
ТИЖДЕНЬ 7
ПЕРЕМОГА ЦАРСТВА: ЯК РОЗІБРАТИСЯ З ТВЕРДИНЯМИ
ДЕНЬ 1: СКАРГИ АБО ВДЯЧНІСТЬ

Прочитайте Якова 1:2-4
2 Брати і сестри мої, вважайте для себе за радість велику, коли на долю вашу випадають різні
випробування. 3 Бо ви ж знаєте, що віра, проходячи через випробування, народжує терпіння. 4
Нехай ваше терпіння якнайкраще себе виявляє у всьому, що ви робите. Тож ви зможете стати
досконалими й довершеними, щоб нічого вам не бракувало.

Один мій приятель в університеті цитував уривок:
Двоє людей глянули на світ за ґратами.
Один побачив морок, інший зірки!

Це не Шекспір, але істина у цьому виразі є. Ми можемо по-різному реагувати на наші обставини.
Може бути, що все навколо нас руйнується, але ми вибрали триматися та довіряти Богові.
Насправді ми навіть можемо вибрати радіти. Знаменита книга Віктора Франкла «Людина в
пошуках справжнього сенсу» описує як Віктор та інші вижили у Голокост. У концтаборах ті, хто
знаходив мету, сенс і віру, могли краще впоратися з невимовною жорстокістю.

Нікому не подобаються проблеми. Чому Яків нам каже, аби ми раділи під час проблем?

Яку реакцію на обставини ви обираєте?

Багато жахливих та важких ситуацій відбувається з людьми. Біблія ніколи не заперечує цього.
Але послідовники Христа знають, що Бог може використовувати випробування, щоб допомогти
нам вирости. Деякі люди, які долають такі труднощі, обирають реакцію, яка веде до життя. Інші
ж починають скаржитися. Іноді ми навіть не усвідомлюємо, що це робимо. Скарги та
саможалість стають змістом життя. Ми стаємо схожими на віслюка Іа, який бачить темну
хмаринку в кожному промені світла. У царстві цього світу нас навчили вірити у те, що щастя
залежить від обставин та оточення. Роздратування настає, коли ми «не можемо натиснути на
гальма».

Ось список того, через що люди скаржаться найчастіше. Ви погоджуєтеся з ним? Який із цих
пунктів показує ваші скарги?

1. Сім'я – ми всі настільки гріховні. Чому я не частина ось цієї родини замість моєї? Чому я не
маю дружини? Чому в мене така дружина? Чому я не маю дітей? Чому в мене такий батько?

2. Зовнішність – я надто високий, невисокий, надто багато важу, занадто мало, у мене не те
волосся, неправильна форма обличчя, неправильний тон обличчя.

3. Місце народження – чому я не народився у селі, великому місті, іншій культурі, іншій країні, в
інший час в історії людства, в іншому місці?

4. Чому я не народився: з цими навичками, зовнішністю, здібностями, які зробили б мене
відомим _____________________(вкажіть кар'єру мрії).



Ви бачите все це як законне право на біль, але воно може перетворитися на саможалість та
непродуктивні розмови. Ми можемо звинувачувати Бога або інших за те, що здається нам
перешкодами на шляху просування, досягнення успіху та щастя. Чи принесли ви ваші потреби
Богові? Чи попросили ви Його прийти в ту печаль, яку ви відчуваєте через те, що вас
розчаровує у житті? Що сказав Бог? Ви можете вибрати довіряти Йому? Чи можете ви бути
вище труднощів і дякувати Богу за те, що Він робить щось, навіть якщо нам цього не видно?

Спробуйте поекспериментувати сьогодні. Коли щось іде не так – пам'ятайте, що Бог з вами та
виберіть вважати себе благословенним. Що це буде – темрява чи зірки? Подивіться, що
станеться.

Виберіть одну скаргу, на яку ви можете подивитися з вірою.


