда-
ється, що трон порожній і зло тріумфує.

Однак у цьому псалмі говориться про Визволителя Із-
раїлю. Це гімн подяки за те, що ніч минула, тіні розсіялися, 
знову засяяло сонце свободи: «Прославляємо, Боже, Тебе, 
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прославляєм, бо близьке Твоє Ймення! Оповідають про чуда 
Твої», – так починається цей псалом.

Будь-яка людина, яка отримала владу, може високо під-
нятися у власних очах, вважаючи себе маленьким богом. 
Можливо, зараз ти згадав приклад неправильних дій котроїсь 
гордовитої людини, котра думає, що ніколи не випустить от-
риманої влади зі своїх рук. Але це не так. У цьому житті люди 
отримують владу не зі сходу, заходу або пустині (в. 7). Бог ви-
рішує, коли покласти край беззаконній владі. Якщо тобі зда-
ється, що хтось використовує владу на зло, або, що ще важли-
віше, якщо у тебе є хоча б найменша влада, пам’ятай: «Судить 
Бог: того Він понижує, а того повищує».

Свіже листя
«Хто надію кладе на багатство своє, той впаде, а праведники 
зеленіють, як листя» (Прип. 11:28).

Аугусто й Адела були щасливі в шлюбі, поки Адела не 
почула про Добру вістку і біблійні принципи, донині їй неві-
домі. Аугусто стверджував, що дружина вірить у «ці стародав-
ні релігійні байки», тому що вона наївна.

Подружжя було дуже багате. Але Адела розуміла: гроші і 
власність були отримані ними внаслідок шахрайства та злов-
живання довірою людей. Вірою прийнявши Божий мораль-
ний Закон у своє серце, вона твердо вирішила відмовитися від 
колишніх вчинків.

Відтоді й почалися в сім’ї суперечки й розбрат. Подружжя 
мешкало в одному будинку, було власником сімейної фірми, 
але тепер їхні принципи, за якими велися справи і будувало-
ся життя загалом, стали діаметрально протилежними. Так не 
могло тривати довго. Врешті-решт вони розлучилися.

Адела опинилася в непростій ситуації. У неї було двоє ді-
тей, і вона спробувала врятувати шлюб. Однак врешті-решт 
жінка дійшла висновку: якщо вона хоче мати чисту совість пе-
ред Богом, у неї не залишається іншого виходу.
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Аугусто скористався безпорадністю дружини та її вірні-
стю новим цінностям. Він привласнив її частку у фірмі й та-
ким чином залишив напризволяще. Єдиним богом для нього 
були гроші, котрих він мав у надлишку. У його серці не зали-
шалося місця для щедрості та співчуття. Аугусто сказав, що 
Адела сама вибрала таке життя.

Минуло п’ять років. Спочатку Адела була схожа на суху 
траву. Однак це було оманливе враження. Насправді жінка 
жила Божими обітницями, котрі говорили, що Адела відро-
диться, як листя навесні. Так і сталося. За допомогою сусідів 
вона почала нову справу, маленьке домашнє виробництво. 
Зараз Адела володіє успішним підприємством з виробництва 
напівфабрикатів. А фірма Аугусто зазнала краху через його 
непомірні амбіції.

Поміркуй над досвідом цих людей. Це живе свідчення 
того, що «хто надію кладе на багатство своє, той впаде, а пра-
ведники зеленіють, як листя».

Віддай усе Богу
 «А душа моя в Господі буде радіти, звеселиться Його допомо-
гою!» (Псал. 35:9).

Чи був ти коли-небудь жертвою несправедливості? Чи 
бувало таке, що хтось намагався зашкодити тобі і ти відчу-
вав, що вже перебуваєш на межі зриву? Якщо так, то ти зро-
зумієш, що відчував Давид, коли писав цей псалом. «Свідки 
встають неправдиві, чого я не знав – питають мене, відда-
ють мені злом за добро, осирочують душу мою!.. з дармоїда-
ми та пересмішниками скрегочуть на мене своїми зубами» 
(Псал. 35:11, 12, 16), – скаржиться він. Як би ти вчинив у 
такій ситуації? 

Людина бажає побачити, як ворог отримує по заслугах. 
Проте це неприйнятно для християнина. Ісус прийшов, аби 
показати нам кращий шлях: «А Я кажу вам: Любіть ваших во-
рогів, благословляйте тих, що проклинають вас, робіть добро 
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тим, що ненавидять вас, і моліться за тих, що кривдять і пере-
слідують вас» (Матв. 5:44). Про це говорив і апостол Павло: 
«Не мстіть за себе, любі, але дайте місце гніву Божому, як на-
писано: В Моїй владі є помста, і Я віддам, – каже Господь» 
(Римл. 12:19).

Я вибрав цей вірш для сьогоднішніх роздумів, тому що в 
ньому ми знаходимо відображення реакції Христа на неспра-
ведливість щодо Нього.

Ситуація, у якій Давид написав цей псалом, представлена   
в Біблії так: «І взяв Саул три тисячі війська, вибраних з усього 
Ізраїля, і пішов шукати Давида та людей його… І прийшов він 
до кошар на отари при дорозі, а там печера. І Саул увійшов 
туди для потреби, а по боках печери сиділи Давид та люди 
його» (1 Сам. 24: 3, 4).

Саул, сам того не знаючи, опинився в руках Давида. Навіть 
воїни Давидові сказали: «Оце той день, що Господь говорив до 
тебе: Ось Я даю ворога твого в твою руку, і ти зробиш йому, 
як буде добре в твоїх очах» (в. 5). Якби Давид, скориставшись 
моментом, помстився, то потім відчув би гіркоту провини.

Давид вважав за краще чекати. Бог обіцяв йому царство й 
виконав обіцянку в потрібний час. Той, хто залишає правосуд-
дя в руках Бога, ніколи не програє.

Як би ти не страждав від несправедливості, дозволь Богу 
стати на твій захист, – і тоді ти зможеш сказати: «А душа моя в 
Господі буде радіти, звеселиться Його допомогою!».

Допоможи зараз
«Не кажи своїм ближнім: “Іди, і знову прийди, а взавтра я 
дам”, коли маєш з собою» (Прип. 3:28).

Чому людина відповідає на прохання про допомогу: 
«Потім», якщо має можливість допомогти зараз? Єдина мож-
лива причина – небажання допомогти. Чому ж тоді просто не 
відповісти відмовою? Можливо, людина дає таку відповідь із 
ввічливості, сподіваючись на те, що прохач сам зрозуміє, що 
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не отримає допомоги, і більше не звернеться. Для багатьох 
це маневр, аби не обтяжувати себе. Однак в очах Бога це від-
сутність любові й милосердя. Рано чи пізно такі люди стають 
жертвами власної бездушності. Вони знають, що не виконали 
свого обов’язку, і це руйнує їхню душу.

У наведеному тексті є дві ідеї. По-перше, допомагай, коли 
можеш, і ти отримаєш благословення. Спекотного дня в Са-
марії якийсь незнайомець, що сидів біля колодязя, звернув-
ся до жінки, котра прийшла по воду: «Дай мені напитися». 
Жінка могла допомогти – у неї було чим зачерпнути воду й 
дати стомленому подорожньому. Вона засумнівалася і ледь не 
втратила найбільше благословення у своєму житті. Ісус заго-
ворив з нею не тому, що не міг вгамувати спрагу без її допомо-
ги. Він володіє всіма джерелами води у світі. Ісус попросив у 
неї води, щоб звернутися до її душі. Коли ти надаєш допомогу 
ближньому, благословення насамперед зливаються на тебе.

По-друге, не думай, що завуальованою відмовою ти про-
являєш тактовність. Ти обманюєш і підводиш людину. Почув-
ши відмову, вона піде шукати допомоги в іншому місці, щоб 
розв’язати свою проблему. Подаючи оманливу надію, ти зав-
даєш людині ще більшої шкоди.

Мудрість не в тому, щоб хитро позбутися проблеми. Це 
так зване умивання рук, що породжує в тобі порожнечу, яка 
робить черствою душу й отруює життя.

Як ти вчиниш сьогодні? Спробуєш уникнути незручно-
стей чи будеш робити те, що можеш? Немає нічого кращого, 
ніж спокійна совість і усвідомлення виконаного з любов’ю 
обов’язку. З Божою допомогою підтримуй інших і «не кажи 
своїм ближнім: “Іди, і знову прийди, а взавтра я дам”, коли 
маєш з собою».

Буря мине
 «Встань же, о Боже, судися за справу Свою, пам’ятай про що-
денну наругу Свою від безумного!» (Псал. 74:22).
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Цей вірш навчає нас, як молитися, коли горе стукає у 
двері серця і складається враження, що Бог не бачить того, 
що відбувається. Деякі люди не сприймають Господа серйоз-
но. Вони глузують з віри тих, хто шукає Його. Викладач в 
університеті може виставити тебе на посміховище перед од-
нокурсниками, начальник може жартувати над твоїми прин-
ципами, з тебе можуть відкрито знущатися за те, що ти не 
чиниш проти совісті.

Цей псалом написав Асаф. З контексту можна зрозуміти, 
що він жив у той період історії Ізраїлю, коли вороже військо 
зруйнувало святиню. У чому вістка цього псалма сьогодні, 
коли вороги явно переслідують тебе й хочуть зруйнувати 
твою святиню – душу, розум і совість?

Атаки ворога спрямовані не на тебе. Він воює з Богом. 
Справжнє страждання, пережите Божими дітьми, – не фізич-
не. Ворог спотворює твоє уявлення про характер Бога, щоб ти 
повірив, що Господь не цікавиться тобою, що Він несправед-
ливий і тому допускає трагедії у твоєму житті.

Більшість людей не розуміє справжньої мети ворога, а 
Асаф зрозумів і висловив у своєму псалмі. Тому він благає: 
«Встань же, о Боже, судися за справу Свою!».

Щоразу, коли біль вривається в чиєсь життя, виникає пи-
тання про верховенство Бога. Його любов, милосердя, пра-
ведність і справедливість підпадають під осуд. Цим поясню-
ється існування людських страждань.

Щодня мільйони ангелів спостерігають за тим, як людина 
реагує на біль. Що робиш ти? Чи проклинаєш Бога, як того 
прагне ворог, чи падаєш в обійми Ісуса, щоб перечекати бурю?

Момент болю, який ти переживаєш, є наслідком бороть-
би сатани проти Христа. Божа обітниця непорушна. Господь 
не забуває про тебе, й атака ворога буде відбита рішучіше, 
ніж ти думаєш.

Тому в скрутну хвилину благай, не сумніваючись: «Встань 
же, о Боже, судися за справу Свою, пам’ятай про щоденну на-
ругу Свою від безумного!».
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«Зле робить, як хто за чужого поручується, хто ж поруку нена-
видить, той безпечний» (Прип. 11:15).

Нерозумно ручатися за чужого, хоч і справжнє облич-
чя знайомих можна побачити, тільки давши їм гроші або 
владу.

Гроші мають здатність притягувати, засліплювати. Бага-
тьох людей вони збивають з істинного шляху, розбещують. 
Настає кінець дружбі, розпадаються сім’ї, руйнуються взає-
мини, – а все тому, що людина, яку вважали другом, за яку 
поручилися, не виправдала довіри.

Вищенаведений текст говорить не тільки про поруку за 
іншу людину. Ідеться також про неправильне використання 
позичених коштів. Немає біблійної підстави стверджувати, 
що сам собою кредит – це погано, але є багато біблійних по-
рад про мудре використання грошей. Позичаючи гроші, ти 
потрапляєш у залежність від позичальника, що вже недобре.

Сучасне суспільство – споживацьке. Реклама намагаєть-
ся продати тобі те, що ти не планував купувати. Вона нав’яз-
ливо створює ілюзію потреби в тому, чого ти насправді не 
потребуєш. У результаті людина відчуває себе нещасною і 
неповноцінною, тому що не може купити те, що побачила 
в рекламному ролику, і починає витрачати гроші, яких у неї 
немає.

Кредитні картки часто перетворюються на пастку для їх-
ніх власників. Борги ростуть подібно до снігової лавини, по-
грожуючи розчавити того, хто зліпив перший сніжок.

Порада така: не думай, що найкраща допомога, яку ти 
можеш надати людині, котра тоне в морі боргів, – це позичи-
ти їй ще грошей або поручитися за неї перед банком.

У таких випадках боржникові краще зупинитися й замис-
литися над своїм способом життя й пріоритетами, ретельно 
проаналізувати, на що він витрачає гроші. А після цього йому 
потрібно довіритися Богові і просити Його про допомогу, аби 
бути вірним розпорядником своїх фінансів. Бог допоможе 
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розставити в потрібному порядку цінності та пріоритети лю-
дини, щоб вона вилізла з боргової ями, нікого не обтяжуючи 
проханнями дати велику суму в борг, тому що «зле робить, 
як хто за чужого поручується, хто ж поруку ненавидить, той 
безпечний».

Ангельська охорона
 «Ангол Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, – і 
визволює їх» (Псал. 34:8).

У печері Адуллам, де Давид, рятуючи своє життя, ховався 
від Саула, було темно. Проте і зовні темрява була такою ж не-
проглядною. Утікаючи на південь, він дістався до землі филис-
тимлян, де його схопили і привели до царя Ахіша. Давид при-
кинувся божевільним, «і шалів при них, і бив по дверях брами, 
і пускав слину свою на свою бороду» (1 Сам. 21:14).

Ахіш наказав відпустити його. Давид, вибираючи безлюд-
ні дороги, дістався до печери Адуллам. Там, переховуючись 
кілька місяців, він і написав 34-й псалом, де розповів, як по-
долав страх, що наповнював життя, коли труднощі здавалися 
нездоланними.

Бог бажає, щоб і ти очима віри побачив те, що фізичний зір 
розрізнити не може. Давид побачив дивовижну картину: «Ан-
гол Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, – і 
визволює їх». Отже, ти не залишаєшся сам на сам з буревієм.

Була четверта година холодного вересневого ранку, коли 
ми дісталися до річки. Температура вже опустилася до нуля. 
Ми прямували до Крусеро, населеного пункту, розташовано-
го у горах на висоті 4133 метри над рівнем моря, – це найвища 
точка перуанської частини Альтіплано.

Перша група вирушила туди на день   раніше, щоб приготу-
вати все до нашого прибуття. Однак коли ми дісталися до річ-
ки, то побачили, що їхня машина застрягла на переправі й течія 
загрожує знести її. Дві жінки, стоячи босоніж у крижаній воді, 
штовхали машину. Ми поспішили на допомогу, але всі зусилля 
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були марні. І раптом біля нас зупинився джип. Водій дістав ста-
левий трос, зачепив нашу машину, витягнув її на інший берег, 
забрав трос і поїхав. Що привело цю людину на пустельну гір-
ську дорогу ще до світанку? Звідки вона взялася?

У багатьох з нас на очі навернулися сльози. Ніхто нічого не 
сказав, але всі ми знали, що це було виконання Божественної 
обітниці: «Ангол Господній табором стає кругом тих, хто бо-
їться його,– і визволює їх».

Дорога, яку ти вибираєш
«Глупота людини дорогу її викривляє, і на Господа гнівається 
її серце» (Прип. 19:3).

Не тільки в Біблії, а й у багатьох інших книгах життя 
порівнюється з дорогою. В «Одіссеї» Гомера головний герой 
мандрує десять років; у книзі Джона Буньяна життя христи-
янина постає як довга подорож з міста Руйнування до Небес-
ної країни.

У Біблії представлений єдиний шлях до справжнього, віч-
ного щастя, проте сьогодні люди думають інакше. Вони ві-
рять у те, що існує безліч шляхів, які ведуть до Бога, і важливо 
лише щиро вірити. Відстоювати інший погляд стало неполіт-
коректно.

Ісус, живучи на Землі, сказав: «Входьте вузькими воріть-
ми, бо широкі ті ворота й широка та дорога, що ведуть до за-
гибелі, – і багато є тих, що ними входять; але вузькі ті ворота 
й тісна та дорога, що ведуть до життя, – і мало є тих, що їх 
знаходять» (Матв. 7:13, 14).

Якби Ісус прийшов на Землю сьогодні, Його слова вважали 
б неприпустимими. Проте в них прихована істина: щастя в цьо-
му світі залежить від вибору єдино правильного Божого шляху.

Соломон вживає слова «дорога», «шлях», «стежка» близь-
ко ста разів. Мудрість, згідно з книгою Приповістей, – це не 
тільки те, що ти робиш, це шлях, яким ти прямуєш. Відкидаю-
чи шлях, указаний Богом, ти відкидаєш і Його Самого.
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Говорячи про життєвий шлях, Соломон підкреслює, 
що людина вільна вибирати. Він часто протиставляє життя 
тих, хто став на Божий шлях, життю тих, хто його відкинув. 
Справжня релігія – не релігія заборон, це вибір істинно-
го шляху. Ти вибираєш, вирішуєш. Ти також береш на себе 
відповідальність за свій вибір. У результаті ти дійдеш або до 
життя, або до смерті.

Сьогоднішній вірш закликає задуматися: куди ти йдеш? 
Куди приведе тебе той шлях, який ти вибрав? Визнай, що 
«глупота людини дорогу її викривляє», і вибери шлях Божої 
мудрості.

Не страждай даремно
«Не будьте, як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба прибор-
кати оздобою їхньою – вудилом і вуздечкою, як до тебе вони 
не зближаються» (Псал. 32:9).

Гріх завдає таких ран, які можуть виявитися смертельни-
ми. Однак шрами, що залишилися від цих ран, слугують для нас 
уроками. Давид на власному досвіді пізнав, що внаслідок скоє-
ного гріха, який руйнує, ти отримуєш життєві уроки, хоч і гіркі.

У молитві каяття він обіцяє Богу: «Я буду навчати без-
законців доріг Твоїх, – і навернуться грішні до Тебе» (Псал. 
51:15). Давид готовий поділитися з іншими тими уроками, які 
він здобув зі свого гіркого й трагічного досвіду.

Псалом 32 – виконання цієї обіцянки. Це повчальний пса-
лом, перший з дванадцяти подібних.

Давид бажає, щоб ми зрозуміли найголовніше: гріх руй-
нує все на своєму шляху, тому треба втікати від нього.

Замучений тягарем провини за скоєне, він провів довгі 
ночі без сну, ночі відчаю і скорботи. Його совість докоряла 
йому. «Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному 
зойку моєму, бо рука Твоя вдень та вночі надо мною тяжить, 
і волога моя обернулась на літню посуху!» – свідчить він на 
початку псалма (в. 3, 4).

10 
÷åðâíÿ

 
    

    ïîíåäiëoê



199199

Урок він дістав ціною болю і сліз. Переживши цей жах-
ливий період, Давид радить: «Не будьте, як кінь, як той мул 
нерозумні» (в. 9).

У чому різниця між людиною і твариною? У свободі вибо-
ру. Людина може вибирати і вирішувати, натомість тварина 
керується своїми інстинктами. Але й тварини часом відкида-
ють те, що шкодить їм, а людина як вільна істота наполягає на 
тому, щоб іти назустріч руйнуванню.

Цікаве порівняння з такими тваринами, як коні та мули. 
Коні за своїм характером прагнуть скакати вдалину. Мули 
схильні пручатися. Давид наводить цих тварин як приклад, 
аби навчити нас.

Сьогодні ти будеш приймати рішення, які в результаті 
приведуть тебе до життя або до смерті. Ти можеш грішити, 
але тоді будь готовий страждати і плакати, а можеш бути щас-
ливим – вибір за тобою.

Іди по життю з Богом. Не втікай   від Нього і не пручайся. 
Біблія радить: «Не будьте, як кінь, як той мул нерозумні, що 
їх треба приборкати оздобою їхньою – вудилом і вуздечкою, 
як до тебе вони не зближаються».

Брехливий не буде врятований
«Свідок брехливий не буде без кари, а хто брехні говорить, не 
буде врятований» (Прип. 19:5).

У цьому вірші можна виокремити дві ідеї. Перша: будь-
яка людська дія спричиняє наслідки. Свідка, котрий обманює, 
карають. Друга: обман неминуче приведе людину до краху. 
Рано чи пізно обман розкриється, і обманщика чекає ганьба.

І неправдиве свідчення, і обман кореняться в егоїзмі. 
Брехливий свідок продає свою совість за гроші чи іншу виго-
ду. Одна жінка перед смертю зізналася, що багато років тому 
обмовила на суді людину, зруйнувавши тим самим їй життя. 
Вона так жадала отримати прощення від невинно потерпіло-
го, перш ніж помре…
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Керівник компанії досягнув свого високого становища за 
допомогою обману. Насправді він ніколи не навчався в уні-
верситеті, його диплом був підробкою.

У першому випадку жінка, одного разу продавши свою со-
вість, до смерті не знала спокою, жила під гнітом провини. У 
другому випадку після підйому кар’єрними сходами було га-
небне падіння, коли обман розкрився.

Обоє егоїстично шукали блага лише для себе і, здаєть-
ся, досягли свого. Чому ж кінець їхніх історій такий сумний? 
Вище наведений текст відповідає на це запитання. За все до-
водиться платити. У кожної дії є наслідки. У якийсь момент 
здається, що неправда вигідна, але час – невблаганний суддя. 

Навіть якщо правда завдає болю, не уникай її. Тікаючи від 
правди, від реальності, ти спотикаєшся і котишся в бездонну 
прірву. Падаючи в неї, ти перестаєш розуміти те, що відбу-
вається, ти ні в чому не впевнений, тому мучишся. Ти вже не 
можеш радіти тим дрібницям, які життя нам дарує щодня. Це 
призводить до втрати особистісних цінностей. Хто ти тепер? 
Як сприймають тебе навколо? Як знайти мир у серці? Як стати 
щасливим, якщо в душі хаос?

В Ісусі біль відступає. Перед Ним немає необхідності 
прикидатися. Він – істина і життя. Якщо у твоєму серці живе 
Хрис тос, то ти прямуєш дорогою істини і твої уста говорять 
правду. Не зраджуй істину, тому що «свідок брехливий не 
буде без кари, а хто брехні говорить, не буде врятований».

На схилі літ
«Не кидай мене на час старости, коли зменшиться сила моя, не 
лиши Ти мене» (Псал. 71:9).

Відкинення і самотність часті гості в цьому світі. Жодна 
людина не хоче бути відкинутою або самотньою. Однак у світі 
гріха це – реальність.

Усе, що має початок, має й кінець. Час незворотній і не-
вблаганний. Стрілки годинника біжать уперед, й одного разу, 
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поглянувши на своє відображення в дзеркалі, ти розумієш, що 
свіжість і молодість покинули тебе…

Людьми похилого віку часто нехтують. Старість, бідність 
і смуток немовби взаємопритягуються. Про старих забува-
ють, залишають без підтримки…

Автора 70-го псалма непокоїть не відкинення і забуття, не 
відсутність людської підтримки. У псалмах не раз говориться, 
що зло, яке можуть заподіяти люди, не страшне. Взаємини з 
Богом – ось що насправді важливо.

Життя з Христом прекрасне і радісне в будь-якому віці. 
Дитинство має свої переваги й обмеження. Дитина може 
безтурботно гратися цілими днями, але не може піти, куди 
захоче. У молодості буває як добре, так і погане. Ти можеш 
приймати самостійні рішення, у тебе багато сили, енергії. Ти 
можеш піднятися на вершину гори або опуститися на глиби-
ни океану в пошуках коралових рифів. Однак, приймаючи рі-
шення, ти відповідаєш за них і іноді платиш високу ціну.

Приходить старість. Трудовий шлях закінчений, зобов’я-
зання перед життям виконані, діти виросли й живуть благо-
получно. А ти дедалі більше відчуваєш тягар років, слабшає 
зір і слух, бракує сил.

Це реальність, від якої не втекти. І тому необхідна муд-
рість, щоб і в старості жити, насолоджуючись тим хорошим, 
що життя приберегло для тебе. Псалмист просить Бога про 
найважливіше: «Не кидай мене!»

Життя без Бога порожнє і безглузде. Старість без Бога – 
сутінки, непроглядна темрява, самотність і забуття. Старість 
із Богом – останній відрізок шляху перед короткочасним 
смертним сном і вступом до вічності.

Неважливо, на якому життєвому етапі ти перебуваєш за-
раз. Проси всім серцем: «Не кидай мене на час старости, коли 
зменшиться сила моя, не лиши Ти мене».

Будь вірний
«Не виорюй лихого на свого ближнього, коли він безпечно з то-
бою сидить» (Прип. 3:29).
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Невірність, без сумніву, – одна з найгірших вад люд-
ського характеру. Невірна людина, прикидаючись другом, та-
ємно шкодить за твоєю спиною, зраджує тебе.

Одного разу я отримав листа, автор якого обурювався тим, 
що його кращий друг, котрому він допоміг працевлаштуватися 
на фірму, де працював сам, зрадив його й відібрав посаду. «Я 
міг очікувати цього від кого завгодно, але не від нього, адже я 
вважав його кращим другом!» – ішлося в листі.

Іншим разом я розмовляв із жінкою, котра запросила свою 
найкращу подругу пожити деякий час у своєму будинку – у тієї 
жінки був складний життєвий період. Коли в неї відкрилися 
очі, подруга вже завела роман з її чоловіком. «Як вона могла 
виявитися такою лукавою облудницею і лицеміркою?» – запи-
тувала нещасна.

У наведеному вірші Соломон звертається саме до таких 
людей, які через невпевненість, заздрощі, амбіції або інші при-
чини не вміють зберігати вірність.

Зрада завдає більше шкоди тому, хто її вчинив, ніж тому, 
кого зрадили. Будь-який біль, що спіткав нас ззовні, вщухає. 
Для цього потрібен час, і рани загояться, залишаться тільки 
шрами. Внутрішні рани нерозкаяного гріха значно небезпечні-
ші. Повільно, але нещадно вони руйнують життя.

Одного разу я впав у ванній, ударився головою і втратив сві-
домість. Опритомнівши, я відразу ж оглянув себе і не знайшов 
ушкоджень – ні ран, ні синців. Мене нічого не турбувало. Однак 
через півгодини я знову втратив свідомість. Мене відвезли у від-
ділення швидкої допомоги і після обстеження поклали в лікарню. 
Пізніше лікар сказав мені, що в мене почалася внутрішня крово-
теча, і якби мене привезли на півгодини пізніше, я б не вижив.

Зі зрадником відбувається щось подібне. Він може й не зна-
ти цього, але життя поступово «витікає» з нього. Він нещасли-
вий, тому що не може насолоджуватися життям. Його невір-
ність шкодить йому більше, ніж другу, якого він зрадив. Своєю 
зрадою він руйнує своє серце.

В Ісусі ми знаходимо повноту життя і сили, щоб іти до 
здійснення своєї мрії, нікого не зраджуючи. У Христі ми вчи-
мося безкорисливості й турботи про добробут інших.
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Будь справжнім другом для тих, хто поруч з тобою, довіряє 
тобі: «Не виорюй лихого на свого ближнього, коли він безпеч-
но з тобою сидить».

«Боже, Ти потрібен мені»
«А я вбогий та бідний, – поспіши ж Ти до мене, о Боже: моя поміч 
і мій оборонець – то Ти, Боже мій, – не спізняйся!» (Псал. 70:6).

Що сталося б зі Всесвітом, якби Бог хоч на секунду пере-
став підтримувати його? Які катаклізми вселенського масшта-
бу відбулися б, якби Господь забув про Своє творіння? Однак 
коли біль вривається в життя людини, перше, що спадає їй на 
розум: «Бог залишив мене і забув про Cвої обітниці».

Давид благає: «Боже мій, не спізняйся!». Він навіть не за-
мислювався, яка трагедія сталася б, якби Господь зупинився.

Ісус, живучи на цій Землі, одного разу сказав: «Мій Отець 
працює дотепер, – працюю і Я» (Івана 5:17). Бог ніколи не 
зволікає, ніколи не забуває про те, що відбувається з Його 
дітьми. Він щодня захищає й визволяє нас. Його погляд по-
стійно спрямований на кожну людину. Він готовий будь-якої 
миті прийти нам на допомогу.

Вищенаведений вірш допомагає нам зрозуміти, як від-
чути підтримку Бога. Визнай, що ти «вбогий та бідний». Бог 
не зможе зробити щось для того, хто говорить: «Я багатий, 
розбагатів і нічого не потребую!» (Об’явл. 3:17). Фальшиве 
відчуття самодостатності створеної істоти – нездоланна пере-
шкода між нею й Творцем. Сучасні ідеї, що звеличують люди-
ну, заважають Богу благословити нас.

Найкоротша дорога до престолу Божої благодаті лежить 
через визнання того, що я – грішник. У мені немає нічого хо-
рошого, я приходжу до Бога нужденний, з порожніми руками і 
прошу зробити те, на що в мене немає сил.

Що відбувається у твоєму особистому, сімейному, духовно-
му і професійному житті? Ти борешся, намагаючись самостійно 
тримати ситуацію під контролем, але тобі це не вдається? Зали-
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шається тільки молитися: «А я вбогий та бідний, – поспіши ж 
Ти до мене, о Боже: моя поміч і мій оборонець – то Ти, Боже 
мій, – не спізняйся!».

Ти знайдеш те, що шукаєш
«Хто прагне добра, той шукає вподобання, хто ж лихого жадає, 
то й прийде на нього воно» (Прип. 11:27).

Коли я був підлітком, мені подобалося дивитися на те-
чію річки Рімак, що спускалася з гірських крижаних вершин 
Перу і впадала в Тихий океан. Вона протікала повз школу, 
де я навчався. Рімак – так назвали річку індіанці кечуа. Це 
означає «говірка», «гомінлива». Вона особливо шумна в до-
щовий період, коли течія настільки бурхлива, що по її дну 
перекочуються камені. Мені подобався шум річки. Я міг на 
повний голос декламувати вірші, щоб удосконалити свою 
дикцію, і ніхто мене не чув.

Одного разу, повертаючись від річки, я побачив осине 
гніздо, що висіло високо на вербі, і цієї ж миті мені спало на 
думку збити його. Наведений вірш говорить: хто шукає добра, 
знайде його. Мені ж треба було вивчити другу його частину: 
«Хто ж лихого жадає, то й прийде на нього воно».

Очевидно, що руйнувати осине гніздо не було ані доброю 
справою, ані безневинною розвагою. Насправді я «шукав зла».

Виконати задумане виявилося не так вже й просто. Тепер 
я день у день ходив до річки, але не для того, щоб читати вір-
ші, а щоб зруйнувати гніздо. Я кидав у нього каміння, про-
являючи завзятість, гідну іншого застосування. Нарешті мені 
вдалося домогтися свого. Гніздо полетіло вниз, і через лічені 
секунди за мною гнався величезний осиний рій… Мені не за-
лишалося нічого іншого, як просто в одязі стрибнути в річку, 
а потім боротися з течією, щоб вона не віднесла мене.

Соломон задовго до цього передбачив те, що сталося зі 
мною. Тоді я ще не знав цього вірша. Слава Богу, що злом, яке 
я накликав на себе, виявився тільки рій розлючених комах!
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Ти живеш, а значить, до чогось прагнеш, чогось шукаєш. 
Життя – постійний пошук. Усі ми рухаємося в якомусь на-
прямку, а той, хто не прагне вперед, автоматично котиться 
назад. Чого шукаєш ти: добра чи зла? Чи впевнений ти, що об-
раний тобою шлях веде до добра? Це життєво важливо. Перш 
ніж вийти сьогодні з дому, постав собі ці запитання, тому що 
від твоїх відповідей залежить, що тебе чекає: «Хто прагне до-
бра, той шукає вподобання, хто ж лихого жадає, то й прийде 
на нього воно».

«Спаси мене, Боже!»
«Спаси мене, Боже, бо води вже аж до душі підійшли!» 
(Псал. 69:2).

Псалом 69 – один з найбільш цитованих авторами Но-
вого Завіту. Матвій, Марко, Лука, Іван і апостол Павло вико-
ристовували вірші з цієї чудової пісні.

Давид часто перебував у важких обставинах до самої ста-
рості. Ворог постійно завдавав йому ударів, намагаючись зруй-
нувати його віру й довіру до Бога.

Цього разу Давид відчував сильні душевні муки. Емоції ви-
пліскувалися через край. Внутрішня напруга сковувала його.

Як говориться в тексті, «води вже аж до душі підійшли». 
Він відчайдушно благав про порятунок, і Божественна допо-
мога надійшла вчасно. Цей псалом говорить не просто про 
порятунок Давида в конкретній ситуації, але й про звільнення 
Сіону в день лихоліття. Страждання Давида стають образним 
зображенням страждання всього народу.

Схоже, що емоційний біль був викликаний неправдиви-
ми звинуваченнями ворогів. У п’ятому вірші читаємо: «Тих, 
хто мене без причини ненавидить, стало більш, як волосся на 
моїй голові, набралися сили мої вороги, що безвинно мене 
пере слідують, – чого не грабував, те вертаю!». Неважливо, що 
це були за вороги. Важливо те, що під час небезпеки Давид 
знав, до Кого звернутися за допомогою.
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Життєві проблеми схожі на бурхливі потоки води. Іноді 
вир нещастя настільки затягує людину, що вона втрачає ба-
жання жити... Як швидко поразка змінює перемогу, горе при-
ходить на зміну радості, смерть іде слідом за життям!..

Те, що зараз у тебе немає проблем, не гарантує, що завтра 
буде так само. Тому нам треба навчитися щомиті залежати від 
Бога. У такому разі, якщо хвилі життєвих труднощів будуть 
накочуватися на душу, прагнучи потягти нас на дно, ми спа-
семося. Невидимі ниточки віри, що зв’язують нас із Богом, не 
дозволять нам потонути.

Радісно чи сумно тобі сьогодні? У цьому житті дощові й со-
нячні дні чергуються, весна приходить на зміну зимі. Але якщо 
ти впевнений, що твоє життя – у руках Бога, то можеш благати: 
«Спаси мене, Боже, бо води вже аж до душі підійшли!».

Сяй!
«Мудрі славу вспадковують, а нерозумні носитимуть сором» 
(Прип. 3:35).

Бог обіцяє нагороду мудрим. У біблійному розумін-
ні муд рий не той, хто багато знає, а той, хто вміє практично 
застосовувати Богом дані знання. Біблія сповнена порад, які 
стосуються всіх сфер життя, і тому той, хто дотримується цих 
порад, мудрий. Така людина буде виділятися з натовпу.

Протилежність мудрості – безумство. Тільки нерозваж-
ливі люди відкидають поради Бога, і врешті-решт вони будуть 
посоромлені.

Нерозумний пожинає плоди свого безумства. Люди нех-
тують порадами Бога, вважаючи їх застарілими й непотріб-
ними. Вони упевнені, що знайдуть кращий шлях, потураючи 
своїм інстинктам і нахилам. Вони наважуються критикувати 
поради Самого Бога, тлумачать з людського погляду прин-
ципи, встановлені Ним. І все це начебто робиться заради 
щастя й свободи людини, однак призводить до неминучої 
ганьби.
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Яка іронія! Вони хотіли сяяти, як зірки, але не випромі-
нювали навіть найменшого світла. Вони хотіли приваблювати 
до себе всі погляди, проте впали під гнітом власних помилок. 
Вони хотіли засліплювати, однак поховані в домовині ганьби, 
до якої їх привів дух незалежності.

Ще одна відмінність між мудрими і нерозумними в тому, 
що перші успадковують славу, а других очікує безчестя. Щоб 
наслідувати, тобі нічого не треба робити. Спадщина – резуль-
тат любові. Мудрі не служать за нагороду, але в дар від Госпо-
да отримують усе. Нерозумні ж борються за те, щоб отримати 
все, але їх чекає поразка.

Стань мудрим. Це вимагає часу й зусиль. Це може бути 
болісним і повільним процесом, але він вартий того, щоб 
пройти його.

Не виходь сьогодні з дому без упевненості в тому, що Ісус 
направляє твоє життя. Тільки в цьому випадку ти будеш сяя-
ти, тому що «мудрі славу вспадковують, а нерозумні носити-
муть сором».

Суд і правда
«І скаже людина: “Поправді є плід справедливому, справді є 
Бог, – суддя на землі!”» (Псал. 58:12).

Людство завжди хвилювало питання: «Твої очі занад-
то пречисті, щоб міг Ти дивитись на зло, і на насильство ди-
витись не можеш. Чому ж дивишся Ти на грабіжників, мо-
вчиш, коли несправедливий винищує справедливішого від 
себе?» (Авак. 1:13). Схоже, пророк Авакум у двох реченнях 
висловив скаргу багатьох людей, що зіткнулися з несправед-
ливістю.

Якщо подивитися правді в очі, цілком можливо, що в май-
бутньому тебе чекає бідність, злидні чи навіть в’язниця. А якщо 
ти подивишся навколо, то побачиш велику кількість безприн-
ципних і безсовісних успішних людей, які домагаються всього, 
чого хочуть. Несправедливість настільки заполонила цей світ, 
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що люди часом починають сумніватися, чи варто бути чесним, 
щирим, відповідальним, безкорисливим…

Центральна тема 58-го псалма – зловживання судовою 
владою. Деякі богослови припускають, що цей псалом Давид 
написав після того, як вийшов з палацу, змішався з народом і 
зрозумів, наскільки спотворений суд в Ізраїлі. Це обурило його. 
Ті, кому було довірено стежити за справедливістю рішень, пі-
клуватися про те, щоб тріумфувала правда, виявилися людьми 
з продажною совістю. Вони гнобили невинних, дозволяли ко-
рупції роз’їдати країну, і це було неприпустимо.

Яке гірке розчарування – звертатися за правосуддям з усі-
ма доказами своєї невинності, а тебе визнають винним!.. Або 
бачити, як особа, наділена владою, привласнює чуже і як її 
оголошують чесною...

Давид починає цей псалом із запитання: «Чи ж то справді 
ви, можні, говорите правду, чи людських синів слушно судите?»

Увесь псалом пронизаний обуренням, але у вірші 12 ви-
словлена   впевненість у тому, що врешті-решт Бог вчинить 
праведний суд.

Це не той суд, який відбудеться під час Другого прихо-
ду Христа, це обіцянка для цієї Землі. Бог справедливий, Він 
бачить усе. Ніщо не приховане від Його очей. І якщо Бог не 
втручається, то тільки тому, що не настав потрібний момент, 
щоб отримати відплату.

Збережи цю обітницю у своєму серці, не дозволяй отруті 
розчарування й сумнівів зруйнувати твою душу. Незабаром 
ти на власні очі побачиш, що «поправді є плід справедливому, 
справді є Бог, – суддя на землі!»

Не гордись
«Прийде пишність, та прийде і ганьба, а з сумирними – муд-
рість» (Прип. 11:2).

Перший фінансовий баланс фірми вражав. Схоже, сон-
це успіху зійшло над Хайме. До цього він попросив грошей у 
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борг, щоб не збанкрутувати, і багато друзів простягнуло йому 
руку допомоги. Вони не дуже вірили, що справи налагодять-
ся, однак усе змінилося на краще. За кілька місяців перед Хай-
ме відкрилося багато можливостей і він розбагатів.

І ось тут у нього почалися справжні проблеми. Він посварив-
ся з тими друзями, які підтримали його у важкий період. Чоловік 
принизив і образив багатьох людей, які не зробили йому нічого 
поганого. Знайомі не впізнавали його, він повністю змінився. 
Гордий, зарозумілий і пихатий, Хайме піднявся у власних очах 
вище за всіх, забувши, що не так давно був бідним і нікчемним.

Збагатитися йому допомогла фінансова криза в Бразилії, 
що супроводжувалася високою інфляцією. Але цей період ми-
нув, економічна ситуація змінилася, і Хайме з гіркотою зму-
шений був визнати, що ніколи не був успішним підприємцем. 
Він був лише непоганим гравцем, який уміє робити ставки.

Хайме знову збіднів, упав так само швидко, як і піднявся. 
Він бунтував проти Бога, уряду, суспільства і своєї сім’ї. Від 
кредиторів він утікав, а від друзів ховався, бо думав, що вони 
будуть насміхатися з нього.

Життя в бідності й нужді було вже не для нього, тому він 
легко звернув на шлях злочинності і врешті-решт був спійма-
ний і засуджений.

Які ж мудрі ті, що залишаються скромними, навіть коли 
життя підносить їх на вершину успіху! Як нерозумно загор-
дитися від власних перемог, вважаючи себе напівбогом, не-
вразливим і вічним, і забути про те, що ти всього-на-всього 
творіння, недовговічне і смертне!..

Іди назустріч життю, роби те, що повинен перед Богом. 
Але не підносься, якщо тебе супроводжує успіх, тому що «при-
йде пишність, та прийде і ганьба, а з сумирними – мудрість».

Обітниця для вигнанців
«Бог самітних уводить до дому, витягує в’язнів з кайданів,– 
тільки відступники мешкати будуть у спаленій сонцем землі!» 
(Псал. 68:7).

20 
÷åðâíÿ

    
    

      ÷åòâåð



210210

Давид вказує на відступництво як на причину невдачі. 
Цей псалом відображає досвід Ізраїлю. Народ знав Боже Сло-
во, утім, іноді жив так, неначебто Бога не було. Така поведін-
ка в цьому вірші названа непокорою. Пророк Ісая описує сум-
ні наслідки непокори: «Бо рухнув Єрусалим, і впала Юдея, бо 
їхній язик та їхній чин – проти Господа, щоб упертими бути 
очам Його слави» (Ісаї 3:8).

Такі трагічні наслідки для життя того, хто не слухається 
Бога. Ізраїльтяни були розсіяні по чужих землях. Поразка, 
полон і життя далеко від батьківщини стали сумною части-
ною їхньої історії.

Чи є надія для того, хто втратив усе через непокору? Чи є 
надія для тих, що позбулися землі і всіма покинуті? У наведе-
ному вірші Давид протиставляє страждання непокірних обіт-
ниці відновлення для тих, хто шукає Господа. «Бог самітних 
уводить до дому, витягує в’язнів з кайданів» – це обітниця 
для тих, хто страждає від самотності, а також для вигнанців. 
Вони були відірвані від своїх родин. У ті далекі часи люди, 
розпорошені по різних землях, не мали змоги зв’язатися одне 
з одним, як сьогодні. Надія знову побачитися з улюбленими 
була дуже слабкою.

Ця обітниця, як цілющий бальзам, пом’якшувала ду-
шевний біль тих людей. Сьогодні вона звернена до тих, 
хто, ухилившись із Божого шляху, позбувся любові й пова-
ги близьких.

Подивися на Бога, прислухайся до Його слів. Зроби 
Його принципи частиною свого життя. Іди шляхом, на 
який вказує Господь. Мрії без Бога приречені на провал. 
Плани без сили Господа ведуть у висушені землі пустелі, 
болю і полону.

Перш ніж почати справи сьогоднішнього дня, довір свої 
плани Богу, проси спрямувати твої кроки, пам’ятаючи, що 
«Бог самітних уводить до дому, витягує в’язнів з кайданів, – 
тільки відступники мешкати будуть у спаленій сонцем землі!».
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«Не вступайся ні вправо, ні вліво, – усунь свою ногу від зла!» 
(Прип. 4:27).

Сьогодні перед людиною відкрито безліч шляхів, але з 
погляду вічного життя їх тільки два: шлях добра, щастя, жит-
тя і шлях зла, руйнування, смерті. Відкидаючи один із цих 
шляхів, ти автоматично опиняєшся на іншому, проміжних ва-
ріантів не існує.

Наведений вірш – кульмінація четвертого розділу, у яко-
му представлені благословення мудрого життя. Мудрість да-
рує життя, безпеку, процвітання, довголіття й утримує від па-
діння (див. Прип. 4:4, 6, 8, 10, 12).

Якщо ти мудрий, то вибереш шлях, який веде до щастя, 
адже всі люди бажають бути щасливими. Багато хто, дійшов-
ши до кінця життєвого шляху, розуміє, що пустив життя на 
вітер, сподіваючись знайти щастя. Аби бути щасливими, не-
достатньо лише хотіти цього. Потрібно знайти правильний 
шлях і піти ним. Як творіння, людина не може сама прокласти 
цей шлях, тому що обмежена власною природою. Необхідне 
джерело інформації. Воно має бути надійним, досконалим, 
конкретним і необмеженим. І це джерело – Ісус.

Апостол Хома одного разу запитав Ісуса: «Господи, ми не 
знаємо, куди Ти йдеш. Тож як можемо знати дорогу? Гово-
рить йому Ісус: Я є дорога, і правда, і життя!» (Івана 14:5, 6).

Життєвим шляхом можна йти тільки з Ісусом – щодня, 
щомиті. Не ухилятися ні вправо, ні вліво означає не відхо-
дити від Христа, не відпускати Його сильну руку, не відво-
дити від Нього погляду. Що б ти не робив, – усе роби, як для 
Господа.

Живучи інакше, ти наближаєшся до руйнування. Так, 
шлях гріха може бути привабливим, а його небезпеки – за-
маскованими. Однак без Христа ти живеш у світі тіней, обма-
ну й безнадійного смутку.

Сьогодні важливий день для того, щоб зрозуміти: на яко-
му шляху ти перебуваєш? Куди ти йдеш? Чим керуєшся у своїх 
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вчинках? Які наміри стоять за словами, котрі ти промовляєш? 
Можливо, тобі потрібно негайно «усунути» ноги від зла?

Іди назустріч сьогоднішньому дню без страху, з упевнені-
стю, що твоє життя і твої плани – у Божих руках. Дивися на Ісу-
са і «не вступайся ні вправо, ні вліво, – усунь свою ногу від зла».

Світло Його присутності
 «Ти їх у заслоні обличчя Свого заховаєш від людських тенет, Ти 
їх від лихих язиків у наметі сховаєш!» (Псал. 31:21).

Патонес-де-Арріва – маленьке, гарне стародавнє гірське 
село на березі річки Харама в околицях Мадрида. Якщо хтось 
хоче втекти від цивілізації і водночас залишатися поблизу ве-
ликого міста, це найкращий варіант. Існує одна жартівлива ле-
генда, що під час наполеонівських воєн жителі села навіть не 
знали, що країна воює, настільки ізольовано вони жили.

Відомий французький шеф-кухар Франсуа Фурньє, одно-
го разу завітавши до села Патонес-де-Арріва, побудував там 
прекрасний готель на п’ять номерів з рестораном, прикрасив 
його антикварними речами і творами мистецтва. Назвав він 
готель «Загублений у часі».

Кажуть, що якщо хтось захоче пожити там, то бронюва-
ти номер треба за півроку, оскільки готель дуже популярний 
серед багатих людей, котрі бажають відпочити від проблем у 
приємному тихому місці.

 Однак псалом 31 говорить про значно прекрасніше міс-
це, – місце, де ми можемо знайти притулок від життєвих 
битв. Щоб опинитися там, не треба платити величезну суму, 
як у готелі Франсуа Фурньє. Не потрібне і попереднє бро-
нювання, тебе приймуть у будь-який день і час. Отже, цей 
найнадійніший притулок – у присутності Бога.

Давид називає дві причини, через які діти Божі потре-
бують укриття, – «людські тенета» і «лихі язики». Отож 
діти Божі зазнають переслідувань з боку злих і підступних 
людей.

22 
÷åðâíÿ

    
    

       ñóáîòà



213213

Вороги приховують своє справжнє обличчя. Вони роз-
ставляють пастки, замишляють лихе. Ти думаєш, що все га-
разд, а вороги потай підстерігають тебе. Яку зброю вони ви-
користовують? Слова. Своїми словами вони зводять наклепи, 
ганьблять, принижують.

Давид пише, що ми можемо розраховувати на безпеку 
тільки в Божій присутності. Господь може жити у твоєму 
серці, і ти завжди можеш сховатися в Його обіймах, як дити-
на на колінах у батька.

Як це відбувається? Починай молитися там, де перебуваєш 
зараз. Якщо саме в цей момент ти відкриєш своє серце для Бога, 
то можеш бути впевнений, що Він захистить тебе. Його обітни-
ця належить тобі: «Ти їх у заслоні обличчя Свого заховаєш від 
людських тенет, Ти їх від лихих язиків у наметі сховаєш».

Краще те, що твоє
«Пий воду з криниці своєї, і текуче з свого колодязя» (Прип. 5:15).

Людині властиво бажати те, що є у інших. І якщо одно-
го разу ти зловиш себе на думці, що тобі хочеться чужого, не 
лякайся. Це доводить, що ти – всього лише людина.

Проблеми починаються, коли ти дозволяєш цьому бажан-
ню оселитися у твоїй голові та вкоренитися у твоєму серці. А 
ось небезпечно стає тоді, коли бажання мати щось переростає 
в бажання заволодіти ним.

Добре прагнути до досягнення життєвих цілей. Без цього лю-
дина грузне в сірих буднях і не може домогтися успіху. Так нічого 
і не досягнувши, вона старіє й скаржиться, сама не знаючи, на що.

Однак коли прагнення отруєні нездоровим бажанням от-
римати все для себе, кінцем їх може бути тільки невдоволення 
й гіркота. Навіщо змагатися з іншими? Навіщо бажати того, 
що є у них? Не створюй у своєму розумі уявних супротивни-
ків. Світ великий, і можливості є у всіх. Кожен може здійсни-
ти свої мрії, не втоптуючи в бруд мрії інших. Навчися радіти і 
своїм, і чужим перемогам.
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Жадібність, зажерливість – душевні хвороби. Однієї психо-
терапії для одужання недостатньо, тому що це не просто пси-
хологічне відхилення. Це духовна виразка, яка виліковується 
тільки Небесним Лікарем.

Книга Приповістей – це колекція порад, які дає Бог, щоб 
наше життя було здоровим і повноцінним. Господь дбає не 
тільки про наше тіло, а й про всі сфери нашого життя. Він знає: 
якщо людина заражена вірусом заздрості, вона не може бути 
щасливою. Життя перетворюється на тортури від постійних 
думок про те, що інші мають щось краще. Така людина перестає 
бачити красу життя, не помічає Божих благословень, оскільки 
сконцентрована на тому, що належить іншим.

Христос бажає, щоб ти був щасливий. Він хоче вилікувати 
рани твого серця, про які більше ніхто не знає, – приховані 
рани, що кровоточать, перешкоджаючи благополуччю й успі-
ху. Тому Ісус радить тобі: «Пий воду з криниці своєї, і текуче 
з свого колодязя».

Правила життя
«Нехай веселяться й співають племена, бо Ти правдою судиш 
народи й племена ведеш на землі!» (Псал. 67:5).

Хто не хоче жити в добробуті? Ми готові до будь-чого аби 
досягти успіху. Людина постійно шукає шлях до добробуту. На-
ведений вірш говорить нам про щасливий, успішний народ, ко-
трий радісно прославляє Ім’я Бога за отримані благословення.

Чому Господь дав цьому народу те, що багато хто шукає і не 
знаходить? Тому що для цього народу Бог – Суддя і Правитель.

Уяви собі футбольний матч, де немає ні судді, ні правил. 
Усі бігають по полю, докладають зусиль, вибиваються із сил. 
Можливо, удар по м’ячу був виконаний відмінно, але який у 
ньому сенс? Яка у гравців мета? Коли закінчиться матч?

Провести життя – питання більш серйозне, проте є люди, 
котрі хочуть жити без правил і Судді. Вони працюють з ранку 
до ночі, борються з проблемами, проте час минає, і вони ви-
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бувають з гри. Можливо, за все своє життя ці люди забили не 
один гол, але яке це має значення?

Народ, описаний у 67-му псалмі, щасливий, тому що при-
йняв Суддю з Його життєвими правилами. Іншого шляху до 
щастя не існує.

Нелегко дозволити комусь скеровувати себе. Людина ба-
жає самостійно шукати «свій» шлях: жити так, як вона сама 
вважає за потрібне, ні перед ким не звітуючи. Вона плутає по-
няття, називаючи це свободою, сама себе ранячи і розчаро-
вуючись. А коли розуміє, що помилилася, пішовши не тією 
дорогою, буває вже надто пізно щось кардинально в житті 
змінити. У Божому Слові містяться правила життя. Ігнорува-
ти їх – нерозумно, заперечувати – безумство.

Подумай сьогодні про свої взаємини з Ісусом. Зроби Його 
центром свого життєвого досвіду. З Христом у серці тобі нема 
чого боятися труднощів і перешкод, тому співай: «Нехай ве-
селяться й співають племена, бо Ти правдою судиш народи й 
племена ведеш на землі!».

Шукай чесноти в інших
«Хай твоє джерело буде благословенне, і радій через жінку тво-
їх юних літ» (Прип. 5:18).

Кожна людина – джерело, з якого ллється «вода». Варто 
закарбувати цю ідею у своїй свідомості, якщо хочеш бути щас-
ливий у взаєминах з іншими людьми.

За розлученням найчастіше стоїть довгий список претен-
зій, скарг та звинувачень. У більшості випадків той, хто роз-
повідає свою сумну сімейну історію, виставляє себе невинною 
жертвою, а іншого – єдиним винуватцем. Однак досвід показує, 
що не буває одного винного. Можливо, один був більше пра-
вий, ніж інший, але відповідальність лежить на обох.

Наведений текст говорить про подружні стосунки, однак 
той самий принцип може бути застосований до будь-яких вза-
ємин: з родичами, друзями, колегами, однокласниками.
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Бережи джерело. Трагедія сучасного суспільства в тому, що 
люди живуть, забруднюючи водні джерела. Вода з покинутого 
джерела через якийсь час стане непридатною для пиття. Деякі 
люди перестали бути джерелами й перетворилися на калюжі 
тільки тому, що хтось накидав у них сміття…

Так чи інакше, ти впливаєш на інших. Постарайся пробу-
джувати в них усе найкраще. Кожен має чесноти. Дивися в гли-
бину серця, але обережно, щоб не нашкодити.

Підкреслюй чесноти інших. Виправляй помилки з лю-
бов’ю. Проси Бога допомогти тобі ставитися до людей тільки 
так, і ти побачиш, що сам отримуєш благословення.

Зроби сьогоднішній день днем   відкриття чеснот у інших. 
Намагайся бачити людей не такими, які вони зараз, а такими, 
якими можуть стати завдяки Господу. Допомагай їм у цьому, 
надихай, підтримуй.

Для цього почни день з молитви, зі спілкування з Богом. 
Попроси Його відкрити тобі очі, щоб дивитися на людей так, 
як Він дивиться на тебе. Бог бажає тобі: «Хай твоє джерело 
буде благословенне, і радій через жінку твоїх юних літ».

Заради Імені Його
«Бо Ти скеля моя та твердиня моя, і ради Ймення Свого Ти бу-
деш провадити мене й керувати мене!» (Псал. 31:4).

Цей псалом здається суперечливим. Він починається із 
життєрадісного прославлення Бога, але потім Давид нарікає: «Бо 
скінчилось життя моє в смутку, а роки мої – у квилінні, моя сила 
спіткнулася через мій гріх, і виснажились мої кості!» (в. 11). Що ж 
це за скеля і твердиня, які не можуть сховати від смутку й гріхів?

Цей псалом відображає нашу реальність. Це боротьба віри 
й почуттів. З одного боку – довіра і впевненість, з іншого – сум-
ніви і тривога. «Я знаю, що Бог нас захищає, але якщо раптом 
не захистить?» – цей сумнів мучить навіть щирих християн.

Наведений вірш додає нам упевненості в тому, що Бог діє. 
Давид просить: «Ради Ймення Свого Ти будеш провадити 
мене і керувати мене».
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Тут міститься вказівка   на вселенський конфлікт і причину 
людських страждань.

Чому ворог приносить біль, сльози, трагедії в життя Бо-
жих дітей? Бо хоче переконати їх, що це Бог посилає страж-
дання. І робить це він для того, аби людина збунтувалася 
проти свого Творця. Так сатана говорив Богу про Йова: «Але 
простягни-но Ти руку Свою, і доторкнись до костей його та 
до тіла його, – чи він не зневажить Тебе перед лицем Твоїм?» 
Однак не Бог, а сатана «ударив Йова злим гнояком від стопи 
ноги його аж до його черепа» (Йова 2:5, 7).

Хто ж примушує людину страждати? Сатана. Однак при цьому 
він хоче, аби ти шукав причину страждань у Богові. Давид каже: 
«Ради Ймення Свого Ти будеш провадити мене й керувати мене».

Коли ти страждаєш, суперечка точиться про Ім’я Боже, тоб-
то про Його характер і владу. Ворог хоче, щоб ти не слухав Бо-
жих порад. Таким чином він завдає тобі шкоду. Він нав’язливо 
нашіптує тобі, що Бог несправедливий, забув про тебе, залишив 
тебе. У цей час необхідно сховатися в Бозі – нашій скелі й твер-
дині. Він неодмінно простягне тобі руку допомоги, бо любить 
тебе і бажає лише щастя. Бог не дозволить зганьбити Своє Ім’я. 
Щоразу, коли ти страждаєш, ангели, затамувавши подих, чека-
ють, як ти відреагуєш. Своєю відповіддю ти можеш або просла-
вити Божу милість, або хибно представити образ Творця.

Ховаючись в обітницях Христа, скажи Йому: «Бо Ти скеля 
моя та твердиня моя, і ради Ймення Свого Ти будеш провадити 
мене й керувати мене!».

Свиня і золота сережка
«Золотая сережка в свині на ніздрі – це жінка гарна, позбавлена 
розуму» (Прип. 11:22).

Цей вірш можна застосувати не тільки до жінок, адже 
нерозсудливість однаковою мірою властива представникам 
обох статей. В оригіналі єврейська фраза сарáт таáм означає 
«без смаку» або «позбавлена розуму». Нерозумні люди – як 
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несмачна страва: нікого не цікавить рецепт її приготування, і 
якщо хтось захоче приготувати, то тільки через нерозважли-
вість. Ніхто не любить їжу без приємного смаку.

Порівняння, наведене Соломоном, комічне. Тільки уяви 
собі свиню, що намагається здаватися гарною, із золотою се-
режкою в носі. Свиня залишиться свинею, і наявність або від-
сутність прикрас не впливає на цей факт.

Коли я був дитиною, то часто чув від батька: «Хто наро-
дився поросям, поросям і живе». Це закон життя. Наука не 
винайшла способу, що дозволяє свиню зробити, наприклад, 
птахом. Однак у Божому Царстві існує те, що перебуває поза 
межами науки, – чудеса.

Біблія говорить про чудо перетворення як про реальний 
факт. Свині позбавлені розуму, здатності міркувати й оціню-
вати, а вміння мислити притаманне мудрій людині. Біблія 
стверджує, що кожен, хто щодня приходить до Ісуса, отримує 
від Нього мудрість.

Мені доводилося бачити людей з нестерпним характером. Ні-
хто не хотів мати з ними справи, у них не було друзів, і, незалеж-
но від соціального становища, вони страждали від внутрішньої 
порожнечі й самотності. Та одного разу, зустрівшись з Ісусом, 
вони приймали Його як свого Спасителя – і відбувалося те, чого 
ніхто не в змозі пояснити. Ці люди змінювалися кардинально!

Таким був апостол Іван. У момент зустрічі з Ісусом він був 
«сином грому» – так назвав його Сам Христос. Однак життя 
поряд з Учителем перетворило його на апостола любові.

Чи задоволений ти своїм характером? Чи вважаєш, що не-
обхідно щось змінити? Тоді йди до Ісуса, перебувай у спілку-
ванні з Ним, шукай Його щодня, – і ти здивуєшся тим змінам, 
які відбудуться у твоєму житті. А без Христа ми всі, як «золотая 
сережка в свині на ніздрі»…

Істинне багатство
«Ти відвідуєш землю та поїш її, Ти збагачуєш щедро її, – пов-
ний води потік Божий, Ти збіжжя готуєш її, – бо Ти так приго-
товив її!» (Псал. 65:10).
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Автор псалма помічає красу там, де звичайні люди ба-
чать просто факти. У наведеному вірші Давид представляє 
Бога турботливим Садівником, Котрий з любов’ю обробляє 
Свій сад. «Ти відвідуєш землю», – говорить він.

Якщо ти задумаєшся про те, що більшість земель, описа-
них у Біблії, були пустелею, то краще зрозумієш, наскільки 
ніжно Творець піклувався про Своє творіння.

Бог не творив пустелю. Він творив життя, рослини, тва-
рин, птахів – прекрасний світ, різнобарвний і різноголосий. З 
гріхом з’явилися посухи, пустелі...

Давид описує, як Бог зрошує землю рясними благосло-
веннями, і все починає цвісти й плодоносити. Богу подоба-
ється достаток. Він готує зерно, щоб народ мав їжу вчасно.

Для виконання Своїх намірів Бог використовує дощ. 
Псалмист описує, як річка переповнюється водою і розлива-
ється. Річки в біблійних землях невеликі, вони не зрівняють-
ся з Амазонкою або Нілом. Йордан – мілка й неширока річка. 
Однак вона тече постійно, не втомлюючись зрошувати землю 
й давати їй життя.

Життя без Христа – пустеля. Якось я розмовляв з люди-
ною, котра сказала: «Моє життя – пустеля. Ні друзів, ні робо-
ти, ні родини, а тепер і здоров’я немає». Ця людина із сумом 
дивилася на друзів молодості, щасливих і успішних. «У чому 
я помилився? Що я зробив не так?» – запитував цей чоловік, 
сподіваючись отримати відповідь.

Коли я заговорив з ним про Ісуса, він залишився байду-
жим. Ця людина ніколи не звертала уваги на духовне життя. 
Для нього чесність і повага до людей були кращі за релігію; 
цього, на його думку, було досить.

Але факти свідчили про протилежне. Його життя було 
убогим, сухим і безбарвним.

Перш ніж почати сьогоднішні справи, подивися на життя 
очима Давида: «Ти відвідуєш землю та поїш її, Ти збагачуєш 
щедро її, – повний води потік Божий, Ти збіжжя готуєш її, – 
бо Ти так приготовив її!».



220220

Розвага чи злочин?
«Нешляхетне робити – забава невігласа, а мудрість – людині 
розумній» (Прип. 10:23).

Четверо молодих людей із забезпечених сімей, повер-
таючись додому з вечірки, побачили чоловіка, котрий спав на 
лавці біля автобусної зупинки. Одному з них прийшла в голо-
ву ідея, яку підхопили інші. Вони купили каністру пального, 
облили його й підпалили, а потім реготали, дивлячись на не-
щасного, що бігав туди-сюди, палаючи, як факел…

Це не сцена з жорстокого фільму. Злочин було скоєно в 
центрі великого міста. Адвокати цих чотирьох молодиків за-
явили, що у підсудних не було наміру чинити злочин, вони 
«просто хотіли розважитися».

Задовго до цього Соломон описав такий тип людей. У ви-
щезазначений вірш можна вписати імена тих злочинців. Деякі 
люди, бажаючи розважитися, завдають болю і страждань ін-
шим, калічать і вбивають тих, хто не зробив їм нічого поганого.

Усе починається з дрібниць, «пустощів» – спочатку підкласти 
таргана в кишеню однокласниці, штовхнути приятеля в басейн 
в одязі. Потім – вульгарні написи на стінах будинків, понівечені 
пам’ятники, проколоті шини, а зрештою роблять злочини, часом 
дуже тяжкі. І все це заради розваги… При цьому батьки часто на-
магаються вигородити своїх дітей...

Як розважаєшся ти? Як виховуєш своїх дітей? Чи виправ-
довуєш свої та їхні помилки? Чи намагаєшся пояснити дітям, у 
чому вони неправі? Бути батьками – дар і відповідальність, і на-
стане день, коли ми дамо Богові звіт за виховання власних дітей.

Якщо наша основа – Христос, тоді духовні цінності вплетені 
в процес виховання. Як правило, моральних норм людина дотри-
мується заради інших, духовних – заради Бога, Котрий бачить 
усе. Людина може цінувати мораль і при цьому не бути духовною. 
Проте духовна людина не може заперечувати принципи моралі.

Подумай сьогодні про свої цінності. Застосуй і до себе, і до 
своїх дітей принцип: «Нешляхетне робити – забава невігласа, а 
мудрість – людині розумній».
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Бог буде діяти
«На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він 
зробить» (Псал. 37:5).

На табло новосибірського аеропорту світилося -29° C. 
Холод проймав до кісток. Однак я тремтів не від того, що зустрі-
чав зимовий ранок у Сибіру, а тому, що міг не потрапити на свій 
рейс. Чи доводилося тобі спізнитися на літак, затримавшись 
лише на кілька хвилин? Це вкрай неприємно, а того дня дум-
ка про це була для мене просто нестерпною. У мене піднялася 
температура, грип забирав останні сили, а їх і так було небагато 
після тижня напруженої роботи. Найбільшим моїм бажанням 
було опинитися вдома, але все оберталося проти мене. Імовір-
ність того, що літак полетить без мене, ставала дедалі реальні-
шою, і це змушувало мене відчувати себе дедалі гірше.

Раптом на пам’ять прийшов 37-й псалом: «На Господа здай 
дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він зробить». Ці слова вга-
мували занепокоєння і тривогу в моєму серці. Я зрозумів, що на-
кручував себе. Невже проблема була такою великою? Найстраш-
ніше, що мені загрожувало, – провести ще 24 години в місті, нехай 
і холодному, але повному чудових людей. Хіба це привід впадати у 
відчай? Але так ми живемо: легко втрачаємо терпіння, усе усклад-
нюємо, переоцінюємо труднощі, руйнуємо себе без потреби.

Подумай про свої сьогоднішні проблеми й довірся Богові. 
Обдумай усе спокійно. Не давай своїм негативним почуттям 
затуманити розум. А після цього дай собі відповідь: чи справ-
ді твоя проблема – привід відчувати себе настільки погано, 
що ти перебуваєш на межі самознищення? Чи не краще підня-
ти очі вгору і вручити свій шлях Богу?

Давид пише: «Він зробить». Це не означає, що тобі залиша-
ється сидіти склавши руки. Бог заспокоїть твою душу, допомо-
же поглянути на труднощі під іншим кутом. Тоді, можливо, ти 
усвідомиш, що все не так вже й безнадійно, як тобі здавалося. А 
якщо все-таки безнадійно? Бог вічний, всесильний, всемогут-
ній. Для Нього немає безнадійних випадків. Якщо Він відкрив 
прохід у Червоному морі, хіба Він не може змусити розступи-
тися твої проблеми? Усе просто: «На Господа здай дорогу свою, 
і на Нього надію клади, і Він зробить».
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• ДА розд. 55, 56
  1 – 1 Кор. 3
  2 – 1 Кор. 4
  3 – 1 Кор. 5
  4 – 1 Кор. 6
  5 – 1 Кор. 7
  6 – 1 Кор. 8
  7 – 1 Кор. 9

• ДА розд. 57, 58
  8 – 1 Кор. 10
  9 – 1 Кор. 11
10 – 1 Кор. 12
11 – 1 Кор. 13
12 – 1 Кор. 14
13 – 1 Кор. 15
14 – 1 Кор. 16

• ВБ розд. 1
15 – 2 Кор. 1
16 – 2 Кор. 2
17 – 2 Кор. 3
18 – 2 Кор. 4
19 – 2 Кор. 5
20 – 2 Кор. 6
21 – 2 Кор. 7

• ВБ розд. 2
22 – 2 Кор. 8
23 – 2 Кор. 9
24 – 2 Кор. 10
25 – 2 Кор. 11
26 – 2 Кор. 12
27 – 2 Кор. 13
28 – Гал. 1

• ВБ розд. 3
29 – Гал. 2
30 – Гал. 3
31 – Гал. 4
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Не нагромаджуй у серці ненависть
«Ненависть побуджує сварки, а любов покриває всі вини» 
(Прип. 10:12).

Ненависть – це більше, ніж несамовите бажання чиєїсь 
смерті. Вона проявляється в найрізноманітніших формах. Ли-
хослів’я, наклепи, поширення пліток з метою підірвати чиюсь 
репутацію, змови – усе це різновиди ненависті.

Соломон у вищенаведеному вірші говорить, що ненависть 
провокує сварки. Вона ранить, руйнує стосунки, зводить між 
людьми глухі стіни, знищує, вбиває.

Ненависть корениться в нагромадженому негативі, не-
здатності прощати, забувати образи. Вона завдає більше шко-
ди людині, яка ненавидить, ніж тим, кого вона ненавидить. 
Адже серце ненависника наповнене отрутою, і, перш ніж 
вийти назовні, вона просочує всі його нутрощі. Мудра люди-
на відкидає шлях ненависті, тому що це – шлях самогубства. 
Існує кращий спосіб звільнитися від гіркоти – стати на шлях 
любові: «Любов покриває всі вини».

Покрити, єврейською мовою касá, може означати «пов-
ністю загасити вогонь». Якби тобі треба було приборкати по-
лум’я, чим би ти його залив: водою чи бензином? Любов – це 
вода, а ненависть – бензин. Проявлена   ненависть зашкодить 
насамперед тобі самому.

Як любити того, хто завдав тобі болю? Як спокійно ди-
витися на ворога, котрий як жив, так і живе, не отримавши 
«згідно з його ділами»? Де ж справедливість? Чому немає від-
плати за заподіяне зло?

Помста вражає і того, на кого спрямована, і передусім са-
мого месника. Ненависть веде людину до самознищення. Бог 
говорить нам, що до щастя – зовсім інший шлях.

Іноді до мене приходять люди, які почуваються вкрай не-
щасними після того, як помстилися. Вони каються у скоєному: 
«Я мав би почувати себе задоволеним, але ні. Раніше в мене 
було прагнення знищити цю людину. Тепер, досягнувши своєї 
мети, я відчуваю себе спустошеним, мене ніщо не тішить».
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Сьогодні в тебе є можливість задуматися й проаналізувати, 
куди ти йдеш, що робиш зі своїм життям, чим керуєшся та як 
усе це впливає на тих, кого ти любиш.

Якщо хтось образив тебе, скажи собі: «Ненависть побуджує 
сварки, а любов покриває всі вини».

Спрага Бога
«Боже – Ти Бог мій, я шукаю від рання Тебе, душа моя прагне 
до Тебе, тужить тіло моє за Тобою в країні пустельній і вимуче-
ній без води» (Псал. 63:2).

Давид написав цей псалом, коли перетинав пустелю, вті-
каючи від свого сина Авесалома.

Цар був засмучений, його серце щеміло від болю. Син пов-
став проти нього; Ахітофел, один з найближчих його радни-
ків, зрікся його; багато хто з ізраїльського народу перейшов 
на бік заколотників. Однак, незважаючи на свої переживання, 
Давид промовляє слова, що виражають надзвичайну віру: «Ти 
Бог мій». За цим висловом стоїть глибокий духовний досвід 
людини, яка одного разу висмикнула свою руку з Божої, зір-
валася в прірву гріха, але не залишилася там, а повернулася в 
Божі обійми.

Давиду було недостатньо просто знати, що Бог існує. Йому 
потрібна була впевненість у Його захисті та постійна присут-
ність. Чарльз Сперджен пише в коментарі до цього псалму: «Що 
може принести нам більше радості, ніж слова: “Ти Бог мій”? Чи 
можуть ангели сказати що-небудь понад це?» Я думаю, немає ні-
чого вищого за мир у серці того, хто знає, що Господь – його Бог.

Наведений текст говорить, звідки в Давида ця впевненість: 
«Я шукаю від рання Тебе». У цьому секрет Давида – шукати 
Бога всім серцем з раннього ранку. Це не так просто, тому що 
сьогодні людина, прокинувшись, бажає діяти, а не вдаватися 
до духовних міркувань.

Коли вранці ти біжиш у своїх справах і поспішаєш вико-
нувати свої обов’язки, не поговоривши з Богом, може, тобі й 
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вдасться здійснити все заплановане, але глибоко в серці ти 
відчуватимеш: щось не так. Це неусвідомлена спрага Бога, го-
ловна потреба душі.

Ідучи пустелею, Давид дивився на суху, безплідну землю. 
Нестача води зробила її притулком лише для шакалів, змій і 
скорпіонів. Земля смерті, спрагла хоча б краплі води. Ця без-
радісна картина вразила Давида, і він написав: «Душа моя 
прагне до Тебе, тужить тіло моє за Тобою в країні пустельній 
і вимученій без води».

Ісус – джерело води, яка втамовує спрагу душі. Той, хто 
п’є цю воду, відчуває себе наповненим життям. Тому, про-
кинувшись, молися: «Боже – Ти Бог мій, я шукаю від рання 
Тебе, душа моя прагне до Тебе, тужить тіло моє за Тобою в 
країні пустельній і вимученій без води».

Павутина
« Ненавидить праведний слово брехливе, безбожний же чи-
нить лихе, і себе засоромлює» (Прип. 13:5).

Мудрі слова – прості, зрозумілі й чесні. Неправда подібна 
до павутини. З кожним словом ти тільки більше заплутуєшся. 
І чим більше пояснень, тим щільнішою стає павутина обману.

Дар мови – одне з найбільших небесних благословень для 
людей. Це найефективніший інструмент спілкування й обміну 
інформацією. За допомогою слів ти можеш створювати чудо-
ві картини. Однак язиком ти також можеш зрадити, ввести в 
оману, знищити. Людина, яка промовила неправдиві слова, 
сама стає їхньою жертвою.

Іноді на пластиковій упаковці друкують попередження про 
те, що її заборонено давати дітям, адже вони можуть натягнути її 
на голову й задихнутися. Обман не безпечніший за пластиковий 
пакет. Людина говорить необдумані слова, котрі душать її. Вони, 
як мішок, надітий на голову, перекривають доступ повітря.

Іноді людина обманює, тому що почувається невпевнено. 
Вона вдає із себе того, ким насправді не є. Така людина малює 
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нереальну картину, вигадує події, яких не було. Вона прихо-
вує правду через страх, бо не приймає себе такою, якою є на-
справді.

Коли Ісус попросив самарянку привести свого чоловіка, 
вона відповіла, що незаміжня. Це було напівправдою. Однак 
Ісус хотів, щоб жінка відчула: Він приймає її, з Ним вона в без-
пеці. «Добре ти сказала» (Івана 4:17), – промовив Спаситель, 
бачачи, що коїться в її серці. А там був страх, непроглядна тем-
рява, невпевненість. Ісус завжди готовий наставити людину на 
шлях правди, тому що тільки він веде до свободи та миру.

Самарянка зрозуміла, що не потрібно нічого приховувати, 
вона повинна стати вільною від полону обману, напів правди 
і замовчувань.

Спілкуючись з Ісусом, ми знаходимо впевненість і свобо-
ду. «Ненавидить праведний слово брехливе, безбожний же чи-
нить лихе, і себе засоромлює».

Спокій серед бурі
«Голос Господній над водами, Бог слави гримить, Господь над 
великими водами!» (Псал. 29:3).

Підзаголовок у Септуагінті – перекладі Старого Завіту 
грецькою, зробленому за триста років до народження Ісуса Хри-
ста, – вказує, коли саме богослужіння супроводжувалося співом 
цього псалма: «При завершенні свята кущів». Бог наказав свят-
кувати його протягом семи днів у місяці Тишрей, тобто в жовтні. 
Євреї ставили прості намети й жили в них, згадуючи досвід пред-
ків, яких Господь вивів з Єгипту. Вони раділи та славили Бога.

Свято могла затьмарити негода – дощ або сильний вітер. 
У наведеному вірші сказано, що «голос Господній над вода-
ми». Голос Божий згадується в псалмі кілька разів у зв’язку 
зі стихіями: ламає кедри, примушує тремтіти пустелю, викре-
шує полум’я вогню.

Мені спало на думку порівняння з бурею, коли я розмовляв 
із Шоном. Дружина пішла від нього, забравши двох дочок. Шон 
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обурювався, говорив, що не розуміє, чому вона так учинила. Він 
втратив сенс життя, йому здавалося, що він у глухому куті.

Стихії можуть розбурхатися в житті кожного з нас. Розпа-
даються шлюби, батьки і діти не бажають зрозуміти одне од-
ного, сім’ї потрапляють у скрутне фінансове становище, люди 
хворіють, впадають у депресію. Ці лиха звалюються на дітей 
Божих, викликаючи страх, відчай, зневіру та затьмарюючи 
нашу радість у Господі. Що ж робити?

Існує тільки один вихід – слухати голос Божий. Послухай, 
як цей голос перекриває шум стихії. Господь поруч із тобою. 
Як би не лютувало життєве море, Він не допустить, щоб твій 
човен пішов на дно. Пророк Ісая говорить: «Коли переходи-
тимеш через води, Я буду з тобою, а через річки – не зато-
плять тебе, коли будеш огонь переходити, – не попечешся, і 
не буде палити тебе його полум’я» (Ісаї 43:2).

Можливо, прогноз у твоєму житті на сьогодні віщує зливи 
та грози. Тому, перш ніж вийти з дому, почуй голос Бога. Це 
єдина гарантія того, що ти зможеш впевнено й спокійно про-
йти через негоду.

Зустрінь день сміливо, вір, що переможеш, бо «голос Гос-
подній над водами, Бог слави гримить, Господь над великими 
водами».

Живи непорочно
«Хто в невинності ходить, той ходить безпечно, а хто кривить 
дороги свої, буде виявлений» (Прип. 10:9).

Сьогодні в нашому світі багато небезпек. Загроза може 
постати будь-якої миті. Ніхто не може бути впевнений у тому, 
що, вийшовши вранці з дому, повернеться ввечері назад. Кіль-
кість охоронних агентств зростає. Підвищуються заходи без-
пеки. Усі хочуть захиститися.

У наведеному вірші міститься порада Бога про те, як жити 
без страху: «Хто в невинності ходить, той ходить безпечно». 
В оригіналі слово том, перекладене як «невинність», означає 
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«цілісність». Якщо ти захищений з усіх боків, то скільки б го-
стрих стріл не пролітало поряд, вони не можуть поранити тебе. 
Але ти повинен бути в укритті.

Бог радить нам перебувати в Ньому всім своїм єством, ро-
зумом і серцем. Не роздвоюйся, не втрачай цілісності, адже 
це смертельно небезпечно. Втрата цілісності – ознака смерті. 
Опале листя розпадається на порох. Те ж саме відбувається й з 
людиною, яка втратила цілісність: вона повільно зникає, хви-
лина за хвилиною, година за годиною, день за днем.

Соломон протиставляє непорочності спотворення. Той, хто 
ходить кривими стежками, постійно змінює шлях. Він не керу-
ється Божественними порадами, і його ніщо не захищає. Небез-
пека не в тому, що можуть зробити з нами люди, теракти, при-
родні катаклізми, небезпечно нехтувати захистом своєї душі.

Спроби служити двом панам приречені на крах. Ніхто не 
може зберегти цілісність, ділячи себе навпіл. Ти – як розколоте 
дерево, тобі боляче, але ти вже не можеш зростися знову.

Яку надію мають ті, хто сам завдав собі психологічних і 
емоційних травм, намагаючись вести роздвоєний спосіб жит-
тя? Ісус, живучи на Землі, зустрічав людей, зруйнованих зсе-
редини, – самарянка, Марія Магдалина, Закхей та ін. Він від-
новив їхню цілісність, зцілив, оновив.

Сьогодні Ісус готовий творити дива. Усе, що потрібно, – 
прийти до Нього й сказати: «Ось я, Господи! Я хочу повністю 
належати Тобі. Віднови те, що я сам зруйнував, даруй мені впев-
неність, адже “хто в невинності ходить, той ходить безпечно”».

«На скелю мене попровадь»
«Я кличу до Тебе від краю землі, коли серце моє омліває! На 
скелю, що вища від мене, мене попровадь» (Псал. 61:3).

У житті кожної людини бувають моменти, коли вона 
відчуває, що віддалилася від Бога. При цьому в її духовному 
житті все може бути гаразд. Здається, немає жодних причин 
занепадати духом, але відчуття, що Бог нескінченно далекий, 
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пригнічує серце. Це наслідок того, що наша людська природа 
гріховна. І так буде до того моменту, поки не настане день, 
коли ми на власні очі побачимо Ісуса Христа.

Псалом 61 – це молитва щирого серця. Ми повинні моли-
тися так само, як псалмист. Зосередженість на формальності 
стає непробивною стіною між Богом і людиною. Говори Гос-
поду в молитві все, що відчуваєш, а не те, що, як тобі здається, 
ти повинен говорити Йому.

Перше, що ти усвідомлюєш, молячись від щирого серця, – 
який слабкий ти порівняно з великим і всемогутнім Богом. Але 
водночас ти не відчуваєш себе слабким в очах Господа. Ти від-
чуваєш свою потребу в Ньому. Ти розумієш, що для Бога немає 
відстаней, Він близький до Свого творіння.

Давид бажав наблизитися до Бога, тому він вигукував: «На 
скелю, що вища від мене, мене попровадь».

Норми християнського життя високі для людства, але саме 
дотримання їх гарантує щастя вже тут, на цій землі. Як подолати 
цю суперечність? Давид бажав бути ближчим до Бога, але від-
чував, що не може піднятися на скелю, вершина якої – в Небі.

Що зробив Бог, щоб наблизитися до людини? «І Сло-
во стало тілом, і перебувало між нами, і ми побачили славу 
Його, – славу як Єдинородного від Отця, повного благодаті й 
істини» (Івана 1:14). Говорячи про ізраїльський народ, Павло 
стверджує: «Всі пили той самий духовний напій, бо пили з ду-
ховної скелі, що йшла слідом за ними, а та скеля був Христос» 
(1 Кор. 10:4).

Скеля, про яку йдеться в псалмі, – Христос. Ця Скеля ви-
сока, але ми можемо піднятися на неї. Ісус зійшов на Землю, 
щоб вознести нас до Себе.

Якщо ти відчуваєш, що Бог високий і далекий, а ти десь 
унизу, на краю землі, тоді покликуй: «На скелю, що вища від 
мене, мене попровадь». 

Джерело життя
«Уста праведного – то джерело життя» (Прип. 10:11).
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Завжди серйозний і обачливий, він немовби обміркову-
вав кожен свій крок. Його рухи були виваженими, навіть по-
вільними. Він був небагатослівний, але розповів нам багато 
цікавого. Увесь клас любив його. Сьогодні я б записував за ним 
кожен сказаний вислів. Наш учитель був «джерелом мудрості».

Через багато років ми зустрілися знову. Він був дуже хво-
рий. Роки підкосили його фізичні сили, але його слова, як і 
раніше, були сповнені мудрості.

Я згадав про свого вчителя, коли почав писати сьогодніш-
ній роздум. «Уста праведного – то джерело життя», і це дже-
рело не перестане текти, поки вбирає в себе вологу дощу, який 
зрошує землю. Якщо дощу не буде, джерело висохне. Велика 
кількість води в ньому залежить від великої кількості дощів, 
які проливаються з небес. Якби джерело було живою істотою, 
його погляд постійно був би спрямований догори, адже саме 
звідти воно отримує життя.

Це простий, але дуже глибокий образ. Уся мудрість у Бога, 
Котрий на Небесах. Якщо ти дивишся на Нього щодня й спіл-
куєшся з Ним, то Він зіллє дощ мудрості на тебе, і ти станеш 
її джерелом на землі. Твої слова будуть як вода для тих, хто 
гине від спраги в пустелі цього світу. Завдяки силі згори станеш 
оазою для втомлених подорожніх, де вони знайдуть розраду, 
натхнення та сили, щоб продовжувати свій шлях. Де б ти не 
опинився, ти будеш дарувати свіжість і підбадьорення.

Протягом життя мені не раз зустрічалися такі люди, як 
мій учитель. Вони стали для мене джерелами, завдяки яким 
я ріс, і мої очі вчилися розрізняти безмежність за обрієм. Че-
рез них Бог показував мені істинний шлях, спрямовував моє 
життя.

Вгамовуй спрагу сьогодні з невичерпного Джерела – Ісуса 
Христа. Прийми Його благословення, щоб самому стати бла-
гословенням для тих, хто поруч із тобою.

Сказане вчасно слово може принести багато добра. Мож-
ливо, промовивши його сьогодні, ти ще довго не дізнаєшся, 
як воно відгукнулося в чиємусь серці. Але одного разу хтось і 
про тебе скаже добрі слова, як я про свого вчителя. Воістину, 
«уста праведного — то джерело життя».
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Прослав і поклонися
«Дайте Господу славу Імення Його, у препишній святині впадіть 
перед Господом!» (Псал. 29:2).

Поклоніння – Божественний інструмент, покликаний 
допомагати нам у подоланні життєвих проблем і труднощів. 
Псалми слугують доказом цієї істини. Життя Давида було 
сповнене переслідувань і битв. Він страждав від зрад і злоби, 
не розуміючи, чому все це відбувається з ним. «Очі людини 
бачать Бога тільки крізь сльози», – відповів би Гете Давиду, 
якби вони могли зустрітися. Коли все добре, ми вважаємо, що 
Господь з нами. Однак часто потрібно пройти через труднощі, 
аби відчути, наскільки реальний Бог.

У псалмі 29 Давид прославляє Бога за бурю. Чорне небо, 
блискавки, грім... Однак усе це не лякає Давида, а навпаки – 
наповнює духом поклоніння. Також він прославляв Бога, коли 
дивився на зірки та місяць (Псал. 9), у небеса (Псал. 19), на 
гори й море (Псал. 65).

Щоб здобути перемогу, життя має стати прославленням. 
Прославлення та поклоніння – подяка Богові за впевненість у 
тому, що зійде сонце, хоч зараз за вікном ніч; що навіть най-
страшніша буря мине. Ці дві події схожі, але не однакові, вони 
доповнюють одна одну.

Прославляючи, ми визнаємо Господа своїм Богом. Покло-
няючись, ми підкоряємося Його волі, адже ми – Його творін-
ня. У цьому короткому, лише з 11 віршів, псалмі Давид чоти-
ри рази закликає славити Бога та поклонятися Йому, сім разів 
згадує Господній голос. Також 11 разів псалмист називає Його 
Господом, описуючи дивовижні справи та благословення. І це 
не просто емоційні фрази, а готовність слухати голос Бога й ко-
ритися йому. Тільки в такому разі життєві буревії будуть тобі 
не страшні. Ісус доведе твій човен до надійної гавані.

Які завдання стоять перед тобою сьогодні? Чи не здається 
тобі, що обставини сильніші за тебе? Визнай Господа своїм 
Богом. Дозволь Йому провадити тебе, і ти побачиш, як сонце 
засяє раніше, ніж ти очікуєш. Що б не відбувалося, почуй за-
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клик: «Дайте Господу славу Імення Його, у препишній святи-
ні впадіть перед Господом».

Ні голоду, ні спраги
«Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, – 
напоєний буде і він» (Прип. 11:25).

Ми живемо у світі зради й невдячності. Люди часто 
платять злом за добро. Але біблійний принцип незмінно про-
довжує діяти: якщо ти щедрий, то рано чи пізно отримаєш за 
це винагороду. Роблячи добро, простягаючи руку тому, хто 
потребує допомоги, ти ніколи не програєш незалежно від ре-
зультату. Тобі може здаватися, що ти марно стараєшся, але не 
поспішай з висновками і не занепадай духом. Життя – довгий 
шлях з безліччю поворотів, і за одним з них ти побачиш, що 
допомагав недаремно.

У єврейській мові слово «щедрість» походить від дієслова 
дашѐн, що буквально означає «стати товстим», тобто отрима-
ти багато благословень, багатства, здоров’я. Соломон пише, 
що щедра людина ніколи не буде нужденною й не залишиться 
голодною. Але є ще більше благословення.

У другій частині вірша написано: «...хто поїть інших, на-
поєний буде і він». У Біблії спрага символізує прагнення люд-
ського серця. Спрагу душі неможливо втамувати фізичною 
їжею та матеріальними благами. Глибоко в душі людини за-
кладена необхідність перебувати в мирі з Богом, і без цього 
неможливо знайти життєву гармонію.

Егоїстична людина ставить себе в центр світобудови. 
Вона шукає добра лише для себе. Така людина нездатна ба-
чити далі своїх особистих амбіцій. Її життя перетворюється в 
круговерть проблем і комплексів, які не дозволяють їй бути 
щасливою. Усі води світу не втамують спрагу її серця.

Однак коли людина перестає піклуватися тільки про себе 
й починає дбати про добробут інших, вона несподівано знахо-
дить те, чого сама шукала.
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Зроби цей день днем   щедрості. Будь щедрий не тільки в 
матеріальному плані, а й у своїх почуттях до людей. Пам’ятай: 
те, що ти отримуєш, пропорційне тому, що ти даєш. «Душа, 
яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, – напоє-
ний буде і він».

Покладися на Бога
«Подай же нам поміч на ворога, людська-бо поміч – марно-
та!» (Псал. 60:13).

Блудний син із притчі, розтринькавши увесь свій спадок, 
знайшов роботу в місцевого жителя – пасти свиней. Це була 
ганьба з погляду юдеїв, для яких огидно навіть дивитися на не-
чистих тварин, не кажучи вже про те, щоб доглядати за ними. 
Урок полягає ось у чому: коли ти звертаєшся по допомогу до 
людей, вони дають тобі те, що в них є, але це не завжди те, що 
насправді тобі потрібно. Людська допомога – це милиця для 
того, хто зламав ногу: підтримує, але не лікує.

Однак це не означає, що ми повинні відкидати допомо-
гу інших. Лікарі, юристи, бухгалтери, архітектори та багато 
інших фахівців вельми необхідні. Вони допомагають нам ви-
рішити проблему, але самі собою не є рішенням. Технології, 
ліки та гроші важливі, але їх треба сприймати лише як інстру-
менти для вирішення тих чи інших питань.

Людина неминуче розчаровується, покладаючись на власні 
сили, замість того щоб шукати рішення в Богові. Це стосується 
як окремих осіб, так і суспільства в цілому. У добрі часи ізра-
їльтяни забули про Бога. Вони думали, що вітер завжди буде 
погожим, урожай – рясним, а сонце – ясним.

Господь не сперечається зі створеною істотою, яка живе 
так, нібито Бога не існує. Творець мовчки дивиться на прояв 
людської сутності. Життя саме подбає про те, щоб людина зро-
зуміла марність надії на людську допомогу.

Давид написав наведені рядки, коли Ізраїль перебував саме 
в такому становищі. Справи були кепські, тому псалом почина-
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ється словами: «Боже, покинув Ти нас, розпорошив Ти нас, Ти 
нагнівався був, – повернися ж до нас!»

Чи залишає Бог людей? Ніколи! Це людина залишає Бога, 
а потім страждає, плаче, шкодує. Тягар невпевненості тисне на 
серце, усі зусилля марні. Людина є порохом і до пороху вер-
неться. Чи ж можна побудувати міцний будинок з пилу?

Давид засвоїв трагічний урок свого народу. Усім нам тре-
ба вчитися, іноді крізь сльози та біль, не знаючи, що робити й 
куди йти. Але найголовніше – всі ми повинні навчитися бути 
залежними від Бога. Виходячи з дому, скажи Господу: «Подай 
же нам поміч на ворога, людська-бо поміч – марнота!»

Практичне знання
«Хвалять людину за розум її, а кривосердий стає на погорду» 
(Прип. 12:8).

У наведеному вірші єврейське слово секѐл, перекладене як 
«розум», у цьому контексті буквально означає «мудрість для 
того, щоб вирішувати складні проблеми».

Непроста ситуація склалася в кармелитянки, коли її чо-
ловік Навал повівся вкрай нерозумно (1 Сам. 25). Протягом 
тривалого часу Навалові отари паслися біля табору Давида та 
його людей, і вони їх оберігали. Але одного разу, коли Давид і 
його люди потребували їжі, вони чемно звернулися до Навала 
з проханням допомогти, однак той різко відмовив посланцям 
Давида, хоч до цього сам користувався його допомогою.

Давид розгнівався і, зібравши чотириста воїнів, вирушив 
до Навала з наміром убити його. Дружина Навала, дізнавшись 
про нерозсудливий, невдячний вчинок свого чоловіка, поспі-
шила до Давида, взявши багато їжі. Їй вдалося зупинити роз-
гніваного майбутнього царя. Біблія називає Авіґаїл розсудли-
вою жінкою. І в оригіналі це саме те слово, яке використовує 
Соломон у вищенаведеному вірші.

Мудрість – це вміння полегшувати життя, уникати про-
блем і знаходити рішення. Таку людину хвалитимуть, каже 
Соломон, і це природний результат мудрого життя.
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Ми могли б уникнути більшості своїх проблем, особливо 
тих, що стосуються людських взаємин, адже вони отруюють 
життя в цілому. Деякі думають, що навколо занадто багато 
проблем, не усвідомлюючи, що насправді вони самі собі їх 
створюють.

Як відрізнити проблему, яку конче необхідно вирішити, 
від проблеми, якої треба уникати? Як зрозуміти, чи варто бо-
ротися за свої погляди? Мудрість – єдине, що дозволяє нам 
правильно оцінити ситуацію. Мудрість – це дар від Бога, який 
дається тим, хто в покорі шукає Його й готовий виконувати 
мудрі біблійні настанови.

Зроби цей день днем   мудрих рішень. Навчися відступати, 
просити вибачення, змінювати свою думку, якщо це необхід-
но. Адже «хвалять людину за розум її, а кривосердий стає на 
погорду».

Допомога з Неба
«Він пошле з небес – і врятує мене, Він поганьбить того, хто чатує 
на мене. Бог пошле Свою милість та правду Свою» (Псал. 57:4).

Можна розірвати мотузки, якими тебе зв’язали. Можна 
зламати замок у дверях кімнати, де тебе зачинили. Знаючи, 
що нас тримає, ми знаходимо рішення, щоб позбутися такої 
неволі.

Однак як позбутися тих ланцюгів, яких ти не бачиш? Як 
звільнитися від кайданів емоційних травм і комплексів, що 
паралізують тебе?

У псалмі 57 Давид пише про звільнення, яке він не може 
сам собі забезпечити. Воно приходить з Неба. Бог хоче звіль-
нити людину від слабкостей, спотворених бажань гріховного 
серця, невігластва, забобонів, непокори...

У п’ятому вірші Давид говорить, що він оточений левами, 
охочими поглинути його. Більшість «левів» живуть усередині 
нас, невпинно шматуючи наші серця. Комплекси заважають ро-
сти. Вони паралізують нас або штовхають на непорядні вчинки.
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Давид упевнений, що допомога з Неба надійде вчасно, 
адже любов і вірність Бога незмінні. Цими двома якостями 
володів Ісус Христос. Коли людина перестає втікати від Бога 
і впускає Його у своє життя, кайдани, що заважають їй бути 
щасливою, розсипаються на порох.

Досвід Давида був драматичним. Він написав цей псалом, 
переховуючись від Саула в печері. Саме тоді Саул опинився в 
руках Давида, чиє серце страждало від незаслуженої злоби та 
переслідувань. Було б цілком логічно вбити кривдника. Од-
нак не Саул був справжнім ворогом майбутнього царя Ізраї-
лю. Давиду необхідно було загоїти рани свого серця.

Допомога з Неба – Божа любов і вірність – звільнила Дави-
да від болю, залікувала його рани. Це диво станеться й у твоєму 
житті, якщо віритимеш, як Давид: «Він пошле з небес – і врятує 
мене, Він поганьбить того, хто чатує на мене. Бог пошле Свою 
милість та правду Свою». 

Не блукай
«Хай не збочує серце твоє на дороги її, не блукай ти стежками 
її» (Прип. 7:25).

Роки служіння в сельві навчили мене, як важливо не 
збитися з дороги. Я неодноразово пробував пройти невідо-
мими мені стежками, бажаючи скоротити шлях, і жодного 
разу це не закінчувалося добром. А в сельві будь-яка помилка 
може коштувати життя.

У цьому житті багато доріг. Усі вони ваблять до незвідано-
го, але часто закінчуються передчасною смертю. У 7-му розді-
лі книги Приповістей представлена   красива жінка, що ловить 
нерозважливих на гачок задоволення. У самому задоволенні 
немає нічого поганого, адже Бог створив нас для щастя. За-
доволення – складова щастя, але воно не завжди є щастям. 
Пошук задоволення заради задоволення – нерозважливість. 
У підсумку такого пошуку нас підстерігає загибель. Ми живе-
мо у світі, де більшість плутає задоволення зі щастям.
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Наведений вірш попереджає нас, що збиватися з дороги 
небезпечно. Нехай тебе не спокушає шлях хитрості та безум-
ства, не ставай на нього.

Чи доводилося тобі заблукати в дикій місцевості? Тобі 
стає страшно, ти залишаєшся сам на сам з невідомістю. Час 
іде, тривога зростає, і вже ніщо не має значення. У якийсь мо-
мент страх спонукує тебе бігти напролом, не розбираючи до-
роги, назустріч небезпеці.

Саме про такі блукання говорить Соломон. Щоразу, коли 
людина з власної волі ухиляється з Божого шляху, вона стає  
на дорогу цинізму. Поступово вона перестає чути голос Бо-
жий і прямує шляхом саморуйнування.

Живи мудро. Іди назустріч мрії, роби щасливими тих, 
кого любиш, перемагай, прагни кращого. Але завжди живи за 
Божими принципами.

Перш ніж вийти з дому, переконайся, що ти прямуєш Бо-
жим шляхом. Не спокушайся іншими дорогами, прислухайся 
до Божої поради: «Хай не збочує серце твоє на дороги її, не 
блукай ти стежками її».

Не бійся ворогів
«Я в Бозі хвалитиму слово Його, на Бога надію кладу, й не бою-
ся, – що тіло учинить мені?» (Псал. 56:5).

У серці Давида відбувалася боротьба. «Не боюся!» – від-
важно заявив він. Але ж у попередньому вірші він написав, що 
йому буває страшно… То боявся цар чи ні? Парадокс у тому, що 
він одночасно і боявся, і не боявся. Давид відчував страх. Треба 
бути нерозумним, щоб не помічати небезпеки, коли вона вини-
кає. Наявність справжньої віри не означає, що людина перестає 
боятися. Це було би безглуздям і самовпевненістю.

Давид відчував страх, але він не заволодів його душею. 
«На Бога надію кладу», – говорив він. Страх і довіра до Бога 
боролися в ньому. Те ж саме щодня відбувається з нами. Ми 
знаємо, на Кого можемо покластися. Господь постійно надає 
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нам докази Своєї любові та захисту. Ми хочемо довіритися 
Йому, але страх перемагає.

Бувають моменти, коли ми відчуваємо себе збентеженими, 
не знаємо, як реагувати на завдання, які ставить перед нами 
життя. Чому так відбувається? Можливо, тому що ми ще не 
знаємо секрету Давида. Він покладався на Божі обітниці, яким 
можна довіряти, бо вони – вічні. Бог не підведе нас, адже ска-
зано: «Трава засихає, а квітка зів’яне, Слово ж нашого Бога по-
віки стоятиме!» (Ісаї 40:8).

Кожний, хто знає Слово Бога, довіряє йому. Зростання у 
вірі – це не питання обрядів або філософських роздумів. Це 
практичний духовний ріст як результат слухання Слова Божо-
го (див. Римл. 10:17). Коли довіряєш Богові, як довіряв Йому 
Давид, тоді говориш: «Що тіло учинить мені?»

Іди назустріч сьогоднішнім життєвим завданням, цілкови-
то довіряючи Божим обітницям. На дорозі ти зустрінеш пере-
шкоди, але Бог допоможе тобі їх подолати. Якщо щось лякає 
тебе, скажи: «Я в Бозі хвалитиму слово Його, на Бога надію 
кладу, й не боюся, – що тіло учинить мені?»

Як ти ставишся до тварин?
«Піклується праведний життям худоби своєї, а серце безбож-
них жорстоке» (Прип. 12:10).

Чи замислювався ти, що про характер людини можна 
дізнатися, судячи з того, як вона ставиться до тварин? «Пі-
клується праведний, – заявляє Соломон, – життям худоби 
своєї, а серце безбожних жорстоке». Справді, праведний знає 
цінність життя, навіть якщо це життя тварини. Він розуміє, 
що це вияв Божої любові. А життя тварин часто залежить від 
вчинків людини.

Створивши Адама і Єву, Бог їм сказав: «Плодіться й роз-
множуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте 
над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кож-
ним плазуючим живим на землі!» (Бут. 1:28).
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Дієслово «володіти» не означає егоїстично підкоряти 
своїм цілям. Навпаки, це означає захищати та піклуватися. 
Людина здатна на це, тому що вона, на відміну від тварин, 
наділена розумом.

Те, як ми поводимося з тваринами, певною мірою пока-
зує, як ми ставимося до життя і як поводитимемося з людь-
ми, за яких несемо відповідальність. Будь праведний у своєму 
ставленні до людей. Намагайся зрозуміти їх, співчувай, дбай 
про них, бережи їх.

Праведнику протиставляється безбожний, а безбожним 
властива жорстокість. Безбожний деспотичний навіть у своє-
му жалю. Він дивиться на всіх зверхньо,   вважаючи себе кра-
щим за тих, хто потребує допомоги.

Проявляючи жорстокість, нечестивий підсвідомо пригні-
чує своє внутрішнє почуття тривоги та невдоволення. Він не-
щасливий, бо відчуває в душі порожнечу. Він звинувачує себе 
в цьому і свою безжалісність до себе виражає в жорстокому 
ставленні до інших. Він завдає болю собі, тому що підсвідомо 
вважає, що заслуговує покарання.

Якби він подивився в іншому напрямку, то зрозумів би, 
що бути щасливим можна. Треба лише визнати себе творін-
ням могутнього Творця, керуватися Його порадами та зу-
стрічати труднощі з упевненістю, що Він завжди поруч.

Живи в любові й праведності. Роби добро тим, хто потре-
бує тебе, тому що «піклується праведний життям худоби сво-
єї, а серце безбожних жорстоке».

Бог не відновить iх
«Бо вони не вдивляються в чинність Господню й діла Його рук, – 
нехай їх поруйнує, й нехай не будує Він їх!» (Псал. 28:5).

Бразильський боксер Еділсон Родрігес да Сільва, який 
завершив свою спортивну кар’єру 2000 року, був сильним чо-
ловіком. Коли розглядали можливість організувати поєдинок 
з Майком Тайсоном, один журналіст запитав його, чи боїться 
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він такого серйозного супротивника, на що Еділсон відповів, 
що нічого не боїться, окрім одного – Божого суду.

Цей простий чоловік із суворим обличчям розумів те, що 
сказано у псалмі 28. Це не благання, навіть не переконання Да-
вида, а пророцтво про те, який кінець чекає тих, хто чинить 
опір Богові.

Іронія цього псалма в тому, що Давид говорить про свого 
сина Авесалома й тих, хто об’єднався з ним, щоб повалити 
законну владу. Тому хибно припускати, що цар у гніві про-
клинає своїх ворогів. Згадай, що перед останнім боєм проти 
повстанців Давид наказав своїм воєначальникам: «Обереж-
но будьте мені з моїм юнаком Авесаломом» (2 Сам. 18:5). 
А коли дізнався, що син загинув, зачепившись волоссям за 
гілки великого дуба, під яким пробігав його мул, і повиснув-
ши на ньому, пронизаний стрілами в серце, Давид невтішно 
ридав: «Сину мій, Авесаломе, сину мій! Сину мій, Авесаломе! 
О, якби я був помер замість тебе, Авесаломе! Сину мій, сину 
мій!» (2 Сам. 19:1).

Почуття Давида – лише незначний відгомін того, що від-
чуває Бог до непокірних. Безсумнівно, Господь любить лю-
дей – як добрих, так і злих. Ми всі дорогоцінні для Нього. 
Однак непокірні постраждають від наслідків своїх непра-
вильних рішень.

У псалмі 28 Давид говорить про Господні діла. Ці непо-
кірні не тільки не звертали уваги на поради Бога, вони відки-
дали діла Його рук. Бог милостивий до Свого творіння, Його 
любов перевершує наше розуміння. Господь проявляє Своє 
милосердя у власних діяннях. Щодня, на кожному кроці, у 
грандіозних подіях і повсякденних дрібницях Він показує, як 
сильно нас любить.

Однак творіння не бажає цього розуміти, відкидаючи 
Творця та роблячи запеклим своє серце. Визнай Господню 
присутність у своєму житті, бо сумна доля тих, хто протидіє 
Йому: «Бо вони не вдивляються в чинність Господню й діла 
Його рук, – нехай їх поруйнує, й нехай не будує Він їх».
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Успіх праведних
«Безбожний жадає ловити у сітку лихих, а в праведних корінь 
приносить плоди» (Прип. 12:12).

У Біблії праведна людина – та, яка шукає спілкування з 
Ісусом і дотримується Його заповідей. Праведністю нас наді-
ляє Христос. Без Нього ніхто не може бути праведним. Того, 
хто обирає власні шляхи й живе, не звертаючи уваги на Божі 
настанови, Біблія називає безбожним, або нечестивим. Нече-
стя – це спотворення добра. Людина може думати, що чинить 
добре, але насправді вона обрала хибний шлях.

За словами Соломона, нечестиві жадають «ловити у сітку 
лихих». Вони не готові працювати, не хочуть зрозуміти, що 
успіх – це передусім процес, а не просто кінцева мета. Ти щас-
ливий, поки ростеш, а не тому, що вже досягнув усього.

Справжньої перемоги та справжнього успіху не досягають 
за одну мить. Утім, безбожний не хоче докладати зусиль. Він 
хоче отримати те, над чим працював інший. У будь-який спо-
сіб він прагне дістати бажане – багато грошей, комфортний 
дім, престижну машину і т. д. Якщо можна отримати все це, 
продавши совість, то це відповідна ціна.

Праведні ідуть іншим шляхом. Біблія говорить: «А в пра-
ведних корінь приносить плоди». Посади саджанець яблуні та 
поспостерігай за ним. Він росте повільно. Свій перший плід де-
рево принесе через кілька років. Однак цей плід буде солодкий, 
тому що він – результат природного процесу.

Так і в житті. Мудрий терплячий, адже все добре вимагає 
часу та зусиль. Необхідно садити, вирощувати й чекати в Госпо-
ді. Як ти поведеш себе сьогодні? Покладешся на свій професіо-
налізм і особисті якості? А може, перш ніж вийти з дому, попро-
сиш Бога про керівництво та підпорядкуєш Йому всі свої плани?

Нехай твій день буде успішним. Живи праведно, постійно 
ходи з Богом. Не втрачай віри, навіть якщо здаватимуться, що 
для цього достатньо причин. Очікуй в Господі, бо «безбож-
ний жадає ловити у сітку лихих, а в праведних корінь прино-
сить плоди».
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Зрада
«Бо ж не ворог злорічить на мене, – це я переніс би,– і не не-
нависник мій побільшивсь надо мною, я сховався б від нього» 
(Псал. 55:13).

Авесалом, непокірний син Давида, ішов з військом на 
Єрусалим. Цар любив це місто й знав: якщо залишиться в 
його стінах, щоб воювати з ворогом, то Єрусалим буде зруй-
нований. І тому його рішення відступити було розумним.

Зі сльозами на очах, босий і з покритою головою Давид 
піднімався на Оливну гору. Ті, хто вирушив з ним, також ішли 
з покритими головами й плакали. Цієї миті Давида повідоми-
ли, що Ахітофел теж причетний до змови Авесалома. Ахіто-
фел був одним з головних радників царя, якому він повністю 
довіряв. Це був болісний удар для нього (2 Сам. 15).

Будь-яка зрада завдає болю. А коли зрадником виявля-
ється той, кому довіряєш, здається, що земля тікає з-під ніг. 
Немає гіршого ворога, ніж той, хто прикидається другом і, 
знаючи тебе, може використовувати твої слабкості.

Як гірко було Давиду! «Але ти, – чоловік мені рівня, мій 
приятель близький і знайомий мені» (Псал. 55:14), – зверта-
ється він до зрадника.

Вражає те, що Ахітофел був одновірцем Давида. У цер-
кві, серед тих, що називають себе християнами, теж трапля-
ються «зрадники». Це ті люди, які не дозволяють Євангелію 
торкнутися їхнього серця. Вони задовольняються теоретич-
ним християнством, бо ніколи не були по-справжньому на-
вернені.

Ахітофела спіткав сумний кінець. Він «зрадив» самого 
себе, покінчивши життя самогубством. Дружба священна, і 
Сам Господь Ісус називає Себе нашим Другом. Той, хто зра-
джує свого товариша через зиск або зіпсутість власного серця, 
не дорожить дружбою, він руйнує її.

Якщо невірність близької людини ранила тебе, попроси 
Бога забрати гіркоту з твого серця. Протистав зраді самовід-
даність. Навчись прощати. Ісус допустив Юду, Свого зрадни-
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ка, на останню трапезу. Незважаючи на поблажливість і лю-
бов Христа, той дорого заплатив за свою зраду. Ісус розуміє 
тебе, коли ти благаєш: «Бо ж не ворог злорічить на мене, – це 
я переніс би, – і не ненависник мій побільшивсь надо мною, я 
сховався б від нього».

Зіниця ока
«Бережи мої заповіді – та й живи, а наука моя – немов в очах 
твоїх та зіниця» (Прип. 7:2).

Коли я вперше відвідав Швейцарію, мені було лише 
дев’ятнадцять років. Я брав участь у Міжнародному моло-
діжному конгресі, який проходив у місті Монтре, у франко-
мовному кантоні Швейцарії. Тоді мене вразили неймовір-
но красиві пейзажі тієї місцевості. Сьогодні Монтре відоме 
завдяки розташованій у ньому Клініці Лемана, де обіцяють 
омолодження шляхом клітинної терапії. Одна з процедур – 
розгладження зморшок. У певні зони обличчя та шиї вводять 
золоті електроди, через які пропускають мікрострум. Дале-
ко не кожен може дозволити собі таку розкіш. До Клініки 
Лемана приїжджають знаменитості та багаті люди з усього 
світу. Людина готова на все заради продовження свого жит-
тя. Вона ладна заплатити будь-яку ціну й поїхати навіть на 
край світу.

Вищенаведений вірш розкриває Божий секрет довгого та 
щасливого життя: «Бережи мої заповіді – та й живи». Гово-
рячи про заповіді, Соломон має на увазі не тільки Декалог, 
записаний у 20-му розділі книги Вихід, а все П’ятикнижжя, 
яке містить безліч настанов і законів, що стосуються як жит-
тя суспільства в цілому, так і сім’ї, охорони здоров’я, харчу-
вання тощо.

Про збереження Божих заповідей пише і псалмист у 
Псал. 119:11: «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені 
не грішити проти Тебе». Нам треба зберігати Заповіді Бога в 
«скриньці» власного серця як найбільший скарб. І тоді вони 
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надихатимуть нас на добрі справи. Людина, яка дотримується 
Божих настанов, знаходить душевний мир, бо її совість спо-
кійна. Поради Господа зберігають її життя довгі роки, і вона 
живе в безпеці повноцінним життям.

Можливо, тобі не випаде нагоди провести два тижні в Клі-
ніці Лемана, але ти можеш скористатися благословенням, про 
яке говорить наведений вірш. Ти можеш відкрити своє серце, 
зберігати в ньому дорогоцінні поради Господа й ходити Його 
шляхами. У журналі National Geographic за листопад 2005 
року написано, що тих людей, які мають надію й керуються 
біблійним ученням, чекають гарні перспективи довгого жит-
тя. Тому Бог говорить: «Бережи мої заповіді – та й живи, а 
наука моя – немов в очах твоїх та зіниця».

З нами Господь сил
«Вгамуйтесь та знайте, що Бог Я, піднесусь між народами, під-
несусь на землі! З нами Господь Саваот, наша твердиня – Бог 
Яковів!» (Псал. 46:11, 12).

Це повеління важко здійснити. Хто може залишатися 
байдужим, коли відбувається щось погане? Уяви собі збір-
ну з футболу, яка грає у фіналі чемпіонату світу. До кінця 
матчу лише п’ять хвилин, суперник перемагає. Чи можеш ти 
уявити тренера, що закликає команду зберігати спокій? Як 
залишатися спокійним, коли втрачаєш роботу, коли тяжка 
хвороба спіткала твою дитину, коли руйнується сім’я? Оче-
видно, що автор псалма не говорить про те, що треба сидіти 
склавши руки.

Псалом 46 – це псалом довіри. Псалмист починає його сло-
вами: «Бог для нас – охорона та сила, допомога в недолях». Ця 
думка не раз звучить у Святому Письмі. Бог ніколи не обіцяв, 
що ми будемо позбавлені труднощів, але Він запевняє, що в 
будь-яких труднощах буде нашим притулком і силою.

У 46-му псалмі двічі повторюється фраза: «З нами Господь 
Саваот». Саме тому ми можемо бути спокійні. Поки ми мету-
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шимося, намагаючись вирішити проблеми по-своєму, у нас не-
має можливості помітити, що Бог з нами, що Він – наш приту-
лок, наша сила та допомога.

Наведений вірш закликає нас приділити час для Бога, перш 
ніж кинутися в бій. У моменти роздумів наодинці з Творцем ти 
можеш спілкуватися з Ним, читати Його обітниці, записані в 
Біблії, і усвідомлювати, що ти не самотній. «Якщо Бог за нас, то 
хто проти нас?» (Римл. 8:31) – запитує апостол Павло.

«Вгамуйтесь», – говорить Господь. Навіщо? Щоб усвідо-
мити, що Він – Бог, і щоб побачити Його діла (Псал. 46:11).

Не варто впадати у відчай через випробовування, які при-
ходять у твоє життя. Зупинись і поговори з Богом. Розкажи 
Йому про все, що відбувається. Скажи, що в тебе не вистачає 
сил. Пам’ятай: Бог завжди поруч, Він готовий допомогти тобі 
здобути перемогу. Зупинись і скажи: «З нами Господь Саваот, 
наша твердиня – Бог Яковів!»

Дорога нерозумних
«Дорога безумця пряма в його очах, а мудрий послухає ради» 
(Прип. 12:15).

У книзі Приповістей нерозумні протиставляються муд-
рим. Мудрий – це той, хто перебуває в спілкуванні з джере-
лом Мудрості, тобто з Ісусом. Години, проведені в роздумах 
над Святим Письмом, роблять людину здатною розрізняти 
добро і зло, дають сили вибирати добро і творити діла ми-
лосердя. Результатом стає щасливе життя з безліччю добрих 
плодів.

У нерозумного все навпаки. Він вважає, що життя нале-
жить йому і для щастя йому ніхто не потрібен. Нерозумний 
керується тільки власними уявленнями, у нього своя шкала 
цінностей, свої цілі. Люди помічають, що з ним не все гаразд, 
оскільки він живе, постійно зачіпаючи й ранячи ближніх. 
Нерозумний нещасливий, скільки б він не стверджував про-
тилежне. Тимчасом як його серце прагне миру, він поводить 
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себе гордовито, і це часом виглядає безглуздо. Однак він нічо-
го не помічає, бо впевнений, що йде прямим шляхом.

Істина в тому, що дорога нерозумного пряма тільки в його 
очах. Він вважає, що володіє істиною, а увесь світ помиляється. 
Він підіймається на гору пихатості й зверхньо дивиться на всіх, 
ніби люди внизу живуть у невігластві.

Таке ставлення до життя негативно впливає на нерозум-
ного, адже світ – це не острів. Ніхто не проживе самотньо. Усі 
ми потребуємо одне одного. І мова не про те, щоб використо-
вувати інших людей, а про те, щоб прислухатися до них, роз-
ширювати свій світогляд. Часом навіть маленька дитина може 
підказати важливу, цінну та мудру ідею. Італійський письмен-
ник Лучано де Крешенціо сказав, що всі ми – однокрилі анге-
ли, тому можемо літати лише в обіймах одне одного.

Нерозумних можна зустріти щодня. Питання в тому, 
чи я – не один з них? Як дізнатися про це? Починаючи свій 
день, запитай себе, чи звертатимешся ти за порадою до Бога. 
З Ним не варто сперечатися. Проти Нього не знайдеться ар-
гументів. Ти можеш обрати тільки одне з двох: змиритися та 
прийняти Божі поради або гордо відкинути Господа. А під-
сумок такий: «Дорога безумця пряма в його очах, а мудрий 
послухає ради».

Облудні свідки
«Не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті 
свідки облудні та неправдомовці» (Псал. 27:12).

Недооцінювати ворога небезпечно, навіть якщо тобі 
здається, що він нічим тобі не загрожує. Це так само нерозум-
но, як думати, що маленька іскра не призведе до пожежі.

Давид молився: «Провадь мене стежкою рівною, ради моїх 
ворогів» (в. 11). Молитися про це – все одно що просити в Бога, 
щоб не було сонця або дощу. Сонце і дощ – невід’ємна частина 
життя, і Бог «сонцю велить сходити над злими і над добрими 
та посилає дощ на праведних і на неправедних» (Матв. 5:45). 
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Поки ми живемо в цьому світі, у нас будуть вороги, навіть якщо 
ми ходимо Божими дорогами, а може, саме тому. І ці вороги 
без причини прагнутимуть знищити нас.

Слово «ворог» (євр. цар) вживається в Старому Заві-
ті 147 разів і означає «той, хто жорстокий до тебе». Давид 
стверджує: «А мої вороги проживають, міцніють, і без при-
чини помножилися мої недруги» (Псал. 38:20).

У псалмі 27 Давид приймає той факт, що в нього є вороги, 
але просить Бога не дозволити їм перемогти його. Обітниця 
Божа не говорить, що в тебе не буде ворогів, але запевняє, що 
вони не переможуть тебе.

Як діють вороги? Вони використовують найотруйніші 
стріли – слова. Вони спотворюють правду, паплюжать, зви-
нувачують, неправдиво свідчать. Найкращий захист – чиста 
совість перед Богом і людьми. Бійся ворога тільки тоді, коли 
його звинувачення правдиві. Тоді задумайся, проси вибачен-
ня, а якщо необхідно, змінюй свою поведінку. Тільки так діти 
Божі можуть протистояти ворогові.

Совість Давида чиста, тому він говорить: «Надійся на Гос-
пода, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на 
Господа» (Псал. 27:14).

Сьогодні тебе чекають битви, але ти довірся Богу, адже 
Він ніколи не підведе. Живи так, щоб можна було спокійно 
дивися людям в очі. Не бійся, не втікай, не відступай. У тебе є 
мета, тому прагни до неї, молячись, як Давид: «Не видай мене 
на сваволю моїх ворогів».

Збережи свободу
«Рятуйся, як серна, з руки, і як птах із руки птахолова» 
(Прип. 6:5).

Якщо лань бачить, що мисливець намагається схопити 
її, то стрілою помчить туди, де її не дістати. Якщо птах відчу-
ває, що його хочуть зловити, він стрімко летить догори. Од-
нак зброя мисливця – хитрість. Він підкрадається непомітно, 
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і коли жертва усвідомлює, що небезпека близько, то вже буває 
занадто пізно. Вона втрачає волю, а часто й життя.

Утікай! Рятуйся! Навколо багато загроз твоєму життю. 
Це можуть бути дрібні звички, які переростають у залеж-
ність, негативні думки, що перетворюються на дії, нездорові 
почуття, що ведуть до неправильної поведінки, нехтування 
цінностями, ідеалами, сподіваннями. Якщо ти можеш роз-
пізнати їх відразу ж, то спасешся. Однак часто вони застають 
тебе зненацька. Ти не сприймаєш їх як загрозу. Вони прихо-
дять, оселяються у твоєму розумі, наповнюють твоє серце, 
завдають тобі болю й поступово позбавляють тебе всього 
доброго. А коли ти усвідомлюєш, що відбувається, буває вже 
надто пізно… Усе зруйновано… Ти втратив свободу. Ти вже 
не господар власного життя; ти раб почуттів, обставин і не-
поправних наслідків.

Як людина стає жертвою наркотиків? Як подружжя дохо-
дить до розлучення? Як люди залазять у борги? Поступово, 
крок за кроком, день за днем.

Жодне підприємство не терпить краху за один день; ніякі 
відносини не доходять до розриву за кілька годин; і рак не ви-
никає за одну ніч. Ти не помічаєш пухлини, поки не з’являть-
ся симптоми. Це щоденні «дрібниці», які нагромаджуються. 
Це слова і жести, що здаються незначними, яких ти свідомо 
чи несвідомо не помічаєш.

Сьогодні в тебе є можливість переглянути свої наміри, 
слова, думки та почуття. Ти можеш попросити вибачення, ви-
знати свої помилки й сказати: «Ти мені дорога(ий)». Сьогодні 
ти ще вільний. Ти можеш вибрати добро чи зло. Вибери шлях 
добра, покори, самовідданості, любові, бо завтра може бути 
пізно. Сьогодні ж підкорись Божій пораді: «Рятуйся, як серна, 
з руки, і як птах із руки птахолова».

Берло правоти
«Престол Твій, о Боже, на вічні віки, берло правди – берло 
Царства Твого» (Псал. 45:7).
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Псалом 45 – месіанський. Він говорить про Особу і силу 
Месії, про Його правління й вічну славу.

У цьому житті все минає, тобто має початок і кінець. Усе, 
що народжується, помирає. У пустелі цього світу Бог ство-
рює багато оазисів, де ми можемо втамувати спрагу. Серед 
буревіїв цього життя Він споруджує притулок, щоб захисти-
ти нас від загрозливої стихії. Однак наша мета – поза ме-
жами цього світу. Усе добре, що ми бачимо в цьому житті, 
лише полегшує наш складний шлях розпеченим піском, але 
не гарантує повної безпеки, не приносить справжнього за-
доволення. Жодний оазис не вічний. Нам потрібен Той, Хто 
одного разу сказав: «Якщо хто спраглий, нехай приходить 
до Мене і п’є» (Івана 7:37).

Наведений вірш говорить про прекрасну мить, коли ми 
побачимо Божий трон. Того дня наші мандри закінчаться. 
Ми будемо вдома з Христом, Котрого так довго чекали! Тоді 
ми вдосталь нап’ємося води, яку Він дає, і ніколи більше не 
страждатимемо від спраги. «І я побачив нове небо і нову зем-
лю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже 
не було... І Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не 
буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю, – вже більше 
не буде, тому що перше минулося» (Об’явл. 21:1, 4).

Псалмист додає, що берло Царства Божого – це берло 
правоти. Правління Ісуса Христа буде справедливим.

Деякі того дня подумають, що Ісус помилився: «Багато 
хто скаже Мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм Ім’ям 
ми пророкували, чи не Твоїм Ім’ям бісів ми виганяли, чи не 
Твоїм Ім’ям численні чудеса творили? Тоді скажу їм: Я ніко-
ли не знав вас! Відійдіть від Мене ви, які чините беззаконня» 
(Матв. 7:22, 23).

Деякі люди впевнені, що служать Богу, але вони не спа-
суться. Це боляче усвідомлювати. Однак це справедливо, 
тому що недостатньо вірити у свої ідеї, потрібно досліджува-
ти Слово Боже і зі смиренням втілювати його істини у своєму 
повсякденному житті.

Задумайся сьогодні про своє ставлення до Божого Сло-
ва. Чи приймаєш ти покірно його істини, чи наважуєшся їх 
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оскаржувати? Визнай панування Бога, сказавши: «Престол 
Твій, о Боже, на вічні віки, берло правди – берло Царства 
Твого».

Створюй, а не руйнуй
«Лукава людина сварки розсіває, а обмовник розділює друзів» 
(Прип. 16:28).

Рак починається зі злоякісної клітини, яка стрімко роз-
множується. І ось уже ціла армія ракових клітин намагається 
захопити тіло. Підступна людина, згадана в наведеному вір-
ші, діє, як ракова клітина. Вона намагається посіяти якомога 
більше насіння розбрату, несучи руйнування та смерть, де б 
не проходила.

Її зброя – язик. Така людина плете інтриги, вдає із себе 
чесну, ділиться своїми здогадами, заражає все, до чого торка-
ється. Пліткар підходить до тебе тихо, усім своїм виглядом по-
казуючи, що не бажає нічого поганого. «А знаєш, що вона ...»; 
«Не знаю, чи варто тобі розповідати...»; «Ти не повіриш, але 
він...»; «Я тобі скажу по секрету...»

Підступна людина щосили намагається здаватися невин-
ною. Вона просто запалює гніт, а динаміт «сам винен», що 
вибухнув. Потім така людина говорить: «Я цього не казала! 
Я тільки припустила!» Однак там, де вона проходить, закін-
чується дружба, залишається зіпсована репутація, прини-
ження та біль…

У книзі Приповістей неодноразово згадується про силу 
слова. Мудра людина, яка живе в спілкуванні з Богом, ви-
користовує слово для збудування, а не для руйнування. Ді-
єві слова цінні й повинні бути сказані. Нищівні ж, немов 
бумеранг, завжди повертаються і вражають того, хто їх за-
пустив.

Серце – джерело почуттів, які виливаються в слова. Його 
необхідно тримати в чистоті, і тільки одному Ісусу це під 
силу. Людського самовладання вистачає тільки на те, аби 
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як-небудь зафарбувати плями цвілі, але дуже скоро вони 
знову проступлять.

Сьогодні й щодня приходь до Ісуса. Навчися жити в спіл-
куванні з Ним. Тоді жодні битви не будуть тобі страшні, ніякі 
грозові хмари не зупинять тебе. Твої вороги можуть оточити 
тебе щільним кільцем, але якщо Ісус із тобою, Він проведе 
тебе крізь ворожий табір.

Як чиниш ти? Збудовуй себе та інших, і нехай про тебе 
ніколи не скажуть: «Лукава людина сварки розсіває, а об-
мовник розділює друзів».

Він дасть мені притулок
«Бо Він заховає мене дня нещастя в Своїй скинії, сховає мене по-
таємно в Своєму наметі, на скелю мене проведе!» (Псал. 27:5).

У  кожного з нас бувають кепські дні, коли все обертаєть-
ся супроти нас. Ми живемо у світі зла та болю, тому бувають 
моменти, коли не знаєш, як знайти вихід зі складної ситуації.

Мені було близько двадцяти п’яти років, коли мене за-
тягнуло у вир життя. Здавалося, що звідти вже не вибратися. 
У дитинстві я біг до батьків, і вони завжди були готові допо-
могти мені. Однак я вже став дорослим. Мені здавалося, що я 
гребу веслами посеред бурхливого моря, але не просуваюсь ні 
на метр. У мене защеміло серце. Я озирався навколо, шукаю-
чи підтримки, але ніхто не міг допомогти мені. І тоді я пішов у 
храм. Сівши на лавку, почав розмовляти з Богом, відкриваючи 
Йому своє серце, плачучи біля Його ніг…

Не знаю, скільки я пробув там. Вийшовши, помітив, 
що вже стемніло, але темрява в моїй душі розсіялася. Гли-
бокий внутрішній мир, який неможливо описати словами, 
переповнював моє серце. Страхи зникли, я вийшов з храму 
сповнений сил, щоб подолати ті труднощі, які загрожували 
зруйнувати мене.

Я розумію, про що писав Давид. Того вечора Господь схо-
вав мене у Своїй скинії, у потаємному місці під Своїм покро-
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вом, підніс мене на скелю, де я був недосяжний для життєвих 
злигоднів.

Храм – місце перебування Бога. Це не просто будівля з 
цегли, цементу та металоконструкцій. Церква – це відкрите 
для нас серце Бога, Його обійми прощення, які заспокоюють і 
зміцнюють нас. Там ми чуємо Його сповнений розуміння го-
лос, який надихає нас.

Проте хіба Бог не може зміцнювати нас у будь-якому міс-
ці? Звичайно ж, може. Однак у Його храмі відчувається диво-
вижна атмосфера спокою та благоговіння.

Якщо сьогодні життя приносить тобі смуток, поговори з 
Богом у Його храмі. Повір, що «Він заховає мене дня нещастя 
в Своїй скинії, сховає мене потаємно в Своєму наметі, на ске-
лю мене проведе!»

По крихтах
«Багатство, заскоро здобуте, – поменшується, хто ж збирає 
помалу – примножує» (Прип. 13:11).

У серпні 2005 року грабіжники вдерлися до Центрально-
го банку Бразилії в місті Форталеза через тунель завдовжки 
78 метрів, який вони прокопали за три місяці. Злодії забра-
ли 70 мільйонів доларів – вантаж завважки три з половиною 
тонни. Через два місяці одного з ватажків банди викрали. Ро-
дичі заплатили за нього 870 тисяч доларів викупу, але отри-
мали лише його тіло зі слідами тортур і кульових поранень. 
Він втратив і гроші, і життя.

Наведений текст говорить про хиткість багатства, що легко 
дісталося. Іншими словами: «Багатство, заскоро здобуте, – по-
меншується, хто ж збирає помалу – примножує».

Мудрі люди обирають кращий шлях, керуючись Божими 
порадами. Слід звернути увагу, що вони збирають багатство 
«працюючи», тобто повільно, потроху.

Робота – один зі способів чесно отримати гроші. До таких 
способів ще належать спадок і подарунки. Проси в Бога сил, 
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здоров’я, активності, старанності, працьовитості – і зрештою 
отримаєш гроші. Робота – велике благословення, яке Бог по-
силає людині.

Людина за своєю природою поспішає отримати багато й 
відразу. Вона бажає всього сьогодні, тут і зараз. Можливо, так 
відбувається тому, що наше життя коротке й мінливе. А може, 
нами рухає сильне бажання скоріше побачити бажані резуль-
тати. Однак нам не вистачає терпіння, щоб почекати. І це «по-
малу» не вкладається в наш стрімкий спосіб життя.

 Божий задум для творіння втілюється поступово. Ти не 
можеш вирости за тиждень. Істотно не схуднеш, не ївши три 
дні. Ти не старієш за місяць і не одужуєш за хвилину. Немож-
ливо досягти чогось значного за лічені секунди. Життя розви-
вається поступово. І тільки так здобувається багатство.

Я прошу в Господа терпіння, щоби спокійно дивитися на 
зміну дня і ночі. Я прошу Його про допомогу в моїй місії на 
цей момент і сил, щоб дочекатися результатів. Приєднуйся й 
ти до моєї молитви, бо «багатство, заскоро здобуте, – помен-
шується, хто ж збирає помалу – примножує».

Як перемогти ворогів
«Тобою поб’ємо своїх ворогів, Ім’ям Твоїм будемо топтати пов-
сталих на нас» (Псал. 44:6).

Достеменно невідомо, хто й коли написав цей псалом. 
Але з тексту стає зрозуміло, що Ізраїль зазнавав поразки. Не-
безпека не була надуманою, ворог наближався, і народ Божий 
не знав, як врятуватися.

Щодня ми стикаємося із супротивниками. Нас оточують 
хвороби, безробіття, розпад сім’ї, неприйняття з боку близьких 
людей… І це не уявні вороги. Вони справді загрожують нам.

Псалмист знав, на кого можна покластися. У своєму псалмі 
він постійно звертається до Господа, згадуючи про те, як Він 
дарував Своєму народові перемоги в минулому. Чи можна сум-
ніватися в Богові, Котрому під силу такі великі справи?
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У шостому вірші псалмист пише: «Тобою поб’ємо своїх во-
рогів». Він не вважає, що може не діяти, оскільки Бог обіцяв 
перемогу. Псалмист знає, що людина також повинна докладати 
зусиль. Але що ж нам робити? Прийняти Божу допомогу, дозво-
лити Господу діяти в нас і через нас та звершувати великі справи.

Найголовніша битва, у якій ми повинні перемогти, – не 
проти зовнішніх ворогів. Найсильніший і найнебезпечніший 
ворог перебуває всередині нас самих. Це нестримна гріховна 
природа, яка не бажає підкорятися Творцеві. Ми вважаємо за 
краще боротися, бути пораненими, терпіти агонію від утра-
ти крові, задихатися, але продовжувати боротися самотужки, 
поки не впадемо на узбіччі життя.

Псалмист навчився довіряти Богу, хоч це було й нелегко. 
Однак він усвідомлював, що без Бога загине.

Хто сьогодні протистоїть тобі? Чи здається тобі цей день 
похмурим? Чи бачиш ти вороже військо, готове увірватися в 
двері твого серця, щоб знищити тебе? Не бійся. Біблія –   це 
історія звільнення людини. Вона розповідає про живого Бога, 
Котрому не байдужа наша доля, Котрий готовий заступитися 
за Своїх дітей, якщо вони погоджуються прийняти допомогу. 
Тому повтори з упевненістю: «Тобою поб’ємо своїх ворогів, 
ім’ям Твоїм будемо топтати повсталих на нас».

Рухайся вперед
«І прийде, немов волоцюга, твоя незаможність, і злидні твої, як 
озброєний муж» (Прип. 6:11).

Події у світі Інтернету розвиваються з дивовижною 
швид кістю. Щороку з’являються мільйони нових сайтів. Якщо 
2010 року в мережі налічувалося трохи більш ніж 207 мільйо-
нів сайтів, то 2015 – їхня кількість перевищила мільярд. Такі 
темпи бентежать.

У цьому світі, що рухається з величезною швидкістю, не-
можливо зупинитися. Нам незвичне неквапливе життя, як у 
минулі часи, коли тільки винайшли колесо.
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Чи поїдемо ми в екіпажі, якщо існують швидкісні потяги? 
Чи посилатимемо лист поштою, якщо в електронному вигляді 
він миттєво опиниться в адресата на іншому кінці світу?

Наведений вірш повинен спонукати до дії людей, які під 
приводом очікування Господа сидять склавши руки, тоді як 
переможці прямують до мети.

Бідність і злидні не повинні бути характерною ознакою 
християн. Скромність і простота – так. Посередність і присто-
суванство – ніколи. Робота – благословення й дар Бога, даний 
людині ще до гріхопадіння. Бездіяльне життя не має сенсу. 
Після гріхопадіння робота перетворилася на працетерапію. 
Втома змушує людину уникати зусиль, але праця була й зали-
шається ефективним інструментом відновлення та зростання.

Працюй не тільки заради того, щоб заробити гроші. Зроби 
свою роботу служінням. Гроші не приносять задоволення на 
відміну від служіння. Вони з’являються в результаті служіння 
працею.

Людина, яка витрачає життя на безділля, рано чи пізно 
побачить, що бідність вже пробралася в її життя, а її вигнати 
не так просто.

Зроби цей день днем   звершень. Земна куля крутиться, і 
якщо ти не йдеш уперед, не крутишся разом з нею, то безна-
дійно відстанеш. Спілкуйся з Ісусом. Довір усі свої плани й 
проекти Тому, Хто не зазнає поразки, і прямуй вперед. Не стій 
на місці, інакше «прийде, немов волоцюга, твоя незаможність, 
і злидні твої, як озброєний муж».

Світло, спасіння й твердиня
«Господь моє світло й спасіння моє, – кого буду боятись? 
Господь – то твердиня мого життя, – кого буду лякатись?» 
(Псал. 27:1).

Одного разу мені зателефонував підприємець, у яко-
го склалася несприятлива фінансова ситуація. Справи йшли 
кепсько. З людського погляду він зробив усе необхідне, щоб 
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вивести підприємство з кризи, але всі зусилля виявилися 
марними.

«Мені треба було пройти через це, – сказав він із сумом, – 
щоб зрозуміти, що все моє християнство й довіра до Бога – су-
цільна теорія. Легко довіряти Господу, коли твоє підприємство 
процвітає. Проте зараз, стоячи на порозі банкрутства, я розу-
мію, що ніколи не був справжнім християнином».

Чи впадав у зневіру ти в скрутні моменти життя? А може, 
справжній християнин ніколи не занепадає духом, а його віра 
– непохитна?

Тобі варто прочитати 27-й псалом. У першому вірші Да-
вид висловлює повноту своєї довіри до Бога: «Господь моє 
світло й спасіння моє, – кого буду боятись? Господь – то твер-
диня мого життя, – кого буду лякатись?» Дивовижна віра!

У перших шести віршах цього псалма ми знаходимо при-
голомшливі заяви про довіру до Бога. «Коли проти мене роз-
ложиться табір, то серце моє не злякається, коли проти мене 
повстане війна, – я надіятись буду на те, – на поміч Його!» 
(в. 3), – стверджує Давид.

Проте в другій половині псалма серце Давида наповню-
ється тривогою. «Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і по-
милуй мене, і озвися до мене!» (в. 7), – благає він.

Що сталося з довірою, про яку Давид говорив у попе-
редніх віршах? Нічого. Усе залишилося без змін. Однак серце 
Давида було таким же, як і в будь-кого з нас, як і серце Ісуса, 
Котрий вигукнув на хресті: «Боже Мій, Боже Мій, чому Ти 
Мене покинув?» (Матв. 27:46).

Бог Отець не залишав Ісуса. Він не залишав і Давида, коли 
той перебував у небезпеці. Бог ніколи не залишає тебе, хоча 
іноді від болю й страждання тобі здається, що Він навіть не 
згадує про тебе.

Можливо, сьогодні в тебе безхмарний, спокійний день, а 
може, насувається буревій, що загрожує знести все на своєму 
шляху. У будь-якому разі молися Господу: «Господь моє світ-
ло й спасіння моє, – кого буду боятись? Господь – то твердиня 
мого життя, – кого буду лякатись?»
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Рухайся вперед
«Приховує мудра людина знання, а серце безумних глупоту ви-
кликує» (Прип. 12:23).

В одному індійському прислів’ї сказано: «Не говори все, 
що знаєш, аби не сказати те, чого не варто говорити». Мудрі 
люди, які знають багато, не виставляють свої знання напо-
каз. Вони розсудливі, зазвичай мовчать, і говорять лише тоді, 
коли треба.

Люди, які говорять більш ніж необхідно, часто не можуть 
стримувати свої слова та дії. Просто їм хочеться бути в центрі 
уваги. Вони намагаються показати свою компетентність на-
віть у питаннях, на яких не знаються.

У глибині душі вони страждають, тому що розуміють, на-
скільки нерозумно демонструвати своє невігластво, але ба-
жання бути поміченими рухає ними на рівні інстинктів.

Коли така людина пізнає моральні й етичні принципи, її 
біль зростає. Вона намагається втілити в життя ці принципи, 
бореться сама із собою, зі своїми комплексами, психологічни-
ми травмами, страхами, які навіть не може точно визначити. 
Неможливо перемогти ворога, якого не бачиш. Це жахлива 
битва. Людина страждає від того, що в неї не виходить жити 
за певними принципами. Тому життя не складається, шлюб 
на межі розриву, взаємини з дітьми псуються. Вона намага-
ється щось змінити, але в неї нічого не виходить.

Багато книг про самовдосконалення пропонують рецеп-
ти, але не вказують, де дістати інгредієнти. «Розкрий свій по-
тенціал!», «Знайди в собі силу волі!» – а ти не бачиш ні потен-
ціалу, ні сили, тільки купу питань без відповідей.

Найкраща книга про самовдосконалення – Біблія. У ній 
викладені всі необхідні для життя принципи. Її відмінність у 
тому, що вона приводить тебе до Христа, – єдиного, Хто може 
впорядкувати твій внутрішній світ.

Звернися до Ісуса й попроси в Нього мудрості. Пам’ятай: 
«Приховує мудра людина знання, а серце безумних глупоту 
викликує».
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Згадай про бідного
«Блаженний, хто дбає про вбогого, – в день нещастя Господь 
порятує його!» (Псал. 41:2).

Це третій псалом, який починається словом «блажен-
ний». Інші два – перший і тридцять другий. Якщо людина 
блаженна, значить вона щаслива і має Боже благословення. 
Кожен бажає такого щастя.

Очевидно, що в псалмі 41 Давид говорить про себе як про 
слабкого і бідного. Однак він не був бідним. Давид як цар на-
писав ці слова під час повстання свого сина Авесалома… Царі, 
як правило, не відчувають матеріальної скрути. Таким чином, 
наведений вірш говорить не про звичайну милостиню: не про 
теплий одяг для нужденного чи тарілку супу для голодного.

Бідність – це відсутність необхідного. Вона починається, 
коли щось закінчується. Бідний – це не тільки той, хто ходить 
у порваних черевиках і їсть лише хліб. Бідний той, у кого за-
кінчуються життєві сили, хто втрачає найближчого друга, у 
кого життя безрадісне і хто перестає помічати красу.

Бог дає обітницю для тих, хто здатний побачити чиєсь 
розбите життя, поранену душу, спустошене серце, спрагле 
розради і спокою; для тих, хто простягає руку нужденному, 
розкриває обійми, дарує слово втіхи. Таких Господь обіцяє 
врятувати в день недолі.

Зверни увагу, що Бог обіцяє не огородити їх від нещастя, а 
врятувати від біди. Запитуючи Бога, чому ти страждаєш, якщо 
ходиш Його шляхами і виконуєш Його волю, ти просиш Гос-
пода про те, чого Він не обіцяв.

На цій Землі нещастя трапляються й з дітьми Божими. Усім 
доводиться проливати сльози. Але якщо ти допомагаєш тим, 
хто ослаб і потребує допомоги в день нещастя, то Бог прийде 
й тобі на допомогу, коли випробування випаде на твою долю.

Тому сьогодні й завжди дивися навколо, щоб побачити 
того, хто потребує тебе, – і тоді у твоєму житті здійсняться 
слова: «Блаженний, хто дбає про вбогого, – в день нещастя 
Господь порятує його!».
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Бог шукає тебе
«Бо споглянув Він із високости святої Своєї, Господь зорив на 
землю з небес, щоб почути зідхання ув’язненого, щоб на смерть 
прирокованих визволити» (Псал. 102:20, 21).

За сорок років служіння я побував у багатьох країнах і 
розповідав про любов Ісуса мільйонам на стадіонах, площах, 
у концертних залах...

Одного разу я проповідував на пляжі Камборіу в Бразилії. 
Тисячі людей, сидячи на пляжних лавках, слухали біблійну 
вістку надії. Саме тут, на березі моря, Господь знайшов Еріка. 
Очманілий від наркотиків, він тинявся пляжем і раптом почув 
про Бога. Гімни торкнулися його серця, і промінь євангель-
ського світла проник крізь туман запамороченої свідомості, 
несучи надію й звільнення.

Я познайомився з Еріком кілька років по тому. Його очі 
блищали від хвилювання, коли він розповідав мені про той 
вечір. Як з’ясувалося, він вийшов з дому в пошуках наркоти-
ків, а знайшов Ісуса.

Багато хто, як і Ерік, вірять, що одного разу знайшли 
Хрис та. Насправді ж це Ісус знайшов цих людей, тому що Він 
шукав їх, аби врятувати.

Гріховна природа людини така, що вона, сама того не усві-
домлюючи, шукає те, що завдає їй страждань. Ми вкрай непо-
слідовні: боїмося болю, але йдемо йому назустріч; відчайдуш-
но бажаємо щастя, але біжимо в протилежному напрямку. Нам 
нічого не вдається, але ми й далі опираємося, доки одного разу 
не впадемо знесилені, не знаючи, що робити далі й куди йти.

Якби Бог не провадив нас, то ми б усе життя бродили по 
нічних пляжах життя, шукаючи те, що нас руйнує. Керуючись 
нерозумним покликом власного серця, ми б тонули в глибо-
ких водах розчарування і порожнечі. Однак, на щастя, Бог по-
слав нам Свого Сина, Котрий, залишивши все, прийшов, аби 
знайти нас.

Наведений вірш – прекрасний вияв любові. Бог не просто 
дивиться на нас, полонених гріхом і приречених на смерть. 
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Він залишає святі висоти Неба і йде звільняти нас. Вір: «Бо 
споглянув Він із високости святої Своєї, Господь зорив на зем-
лю з небес, щоб почути зідхання ув’язненого, щоб на смерть 
прирокованих визволити».

Небезпечні люди
«Не сидів я з людьми неправдивими, і не буду ходити з лука-
вими, я громаду злочинців зненавидів, і з грішниками я сидіти 
не буду» (Псал. 26:4, 5).

Мені запам’ятався один шістнадцятирічний хлопець. 
Спов  нений радості, він сидів за обіднім столом. У карих очах 
палала жага до життя. Він був єдиним сином, гордістю батьків. 
Батько, вже немолодий, дивлячись на сина, сказав: «Він буде 
вчитися, щоб здобути професію лікаря, і коли отримає диплом, 
я продам половину майна, щоб у нього був власний лікарський 
кабінет». Батько бажав найкращого своєму улюбленому синові.

Через три роки я знову приїхав до того міста. Батько, вбитий 
горем, прийшов, щоб зустрітися зі мною. Син прийшов разом з 
ним. Хлопець мав хворобливий вигляд. Шкіра була землистого 
кольору, руки нервово сіпалися, йому бракувало сміливості по-
дивитися мені в очі. Він перебував на самому дні життя.

– Що з ним сталося? – запитав я.
– Погана компанія… – коротко відповів батько. – Вони 

привчили його до наркотиків. Ось що залишилося від того 
чудового хлопчика, котрого ви знали.

І сивочолий чоловік невтішно заридав, як дитина.
Підступні й оманливі люди з’явилися не в нашому століт-

ті, вони існували і за часів Давида. Такі люди підкрадаються 
до тебе, вдаючи з себе друзів. Вони завойовують твою довіру, 
можливо, навіть викликають захоплення. Однак коли ти най-
менше того очікуєш, вони встромляють у тебе отруєний ніж.

Це трапляється не тільки з недосвідченими молодими 
людьми. Підступних і нечестивих можна зустріти всюди. Тому 
потрібно просити Божого захисту.

3 
ñåðïíÿ

  
    

  ñóáîòà



262262

Давид упевнено говорить: «Не сидів я з людьми неправ-
дивими, і не буду ходити з лукавими». А що ти скажеш про 
себе? Благай Бога відкрити твої очі, щоб уміти розпізнавати 
підступних і лукавих. Проси в Бога мудрості, щоб відрізнити 
зерно від полови.

Не відсторонюйся від світу. Бери участь у житті суспіль-
ства. Будь доброзичливим і допомагай ближнім. Проаналізуй 
свої взаємини з друзями. Який вплив вони мають на тебе? Но-
вий день – це нова можливість змінити щось у своєму житті, 
виправити помилки.

Зроби це, щоб ти міг, подібно до Давида, упевнено сказати 
про себе: «Не сидів я з людьми неправдивими, і не буду ходи-
ти з лукавими, я громаду злочинців зненавидів, і з грішника-
ми я сидіти не буду».

Благословенна пам’ять
«Пам’ять про праведного – на благословення, а ймення без-
божних загине» (Прип. 10:7).

Один з характерних літературних прийомів, який часто 
використовується в книзі Приповістей, – це протиставлення. 
Істина представлена   на контрасті. Описуються два шляхи, дві 
ситуації, два образи, а читачеві надається вибір.

Вищенаведений вірш говорить про праведника і безбожно-
го. Що станеться з іменами нечестивих, які відкидають Бога, 
приймаючи рішення? Соломон стверджує, що їхнє ім’я загине.

Чи наважишся ти дати своєму синові ім’я Юда? Чи назвеш 
дочку Єзавель? Нечестивих не забувають, але згадують з гір-
котою, гнівом, відразою.

Ці люди, можливо, мали в житті все, що хотіли, були ба-
гаті, знамениті, впливові. А чи принесли вони користь? Мож-
ливо, деякі – так. Однак хіба життя вичерпується цим? Який 
підсумок їхнього життя?

Натовпи біжать за вогнями цього світу. Слава, гроші, вла-
да – усе це може стати дуже важливим. А рідні люди зали-
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шаються позаду, чекаючи від тебе доброго слова, просто ба-
жаючи знати, що вони потрібні тобі. Життя минає. Ти й не 
помітиш, як пролетять весна і літо, мине осінь, підкрадуться 
зимові холоди, а ти залишишся сам зі своїм багатством.

Однак пам’ять про праведника буде благословенною. Хіба 
не переказуємо ми дотепер історії життя Ісака, Йосипа, Дани-
їла та інших героїв віри?

Щодня мені необхідно перевіряти, які цінності надихають 
мене, що мотивує мене. Скільки коштує довіра дітей, розумін-
ня чоловіка, усмішка внука? Скільки коштує вдячний погляд 
людини, котрій ти допоміг?

Ти живеш і працюєш тільки для цього світу чи й для віч-
ності? Задумайся, тому що «пам’ять про праведного – на бла-
гословення, а ймення безбожних загине».

Швидкоплинність життя
«Повідоми мене, Господи, про кінець мій та про днів моїх міру, 
яка то вона, – нехай знаю, коли я помру!» (Псал. 39:5).

Сьогодні я пропоную тобі замислитися про те, яке корот-
ке наше життя. Про це говорить Давид у своєму псалмі. Ворого-
ві не подобається, коли люди розмірковують на духовні теми. 
Того, хто не замислюється про кінцівку людського життя, дуже 
просто відвести з праведного шляху й погубити.

Апостол Яків розвиває цю думку: «Тепер слухайте ви, що 
кажете: Сьогодні або завтра підемо до цього міста й перебуде-
мо там один рік і будемо торгувати та заробляти! Ви, котрі не 
знаєте, що завтра станеться, – яке ваше життя? Адже це пара, 
що на мить з’являється, а потім зникає» (Якова 4:13, 14).

Біблія не навчає, що планувати – погано. Життя без цілей 
і планів безглузде. Давид радить планувати, пам’ятаючи про 
те, що життя коротке.

Якби тобі потрібно було зробити тільки п’ять справ – здо-
бути професію, побудувати будинок, виростити дітей, залиши-
ти їм хороший спадок і перебувати в мирі з Ісусом, – у якому 
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порядку ти б їх розставив? За що б насамперед узявся? Що за-
лишив би наостанок? Саме духовні критерії визначають поря-
док і наповнюють змістом дії.

Я часто зустрічаю людей, котрі, наближаючись до кінця 
свого життя, висловлюють жаль з приводу змарнованого часу, 
а також втрачених можливостей. «Ми не отримуємо коротке 
життя, а робимо його таким; не бідні ми життям, а користуємо-
ся ним марнотратно», – написав філософ Сенека.

До Ісуса можна прийти в будь-якому віці. Однак багато хто 
жалкує, що зробив це тільки в старості і стільки років не корис-
тувався можливістю жити з Богом.

Чи пам’ятаєш ти, що смертний? Сьогодні ти є, а завтра, 
можливо, тебе вже не буде. Замислись і правильно розстав прі-
оритети у своєму житті. Любити, прощати, дати другий шанс 
тому, хто помилився, радіти життєвим дрібницям, захоплюва-
тися красою природи – усе це варте того, щоб жити. Звернися 
до Бога: «Повідоми мене, Господи, про кінець мій та про днів 
моїх міру, яка то вона, – нехай знаю, коли я помру!».

Пріоритети
«Ліпше мале у Господньому страху, аніж скарб великий та три-
вога при тому» (Прип. 15:16).

Кожен християнин знає, що духовне значно важливіше 
за матеріальне. Він постійно чує: «Бог має бути на першому 
місці». Однак необхідно, щоб гарна теорія була втілена у прак-
тичне життя. Ми живемо в матеріальному світі, і нам важко ду-
мати про Бога, коли діти голодні або їм холодно, а ми не маємо 
чим нагодувати і зігріти їх.

Наведений вірш не звеличує бідність. Деякі люди вважа-
ють, що християни повинні бути бідними. Біблія ж розпо-
відає нам про послідовників Ісуса, котрих Бог благословив 
благополуччям і достатком. Соломон підкреслює, що між 
мирною бідністю з Богом і багатством у тривозі краще ви-
брати перше.

6 
ñåðïíÿ

  
    

 âiâòîðîê



265265

Люди часто одержимі матеріальними статками. Вони не 
звертають уваги на наслідки своїх учинків, поводяться без-
принципно. Для них будь-який спосіб добування грошей 
хороший і прийнятний. Бог, сім’я, духовність – усе це зали-
шається на останньому місці. Роки минають, на порозі з’яв-
ляється старість, і вони із сумом виявляють, що й не жили 
зовсім. Багато працювали, докладали зусиль, але не жили, а 
існували.

Мудрі люди знають, як розставити пріоритети. Біблія по-
чинається словами: «На початку... Бог». Господь – початок 
усього: сімейного життя, успіху на роботі, здобутої перемоги. 
Будь-яка проблема вирішується, якщо ти, починаючи справу, 
радишся з Богом. Будуючи життя на міцній основі, ти можеш 
бути впевнений, що завдяки Богові воно не зруйнується.

Перевір сьогодні свої пріоритети. Що найважливіше для 
тебе? Бог? А що після Бога? Родина? Особистий розвиток? 
Професійне зростання? Правильна розстановка пріоритетів 
визначить твоє благополуччя. Недостатньо багато працювати 
й отримувати багато грошей. Для щастя треба бути задоволе-
ним результатом своєї праці.

Нехай Бог пошле тобі безліч перемог. Прагнучи до благо-
получчя, не забувай: «Ліпше мале у Господньому страху, аніж 
скарб великий та тривога при тому».

Улюблений дім
«Господи, – полюбив я оселю дому Твого, і місце перебування 
слави Твоєї» (Псал. 26:8).

В усіх країнах, де я побував, мені зустрічалися люди, 
котрі говорили: «Я люблю Ісуса і вважаю себе християнином, 
але мені не подобається організована релігія. Я не належу до 
жодної церкви».

Сьогодні такі фрази сприймаються як вияв прогресивних 
релігійних поглядів. Люди щиро вірять, що немає необхідно-
сті в церкві, головне – «перебувати з Ісусом». Однак наведе-
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ний текст стверджує, що у Бога є Дім, – місце, де є Його слава. 
І це місце – церква.

Чи означає це, що Богу потрібне житло? Звичайно ж, ні. 
Молячись перед жертовником побудованого храму, Соломон 
сказав: «Бо чи ж справді Бог сидить на землі? Ось небо та небо 
небес не обіймають Тебе, – що ж тоді храм той, що я збуду-
вав?» (1 Цар. 8:27).

Церква існує не тому, що Господь має потребу в багатьох 
людях, які поклоняються Йому. Навпаки: людині потрібні 
Церква і храм.

Коли Ізраїль мандрував пустелею, Бог звелів: «І нехай 
збудують Мені святиню, – і перебуватиму серед них» (Вих. 
25:8). Побудова храмів була відповіддю Бога на людську 
потребу. Саме ми потребуємо того, щоб Господь оселився 
між нами.

Ти можеш заперечити, що для цього не обов’язково по-
трібна церква. Насправді ж дуже потрібна. Дістань вугілля із 
багаття – і побачиш, як швидко воно згасне, а те, що залиши-
лося, буде ще горіти. Людська природа така, що ніхто з нас не 
може вижити самотужки. Ми потребуємо одне одного, а всі 
разом маємо потребу в Богові.

Храм стає тим місцем, де є Божа слава і відчувається Його 
присутність. У церкві збираються слабкі й далекі від доско-
налості люди, і спільне спілкування з Богом підтримує в них 
живий духовний досвід.

Біблію можна порівняти з картою, на якій указано шлях 
до щасливого життя. Якщо поради Господа бездоганні, наві-
що відкидати їх?

Скажи Богові, як Давид: «Господи, – полюбив я оселю 
дому Твого, і місце перебування слави Твоєї».

Те, що робиш, роби добре
«Безбожний посол у нещастя впаде, а вірний посол – немов лік» 
(Прип. 13:17).
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Один з великих життєвих уроків полягає в тому, що 
щас тя здобувається щодня через виконання свого обов’яз-
ку. У стародавній літературі не раз зустрічаються настанови 
посланцям про те, як вони повинні виконувати свій обов’я-
зок. Від вірності посланника залежав успіх місії. І наведений 
вірш говорить про невірного посла, який не виконує свого 
обов’язку.

Припустимо, що цьому посланцю було доручено повідо-
мити про військові дії царя. Однак він неуважно вислухав 
відомості, які повинен був передати, і, поставши перед ца-
рем, неточно описав ситуацію, ввів в оману. Цей текст дає 
зрозуміти, що бідою, у яку він потрапить, буде покарання за 
невірність.

Коли була здобута перемога в битві з військом повсталого 
Авесалома, то Ахімаац захотів першим принести добру звіст-
ку царю. Проте у відповідь на запитання Давида щодо Авеса-
лома він не захотів говорити неприємну правду. Ахімаац ска-
зав неправду, ніби нічого не знає про долю Авесалома.

Найгірше покарання для того, хто не виконав обов’язок, – 
усвідомлення, що ти нічого не зробив. Усі йдуть вперед, окрім 
тебе. Усі зростають, отримують благословення, а ти тупцюєш 
на одному місці, спостерігаючи за іншими.

Чесно і сумлінно виконуй свою місію, адже це — невід’єм-
на складова щасливого й успішного життя.

Приділи сьогодні трохи часу для того, аби проаналізувати 
три останні справи, які ти виконав. Чи зробив ти все повністю 
і на совість, чи залишив справу незакінченою, тому що вини-
кли інші справи або тобі просто набридло? Важливо добре ви-
конувати навіть незначне завдання. Сумлінно виконана робо-
та – частина портрета переможця.

Проси в Бога мудрості, щоб побачити, що тобі треба змі-
нити, а потім виконуй завдання, які ставить перед тобою жит-
тя. Пам’ятай: «Безбожний посол у нещастя впаде, а вірний по-
сол – немов лік».
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Добробут лиходіів
«Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрости 
до беззаконних» (Псал. 37:1).

Уяви собі, що якийсь Валентин влаштувався на роботу 
разом з тобою. Твоє резюме краще, стажу і досвіду більше. 
Однак згодом ти починаєш помічати, що Валентин робить те, 
на що ти не наважуєшся, оскільки після цього не зміг би жити 
зі спокійною совістю. На відміну від тебе, досить безпринцип-
ний Валентин користується всіма засобами, щоб просуватися 
кар’єрними сходами, а тобі на підвищення годі й сподіватися. 
Схоже, нікого не хвилює, що Валентин чинить аморально. Як 
до цього ставитися?

Бог радить: «Не розпалюйся гнівом, не май заздрости». Ін-
шими словами, не хвилюйся, нехай це не позбавляє тебе сну і 
спокою. «Бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зе-
лена билина – пов’януть» (в. 2). Це закон життя: успіх, досягну-
тий неправедним шляхом, недовговічний і не приносить задово-
лення. Наслідок таких вчинків – внутрішня порожнеча і смуток.

Господь дозволяє нечестивим здобувати перемоги в зем-
ному житті. Ці перемоги можуть помилково сприйматися як 
успіх, але це не так. Багатство, влада, слава і все, до чого праг-
нуть люди сьогодні, ще не означають процвітання.

Ти можеш зустріти багату, але нещасну людину, знамени-
ту, але незадоволену. Деяким освіченим людям їхнє знання 
не приносить радості. Рубен Даріо у своєму вірші «Прирече-
ність» пише:

Ви щасливці, дерева, – кажу з докором.
Всім камінням байдужим я заздрю   разом,
Немає свідомості гіршої за свідомість життя,
Непосильної ноші, ніж розсудливий розум.
Навіщо накопичувати речі і досягати цілей, якщо все, над 

чим ти працював протягом усього життя, не приносить задо-
волення і не вгамовує туги в серці?

Аль Капоне, найвідоміший гангстер, здавалося, не боявся 
поліції і міг робити все, що йому заманеться. Проте яким був 
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його кінець? Тюрма і смертельна хвороба, що довела його до 
божевілля.

Став цілі і йди до них чесним шляхом, керуйся духовни-
ми і моральними принципами. І якщо бачиш успіх нечестивих, 
пам’ятай, що сказав Бог: «Не розпалюйся гнівом своїм на зло-
чинців, не май заздрости до беззаконних».

Світло і свобода
«Бо заповідь Божа – світильник, а наука – то світло, дорога ж 
життя – то навчальні картання» (Прип. 6:23).

Молода дівчина запитала мене, чому Бог любові і сво-
боди ставить такі жорсткі рамки й накладає стільки обмежень. 
«Це несумісні поняття, – говорила вона, – у Біблії протиріч-
чя». Помилку слід шукати не у Святому Письмі, а в нашому 
хибному розумінні Божих порад.

У наведеному вірші Соломон говорить про три поняття: 
заповіді, знання і повчання. Заповідь і повчання він порівнює 
із джерелами світла. Вони розсіюють духовну темряву, адже 
в темряві ти не бачиш дороги, а отже, не можеш іти впевнено 
і швидко. Тобі важко, ти втомлюєшся. У темряві ти ніколи не 
досягнеш мети. Думаючи, що йдеш до життя, насправді мо-
жеш прямувати назустріч смерті.

Людина потребує світла, інакше їй не пройти через тем-
ряву цього світу, не виконати бажань, не втілити мрії. Не-
обхідне світло, щоб зрозуміти, який шлях правильний. Божі 
Заповіді і повчання освітлюють наше життя. Вони дані не для 
того, щоб обмежувати нас, а для того, щоб допомогти знайти 
шлях і йти ним.

Повчання потрібні для того, щоб повернути тебе на шлях 
життя, коли ти готовий зійти з нього.

Згадай останню невдачу, яку довелося пережити. Нама-
гайся зрозуміти, у чому її причина. Чи сталося б те ж саме, 
якби ти чітко дотримувався Божих порад? Життя складаєть-
ся із законів і принципів. Дотримання цих законів – гаран-
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тія доб робуту, а нехтування і порушення – поразка, ціна якої 
дуже висока.

Перш ніж узятися до справи, подивися навколо. Почни із 
себе і взаємин зі своїми близькими. Що необхідно поліпши-
ти? Що варто зробити, аби досягти гармонії й радості у спіл-
куванні? Бог допомагає тобі через Своє Слово, тому що «за-
повідь Божа – світильник, а наука – то світло, дорога ж життя 
– то навчальні картання».

Душа і тіло
«Помилуй мене, Господи, бо тісно мені, – від горя вже висна-
жилось моє око, душа моя й нутро моє» (Псал. 31:10).

Ще один світанок. Осяйне сонце сходить над землею, 
однак хмари тривоги і туги затьмарюють його життєдайне 
світло. Перш ніж скаржитися на несправедливість і життєві 
труднощі, спробуй зробити те, що робив Давид, коли його 
охоплював смуток. Відкрий своє серце для Ісуса й вилий у мо-
литві всю свою журбу. Бог завжди готовий з любов’ю вислу-
хати щиру молитву Своїх дітей.

У псалмі 31 Давид говорить про цілісність людини. Коли 
духовне життя в занепаді, це неминуче позначається на емо-
ційному і фізичному здоров’ї. «Тісно мені, – від горя вже вис-
нажилось моє око, душа моя й нутро моє», – зізнається Давид. 
І духовне, і фізичне нерозривно поєдналися в людському єстві. 
Марно намагатися поліпшити одне, нехтуючи іншим. Цей пса-
лом був написаний Давидом у найважчий період життя – піс-
ля перелюбу з Вірсавією... Докори сумління нещадно мучили 
царя, він страждав від наслідків скоєного гріха. На основі де-
яких псалмів можна зробити висновок, що Давид страждав не 
тільки духовно та емоційно, а й був уражений хворобою.

Деякі хвороби є наслідком почуття провини. Одного пара-
лізованого принесли до Ісуса (Марка 2:5-11), і Спаситель ска-
зав йому: «Сину, прощаються твої гріхи!». Люди не розуміли, 
чому Ісус говорить це. Вони вважали, що паралізований потре-
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бує зцілення, а не прощення. Вони не розуміли, що між здо-
ров’ям душі і здоров’ям тіла існує тісний взаємозв’язок.

Тоді Ісус звернув їхню увагу на цей взаємозв’язок: «Син 
Людський має владу прощати гріхи на землі. Говорить пара-
лізованому: Кажу тобі: встань, візьми постіль свою та йди до 
свого дому!». Апостол Яків говорить: «І молитва віри спасе 
хворого, і Господь підійме його, а коли він учинив гріхи, вони 
йому будуть прощені» (Якова 5:15).

Завжди вір у Боже прощення і милість. Перш ніж розпо-
чати сьогоднішні справи, скажи в молитві: «Помилуй мене, 
Господи, бо тісно мені,– від горя вже виснажилось моє око, 
душа моя й нутро моє».

Справедливі слова
«Всі слова моїх уст справедливі, нема в них крутійства й лукав-
ства» (Прип. 8:8).

Я на власних помилках переконався, що слова мають ве-
личезне значення в житті людини. З глибоким сумом згадую 
про сказані мною слова, які варто було залишити при собі...

Мудрий Соломон неодноразово говорить у книзі При-
повістей: «Стеж за своїми словами, якщо хочеш бути щасли-
вий». Справедливі слова – це не тільки правильні слова, які 
відповідають істині. Це слова, сказані своєчасно і саме тому, 
хто їх потребує. Слова, важливі в одній ситуації, можуть бути 
абсолютно недоречними в іншій. Мудрість у тому, щоб гово-
рити тільки ті слова, які комусь необхідно почути.

Соломон стверджує, що в його словах немає ані підступ-
ності, ані лукавства. Єврейське слово патáл означає «круче-
на мотузка». У ній нитки так щільно переплетені, що ніхто не 
може їх відокремити.

Це образ лукавих, двозначних слів, коли серйозні слова 
переплітаються з легковажними, добрі – з поганими. Деякі 
бесіди настільки вводять в оману, що істина спотворюється і 
стає неправдою.
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Люди, які не перебувають в єдності з Ісусом, живою Боже-
ственною мудрістю, використовують мову на зло. «І язик – це 
вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими ор-
ганами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його са-
мого запалює геєна» (Якова 3:6), – підтверджує апостол Яків. 
Часом такі люди домагаються того, чого хочуть, але це не задо-
вольняє їх і залишається тільки розчарування.

Життя мудрої людини – постійний розвиток. Перед нею 
завжди відкриті горизонти у всіх сферах життя. Кожен день – 
це новий виклик, нові цілі та пропозиції. Мудра людина знає, 
що «чим переповнене серце, те промовляють уста» (Луки 6:45). 
Тому вона віддає своє серце Ісусу.

Зроби сьогоднішній день днем   звершень і духовного 
зростання. Наповнюй своє серце любов’ю Божою і ділися нею з 
тими, хто зустрінеться тобі на шляху. Стеж за своїми намірами 
і словами, щоб ти міг сказати: «Всі слова моїх уст справедливі, 
нема в них крутійства й лукавства».

Клич до Господа
«Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх 
визволює їх» (Псал. 34:18).

Я не знаю жодного християнина, який би не стикався у 
своєму житті з проблемами. Думаю, ти теж не знаєш таких лю-
дей. Наведений текст навчає нас, як долати нещастя і виходи-
ти з них переможцями. У цьому вірші ми бачимо три дієслова: 
«кликати», «чути» і «визволяти». Кликати – це дія людини. 
Бог не може допомогти тому, хто вважає, що не потребує допо-
моги. Він не нав’язує людині навіть благо. 

Ти помиляєшся, якщо вважаєш, що всередині тебе є дже-
рело енергії і що розв’язання проблеми треба шукати в собі. 
Ці ідеї не стосуються християнства. Мільйони людей вірять в 
ауру, внутрішній світ, психічну енергію, але зрештою переко-
нуються, що зазнали поразки.
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Обітниця дається тому, хто кличе, визнаючи свою потребу 
в допомозі. Бог чує благання такої людини і визволяє.

Скільки проблем можна розв’язати, просто вислухавши 
людину! Молодь часто потрапляє у погані компанії через те, 
що їм ні з ким поділитися своїми проблемами.

Чи чуєш ти своїх дітей, дружину, чоловіка? Ми б уникли 
багатьох нещасть, якби навчилися слухати одне одного. Го-
ловний інструмент спілкування – не язик, а вухо. Бог завжди 
готовий вислухати тебе.

Господь іноді рятує тебе з біди, просто вислухавши. Коли ти 
говориш з Ним у молитві, а потім у тиші слухаєш Його голос, Він 
упорядковує твої думки й почуття, і ти піднімаєшся з колін, ма-
ючи чітке бачення того, як повинен вчинити у важкій ситуації.

Однак недостатньо кликати. Наведений текст говорить про 
праведників, котрі благають. Щоб стати праведним, потрібно 
відкривати Ісусу своє серце й запитувати Його: «Ось я перед 
Тобою, Господи, грішна і слабка людина. Зроби мене таким, 
яким Ти хочеш мене бачити».

Не бійся гори труднощів, що височіє перед тобою. Якщо 
Бог вивів Давида неушкодженим з печери Адуллама, у якій той 
переховувався від ворогів, то Він і тобі допоможе здобути пере-
могу. Ця обітниця і для тебе: «Коли праведні кличуть, то їх чує 
Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх».

Мудре серце
«Заповіді мудросердий приймає, але дурногубий впаде» 
(Прип. 10:8).

Насправді серце – це м’язи, які ритмічно стискаються, 
щоб кров рухалася по артеріях і венах. Однак словом «серце» 
Біблія називає найсокровенніше в людині: розум, волю, дум-
ки, бажання, емоції. І серце може стати джерелом не тільки 
життя, а й смерті.

Мудра людина робить своє серце скарбницею, у якій збе-
рігає Божі Заповіді, дані нам з любов’ю, аби наше життя при-
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носило нам більше радості й задоволення. Ці настанови, як 
дорожні знаки, указують шлях, щоб направляти того, хто за-
блукав, у правильному напрямку, а також попереджають про 
круті повороти та інші небезпеки.

Мудрі люди дотримуються правил, оскільки знають, що 
тільки так можна досягти успіху в житті. Нехтування Заповідя-
ми смертельно небезпечне і призводить до смерті.

Біблія називає непокору Богові гріхом. Одне із значень 
цього слова – «промахнутися, не влучити в ціль». Люди, котрі 
не хочуть дотримуватися Божих порад, можуть мати добрі на-
міри, шукати кращі шляхи для досягнення мети, але без Бога 
вони зазнають поразки.

Усі прагнуть до успіху, однак багато хто «не влучає» в ціль. 
Добрих намірів недостатньо, щоб отримати результат. Розум і 
почуття підводять людину, на них не можна покладатися.

У тебе в руках скарб – Божі Заповіді. Чи будеш ти розмір-
ковувати про них? А може, спробуєш пристосувати до куль-
тури, у якій живеш? Чи покірно виконуватимеш їх на своєму 
шляху до успіху?

Проживи цей день мудро. Підкори своє життя Богу. Від-
дай у Його руки свої плани та мрії і пам’ятай: «Заповіді муд-
росердий приймає».

Слово і діло
«Бо щире Господнєє слово, і кожен чин Його вірний!» 
(Псал. 33:4).

Ми не знаємо, хто був автором цього псалма. Його 
тема – хвала і подяка. Ми повинні славити Бога й дякувати 
Йому за все, що отримуємо з Його рук.

У трьох перших віршах псалмист запрошує нас радіти, 
славити Господа і співати Йому, а в четвертому пояснює, чому 
він бажає це робити.

По-перше, тому що Слово Господа правдиве. Єврей-
ське слово яшáр уперше з’являється в обітниці Бога Ізраїлю: 
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«Коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа, Бога твого, 
і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися запо-
відей Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю 
хворобу, що Я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо 
Я – Господь, Лікар твій!» (Вих. 15:26). У цьому вірші воно пе-
рекладене як «слушне».

Як людина може дізнатися, що правильно, а що ні? У наші 
дні кожен сам робить свій вибір. Усе відносне, усе змінюється, 
усе залежить від ситуації і самої людини – ось аргументи, які 
можна почути.

Однак Біблія чітко говорить: правильне те, що до вподоби 
Богові. Отже, тільки Він визначає, що правильно, а ми дізнає-
мося про це з Його Слова.

Людина може прийняти або відкинути те, що Бог називає 
правильним. Однак вона не має права називати правильним 
те, що таким не є, тому що тим самим творіння претендує на 
роль Бога.

Друга причина прославляти Бога і дякувати Йому – Його 
вірність Своєму слову. Він виконує Свої обіцянки, які є істин-
ними та вічними, праведними і сповненими любові. Бог вір-
ний, і вірні Його діла.

Слово і діла Господа дивовижним чином доповнюють одне 
одного. Слово – це ідея, діло – факт, подія. Слово – це обітни-
ця. Діло – виконання обітниці. Через Своє Слово і Свої діла Бог 
відкривається людині і визначає, що правильно, а що ні.

Приймаючи Слово Боже, ми приймаємо Його обітниці. 
Усі ми потребуємо того, щоб обітниці Божі справдилися в на-
шому житті.

Зроби цей день днем   послуху. Проси в Бога сили, щоб іти 
Його шляхом. Слухайся Його і довіряй Йому, «бо щире Гос-
поднєє слово, і кожен чин Його вірний!».

Прийми вчення
«Візьміть ви картання моє, а не срібло, і знання, добірніше від 
щирого золота» (Прип. 8:10).
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Ти цінуєш тільки те, що тебе цікавить. Це закон життя. 
Той, хто не любить яблука, не зупиниться біля яблуні. Гро-
ші цікавлять більшість людей, їхня цінність не заперечуєть-
ся. Хтось дотепно сказав, що щастя не в грошах, однак гроші 
допомагають досягти щастя. Вищенаведений текст говорить: 
краще шукати не засоби для досягнення щастя, а саме щастя.

І в книзі Приповістей, і в Псалмах неодноразово повторю-
ється: щастя в тому, щоб знайти шлях і йти ним. Щастя – не 
тільки мета, але й шлях. Щастя не лише в тому, щоб дійти, але 
й у тому, щоб іти. Ти щасливий, поки рухаєшся вперед. А як 
тільки зупинишся, думаючи, що вже досягнув щастя, ти пере-
станеш його відчувати.

Якщо щастя – це шлях, то очевидно, що це й процес. Кож-
ний процес включає в себе розвиток, а розвитку не буде, якщо 
ти не навчаєшся. Саме тому Соломон закликає нас прийняти 
біблійне вчення.

Щоб прийняти вчення, ти передусім повинен погодитися 
з тим, що Учитель знає більше, ніж ти. Необхідна покірність, 
адже гордість – найбільша перешкода для навчання і росту. 
А людське серце горде за своєю природою. Ми думаємо, що 
знаємо все, що самі знайдемо шлях, і блукаємо серед власних 
думок, не просуваючись ні на крок.

Бог міг би залишити людей, які з власної волі блукають 
бездоріжжям «самодостатності», але Він не робить цього. 
Гос подь завжди готовий навчати нас, бо знає дорогу. Він 
створив нас, тому знає про нас більше, ніж ми самі. Бог ніколи 
не відмовить людині, котра прагне вчитися у свого Творця. 
Найдорогоцінніший камінь у світі нічого не вартий у руках 
того, хто не усвідомлює його цінності. Тільки те, що має для 
тебе сенс, займатиме твій розум і спонукатиме до дій.

Прийми сьогодні Божі поради, застосовуй їх на практиці, 
живи ними, випробуй їх. Послухай Бога, Котрий звертається 
до тебе: «Візьміть ви картання моє, а не срібло, і знання, до-
бірніше від щирого золота».
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«Перевір мене, Господи, і випробуй мене, перетопи мої нирки 
та серце моє» (Псал. 26:2).

Цей псалом був написаний під час трирічного голоду в 
Ізраїлі. Псалмист повідомляє нам, що народ вельми страждав. 
І тоді цар Давид звернувся за допомогою до Господа, як він 
завжди робив це у момент кризи.

Біблія говорить: «І був голод за днів Давида три роки, рік за ро-
ком. І шукав Давид Господнього лиця, а Господь сказав: “Кров на 
Саула та на його дім за те, що повбивав він ґів’онітян”» (2 Сам. 21:1).

Це була ганебна сторінка в історії Ізраїлю. Саул порушив 
договір, який уклав з ґів’онітянами Ісус Навин. З плином часу 
народ страждав від наслідків, і ніхто не знав чому.

За цих обставин цар звертає свій погляд до Бога й молить-
ся: «Господи… випробуй мене, перетопи мої нирки та серце 
моє». Давид знав, що в біді, яка спіткала народ, не було його 
провини. Трапляються кризи, за які ти не несеш відповідаль-
ності. Не завжди страждання є наслідком твоїх помилок. Часто 
нещастя, яке спіткало тебе, сталося з вини тих, хто був до тебе.

В Ізраїлі склалася саме така ситуація, і Давид просив Госпо-
да: «Перевір мене, випробуй. Не тільки мою поведінку, але всі 
мої думки і почуття. Ти знаєш, що в цій біді я не винен. Я при-
пустився безлічі помилок, я багато разів грішив, але в цьому 
випадку, Господи, я чистий».

Біблія говорить, що немає жодної праведної людини. Як 
насмілювався Давид просити, аби Бог випробував його, якщо 
«всі згрішили й позбавлені Божої слави» (Римл. 3:23)?

Можливу відповідь ми знаходимо в третьому вірші, де Давид 
говорить: «Бо перед очима моїми Твоє милосердя». Цар зверта-
ється до милосердя вірного і люблячого Бога, Котрий готовий 
на все заради нас: «Того, Хто не знав гріха, Він зробив за нас грі-
хом, щоб ми в Ньому стали Божою праведністю» (2 Кор. 5:21).

Тільки в Ісусі наше спасіння. У Ньому ти і я – праведні. По-
стійно спілкуючись із Христом, ми можемо без страху сказати: 
«Господи… випробуй мене, перетопи мої нирки та серце моє».
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Лагідна відповідь
«Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підій-
має» (Прип. 15:1).

Двоє не поб’ються, якщо один з них не бажає вступати в 
бійку. Соломон пише про те, що рідко людина відповість гні-
вом на лагідність.

«Що посієш, те й пожнеш», – говорить прислів’я. Образ-
ливі слова викликають агресію, а лагідні покращують людські 
взаємини. Слова можуть розлютити або заспокоїти, заподія-
ти зло або сприяти добру, руйнувати або творити, поранити 
або зцілити.

Єврейське слово есѐв, перекладене як «вразливий», також 
можна перекласти як «те, що викликає біль». Завдаючи болю 
словами, ми тим самим викликаємо гнів.

Подумай про ті випадки, коли ти міг би сказати підбадьор-
ливі слова. Пригадай, що ти говорив учора і сьогодні дружині, 
дітям, другу.

Коли в тебе летять стріли гніву, прикрийся щитом лагід-
них слів. Не провокуй конфлікт. Піддаючись миттєвому обу-
ренню, відповідаючи таким самим тоном, як і нападник, ти не 
проявляєш ані мудрості, ані сили. Тебе можуть визнати силь-
ним у суперечці. Однак тільки перемігши себе, ти матимеш 
справжню силу. Таку перемогу можна здобути винятково з 
допомогою всесильного Бога.

Контроль над словами починається з контролю над емо-
ціями, а це робота Святого Духа. Часто люди говорять: «Я 
знаю, що мої слова, сказані в неналежному тоні, створюють 
мені проблеми. Однак я нічого не можу зробити, щоб змінити 
свою манеру розмовляти».

Даремно покладати всю відповідальність на людину, ка-
жучи, що вона може і має знайти сили, щоб подолати себе. 
Біблія навчає, що сила для перемоги походить згори. Зміна 
характеру відбувається тільки під впливом Бога. Господь ви-
користовує людську волю як інструмент. Проте вона залиша-
ється тільки засобом, адже джерело сили – Бог.
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Розпочни сьогоднішній день, віддавши свою волю в руки 
Христа. Дозволь Йому контролювати твої слова, щоб не по-
силювати гнів і лють, адже «лагідна відповідь гнів відвертає, а 
слово вразливе гнів підіймає».

«Будь сміливим і мужнім!»
«Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце, усі, хто надію по-
кладає на Господа!» (Псал. 31:25).

Ізраїль мандрував пустелею, прямуючи до Обітованої 
землі. Минали роки, і здавалося, що мета недосяжна. Чи від-
чував ти у своєму житті щось подібне? Один молодий чоловік 
сказав мені: «Я складав іспити в десяти державних універси-
тетах, і до жодного не був зарахований. На жаль, у мене немає 
грошей, щоб оплатити навчання в приватному університеті. 
Думаю, що моя мрія нездійсненна».

У якийсь момент ізраїльський народ також почав занепа-
дати духом. Тоді Бог сказав через Мойсея: «І будете ви вико-
нувати всі заповіді Його, що я сьогодні наказую, щоб стали ви 
сильні, і ввійшли, і заволоділи тим Краєм, куди переходите 
ви, щоб посісти його» (П. Зак. 11:8).

Тут ідеться про силу (євр. хазáк). Це слово вживається в 
Старому Завіті 290 раз. Неможливо здійснити мрію, досягти 
мети, якщо ти слабкий. Необхідно стати сильним у Бозі, щоб 
заплатити ціну успіху.

Наведений вірш звернений до тих, хто занепав духом, хто 
втомився від безплідної боротьби і готовий відступити перед 
життєвими труднощами.

«Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце», – це виклик. 
Однак у цьому ж вірші сказано, де джерело сміливості й муж-
ності. Ти будеш відважним і сильним тільки тоді, коли покла-
деш свої надії на Бога.

Втомився чекати і сподіватися? Для Давида надіятися на 
Бога означало звертатися до Нього в молитві, розмірковувати 
про Його Слово. І Господь допомагав царю досягнути мети.
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Бог каже: «Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце». Ти 
отримаєш силу, коли будеш виконувати Божі Заповіді.

Чи готовий ти покластися на Господа, жити згідно з Його 
Заповідями, молитися, розмірковувати про Його діла? Якщо 
так, то ти здобудеш силу, сміливість і станеш переможцем.

На роботі і на навчанні, вдома і в дорозі надихай себе сло-
вами: «Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце, усі, хто на-
дію покладає на Господа!»

Не женися за матеріальним
«Зажерливий робить нещасним свій дім, хто ж дарунки нена-
видить, той буде жити» (Прип. 15:27).

Цей телевізійний випуск новин став найжахливішим 
для всієї родини. Ведучий повідомляв про затримання нарко-
торговця. На екрані батько родини в порваній сорочці і на-
ручниках намагався закрити обличчя від репортерів, що ото-
чили його.

Стала зрозумілою причина його таємничих поїздок. Він 
завжди говорив, що це були поїздки, пов’язані з роботою, але 
наркоторгівлю важко назвати роботою. Він був уважним і ла-
гідним чоловіком, зразковим батьком, котрого любили діти, 
дбайливим господарем, що забезпечує сім’ю усім необхідним. 
Але його подвійне життя зруйнувало все дощенту…

Наведений вірш описує людей, що не замислюються про 
наслідки, коли йдеться про гроші. Нечесно нажите завжди на-
кликає біду. І не обов’язково арешт і суд. Це внутрішня дисгар-
монія, безсонні ночі через нечисту совість, постійна тривога і 
страх, що тебе викриють. Якість життя знижується. Комфорт 
і якість життя – не одне й те саме. Комфорт ти можеш купити 
за гроші, якість життя – ні. Відпочинок на прекрасних пля-
жах, вечері в кращих ресторанах, розкішний будинок – усе це 
тільки комфорт.

Соломон стверджував, що той, хто ненавидить подарун-
ки, буде жити. Проте хіба нечесна людина не живе? Існує, але 
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не живе. У біблійному розумінні жити – це більше, ніж вижи-
вати. Це мир, спокій, здоровий сон, міцна сім’я, духовні цінно-
сті – прості речі, які роблять життя повноцінним. Їх не купиш 
за гроші. Ти отримуєш їх з рук Бога, завдяки Його милості. І 
тільки чесно зароблене приносить справжнє задоволення.

Цінуй ці речі й навчи цінувати інших. Показуй приклад 
своїм щоденним життям. Те, що намагаються прищепити си-
лою й авторитетом, викликає тільки відторгнення й протест. 
Будь натхненним прикладом для інших. Мудру людину виріз-
няє послідовність у словах і вчинках.

Покладаючись на Бога, будь мудрим. Присвяти цей день 
тому, щоб показати біблійні цінності дорогим твоєму серцю 
людям. Можна почати з цієї: «Зажерливий робить нещасним 
свій дім, хто ж дарунки ненавидить, той буде жити».

Самотній і пригнічений
«Обернися до мене й помилуй мене, – я ж бо самітний та бід-
ний! Муки серця мого поширились, — визволь мене з моїх 
утисків!» (Псал. 25:16, 17).

Бути лідером нелегко. Колись бути лідером означало 
надихати і спонукати людей до дій, досягаючи максимальної 
співпраці і мінімального опору. Сьогодні лідер повинен бути 
готовий до того, що стане тим, кому будуть найбільше чинити 
опір. Ми живемо в час, коли кожен вважає своїм обов’язком 
стати в опозицію щодо лідера.

Давид був лідером Ізраїлю, керував народом, але стикав-
ся з нерозумінням, розплачувався самотністю. У псалмі 25 він 
говорить, що самотній і бідний. Якщо тобі ніколи не доводи-
лося бути лідером, приймати складні рішення, що стосуються 
інших людей, то тобі буде важко зрозуміти, що таке самот-
ність лідера.

Як лідер із чистим сумлінням, бажаючи діяти відповідно 
до біблійних принципів, ти побачиш, що твої друзі і навіть 
члени сім’ї часто протидіятимуть тобі. Це викликає біль. Да-
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виду був знайомий цей біль, тому що проти нього повставали 
його сини – Авесалом, Амнон і Адонія. До них приєднався й 
Ахітофел, один з найближчих друзів царя.

Як пережити лідеру часи самотності й пригнічення? Він не 
має права падати духом і здатися, бо він – капітан. Будь-хто 
може втекти з корабля, але тільки не капітан. Лідер повинен 
стояти до останнього. Однак хіба він не людина? Невже в нього 
немає почуттів, емоцій? Хіба його серце не болить так само, як 
і в усіх? Але хто замислюється про це...

Наведений вірш відкриває нам, що Богові важливі почут-
тя кожного і Він бажає подбати про нас. Давид звертається до 
Гос пода за розрадою: «Обернися до мене й помилуй мене».

Слово «муки» (євр. царá) передає ідею психологічного та 
емоційного болю, страждань. Перший раз це слово вживається 
в історії Йосипа, коли його брати кажуть: «Справді, винні ми за 
нашого брата, бо ми бачили недолю душі його, коли він благав 
нас, а ми не послухали» (Бут. 42:21).

Йосип був лідером, але ним знехтували й залишили його. 
Те ж саме відбувалося з Давидом і з безліччю лідерів, мож-
ливо, і з тобою...

Однак Ісус поряд! Він готовий зміцнити тебе, дати сили 
перемогти інтриги, опір, протести. Не бійся! Якщо ти страж-
даєш, звернися до Всесильного Бога: «Обернися до мене й 
помилуй мене, я ж бо самітний та бідний! Муки серця мого 
поширились, — визволь мене з моїх утисків!».

У кого сила?
«В мене рада й оглядність, я розум, і сила у мене» (Прип. 8:14).

У світі чимало силачів. Один важкоатлет протягнув 
уздовж пристані теплохід вагою 760 тонн на відстань 20 метрів. 
У вищенаведеному вірші Бог говорить, що справжня сила – у 
Нього. Однак хіба ми не маємо сили?

Сьогодні багато говорять про те, що людина має певну 
внутрішню енергію. «Зосередься, випусти енергію назовні, дій 
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силою думки», – такі заклики лунають зі сторінок книг із само-
розвитку. Чи правдиві ці твердження?

Біблія свідчить, що сила надходить від Бога. Він дає 
справжню мудрість і слушну пораду. Сила людини – придба-
на, а не вроджена. Ми сильні рівно настільки, наскільки Бог 
дає нам сили. Ми цінні, тому що нас цінує Господь, а не тому, 
що ми самі собою сильні й хороші.

Аби бути щасливим і задоволеним життям, тобі необ-
хідно щодня звертатися до невичерпного Джерела мудро-
сті. Бог створив цей світ, і жодна людина не може знати 
його краще. Ніхто, крім Нього, не вкаже тобі прямий шлях 
до щастя.

Людині не подобається вислуховувати поради, вона вважає 
за краще давати їх, бажає бути розумною і самодостатньою. Це 
й призвело до гріхопадіння. Змій сказав Єві: «Ваші очі розкри-
ються, і станете ви, немов Боги, знаючі добро й зло» (Бут. 3:5). 
Єва захотіла уподібнитися до Бога! Людині подобається відчу-
вати себе значущою і сильною. Вона вигадує маленьких богів і 
відчуває себе одним з них.

«Я сильний!» – стверджує чоловік. Однак у глибині душі 
він і сам не вірить у цю вигадку, хоч і уперто наполягає на своє-
му, незважаючи на всі розчарування і невдачі.

Чи потрібна тобі сьогодні мудра порада, щоб прийняти 
важливе рішення? Чи відчуваєш ти себе стомленим, слаб-
ким, потребуєш відновлення? Обійми Ісуса завжди розкриті 
для тебе і для всіх Його дітей. Тільки в Ньому ми знаходимо 
притулок, полегшення і сили, щоб витримати тягар життєвих 
обставин, що випадають на нашу долю. Господь обіцяє поді-
литися з тобою найбільшими скарбами: «В мене рада й огляд-
ність, я розум, і сила у мене».

Я покладаюся на Тебе
«А я покладаю надію на Тебе, о Господи, я кажу: “Ти мій Бог!”» 
(Псал. 31:15).
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Духовне життя – глибоко індивідуальний досвід. Без-
умовно, суспільство впливає на життя окремої людини, але 
духовне зростання церкви не означає, що ти також зростаєш.

Людині властиво дивитися на інших, щоб заспокоїти свою 
совість. Зручно ховатися за чужі спини, дивитися в тому ж на-
прямку, що і всі, іти в ногу. Давид же говорить особисто про 
себе: «А я ...». Можливо, усе хороше, що Бог посилає людям 
з мого оточення, не спонукає їх прийняти Його як Господа. 
Може, щоденні чудеса, що відбуваються в житті стількох лю-
дей, не надихнуть їх довіритися Богові. 

Це вияв глибокої особистої віри: «Ти – Бог мій». Секрет 
великої перемоги – Господь, Котрий живе в моєму серці. Люди 
можуть забрати в мене все, але тільки не мою довіру до Бога.

У псалмах духовне життя описується як нерозривні вза-
ємини любові між Богом і людиною. Давид прославляв Гос-
пода, Котрого любив. До Нього цар звертався вранці, удень, 
увечері і навіть уночі.

Церква відіграє важливу роль у житті християн. Однак 
досвід життя в Церкві має сенс і цінність тільки тоді, коли є 
особисті взаємини з Христом. Без Нього можна бути членом 
Церкви, але не християнином.

Перш ніж піти на роботу або навчання, задумайся про своє 
християнство. Чи перебуває Ісус у центрі твоїх надій, планів, 
прагнень? А може, ти – номінальний християнин, котрий зга-
дує про Бога лише раз на тиждень?

Зроби сьогоднішній день днем   особливого спілкування з 
Ісусом. Поговори з Ним про свої сумніви, постав запитання, що 
турбують тебе, попроси мудрості для прийняття правильних 
рішень. Не роби ні кроку без Христа. Повтори з упевненістю: 
«А я покладаю надію на Тебе, о Господи, я кажу: “Ти мій Бог!”».

Рішення за тобою
«Якщо ти змудрів – то для себе змудрів, а як станеш насмішни-
ком, сам понесеш!» (Прип. 9:12).
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Люди народжуються розумними істотами, а значить, 
вільними. Кожен з нас сам обирає свій шлях – добро чи зло. 
У наведеному вірші Соломон говорить, що в будь-якому разі 
відповідальність за вибір лежить на нас.

До невдачі можуть призвести сотні причин: обставини, 
обмежені можливості, різні проблеми. Однак нам важко виз-
нати, що причина більшості поразок полягає в наших влас-
них помилкових рішеннях.

Якщо ти шукаєш порад у Бога і застосовуєш їх у своєму 
житті, то Його мудрість допоможе тобі здобути перемогу. 
Однак якщо людина, знаючи, де вмикається світло, залиша-
ється в темряві, то хто буде винен, коли вона спіткнеться і 
боляче вдариться?

Божественні настанови – це світло. Вони освітлюють 
шлях твого життя, щоб ти впевнено дійшов до мети. Без світ-
ла людина блукає, падає, не може знайти те, що шукає.

Про деяких людей говорять: світла людина, світла душа, 
світлий розум, світиться від радості. А про іншу кажуть, що 
вона похмура, у неї важкий погляд або темна душа.

Приймаючи рішення, ти стаєш або на бік світла, або на 
бік темряви. Твоя доля не залежить від місяця й зірок, від 
значення твого імені й дати народження. Бог наділив люди-
ну здатністю приймати рішення. Ніхто не народжується зі 
світлом або темрявою всередині. Людина повинна шукати і 
знайти істинне світло, що виходить від Божих настанов, дос-
тупних усім без винятку. Слово Бога – яскраве світило, яке 
витісняє морок.

Приймай мудрі рішення. Шукай світла Божого Слова. 
Прийми рішення дотримуватися Його настанов. З Ісусом 
тебе чекають великі перемоги. Будь мудрим, адже «якщо ти 
змудрів – то для себе змудрів, а як станеш насмішником, сам 
понесеш!».
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«І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що ро-
дить свій плід своєчасно, і що листя не в’яне його, —  і все, що 
він чинить, — щаститься йому» (Псал. 1:3).

Слово «добробут» (євр. цалáх), перекладене в сьогод-
нішньому тексті «щаститься», зустрічається в Старому Завіті 
65 разів. Уперше воно з’являється в розповіді про те, як слуга 
Авраама виконав його доручення – знайшов дружину для Іса-
ка. Біблія називає це благословенням (Бут. 24:21).

Це слово в Біблії говорить про успіх, який дарує Господь. 
В історії про чудове правління Уззійї сказано, що Бог давав 
йому успіх (2 Хронік 26:5).

У псалмі 25 Бог обіцяє добробут усім стомленим, стриво-
женим, засмученим, тим, хто щось шукає і не знаходить. Ця 
обітниця для тих, хто працює від зорі до зорі, навіть, може, 
заробляє достатньо, але грошей все одно ні на що не вистачає. 
Усе витікає, як пісок крізь пальці.

У Біблії добробут не пов’язаний з грошима, матеріальним 
майном, речами. Добробут – це внутрішнє задоволення і мир 
в серці, а також радість від виконаного обов’язку.

У Псал. 24:13 сказано, що нащадки такої людини успадку-
ють землю. Про яку землю говорить Давид? Про краще місце, 
за яке ти борешся, докладаючи всіх зусиль у прагненні досяг-
нути його.

Шлях може бути сповнений усіляких перешкод і небез-
пек. Однак якщо ти виконуєш свій щоденний обов’язок, 
покладаєшся на Бога – Джерело добробуту, – то твоя душа 
знайде спокій посеред життєвих негараздів. Ти будеш знати 
правильний шлях і його кінцеву мету. Якщо ти знаєш свою 
місію, твоє життя наповниться змістом.

Не обмежуйся мріями про матеріальне. Спостерігай за 
людьми, аналізуй почуття, шукай у житті маленькі радощі. Не 
забувай: якщо погляд людини спрямований на Бога, то «все, 
що він чинить, — щаститься йому».
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«Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою, а хто 
слухається остороги, здобуде той розум» (Прип. 15:32).

Коли полум’я охоплює дерево, воно його руйнує, золото 
ж у вогні очищається. Вогонь – символ Божої дисципліни, ви-
пробувань і труднощів на життєвому шляху.

Нам необхідно зрозуміти, що Божа дисципліна не схожа на 
людську. Її мета не покарання. Сльози і смуток не входять у Бо-
жий задум. Господь творить тільки добро. Якщо я відкидаю дис-
ципліну, то я – на небезпечному шляху і нехтую власним життям.

У цьому світі нічого не відбувається без Божої волі. І якщо 
Господь не перешкоджає неприємностям стукати у двері мого 
життя, то тільки тому, що бажає, аби я разом з Ним писав 
найпрекрасніші сторінки власної історії. Проблеми трапля-
ються в житті віруючих, коли Господь бажає запобігти ще 
більшим нещастям.

Єврейське дієслово маáс («не приймати») буквально озна-
чає «відкидати». Люди відкидають будь-що, коли обурені, не 
згодні або їм щось не подобається. Хіба не так ми відчуваємо 
себе, коли нам щось не вдається? Проте в Божих руках пере-
шкоди нерідко стають засобом захисту від ще гірших бід.

Якщо ми приймаємо від Бога добробут і радість як пре-
красні дари, то хіба не повинні дозволити Йому привести нас 
до тями, коли наша людська природа безтурботно несе нас по 
хвилях просто на рифи проблем?

Біль не триває вічно. Будь-якому нещастю надходить кі-
нець. Для Божих дітей страждання не вічне, тому що мета Гос-
пода – не зашкодити нам, а наблизити до досконалості. Біль, 
який ти відчуваєш сьогодні, мине. Завтра буде новий день. Зно-
ву засяє сонце, і ти помітиш, що змінився на краще, по-іншому 
подивишся на життя. Прийми напучування Боже покірно.

Можливо, сьогодні у твоєму житті не все складається щас-
ливо. Однак якщо на небі зберуться хмари, згадай слова Госпо-
да: «Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою, а 
хто слухається остороги, здобуде той розум».
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«Витяг мене Він із згубної ями, із багна болотистого, і поставив 
на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи» (Псал. 40:3).

Псалом 40 говорить про чудовий процес спасіння. Лю-
дина, абсолютно зруйнована гріхом, дозволяє Ісусу Христу 
увійти в її життя і приймає Його як свого Спасителя. І Господь 
робить її спадкоємцем Свого Царства.

Уже більше сорока років я говорю про Христа як про єди-
не вирішення всіх людських проблем. Я бачив жінок легкої 
поведінки, гомосексуалістів і злочинців, людей, що скотили-
ся на саме дно, але перетворених неймовірною благодаттю 
Ісуса Христа.

Давид описує, як Бог спасає грішника, що кається. «Витяг 
мене Він із згубної ями», – говорить він. Коли Давид впустив 
у своє життя гріх, він затягнув його на самісіньке дно рову, 
звідки не було виходу. Однак цар звернувся по допомогу до 
Бога, і Він не забарився. Ісус завжди готовий прийти до тебе, 
коли ти в каятті звертаєшся до Нього. Однак Бог нічого не 
може зробити для тих, хто виправдовує себе, знаходить пояс-
нення і вибачення своїм вчинкам. Друга частина тексту пові-
домляє: «Поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи». Що 
це за скеля? Це Ісус – наріжний камінь. Тепер грішник проще-
ний, вільний і виправданий Ісусом Христом. Він спасенний у 
Христі, бо «під небом нема іншого імені, даного людям, яким 
належить нам спастися» (Дії 4:12).

Однак Ісус не обмежується цим. У псалмі 40 написано: 
«Поставив на скелі ноги мої». Прямуючи християнським 
шляхом, ти виявиш, що не так легко крокувати впевнено, 
адже на дорозі трапляються спокуси й небезпеки, твої коліна 
підкошуються, ти спотикаєшся і падаєш.

І тут вирішення – в Ісусі. Він не тільки спасає, а й підтримує. 
Христос веде тебе до вічної перемоги. Він розпочав у нас Свою 
добру справу й неодмінно завершить її (Филп. 1:6). Скажи із 
вдячністю: «Витяг мене Він із згубної ями, із багна болотисто-
го, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи».
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Тенета смерті
«Страх Господній – криниця життя, щоб віддалятися від пасток 
смерти» (Прип. 14:27).

Життя – більше, ніж просто існування. У світі багато 
людей, котрі тільки існують, але не живуть. Дихання, серце-
биття – докази існування, але не повноцінного життя. Ти іс-
нуєш тілом, але живеш душею.

«Страх Господній – криниця життя», – говорить Соло-
мон. Це джерело невичерпне. Повноводдя річок і озер зале-
жить від дощів, і кожна річка народжується у своєму витоку. 
Христос є джерелом живої води. Якщо ти хочеш жити повно-
цінним життям, тобі необхідно приходити до Ісуса щодня. Це 
не просто релігійний ритуал. Спілкування з Христом підтри-
мує твоє життя. Якщо ж ти не робиш цього, то просто існуєш.

Той, хто щоденно п’є воду з Божественного джерела, уни-
кає загибелі. Шлях у майбутнє – це час, і ти бачиш тільки той 
момент, у якому живеш зараз. Ти не знаєш, на яку небезпеку 
чи перешкоду наразишся наступної миті. Однак існує надійна 
карта – Слово Бога. Слухати Божественні настанови, прихо-
дити до Ісуса щодня – це мудрість, а не релігійні обряди. Бог 
відкриває твої очі, і ти бачиш, які смертельні пастки готує тобі 
наступний день.

Наведений вірш майже точно повторює Прип. 13:14. Тіль-
ки в ньому замість «страх Господній» написано «наука пре-
мудрого». Ми можемо дійти висновку, що благоговіти перед 
Господом означає дотримуватися Його настанов.

Творінню складно бажати цього. Людині подобається 
навчати, а не вчитися. Вона прагне, аби йшли за нею, а не 
вона за кимось. Однак щоб допомагати іншим, ти повинен 
сам приймати допомогу, а це вимагає змін у твоєму ставленні 
до життя.

Якщо не все гаразд, значить існують проблеми у вну-
трішньому світі людини. Справжня зміна починається все-
редині. Не намагайся зробити величезні зміни у світі, не змі-
нивши спочатку свого серця. Це робота Ісуса Христа. Твоє 
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завдання – щодня звертатися до Спасителя і бути готовим 
навчатися в Нього.

Нехай цей день стане для тебе днем   внутрішніх змін. До-
зволь Ісусу провадити тебе й показувати можливі небезпеки. 
Пам’ятай, що «страх Господній – криниця життя, щоб відда-
лятися від пасток смерти».

Радість на світанку
«Бо хвилю триває Він у гніві Своїм, все життя – в Своїй ласці: 
буває увечорі плач, а радість на ранок!» (Псал. 30:6).

Нерідко люди пов’язують виникнення хвороби з Бо-
жою карою. У Біблії 410 давньоєврейське слово аф — «гнів».

Чи уявляєш ти собі Господа сердитим батьком з розчер-
вонілим обличчям, що свариться з тобою і загрозливо набли-
жається, щоб суворо покарати? Звичайно ж, ні. Однак під час 
болю Давид думав, що Бог карає його.

У псалмі 30 Давид дякує Богові за те, що хвороба відсту-
пила. У цьому житті минає все: і радості, і прикрощі. Слава 
Богу, що все погане має свій кінець. З контексту вірша видно, 
що Давид нещодавно оговтався від хвороби, яка ледь не по-
збавила його життя. «Господи, вивів Ти душу мою із шеолу, – 
Ти мене оживив, щоб у могилу не сходити мені!», – говорить 
він у попередніх віршах.

Бог, Котрий зцілив Давида, – це і твій Господь. Якщо ти 
хворий або хворіє близька тобі людина, довірся Богу, Котрий 
зцілює і підкріпляє.

Коли біль приходить у життя одного з членів сім’ї, разом 
з ним страждають і інші. Усіх непокоїть, що ж відбувається. 
Темрява здається безпросвітною. Це години плачу, коли не-
обхідно пам’ятати, що на світанку повернеться радість. Така 
обітниця Бога.

Йов зазнав це на власному досвіді. Ворог кинув його в бе-
зодню хвороби і нещасть. Перебуваючи в жахливому стані, 
він повторював: «Та я знаю, що мій Викупитель живий, і ос-
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таннього дня Він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпа-
дається» (Йова 19:25, 26). Так і сталося. Бог відродив його до 
життя, а ворогові довелося відступити. У житті вірного Богу 
слуги засяяв новий світанок.

Не впадай у відчай, не падай духом, зберігай віру. Бог 
ніколи не дозволить, щоб на твою долю випало випробуван-
ня, яке ти не зможеш перенести. Твій Спаситель прийде, не 
забариться.

Якщо тобі здається, що Бог гнівається на тебе, згадай: «Бо 
хвилю триває Він у гніві Своїм, все життя – в Своїй ласці: бу-
ває увечорі плач, а радість на ранок!».

Блаженний, 
хто надіється на Бога!
«Хто вважає на слово, той знайде добро, хто ж надію складає 
на Господа – буде блаженний» (Прип. 16:20).

Життя – це не тільки квітучі поля, а й колючі чагарни-
ки. Щодня виникають проблеми. І людина може вибрати одне з 
двох: довіритися Богові й дотримуватися Його настанов або по-
кластися на власний розум і самостійно вирішувати проблеми.

Довіра – необхідна умова для розвитку будь-яких вза-
ємин. Жити без довіри неможливо. Наше життя потребує 
вміння довіряти. Без довіри немає друзів, немає сім’ї, немає 
співпраці. Довір’я часто не виправдовують. Навіть людина з 
хорошими намірами, котра бажає виконати свої зобов’язан-
ня, обмежена власною природою. Я можу пообіцяти другу, 
що буду дбайливо поводитися з річчю, яку він мені позичає, 
але ненароком зіпсувати її.

Людські обіцянки ненадійні. Люди часто керуються егої-
стичними й хибними мотивами. Ми народжуємося з серцем, 
зараженим гріхом. Людські задуми обмежені, оскільки обме-
жені й наші сили.

Тому Соломон говорить, що тільки той, хто надіється на 
Господа, буде щасливий. Нерозумно покладатися на власні 
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обмежені сили, замість того щоб покластися на Всесильного 
Бога. Неможливо одночасно покладатися і на Господа, і на 
себе. Довіра до Бога означає цілковиту самовіддачу, послух, 
смирення. Ці якості не властиві людській природі, але саме 
вони допомагають здобути перемогу. І нам треба навчитися 
покладатися на Господа.

Сьогодні – день прийняття рішень. Щодня ти маєш робити 
вибір – добро чи зло, любов або ненависть, вірність або зрада. 
Дозволь Богу провадити тебе. Творець краще знає шлях, ніж 
творіння. І Бог завжди виконує Свої обіцянки.

Виходячи сьогодні з дому, довір своє життя Богові. По-
проси Його навчити тебе жити, тому що «хто вважає на сло-
во, той знайде добро, хто ж надію складає на Господа – буде 
блаженний».

Звільнення від негараздів
«Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з 
них усіх» (Псал. 34:20).

Більшість людей, від котрих я отримую листи, пережи-
вають якесь горе. І багато хто ставить одне й те саме запитан-
ня: «Чому щоразу, коли я хочу наблизитися до Ісуса, кількість 
проблем у моєму житті збільшується?»

Відповідь ми знаходимо у вищенаведеному вірші. У ньому 
містяться дві думки. По-перше, на праведника можуть звали-
тися нещастя. По-друге, Господь визволить його від усіх бід.

Якщо ти бажаєш бути справжнім християнином, готуй-
ся до того, що у твоєму житті буде і те, й інше. У цьому світі 
ти стикаєшся з труднощами. Апостол Павло, звертаючись до 
филип’ян, пише: «Адже вам даровано через Христа не тільки 
вірити в Нього, а й за Нього страждати» (Филп. 1:29). Сам 
Господь Ісус сказав Своїм учням: «У світі зазнаєте страждан-
ня» (Івана 16:33).

Страждання – частина земного життя. Вони неминучі, 
тим більше для тих, хто вирішив іти за Христом. Однак Бог 
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обіцяє, що врешті-решт звільнить вірних Йому дітей від усіх 
неприємностей.

Багато хто уявляє собі щастя як безтурботне життя. Однак 
на цій Землі поряд з м’якою травою підносяться гострі камені, 
хмари часто застеляють небо, і радість змінюється сльозами. 
Ти можеш бути щасливий серед нещасть, якщо будеш долати 
їх з упевненістю, що Господь визволить тебе.

Псалом 34 – це гімн прославлення за те, що Бог звіль-
нив Свій народ, а не за те, що діти Божі своїми силами дола-
ли труднощі. Усвідомивши це, ми можемо відкрити для себе 
нові грані життя.

Бог зцілює зранене серце. Він відновлює наші надії, якщо 
вони були зруйновані. Бог обіцяє врятувати тебе з біди, але не 
усунути всі негаразди з твого життя.

Чи ти сильно страждаєш сьогодні? Перш ніж узятися за 
розв’язання проблем, що виникли перед тобою, запам’ятай 
цей вірш, щоб повторювати його протягом дня: «Багато ли-
хого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх».
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Жага помсти
«Не кажи: “Надолужу я зло!” – май надію на Господа, і Він до-
поможе тобі» (Прип. 20:22).

Жага помсти – реакція гріховної природи людини на 
образу й заподіяне зло. З людського погляду існує справедли-
ва помста. Той, хто зробив зло, має дістати по заслугах. Але 
в наведеному вірші сказано, що ми повинні не надолужувати 
зло, а надіятися на Господа.

Невже Бог бажає, щоб ми пасивно погоджувалися з не-
справедливістю? Чому невинний повинен мовчки терпіти 
очевидне зло? Тому що помста завдає більше шкоди меснику, 
ніж кривднику.

Будь-яка помста – це вибухонебезпечна суміш негатив-
них емоцій: гніву, образи, люті, розпачу, гіркоти. Усі ці емоції 
притаманні людині. Однак те, що для нас природно, не зав-
жди є правильним. Багато емоцій, подібно до отрути, руй-
нують найкраще в людині, роз’їдають цінності й принципи, 
позбавляють її найголовнішого – душевного миру. Той, хто 
мстить, поневолений своїми негативними почуттями, тому 
Бог бажає звільнити його.

Одного разу на мою адресу надійшов лист від чоловіка, 
який убив свого компаньйона за те, що той привласнив собі 
фірму, котра належить їм обом. «Я довіряв йому, – ішлося в 
листі, – а він мене зрадив». Протягом декількох місяців чо-
ловік обдумував способи помсти. Це були гіркі місяці болю, 
сорому, ненависті, образи, злості. Усе це й призвело до вбив-
ства кривдника.

Убивство було розкрито, і тепер убивця сидить у в’язниці. 
«Я мав би відчувати задоволення, – писав той чоловік, – але 
моє серце продовжує боліти й ненавидіти».

Тому Біблія говорить: «Май надію на Господа, і Він допо-
може тобі». Від чого Бог врятує тебе, якщо зло вже скоєно? 
Від ненависті, образи і гніву, що мучать людину більше, ніж 
кат. Найстрашніше не зло або шкода, якої завдає тобі крив-
дник, а отрута помсти, яка повільно вбиває тебе.
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Ти можеш звільнитися від цієї отрути. Попроси сили в 
Бога, адже Він обіцяє: «Не кажи: “Надолужу я зло!” – май на-
дію на Господа, і Він допоможе тобі».

Приховане зло
«Не хапай мене з грішними й тими, хто чинить безправство, 
хто плете своїм ближнім про мир, – але зло в їхнім серці!» 
(Псал. 28:3).

У Давида було багато дружин. Перша – Мелхола, дочка 
царя Саула. Їхній шлюб був сповнений інтриг. З одного боку, 
Саул показував Давиду свою уявну дружелюбність, говорив, 
що хоче зробити його членом своєї сім’ї, називав зятем. Але 
варто було Давиду відвернутися, як Саул робив спроби зни-
щити його. Біблія говорить, що він залишався ворогом Дави-
да до кінця своїх днів, іноді прикриваючись маскою друже-
любності (1 Сам. 18 і далі).

Псалом 28 – це благання. Давид просить не зараховувати 
його до грішних і тих, хто чинить неправду. Адже вони гово-
рять із ближніми про мир, але водночас замишляють зло. В 
Ізраїлі досі прийнято, вітаючи іншу людину, говорити: «Ша-
лом!», тобто бажати миру. Але й ми часто говоримо: «Здра-
стуй!», зовсім не бажаючи людині здоров’я, а може, навіть 
відчуваючи до неї ненависть. Ми вітаємо її, просто тому що 
так прийнято. Саме про це говорить Давид: про тих, хто, ба-
жаючи тобі добра на словах, у серці бажає тільки поганого.

Як же нам поводитися, якщо доводиться спілкувати-
ся з такими людьми? По-перше, наслідуючи приклад Дави-
да, звернися в молитві до Бога й віддай цю людину в Його 
руки. Тільки Господь може розв’язати твою проблему. Перш 
ніж зіткнешся з такою людиною, молися про те, щоб Господь 
торкнувся її серця. Заступницька молитва має велику силу.

По-друге, подумай про те, які мотиви керують тобою. 
Стеж, щоб не стати таким самим, як твій ворог. У цьому поля-
гає християнська боротьба, яка триватиме до кінця.
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Можливо, з якоїсь причини тобі важко покластися на 
Бога. Гнів і жага помсти спробують захопити твоє серце. Це 
отруїть твою душу і негативно вплине на здатність любити. 
Не дозволяй таким почуттям вкорінюватися в тобі, щоб ти 
не був відкинутий разом з людьми, «хто плете своїм ближнім 
про мир, але зло в їхнім серці!».

Літо можливостей
«Хто літом збирає – син мудрий, хто ж дрімає в жнива – син 
безпутній» (Прип. 10:5).

Статистика стверджує, що 80 % американців живуть у 
постійних боргах. Кредитні карти значно охочіше приймають 
до оплати, ніж готівку, а реклама провокує споживчу лихо-
манку. Деякі люди вважають, що невеликий борг – це зовсім 
не борг, а вигідний спосіб жити за рахунок інших.

Біблійна порада прямо протилежна: не витрачай усе, що 
отримуєш, збирай влітку, бережи, і коли потрапили у скрутне 
становище, у тебе будуть запаси.

Наведений вірш навчає нас мудро використовувати ті 
можливості, які надає життя. Літо не триває вічно. Молодість 
закінчується. Жодна робота не гарантує стабільності. Немає 
нічого постійного. Розкидатися можливостями – ще гірше, 
ніж смітити грошима. За гроші не купиш можливості, але, ко-
ристуючись можливостями, можна отримати гроші.

Різниця між переможцями і переможеними в тому, як вони 
використовують можливості. Нерішучості не місце в житті. На-
віщо відкладати на потім? Навіщо чекати Нового року, щоб по-
чати щось нове? Навіщо розслаблятися влітку, якщо знаєш, що 
попереду сувора зима і ти розплатишся за свою бездіяльність? 
Те, що ти робиш сьогодні, визначає твій завтрашній день.

Сьогоднішній день – це твої нові можливості. Твоє літо – 
сьогодні. Час садити, вирощувати або жати. Час збирати і збе-
рігати. Час вчитися і готуватися до того моменту, коли сили 
ослабнуть, а можливостей стане менше.
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Переглянь своє життя. Що тобі треба зробити вже сьогод-
ні? Які рішення ти повинен прийняти? Котру зі справ, яку ти 
довго відкладав, необхідно виконати терміново?

Бог готовий дати тобі стільки мудрості, скільки необхід-
но. Він готовий простягнути Свою руку, якщо твої сили слаб-
шають. Пам’ятай: «Хто літом збирає – син мудрий, хто ж дрі-
має в жнива – син безпутній».

Бідний жебрак
«Бо ж не навіки забудеться бідний, надія убогих не згине на-
завжди!» (Псал. 9:19).

Можливо, ти довго просиш Бога про благословення, але 
тобі здається, що Він ігнорує твоє прохання. Бог через псалом 
Давида дає тобі надію. Ти не залишишся забутим назавжди, 
твоя зневіра не буде постійною. Хіба це не чудова новина?

Однак є умова для виконання цієї обітниці. Ти повинен 
бути бідним жебраком. Тут не йдеться про дві категорії лю-
дей. Це псалом, а біблійна поезія характеризується не римою, 
а паралелізмом.

Один з видів паралелізму – це вживання у двох фразах 
подібних висловів, що створюють єдиний поетичний образ. 
Тому бідний з першої частини вірша є й убогим з другої.

Єврейське слово евіόн, «жебрак», або бідний, використо-
вується в трьох значеннях. Ним можна охарактеризувати лю-
дину з розумовими вадами, соціально обмежену або покірну 
перед Богом. Ніхто не приймає допомогу, якщо не вважає, що 
потребує її.

Коли людина думає, що Бог зволікає з відповіддю, це від-
бувається здебільшого тому, що вона не перебуває в стані 
духовної готовності, яка дозволяє їй прийняти Божественне 
втручання у власне життя.

Темної ночі в Галилейському морі учні боролися з хви-
лями і зустрічним вітром, доки в них вистачало сил (Матв. 
14:23-33). Для досвідчених рибалок бурі та шторми були 
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звичним явищем. Навіщо ж просити про допомогу, якщо вони 
вміли справлятися самі?

Проте в четверту сторожу, тобто після третьої годи-
ни ночі, коли в них вичерпалися сили, коли зникло почуття 
само достатності й гордість, коли ці люди відчули, що потре-
бують допомоги, Ісус прийшов до них по хвилях.

Ми повинні вчитися щодня відчувати потребу в Бозі. Тоді 
Господь обіцяє: «Бо ж не навіки забудеться бідний, надія убо-
гих не згине назавжди!».

Життя, справедливість 
та слава
«Хто женеться за праведністю та за милістю, той знаходить 
життя, справедливість та славу» (Прип. 21:21).

Якщо ти сядеш на рейс до Токіо, то можеш бути впев-
нений, що прилетиш у Токіо. Трасою, яка веде до Парижу, ти 
не доїдеш до Мадрида. Чи бажаєш ти життя, справедливості та 
слави? До них веде дорога правди й милості. Ця дорога – Ісус, 
наш Спаситель.

Живучи на Землі, Христос одного разу сказав: «Я є дорога, 
і правда, і життя! Ніхто не приходить до Отця, якщо не через 
Мене» (Івана 14:6).

Як зрозуміти вислів «Я є дорога»? Ісус запрошує тебе жити 
в щоденному спілкуванні з Ним. У цьому й полягає християн-
ство – у постійному спілкуванні з Христом: від пробудження 
рано-вранці до моменту, коли лягаєш спати. Ти можеш спілку-
ватися з Ісусом на роботі, під час навчання, роблячи покупки, 
обідаючи тощо. Якщо ти постійно усвідомлюєш присутність 
Христа, то ти – справжній християнин.

Прикро, що стільки людей обмежують своє християнське 
життя кількома годинами на тиждень, коли вони відвідують 
богослужіння, а можливо, додаючи до цього півгодини роз-
думів над біблійними істинами та ранкову молитву. Це добре, 
але недостатньо для щасливого життя. Секрет у тому, щоб не 
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відходити від Ісуса ні на мить, дозволити Йому наповнювати 
твоє життя, приймати рішення разом з Ним, постійно відчува-
ти Його присутність.

Як це можливо? Чи не буде це містицизмом, спробою почу-
ти голос Бога фізичним слухом, досягти надприродних відчут-
тів? Ні. Ісус спрямовує життя Своїх дітей через вчення Свого 
Слова. Якщо ти не досліджуєш Боже Слово, не розмірковуєш 
над ним, то як Він зможе звернутися до тебе в разі крайньої 
потреби? Біблія –   це писемне одкровення Божої волі людям.

Шлях – Ісус, Його Слово – карта з наміченим маршрутом. 
Наслідувати Ісуса означає виконувати Його Заповіді, записані 
в Біблії. Ти знайдеш у ній поради для будь-якої ситуації, у яку 
можеш потрапити, дізнаєшся, як виховувати дітей, як позбути-
ся боргів, як налагоджувати взаємини і багато іншого.

Обери сьогодні шлях до життя, справедливості та слави 
Божого Царства. Візьми в руки Біблію і досліджуй її. Знан-
ня Святого Письма цінніше за будь-який університетський 
курс. Ісус – джерело знань. Він каже тобі: «Хто женеться за 
праведністю та за милістю, той знаходить життя, справедли-
вість та славу».

Спокійна старість
«Бо мій батько та мати моя мене кинули, – та Господь прийме 
мене!» (Псал. 27:10).

Юдеї вважали, що цей псалом був написаний Давидом 
у старості, після події, описаної в Біблії так: «І був Ішбі в Нові, 
що з нащадків Рафи, а вага його списа три сотні шеклів міді, 
і оперезаний він був новою зброєю. І він сказав, щоб забити 
Давида. Та поміг йому Авішай, син Церуїн, – і він ударив фи-
листимлянина, та й забив його. Тоді Давидові люди присягли 
йому, говорячи: “Ти не вийдеш уже з нами на війну, – і не по-
гасиш Ізраїлевого світильника!”» (2 Сам. 21:16, 17).

Як почувається правитель, коли народ каже йому: «Царю, 
ти вже немолодий, тобі не треба йти з нами на війну»? Однак 
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таке життя. Настає момент, коли наші діти говорять нам, що 
варто, а чого не варто робити. Вони починають піклуватися 
про нас, як колись ми дбали про них. Це життя, і треба навчи-
тися жити відповідно до дійсності.

Давид у псалмі 27 висловлює впевненість у тому, що Бог 
буде з ним і в старості. Його батьки вже померли. Він прожив 
довге життя, любив і страждав, боровся і плакав, припускався 
помилок і каявся. Але життя пройшло, і він уже не той юнак, 
який відважно захищав отари свого батька, не той молодий 
чоловік, котрий безстрашно пішов на Ґоліята з пращею і вбив 
його. Так, він усе ще відчував у собі сили боротися. Давид був 
готовий протистояти гіганту – Ішбі, але ледь не загинув і за-
лишився серед живих завдяки втручанню Авішая. Тому сол-
дати звернулися до свого царя з проханням: «Залишайся в па-
лаці, не позбавляй нас твого керівництва».

Як відчув би себе ти за таких обставин? Як змиритися з 
тим, що старість невблаганно підступає? Давид упевнений в 
одному: «Господь прийме мене».

Я теж уже немолодий. Я прожив довге життя. Мені за-
лишається дивитися на горизонт і віддати своє життя в руки 
Бога, дякуючи Йому за все, що Він посилав мені. Для мене, як 
і для Давида, єдність з Господом стала джерелом упевненості 
і спокою щодо майбутнього.

Якщо і ти перебуваєш на цьому етапі життя або якщо дум-
ки про старість лякають тебе, дякуй Богу за життя, за радощі 
і навіть за смуток. Якщо це співзвучне твоїм життєвим обста-
винам, то ти можеш повторити за Давидом: «Бо мій батько та 
мати моя мене кинули, – та Господь прийме мене!».

Він тебе бачить
«Бо ж перед очима Господніми всі дороги людини, і стежки її 
всі Він рівняє» (Прип. 5:21).

Чоловік, котрий заговорив зі мною, також очікував сво-
го рейсу в бразильському аеропорту Сан-Луїс. Йому, напев-
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но, було близько сімдесяти років. Він мав стомлений вигляд. 
Глибокі зморшки свідчили про нелегке життя.

«Я бачив багато ваших виступів по телебаченню, – сказав 
він, – але ніколи не думав, що зустрінуся з вами особисто». 
Потім він схвильовано заговорив про своє життя, про про-
блеми, злигодні та внутрішні протиріччя, про безсонні ночі, 
коли змучений почуттям провини боявся, що про його вчин-
ки рано чи пізно дізнаються.

І такий день настав. Життя пішло шкереберть, зруйнува-
лися всі плани, розбилися всі мрії. Повагу й авторитет, які чо-
ловік здобув за багато років, змінила неприязнь, коли стало 
відомо про його подвійне життя.

«Тепер я живу сам, – продовжив чоловік, – я втратив 
сім’ю. Мені соромно дивитися в очі своїм дітям і внукам. Я від 
усіх ховаюся, я страждаю від болю й сорому. Ваші передачі 
приносять мені полегшення і надію».

Наші шляхи бувають дивними і незрозумілими. Людина 
любить свою сім’ю, але продовжує прямувати небезпечним 
шляхом, ранячи тих, кого любить, втрачаючи сім’ю, цей до-
рогоцінний дар, отриманий з Божих рук. Вона ворогує з са-
мою собою, ховається від інших, забуваючи, що «перед очима 
Господніми всі дороги людини».

Прагнучи покликати людину до Себе, Бог використовує 
її совість. А людина продовжує втікати, ховатися, вважаючи, 
що, сховавшись від Божого погляду, знайде спокій.

Це самообман. Чим далі творіння від Творця, тим силь-
ніші відчай і туга. Хиткі піски безнадійності дедалі більше 
затягують людину, стискаючи їй груди і заважаючи дихати, 
повільно поглинаючи життя.

Настав новий день. Пам’ятай, що Бог дивиться на твій 
шлях. Він бажає, щоб ти завжди думав про те, куди йдеш. Те, 
що тебе не бачать люди, не означає, що Бог нічого не знає, 
адже «перед очима Господніми всі дороги людини, і стежки її 
всі Він рівняє».
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«Я цілим серцем держуся наказів Твоїх... а я розкошую з Закону 
Твого» (Псал. 119: 69, 70).

Настанови – це рецепти. Рецепти можуть бути дуже хо-
рошими, але від них немає жодної користі, якщо ти не користу-
єшся ними. Людині не властивий послух. Можливо, тому бага-
тьом християнам не вдається бути щасливими, незважаючи на 
те, що їм відомі і поради, і настанови Бога.

У 119-му псалмі Божі настанови представлені як шлях до 
щастя. Нещаслива людина подібна до хворого. І немає хво-
роби гіршої, ніж відсутність щастя та бажання жити. Це іс-
нування серед невдач і мороку буденності, з відчуттям, що ти 
непотрібен.

Ти виживаєш. Ти щодня прокидаєшся, щоб виконати те, 
що вважаєш своїм обов’язком. Ти стараєшся, докладаєш зу-
силля, працюєш, але в глибині серця відчуваєш порожнечу, 
яка заважає тобі і викликає розпач.

Сучасна наука досі шукає ліки від раку. СНІД залишаєть-
ся хворобою, що викликає страх і відторгнення. За цими хво-
робами ведуть статистичні дані, але ніхто не підраховував, 
скільки людей гине від відсутності щастя. Шлюби, які ледь не 
розпадаються, смуток, який нічим не розвіяти, діти, чиї біди 
завдають болю батькам, серця, розбиті на друзки, – усе це на-
слідки відсутності щастя.

Псалмист говорить, що зцілення можливе. Треба лише 
дот римуватися Божих настанов усім своїм серцем (див. в. 34). 
Якщо людина змушує себе бути хорошою, їй стає тільки важче 
від цього. Коли ж ти дотримуєшся Божественних настанов усім 
серцем, вони приносять тобі задоволення.

Словосполучення «всім серцем» означає найщиріше праг-
нення людини, коли вся її воля спрямована на виконання по-
рад Творця. І це робить її щасливою.

Мені і тобі необхідно проаналізувати власне життя. Чи 
горить твоє серце бажанням виконувати повеління Господа? 
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Варто відповісти на це запитання, оскільки без цього всі наші 
спроби жити повноцінним життям і бути щасливими будуть 
безуспішними. Відповідай, як псалмист: «Я цілим серцем дер-
жуся наказів Твоїх... а я розкошую з Закону Твого».

Настанови і вчення
«Хто ламає поуку – убозтво та ганьба тому, а хто береже осто-
рогу – шанований він» (Прип. 13:18).

Два ключових слова в цьому вірші – «поука» і «осторо-
га». Звичайно ж, ідеться про вчення та настанови від Бога.

Люди вчаться у людей – у сім’ї, школі, університеті, на 
роботі. Ми купуємо книги, написані людьми, відвідуємо кур-
си і семінари, щоб оновлювати свої знання. Інтелектуаль-
не зростання радує нас, але, обираючи людські джерела, ми 
можемо нехтувати Божественними настановами, що містять 
справжні скарби знань.

Соломон говорить, що того, хто відкидає вчення, спітка-
ють злидні й ганьба. Наскільки цінне особисто для тебе вчен-
ня Бога? Чи здається воно тобі застарілим? Чи давно ти читав 
Біблію, аби бути впевненим у цьому?

Виходять у світ і стають бестселерами книги і фільми, ав-
тори яких претендують відкрити нам очі на Біблію. Піддається 
сумніву правдивість біблійної розповіді, висуваються фантас-
тичні теорії. Люди збуджено обговорюють їх і приймають на 
віру. Чи читали вони хоча б раз з такою ж цікавістю Біблію?

Така сучасна людина. Що з того, чого вона навчається, 
ґрунтується на словах Бога, Котрий перебуває повік?

Зроби цей день днем   вивчення. Не обмежуй свій розумо-
вий розвиток земними знаннями. Вийди за межі людського, 
шукай духовні істини. Живи принципами й цінностями Божо-
го Царства. Тих, хто чинить так, чекає нагорода. Вони навіть 
на землі будуть у пошані. У біблійні часи разом з пошаною 
приходили влада і багатство.
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Проси в Бога мудрості, щоб керуватися Його порадами, 
тому що «хто ламає поуку – убозтво та ганьба тому, а хто бере-
же осторогу – шанований він».

«Чому Ти Мене покинув?»
«Мій Боже, взиваю я вдень, – та Ти не озвешся, і кличу вночі, – і 
спокою немає мені!» (Псал. 22:3).

Алана невтішно кликала: «Мамо, мамо, мамо! Не зали-
шай мене, мамо!» Це сталося того трагічного дня, коли теро-
ристи захопили школу в Беслані.

Заліну, матір Алани, змусили піти без дочки. Вона змог-
ла взяти тільки дворічного сина. Матір поставили перед 
жахливим вибором – врятуватися з однією дитиною або за-
гинути з двома. Для Заліни це були жахливі години. Її серце 
розривалося від сумнівів. Чи правильно вона вчинила? Що 
відбувається зараз з її дівчинкою? У голові кружляли страш-
ні картини.

Слава Богу, Алана залишилася жива. Вона була у важко-
му стані, зневоднена, але жива. Заліні рано чи пізно доведеться 
пояснити дочці свій вибір. Таке не минає безслідно, залиша-
ються глибокі шрами.

Століття минули відтоді, як на Голгофі Ісус вигукнув: 
«Боже Мій, Боже Мій, чому Ти Мене покинув?» (Матв. 27:46). 
Це кликав Той, Хто говорив: «Я і Отець – Ми одне!» (Івана 
10:30). Що змусило страждати Ісуса, з якої причини відбулося 
жахливе розділення?

На хресті Ісус Христос узяв на Себе провини всіх нас. Його 
тіло жорстоко страждало від наших гріхів. Коли Ісус добровіль-
но віддав Себе в жертву за нас, Його охопило почуття глибокої 
самотності й розділення... Саме це відчуває творіння, коли його 
зв’язок з Творцем розривається.

Марні спроби людини самостійно знайти шлях, керуючись 
інстинктами та інтуїцією. Невдачі, розчарування і спустошення 
будуть переслідувати її. Навіщо жити в безнадії, якщо за твою 
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провину вже сплачено на хресті? Як просто прийняти дар Спа-
сителя, але як це важко для гордого людського серця! Однак 
іншого виходу немає, спасти може тільки Ісус.

Перш ніж сьогодні взятися до справи, згадай, що немає 
причин впадати у відчай, думаючи, що Бог покинув тебе. Хрис-
тос уже благав замість тебе: «Мій Боже, взиваю я вдень, – та Ти 
не озвешся, і кличу вночі, – і спокою немає мені!»

Терпіння і прощення
«Розум людини припинює гнів її, а величність її – перейти над 
провиною» (Прип. 19:11).

Можливо, ти сперечаєшся, обурюєшся, вимагаєш, вва-
жаючи, що захищаєшся? Однак, гніваючись, ти завжди про-
граєш. Буквальний переклад цього вірша – «мудрий велико-
душний». Єврейське слово секѐл, що означає «мудрість», 
«розсудливість», має на увазі стриманість і обачність, й оби-
дві ці якості притаманні мудрій людині.

Мудрий терплячий. Він не дратується після першої ж про-
вокації. Спочатку він зважує ситуацію, обмірковує. Ти можеш 
сказати, що це залежить від темпераменту, і частково маєш 
рацію. Однак мудрість не просто підказує людині, хороші чи 
погані її особисті якості. Мета мудрості – змінити наш харак-
тер і в такий спосіб зробити нас щасливими.

Шлях терпіння і прощення веде людину до великодушно-
сті. Тільки як пробачити того, хто позбавив мене дому, зруй-
нував мою сім’ю, забрав найцінніше? З людського погляду це 
неможливо. Однак те, що неможливе для людини, можливе 
для Бога.

Прощення і терпіння не означають, що людина нечутлива. 
Так, ти відчуваєш біль, це неминуче. Можливі спалахи гніву і 
бажання помсти. Ти – людина, чиє серце страждає від образ.

Головне – не допустити, щоб негативні почуття оволоділи 
тобою, не віддати їм себе в добровільне рабство, не наповню-
ватися отрутою й гіркотою образ.
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Мудрість не поєднується з ненавистю і прагненням пом-
ститися. Мудрість дана для того, щоб подарувати тобі ща-
стя, а цього можна досягти, лише виявляючи терпіння і про-
щаючи.

Прославляй Бога за життя, навіть за випробування й труд-
нощі. Зроби сьогоднішній день днем   терпіння і прощення. Не 
поспішай гніватися. Не говори слів, про які згодом пошкоду-
єш. Дуже просто завдати рани, але важко залікувати її.

Звертайся до Ісуса. Тільки Він може забрати з твого серця 
біль, гіркоту й образу, наповнити його миром і прощенням, 
без яких неможливо бути щасливим. Він каже тобі: «Розум 
людини припинює гнів її, а величність її – перейти над про-
виною».

«Чи хочеш, щоб Господь 
направляв тебе?»
«Хто той чоловік, що боїться він Господа? – Він наставить його 
на дорогу, котру має вибрати» (Псал. 25:12).

Якби тобі довелося скласти список усіх випадків, коли 
приймав неправильне рішення, яким довгим він би був?

«Пасторе, – говорять люди, – ми були впевнені, що наш 
шлюб буде щасливим». «Я думав, що, придбавши цей буди-
нок, вигідно вклав гроші». «Я ніколи не припускав, що переїзд 
до цього міста призведе до таких наслідків». «Я обрав не ту 
професію. Вона мені зовсім не підходить».

Тепер уяви собі, яким було би твоє життя, якби Бог, Котрий 
ніколи не помиляється, давав тобі поради щодо того, який крок 
треба зробити. Як ти думаєш, чи склалося б інакше твоє життя?

Один відомий бразильський музикант, котрий помер від 
СНІДу, сказав у своєму останньому інтерв’ю: «Я ні в чому не 
розкаююся. Якби в мене з’явився шанс прожити ще одне жит-
тя, я би прожив його так само». Утім, якби він приймав кращі 
рішення, то, напевно, жив би довше і краще.
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Мудрість життя в тому, щоб уміти робити правильний 
вибір. Коли після двох з половиною років важкої подорожі 
загін іспанців на чолі з Франсіско Пісарро дістався до острова 
Ісла-дель-Гальо, конкістадор зіткнувся з тим, що його люди 
боялися йти вперед. Тоді своїм мечем він провів на піску лі-
нію й сказав: «По цей бік – Панама та бідність. По інший – 
Перу, багатство і слава. Вибирайте те, що вважаєте кращим 
для себе». Тільки тринадцять чоловік переступили межу й 
увійшли в історію як «тринадцять, овіяних славою». Так по-
чалося завоювання Імперії інків.

Ці люди керувалися жагою до земних багатств і слави. 
Однак нам щодня доводиться приймати рішення, що ведуть 
до життя або смерті, до щастя або розчарування. І в такі мо-
менти Господь готовий допомогти нам зробити правильний 
вибір.

Що зробити, щоб обітниця Бога стала реальністю в моєму 
житті? Текст підказує нам: благоговіти перед Господом. Це оз-
начає визнавати Його своїм Творцем, розуміти, що ми – Його 
творіння, тримати очі й вуха відкритими для Його настанов, 
знаходячи їх у Біблії, а потім іти вперед, не боячись завдань, 
які ставить перед нами життя.

Звертаючись до Бога в молитві, просячи Його про настано-
ви, пам’ятай: «Хто той чоловік, що боїться він Господа? – Він 
наставить його на дорогу, котру має вибрати».

Любов і ненависть до дітей
«Хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого, хто ж ко-
хає його, той шукає для нього картання» (Прип. 13:24).

Любов і ненависть – сильні слова, особливо якщо 
йдеться про ставлення до власних дітей. Відповідальний 
підхід до материнства і батьківства не виключає дисципліни. 
Соломон говорить, що не звертати уваги на помилки дітей 
означає ненавидіти їх. Любов до дітей проявляється і в тому, 
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щоб виправляти ці помилки. Від цього залежить результат 
нашого виховання.

Бог бажає, аби ти був щасливий у всіх сферах життя. Він 
знає: якщо в родині не все гаразд, то тобі буде важко досягти 
успіху в професійній і соціальній сферах. Як ти зможеш дума-
ти про роботу, якщо бачиш, що вчинки твого сина межують зі 
злочином? Як будувати взаємини з людьми, якщо твоє серце 
болить за дочку, яка зв’язалася з поганою компанією? Чого 
коштуватиме досягнутий матеріальний добробут, якщо твоя 
дитина руйнує своє життя, а ти нічого не можеш зробити, щоб 
зупинити її?

Батьки, котрі бажають бачити своїх дітей щасливими, по-
винні дисциплінувати їх змалку. Необхідно визначати прин-
ципи, встановлювати межі, прищеплювати цінності, виправ-
ляти недоліки. З усього цього й складається дисципліна, але 
це потребує зусиль. Значно легше пустити все напризволяще, 
дозволити дітям диктувати свої умови, заспокоювати себе 
тим, що їхні потреби задоволені, а значить, ти виконав свій 
батьківський обов’язок.

Скільки часу ти приділяєш своїм дітям? Чи знайомий ти 
з їхніми друзями? Чи контролюєш, о котрій годині вони по-
вертаються додому? Чи знаєш ти, де вони проводять час? На-
лежне виховання вимагає уважності, старанності, наполегли-
вості. Якщо в тебе є діти, то одне з найголовніших завдань для 
тебе має стати їхнє життя.

Історія цього світу підходить до свого завершення. Ісус 
повернеться на нашу Землю, і передусім Він запитає тебе не 
про успіхи на роботі, не про благодійні справи на користь 
суспільства. Він звернеться до тебе із запитанням: «Де діти, 
яких Я дав тобі?»

Проси в Бога допомоги, щоб мудро і з любов’ю виховува-
ти своїх дітей, бути строгим і ніжним, справедливим і терп-
лячим, адже «хто стримує різку свою, той ненавидить сина 
свого, хто ж кохає його, той шукає для нього картання».
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«Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої» 
(Псал. 25:15).

Поезія і життя. Щасливий той, хто вміє їх поєднувати, 
наповнювати життя поезією.

Давид був поетом. Псалми, написані ним, – вершина єврей-
ської поезії. Шкода, що при перекладі доводиться жертвувати 
поетичною формою заради точної передачі змісту.

У псалмі 25 Давид використовує наочний образ, щоб пока-
зати важливість щоденного ходіння з Богом. «Мої очі постійно 
до Господа», – говорить він. Однак що це означає на практиці? 
Яким чином ми можемо постійно споглядати Бога?

Спрямовувати погляд на Господа означає щодня приділяти 
час молитві, вивченню Святого Письма, свідчити іншим про те, 
що Він зробив і продовжує робити в нашому житті. Це потре-
бує зусиль, тому що людина не схильна шукати Бога. Вона вті-
кає від Нього, бажає бути незалежною, прагне діяти на власний 
розсуд, самостійно знаходити дорогу. Намагаючись так жити, 
людина падає, ранить себе і тих, хто з нею поруч.

Щоб щодня молитися, читати Боже Слово і свідчити, нам 
необхідно підійти до цього цілеспрямовано, свідомо, проявити 
наполегливість, докласти зусиль.

Значно простіше повторити завчену молитву, поки заво-
диш автомобіль. А найпростіше – жити так, ніби Бога не існує.

Життя сповнене тенет і пасток. Як досягнути мети без Бо-
жої допомоги? Під час особистого спілкування Господь відкри-
ває нам очі на небезпеку і витягує наші ноги з тенет.

Щодня присвячуй час спілкуванню з Богом. Звертайся до 
Нього вранці, удень і ввечері. Лягай і вставай з думками, спря-
мованими до Нього. Впусти Господа у свої мрії та плани. Вико-
нуй свої щоденні обов’язки разом з Ним. Нехай Бог буде твоїм 
найближчим Другом щомиті. Тоді твоє життя набуде сенсу.

Нехай слова Давида стануть твоїм девізом: «Мої очі постій-
но до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої».



311311

15 
âåðåñíÿ

 
        

íåäiëÿХарактер Бога
«Справедливість та право — підстава престолу Твого, милість та 
правда — обличчя Твоє випереджують!» (Псал. 89:15).

У наведеному вірші Соломон описує характер Бога. Пра-
ведність і милість злиті воєдино.

Бог справедливий і праведний. Він не приймає гріха, не 
проявляє до нього поблажливості. Його характер абсолютно 
святий, Його принципи вічні й незмінні.

Бог також милостивий. Він любить грішника. Христос 
віддав Своє життя заради викуплення грішного людства. Він 
заплатив за наш гріх. Ісус віддав найцінніше, це була найвища 
Жертва. Він написав про Свою любов до нас кров’ю, проли-
тою на Голгофському хресті.

Людям подобається думати, що Бог – це тільки любов. 
Вони насолоджуються, думаючи лише про благодать, склада-
ючи пісні про Боже милосердя. Люди плутають милість із по-
туранням гріху й думають, що благодать дозволяє відкинути 
Божі Заповіді. Таке розуміння любові веде до хаосу.

Людина не до кінця розуміє характер Бога, тому часто спо-
творює його. Вона створює образ добренького бога, у царстві 
якого немає жодних законів. Такий бог не навчає, не вказує 
дорогу, він задоволений будь-якими вчинками людини, якщо 
вони «щирі». Це так звана аморфна енергія, якою можна ско-
ристатися, коли захочеш.

Наведений текст показує зовсім іншого Бога – Бога, Кот-
рий дбає про Своє творіння. Це не та турбота, яка потурає 
примхам дитини, що плаче. Господь бажає допомогти тобі 
рости й перемагати. Він наставляє і підкріпляє, керує і підні-
має, викриває і надихає.

Можливо, ти впав у відчай через якусь невдачу? Тобі 
сумно і ти засмучений? А може, падіння було таким силь-
ним, що тобі бракує сил піднятися? Відчуй, як роса Божої 
любові омиває твої рани, заспокоює спрагле серце, відро-
джує до життя.
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Перед тобою новий день. Слава Богу за це. Кожен день – це 
нові можливості. Не бійся обставин і людей, але шануй Бога. 
Пам’ятай: «Справедливість та право — підстава престолу Тво-
го, милість та правда — обличчя Твоє випереджують!».

Оновлення життя
«Господній Закон досконалий, – він зміцнює душу. Свідчення 
Господа певне, – воно недосвідченого умудряє» (Псал. 19:8).

Я познайомився з Жаном у найгірший період його жит-
тя. Він утратив свідомість під час моєї проповіді. Його пере-
несли із залу до кімнати, і тут з’ясувалося, що він безробітний, 
бездомний алкоголік, сам себе довів до такого стану. Того ве-
чора він прийшов у спортивний зал, де відбувалася зустріч, 
тому що один знайомий, перед котрим він був зобов’язаний, 
наполягав на цьому. Його настільки вразило почуте, що він 
утратив свідомість.

Через три роки, коли я знову зустрівся з цією людиною, 
вона цілком змінилася. Жан примирився із сім’єю, керував 
невеликим підприємством, позбувся алкогольної залежності, 
а його очі світилися щастям.

Це те, про що говорить вищезазначений вірш. Закон Бо-
жий відновлює життя. Відновити для Бога – більше, ніж по-
вернути до попереднього стану. Бог – Творець, і Він справді 
творить нас заново.

Нам необхідні Божі настанови, закони, поради, Святе 
Слово, щоб не руйнувати себе, а збудовувати. Нам життєво 
необхідна відновлювальна сила Його Закону.

Одного разу до Ісуса принесли паралізованого. Ця люди-
на сама зруйнувала своє життя гріхами. У нього вже не було 
жодних прагнень, надій, сподівань, майбутнього. Він мав 
тільки сьогодення, сповнене болю, темряви, безпорадності й 
відчаю. Однак Ісус сказав йому: «Встань, візьми свою постіль 
і йди». Прозвучало слово Бога, Котрий звелів встати. І пара-
лізованому залишилося тільки вирішити, вірити цьому слову 
чи ні. Він повірив – встав і пішов (див. Марка 2:2-12).
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Це відновлювальна, перетворювальна сила Божого Сло-
ва. Вона зціляє зсередини, повертає надію і волю, дарує му-
дрість, щоб уникнути колишніх помилок.

Перш ніж зустріти виклик сьогоднішнього дня, повтори ще 
раз: «Господній Закон досконалий, – він зміцнює душу. Свід-
чення Господа певне, – воно недосвідченого умудряє».

Задуми людини
«У серці людини багато думок, але виповниться тільки задум 
Господній» (Прип. 19:21).

Савло з Тарса, який навчався у Гамалиїла — одного з най-
видатніших рабинів того часу, поспішав з Єрусалима до Да-
маска, щоб заарештувати чоловіків і жінок, єдиним злочином 
яких була віра в Ісуса Христа (Дії 9). Він був ще молодий і во-
йовничий, до того ж вважав, що викорінення «християнської 
єресі» – правильна і необхідна справа. Він не замислювався, 
що в його житті відбудеться те, про що написав Соломон. 

Несподівано засяяло світло з неба. Ніхто не міг зрозуміти, 
що відбувається, усі заціпеніли, а Савло впав на землю, у куря-
ву. Він був не здатний поворухнутися. І тут пролунав ніжний 
голос, що звертався особисто до нього:

– Савле, Савле, чому ти Мене переслідуєш?
– Хто ти, Господи? – тільки й зміг вимовити Савло.
– Я Ісус, Якого ти переслідуєш, – почув він у відповідь.
Савло тієї ночі «помер». Його плани, прагнення, задуми – 

усе залишилося там, посеред дороги з Єрусалима до Дамаска. 
Тієї ночі «народився» Павло, покірний слуга, невтомний 
місіо нер, першопроходець, мученик – людина, котра забула 
про земну славу, обрала Ісуса своїм Спасителем і стала видат-
ною особистістю в історії християнства.

Наведений вірш описує те, що постійно трапляється в 
житті людей. Ми будуємо плани, нам може здаватися, що си-
туація й обставини складаються успішно. Ми мріємо, уявляє-
мо собі майбутнє, починаємо передчувати перемогу, наполег-
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ливо працюємо заради неї, але раптом усе відбувається зовсім 
не так, як передбачалося.

Соломон не писав, що нам не треба будувати плани і вті-
лювати їх у життя. Біблія неодноразово наголошує на необ-
хідності цього. Складаючи план, ми знаємо, чого збираємося 
досягнути. Без мети і плану успіх неможливий. Соломон під-
креслював слабкість людських планів. Будь-які задуми тре-
ба віддавати в Божі руки, оскільки Він керує життям усього 
Всесвіту. Господь знає життя кожного з нас і те, які плани по-
винні бути втілені, а які – ні.

Нехай твої плани будуть у гармонії з волею Творця. Радься 
з Богом і прислухайся до Нього, бо «у серці людини багато ду-
мок, але виповниться тільки задум Господній».

Як стати розсудливим?
«Він провадить покірних у правді, і лагідних навчає дороги 
Своєї!» (Псал. 25:9).

Чи зустрічав ти коли-небудь людину горду і водночас 
розсудливу? Гордий думає, що знає все. Він не приймає порад. 
У його житті головне місце належить Богові. Як може Господь 
провадити таку людину? І як така людина може бути щасли-
вою, якщо щастя полягає в тому, аби ходити Божими шляхами?

Апостол Петро каже: «Також і ви, молодші, коріться 
старшим; та й усі виявляйте покору один до одного, адже Бог 
гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож поко-
ріться під міцну Божу руку, щоб Він вас підняв свого часу» 
(1 Петра 5:5, 6).

Як Бог підносить людину? Вказуючи шлях, звертаючись 
до її серця, показуючи, у чому справжнє благородство. Гос-
подь вчить визнавати свої помилки, просити вибачення, бути 
співчутливим, протягувати руку допомоги, давати ще один 
шанс тому, хто впав.

«Гордість, яка обідає марнославством, отримує на вечерю 
презирство», – сказав Бенджамін Франклін. Гордість рано чи 
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пізно призводить до сорому й поразки. Невдала професійна ді-
яльність, зруйнована дружба – усе це наслідки того, що людина 
не дозволяє Богу направляти себе.

Каталонський поет Маріа Агіло говорив: «Якби гордій знав, 
який безглуздий у нього вигляд, то хоча б з гордості навчився 
скромності». Однак горда людина не здатна до самокритики.

Лагідність і покірність необхідні для того, щоб ходити 
Гос подніми дорогами. Люди потребують Божого керівництва, 
щоб бути хорошими чоловіками, дружинами, батьками, спів-
робітниками та друзями. Без цих якостей щастя неможливе.

У псалмі 25 сказано, що людина стає розумною, коли до-
зволяє Богу вести себе. Ісус, живучи серед людей, сказав: «Візь-
міть Моє ярмо на себе і навчіться від Мене, бо Я лагідний і по-
кірний серцем, – і знайдете спокій своїм душам» (Матв. 11:29).

Можливо, тобі бракує розсудливості у взаєминах і справах? 
Щодня вчися у Христа, і ти побачиш, що Він «провадить покір-
них у правді, і лагідних навчає дороги Своєї!».

Дивись прямо
«Нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої нехай перед то-
бою простують» (Прип. 4:25).

Я відволікся на якусь мить, і машина вилетіла на узбіч-
чя. Оговтавшись від переляку, я подякував Господу. Усе могло 
б закінчитися трагічно, якби не Його охорона й милість. Мені 
згадалися слова моєї матері, які я часто чув від неї: «Синку, 
дивися, куди йдеш!»

Дивитися на дорогу, не відволікатися, не намагатися ро-
бити дві справи одночасно – це те, що допомагає успішно до-
вести справу до кінця, дістатися до кінцевого пункту. Життя – це 
довгий шлях, який починається того дня, коли ми з’являємо-
ся на світ. Він сповнений перешкод, небезпек, важких ділянок 
і викликів.

Наведений вірш указує на необхідність дивитися вперед. 
Єврейське дієслово набáт означає «дивитися», «помічати», 
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«сприймати». Хоча це дієслово, як правило, використовують 
для опису фізичної дії, його також застосовують для того, аби 
вказати на духовне сприйняття. Мета Божих порад не тільки 
в тому, щоб ми не спотикалися в цьому світі, а й щоб досягли 
кінцевої цілі — слави Небесного Царства.

У житті багато того, що відволікає нас: багатоголосся люд-
ських думок, цікавих теорій, захопливих задоволень. Тому Со-
ломон у четвертому розділі книги Приповістей радить повні-
стю зосередитися на меті, щоб не ухилитися з вірного шляху. 
Він попереджає про те, що треба дивитися прямо. Однак не 
тільки наші очі, а й вуха, усі органи чуття, усі рухи повинні бути 
спрямовані вперед (Прип. 4:20, 21, 25-27).

Можливо, у тебе погані стосунки з ближніми, проблеми в 
професійній сфері, у сім’ї. Тоді дивись прямо, – але не очима, 
а душею. Запитай себе: «Чи прямую я біблійним шляхом, чи 
через якісь обставини відхилився і йду по бездоріжжю?» Втра-
тити шлях – це втратити контроль, а втрата контролю – загро-
за смертельної аварії, і не тільки для тебе, а й для людей, які з 
тобою поруч.

Перш ніж вийти з дому, зверни свій духовний погляд на 
Божі поради. Візьмися за Його руку, дозволь Йому вести тебе. 
Життя надійне, коли тебе спрямовує Той, Хто не може помиля-
тися. Нехай тебе супроводжує успіх, «нехай дивляться очі твої 
уперед, а повіки твої нехай перед тобою простують».

«Доки?»
«Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш 
ховати від мене обличчя Своє?» (Псал. 13:2).

Коли на нашу долю випадають важкі випробування, ми 
також повторюємо запитання Давида. На початку 13-го псал-
ма Давид чотири рази звертається до Бога з цим запитанням. 
І мученики з книги Об’явлення вигукують: «Доки, Святий і 
Праведний Владико, не судиш і не мстиш за нашу кров меш-
канцям Землі?» (Об’явл. 6:10).
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Бувають настільки темні моменти в житті, коли ми думає-
мо, що Бог нас залишив. Давид пережив такі моменти. Він пи-
сав цей псалом, коли втікав від Саула, рятуючи своє життя. Це 
було справді важке випробування. Одного разу Давид навіть 
сказав, що перебуває на крок від смерті (1 Сам. 20:3).

Від чого сьогодні втікаєш ти? Яку проблему намагаєшся 
забути? Що мучить тебе? Можливо, ти вже думав про те, що 
настав час усе залишити і зникнути? Можливо, ти не бачиш 
жодного проблиску надії? Ти звертаєшся до Бога, але, зда-
ється, Він не чує тебе?..

Ми всі маємо навчитися протистояти таким почуттям, бо 
вони часто зраджують нас. Ми можемо почуватися добре, коли 
насправді все погано, і навпаки. Почуття часом спотворюють 
дійсність, застеляють нам очі й заважають побачити Боже ке-
рівництво в нашому житті.

Пам’ятаю, як одного разу ми з дружиною чекали нашого 
рейсу в аеропорту й дивилися на темні сірі хмари – була злива. 
Але коли ми піднялися на борт і літак злетів вище цих хмар, то 
побачили синє небо і осяйне сонце. Яка прекрасна ілюстрація 
того, що відбувається в нашому духовному житті!

Друже мій, можливо, у цей момент твоє життя більше на-
гадує грозові хмари, але пам’ятай, що над цими хмарами сяє 
сонце. Немає таких хмар, таких буревіїв, які могли б назав-
жди загасити сонце.

Не впадай у відчай. Якщо Бог у Своїй нескінченній премуд-
рості допускає, щоб тебе спіткало випробування, то тільки 
тому, що попереду тебе чекає щось краще. Почекай, і сонце за-
сяє яскравіше. Бог пам’ятає про тебе. Він не спить і не дрімає, 
Він завжди дивиться на тебе. І ти незабаром отримаєш відпо-
відь на своє запитання: «Доки, Господи, будеш мене забувати 
назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя Своє?».

Вірність з любов’ю
«Здобуток людині – то милість її, але ліпший бідар за людину 
брехливу» (Прип. 19:22).
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Серед моїх знайомих є ті, кому я можу довіряти із зап-
лющеними очима. Життя звело мене з такими людьми, чиє сло-
во надійніше за підписаний контракт. Такі люди в Біблії названі 
хесѐд, що означає «вірний, відданий, правдивий і милосердний».

Який зв’язок між правдивістю, вірністю і любов’ю? Бог 
зазначає, що вірність даному слову, правдивість промов – це 
вияв любові.

Чи можна залишатися вірним сказаному слову, якщо в 
серці немає благоговіння перед Богом? Так, можна, достатньо 
бути відповідальною людиною. Однак той, хто шанує Господа, 
буде правдивим не з почуття обов’язку, а з любові до людей.

Обов’язок робить тебе гідним членом суспільства, але не 
приносить тобі щастя. А любов робить тебе щасливим, і в ре-
зультаті ти будеш хорошим членом суспільства.

У наведеному тексті бідній людині протиставляється брех-
лива. Соломон говорить, що краще бути бідняком, ніж люди-
ною, якій ніхто не довіряє.

Серед лідерів часто обговорюється питання вірності прин-
ципам організації, якою вони керують. Адже одна справа – 
знати їх і вважати хорошими, і зовсім інша – жити відповідно 
до них. Люди вірять не стільки тому, що ти говориш, скільки 
тому, як ти поводишся.

Людина, сповнена любові Христа, бажає бачити інших ща-
сливими і виконує дану нею обіцянку. Тому їй вірять, довіря-
ють, поважають, люблять, прямують за нею. Як сказав Соло-
мон, вірність у поєднанні з любов’ю робить людину бажаною.

Не обмежуйся словами, живи так, як говориш. Втілюй 
мрії в реальність, перетворюй принципи на вчинки, перешко-
ди – на зміну курсу, ризик – на винагороду. Тобі це під силу, 
тому що з тобою безмежна сила Бога. Просто покірно прийди 
до Ісуса і попроси Його допомогти тобі в тому, з чим не мо-
жеш впоратися сам.

Почни зі своєї родини, своїх дітей. Може, ти щось по-
обіцяв їм і не дотримав слова? Цінності не прищеплюються 
промовами, якщо слова не підкріплюються ділами. Пам’ятай: 
«Здобуток людині – то милість її, але ліпший бідар за людину 
брехливу».
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«Гріхи молодечого віку мого та провини мої не пригадуй, – 
пам’ятай мене, Господи, в ласці Своїй через добрість Свою!» 
(Псал. 25:7).

Основна тема 25-го псалма – бажання Божого керів-
ництва на життєвому шляху. Давид знає, що приховані гріхи 
пере шкоджають участі Бога в долі людини. В іншому псалмі 
він написав: «Коли б беззаконня я бачив у серці своїм, то Го-
сподь не почув би мене» (Псал. 66:18).

Тому Давид просить про прощення. Гріх і провина руйну-
ють, сковують, поневолюють. Зло – як якір для корабля, не 
відпускає у плавання, не дозволяє здобути перемогу.

Багато людей не бажають визнати, що їхні невдачі кри-
ються в їхньому духовному стані. Шукаючи причини, переві-
ряючи правильність своїх дій, вони дивляться куди завгодно, 
тільки не на свої взаємини з Богом. Зробивши це, вони вия-
вили б, що головна проблема не у відсутності грошей, мож-
ливостей, освіти, соціального статусу, відповідного оточення. 
Корінь проблем – гріх.

Біблія навчає, що гріх розділяє людину з Богом. Як можна 
досягнути мети без Господа? Як можна злетіти, якщо гріх підрі-
зав тобі крила? Як можна пробігти по сипучому піску?

Тому Давид благає: «Гріхи молодечого віку мого та про-
вини мої не пригадуй». Навіть у зрілому віці Давид потрапляв 
до тенет спокуси. Про що він міг просити? «Пам’ятай мене, 
Господи, в ласці Своїй через добрість Свою!».

Слава Богу за Його милосердя до нас! Що сталося б зі мною 
і з тобою, якби не Його милість? Милосердний Бог дає нам те, 
чого ні я, ні ти не заслуговуємо.

Серце, яке прощає, дозволяє упорядкувати думки та ідеї, 
побачити нові життєві перспективи й нові можливості, стати 
на новий шлях.

Проси Бога: «Гріхи молодечого віку мого та провини мої 
не пригадуй, – пам’ятай мене, Господи, в ласці Своїй через 
добрість Свою!».

:
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Будуйте, а не руйнуйте
«Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує 
його» (Прип. 14:1).

Різдво – час радості, коли великі міста прикрашені так, 
що складається враження, ніби ти потрапив до казкового сві-
ту. Хорхе і Ліна завжди прикрашають свій будинок до цього 
свята. У Ліни чудовий смак, а у Хорхе вмілі руки. У результаті 
їхній будинок стає таким, що будь-яка дитина була б щаслива 
завітати до нього. Отже, як написано в біблійному тексті, Ліна 
і Хорхе «будують» свій будинок.

Тут Соломон вживає два антоніми: «будувати» – «руйну-
вати». Зруйнувати що-небудь легко: замахнутися, вдарити, 
штовхнути. Важко будувати. Створення, формування вимагає 
терпіння, часу, наполегливості. Хорхе і Ліна кажуть, що їхня 
робота з декорування будинку до Різдвяних свят триває мі-
сяць. Хорхе відповідає за зовнішнє оформлення, а Ліна – за 
внутрішнє. Після свята вони прибирають і складають усі при-
краси протягом трьох-чотирьох днів.

Наше життєве завдання – творити прекрасну історію. Нічо-
го не відбувається само собою. Треба звертати увагу на дрібні 
деталі. Багато людей прикривається словом «доля», щоб ви-
правдати своє безрадісне, безбарвне життя. Однак доля – це не 
випадковість і не удача. Це вибір. Будинок не виникає тільки 
від того, що ти мрієш про нього, – необхідно працювати.

Соломон підкреслює, що руйнування людина чинить влас-
ними руками. Ніхто не винен у невдачі, крім самого невдахи. 
На кожному лежить персональна відповідальність. Бог дає тобі 
все необхідне, а ти будуєш або руйнуєш.

У процесі будівництва можна стомитися і впасти духом. 
Ти можеш пережити розчарування, може здаватися, що мета 
надто далека. Але ми зазнаємо поразки не тоді, коли щось не 
вдається, а коли опускаємо руки й відступаємо.

Починається новий день в історії цього світу і в твоїй осо-
бистій історії. Не відступай. Збудування життя – не подія, а 
процес. Поступово, крок за кроком, спрямувавши погляд на 
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Бога, працюючи, ти побачиш, що задумане виконане, і воно 
чудове. Пам’ятай: «Мудра жінка будує свій дім, а безумна 
 своєю рукою руйнує його».

Хто гідний?
«Хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці святому 
Його?» (Псал. 24:3).

До мене не раз зверталися люди, котрі перебувають у 
ситуації, знайомій багатьом християнам. Вони розуміють, що 
повинні робити і чого не повинні. Їхня духовна трагедія поля-
гає в тому, що як би вони не намагалися, їм не вдається жити 
відповідно до принципів, які вони знають і приймають. Деякі 
врешті-решт доходять висновку, що жити по-християнськи 
просто неможливо.

Псалом 24 був складений для антифонального співу під 
час наближення ковчега до Єрусалима. Священики заспівува-
ли запитання: «Хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти 
на місці святому Його?», а хор відповідав: «У кого чисті руки 
та щиреє серце».

Господньою горою в ті часи був Сіон, але це символ Неба. 
Тому можна перефразувати цей псалом так: «Хто гідний зій-
ти на Небо з Ісусом і встояти в присутності Святого Бога?». І 
відповідь буде тією ж, що вимагає неможливого з людського 
погляду: «Лише той, у кого всі діла і наміри чисті».

Ти можеш вимитися з милом, відіпрати свій одяг, про-
дезинфікувати будинок, але чим ти можеш очистити серце? 
Бог сказав через пророка Єремію: «Тому-то хоч би ти й по-
милася лугом, і мила багато собі зажила б, проте плямою 
буде вина твоя перед обличчям Моїм, говорить Господь 
Бог!» (Єрем. 2:22).

Ніхто з людей не може очистити своє серце і найпотаємніші 
наміри. Культура і виховання здатні навчити нас, як поводити-
ся в суспільстві, не проявляти негативних рис характеру, проте 
не можуть змінити нашого серця. А в присутності Господа бу-
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дуть перебувати тільки чисті серцем, на святу гору піднімуться 
тільки ті, хто має чисті діла і наміри.

Коли Ісус розмовляв з апостолами про небесні оселі, Хома 
з нетерпінням запитав: «Як можемо знати дорогу?» І Христос 
відповів: «Я є дорога, і правда, і життя! Ніхто не приходить до 
Отця, якщо не через Мене» (Івана 14:5, 6).

Тільки Бог робить нас гідними перебувати в Його присут-
ності. Усе, що для цього потрібно, – прийняти Ісуса. І тоді ти 
виявиш, що з Ним можна жити так, як ти мріяв, з радістю до-
тримуючись християнських принципів.

Тому на запитання: «Хто зійде на гору Господню, і хто 
буде стояти на місці святому Його?» ти можеш відповісти: 
«Завдяки милосердю Ісуса Христа і завдяки Його жертві я 
сподіваюся одного разу опинитися там».

Лінощі
«У миску стромляє лінюх свою руку, до уст же своїх не підійме 
її» (Прип. 19:24).

Педро Ліма, мій давній друг, розповідав, що одного разу 
розговорився із сільським жителем, господарем досить вели-
кої земельної ділянки. Той курив, кашляв і скаржився на фі-
нансові труднощі.

– А кукурудза тут дає хороший урожай? – запитав Педро.
– Ні, – похитав головою чоловік.
– А як щодо картоплі?
– Теж ні.
– А квасоля, морква чи хоча б щось росте?
– Ні, – продовжував хитати головою чоловік.
– То що ти тут садиш? – стомився вгадувати Педро.
– Нічого, – почув він у відповідь.
Чи можна зібрати урожай, якщо ти нічого не посадив? Чи 

варто скаржитися на нещасне життя, якщо ти марнуєш його 
на очікування прихильності долі?

Соломон говорить, що ледачий запускає руку в чашу. У 
нього є бажання, мрії, він на щось сподівається, як і всі люди. 
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Він бачить чашу можливостей на відстані руки. Лінивий ди-
виться, як інші насолоджуються смаком перемог, звершень, 
успіху і процвітання. І він навіть запускає свою руку в цю чашу, 
але не докладає зусиль, щоб донести те, що там є, до свого рота. 
Він бажає, щоб усе відбувалося само собою.

Мудрість веде людину до розуміння того, що за мрію 
треба заплатити працею. Наприклад, щоб створити щасливу 
сім’ю, треба будувати стосунки. Легкий шлях – розлучення. 
Щоб успішно скласти іспит, потрібно годинами вчитися. Лег-
ше сказати, що екзаменаційні питання були занадто важкими. 
Виховати фізично й емоційно здорових дітей – велика праця, 
яка вимагає терпіння й посвячення. Простіше думати, що, за-
довольнивши їхні матеріальні потреби, ти вже виконав бать-
ківський обов’язок. Гроші – результат праці і старанності, 
легше купувати лотерейні квитки.

Соломон малює карикатурну ілюстрацію, і ми усміхаємо-
ся, уявляючи її собі. Однак за допомогою іронії він показує 
зовсім не смішну дійсність, у якій живуть багато людей, не го-
тових боротися за свою мрію.

Подумай, що ти можеш змінити на краще хоча б у трьох 
сферах свого життя – духовній, сімейній та професійній. Чи 
готовий ти просити в Бога мудрості, щоб поставити на пер-
ше місце те, що насправді важливіше? Чи потребує це зусиль? 
Без сумніву. Тож не будь схожий на ледачого, який «у миску 
стромляє… свою руку, до уст же своїх не підійме її».

Останнє слово – за Богом
«Чому нечестивий ображує Бога і говорить у серці своїм, що Ти 
не слідкуєш?» (Псал. 9:34).

Один мій друг, професор біології, випускник Гарвард-
ського університету, сказав мені: «Чим більше я досліджую 
природу, тим більше переконуюся, що немає причин сумні-
ватися в існуванні Бога». Чому ж багато людей не вірить у 
Нього?
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Історія людства доводить, що єдина причина, через яку 
існування Бога заперечують, – це притаманна людині непо-
кора. Гріховна природа не погоджується добровільно підко-
рятися будь-якому авторитету. Навіщо ж підкорятися Богу, 
Котрого не можна побачити?

Наведений вірш говорить про нечестивого, який ствер-
джує, що Господь не звертає уваги на те, що відбувається в 
нашому світі. Він вважає, що йому ніколи не доведеться дава-
ти звіт перед Богом за те, як він розпорядився даром життя. 
Безбожний запевняє, що Господа це не цікавить. Єврейське 
слово рашá означає не тільки «злий, поганий, зіпсований». 
Цим словом можна описати смерть. Це жахливо! Витрачаючи 
своє життя на зло, людина вже рухається дорогою смерті.

Фрідріх Ніцше народився в другій половині XIX століття. 
Його батько, лютеранський пастор, помер, коли Фрідріху ви-
повнилося п’ять років. У ранній молодості він засумнівався в 
існуванні Бога і відійшов від релігійних традицій сім’ї. Його 
висловлювання про Бога звучать як блюзнірство. Філософія 
Ніцше руйнувала і його самого, і суспільство. Його ідея про 
надлюдину була використана Гітлером для розробки фашист-
ської ідеології.

Ніцше стверджував, що християнська мораль далека від 
реальності, що християнство – це ненависть до розуму й сво-
боди. Його слова «Бог помер» стали гаслом циніків. Цю лю-
дину цілком можна охарактеризувати словом рашá, адже його 
переконання вели його до смерті. Одного разу хтось із його 
шанувальників написав на стіні: «Бог мертвий! Ніцше». Нас-
тупного дня поряд був ще один напис: «Ніцше мерт вий! Бог».

Останнє слово завжди залишається за Богом. Він вічний 
і не залежить від людського невірства. Цей Великий Бог ба-
жає брати участь у твоєму житті. Він цікавиться тобою, тво-
єю сім’єю, роботою, здоров’ям. Господь поруч, Він готовий 
вислухати тебе, прийти тобі на допомогу. Навіщо відкидати 
люблячого Бога і жити так, ніби Він байдужий і ніколи не до-
ведеться відповідати перед Ним?
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Глибокі води серця
«Рада в серці людини – глибока вода, і розумна людина її по-
вичерпує» (Прип. 20:5).

Записка була короткою і вичерпною: «Я йду, тому що 
не розумію себе. Моє серце – клубок безнадійно заплутаних 
ниток». Це був важкий удар для сім’ї. Навіть найближчі не 
підозрювали, що юнак, такий життєрадісний, який тільки 
вчора святкував свій день народження, зважився на само-
губство.

Справді, думки цього юнака були на дні глибоких вод 
серця. Пророк Єремія написав: «Людське серце найлукаві-
ше над все та невигойне, – хто пізнає його?» (Єрем. 17:9). 
Він описував серце людини в його природному стані.

«Я ніколи не могла припустити, що чоловік, з котрим я 
пов’язала своє життя, якому довірилася, виявиться таким 
монс тром», – ридала жінка, дізнавшись, що її чоловік зґвал-
тував власну дочку. Як таке можливо? Як пояснити те, що 
релігійні люди опиняються в центрі огидних скандалів? Як 
зрозуміти, що розумна людина мучить тварин, які не мо-
жуть захиститися? Людське серце вкрай оманливе і зіпсоване, 
схильне до зла.

Однак Бог дає обітницю: «І дам їм одне серце, і нового 
духа дам у вас, і вийму з їхнього тіла серце камінне, і дам їм 
серце із м’яса, щоб вони ходили за уставами Моїми, і додер-
жували Мої постанови та виконували їх. І вони стануть Мені 
народом, а Я буду їм Богом!» (Єзек. 11:19, 20).

Вірш з книги Приповістей говорить про те, що мудра лю-
дина зможе розрізнити прагнення власного серця, зараже-
ного гріхом. Яким чином? Коли звертаєшся до Слова Божо-
го, то виявляєш, яке насправді твоє серце. І багато з того, що 
ти не розумів, прояснюється, починає набувати змісту. Ти 
усвідомлюєш, що не поведінка насамперед потребує зміни, 
а серце має змінитися, щоб із криниці з темними глибокими 
водами воно перетворилося на прекрасне озеро з криштале-
во чистою водою.
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Ісус готовий зробити це чудо у твоєму житті. Прийми Його 
допомогу, не покладайся на своє серце, бо «рада в серці люди-
ни – глибока вода, і розумна людина її повичерпує».

Подяка і надія
«Ти вчиниш його благословенням вічним, звеселиш його раді-
стю, як буде він разом з Тобою! Цар має надію на Господа, у 
ласці Всевишнього не захитається він» (Псал. 21:7, 8).

Псалми 20 і 21 тісно взаємопов’язані. У 20-му народ 
благає Бога про допомогу проти ворогів, а в 21-му співає і сла-
вить Його за даровану перемогу.

І ти, і я не раз зверталися до Бога по допомогу. До кого ми 
можемо звернутися, коли людські засоби вичерпані? Що ще 
ми можемо зробити, якщо у нас більше немає сил боротися і 
проблеми ось-ось подолають нас?

Сьогодні нам треба відповісти на важливі запитання: а 
що потім? Коли небезпека позаду і Господь подарував нам 
бажану перемогу, скільки часу ми витратимо на те, щоб по-
дякувати Йому?

У 21-му псалмі Давид дякує Господу не тільки за вже 
здобуті перемоги, а й за ті, які очікують народ Божий в май-
бутньому. Це урок і для нас, сучасних людей. Подяка Богу за 
перемоги і благословення в минулому – це не тільки прослав-
лення і визнання Його участі в нашому житті, а й необхідна 
складова надії. Потрібно дякувати Господу за створення сім’ї, 
насолодження природою.

Невдячність руйнує. Вона не пам’ятає про силу і любов 
Бога, знищує здатність дивитися в майбутнє, призводить до 
життя в постійному страху. Невдячна людина позбавляє себе 
благословення, радості й милості. І якщо така людина називає 
себе християнином, то вона лицемірить.

Чи багато у твоєму житті проблем? Чи боїшся ти, що не 
впораєшся з ними? Не бійся. Озирнися назад, згадай, скільки 
разів Бог визволяв тебе з труднощів, захищав, піднімав. По-
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думай про те, що щодня Господь береже тебе, піклується про 
тебе. Дякуй Йому і не бійся.

Виходь з дому з надією, повертайся з упевненістю: ти пе-
ребуваєш у руках люблячого Бога. Нехай Його благословен-
ня і Його присутність у твоєму житті «звеселять» тебе «ра-
дістю» Його.

«Не чекай, працюй!»
«Де немає биків, там ясла порожні, а щедрість врожаю – у силі 
вола» (Прип. 14:4).

Якщо ти бажаєш спокійного, нічим не обтяженого жит-
тя, не починай мріяти. Про це говорить наведений вірш. Щоб 
урожай був рясним, а сховища наповнилися, необхідні воли. 
А за ними треба доглядати, їх треба годувати, вчити орати 
землю, іти з ними по полю. Немає зусиль – немає волів, немає 
волів – немає достатку.

Багато людей сидять на узбіччі життя, спостерігаючи, як 
інші проходять повз, прямуючи до мрії і не звертаючи уваги 
на втому.

Один молодий чоловік років тридцяти показував мені 
складений ним план, реалізація якого передбачала особисте 
задоволення, фінансове процвітання і розвиток.

– І що ти зробиш, аби втілити свій план у життя? – запи-
тав я його.

– Потрібні гроші, – знизав він плечима, – велика сума.
– Чи шукав ти того, хто захоче вкласти в це свої гроші?
– Ні, – відповів він. – Я молюся, щоб Бог послав мені кого- 

небудь, хто зможе оцінити цей план…
Жодна мрія не здійсниться, якщо ти не докладеш зусиль і 

не будеш молитися. Той чоловік, здається, «віддавав усе в руки 
Бога», але він забув, що Господь і йому дав руки. Подумай: 
якщо Бог дав тобі руки, значить Він очікує, що ти будеш діяти. 
Звертайся до Господа щодня, радься з Ним, проси направляти 
тебе. Пам’ятай, що ти зробиш більше за годину з Богом, ніж 
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за ціле життя без Нього. І після того як ти попросив у Господа 
сил, іди й борися за свою мрію. Не обмежуйся стоянням на ко-
лінах в очікуванні, що Бог тобі пошле щось або когось. Стукай 
у двері, запитуй, пояснюй, доводь, працюй до сьомого поту, 
створюй можливості, а не чекай їх.

Насправді ніхто не досягає успіху тільки тому, що одного 
разу в нього з’явилася чудова можливість. Переможці втілю-
ють свої мрії, тому що вони вирішили досягти цього. Людина, 
що залежить від Бога, створює можливості, а не наштовхуєть-
ся на них випадково.

Почни новий день. Прямуй за своєю мрією. Тримайся за 
всесильного Бога і працюй не покладаючи рук. Будь мужнім 
і рішучим. Якщо обставини проти тебе і життя завдало тобі 
удару, не здавайся, не опускай руки, не чекай, дій, тому що 
«щедрість врожаю – у силі вола».

«Чи турбується 
про мене Бог?»
«Бо царство Господнє, – і Він Пан над народами!» (Псал. 
22:29).

Лист Джоани був криком душі жінки, яка втратила по-
вагу до себе і вважала, що вона зайва в цьому світі. Її чоловік 
грубо з нею поводився, власні діти не поважали. Вона думала, 
що даремно витратила своє життя на тих, кого любила і кому 
бажала лише щастя.

«Чи турбується про мене Бог? Чи варта я хоча б чогось у 
Його очах?» – запитувала Джоанна. У цьому світі є багато та-
ких «Джоанн». Жінки і чоловіки, молоді і літні, багаті і бідні з 
тугою запитують: «Чи турбується про мене Бог?»

У 22-му псалмі Давид представляє Месію і Господа Ісуса 
Христа як Царя, Котрий править народами. Єврейське слово 
машáл , перекладене як «Пан, Владика», означає «управляти», 
«панувати», «керувати».
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Бог контролює весь Усесвіт, держави і нації. Псалом 22 
говорить про вічне Царство Месії, яке настане після Друго-
го приходу Христа. Однак і сьогодні в нас часто складається 
враження, що події вислизають з-під Божого контролю. Про-
те Гос подь царює. Він спостерігає за усіма людськими діями і 
тримає кермо влади у Своїх руках.

Відповідь на запитання Джоани і таких самих страждаль-
ців, як вона, така: Бог не просто цікавиться тобою, Він тримає 
під контролем твоє життя. У Господа є для тебе план.

Спрямовуй свій корабель, що пливе бурхливими хвилями 
життя. Якщо зламається твій компас або штурвал і порвуться 
вітрила, якщо здається, що корабель розіб’ється об скелі, про-
довжуй плисти вперед, тому що Капітан твого корабля – Бог. 
Якщо Він може контролювати держави і керувати націями, 
то невже забуде про тебе? Адже Йому небайдужа доля навіть 
найменшої пташки.

У тебе починається новий день, щоб рости, боротися, іти 
до мети. Пам’ятай: з тобою Бог, Котрому належить Царство, 
Котрий – Пан над народами.
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І будеш ситий
«Не кохайся в спанні, щоб не збідніти; розплющ свої очі – та 
хлібом наситься!» (Прип. 20:13).

Приємний сон після продуктивного дня. Бог дає нам 
сон, щоб ми відновлювали свої сили. Людина в середньому 
живе 75 років. Якщо при цьому вона спить вісім годин на 
день, то 25 років її життя припадають на сон. Як би ти вико-
ристовував цей час, якби не спав?

Наведений вірш засуджує не сон, а лінощі. У Біблії, особ-
ливо в книзі Приповістей, зустрічається чимало попереджень 
про небезпеки, які підстерігають людину, якщо вона спить у 
той час, коли треба працювати. Робота – один з каналів, через 
який Бог посилає Свої благословення.

Тільки нерозумна людина може лежати в очікуванні во-
рона, який принесе їй їжу, або сподіватися, що жменя бо-
рошна, яка залишилася в коморі, не закінчиться. Однак хіба 
в Біблії не сказано про ці чудеса? Звичайно, сказано. Вони 
відбулися в ситуаціях крайньої потреби. Бог і сьогодні гото-
вий повторити ці чудеса, якщо обставини будуть настільки 
ж важкими.

Проте найбільше чудо, яке Господь може вчинити, – це 
дати тобі роботу. «Розплющ свої очі – та хлібом наситься», – 
казав Соломон.

Почни з того, що можеш зробити сьогодні. Нерозпочата 
робота так і залишиться невиконаною. Як ти досягнеш мети, 
якщо не зробиш жодного кроку? Не зупиняйся перед труд-
нощами. Важке – не означає неможливе. Чимало великих 
справ вважалися непридатними для виконання доти, доки 
хтось рішуче не брався за них і не доводив до кінця.

Звертайся по допомогу до Ісуса. Не проси Його благосло-
вити тебе гарною роботою. Проси сил, аби шукати цю роботу. 
Роби те, що можеш робити, а решту віддай Ісусу. Він відчи-
нить тільки ті двері, у які ти стукаєш. Він примножить працю 
твоїх рук, але для цього ти повинен працювати. Ось формула 
успіху: багато молися і багато працюй.

1 
æîâòíÿ

    
âiâòîðîê



332332

Зроби сьогоднішній день днем   старанної молитви і старан-
ної роботи. Пам’ятай пораду Соломона, який перевершував 
всіх царів багатством і мудрістю: «Не кохайся в спанні, щоб не 
збідніти; розплющ свої очі – та хлібом наситься».

Прославлю і сповіщу
«Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда 
Твої!» (Псал. 9:2).

Перемога ще не була здобута. Ані вигуків радості, ані 
пісень хвали, ні святкових маніфестацій. Давид ще не міг спо-
чивати на лаврах, але очима віри він уже бачив перемогу і 
прославляв Бога за те, що мало статися.

Він не витрачав час на скарги та претензії. Адже можна 
й опівночі радіти сонцю, яке зійде завтра вранці. Якщо ти не 
здатний дивитися в майбутнє очима віри, то і в цьому не по-
бачиш чудових Божих діл.

Давид хвалить Господа не з почуття обов’язку. В його сло-
вах немає формалізму. Він славить Бога усім серцем. Роздвоєння 
серця веде до розпаду і смерті. Ніхто не може служити двом па-
нам. Поклоніння наполовину не має цілісності й не буде щирим.

Давид не обмежується прославленням. Він каже, що спо-
віщатиме про всі Божі чудеса. Ніхто не зможе міцно стояти у 
вірі, якщо не наважиться розповідати про те, що Бог зробив у 
його житті, усім, з ким спілкується.

У притчі про загублену монету жінка, знайшовши пропажу, 
спочатку кличе приятельок та сусідок, щоб поділитися своєю 
радістю. Мовчать тільки ті, кому не знайомі Божі чудеса.

Чого бракує тобі: грошей, будинку, роботи, сім’ї, миру в 
душі? Звернися до Бога і прославляй Його всім серцем. Дя-
куй за чудеса, які ще не відбулися, але які ти бачиш очима 
віри, – за чудеса, які терпляче чекаєш, знаючи, що Господь 
не залишає Своїх вірних дітей.

Прославляй Бога усім своїм єством. Будь задоволений тіль-
ки істинною духовністю, вірою і справжнім християнством. 
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Дякуй Богові за те, чого ще не отримав, а коли чудеса відбу-
дуться, розкажи про них усім. Щодня повторюй: «Хвалитиму 
Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда Твої!».

Дій зі знанням справи
«Кожен розумний за мудрістю робить, а безумний глупоту пока-
зує» (Прип. 13:16).

Один житель Фінляндії заповів свій будинок дияволу. 
Влада не знала, як виконати такий екстравагантний заповіт. 
У кінцевому підсумку суд вирішив, що краще за все виконати 
останню волю померлого так: не чіпати його спадок. У бу-
динку ніхто не жив, земля не оброблялася, за садом не до-
глядали, нічого не ремонтували, і все перетворилося на пуст-
ку. Рішення суду звучало так: «Найбільш правильний спосіб 
дозволити дияволу вступити в права спадкоємця – нічого не 
робити».

Так відбувається і в житті. Тому в наведеному вірші Соло-
мон радить діяти розумно.

Якось, проводячи семінар, я запитав слухачів: «Як ви буду-
єте плани?» Один молодий чоловік встав і відповів: «Головне – 
мріяти». Так, мріяти необхідно. Мрії – важлива частина життя. 
Той, хто не вміє мріяти, тоне в буденності. Однак мрія без про-
думаної послідовності дій – це ще не план, а просто бажання. 
План – це шлях, який приведе тебе до втілення твоєї мрії. І нам 
треба вміти прокладати цей шлях.

Яке твоє життя сьогодні? Що відбувається у твоєму ду-
ховному житті? Як ідуть твої справи на роботі, в сім’ї? Дай 
відповіді на ці запитання. Чого ти бажаєш досягти? Якщо ти 
цього не знаєш, то не зможеш рухатися в жодному напрям-
ку. А якщо знаєш мету, то кращий шлях до неї – складання 
ефективних планів.

Життя без планів, без дій – це деградація, такий закон 
природи. Після гріхопадіння людина, тобто увесь наш світ, 
приречені на деградацію, розпад і смерть. Чи відчуваєш ти, 
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що з роками слабшає зір, слух, тоншає шкіра, а кістки втрача-
ють міцність?

Перестань обробляти сад, і він запустіє. Мудрість у тому, 
щоб планувати з розумом і діяти, інакше ти будеш рухатися 
тільки назад.

Життя – це щоденна боротьба з рутиною й лінощами. Дій 
розумно! Не знаючи, куди і як іти, легко заблукати. Мудрість у 
тому, щоб покладатися на поради Бога, адже Він і є мудрість. 
Господь не підведе тебе. Пам’ятай: «Кожен розумний за мудрі-
стю робить, а безумний глупоту показує».

Бог відповідає і зміцнює
«Бажання понижених чуєш Ти, Господи, серця їх зміцняєш, їх 
вислуховує ухо Твоє» (Псал. 9:38).

Дев’ятий і десятий псалми доповнюють один одного. На 
початку ми читаємо про те, що Божому народу загрожують су-
сідні народи, а потім розповідається про внутрішні небезпеки і 
проблеми. Чи помічав ти, що твої найзапекліші вороги знахо-
дяться близько біля тебе?

Безсоромні люди гноблять і принижують своїх братів. Да-
вид називає покірними тих, хто шанує Господа і ходить Його 
шляхами. Необхідна покора, щоб визнати свою обмеженість 
як створеної істоти і прийняти науку Творця.

Божий шлях пролягає через натовп цинічних людей, для 
яких святість і праведність рівнозначні глупоті. Часто вони 
змушують тебе відчувати себе відсталим від життя. Через твою 
прихильність до цінностей і принципів, встановлених Богом, 
ти стаєш мішенню для їхніх насмішок і знущань. Твоє ставлен-
ня до життя багатьох дратує. У такій ситуації християнину до-
поможе вищенаведений вірш, де сказано, що Бог чує бажання 
принижених, відповідає і зміцнює їхні серця.

Якщо ти коли-небудь опинявся в закритому просторі, на-
приклад у ліфті, то знаєш, як важливо, щоб хтось почув твій 
крик про допомогу. Якщо на тебе нападали, ти знаєш: від того, 
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чи почує хто-небудь твій крик, може залежати твоє здоров’я і 
навіть життя. Бог каже, що Він чує, як ти кличеш на допомогу, 
коли нечестиві нападають на тебе.

Бог не бажає, щоб Його діти були слабкими, нездатни-
ми протистояти небезпекам, тому Він зміцнює нас. Господь 
прискорює наше мислення, підказує переконливі аргументи. 
Він робить нас здатними впоратися з несприятливими об-
ставинами.

А якщо випробування перевершуватиме твої сили, Бог 
обіцяє прийти до тебе на допомогу, вирвати тебе з рук напад-
ників, перенести в безпечне місце і там залікувати твої рани. 
Що може бути краще? Тому апостол Павло запитує: «Якщо 
Бог за нас, то хто проти нас?» (Римл. 8:31).

Попереду в тебе день з його випробуваннями і перемога-
ми. А якщо горизонт затягнуть чорні хмари, не впадай у відчай, 
вір обітниці: «Бажання понижених чуєш Ти, Господи, серця їх 
зміцняєш, їх вислуховує ухо Твоє».

Відмовся від неправди
«Відкинь ти від себе лукавство уст, віддали ти від себе крутій-
ство губ» (Прип. 4:24).

Лист закінчувався такими словами: «Якби я могла по-
чати все спочатку, життя було б зовсім іншим». Жінка, яка 
написала цього листа, скаржилася на те, що в неї немає друзів, 
усі нею нехтують і нікуди не запрошують. І вона знала, у чому 
причина її проблем. «Це все мій язик. Я говорю швидше, ніж 
встигаю подумати», – зізналася вона.

Слова мають величезну силу. Вони будують і руйнують. 
Сказане має вагомий вплив. Недаремно Соломон у книзі При-
повістей говорить про значення слів близько 150 разів, під-
креслюючи, що це вкрай важливо.

Наведений вірш – про облудні й лукаві слова. Обман свід-
чить про зіпсованість серця. Бог не приймає неправди, тому 
що в Ньому немає навіть тіні неправди.
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Ісус є Істина. А про сатану Він сказав: «Ви від вашого бать-
ка – диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. 
Той був душогуб від самого початку і в істині не встояв, бо 
нема в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє гово-
рить, бо він неправдомовець і батько неправди» (Івана 8:44). 
Отже, нечесний стає на бік ворога.

Перші слова сатани, записані в Біблії, були обманом: «Чи 
Бог наказав: Не їжте з усякого дерева раю?» (Бут. 3:1). Сьо-
годні сатана продовжує говорити неправду. Він спокушає, 
прикидається, збиває з пантелику. Сатана переконує тебе, що 
хвилинне задоволення перетвориться на вічне щастя, але за 
усім цим стоїть лише одне – бажання знищити тебе.

Вибирай правду, якою б неприємною вона не була. Від 
правди рани залишаються чистими. Вони болять, крово-
точать, але заживають. Неправда ж залишає гнійні рани, які 
загрожують смертю. Якщо ти трохи прикрашаєш, трохи спо-
творюєш, чогось не договорюєш, то тим часом обман нещад-
но руйнує тебе…

Молися так: «Господи, допоможи мені йти шляхом прав-
ди, тому що він надійний і освітлений Тобою. Допоможи мені 
віддалятися від будь-якої неправди, не ставати на дорогу тем-
ряви, яка спотворює реальність».

Прийми рішення сьогодні і завжди говорити тільки правду. 
Живи правдиво, будь готовий навіть померти за правду. Пере-
бувай у єдності з Ісусом, оскільки Він є Істина. Дозволь Його 
світлу зробити твоє життя кришталево чистим. «Відкинь ти від 
себе лукавство уст, віддали ти від себе крутійство губ».

Шукай Бога
«У гордощах каже безбожний, що «Він не слідкує», бо «Бога 
нема», – оце всі його помисли!» (Псал. 9:25).

Давид говорить, що людина заперечує існування Бога 
через гординю. Вона не шукає Бога і нехтує Ним, адже гор-
дість змушує її вірити, що вона сама все знає. Така людина 
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вважає свій погляд на світ, на творіння єдино правильним. Їй 
не вистачає покори, щоб визнати свою обмеженість як ство-
реної істоти. Вона вважає за краще сама собі бути богом, оби-
рати цінності і встановлювати моральні критерії.

Гордість і зарозумілість псують людей, і таких Біблія 
називає безбожними, або нечестивими. Нечестивий – це 
крайня межа порочності. Якщо ти думаєш, що знаєш, які 
погані люди, то безбожник може довести тобі протилежне. 
Йому не знайомі жодні рамки, він встановлює свої правила, 
вирішує називати добро злом, а зло – добром. У нього спо-
творена шкала цінностей.

Хто визначає критерії моральності – суспільство, зважаю-
чи на думку більшості, держава, Церква, кожен сам для себе? 
Усі ці інстанції мають значення, але вони сконцентровані на 
людині, яка сьогодні є, а завтра її може не бути. Істота, чиє 
життя обмежене часом, намагається вхопитися за щось кон-
кретне, хоча в глибині душі прагне до вічного, а вічність – 
тільки в Богові. Як наслідок, невіруючий заперечує існування 
Бога, тому що вважає, що Він обмежить його свободу. Однак 
водночас він має потребу в Ньому, щоб вирішити питання 
дочасності свого існування.

Біблія –   єдина Книга, яка містить досконалі цінності. 
Тільки в ній ми знаходимо вічні моральні принципи. На-
ведений вірш говорить, що безбожний не шукає Бога через 
гордість. Він вважає за краще дивитися на себе, на навколи-
шній світ, але й не думає споглядати Бога. Він може займа-
тися пошуком чого завгодно, але для Господа в його думках 
немає місця.

Скільки часу у твоєму розпорядку дня виділено для 
Бога? Тільки Він може заповнити порожнечу у твоєму серці. 
Тільки Він може упорядкувати твоє життя, дати надію там, 
де панує розпач. Тому сьогодні, займаючись своїми справа-
ми, пам’ятай: «У гордощах каже безбожний, що «Він не слід-
кує», бо «Бога нема», – оце всі його помисли!».
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Найнадійніший захист
«У Господньому страхові – сильна надія, і Він пристановище 
дітям Своїм» (Прип. 14:26).

Чи потрапляв ти коли-небудь під зливу просто на вули-
ці? Ти біжиш і бажаєш лише одного: знайти якийсь притулок. 
Під час сильної негоди починаєш усвідомлювати, як важливо 
знати, де знаходиться безпечне укриття.

Псалом 15 говорить про тверду надію і притулок. Люди ба-
жають мати впевненість і перебувати у безпеці. Політик не має 
шансів бути обраним, якщо його програма не виглядає надій-
ною і не гарантує стабільності. Заможні родини готові віддати 
будь-які гроші, щоб забезпечити захист для своїх дітей. Люди 
захищають своє життя і свою власність. Однак вони захища-
ються тільки від небезпек, які загрожують фізичній та матері-
альній стороні їхнього життя.

У наведеному вірші йдеться про те, як захиститися від не-
безпек, які ставлять під загрозу нашу вічну долю. Сам Гос-
подь Ісус сказав: «Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж 
убити не можуть; бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло 
погубити в геєні» (Матв. 10:28).

Люди схильні до досягнення видимих результатів. Ми ба-
чимо тільки те, що є сьогодні, ледь розрізняючи найближче 
майбутнє. Люди духовно короткозорі. Ми турбуємося тільки 
про те, що можна побачити, до чого можна доторкнутися. Вічні 
ж наслідки наших думок і дій залишаються поза нашою увагою.

Соломон говорить, що наш найкращий захист, найнадій-
ніша гарантія вічної безпеки – Господній страх. «У Господ-
ньому страхові» – це беззастережне виконання настанов 
Творця, засноване на цілковитій довірі до Нього. Той, хто 
йде за точно визначеним «на карті» Писання маршрутом, не 
зіб’ється з дороги, не заблукає. Біблія –   надійна карта з єдино 
правильним маршрутом до славного майбутнього для тебе і 
твоїх дітей.

Зроби сьогоднішній день днем   послуху Богові. Немає ні-
чого важливішого для переможного життя, ніж серце, слух-
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няне Творцю і готове служити Йому. Це не сліпа довіра без 
осмислення, це свідоме дотримання порад Того, Хто знає 
шлях краще за нас.

Благословення отримаєш не тільки ти, а й твої діти. Під 
впливом батьків діти приймають принципи батька і матері, ба-
чачи, що це приносить упевненість і безпеку.

Пам’ятай сьогодні і завжди, що ти під захистом чудових 
обітниць Небесного Отця і тобі немає чого боятися. Пам’ятай, 
що «у Господньому страхові – сильна надія, і Він пристанови-
ще дітям Своїм».

Ім’я Бога буде прославлене
«Господи, Владико наш, – яке то величне на цілій землі Твоє 
Ймення, – Слава Твоя понад небесами!» (Псал. 8:2).

Наведений вірш – пророчий. Він говорить про той час, 
коли ім’я Всевишнього буде прославлене по всій Землі.

Нам складно уявити собі цей день. Ім’я Ісуса Христа сьо-
годні відоме людям на всіх п’яти континентах, але далеко не 
всі прославляють Його. Не всі люди сьогодні визнають владу 
Бога. Багато невіруючих сміється над наївністю релігії, інші 
нехтують духовними цінностями. Бога висміюють в карика-
турах, роблять комічним персонажем у фільмах…

Псалом 8 – месіанський. Месіанським називають псал-
ми, які свідчать про Ісуса Христа. Псалом 8 тричі цитується в 
Новому Завіті. Наприклад, у вірші 7 написано: «Все під ноги 
йому вмістив». Павло посилається на цей вірш: «Бо все під-
корив Йому під ноги» (1 Кор. 15:27). Апостол описує, яким 
чином Ім’я Ісуса буде звеличене по всій Землі.

Другий вірш псалма 2 говорить про людей, які відкину-
ли Спасителя. Вони готуються виступити проти Месії: «Земні 
царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на 
Його Помазанця». А у псалмі 8 ми бачимо, що Помазанець, 
Який народився в родині простого теслі, панує і Його Ім’я ве-
лично звучить по всій Землі.
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Сьогодні Господь стукає в серця людей. Він розпростер 
Свої обійми, чекаючи, що людина по своїй волі повернеться 
до Нього і визнає Його Господом і Царем. Хоч багато людей 
продовжують відкидати Месію і Його дороги, зрештою пра-
ведні і неправедні, врятовані і ті, які йдуть до погибелі, схи-
ляться перед величною славою Царя Всесвіту, Який повер-
неться в цей світ.

Сьогодні якраз той день, щоб, перш ніж вийти з дому, ска-
зати у своєму серці: «Господи, Владико наш, – яке то величне 
на цілій землі Твоє Ймення, – Слава Твоя понад небесами».

 

Вінець мудрих
«Корона премудрих – їхня мудрість, а вінець нерозумних – 
глупота» (Прип. 14:24).

Існують два шляхи, і в кожного свій кінець: вічне життя 
чи загибель, щастя чи гіркота нещастя, багатство чи бідність.

У книзі Приповістей багато повторень, і найбільш вико-
ристовувані в ній слова – «мудрість» і «глупота». Мудрі йдуть 
до слави і добробуту, нерозумні – до сорому і смутку.

У нас тільки одне життя, і воно коротке. Уяви, що у тебе 
залишилася одна-єдина купюра. Ти її витратиш, і у тебе ні-
чого не залишиться. Ти можеш прожити життя даремно, а 
смерть прийде і не дасть тобі другого шансу.

Мудрість, яка виходить від Бога, дарує тобі усвідомлен-
ня швидкоплинності і серйозності життя. Не варто лякатися 
і впадати у відчай. Мудро використовуй кожну мить свого 
існування.

У наведеному тексті Соломон підкреслює, що мудрі от-
римують нагороду. Він називає їхнє багатство вінцем. Під 
багатством мається на увазі щастя, добробут, успіх – усе те, 
чого так бажає людина.

Ти можеш озирнутися на прожите життя із задоволенням 
або зі смутком. Усе залежить від тебе. Життя дає тобі час і мож-
ливості. І ти сам вирішуєш, як розпорядитися цими дарами.
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Справжню мудрість годі шукати на книжкових полицях 
навіть найбільшої бібліотеки. Тільки щоденна єдність і спіл-
кування з Ісусом навчать тебе жити. Ти досліджуєш Слово 
Боже, і воно викликає в тебе певні думки, почуття, які пере-
ростають у рішення.

Ти приймаєш щоденні рішення на основі наявної в тебе 
інформації. Якщо ти слідуєш Слову Божому, рішення будуть 
мудрими. Якщо керуєшся поглядами людей, то й рішення 
буде недосконалим, ненадійним, а можливо, і неправильним.

Приймай сьогодні мудрі рішення. Шукай у Божому Слові 
настанови, щоб жити мудро, оскільки «корона премудрих – 
їхня мудрість, а вінець нерозумних – глупота».

«Що є людина?»
«То що є людина, що Ти пам’ятаєш про неї, і син людський, про 
якого Ти згадуєш? А однак учинив Ти його мало меншим від 
Бога, і славою й величчю Ти коронуєш його!» (Псал. 8:5, 6).

Один чоловік, обтяжений великою кількістю проблем, 
сказав: «Навіщо я прийшов у цей світ? Невже тільки для 
того, щоб страждати? Краще мені було б зовсім не народжу-
ватися». Чи запитував ти себе те саме? Яка мета твого існу-
вання? Хто ти?

Псалмист милувався нічним небом, на якому сяяли місяць 
та зорі, і в захопленні від цієї прекрасної картини вигукнув: 
«Що є людина?» Хто така людина, як порівняти з неосяжним 
Усесвітом? Порошинка? Атом?

Багато хто вважає, що людина – це розумна істота, яка 
перевершує тварин розумом. Давид же, споглядаючи пре-
красне небо, так відповідає на своє запитання: «А однак учи-
нив Ти його мало меншим від Бога, і славою й величчю Ти 
коронуєш його!».

То хто ж така людина? Вона стоїть трохи вище тварин чи 
трохи нижче ангелів? Усе залежить від твого світогляду. Яке 
походження людини: вона результат випадкових процесів, 
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стрибок в еволюційному розвитку чи з любов’ю створена ве-
ликим Богом?

Якщо ти з’явився на світ випадково, то у твоєму житті немає 
ані мети, ні сенсу. Тебе несе по річці життя невідома тобі течія.

Однак якщо ти створений Богом завдяки Його любові, то 
ти точно знаєш, звідки прийшов і куди йдеш. Яскраве світло 
розсіває морок з твого шляху, і ти все бачиш чітко. Ти міцно 
тримаєшся за руку Творця, Який говорить тобі: «Не бійся, не 
бійся, Я з тобою».

Можливо, зараз у тебе складний період життя. Ти люди-
на, яка часом піддається смутку і песимізму. Тобі може здава-
тися, що немає вирішення твоїх проблем. Та, якщо ти віриш, 
що тебе створив люблячий Бог, то навіть біль і сльози мають 
сенс. Те, що відбувається в житті Божих дітей, не випадко-
вість. У всього є мета. Можливо, її не видно сьогодні, але зав-
тра все проясниться.

Тому спрямуй погляд вище хмар – і переконаєшся, що Да-
вид мав рацію: «То що є людина, що Ти пам’ятаєш про неї, і син 
людський, про якого Ти згадуєш? А однак учинив Ти його мало 
меншим від Бога, і славою й величчю Ти коронуєш його!».

Брат ліні
«Кожна праця приносить достаток, але праця уст в недостаток 
веде» (Прип. 14:23).

Сільван – любитель поговорити. У розмовах немає нічого 
поганого, адже дар мови нам дав Господь. Проблема Сільва-
на в тому, що він побудував на словах цілий «усесвіт», у якому 
прекрасно себе почуває. Він розповідає про все з такою пере-
конливістю, що знайомі не знають, як реагувати. Вони не розу-
міють, коли він говорить серйозно, а коли жартує.

Сільван має потребу в грошах, йому ледь вистачає на жит-
тя. Проте йому вдається вигадувати причини, аби не працю-
вати. Яку б роботу йому не запропонували, вона «нижча його 
рівня». Йому тридцять років, а він усе чекає, що одного разу 
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йому запропонують ту роботу, яка «відповідає його професіо-
налізму».

Порада Соломона так підходить Сільвану, немовби він 
знав його особисто. «Припиняй говорити і починай що- 
небудь робити, інакше так і будеш жити в бідності до кінця 
своїх днів», – застерігає мудрий цар.

У цьому вірші вжито єврейське слово ецéв – «праця», 
яке буквально перекладається як «інструмент, який завдає 
болю». Такою стала робота після гріхопадіння. Бог сказав 
Адаму, що йому доведеться працювати в поті чола, аби до-
сягти результатів.

Проте Соломон говорив, що мудра людина працюватиме, 
незважаючи на те, що робота далеко не завжди приємна. Вона 
не обмежиться словами, оскільки марнослів’я призводить до 
бідності, а наполеглива праця допомагає рости.

У більшості випадків марнослів’я – брат ліні, а ледачий 
бідніє і деградує.

Не відвертайся від гідної роботи. Соломон говорив, що 
прибуток добувається працею. Робота, як велика, так і малень-
ка, облагороджує людину. Сидіти склавши руки – це порожнє 
життя, що веде до передчасної смерті.

Сьогодні твій день може стати не таким, як завжди. Ви-
конуй роботу сьогодні і не говори порожніх слів. Машина не 
рушить з місця, доки ти її не заведеш. Будь-яку справу треба 
колись починати, щоб завершити.

Почни трудовий день, пам’ятаючи, що «кожна праця при-
носить достаток, але праця уст в недостаток веде».

Слава Творцю
«Я буду співати Господеві в своєму житті, буду грати для Бога 
мого, аж поки живу» (Псал. 104:33).

Чи здавалося тобі коли-небудь, що ти мчиш по хвилях 
життя, не знаючи куди? Якщо так, тоді тобі буде цікава сьогод-
нішня тема. Псалом 104 – це поетичний переказ історії ство-
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рення світу. Його головна думка в тому, що Бог є Творцем світу 
і підтримує його існування.

У наведеному вірші псалмист висловлює бажання співа-
ти й славити Бога впродовж усього свого життя. Це бажання 
викликане впевненістю в тому, що він – творіння великого 
Творця. Це відрізняє його від сучасної людини, сконцен-
трованої на собі, сповненої ідей про відносність усього, яка 
бажає бути господарем свого життя і встановлювати норми 
поведінки.

Як іронічно, що свободу людина розцінює як уседозволе-
ність і розбещеність. Свобода, до якої вона так прагне, робить 
її рабом власних інстинктів. Людина падає, отримує рани і не 
знаходить щастя.

Псалмист знає і приймає той факт, що він – творіння. 
Його розвиток залежатиме від усвідомлення того, що в нього 
є Творець, з волі Якого він прийшов у цей світ, щоб піднімати-
ся вгору й ширяти в безкрайньому небі ще не створених чудес.

Людина чинить нерозумно у своїх безглуздих пошуках. 
Вона блукає без Бога в лабіринтах власних думок, її мучать 
туга і тривога. Як потопаючий, вона намагається спливти на 
поверхню, висунути голову, ковтнути трохи повітря, щоб по-
тім знову поринути в темні води.

Псалмист не хоче так жити. Він бажає бути разом з Богом 
уже сьогодні. Тільки це надає нашому життю змісту.

Що ти скажеш про себе? Можливо, тобі треба менше слу-
хати людей і частіше дивитися на Бога? Він – твій Творець. 
Ніхто, крім Нього, не знає, на що ти здатний і як ти мислиш.

Почни свій день, визнавши, що ти – творіння. Бог – твій 
Отець, а ти – Його дитя. Пообіцяй Йому: «Я буду співати 
Господеві в своєму житті, буду грати для Бога мого, аж поки 
живу».

Ухиляйся від злого
«Мудрий боїться й від злого вступає, нерозумний же гніваєть-
ся та сміливий» (Прип. 14:16).
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Один молодий одружений чоловік мав великий успіх у 
жіночому колективі. Начальник-християнин, помітивши це, 
порадив: «Тобі краще триматися подалі від цих дам». Моло-
дий чоловік, знайомий з Біблією, пожартував: «Але ж Чис-
ла важливі!» «Звичайно, – погодився начальник. – Проте ще 
важливіший Вихід».

У наведеному вірші ми знаходимо цінну пораду: ухиляйся 
від злого. Не ускладнюй собі життя, уникай спокус. Єва вирі-
шила, що може впоратися зі спокусою, але все закінчилося грі-
хопадінням. Якби вона трималася подалі від дерева пізнання 
добра і зла, історія людства була б зовсім іншою. 

Мудрі люди ніколи не йдуть на невиправданий ризик. Вони 
не прагнуть дізнатися, як близько можна підійти до прірви і не 
впасти. А нерозумний не прислухається до порад, його драту-
ють попередження про небезпеку. Він настільки самовпевне-
ний, що вважає інших боязливими перестрахувальниками.

Апостол Павло написав: «Тому, хто вважає, що він стоїть, 
нехай стережеться, щоб не впав!» (1 Кор. 10:12). Це попере-
дження проти духовної самовпевненості. Минулі перемоги 
можуть послабити нашу пильність. Ми в більшій безпеці, коли 
стоїмо на сторожі. Як тільки ми розслабляємося, вважаючи, 
що нам нічого не загрожує, а якщо й загрожує, то ми легко 
впораємося, ризик падіння різко зростає.

Так сталося і з вавилонським царем Валтасаром. Його цар-
ство виглядало непохитним, а всі вороги були переможені. І 
Валтасар насолоджувався бенкетами та святами. Проте остан-
ній бенкет закінчився трагедією. Військо мідійців за одну ніч 
захопило столицю, і Валтасар був убитий.

Те саме відбулося з Ґоліятом. Йому здавалося, що якийсь 
хлопчисько не зможе нічого зробити. Однак Давиду навіть не 
довелося випускати з пращі всі п’ять узятих ним камінців – 
перший же вразив самовпевненого гіганта на смерть.

Будь мудрий, тримайся подалі від зла. Перестань заграва-
ти з гріхом, будь пильний, не сподівайся на свої сили. Це може 
виявитися фатальним для тебе. Насолоджуйся чудесним днем, 
який Господь дарує тобі, і дослухайся до поради: «Мудрий бо-
їться й від злого вступає».
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Як би не було важко
«ß æ Ãîñïîäà áóäó õâàëèòè çà Éîãî ïðàâäîþ, i áóäó âèñïiâó-
âàòè Éìåííÿ Âñåâèøíüîãî» (Ïñàë. 7:18).

Не дивно, що ми говоримо «слава Господу», коли щось 
хороше стається в нашому житті. Та чи звучить вдячна хвала 
без особливого приводу? Давид говорить, що він прославляє 
Господа, тому що Він праведний. Праведність Бога в тому, 
що Він ніколи не чинить неправильно або несправедливо. 
Його праведність перевершує людське розуміння: «Бог ба-
чить не те, що бачить людина: чоловік-бо дивиться на лице, 
а Господь дивиться на серце» (1 Сам. 16:7).

Уяви собі, що твоя дитина потрапила під машину і те-
пер при смерті. Ти віриш, що Бог може врятувати її, стоїш 
на колінах, плачеш, проводиш ніч у молитві. Ти страждаєш 
і чекаєш. Однак вранці тобі повідомляють, що дитина по-
мерла. Хіба це привід прославляти Бога? Це трагедія! Ти не 
розумієш, чому Господь не врятував її. Можливо, ти до кін-
ця життя не зрозумієш цього. Однак в одному можна бути 
впевненим: нічого не відбувається без відома Господа, а Він 
праведний і справедливий. Ми можемо не знаходити пояс-
нення того, що відбувається, але Бог діє тільки нам на доб-
ро. І це причина, щоб прославляти Його навіть за найбільш 
трагічних обставин.

Коли Давид писав псалом 7, обставини його життя не 
були радісними. Він говорить про те, що вороги безжалісно 
переслідують його, хоч він не зробив нічого поганого. Давид 
думав: у всього, що відбувається, повинна бути певна причи-
на. Він допускав, що на ньому лежить якась провина. Та, не-
зважаючи на пережиті страждання, він славив і дякував Го-
споду, тому що був упевнений, що Бог не помиляється, адже 
Він справедливий. І що б не трапилося, Бог тримає все під 
контролем.

Коли ми дякуємо, то визнаємо себе боржниками. Ми від-
чуваємо себе зобов’язаними тому, хто зробив для нас що- 
небудь добре. Якої подяки очікує від нас Бог? Нашої довіри, 
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упевненості в тому, що Він – наш люблячий Отець, Який ні-
коли не залишає нас.

Перш ніж справлятися з вирішенням проблем, подумай 
про Божу любов до тебе і скажи: «Я ж Господа буду хвалити 
за Його правдою, і буду виспівувати Ймення Всевишнього».

Бережи своє серце
«Íàä óñå, ùî ëèøå ñòåðåæåòüñÿ, ñåðöå ñâîє ñòåðåæè, áî ç 
íüîãî ïîõîäèòü æèòòÿ» (Ïðèï. 4:23).

Подружжя голосно сварилося в Шереметьєво біля ви-
ходу на посадку, привертаючи загальну увагу. Ніхто не розу-
мів, що сталося, адже вони з’ясовували стосунки іспанською 
мовою. Справа дійшла майже до бійки. З’ясувалося, що, прой-
шовши всі перевірки, на останньому відрізку шляху вони за-
губили паспорти і тепер не могли сісти на борт літака. Їхня 
неуважність призвела до затримки рейсу, незручності для всіх 
пасажирів, проблем для екіпажу та співробітників аеропорту.

Наведений вірш говорить, що ми повинні берегти своє 
серце ретельніше, ніж зберігаємо свої заощадження та цін-
ні речі. Ми не можемо жити без серця. Якщо воно перестає 
битися, значить життя скінчилося. І це стосується не тільки 
нашого фізичного існування. У єврейській мові «серце» – це 
ще й осередок наших життєвих цінностей: розуму, волі, мис-
лення, емоцій. Без духовних і моральних принципів життя не 
має сенсу. Якщо зіпсоване твоє серце, то і всі цінності нічого 
не варті. Людина з таким серцем все сприймає в спотвореному 
вигляді, виправдовує найбезглуздіші вчинки.

Я щодня прошу Бога зберегти моє серце, бо відчуваю на-
падки ворога, який хоче отруїти джерела моєї душі. Я визнаю, 
що були випадки, коли я піддавався і ворожа отрута проникала 
в моє серце. Я відчував, як життя вислизає з-під ніг, я боров-
ся, втрачаючи сили, намагаючись не впасти остаточно. У такі 
моменти немає нічого важливішого, ніж пам’ятати, що зберег-
ти серце може тільки Бог. Дисципліна, вихованість, самовла-
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дання, засвоєні моральні принципи – усе це не захистить твоєї 
душі, якщо ти не з Богом. Навіщо прикидатися, що все в поряд-
ку, намагатися виглядати хорошим, якщо насправді у твоєму 
серці не залишилося чистої води життя?

Літак так і полетів з Москви без тієї подружньої пари. Вони 
купили квитки, пройшли реєстрацію, здали багаж, однак недба-
ло поставилися до своїх паспортів і залишилися в аеропорту.

Мені страшно подумати, що в день повернення Ісуса Хрис-
та, коли Він запитає мене про «паспорт» мого серця, я вияв-
лю, що не зберіг його. Усе моє життя, уся моя праця для Бога 
і заради спасіння людей виявляться марними. Я залишуся з 
усіма своїми добрими справами, але не зможу разом з Ісусом 
вирушити до Небесного Єрусалима.

Перш ніж взятися за вирішення сьогоднішніх справ, запи-
тай себе: у якому стані моє серце? Якими мотивами я керуюся? 
Чи впевнений я, що мої наміри чисті? За будь-яких обставин 
«над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього 
походить життя».

Бог стане на твій захист
«Устань же, о Господи, в гніві Своїм, понесися на лютість моїх 
ворогів, і до мене скеруй постанову Свою, яку Ти заповів!» 
(Псал. 7:7).

Бувають моменти, коли ти справді не знаєш, куди бігти. 
Біда приходить за бідою, і здається, що всі проти тебе. Ми жи-
вемо у ворожому світі. Це не песимістичний погляд на життя. 
Так Біблія описує наше існування на Землі.

Наша планета, родюча й прекрасна, почала виснажуватися 
після гріхопадіння. Сповнилися слова Творця, адресовані Ада-
му: «Проклята через тебе земля! Ти в скорботі будеш їсти від 
неї всі дні свого життя. Тернину й осот вона буде родити тобі, і 
ти будеш їсти траву польову» (Бут. 3:17, 18).

Не тільки природа стала ворожою для людини. Те саме 
відбулося і в людських відносинах. Каїн підняв руку на Аве-
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ля й убив його. Чому? Можливо, через заздрощі, ревнощі, ба-
жання побачити брата переможеним. Однак з того моменту 
стало зрозуміло, що людина здатна на жорстокі вчинки проти 
свого ближнього. Ти можеш не помічати ворогів, які прича-
їлися в засідці. Можливо, у тебе є вороги серед сусідів, колег 
по роботі, однокурсників і навіть у власній родині.

Бог непримиренний до несправедливості, особливо якщо 
вона спрямована проти Його дітей. Тоді чому іноді склада-
ється враження, що Господа не турбує твій біль? Чому ми-
нають дні, тижні, місяці й навіть роки, а Бог, здається, за-
лишається байдужим? Чому Він дозволив Йову опуститися 
на самісіньке дно безодні страждань, чому дозволив сатані 
жорстоко мучити його? Чому Бог дозволив Саулу, сповнено-
му люті, а потім підступному Авесалому переслідувати Свого 
помазаника Давида?

У псалмі 7 Давид благає: «Устань же, о Господи, в гніві 
Своїм, понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй по-
станову Свою, яку Ти заповів!».

Цар просить Господа повстати. Біблія свідчить, що Бог ні-
коли не дрімає. Він любить тебе, піклується про тебе і завжди 
готовий прийти на допомогу. Треба лише терпляче очікувати. 
Згадай, чим закінчилися історії Йова і Давида. У результаті 
вони здобули тріумфальну перемогу.

Допоки у твоєму житті такий момент не настав, продов-
жуй благати: «Устань же, о Господи, в гніві Своїм, понесися 
на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову Свою, яку 
Ти заповів!».

Як обрати шлях?
«Буває, дорога людині здається простою, та кінець її – стежка 
до смерті» (Прип. 14:12).

Одного разу на дорозі я побачив водія, який благав про 
допомогу, – в автомобіля було проколоте колесо. «Я думав, 
що в мене є запасне, – ніяковіючи, сказав він, – але його не 
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виявилося». Наша пам’ять зраджує нас, і ми помиляємося, га-
даючи, що все в порядку. Наші припущення – це те, що ми 
вважаємо істиною, але іноді вони виявляються помилкови-
ми. Ти можеш думати, що вибрав потрібне шосе, що твоя ідея 
спрацює, що ти справляєш на людей приємне враження, але 
через певний час стає очевидним, що ти перебував у полоні 
самообману.

Деякі люди втратили прекрасні можливості тільки через те, 
що зробили неправильні припущення. Ґрунтуючись лише на 
припущеннях, можна зіпсувати відносини з близькими і навіть 
зруйнувати їх. Саме про це йдеться в наведеному вірші: шлях, 
який ти вважаєш правильним, насправді може вести до смерті.

Однак хіба ти не повинен шукати і вибирати свій шлях? 
Хіба ти не можеш побачити, правильний цей шлях чи ні? Чи 
означає це, що нам треба сумніватися в кожному нашому рі-
шенні і боятися робити вибір? Звичайно, ні. Порада Бога така: 
не захоплюйся припущеннями. У твоїх переконань має бути 
надійне підґрунтя. Ти віриш в те чи інше, тому що приєдну-
єшся до думки більшості чи тому що знайшов вагомі докази 
істинності твоєї віри?

Тверду основу для будь-якої думки можна знайти тільки в 
джерелі, яке за довгу історію людства довело свою достемен-
ність та істинність. Жодна збірка людських знань і досвідів не 
буде такою надійною. Потрібне вічне і незмінне джерело – Біб-
лія. Її принципи непідвладні часу й обставинам.

Прочитай наведений вірш зі смиренням. Бог бажає, щоб 
ти замислився. На чому ґрунтується важливе рішення, яке тобі 
належить прийняти і яке вплине на все твоє життя, – на твоїх 
власних припущеннях чи на принципах Слова життя? Це го-
ловне запитання, тому що в цьому світі «буває, дорога людині 
здається простою, та кінець її – стежка до смерті».

Притулок від гонителя
«Господи, Боже мій, – я до Тебе вдаюся: спаси Ти мене від усіх 
моїх напасників, і визволь мене» (Псал. 7:2).
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Чи траплялося у твоєму житті таке, що хтось ішов до 
твого начальства на роботі або керівництва навчального 
закладу, де ти навчався, і звинувачував тебе за твоєю спи-
ною? Якщо так, то можеш бути впевнений, що ця людина не 
турбувалася ні про тебе, ні про роботу, ні про порядок. Такі 
люди боязкі, вони хочуть вислужитися перед начальством. 
Ці фальшиві друзі завойовують твою довіру, слухають, що 
ти говориш, а потім біжать з доповіддю до керівника або до 
старшого в родині.

Давиду зустрічалися такі люди, і Куш з племені Веніямина 
був одним з них. З тексту псалма ми можемо зробити висно-
вок, що він обмовив Давида перед царем Саулом, і той йому 
повірив.

Що ж робити в такій ситуації? Якщо ти спробуєш виправ-
датися, то вороги постараються перекрутити твої слова, щоб 
виставити тебе ще в гіршому світлі. Давид знав, де шукати до-
помогу. Він кликав у молитві: «Господи, Боже мій!»

Єврейською мовою текст звучить так: «Ягве, мій Елогім!» 
Єгова – Бог Завіту, Елогім, що має ім’я Шаддай – Бог усесиль-
ний. Під час переслідувань псалмист звертається до любля-
чого та всемогутнього Господа. Він упевнений, що сила Бога 
завжди підтримає його, тому що Він любить Своє дитя. Давид 
повністю довіряє Господу і називає Його своїм притулком.

Давид молиться: «Спаси мене», а в наступному вірші 
додає: «щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості 
ламає, й ніхто не рятує!» У той момент Куш, наклепник, був 
левом, що ричить на Давида. Наш ворог не з плоті і крові. 
Апостол Петро пише: «Ваш ворог – диявол – ходить і ричить, 
мов лев, шукаючи, кого б поглинути» (1 Петра 5:8).

Сатана – наш гонитель, який говорить про тебе тільки по-
гане, обмовляючи тебе: «Він грішник і тому заслуговує смер-
ті». Однак ми можемо сховатися в обіймах Ісуса й сказати: 
«Так, Господи мій, я справді грішник, але я приймаю Твою 
викупну Жертву. Ти – мій притулок, спаси мене».

Настане час, коли сатані доведеться замовкнути, і він 
більше не зможе звинувачувати тебе. Ось що було показано 
апостолові Івану у видінні: «І я почув гучний голос на небі, 
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що промовляв: Тепер настало спасіння і сила, і Царство на-
шого Бога, і влада Його Христа, бо скинуто обвинувача на-
ших братів, що обвинувачує перед нашим Богом день і ніч» 
(Об’явл. 12:10).

Будь спокійний серед життєвих негараздів, довіряй 
Божим обітницям. Якщо тобі важко, клич: «Господи Боже 
мій, – я до Тебе вдаюся: спаси Ти мене від усіх моїх напас-
ників, і визволь мене».

Марнослів’я
«Ходи здалека від людини безумної, і від того, в кого мудрих 
уст ти не бачив» (Прип. 14:7).

На перший погляд може здатися, що Соломон керувався 
забобонами. Складається враження, що мудрі повинні трима-
тися подалі від безумних, начебто безумство – заразна хвороба, 
оскільки справді сказано: «Ходи здалека від людини безумної».

Люди, які слухають Божі поради, не повинні жити в ізо-
ляції, ставати відлюдниками або об’єднуватися в елітний клуб 
для мудреців. Ісус сказав: «Ви – сіль землі» (Матв. 5:13). Сіль 
повинна просочити їжу, щоб надати їй смаку. Ти не зможеш 
виконати місію, яку Ісус доручив Своїм учням, сидячи самот-
ньо на горі або в пустелі. Невже сказане Соломоном супере-
чить сказаному Ісусом? Звичайно, ні. Ісус говорить про істин-
ність місії, у той час як Соломон говорить про підготовку до 
виконання місії.

Христос просив за Своїх учнів: «Не благаю, щоб Ти забрав 
їх від світу, але щоб зберіг їх від злого» (Івана 17:15). Ці сло-
ва пояснюють уявне протиріччя. Нам треба жити серед людей, 
любити їх, бути їхніми друзями, ділити з ними щоденні радощі 
й прикрощі. Та це не означає, що ми повинні разом з ними бра-
ти участь у справах, які суперечать християнським принципам.

Пораду вищенаведеного вірша можна передати простими 
словами: коли люди говорять і роблять непристойні речі, ві-
дійди від них, тому що в них нема чого навчитися.

19 
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Час – найцінніший дар. Одного разу ми дамо звіт про те, 
як його використовували. Якщо ти підрахуєш усі години, ви-
трачені на пустопорожні розмови, від яких немає жодної ко-
ристі і які можуть зруйнувати твої християнські принципи, то 
ти засмутишся, побачивши, скільки часу втрачено безпово-
ротно. Тому уникай таких розмов. Мудра людина використо-
вує час, щоб будувати, а не руйнувати.

Будь уважний до ближніх сьогодні. Людям важливо, не 
хто ти або скільки ти знаєш, їм дуже важлива твоя турбота 
про них. А дбати про людей щиро і по-справжньому ти змо-
жеш, тільки якщо у твоєму серці живе любов Христа. А якщо 
бачиш того, хто віддається марнослів’ю, «ходи здалека від 
людини безумної, і від того, в кого мудрих уст ти не бачив».

Смерть – це сон
«Бо ж у смерті нема пам’ятання про Тебе, у шеолі ж хто буде 
хвалити Тебе?» (Псал. 6:6).

Я летів до Бразилії з Колумбії. Літня жінка, яка сиділа 
поруч зі мною, беззвучно плакала. Коли вона трохи заспокої-
лася, я запитав, чи все з нею гаразд.

– Ні, – відповіла вона, – усе дуже погано. Я лечу ховати 
свого сина. Він загинув у дорожній аварії.

– Співчуваю вам, – сказав я, – біль від втрати дітей три-
ває довго…

– Я знаю, що мій біль з часом ущухне, – сказала жінка, – 
але зараз мені так хочеться знати, що з ним станеться після 
смерті...

Чи втрачав ти близьких людей? Чи турбувала тебе їхня 
доля після смерті? Ці запитання мучать багатьох людей. Що 
відбувається з людиною, коли вона помирає? Кладовище, мо-
гила, а потім? Можливо, померлі продовжують страждати? Чи 
можна зв’язатися з ними? Може, вони народжуються знову, 
тільки в іншому вигляді? Чи бачать померлі Бога? Чи можуть 
говорити з Ним?

20 
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Тема смерті – одна з найбільш обговорюваних у наші дні. 
Думок досить багато – усе залежить від того, звідки люди 
черпають інформацію. А що про це говорить Біблія? Що хоче 
сказати Давид у своєму псалмі? Тема шостого псалма – розду-
ми про біль і страждання. Постійна втеча від переслідувачів 
виснажила Давида, і, відчуваючи, що сил уже немає, він ви-
гукнув: «Помилуй мене, Господи, – я ж бо слабий... Господи, 
визволи душу мою, ради ласки Своєї спаси Ти мене» (в. 3, 5).

Давид потребував допомоги. Відчуваючи, що знаходиться 
на грані життя і смерті, він почав благати: «Бо ж у смерті нема 
пам’ятання про Тебе, у шеолі ж хто буде хвалити Тебе?»

Ці слова Давида знаходяться в повній гармонії з тим, що 
сказав Соломон: «Бо знають живі, що помруть, а померлі ні-
чого не знають, і заплати немає вже їм, – бо забута і пам’ять 
про них, і їхнє кохання, і їхня ненависть, та заздрощі їхні за-
гинули вже, і нема вже їм частки навіки ні в чому, що під сон-
цем тим діється!» (Екл. 9:5, 6).

Сьогодні в тебе є можливості, сили, час. Після смерті ні-
хто нічого не зможе зробити. Померлі спочиватимуть до того 
дня, коли повернеться Ісус Христос. Тому проси Бога, щоб 
сьогодні робити те, що можеш. Якщо вчора ти вчинив непра-
вильно, визнай свої помилки; якщо винен перед кимось, по-
проси пробачення, а близьким людям скажи, наскільки вони 
тобі дорогі. Зроби це сьогодні, поки ти живий, «бо ж у смерті 
нема пам’ятання про Тебе, у шеолі ж хто буде хвалити Тебе?»

Постійність у Бога
«Блаженна людина, що завжди обачна, а хто ожорсточує серце 
своє, той впадає в лихе» (Прип. 28:14).

Багато хто сприймає успіх як складову щастя. Та як вимі-
ряти успіх? Спробуємо розглянути це питання з точки зору двох 
підприємців. Один вважає себе успішним, оскільки розрахову-
вав отримати прибуток на суму 100 тисяч доларів, а отримав 
110 тисяч. Інший отримав прибуток на суму 500 тисяч доларів, 
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але відчуває себе невдахою, тому що хотів продати на мільйон. 
Що ти вважаєш успіхом? Якщо справа пішла не так, як передба-
чалося, чи можеш ти попри це відчувати себе щасливим?

Якщо провести опитування на тему «Що таке успіх?», то 
отримаємо різні відповіді. Чому ж так складно дати визначен-
ня успіху і досягнути його?

У Біблії написано: «Блаженна людина, що завжди обачна». 
Тобто щасливу   людину характеризує сталість, а не тільки успіш-
ність. Мінливість руйнує життя. Чи помічав ти, що лампочка, 
яка ось-ось перегорить, починає блимати? Людині від природи 
властива мінливість. Сьогодні мені добре, а завтра я почуваю 
себе жахливо. Сьогодні я прокидаюся бадьорим і готовим пе-
ревернути гори, а вчора у мене не було настрою навіть виходи-
ти з дому. Наше життя непостійне, нестабільне, ненадійне.

З Богом усе інакше, адже Він вічний. Псалмист говорить, 
що блаженний той, хто завжди обачний перед Господом і по-
стійно усвідомлює Його присутність. Бог вічний та незмін-
ний, і людина, яка віддала своє серце Йому, знаходить ста-
більність. З Господом твоє життя буде постійно спрямоване 
вгору, і навіть негаразди, прикрощі й труднощі допоможуть 
тобі просуватися вперед.

Як ти почуваєшся сьогодні? Чи бадьорий ти, чи ясний твій 
розум? Чи потрібні тобі сили, щоб узятися за виконання що-
денних справ? Звернися до Ісуса, вічного Господа. Він – твоя 
духовна Скеля. Христос не змінюється. Він учора, сьогодні й 
навіки Той Самий. Не розлучайся з Ним – і будеш щасливий: 
«Блаженна людина, що завжди обачна».

Божественне покарання?
«Помилуй мене, Господи,– я ж бо слабий, уздоров мене, Госпо-
ди, бо тремтять мої кості» (Псал. 6:3).

Давид написав цей псалом, коли був хворий. За описом 
хвороба схожа на ревматизм, хоч за такими ознаками в давни-
ну описували і стан вкрай занепалого духу.
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Давид починає псалом з прохання: «Не карай мене, Госпо-
ди, в гніві Своїм, не завдавай мені кари в Своїм пересерді!». 
Чи карав Бог Давида хворобою? Якщо ти сьогодні хворий, чи 
можна назвати це обов’язково Божою карою? 

У нашому світі, зараженому жахливим вірусом гріха, від 
хвороб страждають не тільки ті, хто противиться Богу. Люди 
можуть хворіти від того, що не дотримуються порад Господа 
щодо здоров’я, тому що хвороби передалися їм генетичним 
шляхом або вони від когось заразилися, унаслідок нещасних 
випадків або від того, що стан довкілля з кожним роком по-
гіршується. Деякі страждають від прямих нападок сатани, як 
Йов, який був праведним і добрим, але з ніг до голови ура-
жений проказою. Так ворог намагався змусити його визнати 
Бога джерелом усіх своїх нещасть.

Наша проблема в тому, що дуже часто, коли в житті від-
бувається щось погане, ми підсвідомо пов’язуємо хворобу з 
гріхом і покаранням від Бога. Так, Господь допускає біль в 
нашому житті. Нічого не відбувається без Його відома. Од-
нак через апостола Івана Господь говорить: «Любий, молюся, 
щоб тобі добре велося в усьому і щоб ти був здоровий, як доб-
ре ведеться твоїй душі» (3 Івана 2).

Подумай ще раз про Йова. Хвороба прийшла в його жит-
тя, але в кінцевому підсумку Бог послав йому вдвічі більше 
благословень. Господь справедливий і завжди виконує Свої 
обіцянки. Він не залишає Своїх дітей.

Якщо ти сьогодні хворий, не вважай, що Бог гнівається 
на тебе. Проси Його з повною довірою: «Помилуй мене, Гос-
поди, – я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тремтять 
мої кості».

Цінуй те, що маєш
«Не лицює пишнота безумному, тим більше рабові панувати 
над зверхником» (Прип. 19:10).
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Соломон говорить про те, що нерозумному складно ці-
нувати те, чим він володіє. Якщо він багатий, то не знає, як 
цим багатством розпорядитися, і, витрачаючи його даремно, 
через короткий час залишається ні з чим. Він схожий на раба, 
який став князем. Як ти керуватимеш, якщо не маєш необхід-
ної підготовки?

Один 18-річний юнак, проходячи практику в пенсійному 
фонді, знайшов спосіб непомітно віднімати по кілька центів з 
пенсії кожного пенсіонера і перераховувати на свій рахунок. 
Таким чином він отримав величезну суму грошей. Напевно, 
шахрайство залишалося б нерозкритим ще довгий час, але всі 
помітили, що юнак почав вишукано вдягатися, купив спор-
тивний автомобіль, витрачав великі суми на вечірки з друзя-
ми, тобто вів життя, яке не відповідало зарплаті державного 
службовця. Так махінації привели його до в’язниці.

Соломон описує саме таку досить кмітливу, але нерозумну 
людину, яка не цінує те, що має.

Як ти розпоряджаєшся тим, що отримуєш з Божих рук? Я 
маю на увазі не тільки матеріальні блага, а й ставлення людей 
до тебе, їхню любов, підтримку, повагу.

Мені нерідко доводиться розмовляти з чоловіками, чиї сім’ї 
розпалися. Вони обіцяють виявляти розуміння, увагу і ніж-
ність до дружин, якщо ті погодяться знову прийняти їх. Проте 
більшість жінок відповідає: «У нього були роки, щоб дати мені 
все це, але він навіть не замислювався про це».

Чому люди в багатьох випадках починають цінувати іншу 
людину, тільки втративши її? Чому не цінують своє здоров’я, 
доки одного разу лікар не скаже їм, що хвороба вже прогре-
сує? Чому не цінують час, коли діти ще з ними, доки ті не ви-
ростають і не залишають рідний дім?

Сьогодні і завжди звертай увагу на маленькі й великі Божі 
благословення. Цінуй їх і людей, які поруч з тобою. Будь 
вдячний за все і щасливий.

Не шукай того, чим не зможеш розпорядитися, бо «не 
лицює пишнота безумному, тим більше рабові панувати над 
зверхником».
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Лицемірство
«Áî Áîã Òè íå òîé, ùî íåñïðàâåäëèâîñòè õî÷å, – çëî íå áóäå 
â Òîái ïðîáóâàòè!» (Ïñàë. 5:5).

Ніщо так переконливо не свідчить про християнство, 
як життя щирого послідовника Ісуса Христа. Можна спросту-
вати богословську теорію, але перетворене Христом життя 
спростувати непросто.

З іншого боку, ніщо так не дискредитує християнство, 
як непослідовність людини, яка прийняла теорію християн-
ства, але не дозволила Христу змінити свій характер і що-
денне життя.

Зовнішнє християнство безглузде. Біблія говорить, що 
Бог бачить лицемірство, Його неможливо обманути. Погляд 
Господа проникає в найпотаємніші куточки людського серця. 
Ми можемо переконати кого завгодно і самі перестати помі-
чати власну фальш, однак усезнаючий Бог знає кожну нашу 
думку. Навіщо ж прикидатися християнином? Щоб мати по-
вагу людей, добре ставлення? Твоя гріховна поведінка ніколи 
не отримає Божого схвалення.

Однак існує ще одна причина, з якої формальне хрис-
тиянство суперечить здоровому глузду й самій людській 
природі. Увійшовши в цей світ, гріх приніс смерть і безліч 
руйнівних елементів: егоїзм, жадібність, заздрість, обман, 
лицемірство, ненависть. Однак людина була створена за 
образом Божим, тому в ній закладені й чесноти: щирість, 
благородство, доброта і багато іншого. Отже, щоразу, коли 
людина обманює, приховує своє справжнє обличчя, вона 
чинить насильство над собою, убиває себе. Усередині від-
кривається рана, яка починає кровоточити. Ти можеш не 
помічати її, але вона буде нити, а її наслідки вплинуть на 
твоє подальше життя.

Тому проси сьогодні в Бога благодаті, щоб жити в гармонії 
з принципами, які сповідуєш. Скажи Йому: «Бо Бог Ти не той, 
що несправедливости хоче, – зло не буде в Тобі пробувати».
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Чи знаєш ти свій шлях?
«Нерозумні глупоту вспадковують, а мудрі знанням корону-
ються» (Прип. 14:18).

Мудра людина знає, що робить. Життя – це не хаотич-
на послідовність випадкових подій. Розум потрібен для того, 
щоб обдумувати свої вчинки, розмірковувати над своїми дія-
ми, змінювати напрямок, якщо помилився у виборі, поверта-
тися, якщо потрібно щось виправити. Вимірювальний прилад 
для твоїх дій – Боже Слово, і водночас воно – потужний про-
жектор, у світлі якого ти все бачиш чітко та ясно.

Тому час, який ти проводиш з Богом на початку дня, вкрай 
необхідний. Так ти отримуєш силу для продуктивної праці. Не-
достатньо вміти виконувати свою роботу. Ефективність робить 
тебе хорошим працівником. Однак якщо ти замислюєшся про 
мету своєї праці, значить прямуєш дорогою лідерства.

«Мудрі знанням коронуються», – говорить Соломон. Інак-
ше кажучи, розумний знає, куди і навіщо йде. Перш ніж нама-
гатися зрозуміти шлях інших, зрозумій свій власний. Перш ніж 
стати лідером для інших, навчися жити під керівництвом Ісуса 
Христа. Не існує більш досконалої формули успіху.

Зовсім інший шлях у невігласів. Ідеться не про просто-
душних і довірливих. Маються на увазі люди, які наївно вва-
жають, що все знають, а насправді порожні. Вони живуть ілю-
зіями, а це призводить до невдач і розчарування.

Чи знаєш ти, що і навіщо робиш? Не бійся вчитися. Звер-
тайся по допомогу, слухай поради. Якщо бажаєш залишатися 
в невігластві, просто задовольняйся своєю думкою, будь за-
доволений тим, що знаєш, і чекай. Життя подбає про те, щоб 
показати тобі, наскільки це нерозумно.

Зроби сьогоднішній день днем   перегляду життєвих пріо-
ритетів. Проаналізуй свою поведінку, свої дії, обміркуй, у 
якому напрямку рухаєшся. Ніколи не пізно почати спочатку, 
завжди є можливість вчитися.

Як ідуть справи у твоїй сім’ї? Як ти можеш поліпшити 
відносини з людьми? Чи вистачає в тебе часу на розмови зі 
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своїми дітьми? А може, ти чекаєш, що все відбудеться само 
собою? Чесні відповіді на ці запитання допоможуть тобі при-
йняти правильні рішення.

Бог завжди готовий показати найкращий шлях тим, хто 
щиро і в покорі серця звертається до Нього. Пам’ятай: «Неро-
зумні глупоту вспадковують, а мудрі знанням коронуються».

«Вернися, о Господи!»
«Вернися, о Господи, визволи душу мою, ради ласки Своєї спа-
си Ти мене!» (Псал. 6:5).

Давиду було дуже важко. І як би він не намагався знай-
ти вихід із ситуації, що склалася, він не бачив жодного про-
блиску надії. Він відчував себе покинутим, знесиленим, пере-
моженим.

Що робити дітям Божим, коли їх охоплює відчай? Давид 
благав: «Вернися, о Господи». Чому «вернися»? Бо Давиду зда-
валося, що Бог залишив його. Біди приходять одна за одною, 
але немає ні пояснень, ні відповідей.

Давид був хворий тілом і душею. У третьому вірші він бла-
гає: «Помилуй мене, Господи, – я ж бо слабий, уздоров мене, 
Господи, бо тремтять мої кості».

З тексту видно, що фізична слабкість вплинула на його по-
чуття, засмутила душу. «Душа моя сильно стривожена, а Ти, 
Господи, доки?» – говорить він у четвертому вірші.

Як ти будеш почувати себе, коли лікар повідомить, що ти 
тяжко хворий? Як зберегти оптимістичний погляд на життя, 
якщо перед тобою лежать невтішні результати аналізів? Хіба 
не хочеться закричати: «Господи, де ж Ти? Якщо Ти чуєш мої 
молитви, то доки я буду страждати?» Давид був такою ж люди-
ною, як і ми з тобою. Іноді він вагався, слабшав у вірі, мужність 
покидала його, і він волав: «Де ж Ти, Господи?!»

Чи можеш ти уявити його, загартованого в боях воїна, у 
сльозах і сумнівах? Наскільки ж важкими були випробування, 
якщо такий стійкий чоловік, як Давид, впадав у відчай?
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Найбільше мене вражає в псалмі 6 не біль і не страждан-
ня Давида, не біди і смуток, які спіткали його. Мене вражає 
передостанній вірш псалма: «Благання моє Господь вислухає, 
молитву мою Господь прийме».

Бог завжди чує. Може здаватися, що Він затримується з 
відповіддю або не звертає уваги на твої благання. Однак на-
справді Бог все чує і пам’ятає про тебе. Можливо, зараз ти пе-
ребуваєш у складних обставинах. Не падай духом, тримайся. 
Скажи Йому: «Вернися, о Господи, визволи душу мою, ради 
ласки Своєї спаси Ти мене!».

Справжні друзі
«Багато-хто годять тому, хто гостинці дає, і кожен товариш лю-
дині, яка не скупиться на дари» (Прип. 19:6).

Хтось одного разу сказав: «Знайдіть друзів, перш ніж ста-
нете впливовими і багатими». Це гарна порада. Я знаю людей, 
яких, поки вони були багаті й могли робити послугу, постійно 
оточували ті, хто називав себе їхніми друзями. Однак коли на-
ступали важкі часи, усі ці «друзі» зникали і людина залишалася 
одна. «Таке враження, що в мене проказа, – сказав мені один 
чоловік, – тепер усі цураються мене».

Соломон не говорить, що бути щедрим – погано. Це попе-
редження про те, що не всі друзі – справжні.

Справжні друзі не роблять усе, про що ти просиш, і не 
завжди згодні з твоєю думкою. Вони не бояться сказати тобі 
те, що насправді думають. Друзі не шукають тільки допомо-
ги й вигоди. Та якщо в когось із вас виникають труднощі, то 
ви простягаєте одне одному руку допомоги. Друзі не завжди 
можуть бути з тобою поруч, але ти можеш розраховувати на 
їхню підтримку за будь-яких обставин.

Фальшивий друг лестить тобі. Лестощі і похвала – не одне 
й те саме. Немає нічого поганого в тому, щоб бачити хороше в 
людях, цінувати їхні заслуги й досягнення. Ми всі відчуваємо 
потребу в тому, аби нас хвалили за те, що ми робимо. Однак 
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річ у тім, що фальшиві друзі не хвалять, а лестять. Вони гово-
рять те, що тобі приємно чути. Вони завжди згодні з тобою, з 
тим, що ти говориш і робиш, і тому не приносять користі як 
порадники.

Проси в Бога мудрості. Навчися відрізняти справжніх 
друзів від фальшивих. Нерозумна людина буде задоволена, 
якщо нею захоплюються, якщо вона в центрі уваги. Вона не 
бажає бачити правду. Нерозумний задоволений тим, що може 
«купити» собі друзів. Йому подобається жити ілюзіями, які 
інші підтримують у ньому.

Спілкуйся з людьми, дружи, але будь мудрий. Уникай пас-
ток, не піддавайся спокусам. Цінуй насамперед свою сім’ю, 
справжніх друзів, а також довіру і турботу, яку отримуєш від 
близьких. Пам’ятай: «Багато-хто годять тому, хто гостинці дає, 
і кожен товариш людині, яка не скупиться на дари».

У присутності Бога
«Тремти, земле, перед Господнім лицем, перед лицем Бога 
Якова» (Псал. 114:7).

Псалом 114 – це гімн прославлення за всі чудеса, які Гос-
подь вчинив для Ізраїля під час мандрів по пустелі. Шлях був 
нелегким, але в них було все, у чому вони мали потребу. У до-
розі їм зустрічалися небезпеки, але ніщо не заподіяло їм шкоди.

Божі діти сьогодні продовжують свою мандрівку по пу-
стелі життя, де живуть отруйні змії і хижі звірі, де їхній шлях 
перетинають моря, які не перепливти. Небезпек і перешкод 
дуже багато.

Однак за всіх цих обставин Божа могутність проявляється 
так само, як і в пустелі під час Виходу. Ніхто і ніщо не могло 
зупинити Божий народ на шляху в Обітований край. І сьогодні 
ніщо і ніхто не може перешкодити тобі дійти до славного май-
бутнього, яке Бог приготував для тебе.

Там, де перебуває Господь, є сила, яка спрямовує тебе по 
життю. Коли Ісус Христос повернеться, одні піднімуть руки до 
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неба, вітаючи Його, а інші кричатимуть в риданнях до гір та 
до скель: «Упадіть на нас і сховайте нас від обличчя Того, Хто 
сидить на престолі, та від гніву Агнця!» (Об’явл. 6:16).

Якщо ти сьогодні уникаєш присутності Бога, то втікатимеш 
від Нього, коли Він з’явиться у всій Своїй славі. Якщо ж ти на-
вчишся щодня жити у спілкуванні з Ісусом Христом, то коли Він 
повернеться на хмарах, ти з радістю вийдеш зустрічати Його. 
Твоє щоденне ставлення до присутності Бога у твоєму житті ви-
значить, чи будеш ти перебувати в Його присутності й на Небі.

Нехай цей день стане для тебе днем   спілкування з Ісусом. 
Тримайся своєю слабкою рукою за сильну Божу руку. Доз-
воль Йому вести тебе від перемоги до перемоги по пустелях 
цього світу. Тоді ніщо не зупинить твою подорож, бо трем-
тить земля перед Господом, «перед лицем Бога Якова».

Не сподівайся на розуміння
«Серце знає гіркоту своєї душі, і в радість його не втручається 
інший» (Прип. 14:10).

Часто наше серце гнітить смуток. Проте ніхто не розуміє 
наших почуттів. Про це говорить Соломон у наведеному вірші. 
Тільки ти знаєш глибину своєї радості та смутку.

Серце – як зачинена скринька. Ніхто не може відчинити 
його. Ти не можеш пояснити словами те, що відбувається в 
глибині твого внутрішнього світу. Доводиться змиритися з 
цим і не чекати, що тебе зрозуміють. Адже і ти не можеш за-
глянути в серце іншої людини.

Однак Бог не залишив тебе наодинці зі смутком цього 
світу. Ісус говорить: «Прийдіть до Мене всі втомлені та обтя-
жені, – і Я заспокою вас!» (Матв. 11:28). Ісус – притулок для 
стомлених, розрада для засмучених, надія для зневірених, 
опора для боязких.

Можливо, ніхто з людей не розуміє тебе. Може, про тебе 
судять за зовнішніми проявами, навіть не здогадуючись, що 
відбувається у твоєму серці. А може, тебе поважають за твої 
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заслуги і досягнення, але не цінують внутрішні зусилля, які ти 
докладаєш. Якщо ти чекатимеш розуміння від людей, то мар-
но розтратиш своє життя на переживання та скарги і втратиш 
дорогоцінний час.

Сьогодні ж прийми рішення будувати своє життя по- 
іншому. Менше розраховуй на людей, а більше – на Бога. 
Коли нерозуміння боляче ранить тебе, сховайся в Господі, 
розкажи Йому про все. Замість того щоб вимагати розуміння, 
старайся краще розуміти інших; замість того щоб чекати до-
помоги, сам будь готовий допомогти. Завжди знайдеться той, 
хто має потребу в розумінні та допомозі більше, ніж ти. Мож-
ливо, це допоможе тобі перенести твій біль.

Люби людей, навіть якщо вони не можуть зрозуміти тебе, 
адже «серце знає гіркоту своєї душі, і в радість його не втру-
чається інший».

Молитва на світанку
«Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, – ранком молитися 
буду до Тебе та буду чекати» (Псал. 5:4).

Розвиднилося, почався новий день. Тебе чекають нові 
завдання. Іноді здається, що твої сили закінчуються і ти не впо-
раєшся з ними. Ти втомився, виснажений, відчуваєш себе за-
надто нікчемним перед великими проблемами. Давид дає тобі 
пораду: молися, спрямовуй погляд на Господа, віддай у Його 
руки те, що ти не в змозі втримати.

Якщо проаналізувати наведений текст, то можна побачити, 
що в ньому йдеться про важливість деяких дій.

Перше – молися. Молися невпинно. Давид приносить Бо-
гові жертву молитви – це секрет переможного життя.

Друге – молися рано-вранці, щойно прокинувшись, поки 
твої думки й почуття спокійні, не стривожені денними турбо-
тами. У ці хвилини ти краще почуєш голос Господа, Який го-
ворить тобі через уособлену мудрість: «Я кохаю всіх тих, хто 
кохає мене, хто ж шукає мене – мене знайде!» (Прип. 8:17).
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Третє – не сумнівайся, що Господь почує твою молитву. 
Він – твій люблячий Отець, Який дбає про щастя Своїх дітей. 
Ісус сказав: «Чи ж є з-поміж вас хтось такий, що коли син по-
просить у нього хліба, подасть йому камінь? Або якщо попро-
сить риби, подасть йому гадюку? Тож якщо ви, будучи злими, 
вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше 
ваш Небесний Отець дасть добра тим, що просять у Нього?» 
(Матв. 7:9-11).

Четверте і останнє – умій чекати. Не поспішай, чекай від-
повіді. Єврейське слово «чекати» буквально означає «диви-
тися вгору». Чекай відповіді згори, дякуй, якщо все склада-
ється так, як ти хотів; приймай і дякуй, якщо Бог показує тобі 
інший шлях.

У будь-якому випадку молися, довіряй і чекай. Якщо бурі 
загрожують потопити човен твого життя, знай: Бог не дрімає і 
не спить. Клич до Нього, бо Він піклується про тебе, допома-
гає вирішити твої проблеми, навіть якщо зараз ти не розумієш 
цього. Прокидаючись уранці, насамперед звернися до Нього: 
«Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос,– ранком молитися 
буду до Тебе та буду чекати».

Довголіття
«Послухай, мій сину, й бери ти слова мої, і помножаться роки 
твойого життя» (Прип. 4:10).

Того ранку Серхіо вийшов з кабінету лікаря, відчува-
ючи себе найнещаснішою людиною на Землі. У розпачі він 
дійшов до берега річки й сів на камінь біля води. У голові ми-
готіли картини його безладного життя. Якби тільки можна 
було повернутися назад, він би вибрав зовсім інший шлях… 
Найбільше Серхіо пригнічувало те, що йому були відомі Божі 
принципи щодо здорового і повноцінного життя, але він не 
надавав їм жодного значення. Йому здавалося, що молодість 
і здоров’я вічні. Він не стримував себе ні в чому, поки не про-
звучали слова лікаря: «Ви хворі на СНІД».
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У житті достатньо болю. Страждання, хвороби, смерть – 
усе це приходить не тільки до тих, хто нехтує Божими пора-
дами. Праведні також хворіють, іноді важко, і помирають від 
хвороб. Однак у більшості випадків хвороба є наслідком по-
рушення законів здоров’я.

Якщо ти втягуєш у легені, призначені для дихання, тютю-
новий дим, то рано чи пізно вони почнуть руйнуватися. Те 
саме можна сказати про алкоголь, наркотики і багато інших 
шкідливих звичок. З тілом не можна поводитися недбало. 
Мотор автомобіля зношується, якщо ти не змінюєш масло і 
заливаєш неякісний бензин. Прилад, який використовують не 
за призначенням, ламається.

Прислухайся до порад Творця – і будеш жити довго. Жит-
тя – дар від Бога, а його якість і тривалість залежать від того, 
як ти будеш дотримуватися біблійних принципів, встановле-
них для твого здоров’я.

Сидячи на березі річки, Серхіо плакав, кликав до Бога і 
каявся в тому, як немудро вчинив з даром життя. Він благав 
Господа про прощення. Я познайомився з ним через роки. Він 
справлявся зі своєю хворобою найкращим можливим спосо-
бом, а його життя цілком змінилося.

Бог дає нам поради не для того, щоб обмежити нас, а для 
того, щоб захистити від біди. Єдине, чого бажає Господь, – 
щоб ти був щасливий і жив повноцінно. А це можливо тільки 
тоді, коли ти дотримуєшся Божих порад. Він каже тобі сьо-
годні: «Послухай, мій сину, й бери ти слова мої, і помножать-
ся роки твойого життя».
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Життя в безпеці
«У спокої я ляжу, і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені 
жити безпечно!» (Псал. 4:9).

Одного разу мені зателефонувала жінка, яку вже кіль-
ка тижнів мучило безсоння. Коли вона лягала в ліжко, смутні 
думки починали кружляти в її голові, не даючи заснути.

Нічого не допомагало. Останніми днями вона приймала 
великі дози снодійного, і це непокоїло її. «Що мені робити, 
пасторе?» – запитала вона із сумом у голосі.

Стурбованість виражається в нав’язливих думках, які лю-
дина не може відігнати. Це не безпричинний страх. Проблема 
неспокійних людей у тому, що вони постійно живуть в очі-
куванні чогось поганого, хоч не можуть пояснити, чого саме.

Про надію для таких людей написано в псалмі 4, де Давид 
говорить, що спить спокійно. Відсутність тривоги – перша 
умова для спокійного, відновлювального сну. У чому причина 
такого спокою? Людина підсвідомо прагне перебувати в мирі 
з Богом. На свідомому рівні ти можеш відкидати існування 
Господа, не усвідомлюючи потреби в Його присутності. Про-
те, як би ти не старався пояснити свій стан, духовна порожне-
ча викликає відчуття, що відбувається щось погане.

Давид міг спокійно лягати спати, адже коли ти в мирі з Бо-
гом, то перебуваєш в гармонії із самим собою і з ближніми. По-
чуття безпеки і спокою витісняє емоції, що не дають тобі заснути.

Ще одна умова для міцного сну – довіра Богові. Звідки 
з’являється така впевненість? З Божих обітниць. Господь обі-
цяє, що ніколи тебе не залишить, які б труднощі тобі не дове-
лося подолати.

Якщо ти в мирі з Богом і повністю довіряєш Йому, то коли 
настане час смертного сну, ти зможеш сказати, як Симеон, 
який побачив немовля Ісуса: «Нині відпускаєш Свого раба, 
Владико, згідно зі Своїм словом, у мирі» (Луки 2:29 ).

Коли сьогодні настане час лягати спати, скажи в молитві: 
«У спокої я ляжу, і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені 
жити безпечно».
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Смуток за веселощами
«Також іноді і від сміху болить серце, і закінчення радости – 
смуток» (Прип. 14:13).

Це не песимізм, а сувора правда життя, від якої нікуди 
не подітися. Світ був досконалим, коли Господь створив його. 
Не було смерті, болю, страждання і сліз. Однак з моменту грі-
хопадіння світ став незатишним, негостинним, а часом навіть 
жорстоким і безжальним.

Сьогодні радість нерідко закінчується смутком. Один чо-
ловік розповідав мені, що тридцять років збирав гроші, аби 
вирушити в подорож по Європі. Нарешті довгоочікуваний 
момент настав. Подорож була чудовою. Він побачив багато з 
того, про що лише читав і чув. Йому здавалося, що гроші були 
витрачені не даремно.

Коли він повернувся додому і почав розпаковувати валізи, 
то раптом відчув, що сльози підступають до горла. Несподівано 
його охопило почуття провини. Смуток прийшов відразу за ра-
дістю, оскільки поїздка не виправдала очікувань серця. 

Людські спроби вирішити проблеми душі безрезультатні. 
Ти приходиш до цирку, щоб радіти і сміятися, але після ви-
стави з’являється відчуття порожнечі, підступає туга. Молода 
людина прагне зануритися в ілюзії наркотичного сп’яніння, 
щоб забути про свої біди. Однак коли ефект наркотику минає, 
відчай посилюється і навіть з’являється бажання померти. 
Даремно людина намагається звільнитися від туги. Серце бо-
лить, і ти не розумієш чому. Незважаючи на боротьбу, роботу, 
докладені зусилля, усе залишається, як раніше. Ти почуваєш 
себе кепсько, хоч не зробив нічого поганого.

Тільки Ісус здатний заповнити порожнечу в людському серці. 
Лише Він упорядковує наш внутрішній світ, прощає, перетворює, 
наповнює, зціляє і очищає. Христос говорить нам: «У світі зазнає-
те страждання, але будьте відважні: Я переміг світ!» (Івана 16:33).

Прямуючи за Ісусом, ти вчишся справлятися з тугою існу-
вання. Відступає біль порожнечі, тому що Христос заповнює 
Собою все.
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Відкрий серце Тому, Хто сказав: «Мир залишаю вам, Мій 
мир Я даю вам. Не так, як світ дає, Я даю вам. Хай не триво-
житься ваше серце і не лякається» (Івана 14:27). Говори з Гос-
подом, як дитина говорить з батьком. Запитуй у Нього про 
те, чого не розумієш, поділися з Ним усім, що в тебе на серці. 
Гос подь ніколи не залишить без відповіді того, хто щиро Його 
шукає. З Ним легше жити у світі, де «від сміху болить серце, і 
закінчення радости – смуток».

Твій притулок
«І твердинею буде Господь для пригніченого, в час недолі – 
притулком» (Псал. 9:10).

Уяви собі мишу, яка намагається втекти від кішки. Ряту-
ючи своє життя, вона втікає в нірку і завмирає там, недосяжна 
для гострих пазурів. Це її притулок, там вона у безпеці. Для лю-
дини притулок – Господь.

У тексті двічі повторюється одне й те ж давньоєврейське 
слово мисгáв – «притулок».

У світі ти оточений небезпеками всюди: на вулиці, на ро-
боті, у власному будинку. Вороги, готові зруйнувати твоє жит-
тя і життя твоїх близьких, можуть підстерігати тебе скрізь. 
Світ побудований на суперництві. І не завжди виграють гідні, 
часто переможцями виявляються вкрай безпринципні люди. 
Хіба не чудово знати, що твоя висока і непохитна фортеця – 
Бог, у Якого ти завжди знайдеш і захист, і безпеку і розраду?

Наведений текст говорить про пригноблених і про час 
лиха. Бог повідомляє про людей, які через свою лагідність, 
прагнення до миру і добра для ближніх мовчать і терплять 
біль. У важкі часи вони терпляче чекають, що Бог проявить 
Свою силу, знаючи, що «не дрімає й не спить Сторож Ізраї-
лів!» (Псал. 121:4).

У гіркі й важкі години, коли ти відчуваєш, що ніхто тебе 
не розуміє, сховайся в Божому притулку і поговори з Отцем, 
Який усе бачить і, як ніхто інший, розуміє біль твоєї душі.
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Перш ніж вийти сьогодні з дому, переконайся, що ти під 
захистом Ісуса, оскільки смиренно шукаєш Його. І неважли-
во, наскільки темні хмари, наскільки важкий шлях, тому що 
«твердинею буде Господь для пригніченого, в час недолі – 
притулком».

Обмірковуй кожен крок
«Вірить безглуздий в кожнісіньке слово, а мудрий зважає на 
кроки свої» (Прип. 14:15).

Новина справила ефект вибуху бомби серед жителів 
району Мооко в Сан-Пабло (Бразилія). Дружба між Маріо 
і Рікардо закінчилася смертю другого. Ніхто не міг нічого 
зрозуміти. Маріо не став ховатися, але й не давав жодних 
пояснень. Він ридав над тілом Рікардо, закриваючи обличчя 
закривавленими руками.

Вони виросли разом, жили в одному будинку, одружилися 
на сестрах, дочках сусіда навпроти. Це була та дружба, яку, зда-
валося, ніщо не могло зруйнувати.

На допиті Маріо зізнався, що вбив Рікардо, бо хтось ска-
зав, що його дружина зраджує йому з його найкращим дру-
гом. Подальше розслідування довело, що це були лише плітки 
і злий наклеп. Легковір’я Маріо виявилося фатальним… Він 
не задумався, не запитав, не почекав, не обдумав своїх по-
дальших кроків. Маріо дозволив миттєвому пориву взяти під 
контроль його дії.

Корінь єврейського слова, перекладеного як «безглуз-
дий», означає «недосвідчений», «наївний», «простодушний». 
Недосвідчений не означає поганий, якщо людина знаходить-
ся в стані розвитку. Погано залишатися на цьому етапі, пере-
ставши рухатися вперед.

У світі повно людей, чиї мрії розбиті, сім’ї розпалися, друж-
ні відносини розірвані, серця поранені, а надії втрачені. І все 
тому, що вони піддалися пристрастям, діяли імпульсивно. Так 
ми виправдовуємося, вчинивши необдумано.
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Слід проаналізувати власне життя. Чи діяв я коли-небудь 
імпульсивно, керуючись інстинктами? Відповідь треба дати 
собі, а не іншим. Перед самим собою потрібно бути щирим. Що 
я бачу, дивлячись у дзеркало своїх спогадів?

Важливо пам’ятати, що є надія, і ця надія – Ісус.
Щоб подолати недосвідченість і невігластво, треба прий-

няти рішення змінюватися і шукати мудрості в Бога. Обду-
май, що ти будеш робити і говорити сьогодні. Що ти зробиш 
для своїх дітей, чоловіка або дружини, друзів, колег по ро-
боті? Пам’ятай, що «вірить безглуздий в кожнісіньке слово, а 
мудрий зважає на кроки свої».

«Гнівайтеся, та не грішіть»
«Гнівайтеся, та не грішіть; на ложах своїх розмишляйте у ваших 
серцях, та й мовчіть» (Псал. 4:5).

Апостол Павло посилається на цей вірш: «Гніваючись, – 
не грішіть» (Ефес. 4:26). Чи можеш ти їсти, не рухаючи щеле-
пами, бігти, не переставляючи ніг, спати, не закриваючи очей? 
Звісно, ні. Тоді як можна гніватися, але при цьому не грішити? 
Чи є гнів сам по собі гріховним станом?

Єврейське дієслово рагáз, перекладене в Псал. 4:5 як 
«гніватися», означає «сильне хвилювання, душевне потря-
сіння, що впливає на стан людини». А дієслово хатá, пере-
кладене як «грішити», буквально означає «промахнутися 
повз ціль». Тобто щоразу, коли гнів охоплює нас, ми, хоче-
мо того чи ні, промахуємося повз ціль. Ми не добираємося 
туди, куди прямували, а опиняємося там, де не хотіли пере-
бувати.

У той час, коли я пишу ці рядки, у Бразилії бурхливо об-
говорюють страшну сцену, показану по телебаченню. Суддя 
вбив охоронця супермаркету просто тому, що той не впустив 
його, сказавши, що магазин уже зачинено. Той суддя зов-
сім не збирався вчиняти злочин. Це гнів, який охопив його, 
штовхнув на жахливий учинок.
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Бог говорить: коли ми гніваємося і відчуваємо, що втрача-
ємо контроль над собою, варто замовкнути, усамітнитися і по-
думати. Не приймайте рішення під впливом емоцій, дочекайте-
ся наступного дня.

Коли все відбувається не так, як ти хочеш, коли в пев-
ній ситуації твої дії стають безконтрольними, залиш усе як 
є. Якщо можеш – піди. Дай собі час, поміркуй, звернися до 
Бога, і потім, коли заспокоїшся, зможеш знайти мудрий вихід 
зі становища, що склалося.

Намагайся влучити в ціль. Не бийся об стіну, не завдавай 
ран собі та іншим. Не рань серця тих, кого любиш. Зважуй 
свої слова. Думай про наслідки своїх дій, перш ніж щось зро-
бити. Коли хтось суперечить тобі, чинить з тобою несправед-
ливо, нападає на тебе, у душі починає рости обурення. Однак 
ти прислухайся до Божої поради: «Гнівайтеся, та не грішіть; 
на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях, та й мовчіть».

Твій вплив
«У численності люду величність царя, а в браку народу – поги-
біль володаря» (Прип. 14:28).

Незалежно від того, яка в нас посада або соціальний стан, 
ми постійно впливаємо на ближніх.

Соломон закликає нас замислитися про важливість людей, 
які навколо нас. Щастя царя залежить від того, чи зуміє він на-
лагодити відносини з тими, хто його оточує.

Як впливати на інших людей? По-перше, пізнай себе. А 
для цього необхідно пізнати Бога. Чи можеш ти прямувати 
кудись, якщо не знаєш, де перебуваєш зараз? Багато проблем 
виникає через те, що ми забуваємо про обмеженість людської 
природи. Ти не Бог, а якщо спробуєш грати Його роль, то гір-
ко розчаруєшся.

По-друге, люби людей і будь чуйний до їхньої любові. 
Вони підуть тільки за тим, кого люблять. Якщо люди тебе не 
люблять, а ти змушуєш їх іти за тобою, то ти не лідер, а дикта-
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тор. Лідер не вимагає поваги, він мудро використовує повагу, 
яку заслужено отримує від людей.

Якщо ти щасливий і успішний, не принижуй цінність інших 
людей, якими б незначними вони тобі не здавалися. Якщо всі 
розбіжаться від тебе, то ти перестанеш бути лідером. Мудрий 
керівник не нав’язує свого погляду за будь-яку ціну, бо в тако-
му разі йому скоро ніким буде керувати. Стаючи лідером для 
інших, ти повинен вийти за рамки «я вважаю, що...» в напрям-
ку до «як ми вважаємо?».

Використовуй своє лідерство для того, щоб справляти по-
зитивний вплив. Давай людям другий шанс, надихай їх. Пере-
бувай у спілкуванні з Ісусом і пам’ятай: «У численності люду 
величність царя, а в браку народу – погибіль володаря».

Від сходу до заходу
«Від сходу сонця аж до заходу його – прославляйте Господнє 
Ім’я!» (Псал. 113:3).

Легко прославляти Бога, коли серце наповнене радістю і 
вдячністю. Звично звертатися до Нього, коли ситуація виходить 
з-під контролю і коли в тебе не залишається сил протистоя ти 
життєвим труднощам та буревіям. Мова не йде про урагани Ка-
тріна або Ірма, які руйнують усе на своєму шляху. Після них 
залишається хоча б надія на відновлення. Я говорю про ті емо-
ційні бурі, які забирають бажання рухатися вперед і жити.

Що відбувається у твоїй душі, коли той, кого ти любиш, од-
ного разу каже: «Усе було чудово, але любов минула. Я йду на 
пошуки нового щастя»? Що ти відчуваєш, коли твоє життя, мрії, 
плани виявляються зруйнованими зрадою людини, якій ти до-
віряв? А якщо з’ясовується, що твоя дитина смертельно хвора?

Шукати Бога в моменти радості і в моменти смутку буде 
легше, якщо наведений вірш стане твоїм досвідом. Прослав-
лення Господа має бути постійним, від сходу сонця й до заходу. 
Подорожуєш ти, працюєш, навчаєшся – що б ти не робив, хва-
ла Творцю повинна постійно звучати у твоєму серці.
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Сучасна філософія життя звертає увагу людини на саму 
себе. «Шукай рішення в собі! Вивільни свою внутрішню енер-
гію! Відчуй свою силу!» – ось гасла наших днів. Центр біблій-
ного світогляду очолює Бог, і до Нього повинні бути спрямо-
вані всі людські мрії. Біблія навчає, що Бог живе на Небесах, 
але Він бажає брати участь у житті кожної людини щодня і 
щохвилини.

Чи дозволиш ти Богу йти поруч з тобою сьогодні? Чи бу-
деш просити в Нього поради, перш ніж прийняти рішення? 
Залишаючи Ісуса Христа бодай на хвилину, ти ніби від’єднуєш 
«кисневий шланг» – і тобі стає нічим дихати.

Якщо ти навчишся відчувати присутність Бога кожної миті, 
тобі буде легше відчути Його присутність у момент болю, коли 
за пеленою сліз не бачиш Неба...

Відкрий своє серце Ісусу. Обійми своїх близьких, перш ніж 
вийти з дому. Підтримай слабкого, утіш сумного, з оптимізмом 
зустрічай виклики сьогоднішнього дня. Нехай у твоєму житті 
прославляється Господнє Ім’я: «Від сходу сонця аж до заходу 
його – прославляйте Господнє Ім’я!».

Без настанови немає життя
«Без пророчих видінь люд розбещений, коли ж стереже він За-
кона – блаженний» (Прип. 29:18).

Єврейське слово хазóн можна перекласти як «видіння, 
пророцтво». У Біблії воно використовується 35 разів для вка-
зівки на Божественне об’явлення або повчання. Тобто у вірші 
сказано, що без повчань Господа народ приречений на пораз-
ку й занепад.

Купуючи побутову техніку, ти знаходиш у коробці ін-
струкцію, і якщо хочеш, щоб прилад працював довго і без 
проблем, тобі необхідно її дотримуватися. Якщо ж ти, не про-
читавши інструкції, вмикаєш його навмання, то залишаєшся 
і без техніки, і без грошей, а отже, ти даремно витратив час і 
зіпсував собі настрій.
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Людина – Боже творіння. Наш Творець залишив Книгу 
настанов, щоб людина була щасливою, успішною і повноцін-
ною особистістю. Багато людей нещасливі. Вони не вміють 
будувати відносини, страждають від фінансових труднощів, 
у них кепські справи і на роботі, і в сім’ї – і все це тому, що 
вони не розмірковують про Божі настанови. Люди пливуть за 
течією і сподіваються, що у них усе вийде. Ти можеш зароби-
ти гроші, отримати славу, домогтися влади, але твоє життя не 
буде повноцінним – таким, як його задумав Бог.

Чому людині так важко виконувати поради Творця? Через її 
гріховну природу. З дитинства людина прагне до незалежності. 
Вона вириває свою руку з руки батька, хоче їсти без допомоги ма-
тері, заявляючи: «Я сам(а)!». Незважаючи на всі невдачі, синці та 
рани, ми зберігаємо дух незалежності протягом усього життя.

Наслідки нехтування Божими настановами важчі, ніж 
опіки від праски, яку мама заборонила чіпати. Це втрати, 
невдачі, розчарування, порожнеча і навіть смерть.

Бог бажає, щоб ти був щасливий. Його задум щодо тебе 
прекрасний. Навіть якщо в цей момент тобі нестерпно важко, 
цей задум все одно існує. Зупинися на хвилину, перш ніж вий-
ти з дому, щоб згадати: «Без пророчих видінь люд розбеще-
ний, коли ж стереже він Закона – блаженний».

Усе, що робить Бог
«Його діло – краса та величність, а правда Його пробуває на-
віки!» (Псал. 111:3).

Про які Божі діла говорить псалмист? З контексту можна 
зробити висновок, що мова йде про створення і викуплення.

Божі діла – переконливий доказ Його існування. Ніхто 
не стверджуватиме, що камені склалися самі собою й вийшов 
Версальський палац. Усім зрозуміло, що це праця архітекто-
ра та будівельників. Як можна припускати, що людське тіло 
при всій його складності і дивовижному устрою з’явилося в 
результаті випадкового поєднання атомів?
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Будівля свідчить про існування архітектора, Усесвіт свід-
чить про те, що існує Творець. Людина – не випадковість. 
Тільки маючи правильне уявлення про наше походження, ми 
зрозуміємо, у чому сенс нашого буття.

Біблія свідчить: коли створення Землі й усіх живих істот 
на ній було завершене, прийшов ворог і зруйнував доскона-
лість. Гріх прирік творіння на саморуйнацію. Людина слаб-
шала і деградувала, знищувана власним егоїзмом. І природа 
внаслідок гріха також втратила свою досконалість.

Тоді Бог явив Свою милість. Ми не приречені, незважаю-
чи на всі спроби ворога завадити Божим планам.

План спасіння – це програма відновлення досконалості 
світу. Вона нагадує те, як художник реставрував свою кар-
тину.

Сьогодні Бог – на Небесному троні. Він, як і раніше, кон-
тролює все, що відбувається у Всесвіті. Господь усе контро-
лює, хоч нам іноді й здається, що ворог перемагає.

Для псалмиста Божа праведність – основа Небесного пре-
столу, з якого Творець управляє Своїм творінням. Господь 
одягнений у славу і велич, Він святий і милостивий, Його 
справи дивовижні, для Нього немає нічого неможливого.

Чи вважаєш ти, що проблему, яка стоїть перед тобою сьо-
годні, неможливо вирішити? Подивися на діла Божих рук. 
Вони неймовірні і можуть стати частиною твоєї власної іс-
торії, якщо ти з дитячою довірливістю звернешся до Нього. 
Твоє життя стане дивовижним, оскільки «Його діло – краса 
та величність, а правда Його пробуває навіки!».

Укріплене місто
«Розлючений брат протиставиться більше за місто твердинне, 
а сварки, – немов засуви замку» (Прип. 18:19).

Простіше взяти штурмом укріплене місто, ніж віднови-
ти стосунки з тим, кого образив. Його серце тепер зачинене 
на замок образи.
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Життя може бути простим, але ми, люди, самі ускладнює-
мо його. Склади список з двадцяти суперечок і конфліктів, які 
останнім часом сталися з твоїми друзями, родичами, колега-
ми, і ти побачиш, що більшої частини з них можна було уник-
нути. Бог радить нам не сваритися через кожну дрібницю, не 
псувати відносини з людьми, промовляючи в гніві образливі 
слова. Зруйнувати відносини, які будувалися роками, можна 
за кілька хвилин, а на їхнє відновлення підуть роки. Щодня 
проси Бога контролювати твій розум, серце, мову – і скоро ти 
побачиш, що став значно щасливішим.

Якщо не звертати уваги на контекст книги Приповістей, 
то її можна сприйняти як певний моральний кодекс пове-
дінки. Та якщо дослідити глибше, то побачимо, що всі її ви-
словлювання описують принципи і світогляд життя мудрих 
людей.

Принципи життя, записані Соломоном, не призначені для 
того, щоб дотримуватися їх з примусу. Людина володіє сво-
бодою вибору, але вона повинна пам’ятати, що всі її вчинки 
і рішення мають певні наслідки. В Ісусі ти знайдеш необхід-
ні тобі сили, щоб дотримуватися принципів, які Він вкладе в 
твоє серце. Ти вільний. Вибір за тобою.

Мудре життя, про яке говорить книга Приповістей, – 
природний результат змін, що відбуваються у твоєму сер-
ці. Якщо ти визнаєш свою обмеженість, властиву будь-якій 
створеній істоті, і покірно прийдеш до Ісуса, вивчаючи Його 
Слово, то знайдеш щастя.

Зроби сьогоднішній день днем   мудрих рішень. Не зне-
важай і не ображай людей. А якщо раптом не втримався і 
спіткнувся, то попроси пробачення і міцніше візьмися за 
руку Ісуса, піднімайся і продовжуй іти вперед. Остаточно 
переможений тільки той, хто перестав боротися. Цінуй дру-
зів, не втрачай їх через безглузді сварки. Пам’ятай, що «роз-
лючений брат протиставиться більше за місто твердинне, а 
сварки, – немов засуви замку».
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Не самотужки
«Спасіння від Господа, і над народом Твоїм – Твоє благосло-
вення!» (Псал. 3:9).

Було близько другої години ночі, коли провідник роз-
будив нашу групу. День обіцяв бути незвичайним. Я готував-
ся до нього кілька тижнів. Моя мрія зійти на гору Сінай ось-
ось мала стати реальністю. Я був молодий, і, здавалося, мені 
все було до снаги.

Ми зібралися біля підніжжя гори. Незважаючи на холод-
ний січневий ранок, там була жвава метушня. Бедуїни про-
понували взяти верблюда напрокат за десять доларів. «Для 
чого? – подумав я. – Я доволі здоровий і витривалий, щоб 
піднятися на вершину самостійно». Проте через годину мені 
довелося визнати, що я був занадто самовпевнений і не зможу 
подолати увесь шлях пішки.

Спочатку все було добре. Верблюди піднімалися по зви-
вистій стежці, а я – по прямій, скорочуючи шлях. Я обігнав 
групу, але через деякий час відчув, що втомився. Я подивився 
вгору. Силует гори чітко вимальовувався на тлі залитого мі-
сячним сяйвом неба. Мета здалася мені недосяжною. Верб-
люди піднімалися, один за одним обганяючи мене.

Моє становище було безнадійним, однак я не хотів проси-
ти допомоги. З останніх сил я дерся на гору, відмовляючись 
визнати поразку. «Ти повинен піднятися на вершину, – під-
бадьорював я себе, – ти ж духовний лідер!» Я боровся, до-
кладав зусиль, намагався впоратися самотужки, але марно. 
Урешті, знесилений, я з соромом і покорою продовжив під-
йом на верблюді…

Світанок, який я зустрів на вершині гори Сінай, – один з 
найяскравіших моїх спогадів. Я стояв там, де 3500 років тому 
Бог написав на скрижалях Свій вічний Закон. Протягом жит-
тя я не раз намагався своїми силами жити на висоті принципів 
цього Закону. Однак чим більше я докладав зусиль, тим кра-
ще розумів, наскільки я далекий від ідеалу. Так було, доки од-
ного разу, знесилений і безпорадний, я не усвідомив, що можу 
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досягти мети лише з допомогою Ісуса Христа, мого вічного і 
прекрасного Господа. Треба було тільки дозволити Йому ве-
сти мене. Без Ісуса Христа немає християнства. Без Нього не-
має життя, немає праведності, немає щастя.

Людські зусилля, самодисципліна, самоконтроль – усе це 
хитке, оманливе і ненадійне. «Спасіння від Господа, і над на-
родом Твоїм – Твоє благословення».

Не сварися без причини
«Не сварися з людиною дармо, якщо злого вона не вчинила 
тобі» (Прип. 3:30).

Дозвольте розповісти вам притчу.
Лев спокійно спав, коли до нього прибігла гієна й закри-

чала: «Вставай, боягузе! Ти називаєш себе царем звірів, але 
цураєшся мене, гієни! Ти боїшся мене! Давай, бийся зі мною, 
боягузе!» Спокійно розплющивши очі, лев відповів: «Якщо я 
воюватиму з тобою і (що цілком неймовірно) ти переможеш, 
завтра всі навколо кричатимуть, що гієна перемогла лева. 
Якщо ж перемога буде за мною (а так воно й буде), ніхто ні-
чого не скаже, адже в цьому немає нічого дивного. Однак най-
гірше те, що я провоняюся гієною».

Ця іронічна притча містить урок, який підтримав би й 
цар Соломон, – не сварися без причини. У чому сенс таких 
суперечок? Щороку сотні людей гинуть через те, що хтось не 
зміг проковтнути образу. Два водія гнівно сперечаються про 
те, хто з них порушив правила дорожнього руху. Один зопалу 
хапає палицю, що підвернулася під руку, і б’є іншого по голо-
ві. Одного ховають, а другий потрапляє у в’язницю…

Чи можна уникнути таких безглуздих трагедій? Чому 
розбіжність переростає в суперечку не на життя, а на смерть? 
Якщо ти згадаєш свої сварки, то також помітиш, що в більшо-
сті з них не було вагомої причини для протистояння.

Біблія радить уникати розбрату. Та коли мова йде про 
принципові питання, правду необхідно захищати.
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Мудрість у тому, щоб визначити, яке питання важливе. Де-
які вважають: влаштовувати в автобусі сварку через те, що тобі 
наступили на ногу, – правильно. А якщо ремонт у сусідів не дає 
тобі поспати вдень, то можна відразу переходити до зневаги.

Якщо ти щодня розмовляєш з Богом і розмірковуєш над 
його Словом, то Господь відкриє твої очі та розум, щоб ти міг 
відрізнити важливе від незначного.

Нехай твої стосунки з людьми будуть позитивними. Про-
стягай руку нужденному, підбадьорюй пригноблених, будь 
чуйним до засмучених. Почни з рідних та близьких. «Не сва-
рися з людиною дармо, якщо злого вона не вчинила тобі».

Дякуй Богові
«Я устами своїми хвалитиму голосно Господа, і між багатьма 
Його славити буду» (Псал. 109:30).

Медичні дослідження свідчать, що почуття вдячності 
сприяє виробленню ендорфінів, які є найкращою підтримкою 
для імунної системи людського організму. Подяка Богу – це 
не тільки хвала Йому, а й благословення для тебе.

Коли ти дякуєш Богові за день, який настав, твій розум 
і твоє серце відкриваються назустріч новим змінам. Подяку-
вавши Господу, ти побачиш відчинені двері там, де колись 
були глухі стіни, а через бурхливі річки з’являться мости.

У погожі дні, прямуючи вранці на роботу, я бачу сонце, 
що сходить. Величне і яскраве, воно віддзеркалюється у воді 
озера, що неподалік від мого будинку. У цю мить моє серце 
наповнюється вдячністю Богові за життя і мені хочеться за-
кричати: «Господи, дякую за цю красу!» Вираження подяки 
Богу діє як заряд оптимізму, роблячи тебе здатним впоратися 
з будь-яким завданням.

Почни сьогоднішній день з прославлення Господа. Згадай 
про все, що ти отримав з Його рук. Навіть якщо зараз у тебе 
проблеми і тобі здається, що дякувати Богові нема за що, усе 
одно прослав Його за дар життя.

13 
ëèñòîïàäà

 
         

ñåðåäà



382382

Почуття подяки необхідно в собі розвивати. Песимізм 
діє як рак, заражаючи одну клітину, а потім поширюється на 
весь організм. Серце, отруєне песимізмом, перебуває в агонії. 
Через пелену жалості до себе не проникає навіть світло со-
нячного дня.

Давид написав псалом 109 і попрямував до храму, щоб се-
ред безлічі народу подякувати Господу.

Нехай дух подяки завжди живе в твоєму серці. Прослав-
ляй Господа, бо Він єдиний гідний слави та хвали. Прослав-
ляй Його за те, що живеш. Прославляй Бога навіть тоді, коли, 
здається, усе проти тебе. Не стомлюйся повторювати: «Я уста-
ми своїми хвалитиму голосно Господа, і між багатьма Його 
славити буду».

Прислухайся до докорів
«На розумного більше впливає одне остереження, як на глупака 
сто ударів» (Прип. 17:10).

Згідно з законом, даним Богом через Мойсея, винуватого 
можна було покарати тілесно, але дозволялося не більше соро-
ка ударів (П. Зак. 25:2, 3). 

У єврейській мові є декілька слів для характеристики не-
розумної людини. Kисѝл означає «нетямущий», «безглуздий», 
«той, кого неможливо напоумити». Слово eвѝл описує мораль-
ну розбещеність, яка також свідчить про відсутність здорово-
го глузду. І навáл – це «упертий», «той, кого важко вмовити», 
«хто бездумно наполягає на своєму». Очевидно, що нерозумній 
людині певною мірою притаманні всі ці недоліки. Однак у на-
веденому вірші йдеться про перший тип нерозумних, тобто про 
тих, хто не реагує на застереження. Вони продовжують чинити 
по-своєму, навіть коли самі бачать, що нічого не виходить.

Англійський поет Вільям Хенлі у своєму відомому вірші 
«Нескорений» написав такі слова: «Я – володар своєї долі, я – 
капітан своєї душі». Наскільки ці слова правдиві? Сатана сказав 
Єві: «Станете, немов боги» (Бут. 3:5). І людство наших днів, 
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здається, вірить у цей обман. Незліченна кількість статей го-
ворить про те, що нібито всередині людини є прихована сила, 
якась таємнича енергія, яку потрібно просто звільнити, і тоді 
ти зможеш робити все, що забажаєш. Однак Ісус сказав: «Без 
Мене не можете робити нічого» (Івана 15:5).

Наведений текст доводить, що небезпечно бути самовпев-
неним і не дослухатися до Божих порад, оскільки настає мо-
мент, коли серце людини робиться жорстоким, – і тоді вже 
ніщо не допоможе їй зійти з хибного шляху.

Римський історик Квінт Курцій Руф сказав, що добрий 
кінь слухається навіть тіні вершника. Однак люди, про яких 
говорить Соломон, через свою непокору стали більш безглуз-
дими, ніж тварини. Апостол Павло також пише про таких 
людей: «...Той став гордим, нічого не розуміє, але хворий на 
суперечки й дискусії, з яких виникають заздрість, сварки, зне-
вага, лукаві підозри, постійні суперечки людей із зіпсованим 
розумом та позбавлених істини, які вважають побожність за-
собом наживи» (1 Тим. 6:4, 5).

Прислухайся до того, що говорить Бог, особливо якщо 
Він докоряє тобі. Зроби сьогоднішній день і наступні днями   
послуху Христу.

Перед тобою новий день і нові завдання. Вирішуй їх ра-
зом з Богом і пам’ятай, що «на розумного більше впливає одне 
 остереження, як на глупака сто ударів».

Мій щит
«Але, Господи, – щит Ти для мене та слава моя, і мою голову Ти 
підіймаєш» (Псал. 3:4).

Щоб зрозуміти цей вірш, необхідно знати обставини, 
за яких Давид написав його. Він утікав від ворогів, на чолі 
яких стояв не хто інший, як його власний син Авесалом. Да-
вид піднімався на Оливну гору босий, з покритою головою і 
гірко плакав. Йому було боляче не тільки тому, що він знову 
став вигнанцем, а його царство перебувало в небезпеці. Най-



384384

16 
ëèñòîïàäà

 
        

ñóáîòà

більшою трагедією для Давида стало те, що його рідний син 
виявився підступним зрадником…

Що говорить тобі наведений вірш, якщо і ти страждаєш від 
непокори власних дітей? Яку вістку ти бачиш для себе, якщо 
вороги щільно оточили тебе й кажуть: «Йому в Бозі спасіння 
нема»? (в. 3). Яка драма розігрується у твоєму житті зараз? 
Можливо, ти в безвихідній ситуації? А може, що-небудь погане 
відбувається у твоїй сім’ї чи на роботі?

Давид каже Господу крізь сльози: «Господи, – щит Ти 
для мене». Зверни увагу, що речення починається зі слова 
«але». Те, що Господь – твій щит, не означає, що в тебе не 
виникнуть труднощі. Життя – це мистецтво мудро вирішува-
ти проблеми. Якщо ти кликатимеш, то в усіх труднощах Бог 
буде поруч з тобою.

Те, що Господь – твій щит, також не означає, що в тебе не 
буде ворогів. Завжди знайдуться люди, які будуть налаштова-
ні проти тебе. Навіщо щит, якщо в тебе не летять стріли і тобі 
не погрожують мечем? На війні, серед битви – ось де пізнаєш 
цінність щита. Твій щит – Господь. Тебе можуть атакувати з 
усіх боків, але з Ісусом тобі нема чого боятися.

Довіра до Господа і впевненість в Ньому спонукали Да-
вида прославляти Бога. «[Ти] слава моя» – це Давид пізнав 
на власному досвіді. Коли ти прославляєш Бога навіть серед 
негараздів, біль відступає і ти починаєш розуміти, що вихід є 
навіть у найважчих обставинах.

Сьогодні, перш ніж приступити до справ, скажи: «Але, 
Господи, – щит Ти для мене та слава моя, і мою голову Ти 
підіймаєш».

Уникай небезпеки
«Ліпше спіткати обездітнену ведмедицю, що кидається на лю-
дину, аніж нерозумного в глупоті його» (Прип. 17:12).

Чоловіка заарештували за вбивство сусідського хлопчи-
ка. Той грав у футбол, і м’яч, перелетівши через огорожу, про-
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котився по квітнику, ламаючи висаджені орхідеї. На допиті чо-
ловік сказав, що йому набрид безлад на вулицях.

Соломон говорить, що навіть ведмедиця, яка втратила 
ведмежат, – менша загроза, ніж нерозумна людина. Ведмідь 
– грізний звір, і зустріч з розлюченою ведмедицею може за-
кінчитися смертю. А в наведеному тексті нерозумний порів-
нюється саме з таким лютим звіром.

Поведінка нерозумної людини, охопленої люттю, непе-
редбачувана. Ні культура, ні соціальний стан, ні освіта, ні 
формальна релігія не можуть зупинити її. Нерозумним керу-
ють ірраціональні імпульси, і найважливіше для нього – тіль-
ки його ображена гордість.

Якщо ти мудрий чоловік, не сперечайся з нерозумним. 
Поступися дорогою тому, хто рветься обігнати тебе, не підда-
вайся на провокації, не відповідай на образи. Це не боягузтво, 
а розсудливість.

Один мій колега загинув, зупинившись посеред дороги, 
щоб висловити своє обурення іншому водієві, який учинив 
небезпечний маневр. Розгнівавшись, той вихопив з-під сидін-
ня револьвер, вистрілив моєму колезі в груди і втік. Осиротілі 
діти, вдова, біль, горе – такий сумний кінець історії.

Діалог з нерозумним неможливий, оскільки той живе без 
Бога. Хіба можна досягти розуміння з охопленою гнівом лю-
диною, яка не знає Господа?

Бог завжди готовий прийти тобі на допомогу. Та найкра-
ща Його допомога не в тому, що Він може зупинити кулю, яка 
летить в тебе, а в тому, що Він дає тобі мудрість не підставля-
ти себе під кулі, уникати зустрічей з розлюченими «ведмедя-
ми», не думаючи про наслідки.

Будь-хто з нас може стати жертвою насильства. Тому смі-
ливо можеш обирати найбільш безпечні шляхи. Постарайся 
не провокувати конфлікти, будь мудрим і покірним. Пам’я-
тай, що «ліпше спіткати обездітнену ведмедицю, що кидаєть-
ся на людину, аніж нерозумного в глупоті його».
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Проси – і Бог відповість
«Жадай Ти від Мене, – і дам Я народи Тобі, як спадщину Твою, 
володіння ж Твоє – аж по кінці землі!» (Псал. 2:8).

«Занадто пізно, – сказав мені чоловік років шістдесяти. – 
Якщо я досі нічого не побудував, то що я встигну на схилі літ?» 
Ти навіть не уявляєш, що можна зробити, якщо твоє життя на-
лежить Ісусу! В історії залишилися свідчення того, як люди в 
похилому віці навчилися довіряти Божим обітницям. Ти також 
можеш написати власну історію успіху.

Не сумнівайся і не здавайся! Іди вперед без вагань! Не від-
ступай! Незважаючи на те, що минули роки молодості і вже 
залишилася позаду фортеця зрілості, не бійся. Бог каже: «Жа-
дай від Мене, – і дам Я».

Ця обітниця – пророцтво про Ісуса, Месію і Спасителя Із-
раїлю. «Я ж помазав Свого Царя на Сіон, святу гору Свою. Я 
хочу звістити постанову: Промовив до Мене Господь: Ти Мій 
Син, Я сьогодні Тебе породив. Жадай Ти від Мене, – і дам Я 
народи Тобі, як спадщину Твою, володіння ж Твоє – аж по 
кінці землі!» (в. 6-8). Творець Усесвіту обіцяє, що владі Месії 
не буде меж. Ісус завоював серця людей усіх націй, племен і 
народів. Ця обітниця сповнилася в житті Ісуса Христа.

Однак сьогодні дана обітниця і для тебе. Це запрошення 
мріяти, вірити і зустрічати щоденні битви без страху. Отець 
обіцяє Синові: «Ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш 
їх, як посуд ганчарський» (в. 9). Так буде з ворогами, які на-
магаються перешкодити тобі здійснити твою мрію. Ти здола-
єш їх, не сумнівайся і не відступай.

По-перше, довіряй Богу. По-друге, визнач, у чому твоя 
проблема і хто твій справжній ворог. Ніхто не може боротися 
з невідомим ворогом. Тому проси в Бога мудрості, щоб зро-
зуміти причину невдач. Потім, тримаючись за руку Ісуса, ви-
рішуй проблему, пам’ятаючи, що Бог обіцяв тобі: «Жадай Ти 
від Мене, – і дам Я народи Тобі, як спадщину Твою, володіння 
ж Твоє – аж по кінці землі!»
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«Гнилизна костей»
«Лагідне серце – життя то для тіла, а заздрість – гнилизна ко-
стей» (Прип. 14:30).

Єврейське слово кинá, перекладене як «заздрість», бук-
вально означає «всепоглинаюча пристрасть», «обурення» і 
«лютість». У біблійному розумінні заздрість – хвороба душі. Со-
ломон назвав її гнилизною кісток. Гнилизна роз’їдає, захоплює 
все нові й нові ділянки, поглинає і руйнує. Часто ми не помічає-
мо цього вчасно, а коли зауважуємо, буває вже надто пізно.

Іван Златоуст колись написав: «Воістину, не так черв’як 
їсть дерево або міль вовну, як вогонь заздрості пожирає кіст-
ки заздрісників і занечищує душу».

Заздрість гризе людину не тому, що їй чогось бракує, а че-
рез те, що в іншого щось є. Людина починає порівнювати. Її 
мучить нав’язлива думка, що інші кращі за неї. Апостол Пав-
ло говорить у Посланні до коринтян: «Не сміємо судити чи 
рівняти себе до інших, що хвалять самі себе; але ті, що самі 
себе міряють по собі і порівнюють себе з собою, не є розум-
ними» (2 Кор. 10:12).

Нерозумність – протилежність мудрості. Це ірраціональ-
ні бажання, яким підпорядковане життя багатьох людей. Не-
розважливість виливається в почуття, позбавляючи людину 
здатності бути щасливою. Заздрісна людина сама страждає від 
своєї заздрості. Це прихована агонія.

Як і будь-яку хворобу душі, заздрість можна вилікувати. Зці-
лення душі – це духовне зцілення. Коли ти відкриваєш своє сер-
це Ісусові, Він допомагає тобі по-іншому дивитися на цей світ. 
Ти бачиш цілі, завдання і прекрасні гори, на які тобі належить 
піднятися. Не гай часу, спостерігаючи за тими, хто йде своїм 
шляхом. Твоя боротьба не проти інших людей. Ти борешся із 
собою. Успіх інших повинен радувати тебе, а не засмучувати.

Тебе і мене чекає довгий шлях внутрішнього розвитку, 
але ми не будемо йти по ньому самі. Не намагайся зцілитися 
самотужки, інакше твій шлях закінчиться в пустелі духовного 
цинізму.
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Відкрий очі, подивися на сонце, на чудеса творіння. Ти – 
частина цього чуда. Твоя мета не в тому, щоб дістатися туди, 
де знаходяться інші, а щоб втілити Божий задум щодо тебе. 
Будь щасливий в Господі, бо «лагідне серце – життя то для 
тіла, а заздрість – гнилизна костей».

Дерево над водним потоком
«І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що ро-
дить свій плід своєчасно, і що листя не в’яне його, – і все, що 
він чинить, – щаститься йому » (Псал. 1:3).

Про кого говорить Давид? Кожній людині хотілося б 
мати характеристики, так поетично описані в псалмі. Процві-
тання, достаток, успіх – це прекрасно.

У Біблії, особливо в книгах Псалмів і Приповістей, не-
одноразово говориться, що Бог бажає бачити Своїх дітей 
успішними в усіх сферах життя. Ти можеш мріяти про гарну, 
сповнений любові, про успішну професійну кар’єру, про гар-
ну освіту, цікаві подорожі, фінансову стабільність, про добро-
бут своїх дітей і міцну дружбу. Усе це прекрасно поєднується 
з християнством. Однак ніщо з цього не має стати головною 
метою твого життя. Усі ці мрії можуть здійснитися в резуль-
таті чогось більш глибокого і важливого.

Якщо ти вважаєш добробут метою свого життя, то можеш 
у кінці своїх днів залишитися ні з чим. Цілком імовірно, що ти 
матимеш певний достаток, але в серці поселиться порожнеча 
і розчарування, тому що ти біг не в тому напрямку, можливо, 
навіть у прямо протилежному.

У псалмі 1 успішна людина порівнюється з деревом, 
вкритим рясними плодами. Своєю плодючістю і зеленим 
листям дерево завдячує джерелу води, біля якого посадже-
не. Для хрис тиянина таким Джерелом життя та енергії є Ісус 
Христос.

Дерево без води гине, а якщо й виживає, то не плодоно-
сить. Навіть пальми в пустелі потребують води, яку їхнє ко-
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ріння знаходить глибоко в ґрунті. Чи може життя бути щас-
ливим, якщо в ньому немає Ісуса?

Що відбувається у твоєму серці? Досліджуй його до самих 
глибин, щоб виявити потаємні місця, пітьму яких неможливо 
розвіяти світильниками раціоналізму і логіки. Там ховається 
щось хворобливе, суперечливе, спустошливе. Усередині нас 
немає жодного джерела. Тільки той, Хто вищий за все творін-
ня, наповнює нас життям.

Чи бажаєш ти бути успішним у всьому? Перш ніж почати 
працювати заради втілення своєї мрії, згадай, що по-справж-
ньому щасливий той, хто «як дерево, над водним потоком по-
саджене, що родить свій плід своєчасно».

Трудотерапія
«Людина трудяща працює для себе, бо до того примушує рот 
її» (Прип. 16:26).

Коли ми з братами були дітьми, нам дуже подобалося 
грати у футбол. Ми проводили майже цілий день на вулиці, і 
якби голодний шлунок не кликав нас додому, ми б грали ці-
лодобово.

Одного разу наша мама не приготувала обід. Ми забігли 
з вулиці на кухню, але їжі не було, а мама поводила себе так, 
ніби не помічала, що ми прийшли пообідати. Мій старший 
брат запитав: «Мамо, ти нічого не приготувала?» – і отримав 
просту відповідь: «Ні». «Але ми хочемо їсти, ми голодні», – 
приєдналися інші. «Тоді приготуємо обід разом», – запропо-
нувала мама. Я добре засвоїв той урок.

Праця завжди входила в Божий задум і була призначена 
для розвитку та виховання людини. До гріхопадіння праця 
була тільки благословенням. Після гріхопадіння вона зали-
шилася благословенням, але в результаті ми часто відчува-
ємо втому, біль, розчарування. З іншого боку, людина іноді 
проявляє лінь і недбалість. Тому Бог використовує голод, щоб 
мотивувати людину до роботи.
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Сьогодні, як і щодня, тобі потрібно йти на роботу. Не 
сприймай це як важкий тягар, насправді це благословення. 
Виконуй усе, що повинен, старанно і ретельно, навіть якщо 
твоє заняття здається тобі незначним. Якщо людина вважає 
якусь роботу неважливою, щоб виконувати її на совість, то їй 
ніколи не доручать відповідальну справу.

Виконуй ту роботу, яка в тебе є зараз. Шукай нові мож-
ливості, тільки не сиди склавши руки. Будь-яка чесна робота 
краща за неробство.

Щоб робота була благословенням для тебе, потрібно пе-
ребувати в мирі з Богом. Він позбавить тебе нерішучості й 
страху, дасть сили, бажання, оптимізм.

Зроби сьогоднішній день днем   плідної роботи. Нехай Бог 
благословить діла твоїх рук. Пам’ятай, що «людина трудяща 
працює для себе, бо до того примушує рот її».

Правда кожного часу
«Блаженні, хто держиться права, хто чинить правду кожного 
часу!» (Псал. 106:3).

Наведений текст ясно говорить про те, що чинити прав-
ду означає не просто правильно поводитися. Єдиний шлях до 
щастя – бездоганно послідовне життя. Однак праведність у 
біблійному світогляді – це не тільки лінія поведінки.

Пророк Єремія пише: «Ось дні наступають, – говорить 
Господь, – і поставлю Давидові праведну Парость, і Цар заца-
рює, і буде Він мудрий, – і правосуддя та правду в Краю запро-
вадить» (Єрем. 23:5). Цар, про Якого йдеться в пророцтві, не 
тільки чинить праведно і справедливо. Він і є праведність та 
справедливість. Праведності без Ісуса Христа не існує. Тому 
ті, хто, згідно з 106 псалмом, держиться права, – це люди, які 
перебувають в єдності з Ісусом.

Вірш також говорить про те, що вони постійно чинять 
правду. Християнське життя не може бути сухою теорією. Не-
достатньо знати, що Христос помер за тебе і що єдиний спо-
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сіб здобути праведність – мати близькі стосунки з Ним. Це 
прекрасні слова, але потрібно перейти від теорії до практики. 
Необхідно щодня втілювати свою віру в життя.

Псалмист пише, що секрет щастя в тому, щоб чинити прав-
ду. Як може дотримання правил, які буває важко виконати, 
принести щастя? Ісус Христос помер на хресті не тільки для 
того, щоб дарувати нам вічне життя, а й щоб ми втілити в жит-
тя Божі Заповіді, які фарисеї перетворили на мертву букву.

Чинити правду означає перебувати в спілкуванні з Ісусом. 
Це неймовірно збагачує життя, надає йому сенсу, робить яскра-
вими навіть найтемніші моменти людського існування.

Не дивися на Божественні принципи як на мертвий звід 
правил і заборон. Знайди в них відображення характеру Ісуса 
Христа і втілюй їх у своє життя. Це секрет щастя, якого ти 
відчайдушно шукаєш.

Запам’ятай вищенаведений вірш і повторюй його сьогодні 
протягом дня: «Блаженні, хто держиться права, хто чинить 
правду кожного часу!»

Мудра старість
«Сивизна – то пишна корона, знаходять її на дорозі праведно-
сти» (Прип. 16:31).

Старість часто асоціюється з мудрістю. Адже чим довше 
людина живе, тим більше в неї знань і життєвого досвіду. По-
ради старійшин завжди цінувалися. У біблійні часи царі ото-
чували себе радниками, в основному похилого віку.

Однак у книзі Приповістей не йдеться про те, що мудри-
ми можуть бути тільки люди похилого віку. Безумовно, дос-
від прожитих років повинен навчити людину багатьом речам. 
Однак часто ми не робимо правильних висновків із життєвих 
ситуацій. А мудрим можна назвати тільки того, кого Бог зав-
дяки досвіду навчив чинити правильно і все зважувати.

Наведений вірш стверджує, що сивина – це корона слави. 
Тобто довге життя – це не тільки благословення, а й перева-
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га. Проживши досить довго, ти накопичив багатство, яке до-
рожче за гроші. Це багатство прожитих моментів, сукупність 
знань. Та чи достатньо цього?

З біблійної точки зору все це має цінність тільки тоді, коли 
людина йшла до старості шляхом праведності.

Без Бога ти накопичуєш роки життя, можливо, знання, 
але не мудрість. Я знаю надзвичайно мудрих молодих людей 
і людей похилого віку, які до останнього дня свого життя ро-
били одну помилку за іншою.

Помилки не завжди припускаються через брак мудрості. 
Це частина процесу, за допомогою якого Бог допомагає лю-
дині удосконалюватися. Зазвичай не припускаються помилок 
ті, хто нічого не робить. Лише той, хто ходить з Богом, може 
вчитися на помилках, рости і досягати зрілості.

Боже мій! Допоможи мені старіти мудро, вчитися на нев-
дачах і перемогах, помилках та досягненнях, щоб бути корис-
ним порадником для молодих!

Дорогий друже, якщо ти вже прожив довге життя і сьо-
годні тобі багато чого дається важко, не дозволяй думкам про 
свою безпорадність оселитися у твоєму серці. Сиве волосся і 
зрілий вік будуть свідченням твоєї мудрості, якщо твоє серце 
належить Ісусу. А якщо старість у тебе ще попереду, то живи, 
пам’ятаючи: «Сивизна – то пишна корона, знаходять її на до-
розі праведности».

Звіщай про Його діла
«Дякуйте Господу, кличте Ім’я Його, серед народів звіщайте про 
чини Його» (Псал. 105:1).

Якось одна людина сказала мені: «Я знаю, що маю мо-
литися і роздумувати про Боже Слово щодня, оскільки так я 
спілкуюся з Ісусом. Однак у мене нічого не виходить. Я не раз 
вирішував приділяти достатньо часу для Бога, але минає кіль-
ка днів, і мої наміри тануть. Що зі мною не так? Чому в мене 
не виходить бути постійним у молитовному житті?»
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Псалмист відповідає на це запитання. Щоб молитовне 
життя християнина було постійним, воно має включати в 
себе три дії: потрібно славити Бога, кликати Його Ім’я і   зві-
щати про Його діла. До того ж остання дія скріплює дві перші.

Якщо ти обмежуєш своє духовне життя тільки молитвою і 
читанням Біблії, то через деякий час твоя мотивація знизить-
ся. Бажання щоденного спілкування з Ісусом міцніє, коли ти 
звіщаєш про Його діла.

Будь-яка засвоєна, але не передана істина скоро забуваєть-
ся. А коли ти свідчиш про те, що Ісус робить для тебе щодня, 
твій християнський досвід поглиблюється. У тобі зростає ба-
жання більше пізнавати Ісуса, молитися і досліджувати Біблію.

Щоденне свідчення – це єдиний шлях, що веде до духов-
ного зростання. Ісус доручив Своїм учням проповідь Єванге-
лія не тому, що не міг знайти іншого способу сповістити сві-
тові, а тому, що ми, люди, маємо потребу в тому, щоб звіщати 
про Його діла. Так ми не забуваємо про все, що Бог зробив 
для нас. Досвіди з Господом оживають знову, коли ми розпо-
відаємо про них іншим.

Розкажи комусь сьогодні про чудеса, які Ісус здійснив для 
тебе, – і ти побачиш, що це допомагає не тільки зміцнитися в 
істині, а й забути про смуток, труднощі та випробування, що 
відволікають твою увагу.

Скажи разом із псалмистом: «Дякуйте Господу, кличте 
Ім’я Його, серед народів звіщайте про чини Його».

Заради життя дітей
«Картай свого сина, коли є надія навчити, та забити його – не 
піднось свою душу» (Прип. 19:18).

Дієслово «картати» (євр. ясáр) має на увазі як повчан-
ня, так і дисциплінування, осуд, покарання. Наставляючи сво-
їх дітей, ти закладаєш в їхні серця насіння знання життя. Кар-
таючи, ти «прополюєш» хороші рослини від бур’янів. Інакше 
кажучи карай дитину, щоб вона не загинула.
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Виховання дітей – захоплююче заняття. Під час останньої 
відпустки з нами була наша півторарічна внучка. Було цікаво 
спостерігати, як вона намагається все повторювати за нами. Ми 
називали їй нові слова, і вона охоче вчилася. Мені подобається 
навчати – від щирого серця віддавати частинку себе іншим.

Однак навчання – тільки половина процесу виховання. 
Інша половина не менш важлива. Це дисципліна й покаран-
ня, як написано в Біблії. Йдеться не тільки про фізичне пока-
рання, хоч у біблійні часи воно було невід’ємною частиною 
виховання. Сенс покарання в тому, щоб повернути дитину на 
правильний шлях, коли вона, керуючись своїми поривами, 
ухиляється від нього й починає йти своєю дорогою.

Повна відмова від покарання – небіблійна ідея. Що ти ро-
битимеш, якщо твоя дитина бігає біля краю прірви, ризику-
ючи впасти? Звісно, попередиш її, поговориш з нею. А якщо 
вона продовжує поводити себе так само? Попередиш ще раз. 
Та якщо і це не подіяло? Найімовірніше, прогулянка для неї 
на цьому й закінчиться…

Фізична небезпека – не найстрашніше. Життя сповнене 
моральних ярів і прірв, що загрожують вічному життю твоєї 
дитини. Тому не мовчи, не будь поблажливим, наполегливо 
виконуй свій батьківський обов’язок. Навчай, наставляй, по-
переджай, а коли необхідно, і карай, це дисциплінує дитину.

Любов не тільки в тому, щоб давати дитині все, що вона 
бажає. Дисципліна – це також вияв любові. І ти не самотній у 
нелегкій батьківській праці. Люблячий Бог, Який подарував 
тобі дітей, допоможе й виховувати їх.

Нехай Господь благословить тебе і твоїх дітей. Пам’ятай: 
«Картай свого сина, коли є надія навчити, та забити його – не 
піднось свою душу».

Світанок надіі
«Об’яви мені вранці Своє милосердя, бо на Тебе надіюсь, по-
відом Ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до Тебе під-
ношу я душу свою» (Псал. 143:8).
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Іноді ти лягаєш спати, пригнічений тягарем турбот, спо-
діваючись, що наступного дня вранішнє сонце розсіє темряву 
ночі, а з нею й усе погане, і ти прокинешся вільним від проблем.

У Давида були такі самі проблеми, як і в нас. Нікого з бі-
блійних героїв не обминули життєві випробування. На шляху 
до славної перемоги в них були моменти відчаю, страху, зне-
віри і навіть бажання відступити.

Ти живеш у світі, сповненому страждань і болю, тому ви-
пробування й прикрощі часто стукають у твої двері. Вони, як 
великі камені, стають перепоною на шляху. Доводиться при-
бирати їх, щоб продовжувати йти до поставленої мети.

Давид не сподівався самостійно знайти рішення. «На Тебе 
надіюсь», – у молитві говорить він Богу. Ця довіра давала Да-
виду надію, що наступного ранку Господь відповість йому.

Завжди існує вихід із ситуації, якою би безнадійною вона 
не здавалася. Секрет перемоги в тому, щоб знайти правиль-
ний шлях. І Давид просить Господа: «Повідом Ти мене про 
дорогу, якою я маю ходити».

Бог не показує шлях якимось містичним способом. Тобі 
не треба стояти і зосереджено чекати, коли перед тобою від-
криється таємнича дорога. У тебе є Боже Слово, і через нього 
Господь готовий показати тобі шлях.

Ніщо не втрачено, поки Ісус керує твоїм життям. Не від-
ступай. Розгорни Біблію і шукай Божі відповіді на свої запи-
тання про труднощі в шлюбі, непорозуміння з дітьми, про не-
вдачі на роботі, фінансові труднощі тощо.

Сьогодні настав той світанок, про який говориться в псал-
мі 143. Слухай голос Бога і зустрічай день сміливо і з оптиміз-
мом. Скажи, як Давид: «Об’яви мені вранці Своє милосердя, 
бо на Тебе надіюсь, повідом Ти мене про дорогу, якою я маю 
ходити, бо до Тебе підношу я душу свою».

Справжня великодушність
«Хто тисне нужденного, той ображає свого Творця, а хто мило-
стивий до вбогого, той поважає Його» (Прип. 14:31).
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Про щедрість і великодушність людини можна судити 
з того, як вона розпоряджається владою і грошима. Я знав 
одного багатого і впливового чоловіка, який в один момент 
втратив усе, що мав. Відчайдушна ситуація, у якій він опи-
нився, спонукала його читати Біблію і дивитися мої телеві-
зійні передачі.

«Гроші зробили мене гордим, – зізнався він. – Я відчував 
себе напівбогом, господарем світу. Якби я знав Боже Слово, 
то поводився б зовсім інакше».

Я познайомився з цією людиною, коли вона заново бу-
дувала свій бізнес, цього разу по-християнськи. Чоловік з 
повагою ставився до своїх працівників, називав їх друзями, 
а по неділях влаштовував безкоштовні обіди для нужденних 
свого міста.

Наведений вірш говорить про те, що нашими ділами ми-
лосердя ми вшановуємо Творця. Ми – канали, через які Бог 
бажає допомогти тим, хто страждає. Якщо наш канал пере-
критий, Господь знайде інший. Та доки ми залишаємося чи-
стими каналами, Боже милосердя виливається через нас на 
інших, і це благословення як для людей, так і для нас самих.

Хоч Соломон говорить про бідних і нужденних в мате-
ріальному плані, його слова можна застосувати і до людей з 
духовними потребами. Щасливі люди завжди уважні й готові 
підтримати добрим словом чи ділом засмученого і того, хто 
впав духом.

Жодну людину не обходять проблеми. Та один із найкра-
щих засобів для лікування хвороби духу – це допомога, яку ти 
надаєш тому, хто потребує більше, ніж ти. Мир у душі і задо-
волення від виконаного обов’язку тісно пов’язані.

Простягни руку ближньому. Постарайся побачити людей 
такими, якими їх бачить Бог. Якщо ти ставишся до людей з 
повагою, то таким чином виявляєш повагу і до себе. Ті, хто 
потребує тебе, перебувають значно ближче, ніж ти думаєш. 
Нехай Бог благословить тебе сьогодні в стосунках з людьми. 
Будь щедрий і великодушний, тому що «хто тисне нужденно-
го, той ображає свого Творця, а хто милостивий до вбогого, 
той поважає Його».
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Вірність і непорочність
«Мої очі – на вірних землі, щоб сиділи зо мною. Хто ходить до-
рогою невинного, той буде служити мені» (Псал. 101:6).

Мартін Лютер називав цей псалом «псалмом для пра-
вителів». У ньому Давид описує ті риси, які він бажає бачити в 
можновладців. У наведеному тексті підкреслені дві якості тих, 
хто обраний на службу державі, – вірність і непорочність.

Життя – це процес, у якому кожен день повинні про-
являтися непорочність, святість, вірність і справедливість. 
Життя – це рух уперед.

Зростання у Христі вимагає певної кількості часу. Свято-
му Духу досить однієї секунди, щоб ти навернувся, але Йому 
потрібно ціле твоє життя, щоб ти прагнув до досконалості. 
Спочатку ти спотикаєшся, падаєш. Згодом стаєш уважнішим, 
а твої кроки – твердішими. Падіння – це ще не поразка, якщо 
ти встаєш, а не залишаєшся лежати в гріховній куряві.

Необхідно бути терплячим. Спочатку тобі може здавати-
ся, що ти не просуваєшся ні на крок, а значить, не досягнеш 
своєї мети. У такі моменти тримайся за руку Небесного Отця. 
Він ніколи не залишить тебе.

Бог звертає Свій погляд на вірних Йому. Це Його щирі 
діти, які, визнаючи свою слабкість, приходять до Нього, щоб 
отримати силу для переможного життя. Ті, хто шукає Бога, 
знаходять вірність і непорочність. Не старайся самостійно 
стати непорочним. Прийми цей дар з рук Ісуса.

Якщо ти прагнеш сформувати ці риси без Ісуса Христа, 
то, цілком імовірно, опинишся в лещатах моралізму і живи-
тимеш свою гордість та егоїзм. Моралізм дуже далекий від 
християнства.

Присвяти сьогоднішній день спілкуванню з Ісусом. Доз-
воль Йому брати участь у всіх твоїх справах. Прислухайся до 
того, що говорить Господь через Давида: «Мої очі – на вірних 
землі, щоб сиділи зо мною. Хто ходить дорогою невинного, 
той буде служити мені».
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Бог чує твою молитву
«Далекий Господь від безбожних, але справедливих молитву 
Він чує» (Прип. 15:29).

Лінда поверталася додому після євангельської програ-
ми, яку я проводив. Вона почула про Бога, про Його любов і 
силу. Того вечора тисячі людей відчули дотик Святого Духа, 
і багато хто вийшов уперед, аби прийняти Ісуса Христа як 
свого Спасителя. Лінда не вийшла. Вона не вірила в Бога 
і прий шла на зустріч тільки тому, що не змогла відмовити 
своїй близькій подрузі.

Однак Лінда звернулася до Господа з викликом. Вона ска-
зала у своєму серці: якщо Бог справді всесильний, то Він міг би 
зробити так, щоб її чоловік, якого вона не бачила вже двадцять 
років, зв’язався з нею. Лише в такому разі Лінда була готова 
повірити в існування Господа. Як тільки вона переступила по-
ріг своєї квартири, задзвонив телефон. Вона взяла слухавку і 
почула… голос чоловіка. Коли Лінда розповідала про це, у неї 
сльози наверталися на очі. «Я зрозуміла, що для Бога немає ні-
чого неможливого», – зізналася вона.

Господь завжди чує молитви праведних, стверджує Со-
ломон. Можливо, Його відповідь виявиться не такою, як ти 
очікуєш, але Він готовий відповісти, якщо твоє серце відкрите 
для Нього.

Лінда була невіруючою. Чи відповідає Бог на молитви тих, 
хто не вірить в Нього? У цьому полягає чудо віри. Для Бога 
важливо, щоб ти підняв очі на небо в пошуках свого Творця.

Наведений вірш говорить, що від нечестивих Господь 
віддаляється. Насправді це люди першими віддаляються від 
Нього. У Біблії нечестиві описані як ті, хто нехтує Божими на-
становами. Вони глузують з істин Слова Божого і живуть, як 
їм заманеться. А коли в розпачі волають про допомогу, – адже 
навіть закоренілі атеїсти іноді згадують про Бога, – їхні бла-
гання залишаються без відповіді. Господь не відповідає, тому 
що ними керує не каяття, а бажання врятуватися від наслідків 
власних гріхів.
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Звертайся до Ісуса в молитві. Розповідай Йому про своє 
життя, про перемоги і невдачі. Вір, що твоя молитва буде по-
чута, тому що «далекий Господь від безбожних, але справед-
ливих молитву Він чує».

Радісне служіння
«Служіть Господеві із радістю, перед обличчя Його підійдіте зі 
співом!» (Псал. 100:2).

Чи бажаєш ти здобути перемогу і досягнути успіху в жит-
ті? Чи хочеш, щоб люди визнавали твої досягнення? Чи бажаєш 
бути лідером? Псалмист говорить, що життя служіння сповнене 
радості й задоволення. Коли на серці радісно,   людина щаслива.

Якось я запитав групу співробітників однієї фірми, куди 
мене запросили: «Кому з вас хотілося б стати наступним керів-
ником вашої фірми?» Ніхто не підняв руки. Напевне, тому, що 
нинішній начальник також був присутній у залі. Мабуть, не-
скромно висувати свою кандидатуру або ніхто не відчував себе 
досить підготовленим для такої відповідальності.

Християни схильні думати, що ніхто не повинен хотіти 
бути першим. Однак Ісус сказав: «Не так буде у вас: бо хто 
хоче між вами стати великим, той хай буде вашим слугою» 
(Матв. 20:26). Ісус нікому не забороняє бути лідером, рости, 
бути успішним. Немає нічого гріховного в тому, щоб хотіти 
стати найкращим професіоналом у певній сфері життя. Та 
якщо ти бажаєш усього цього, тобі необхідно добре зрозуміти 
слова Учителя.

Ісус пов’язав верховенство зі служінням. Чим більше люди-
на служить іншим, тим кращим лідером вона буде. Мета життя 
не в тому, щоб бути найголовнішим і найважливішим. Той, хто 
бажає бути першим, живе для того, аби служити іншим. Тоді 
люди самі визнають його першим.

У наведеному вірші псалмист говорить про служіння 
Богу. Щоб служити, ти насамперед повинен забути про его-
їзм і визнати себе слугою. Служи з радістю, і ти побачиш, як 
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твоє життя наповнюється Божими благословеннями: «Бо до-
брий Господь, Його милість навіки, а вірність Його – з роду 
в рід!» (в. 5).

Вірність Господа в тому, що Він виконує Свої обіцянки, да-
руючи перемогу за перемогою тим, хто живе служінням.

Зроби сьогоднішній день днем   служіння. Проси Бога допо-
могти тобі менше думати про себе і більше – про інших. Якщо 
ти зробиш це, то повернешся ввечері додому з почуттям задо-
волення і радості. «Служіть Господеві із радістю, перед облич-
чя Його підійдіте зі співом!» 

Любов і ненависть
«Ліпша пожива яринна, і при тому любов, аніж тучний віл, та 
ненависть при тому» (Прип. 15:17).

Уранці 17 листопада 2004 року я та Гільєрмо снідали в 
будинку колумбійської сім’ї, яка жила тепер в Еквадорі. Гос-
подиня Люс Дарі розповіла, що вони втекли зі своєї країни 
після того, як група озброєних повстанців захопила ферму її 
батька. «Нам вдалося врятувати тільки власне життя», – ска-
зала вона.

Сім’я дісталася до сусідньої країни. У них не було нічого, 
крім готовності працювати і будувати життя спочатку. Усе 
їхнє минуле залишилося далеко, на землі, розтерзаній бра-
товбивством. Люс Дарі розповідала, а на її обличчі було вид-
но тінь болю та смутку.

Довго її переповнювало обурення і бажання помстити-
ся. Та одного разу вона відкрила Слово Боже і зрозуміла, що 
злоба в її серці жодним чином не впливала на її кривдників, 
а руйнувала її саму. І тоді Люс Дарі зупинилася, проаналізу-
вала своє життя й навернулася до Ісуса. Спаситель очистив 
її від ненависті, і серце жінки наповнилося таким миром, як 
дзеркальне озеро в погожий день.

Гільєрмо, що сидів поруч зі мною, також утік з Колумбії. 
Він слухав, намагаючись приховати сльози і крадькома ви-



401401

тираючи їх. Коли Люс Дарі замовкла, він подивився на неї й 
сказав: «Я син одного з лідерів тих повстанців, які увірвалися 
до вашого будинку і забрали його у вас». Здавалося, у повітрі 
застигла напружена тиша. Син переслідувача і переслідувані 
сиділи разом за одним столом, вражені почутим. Вони уважно 
дивилися одне одному в очі, але в їхніх поглядах не було ні 
образи, ні бажання помсти, тому що всі любили Ісуса.

Будь щасливий, живи люблячи. Любов покриває безліч 
гріхів. Любов очищає серце. «Ліпша пожива яринна, і при 
тому любов, аніж тучний віл, та ненависть при тому».
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Не бійся!
«Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролі-
тає» (Псал. 91:5).

У кімнаті було зовсім темно, не горів навіть вуличний 
ліхтар. Хуан лежав з розплющеними очима, але бачив тіль-
ки темряву. Ще більша темрява панувала в його душі. Серце 
краяли безвихідь, сумніви, небажання змиритися з дійсністю. 
Сьогодні він поховав дружину, яка загинула в автокатастро-
фі… Друзі та родичі роз’їхалися по домівках, а він залишився 
сам. Поруч спали троє його маленьких дітей. Тепер їхня доля 
хвилювала Хуана найбільше.

Як жити далі без коханої дружини? Як заповнити в ди-
тячих серцях ту порожнечу, яка з’явилася зі смертю матері? 
Чому Бог допустив це в його житті? Хуан думав про майбутнє, 
і йому ставало страшно.

Раптом голос п’ятирічного сина змусив його отямитися від 
гірких роздумів: «Тату, тут зовсім темно, я нічого не бачу. Але 
я знаю, що ти тут. Адже ти справді тут?» Сльози потекли по об-
личчю Хуана. Він погладив сина по голові, і той знову заснув. А 
Хуан сказав Богу: «Господи, у моєму житті так темно. Стільки 
болю і смутку! Я не можу бачити Тебе, але ж Ти тут, правда?»

Темрява – частина нашого життя. Сонячний день зміню-
ється темрявою ночі. Бувають похмурі дні і безмісячні ночі. І 
горе мені, якщо я не знаю, де знайти світло.

Псалом 91 говорить про життя під покровом Усевишньо-
го. Бог – наш притулок і фортеця. Він готовий закрити нас 
Своїми крилами від бід, як птах, який рятує своїх пташенят. 
Тому псалмист заявляє: «Не будеш боятися страху нічного».

Відкрий штори на вікнах своєї душі. Дозволь Господу осві-
тити її. Не бійся і не ховайся. Розкрийся, як квітка назустріч 
сонцю. Щоразу, коли буря вривається у твоє життя, згадуй, 
що понад чорними хмарами світить сонце.

Починається новий день. Якщо досі твої справи йшли не 
дуже добре, продовжуй боротися, покладаючись на Ісуса Хрис-
та. Багато здалося, так і не дізнавшись, що вони були за крок 
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від перемоги. Не відступай, адже ніщо не може перемогти лю-
дину, яка покладається на Бога.

Пам’ятаючи про це, зустрічай турботи нового дня. Довір-
ся Господу, і тоді «не будеш боятися страху нічного, ані стрі-
ли, що вдень пролітає».

Ти не будеш переможений
«Бо праведний сім раз впаде – та зведеться, а безбожний в 
погибіль впаде!» (Прип. 24:16).

У нашому світі постійно йде війна. Я говорю не про війни 
між державами. Наша планета охоплена духовним конфліктом, 
у якому вирішується вічна доля людей. Обвинувач намагається 
спотворити Божий образ. Він запевняє, що Бог – жорстокий 
і невблаганний тиран, якому немає жодного діла до творін-
ня. Він може також нашіптувати, що Господь безпринципний, 
невимогливий і все прощає. А іноді ворог навіть запевняє, що 
Бога не існує, що є тільки якась енергія або вселенський розум. 
Багато людей із задоволенням погоджуються з такими ідеями. 
Вони купують книжки з подібним змістом, дивляться телепе-
редачі, відвідують курси та тренінги, де навчають, що Бог роз-
чинений у всьому світі, що це рушійна ідея, і не більше.

Коли ж така стратегія не дає результатів, ворог починає 
переслідування. Проте книга Приповістей попереджає всіх, 
хто насмілюється нападати на вірних Богові: «Не чатуй на по-
мешкання праведного, ти безбожнику, не ограблюй мешкан-
ня його. Бо праведний сім раз впаде та зведеться, а безбожний 
в погибіль впаде!» (в. 15, 16).

Це одна з дивовижних обітниць Біблії. Твої вороги мо-
жуть робити все, що завгодно, щоб розправитися з тобою. 
Вони намагатимуться обманути тебе, влаштовуватимуть змо-
ви і вдаватимуться до насильства. Вороги можуть навіть важ-
ко поранити тебе, але не зможуть знищити. Скільки б разів ти 
не падав, Ісус підніме тебе і поставить на ноги. І тоді у ворогів 
не залишиться сил переслідувати тебе.
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Іноді ворожі стріли впиваються небезпечно близько від 
серця. Бувають моменти, коли ти відчуваєш, що твої сили ви-
черпані. Темрява і страх поселяються в серці. Дивися на Ісу-
са. Той, хто довіряє Йому, ніколи не зазнає поразки. Христос 
переміг смерть. Він вийшов з могили, і ворог змушений був 
замовкнути.

Будь-який біль мине. Будь-яка буря вщухне. Сходить сон-
це нового дня. Не впадай у відчай, не відступай. Дуже скоро 
твої вороги будуть переможені, бо «праведний сім раз впаде – 
та зведеться, а безбожний в погибіль впаде!»

Усім серцем
«Блаженні, хто держить свідоцтва Його, хто шукає Його всім 
серцем» (Псал. 119:2).

Який сенс у тому, щоб дотримуватися Божих принципів 
напоказ? Можливо, люди роблять це, щоб догодити іншим: 
церкві, сім’ї, суспільству. Недостатньо просто виконувати бі-
блійні приписи. Необхідно жити по волі Божій усім серцем, де 
б ти не знаходився: на людях чи на самоті. Неважливо те, що 
подумають інші, важлива тільки думка Бога.

Господь бажає спілкуватися з тобою, як батько із сином. 
Він створив тебе особистістю з думками, почуттями й ба-
жаннями. Ти не машина із заданим алгоритмом, яку просто 
використовують за призначенням. Для Бога ти – улюблена 
дитина. Господь розуміє, що ти не здатний завжди чинити 
правильно, тому бажає, щоб ти віддав Йому своє серце і був 
щасливий. Його настанови – не просто правила. У житті тих, 
хто дотримується їх від щирого серця, відбуваються чудеса. 
Це може стати і твоїм досвідом.

Віддаючи серце Богу, ти живеш для Нього. І це робить 
тебе щасливим. Якщо ти прислухаєшся до Божих порад, то 
не спотикаєшся, приймаєш правильні рішення, будуєш гарні  
відносини з людьми, дієш упевнено, твоє життя успішне і пов-
ноцінне.
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Бог пропонує нам простий шлях до щастя, але ми все 
ускладнюємо. Ми заглиблюємося в лабіринти міркувань, на-
магаємося пояснити незбагненне, вимірюємо чудеса розумом 
і губимося серед сумнівів, страхів, травм і комплексів. Ми по-
трапляємо до в’язниці власних помилок.

Ми втрачаємо здатність любити, а отже, не любимо Бога, 
самих себе і тих, хто поруч з нами. Ми тільки вдаємо, що люби-
мо. Замість любові в нашій душі порожнеча. Бог не бажає, щоб 
ти був нещасний. Тому Він намагається завоювати твоє серце, 
щоб ти не роздвоювався, не збирав крихт благословень життя з 
Богом, а насолоджувався ними у всій повноті. Ти або повністю 
належиш Богу, або ніколи не будеш щасливий.

Перш ніж продовжити свої справи, повтори: «Блаженні, 
хто держить свідоцтва Його, хто шукає Його всім серцем».

Оберни поразку на перемогу
«Не заздри насильникові, і ні однієї з доріг його не вибирай» 
(Прип. 3:31).

На стародавній вулиці Аточа в Мадриді в XVII столітті 
розташовувалася друкарня Хуана де ла Куеста. У ній 1604 року 
був надрукований перший екземпляр «Дон Кіхота» – роману, 
який входить в десятку найчастіше тиражованих книг в істо-
рії людства.

Мігель де Сервантес Сааведра любив мистецтво, але з не-
відомих причин вибрав військову кар’єру. Ніхто тоді не міг 
 уявити, що він стане найвидатнішим іспанським письменником.

Як же з’явився «Дон Кіхот»? Сервантес був солдатом в іспан-
ській армії і служив, захищаючи іспанську корону. У 1571 році 
він брав участь у відомій Битві при Лепанто в Греції, був по-
ранений, унаслідок чого його ліва рука втратила рухливість. 
Саме тому Сервантес отримав прізвисько «однорукий з Ле-
панто». Незважаючи на каліцтво, він залишився на службі. 
Через чотири роки його разом з братом захопили алжирські 
пірати і п’ять років тримали в полоні, вимагаючи викуп.

4 
ãðóäíÿ

 
      

ñåðåäà



407407

У результаті за його свободу була сплачена величезна 
сума. Він знову повернувся на службу, а 1590 року подав про-
хання про переведення до американської колонії. У ті часи 
такі рішення залежали від забаганок тих, хто був при владі. 
Оскільки у Сервантеса не було ані зв’язків, ані грошей, він з 
гіркотою усвідомив, що його військові заслуги нічого не варті 
в очах корони, тому не потрібно чекати за них нагороди.

Сервантес міг би позаздрити людям, які правдою і не-
правдою добивалися милості від влади, міг вдатися до скарг 
і гіркого смутку. Однак замість цього він написав свій ше-
девр – роман «Дон Кіхот».

Сервантес не потрапив до Америки, а його роман – так. 
Він був виданий на 50 мовах. Я прочитав цей роман ще підліт-
ком, коли мені було тринадцять років.

Іноді справді нелегко зрозуміти, чому погані люди досяга-
ють успіху, але не заздри їм і не роби, як вони. Дивися вперед 
і вір, що Ісус оберне несправедливість, проявлену до тебе, на 
благословення. Послухай пораду Соломона: «Не заздри на-
сильникові, і ні однієї з доріг його не вибирай».

Що таке справедливість?
«Бо Господь справедливий, кохає Він правду, – праведний ба-
чить обличчя Його» (Псал. 11:7).

Мати, яка плаче над тілом шістнадцятирічного сина, 
убитого бандитами, вимагає справедливої   розплати. Чоловік, 
спостерігаючи за тим, як повінь зносить будинок, який він бу-
дував роками, безсило повторює: «Це несправедливо». «Якби 
в цьому світі було хоча б трохи справедливості, то всі ці діти 
не залишилися б без сім’ї», – каже соціальний працівник, пе-
регортаючи нову справу.

Що таке справедливість? Як чинити справедливо? Що оз-
начає бути справедливим? Біблія говорить, що Господь пра-
ведний, тобто справедливий. Текст в оригіналі дає зрозуміти, 
що справедливість – риса Божого характеру. Господь любить 
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правду, тому що Він – праведний. Бог не може бути неспра-
ведливим.

Однак текст не тільки описує характер Бога. Він торкається 
і природи людини, запевняючи, що праведник побачить Бога. 
Темрява розсіюється в присутності світла. Як може людина не-
праведна, оточена мороком, бачити обличчя Бога, Чиє сяйво 
перевершує сяйво сонця? Це неможливо.

Якщо людина бажає бути праведною, у неї є тільки один 
шлях. Апостол Павло пише: «Того, Хто не знав гріха, Він зро-
бив за нас гріхом, щоб ми в Ньому стали Божою праведністю» 
(2 Кор. 5:21).

В Ісусі людина не просто знаходить праведність, вона 
стає праведною. Християнин чинить праведно не тому, що 
це його обов’язок, а тому, що він любить праведність. Він 
праведний, бо прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя і 
Гос подаря життя.

Чи бажаєш ти бути праведним? Чи хотілося б тобі чини-
ти мудро та справедливо за будь-яких життєвих обставин? У 
тебе є тільки один шлях ‒ Ісус. Тому сьогодні, перш ніж при-
ступити до справ, помолися Йому і не роби жодного кроку без 
Нього. Христос – твоя праведність.

Де б ти не був, нехай усі бачать у тобі людину справедли-
ву, «бо Господь справедливий, кохає Він правду, – праведний 
бачить обличчя Його».

Дорога праведності
«Бо бридить Господь крутіями, а з праведними в Нього друж-
ба» (Прип. 3:32).

Соломон говорить, що Господь спілкується з праведни-
ми. Деякі знаменитості одружуються таємно, не привертаючи 
до себе уваги. Вони не оголошують про церемонію публічно і 
запрошують лише найближчих друзів. Багато людей готові за-
платити будь-які гроші, аби тільки потрапити на весілля свого 
кумира і потім розповідати, що вони є його друзями.
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У Бога також є коло близьких друзів, яких Він приймає, 
не дивлячись на обличчя. Було б несправедливо, якби Гос-
подь обирав, кого наблизити, а кого ні. Кожен, хто пішов за 
Ісусом Христом шляхом праведності, стає Його близьким 
другом.

Бог, Творець і Цар Усесвіту, закликає всіх людей стати 
Його друзями. Прийняття людиною Його праведності – це 
пропуск у коло друзів. І це не результат власних зусиль та са-
модисципліни, а дар Божий, отриманий в момент, коли люди-
на ступає на шлях спілкування з Господом.

Плоди людських зусиль – просто імітація живих плодів 
Святого Духа, які можуть принести короткочасне задоволен-
ня, але не щастя.

Святість і праведність – результат щоденного спілкуван-
ня з Ісусом Христом. Він прощає і перетворює, очищає від 
гріха, щоб у людині засяяв досконалий Божий характер.

Наведений вірш змальовує й протилежну картину. Роз-
пусні люди викликають у Бога огиду. Це ті, хто вважав за 
краще блукати своїми дорогами, не звертаючи на Господа 
жодної уваги.

Сьогоднішній день може стати днем   твого спілкування з 
Ісусом. Іди по життю, пам’ятаючи: «Бо бридить Господь кру-
тіями, а з праведними в Нього дружба».

Урятовані милістю 
й вірністю Бога
«Пам’ятає Він Якову милість Свою, й Свою вірність для дому 
Ізраїля. Бачать всі кінці землі те спасіння, що чинить наш Бог» 
(Псал. 98:3).

У  Парижі багато пам’яток, і в кожної – своя історія. 
Одне з найпопулярніших туристичних місць – Нотр-Дам де 
Парі, величний Собор Паризької Богоматері. З його дзвіни-
цею пов’язана доля Квазімодо, персонажа роману Гюго. Він 
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народився з фізичними вадами, тому мати відмовилася від 
нього, залишивши в яслах для підкидьків біля відомого собо-
ру. Квазімодо став дзвонарем і оглух від дзвону дзвонів. Його 
життя було обмежене рамками собору. Ізольований від су-
спільства через своє каліцтво, він знаходився в повному під-
порядкуванні священика – прийомного батька, який своїми 
діями зруйнував мрію Квазімодо, коли той закохався в циган-
ку Есмеральду.

Усі ми, які народилися в цьому світі гріха, певною мірою 
ізольовані й приречені на життя в самоті та розпачі. І в кож-
ного з нас є «наглядач», який готовий зруйнувати наші мрії, 
цінності, принципи. У нас не було б майбутнього, а тільки 
минуле, обтяжене гнітом провини, але Господь не забув про 
Свою милість і вірність до нас.

Завдяки вірності й милості Бога ми спасенні. Спасіння – 
це свобода. Ми вільні прагнути до своєї мрії, вільні від тягаря 
провини, від гріховного каліцтва. Ми можемо написати нову 
історію свого життя.

Не слід жити в полоні спогадів. Немає причини ховатися 
від провини. Ти можеш жити відкрито, вільно, дихати на пов-
ні груди, адже на Голгофському хресті Бог явив Свою вірність 
та милість до тебе. Там була сплачена висока ціна за твою 
провину. І сьогодні всі повинні побачити диво, яке сталося у 
твоєму житті.

Квазімодо все-таки вийшов за межі собору, але стикнув-
ся з жорстокістю і насмішками. Коли ти спустишся з Голгоф-
ського пагорба, усі помітять, що ти змінився. Можливо, і з 
тебе за твою віру насміхатимуться. Та Христос не залишить 
тебе, адже Він вірний і милостивий.

Прославляй Бога. Вдячне серце – гарний початок дня. 
У тебе досить причин дякувати Господу, тому що «пам’ятає 
Він Якову милість Свою, й Свою вірність для дому Ізраїля. 
Бачать всі кінці землі те спасіння, що чинить наш Бог».
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«Дарунок людини виводить із утиску, і провадить її до вели-
ких людей» (Прип. 18:16).

Підносити подарунок людині, наділеній владою, або 
приймати дарунок, якщо ти сам впливовий, може бути не-
безпечно. Хабар – аморальний механізм, який використо-
вується, щоб отримати певну перевагу або навіть підкупити 
совість людини. Очевидно, що не про такі «подарунки» го-
ворить Соломон.

У біблійні часи перед царями і можновладцями не поста-
вали без дарів. Прийти до царя без дарів означало образити 
його.

Так і в наших відносинах з Богом. Ми повинні приходи-
ти до Нього з благоговінням і смиренням. Найкращий пода-
рунок для Творця від створеної Ним розумної істоти – щире 
серце, наповнене хвалою і поклонінням. Будь-яка жертва 
заради Бога – наслідок того, що відбувається у твоєму серці.

Існує дві небезпечні крайності. Перша – вважати, що 
Божі благословення можна купити за матеріальні прино-
шення. Друга – вважати, що Богу не важливо, з якими дум-
ками ти приходиш до Нього.

За часів Малахії люди думали саме так. Тому Бог сказав 
їм: «Шанує син батька, а раб – свого пана; та якщо Я вам 
батько, де пошана Моя? А якщо Я вам пан, де страх пере-
до Мною? говорить Господь Саваот... На жертівник Мій ви 
приносите хліб занечищений і кажете: Чим Тебе ми знева-
жили? Тим, що кажете ви: Трапеза Господня – вона погор-
джена!.. Принеси-но подібне своєму намісникові, чи тебе він 
вподобає, чи підійме обличчя твоє?» (Мал. 1:6-8).

Які дари ти пропонуєш Богу? З яким духом ти приходиш 
до Нього? Покірне серце, яке хоче виконувати Божу волю, 
ніколи не розчарується. Ісус завжди готовий вислухати щирі 
молитви Своїх дітей.

Задумайся сьогодні, тому що тільки гідний «дарунок лю-
дини… провадить її до великих людей».
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Цар, який любить правду
«А сила Царя любить право, справедливість Ти міцно поставив, 
Ти Якову право та правду вчинив!» (Псал. 99:4).

Якщо ти засмучений несправедливістю, поміркуй над 
щойно прочитаним віршем. Ми живемо у світі несправедли-
вості, тому багато що обурюватиме тебе. Судді помиляються 
не так через нездатність правильно оцінити ситуацію, як че-
рез недосконалість людських законів. Той, у кого багато гро-
шей, оплачує хороших адвокатів, які знаходять лазівки, щоб 
обійти закон.

Уся наша культура просякнута несправедливістю, і ми теж 
певною мірою нею заражені. Хто з нас не намагається отри-
мати вигоду при нагоді? Хто жодного разу не порушував за-
кони суспільства й країни? Хто бездоганно дотримується пра-
вил дорожнього руху?

Влада може зробити людину ще більш несправедливою. 
Кажуть, дай людині владу, і ти дізнаєшся, яка вона насправ-
ді. Влада застилає очі, розширює рамки дозволеного, ство-
рює умови, у яких іноді проявляється все найгірше, що є в 
людині.

Псалмист говорить про могутність, суд, справедливість і 
праведність Бога. Господь – джерело істинної справедливості. 
Людина, яка не благоговіє перед Богом, не може бути спра-
ведливою. Марно намагатися встановити справедливу систе-
му в суспільстві без Господа.

Людину, далеку від Бога, влада робить несправедливою, 
нечесною, упередженою, корисливою. Будь-яка влада не від 
Господа – руйнівна. Справжній лідер не той, хто панує над 
підлеглими, а той, хто використовує свою владу, щоб зробити 
щасливими людей, які перебувають у колі його відповідаль-
ності. За таким люди підуть самі.

Так Ісус Христос завойовував серця людей. Він не пере-
ставав бути Богом і завдяки Божественній силі міг примусити 
увесь світ піти за Собою. Та замість цього Він помер і Своєю 
смертю привернув до Себе мільярди людей. Маленька гру-
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па учнів після Його воскресіння перетворилася на величезну 
кількість послідовників.

Для чого ти використовуєш владу, дану тобі? Який ти лі-
дер? Чого бажаєш досягти? Куди ти ведеш людей і як до них 
ставишся?

Перш ніж приступити до справ, скажи Богу: «А сила Царя 
любить право, справедливість Ти міцно поставив, Ти Якову 
право та правду вчинив!»

Не переставай навчатися
«Сину мій, не забудь ти моєї науки, і нехай мої заповіді стере-
жуть твоє серце» (Прип. 3:1).

Життя – це постійне навчання, не обмежене певним 
періодом часу або розкладом занять. Ми вчимося щодня, по-
стійно, безперервно. Перестати навчатися означає перестати 
жити. Щасливі ті, хто вчиться в найкращого Вчителя – Ісуса 
Христа.

Ведучи автомобіль по якомусь незнайомому місту, я ча-
сто зупиняюся і запитую дорогу. Були випадки, коли мене 
направляли по неправильному шляху, і я витрачав час на те, 
щоб зрозуміти, як виїхати на потрібну дорогу. При цьому я 
нервував, сердився, стомлювався. Важливо, щоб дорогу тобі 
показував той, хто дійсно її знає.

Соломон пише про Бога як про найкращого Вчителя і На-
ставника. Отець турбується про щастя Своїх дітей. Він просить 
не забувати Його настанов. Найбільше Бог бажає, щоб Його 
дочки й сини навчилися бути щасливими.

Найпоширеніша проблема в процесі навчання – забування. 
Ти старанно навчаєшся, але на іспиті всі знання немовби випа-
ровуються з голови. Ти забуваєш, щосили стараєшся згадати, 
але марно, і отримуєш незадовільну оцінку на іспиті.

Життя сповнене заліків та контрольних робіт, і гарна оцін-
ка – складова щастя. У критичні моменти дуже важливо згада-
ти те, що допоможе тобі прийняти правильне рішення.
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Соломон пов’язує навчання із серцем. Він каже: «...Не за-
будь ти моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце». 
Це пряма вказівка   на внутрішнє єство людини. Її розум, почут-
тя й тіло – нероздільні. Недостатньо вірити в Бога розумом, 
необхідно довіритися Йому всією душею та силами. Без знань 
не обійтися. Бути слухняним – життєво важливо.

Пам’ятаючи, що навчання – це процес, не падай духом. 
Доки живеш, можеш учитися – іноді через сльози і біль, іноді 
з радістю та задоволенням. Ти будеш спотикатися і збиватися 
з дороги, падати, вставати, обтрушувати з себе пил. Та най-
важливіше – продовжувати вчитися, тому що таке життя. Бог 
каже тобі: «Сину мій, не забудь ти моєї науки, і нехай мої за-
повіді стережуть твоє серце».

Більше від неба
«Бо більше від неба Твоє милосердя, а правда Твоя – аж до 
хмар!» (Псал. 108:5).

Та ніч здавалася йому найбільш непроглядною і сум-
ною. Темрява була густою і в’язкою. Десь усередині вона відгу-
кувалася тугою, порожнечею, відчаєм і болем. Який сенс жити 
таким життям? Те, чим він раніше захоплювався, тепер давило, 
як прокляття. Колишня жага до пригод з часом перетворилася 
на божевільне і нестримне падіння в смертельну прірву…

Та раптом у цьому мороці з’явився проблиск – несподіва-
ний, дивовижний. Він прийшов у вигляді музики. Невимовно 
прекрасні звуки перенесли його в донині незнаний світ. Слова 
співу, які з такою точністю описували його трагічний стан, за-
кінчувалися надією, що дарує зцілення змученому серцю.

Коли євангельська програма завершилася і всі виходили зі 
стадіону, він підбіг до мене, схвильований, зі сльозами на очах, 
і голосно вигукнув: «Дякую!» Він відчував, що жива вода Єван-
гелія очистила його душу від накопиченого в ній бруду. «Дякую 
за те, що розповіли мені про Божу любов, – сказав він. – Я ніко-
ли не думав, що хтось може любити мене так сильно».
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Божа любов і милість! Що сталося б зі мною і з тобою, 
якби Його милість не була вища за небо, як пише псалмист?

Образ небес часто використовується для того, щоб пере-
дати ідею величі. Небо неможливо виміряти. Людський ро-
зум неспроможний осягнути його безмежність.

Завдяки Божій милості ми отримуємо те, чого не заслу-
говуємо. Вона звільняє нас від найжахливішого наслідка грі-
ха – смерті. Ми всі згрішили, тому заслуговуємо на смерть. 
Упродовж життя ми часто приймаємо неправильні рішення. 
Прагнучи до добра, вибираємо зло, але по Своїй милості Бог 
скасовує наш смертний вирок.

Пам’ятаючи про це, зроби сьогоднішній день днем   подя-
ки. Забудь минуле, живи сьогоднішнім днем, дивись у май-
бутнє з надією, навіть коли ситуація виходить з-під контро-
лю. Коли твоє серце стискається від болю, вір у Божу любов. 
Скажи Господу в молитві: «Бо більше від неба Твоє милосер-
дя, а правда Твоя – аж до хмар».

Серце і слова
«Мудросердого кличуть “розумний”, а солодощ уст прибавляє 
науки» (Прип. 16:21).

«Бо за словами своїми будеш оправданий, і за словами 
своїми будеш осуджений» (Матв. 12:37), – сказав Ісус, зверта-
ючись до фарисеїв, які часто використовували слова для того, 
щоб руйнувати життя.

Соломон говорить, що солодка мова додає знання. Фа-
рисеї, з якими в той день розмовляв Ісус, можливо, і не були 
грубі під час бесіди, проте вони помилялися у своїх сло-
вах. «Адже чим переповнене серце, те промовляють уста» 
(Матв. 12:34). Тому проблема фарисеїв була не в їхній мові, 
а в серці.

Одного разу я пішов до лікаря. Він запитав мене про моє 
самопочуття. Я відповів, що постійно відчуваю фізичну слаб-
кість, і лікар попросив мене показати язик. Я подумав: «Як 
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утома пов’язана з моїм язиком?» Та, напевно, лікар щось міг 
визначити по ньому.

Так і в духовному житті. Те, як ми використовуємо мову, 
показує, що в нас у серці. Якщо ти не перебуваєш у спілкуван-
ні з Богом, якщо не дозволив Йому привести твій внутрішній 
світ у порядок, то чи можуть твої слова бути для когось ко-
рисними й солодкими?

Соломон починає зі слів «мудросердий», а потім говорить 
про «солодощ уст». Так він підкреслює прямий зв’язок між 
серцем і тим, які слова і яким тоном ми промовляємо.

Савло переслідував християн і словом, і ділом. Проте до-
рогою до Дамаска він зустрів Ісуса, і з того моменту його мова 
стала інструментом проповіді Євангелія заради спасіння люд-
ства. Так Савло з Тарса став апостолом Павлом.

Ми всі можемо щодня спілкуватися з Ісусом і бути мудри-
ми. Серце мудрої людини переповнене благословеннями, і 
її слова несуть ці благословення іншим. Як свіжа вода, вони 
втамовують спрагу сердець, що страждають у цьому світі.

Чи бажаєш ти нести благословення іншим? Прийми твер-
де рішення у своєму серці – використовувати слова для того, 
щоб лікувати чиїсь рани, полегшувати біль і смуток. Пам’я-
тай: «Мудросердого кличуть “розумний”, а солодощ уст при-
бавляє науки».

Ненавидь зло
«Хто Господа любить, – ненавидьте зло! Хто рятує душі святих 
Своїх, Той визволить їх із руки несправедливих» (Псал. 97:10).

Нерідко люди, читаючи цей і подібні вірші, думають, 
що це авторитарна вимога нетерпимого Бога. Повеління не-
навидіти зло супроводжується уточненням, що воно дається 
тим, хто любить Господа. Ті, хто дивиться на цей вірш через 
призму примусу, забувають про два благословення: Бог бе-
реже душі святих і звільняє їх з руки нечестивих. Господу не 
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притаманна авторитарність. Будь-яке Його повеління вказує 
людині шлях до щастя.

Як Бог оберігає душі святих? Наш підсвідомий світ спов-
нений таємниць. Іноді людину охоплює страх, і вона стає не-
здатною впоратися з неприємною ситуацією, намагаючись 
сховатися від неї. Однак її підсвідомості нікуди сховатися. 
Людина опиняється віч-на-віч з болем, і часто це проявляєть-
ся у вигляді фізичного нездужання й емоційних розладів. Лю-
дина, яка говорить, що любить Бога, але не залишає зла, рано 
чи пізно побачить на своєму тілі наслідки – фізичні рани, які 
виникли від духовної непослідовності.

Коли Бог говорить тим, хто любить Його, що потрібно 
йти правильним шляхом, уникаючи зла, Він не прагне підпо-
рядкувати людей Собі. Таким чином Господь піклується про 
їхнє щастя і життя.

Від яких ворогів звільняє нас Господь? Хто ці нечестив-
ці? У Євангелії від Матвія є притча про боржника, якому цар 
простив борг, а він не захотів простити тому, хто заборгував 
йому. Наслідки були жахливими для невдячного боржника. 
«Розгнівавшись, його пан передав його катам, доки не від-
дасть увесь борг» (Матв. 18:34).

Його віддали катам, оскільки він діяв непослідовно, прий-
нявши добро від царя, але сам вчинив зло іншій людині. У на-
веденому вірші Бог обіцяє позбавити люблячих Його від вну-
трішніх мучителів, які терзають їхню душу.

Слава Богу за те, що кожен новий день дарує нові мож-
ливості. З Божою допомогою проживи цей день послідовно. 
Це буде перемогою. Постався серйозно до волі Бога: «Хто 
Господа любить, – ненавидьте зло! Хто рятує душі святих 
Своїх, Той визволить їх із руки несправедливих».

Ганьба і сором
«З приходом безбожного й ганьба приходить, а з легковажен-
ням – сором» (Прип. 18:3).
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Згідно з книгою Приповістей, людина вибирає тільки між 
двома шляхами: шляхом мудрості і шляхом глупоти. Кожен по-
винен вирішити, яким шляхом прямувати. Не роблячи вибору, 
людина стає на шлях глупоти. Біблія говорить, що така людина 
не просто нерозумна, а навіть божевільна. Нерозумність (євр. 
eвелéт) означає «відсутність мудрості». Немає більшої трагедії, 
ніж відсутність мудрості.

Нерозумний вважає, що все знає і не потребує того, щоб 
його хто-небудь навчав, тим паче Бог, Якого він не може ані 
побачити, ані почути. Він чинить нерозумно, не замислю-
ючись про наслідки своїх дій, гордиться і наповнюється мар-
нославством.

У наведеному вірші сказано, що кінець нерозумного – пре-
зирство й зневага. Згодом стане очевидно, який він насправ-
ді. Так сталося із Саулом, який чинив нерозумно, відкинувши 
поради Бога. І все його подальше життя було ганебним падін-
ням і принизливою поразкою. Филистимляни відсікли йому, 
уже мертвому, голову, поклали його зброю в храмі Астарти, а 
тіло прибили до міського муру всім на посміховисько.

На противагу нерозумному мудрий слухає поради Бога й 
дотримується їх. І Господь береже його від презирства та зне-
ваги. Він піднімає мудрого над нерозумним.

Якщо Бог – Джерело будь-якої мудрості, то мудрий той, 
хто постійно перебуває в спілкуванні з Ним. Тому так важ-
ливо щодня звертатися до Нього в молитві і слухати Його 
голос. Час, проведений з Ісусом, – це не втрачений, а при-
дбаний час. Від Нього ти отримаєш натхнення, мудрість і 
сили перемагати.

Можливо, тобі бракує мудрості, щоб налагодити стосунки 
в сім’ї? А може, тобі потрібна мудрість в роботі, навчанні, у 
всіх інших справах? Відкрий своє серце Ісусу й попроси Його 
керівництва у всіх ситуаціях, які виникають на твоєму життє-
вому шляху. Чини мудро, бо «з приходом безбожного й гань-
ба приходить, а з легковаженням – сором».
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Прийняття рішень
«І в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від 
утисків їхніх!» (Псал. 107:6).

Рішення, яке я прийняв того дня, здавалося мені пра-
вильним. Ми перебували в маленькому селі на півдні Брази-
лії, і нам треба було дістатися до узбережжя, поки не стемніло. 
Я подумав, що ми скоротимо шлях, якщо поїдемо по польовій 
дорозі. Дружина і сини погодилися з моїм рішенням.

Спочатку все було гаразд, але потім на дорозі з’явилися ями 
й каміння. У результаті два колеса були пошкоджені, а спра-
витися з цим самостійно ми не могли. Сутеніло. Ми знаходи-
лися на безлюдній дорозі, тому на допомогу не розраховували. 
«Визнаю, – сказав я пригнічено, – вибір цієї дороги – найгір-
ший варіант». Однак проблема була не в дорозі, а в тому, що я 
дозволив розпачу опанувати моїм серцем.

Щодня в будь-якому місці і з найрізноманітніших причин 
можуть виникнути проблеми. Прийняти рішення – перший 
крок на шляху до успіху. Рішення, яке ти приймаєш сьогодні 
щодо будь-яких труднощів, залежить від твоїх думок. Якщо 
твоє мислення буде неправильним, то ти можеш прийти зов-
сім не туди, куди потрібно. Якщо ж звернишся до Бога і доз-
волиш Йому направляти твої думки, то зможеш побачити ви-
рішення проблеми.

Як Бог рятує людей під час страждань? Не обов’язко-
во завдяки чудесам. Деякі люди в очікуванні чуда пасивно 
спостерігають, як минає життя. А чудо так і не відбувається. 
Чому? А хіба ти не несеш відповідальності за своє життя? Ти 
повинен приймати біблійно вивірені рішення, навіть якщо 
вони не відразу усунуть ту чи іншу проблему.

Коли все трапляється не так, як ми хотіли, найприродніше 
для нас – сказати, що довелося так вчинити, бо не було іншо-
го виходу. Однак можливість вибору є завжди. Навіть коли 
ти відмовляєшся прийняти рішення, насправді ти вже робиш 
свій вибір – вибір на користь пристосування. І все це намага-
єшся прикрити словами «я очікую чуда від Бога».
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Псалом 107 розповідає про мандрівку ізраїльтян пусте-
лею. Народ блукав. Який би шлях вони не обрали, їх чека-
ла поразка. Тоді «в недолі своїй вони Господа кликали, і Він 
визволяв їх від утисків їхніх!» Згадай про це, перш ніж прий-
мати рішення.

Переконливі слова
«Серце мудрого чинить розумними уста його, і на уста його 
прибавляє навчання» (Прип. 16:23).

Я тримаю в руках популярну книгу під назвою «Сім се-
кретів переконання», видану декількома мовами. У ній йдеться 
про психологію, різні методики, але немає жодного слова про 
те, що говориться в біблійному вірші.

Слово Боже пропонує нам інший секрет переконливої   
мови. Головне – не тема твоєї розмови і не співрозмовник, а 
те, ким ти є. Основа переконливості – у твоєму серці.

Мудрість у серці робить розмову людини розумною. Те, 
ким ти є, надає силу твоїм словам. Люди слухають твої слова, 
але наслідують твої вчинки. Вони можуть сумніватися в тому, 
що ти говориш, але повірять послідовності твого життя.

Кожного дня наші вчинки свідчать про наш характер. 
Якщо люди приймають те, що ти робиш, ти задоволений і ща-
сливий. Якщо ні – ти розчаровуєшся і засмучуєшся.

Це відбувається в процесі спілкування. Допоки живеш, 
ти спілкуєшся з іншими людьми, і тобі необхідно бути пере-
конливим. Це вміння – не питання комунікативних технік, 
за вчених фраз, відточених жестів і показних усмішок. Усе це 
– штучний наліт, і люди рано чи пізно це помічають.

Переконливість залежить від щирості почуттів і життя. 
Одного разу зустрівшись з Ісусом, ти змінюєшся під впливом 
Його благодаті, і починаєш жити мудро. Твоє серце стає дже-
релом шляхетних почуттів, альтруїзму, щирості. У тобі немає 
нічого напускного, показного, неприродного. Ти просто той, 
ким тебе створив Ісус. І це прекрасний образ, який приваб-
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лює людей. Можливо, ти сам цього не помічаєш, але інші – 
обов’язково.

Віддай своє серце Ісусу, щоб Він перетворив його. Покай-
ся біля Його ніг. Розкажи про все, довірся Йому. З Ісусом твоє 
серце стане мудрим, а «серце мудрого чинить розумними уста 
його, і на уста його прибавляє навчання».

Бог ніколи не помиляється
«Прийдіть, поклонімося, і припадім, на коліна впадім перед 
Гос подом, що нас учинив!» (Псал. 95:6).

Люди намагаються звести уявлення про Бога до певних 
стереотипів. Біблійний образ Господа зовсім інший. У єврей-
ському світогляді Бог не був кимось невизначеним, на кшталт 
вселенської енергії або всесвітнього розуму. Бог – вічний Усе-
держитель, Творець неба і землі, Володар Усесвіту. Бог – Осо-
ба, Яка бере участь у житті людини.

Псалмист запрошує всіх нас об’єднатися в молитві та по-
клонінні й визнати велич Творця. «На коліна впадім», – го-
ворить він, використовуючи єврейське слово барáк, яке бу-
квально означає «визнати, що Бог завжди правий». Господь 
ніколи не помиляється. Його поради мудрі, і Він дає їх для 
того, щоб людина була щасливою. Проте людям іноді здаєть-
ся, що в них мало сенсу.

Те, що нам незрозуміле Боже провидіння, не означає, що 
Господь просто користується Своєю владою. Він не схожий на 
розгніваного батька, що вимагає від своєї дитини: «Замовкни і 
слухайся!» Людині складно зрозуміти це, оскільки її мислення 
обмежене земними цінностями. Однак коли людство з Божою 
допомогою вийде за межі земних рамок, усе проясниться.

Коли мій старший син навчився повзати, його почали ці-
кавити електричні розетки. Він намагався засунути в них свої 
пальчики, не усвідомлюючи, що це смертельно небезпечно. 
Було б марно пояснювати дев’ятимісячному малюку, що таке 
потік заряджених частинок, вати, вольти і ампери. І коли ми 
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говорили йому «ні», він нервував, не розуміючи, чому йому 
забороняють грати.

Псалмист закликає нас просто повірити Богу, поклонитися 
Йому, впасти на коліна, визнаючи, що Господь, Який створив 
нас, ніколи не помиляється і бажає нам тільки добра.

Якщо ти віддав своє життя в руки Бога, не завжди і не все 
відбуватиметься так, як тобі хочеться. Просто довірся Господу, 
схили коліна, прославляй Його, адже Він знає, що робить. І ти 
сам все зрозумієш раніше, ніж думаєш. Не сумуй. Щоб досяг-
нути пристані слави, вітрилам твого корабля необхідний вітер. 
Іноді він роздуватиме їх, іноді уповільнюватиме плавання. Од-
нак ти будеш рухатися вперед правильним курсом.

Тому відгукнися на заклик: «Прийдіть, поклонімося, і 
припадім, на коліна впадім перед Господом, що нас учинив!»

Шукай мудрості, шукай Ісуса
«З обличчям розумного – мудрість, а очі глупця – аж на кінці 
землі» (Прип. 17:24).

Кожна розумна людина шукає мудрості, бо вона бажає 
розпоряджатися життям так, щоб самій стати щасливою і 
робити щасливими тих, хто поруч з нею.

Мудрість неможливо купити в найдорожчих магазинах 
світу. Це безцінна коштовність. Люди шукають її в найріз-
номанітніших місцях і не знаходять. Нерозумний думає, що 
вона на кінці землі, каже Соломон. Усі люди бажають досягти 
успіху і добробуту, вважаючи, що це і є щастя, але вони поми-
ляються. І життя доводить хибність їхніх уявлень.

Якщо ти хочеш бути щасливим, шукай мудрості, і тоді 
побачиш життя в правильному світлі. У нашому існуванні є 
сенс. Речі або їхня відсутність несуттєво впливають на від-
чуття щастя.

Де знайти мудрість? Апостол Павло говорить про Ісуса: 
«В Якому заховані всі скарби премудрості й пізнання» (Ко-
лос. 2:3). А в Посланні до коринтян він підтверджує це: «А 
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саме для покликаних – і юдеїв, і греків – Христа, Божу силу й 
Божу премудрість» (1 Кор. 1:24).

У книзі Приповістей мудрість говорить: «Народжена я, 
як безодень іще не було… коли ще землі не вчинив Він, ні 
піль, ні початкового пороху всесвіту» (Прип. 8:24-26).

Це підтверджує думку про те, що мудрість не є чимось 
абстрактним. Ісус уособлює мудрість. Коли ти приходиш до 
Нього, спілкуєшся з Ним кожен день, тоді твої рішення вже не 
будуть просто твоїми, але натхненними Господом мудрості. 
Тільки тоді ти чинитимеш мудро.

Не маючи мудрості, людина шкодить собі. Якими б доб-
рими не були її наміри, якими б чистими не здавалися моти-
ви, вони породжені егоїстичним серцем і обмежені рамками 
людського існування.

Духовні цінності, які допомагають долати найважчі жит-
тєві ситуації, можна знайти тільки в Ісусі.

Перш ніж діяти, поговори з Христом. Порадься з Ним, 
перед тим як приймати рішення. Не шукай мудрості там, де 
її немає. Пам’ятай: «З обличчям розумного – мудрість, а очі 
глупця – аж на кінці землі».

Благословляй Господа
«Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродій-
ства Його!» (Псал. 103:2).

Народ, який не має минулого, – це народ, у якого немає 
майбутнього. Якщо ти не знаєш, звідки ти, то як дізнаєшся, 
куди йти? У якому напрямку рухатися? У людини є підсвідо-
ма прив’язаність до минулого, хоч майбутнє заворожує її. Зі 
свого життєвого досвіду вона черпає сили, щоб продовжува-
ти шлях, незважаючи на всілякі перешкоди.

Давид закликає нас благословити Бога. Людина повинна 
благословляти Господа, навіть коли обставини складаються 
не найкращим чином.

Однак чому ми повинні говорити про Бога добрі слова, 
якщо життя часом ламає нас? Давид роз’яснює: «Не забувай 
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за всі добродійства Його». Інакше кажучи, згадай своє мину-
ле. Пам’ятаєш, як Господь вів тебе? Якщо ти живий, якщо в 
тебе є певні цінності, то задумайся: це тільки тому, що ти до-
кладав зусиль, чи тому, що Бог благословляв твої зусилля?

У сьомому вірші псалма 103 Давид згадує про те, як Гос-
подь вів ізраїльський народ у минулому: «Він дороги Свої 
об’явив був Мойсеєві, діла Свої – дітям ізраїлевим». Про які 
діла тут ідеться? Бог змусив розступитися води Червоного 
моря, посилав манну з неба, зі скелі текла вода, а вороги за-
знавали поразок. Хіба цього мало? Бог зробив усе це в мину-
лому, хіба не може Він зробити ще більше тепер?

Говори про те, який Господь милосердний. Благословляй 
Його всією душею, незважаючи на чорні хмари, біль, сльози. 
Бог не залишає тебе, Він не дрімає. Господь ближче до тебе, 
ніж ти думаєш.

У 103-му псалмі 22 тексти. Стільки ж букв у єврейсько-
му алфавіті. Два перших і три останніх вірші закликають 
нас благословляти Господа. Це не поетична прикраса. Це 
впевненість у тому, що завтра буде новий день і сонце знову 
зійде.

Пам’ятай минуле і не сумнівайся в майбутньому. Скажи: 
«Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добро-
дійства Його!».

Залиши смуток
«Серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості» 
(Прип. 17:22).

Дослідження в галузі медицини свідчать, що щасливі 
люди живуть довше. Навіть хворі на рак, які довіряють Богу, 
краще справляються зі своєю хворобою. Мова не просто про 
позитивне мислення. Ти можеш зробити зусилля над собою і 
повторити тисячу разів: «У мене все добре». Однак коли на-
стане ніч, тривожні думки знову оволодіють тобою і все зали-
шиться, як і раніше.
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Радість у серці, про яку говорить Соломон, єврейською 
звучить як лев самеáх, що означає «вдячне і задоволене сер-
це». Бути задоволеним не означає змиритися з обставинами. 
Це визнання влади Бога. Ніщо в цьому житті не відбувається 
без Його відома. Те, що ти переживаєш зараз, як би важко тобі 
не було, входить у дивовижний план Бога щодо тебе. Я знаю, 
що зараз ти цього не розумієш. Біль заважає бачити далі, але 
час покаже, що Господь завжди має рацію.

Довіра до Бога наповнює твоє серце миром і оптимізмом. 
Це не штучно викликані почуття. Це потоки чистої води, які те-
чуть із живого Джерела. Отримуючи силу від Бога, навіть най-
слабший стає непереможним і дивиться на життя по-новому.

У темні години життя навчися довіряти Богу. Коли твої 
мрії руйнуються в тебе на очах, пам’ятай, що Господь не втра-
чає контролю над тим, що відбувається. Він, як і раніше, сто-
їть біля штурвалу твого маленького корабля і веде його в на-
дійний порт. Секрет у тому, щоб не відступати.

Щойно ти відведеш свій погляд від Ісуса й подивишся на 
море проблем, твій корабель почне тонути. Тільки Христос 
здатний допомогти тобі подолати бурі та шторми.

Відкрий своє серце Богу, клич до Нього. Скажи, що в тебе 
вже немає сил боротися з випробуваннями. Він почує тебе, 
тому що не байдужий до людських страждань. Бог уже знає 
про біль, який спіткав тебе. Однак коли ти розповідаєш Йому 
про те, що відчуваєш, твоя віра міцніє, зростає довіра до Ньо-
го. Це піднімає тебе з ями зневіри, тому що «серце радісне 
доб ре лікує, а пригноблений дух сушить кості».

Не втрачай віри
«Не ховай від мене обличчя Свого, в день недолі моєї – схили 
Своє ухо до мене, в день благання озвися небавом до мене!» 
(Псал. 102:3).

У місті Талька, розташованому в центрі Чилі, уже ніч. 
Сьогодні головний театр провінції був наповнений ущерть. Ба-
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гато людей, які бажали чути про Христа, протягом тижня при-
ходили в різні міські зали.

Коли я виходив з театру, хтось поклав до моєї кишені за-
писку. Я виявив її вже в готелі, коли збирався лягати спати. 
Це був відчайдушний крик душі: «Я більше не можу. Я часто 
думаю, що краще заснути і більше ніколи не прокидатися».

Сон утік, зникло відчуття втоми. Я взяв Біблію і сів писати. 
Перший вірш 102-го псалма підійшов би для записки тій лю-
дині: «Молитва вбогого, коли він слабне та перед Господнім 
лицем виливає мову свою». Такими страждальцями можемо 
бути і я, і ти. У житті бувають ситуації, коли хочеться засну-
ти і більше ніколи не прокидатися. Як добре в такі моменти 
прочитати цей псалом! У ньому ти бачиш, що страждання ви-
падають не тільки на твою долю. Псалмист не раз опинявся в 
скрутних обставинах. «Як трава та – побите та висохло серце 
моє, так що я забував їсти хліб свій», – говорить він у вірші 5.

Хіба згадуєш про їжу, коли твоя дитина тяжко хвора? Хіба 
тобі хочеться їсти, коли твій шлюб на межі розлучення? Що 
робити дітям Божим, коли їх спіткало горе?

У 29-ти віршах псалмист розповідає свою драму. Він 
страждає, але не втрачає віри. Псалмист знає, де шукати опо-
ру. Ворог може забрати в нього все, але тільки не довіру до 
Всесильного Бога, у Якого він повірив. В останньому вірші він 
змальовує прекрасну картину майбутнього, яку бачить крізь 
біль сьогодення: «Сини Твоїх рабів будуть жити, а їхнє насін-
ня стоятиме міцно перед обличчям Твоїм».

Нехай чорні тіні не лякають тебе. У тебе є Бог, Який не 
знає поразок. Не падай духом. Не дозволяй довірі ослабну-
ти. Коли серце розривається від болю, дивися вгору і скажи 
з останніх сил: «Не ховай від мене обличчя Свого, в день не-
долі моєї – схили Своє ухо до мене, в день благання озвися 
небавом до мене!»

Будь обережний з невдячністю
«Хто відплачує злом за добро, – не відступить лихе з його 
дому» (Прип. 17:13).
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Невдячність – це плід невідродженого серця. Біблія 
навчає, що відплатити злом за добро означало накликати на 
себе Боже несхвалення і страждання. У їхньому розумінні 
все, що відбувається в цьому світі, залежить від Бога, оскіль-
ки Він – Творець і Володар неба й землі.

Істина в тому, що людина пожинає те, що сіє. Це закон 
життя. Час жнив може настати не скоро. Однак цей день 
обов’язково прийде, і невдячна зла людина побачить наслід-
ки своїх дій. Не Бог карає її – вона пожинає плоди власних 
злих учинків.

Соломон говорить, що і це ще не все. Слова про те, що в 
будинку невдячного оселиться зло, означають, що наслідки 
торкнуться і його сім’ї. Це може здатися несправедливістю, 
але те, що ми робимо, впливає і на наших дітей. Кожен несе 
відповідальність за те, як розпоряджається життям, і повинен 
думати про наслідки своїх дій.

Ісус не тільки встановив моральні норми, яких необхід-
но дотримуватися, щоб бути щасливим. Це було б мораліз-
мом. Можна й без Бога бути чесним і поважати права інших 
людей. Є хороші люди, які поводять себе бездоганно без Бо-
жої допомоги.

Однак християнство – не ремонт фасаду. Мова не про те, 
щоб пофарбувати будинок зовні, тоді як колони ось-ось впа-
дуть, і не про те, щоб стягнути краї гнійної рани пластирем. 
Ісус відновлює та зцілює зсередини, очищає джерело намірів, 
перетворює внутрішню суть, наповнює серце миром. І відтоді 
людина стає благословенням для ближніх. Її життя стає дже-
релом натхнення для людей.

Чому ти дякуєш? Тому що дотримуєшся правил гарного 
тону? А може, ти відповідаєш добром навіть тим, хто робить 
тобі зло, бо у твоєму серці живе бажання так чинити?

Віддай Ісусу своє серце, відкрий свої найпотаємніші намі-
ри. Дозволь Йому направляти тебе, провести через ворожість 
і зради, з якими ти стикаєшся. Пам’ятай: «Хто відплачує злом 
за добро, – не відступить лихе з його дому».
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Підтримай бідного
«Порятуйте нужденного та бідака, збережіть з руки несправед-
ливих!» (Псал. 82:4).

Та зима була однією з найхолодніших в США. Сніг падав 
навіть у Далласі, що буває нечасто. Одного холодного й темно-
го січневого ранку я стояв на шосе поряд з машиною, яку не міг 
завести. Я мерз в очікуванні, що Бог пошле кого-небудь мені на 
допомогу. Нарешті вдалині з’явилося світло. Я побачив, що на-
ближається вантажівка. Водій був дуже люб’язний і дотягнув 
мій автомобіль на тросі до найближчої заправки. Прощаючись 
з ним, я сказав: «Дуже вдячний вам. Ви врятували мені життя. 
Ви навіть не уявляєте, скільки для мене зробили». «Я зробив 
вам? – відповів водій. – Ви не уявляєте, як це добре для мене».

Його слова запам’яталися мені, і коли я прочитав наведе-
ний вірш, то відразу ж згадав того незнайомця і його ставлен-
ня до життя.

Щоразу, коли ти комусь допомагаєш, насамперед ти ро-
биш добро собі. Скільки б часу ти не витратив на те, щоб зро-
бити добро іншому, – це не втрачений, а придбаний час.

Говорячи «порятуйте нужденного та бідака», Бог не дає 
нам тільки правило гарної поведінки. Він відкриває нам, як 
стати щасливими. Роблячи добро, ти здобуваєш мир у серці. 
Багато психологів радить менше думати про себе і більше до-
помагати ближнім, щоб позбутися власних тривог.

Вчинена людиною жорстокість піднімає в серці бурю. По-
чуття туги, відчаю, порожнечі й самотності свідчать про те, 
що в душі людини не все в порядку.

Ісус бажає наповнити наші серця миром. І добрі вчинки 
для ближніх – один зі способів досягти цього.

Відкрий своє серце Ісусу. Роби, що маєш робити, виконуй 
свої обов’язки. Будь упевнений, що Ісус контролює твої по-
чуття, думки і справи. Це прожене смуток і тривогу. Пам’ятай 
Боже повеління: «Порятуйте нужденного та бідака, збережіть 
з руки несправедливих!»
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Не будь упередженим
«Не добре вважати на обличчя безбожного, щоб праведного 
повалити на суді» (Прип. 18:5).

Чи доводилося тобі бути жертвою судової несправедли-
вості? Ти був упевнений в тому, що твої вимоги цілком законні, 
проте суд не задовольнив твого позову. У біблійні часи також 
були продажні судді. З’являлися лжесвідки, які за гроші під-
тверджували те, чого ніколи не бачили. Таким чином невинних 
засуджували, а винні вигравали суд. Де шукати справедливо-
сті, якщо ті, хто повинен стежити за дотриманням законності, 
самі порушують закон? Що робити? Влаштувати самосуд чи 
змиритися з несправедливим рішенням суду? Деякі люди ого-
лошують війну таким суддям, влаштовують скандали в пресі й 
мітинги. Корупція призводить до дестабілізації суспільства.

Однак попередження Соломона дане не через можли-
ві повстання й заворушення. Це попередження для кожного 
особисто. Роблячи те, що Бог засуджує, ти будеш нещасним. 
Біблія ж показує нам шлях до щастя.

Усі ми так чи інакше сприяємо або перешкоджаємо спра-
ведливості. Щодня ми висловлюємо свою думку, впливаємо на 
інших людей, даємо розпорядження і поради, виконуємо на-
кази. У батька сімейства, у старшого по під’їзду, у викладача, 
у просто шановної людини – в усіх у якийсь момент в руках 
опиняється влада. І ми стаємо або на бік добра, або на бік зла.

Мета біблійної поради – допомогти людині отримати мир 
у душі. Найкраще снодійне – усвідомлення чесно виконаного 
обов’язку і голос сумління, який схвалює твої рішення.

Будь справедливий. Дозволь Ісусу і Його духовним цін-
ностям заповнити твоє серце. Христос відкриє твої очі, і ти 
побачиш те, чого інші не бачать. Він просвітить твій розум, 
надихне й наділить мудрістю. Ще жоден з тих, хто звернувся 
до Нього, не був розчарований.

Будь непохитним, відстоюючи справедливість. Намагаю-
чись усім догодити, ти зазнаєш невдачі і совість мучитиме тебе. 
Бог і люди чекають від тебе зовсім іншого.
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Для початку дій мудро та справедливо щодо всіх членів 
своєї родини. Пам’ятай, що «не добре вважати на обличчя без-
божного, щоб праведного повалити на суді».

Подивися, який добрий Господь
«Скуштуйте й побачте, який добрий Господь, блаженна люди-
на, що надію на Нього кладе!» (Псал. 34:9).

Еквадор – спекотна країна. Однак в місті Латакунга, 
розташованому на висоті майже три тисячі метрів над рів-
нем моря, було холодно. Спускаючись в Сальседо, мій колега, 
який вів автомобіль, сказав: «У цьому місті готують найсмач-
ніше морозиво у світі».

Морозиво із Сальседо не має світової популярності, але 
воно справді чудове. Його готують на кількох маленьких до-
машніх підприємствах за рецептом, успадкованим від італій-
ської черниці, яка жила в цьому місті в XIX столітті.

«Це справа смаку», – почув я у відповідь, коли розхвалю-
вав цей десерт друзям. У тебе також не буде власної думки про 
те, що ти ніколи не куштував.

Коли Давид із захопленням говорив: «Скуштуйте й по-
бачте, який добрий Господь», він бажав передати нам свій 
особистий досвід. Переслідуваний Саулом, утікаючи від фи-
листимлян, Давид переховувався в печері. Коли людину ото-
чують тільки нещастя і біль переповнює серце, її природна 
реакція – ховатися, шукати укриття. І цар Давид у цьому не 
відрізнявся від нас.

В Адулламській печері Давид провів кілька тижнів. Він 
кликав до Бога, плакав, молився. Він не розумів, чому на його 
долю випали такі випробування. Хіба Сам Бог не назвав його 
майбутнім царем? Цар без корони, без влади, переслідуваний 
і ховається.

Борючись на самоті, Давид виявив, що його головний во-
рог зовсім не Саул, а страх, який паралізує його. Якщо ти не 
можеш повірити в те, що у Бога є план для твого життя, то 
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хто це зробить за тебе? І цар без царства відкрив своє серце 
Господу, визнав свої страхи, віддав усе в руки Всесильного, 
і сталося чудо. З темної печери Давид вийшов з готовністю в 
ім’я Бога зустріти будь-які труднощі та впоратися з ними.

Чого боїшся ти? Від кого втікаєш? Ховатися – не вихід. Ті-
каючи, ти бігатимеш все життя. Ніхто не здатний здолати по-
кірного Божого раба, який визнає свої страхи й отримує сили 
від Того, Хто покликав його до перемоги.

Вийди сьогодні зі своєї «печери». Досить ховатися. Зов-
ні сяє сонце у всій своїй красі. Не дозволяй смутку огорнути 
тебе, слухай голос Бога. Разом із Давидом скажи: «Скуштуйте 
й побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію 
на Нього кладе!».

Могутня вежа
«Господнє Ім’я – сильна башта: до неї втече справедливий і 
буде безпечний» (Прип. 18:10).

Я познайомився з Мауро, коли він перебував на друго-
му етапі свого життя. На першому він був безчесною людиною: 
порушував закони, у нього було безліч ворогів, тому він ходив 
з охоронцями, знаючи, що будь-якої хвилини його можуть 
убити. Чоловік не міг спокійно спати, хоч будинок знаходився 
під надійною охороною. Він боявся, що хтось із його близького 
оточення буде підкуплений тими, хто бажає його смерті.

Коли він познайомився з Богом, його життя повністю 
змінилося. Пізнання Христа не було простою і легкою змі-
ною. Треба було зруйнувати стару будівлю вщент, щоб на її 
місці побудувати нову. І Мауро зробив це. Він зупинився, по-
вернув своє життя і попрямував зовсім іншим шляхом. Чес-
ність, доброта, радість любові – те, чого він раніше зовсім не 
знав, – переповнювали його серце.

Коли ми познайомилися, минуло вже кілька років з мо-
менту його народження у Христі. Він став шанованою люди-
ною в місті, його любили. Мауро завжди був готовий про-
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стягнути руку тому, хто потребував його допомоги. У нього 
вже не було охоронців. «Ісус – мій захист», – сказав він мені.

«Господнє Ім’я – сильна башта». Річ не в тому, що невпин-
не повторення імені Ісуса якимось містичним чином захи-
стить від усіх небезпек. У біблійні часи ім’я давали, зважаю чи 
на характер людини.

Сховатися в імені Бога означає сховатися в Його характе-
рі. Коли характер Ісуса відображається у твоєму житті, тоді ти 
в безпеці. Ти стаєш новою людиною – чесною, доброю, спів-
чутливою, мудрою, милосердною. Ти можеш бути впевнений 
у майбутньому.

Найкращий Божий захист для тебе – це не невидима і не 
непробивна стіна. Це мудрість, яку Бог дає тобі, щоб ти не під-
давав себе непотрібному ризику. Так сталося і з Мауро.

Виходь сьогодні з дому без страху. Якщо ти вибираєш 
безпечний шлях, а хтось раптом бажає заподіяти тобі шкоди, 
Божа рука дивовижним чином захистить тебе. Не сумнівайся: 
«Господнє Ім’я – сильна башта: до неї втече справедливий і 
буде безпечний».

Ранкова молитва
«Насити нас уранці Своїм милосердям, і ми будемо співати й 
радіти по всі наші дні» (Псал. 90:14).

Сьогодні я прокинувся раніше, ніж зазвичай. За вік-
ном ледь світає. Сьогодні переді мною відповідальний 
день, а я знаю, що найкращий спосіб вирішувати важливі 
завдання – передусім звертатися до Господа. «Насити нас 
Своїм милосердям», – молиться Мойсей, який написав 
цей псалом. Так він молився, коли на нього лягла вели-
чезна відповідальність – вести народ ізраїльський в Обі-
тований край.

«Дні літ наших – у них сімдесят літ, а при силах – вісімде-
сят літ, і гордощі їхні – страждання й марнота, бо все швидко 
минає, і ми відлітаємо» (в. 10).
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Життя минає дуже швидко. Одного разу ти дивишся в дзер-
кало і бачиш сивину у волоссі й зморшки на обличчі. Здається, 
ще вчора ти був молодий, життя тільки починалося. Що ж ста-
лося? Ми відлітаємо, як сказав Мойсей.

Якщо ти приділяєш час для спілкування з Богом, то твоє 
життя стає насиченим і плідним. Того дня, коли в тебе найбіль-
ше справ, коли завдання будуть здаватися непосильними, за-
будь про все і залишися наодинці з Ісусом. Відкрий Йому своє 
серце, розкажи про все, що лякає тебе, скажи, що не знаєш, 
який вибір зробити, і попроси у Нього мудрості та підтримки.

Ти побачиш, що з Богом усе вирішується простіше. Це 
складно пояснити словами. Твій розум прояснюється, зни-
кають страхи, небо сяє блакиттю, і ти готовий до найбільш 
незвичайного дня у своєму житті.

Нехай це станеться у твоєму житті сьогодні. Мойсей го-
ворить, що результатом буде радість і веселощі по всі дні 
життя. Веселощі – це вияв подяки та хвали, які переповню-
ють тебе. Це найчистіша радість. Це політ душі, яка скинула 
з себе життєві тягарі.

Іди сьогодні по життю з молитвою Мойсея: «Насити нас 
уранці Своїм милосердям, і ми будемо співати й радіти по всі 
наші дні».

Спочатку вислухай
«Хто відповідає на слово, ще поки почув, – то глупота та сором 
йому!» (Прип. 18:13).

Кажуть, що давньогрецький філософ Зенон із Кітіона, 
який жив за три століття до народження Христа, сказав юна-
кові, який багато говорив і мало слухав: «Природа дала нам 
тільки один язик, але два вуха, щоб ми слухали вдвічі більше, 
ніж говорили». Ти, напевно, чув цей вислів.

На жаль, людям справді більше подобається говорити, ніж 
слухати. Можливо, тому так багато психоаналітиків. Тисячі 
людей приходять до них на прийом, щоб їх вислухали.
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Соломон радить нам дослухати, перш ніж відповідати. Не 
поспішай, будь уважний. Якщо ти ще не дослухав запитання, 
як зможеш дати правильну відповідь? Якщо не дослухав нака-
зу, чи зможеш його виконати?

Навчися слухати. Це одне з найважливіших умінь у житті 
людини. Слухай голос Бога. Думай, аналізуй, чому все відбу-
вається так, а не інакше. Якщо ти кожного дня присвячувати-
меш час для того, аби слухати Бога хоча б п’ятнадцять хви-
лин, твій день мине більш продуктивно. Сила, яку дарує Бог, 
допоможе тобі сміливо подолати всі труднощі дня.

Сміливість – це не відсутність страху. Страх властивий 
людській природі, але сила, яку ти отримуєш від Бога, дозво-
лить тобі подолати всі страхи.

Вибігаючи раніше з дому, щоб швидше взятися за спра-
ви, не вислухавши, що Бог хоче сказати тобі, ти чиниш не-
розумно.

У такому стані ти не здатний приймати зважені рішення, 
діяти правильно. Який сенс у тому, щоб метушитися, намага-
ючись зробити якомога більше, якщо в кінці дня побачиш, що 
зіпсував більше, ніж зробив?

Зроби цей день продуктивним. Не задовольняйся тим, що 
в тебе виходить найкраще. З Богом ти зробиш значно більше 
і краще. Найвищих результатів досягають ті, хто не поклада-
ється на власні сили, але повністю довіряється Христу.

Нехай Бог зробить твої дії ефективними. Пам’ятай: «Хто 
відповідає на слово, ще поки почув, – то глупота та сором 
йому!»

Почати заново
«Він зійде, як дощ на покіс, немов краплі, що зрошують зем-
лю!» (Псал. 72:6).

Чоловік років п’ятдесяти, одягнений у строгий синій 
костюм і білосніжну сорочку, був схожий на успішного ке-
рівника. Він дивився на мене благальними очима, ніби я міг 
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кількома словами вирішити всі його проблеми. Як виявило-
ся, він переживав найсерйознішу драму у своєму житті. «Якби 
я міг почати все спочатку! – завершив він розповідь про крах 
свого шлюбу. – Навіщо мені все, що я придбав за ці роки, якщо 
тепер я втратив найдорожче, що в мене було, мою сім’ю?»

Почати спочатку… Скільки разів я чув ці слова від людей, 
які проходили долиною смертної тіні.

Той чоловік вважав, що вже занадто пізно. Втративши 
сім’ю, він вважав, що її вже неможливо відновити, як немож-
ливо склеїти розбиту вщент вазу.

Псалмист думав інакше. Для нього ніколи не було «занад-
то пізно». У наведеному вірші описується покіс. Єврейське 
слово гез можна перекласти як «поле зі з’їденою травою». 
Пройшла отара й витоптала те, що не з’їла, нічого не зали-
шивши. Здавалося б, неможливо відновити траву, але в тексті 
сказано про дощ, який зрошує землю.

Про якого царя йдеться в псалмі? Хто здатний принести 
життя туди, де була тільки смерть? Хто здатний видобути 
воду зі скелі, змусити море розступитися, пройти по хвилях? 
Хто здатний зцілити паралізованого, який тридцять вісім ро-
ків пролежав нерухомо, воскресити вже покладеного до моги-
ли? Той, Хто сказав: «Якщо хто спраглий, нехай приходить до 
Мене і п’є» (Івана 7:37).

Коли з людської точки зору все здається втраченим, 
коли ти відчуваєш, що вже безнадійно пізно, подивися на 
Ісуса, Який розкриває Свої обійми і готовий дати тобі нову 
надію.

Залишилося менше трьох днів до настання нового року. 
Ісус простягає тобі руку, щоб ти разом з Ним увійшов у но-
вий період життя. Для того, хто тримається за руку Христа, 
не буває пізно. Сьогодні може стати днем   нових можливо-
стей для тебе.

Вір у це, і нехай Ісус увійде у твоє життя, «як дощ на покіс, 
немов краплі, що зрошують землю!»
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«Якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила» (Прип. 
24:10).

Учинки і дії багатьох християн регулює Церква. Мені 
запам’яталася відповідь, яку дав один відомий бразиль-
ський спортсмен у телевізійному інтерв’ю. Коли в нього 
запитали, чи правда, що за релігійними переконаннями він 
зберігає цноту до шлюбу, він відповів: «Так, і я цього не 
соромлюся».

Будучи багато років наставником молоді, я виявив, що 
в більшості випадків юнаки й дівчата сходять із християн-
ського шляху, тому що бояться бути не такими, як усі. Вони 
хочуть «належати до групи». І коли друзі роблять щось не-
розумне та кличуть їх приєднатися, молоді люди жертвують 
своїми принципами, оскільки бояться, що «група» їх відкине.

Соломон говорить: якщо людина здається перед труд-
нощами, її сили слабкі. Твердість принципів перевіряється 
у випробуваннях. Легко наслідувати те, з чим усі згодні. Ти 
робиш те, чого всі від тебе очікують, і відчуваєш себе части-
ною суспільства.

Та якщо ти опиняєшся серед людей, які думають і діють 
зовсім інакше? А якщо всі вживають алкоголь або сміються 
з віруючих? Як золото очищається вогнем, так і принципи 
випробовуються під час криз.

Біблія не просить тебе шукати сили для протистояння 
злу всередині тебе. Вона закликає дивитися на Христа, щоб 
отримати силу згори і жити згідно з тим, у що віриш.

Не бійся відрізнятися від інших. Немає приводу сороми-
тися цього. Не дозволяй іншим підрізати тобі крила. Однак 
будь готовий: коли птах ширяє в небесах, мисливці ціляться в 
нього. Не дивуйся, коли почуєш постріли.

Сміливо дивися в ясне небо вічних принципів. Розкрий 
крила й лети. Краще зараз піти на ризик і захистити свої 
принципи, ніж прожити все життя в страху, намагаючись до-
годити більшості.

:
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Будь мужній і пам’ятай: «якщо ти в день недолі знесилив-
ся, то мала твоя сила».

Не відпускай Божоі руки
«Коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не 
лягла в царство смерти!..» (Псал. 94:17).

Ось і кінець року. Позаду залишилася безліч списаних 
за ці дванадцять місяців аркушів з усіма твоїми невдачами й 
перемогами. Бог вручає тобі новий зошит, щоб ти почав писа-
ти нову історію.

Якось один чоловік сказав мені: «Я не хочу починати нову 
історію. Я цілком задоволений цією». Існують різні погля-
ди на життя, однак одне є незаперечним: життя – це процес 
зростання. Ніколи не пізно почати все спочатку, і немає нічо-
го настільки хорошого, що не можна покращити.

Якщо цей рік був для тебе чудовим, дякуй Богу за отри-
мані від Нього благословення. Прославляй Господа за Його 
милість і вірність. Залишайся джерелом натхнення для тих, 
хто тебе оточує.

Якщо ж цей рік видався важким для тебе, дякуй Богові за 
те, що серед випробувань і труднощів Він шліфує твій харак-
тер, що нещастя вчать тебе цінувати радість.

У псалмі 94 псалмист описує лють своїх ворогів. Йому 
страшно, як і всім людям. Проте він кличе до Господа й дякує 
Йому, оскільки Божа любов допомогла йому вижити після 
всіх нещасть, які випали на його долю. «Коли мої думки бо-
лючі в нутрі моїм множаться, то розради Твої веселять мою 
душу» (в. 19), – говорить він.

Увійди в новий рік з упевненістю, що люблячий Бог, Який 
супроводжував тебе протягом цього року, буде з тобою завж-
ди, підтримуючи в найважчі моменти, які очікують тебе попе-
реду. Схопися за сильну руку Ісуса. Зроби Його центром свого 
життя. Знаходь у Ньому натхнення і мудрість, необхідні тобі 
для щасливого й успішного життя. Якщо ураган бід посилю-
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ється, головне – не дозволяй йому забрати довіру до Бога, 
Який ніколи не втрачає контролю над світом.

Я був радий розмовляти з тобою протягом цього року. 
Кожен вірш відлунювався і в моєму житті, поки я писав цю 
книгу. Ми цілий рік прямували шляхом біблійної мудрості та 
натхнення. Скажімо разом у кінці цього року : «Коли б не Гос-
подь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в цар-
ство смерти!..»
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««ООтче наш, тче наш, 

що на небесах, що на небесах, 

нехай святиться Ім’я Твоє, нехай святиться Ім’я Твоє, 

нехай прийде Царство Твоє, нехай прийде Царство Твоє, 

нехай буде воля Твоя, нехай буде воля Твоя, 

як на небі, так і на землі;як на небі, так і на землі;

хліб наш насущний хліб наш насущний 

дай нам сьогодні; дай нам сьогодні; 

і прости нам провини наші, і прости нам провини наші, 

як і ми прощаємо як і ми прощаємо 

винуватцям нашим; винуватцям нашим; 

і не введи нас у спокусу, і не введи нас у спокусу, 

але визволи нас від лукавого. але визволи нас від лукавого. 

Бо Твоє є Царство, Бо Твоє є Царство, 

і сила, і слава навіки. і сила, і слава навіки. 

Амінь». Амінь». 

(Матв
. 6:9-13)

(Матв
. 6:9-13)
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Молитва – это дыхание 
души, она соединяет серд-
це верующего человека с 
Источником жизни – Богом. 
Христианин подобен водо-
лазу. Каждый день он погру-
жается в житейские условия, 
угрожающие разрушить 
духовную сферу его жизни. 
Его безопасность напрямую 
зависит от его связи с Не-
бесами. Как поддерживать 
эту связь и не отдаляться от 
Господа?

Если молитва – это «ключ 
в руках веры, открывающий 
небесную сокровищницу», 
то данная книга – это Божий 
призыв к нынешнему поко-
лению, живущему на пороге 
вечности. В ней изложены 
принципы достижения успеха 
в молитвенной жизни, слу-
жении, развитии истинных 
взаимоотношений со Хрис-
том. Как избежать ложных 
форм духовного возрождения 
и убедиться, что вы на пра-
вильной стороне?
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Как труден этот первый 
шаг, когда плоть торгуется 
с духом и неверие с верой! 
Только доверие Богу как Отцу 
и Другу поможет твердо стать 
на мутные воды неопреде-
ленных обстоятельств греш-
ного мира, чтобы, как и Петр, 
идти вперед, не отводя глаз 
от Христа.

У Бога для каждого есть 
путь. Возможно, он лежит 
через долины духовной пус-
тыни или глубины бурлящих 
вод, но его реально пройти, 
если смотреть на Него, а не на 
барханы и волны.

Как побудить свою цер-
ковь к исполнению миссии и 
подготовить поле для еван-
гелизации – вызов, стоящий 
перед каждым служителем. 
Автор книги анализирует 
различные методы и выде-
ляет самый эффективный – 
привлекать людей в Церковь 
дружбой и любовью. Данная 
книга является руководством 
к действию. Ее обязательно 
следует прочитать каждо-
му служителю, желающему 
сделать свою общину частью 
Божьего плана.
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«Всего через две недели 
я почувствовал себя новым 
человеком. Через четыре 
недели я стал самим собой – 
энергичным, оптимистичным, 
креативным и подвижным» 
(Роберт Спэнглер).

«На сегодняшний день 
я уже не принимаю никаких 
лекарств, у меня нет стено-
кардии, и я полна энергии... 
Я не планирую уходить на 
пенсию до тех пор, пока мне 
не исполнится девяносто лет» 
(Руфь Пэкер).

В вопросах здоровья 
важно постоянно практико-
вать известные принципы: 
сбалансированное питание, 
достаточную физическую 
активность, полноценный 
отдых, использование воды и 
солнечного света, правильное 
дыхание, отказ от вредных 
привычек, а также научиться 
контролировать стресс, разви-
вать гармоничные отношения 
с окружающими и доверять 
Создателю. В данной книге 
содержится 365 советов врача 
по сохранению здоровья на 
каждый день.
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Ця книга адресована 
батькам, які прагнуть до-
помогти своїй дитині легко 
опанувати англійську абетку. 
У ній ви знайдете цікаві історії 
про кожну літеру англійського 
алфавіту, вправи з написан-
ня друкованих букв, слова 
з транскрипцією та правила 
вимови. Матеріал викладений 
у яскравій формі з детальною 
інструкцією, як працювати з 
посібником.

Чи хотіли б ви вируши-
ти в захопливу подорож до 
країни Організмії? Що це за 
країна, де розташована та 
хто нею керує? Про все це ви 
дізнаєтеся, гортаючи сто-
рінки серії дитячих книжок 
про здоров’я: «Організмія», 
«Тридцять два богатирі», 
«Шуня та його друзі», «Лего 
та Леня», «Королева Серцея» 
і «Король Мозокус». Вони 
переконають малечу, що 
людський організм – це не-
вичерпне джерело пізнання 
мудрості нашого Творця.
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