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Затамуймо подих...

Ми перебуваємо посеред небувалої кризи. Усе навколо породжує хаос, сум, 
хвороби й смерть. Перевантаження інформацією і дезінформацією зовсім не 

допомагають, і часто ми не в змозі знайти і вимовити правильні слова у правильний 
час. Видається, що ми поверхневі й некмітливі, тому не знаємо, як проходити цей 
період з іншими людьми.

Ми, християни, теж люди, тому не позбавлені розчарувань, сумнівів чи страхів. 
Тінь смерті стала виразнішою і ближчою, ніж будь-коли, і це лякає. Ісус теж 

переживав ці жахи протягом земного життя. І саме Він показав нам, що ми можемо і 
повинні жити по-іншому посеред кризи: так, щоб рости й поглиблюватися у пізнанні 
Бога, в Якого ми віримо, Яким спасаємось, Який контролює кожну ситуацію (навіть 
цю!) і Який допомагає нам показати, що цей, інший, спосіб життя – результат Його 
дії у нас.

Як бачите, це надприродна робота, виконати яку може тільки Святий Дух. Але 
по Своїй милості Він допомагає нам піклуватися один про одного, втішати один 

одного у стражданнях, бути поруч у труднощах і просуватися пліч-о-пліч до нашої 
мети. 

Від Групи Психологів-Євангелістів в Іспанії нам випала можливість разом поміркувати 
над деякими практичними способами зробити це, ґрунтуючись на Писанні й 

знаннях з нашої професійної галузі. Цей посібник НЕ є ані частиною Слова Божого, 
ані якимсь важливим додатком до нього. Посібник лише пропонує деякі практичні 
підходи до втілення Божого Слова, не забуваючи й того, що ми знаємо про людську 
поведінку сьогодні. Жодна з цих рекомендацій не замінить близьких тісних стосунків з 
Богом чи керівництва Його Словом. Оскільки кожен із нас реагує на інформацію, ми 
закликаємо вас випробовувати прочитане і брати лише те, що буде вам корисним, 
відповідно до ситуації, шукаючи Господа у всьому.

Отже, посібник, що ви його тримаєте у руках, покликаний бути інструментом 
допомоги у складних ситуаціях. Не більше, не менше. Саме зараз ми проходимо 

цю жахливу кризу, спричинену COVID-19, а вже завтра можемо опинитись у ситуації, 
яка пробудить ще темніші страхи й переживання. Врешті-решт, життя – низка криз, і це 
прекрасно, хоч і болюче. Ми віримо, що знайдене вами на цих сторінках допоможе 
лишатися сильними у найскладніші моменти, що б там не було.

Час відступитись, подумати, пригадати, помислити, зрозуміти й укріпитися нашою 
вірою в Господа, Який володарює у всі часи. Настав час правильно використати 

усі ресурси, які Господь Сам уклав у нашу сферу діяльності – від медицини, інженерії, 
освіти, журналістики, політики до науки людської поведінки, тобто психології, усе це 
пов’язано зі Словом та підпорядковано Слову, яке проливає світло на наше життя і 
показує правильний шлях у найтемніші моменти. 

Господь все контролює, і Він благий повсякчас.



Розуміння кризи, 
зростання у ній

Ця криза має мету, яку ви зараз 
не бачите. Не дозволяйте тому, 
що коїться зараз, відвертати 
вас від знання, що Господь має 
набагато більший план для 
вас і тих, хто поряд із вами. 
Тримайтеся вічного бачення, 

а не людського 
(Ісаї 55:8–9).

Це тяжкий час. Пам’ятайте, 
що ваш Камінь – Христос, 

і Він є Непохитним 
(Псалом 46), 

(Матвія 7:24–27).

1
Чи знали ви, що значна частина подолання 

кризи – правдива оцінка ситуації 
й відповідне поводження?

1.1

1.2



А поки що 
погляньте на свої 
руки й запитайте 
у Бога: що Ти 
хочеш, щоб я 
знав, пам’ятав 
чи зробив у цій 

ситуації? 
(Матвія 14:13–21).

Може, ця криза 
застала вас 
зненацька, 
як і всіх. Але 

Господь знає все, 
ба більше, Він 
тримає усе під 

контролем 
(Івана 21:15–19).

Непевність, яку 
ви відчуваєте, 
втрачає свою 
силу, щойно ви 
подумаєте про 
Бога, Який знає 
ваше майбутнє 

і тримає 
сьогодення, Який 

керує віками 
і Всесвітом; 

Ісус сказав нам: 
«Будьте відважні: 
Я світ переміг»
(Івана 16:33).

1.3
1.4
1.5
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Можливо, ви бачите Ісуса, Який 
спить у човні, й думаєте, чого 
Він нічого не робить з бурею. 
Однак пам’ятайте, що від Його 
голосу стихають моря і що 
Він не поспішає лиш тому, 
що ніколи не спізнюється 

(Марка 4:35–41).

Для Бога не існує сюрпризів. 
Він знає, скільки волосин у вас 
на голові, Він піклується про 
польові квіти і про птахів. А ви 
набагато важливіші для Бога, 
аніж птахи і квіти, і Він тримає 

вас у Своїй руці 
(Матвія 10:29–31).

Він, Хто турбується про вас, 
не спить. Він приглядає за вами. 
Поки ви спите, Він продовжує 
працювати у вашому житті 

(Марка 4:27). 
Перебувайте у Ньому і просіть 
навчити вас знаходити спокій 
у Ньому серед цієї ситуації 

(Псалом 4:8).

1.6

1.8

1.7
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І якщо Божа любов за 
нас, то хто проти нас, 
навіть у період кризи? 

(Римлян 8:31).

Криза – чудовий час 
переглянути пріоритети. 

Шукайте Господа, 
помічайте Його 

благословення, у Ньому 
знаходьте прихисток. 
А решта додасться 

(Повторення Закону 4:29), 
(Амоса 5:4), (Матвія 6:33).

Ісус – наш приклад 
для наслідування – був 
покірним, поки проходив 
біль і страждання. Його 
приклад надихає нас, 

особливо в період кризи. 
Пам’ятайте про це… 

(Євреїв 5:8). 

1.9

1.
10

1.

11
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Що б не 
відбулось у 
кризові часи, 
це буде вам 
на добро, бо 
Він любить вас 
(Єремії 29:11).

Ви зможете 
пізнати Бога 
по-іншому, 

глибше під час 
цієї кризи. Ваші 
вуха чули про 

Нього, але тепер, 
можливо, очі 

побачать Його 
(Йов 42:5).

Він не дасть вам 
випробувань, які 
ви не подужаєте, 
навіть якщо вони 
дуже болючі. Ви 
знайдете вихід у 
назначений Ним 
час і зможете 
їх перенести 

(1 Коринтян 10:13).
1. 1. 1.
12 13 14
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«Нахиліть своє вухо, й 
до Мене прийдіть, послухайте, 

й житиме ваша душа!»
Ісаї 53:3



Наш розум, як і решта творіння, спотворений гріхом. 
Те, що ви робите з розумом, – визначатиме, 

як ви переживете кризу.

Цілком можливо, що ви 
відчуваєте страх, навіть паніку 

у цей період. Згадайте час 
Ісуса в Гетсиманському саду, 

Він розуміє наші почуття, Він був 
випробуваний у всьому, як ми. 
Не пускайте в серце тривогу, 
бо вона займе усе місце. 

Не баріться, віддайте свій тягар 
Ісусові й скажіть: «Я не можу, 

допоможи мені» 
(1 Петра 5:7), (Євреїв 4:15).

Стан тривоги нормальний для 
ситуацій, як от ця. Він тримає 

вас у стані бадьорості, 
нагадує, що ви вразливий, 

і заохочує шукати необхідну 
допомогу. Використовуйте 
цей стан як нагадування, 
що потребуєте Господа 

більш ніж будь-коли 
(Псалом 37:24), (Псалом 22:5).

2

2.1 2.2

Дбаємо 
про наш розум



Тривога може змусити думати, 
що ви збожеволієте або 

помираєте. Ваше тіло реагує на 
хаос. Протистояти цим почуттям 
потрібно, не втікаючи від них. 
Сядьте, наповніть свій розум 
думками про Бога, з’єднайте 

руки й повільно дихайте кілька 
хвилин. Це допоможе тілу 

відновити дихання, а розуму 
перелаштуватися 
(Псалом 30:13–15).

Негативні, руйнівні думки, 
як ваші власні, так і ваших 
ворогів, що сіють сумніви, 

потрібно прогнати звісткою 
підбадьорення і надії, що ї ї нам 
дав Бог у Своєму Слові, через 
віру в Його обітниці. Нагадуйте 
собі про них і застосовуйте, 

бо вони для вас! 
(Якова 4:7).

Тривога – невиправданий страх. 
Вона змушує повірити, що якщо 
тривожишся, то зможеш змінити 
ситуацію. Це так не працює 

(Матвія 6:27).
Ісус говорить: «Серце ваше 
нехай не тривожиться, ані 

не лякається!» 
(Івана 14:27).2.3

2.5

2.4
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Замініть хвилювання 
активними думками. 
Визначте, про що ви 

думаєте, що почуваєте, 
і принесіть це Богові 

в палкій молитві 
(Ефесян 6:10,18).

Деякі люди медитують, 
аби звільнити свій 
розум. Натомість 

потрібно наповнити 
його переконаннями, які 

оживляють розум. Шукайте 
Господа і дозвольте Йому 
наповнювати ваш розум 

у складні часи 
(Псалом 118:50).

Вашому розуму потрібен 
мир у цей період, тому 

попросіть у Бога, 
щоб Він наповнив ваші 
думки хорошим, тим, що 
наставляє і направляє, 
що показує вам кращу 

перспективу 
(Филип’ян 4:8–9).

2.6

2.7

2.8
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Локдаун, який ми 
переживаємо, 
тимчасовий. 
Він почався і 

закінчиться у свій 
час. Не впадайте 

у відчай і не 
думайте про 
локдаун як 

про щось, що 
віддаляє Божі 
благословення 
від вас та інших 

(Римлян 8:28).

Досвід інших 
людей, які 
страждали, 
допомагає 

нам дивитися 
у правильному 

напрямку: Давид, 
Даниїл, Ісая, 

Єремія, Петро, 
Павло… 

і найбільше Ісус. 
Погляд на Бога, 
а не на когось 
ще надихає 

нас і заохочує 
думки й дух не 
занепадати 

(1 Коринтян 11:1).

Не забувайте, що 
ви звільнені і що 
смирення перед 
цією ситуацією 
– акт поклоніння 
і послуху, який 
походить від 
свободи, яку 
подарував 
Христос 

(Римлян 13:1).
2

.9
2

.
2

.
10 11
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Господь з вами через тих, хто 
вам допомагає (Псалом 117:7).
Будьте у контакті з іншими 

людьми й під їхнім наглядом. Бог 
ставить їх на вашому шляху, щоб 
підтримати й підкріпити ваш дух.

Будьте обачними й оберіть 
одну-дві людини, яким можете 
довіряти і з якими зможете 
розділити свої знегоди 

в тяжкі моменти 
(Екклезіяста 4:9–12)

Турбота про ваш розум – 
це турбота про храм Божий. 
Ми грішні створіння, тому наш 
розум часом грає з нами злий 
жарт. Але, як вірянин, ви тепер 
маєте розум Христа й у змозі 
мислити по-іншому. Попросіть 
Бога допомогти вам у цьому 

(1 Коринтян 2:16), (Івана 20:27).

2.

122.
132.

14
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«Та відновлятися 
духом вашого розуму»

Ефесян 4:23



Християнське життя і так 
не просте. А тим більше, 

коли обставини проти нас. 
Це важливий час і простір 

для відновлення 
і перезавантаження, щоб 
активізуватись і глибоко 

прожити ті духовні дисципліни, 
якими Бог втішає нас і робить 
схожими на Нього. Зодягніться в 
повну Божу броню й не впустіть 
жодну з ї ї частин. Кожна з них 
знадобиться вам у знегодах

(Ефесян 6:10–18)

Надайте цим аспектам 
пріоритетного значення, 

коли організовуєте свій час. 
Віддайте кесарю кесареве, 
а Богу Боже. Нехай термінове 
не утримує вас від важливого. 

Павло непокоївся, щоб 
християни освячувалися 

і перебували у Дусі 
(Филип’ян 1:9–11), 
(Матвія 22:21), 
(Матвія 6:33). 

Криза здатна зруйнувати нас 
або, якщо ми віддамося у руки Христа, 

більше і більше перетворювати нас у Його образ

3Дбаємо про 
духовне життя

3.1

3.2



Кожен з цих 
аспектів 

потребуватиме 
вашої свідомої 
участі. Якщо 
ви не робили 
цього раніше, 
не відкладайте. 

Не можна 
втрачати час. 
Це тільки в 
Його силах, 
але вимагає 
свідомого 
рішення з 

вашого боку 
(Филип’ян 2:12–13).

Без сумнівів, ви 
будете засмучені 
не раз, тому що 

не легко зростати 
серед знегод. 
Але пам’ятайте: 
Він працює у 
вас, і ви ніколи 
не буваєте 
сильнішими, 

ніж у ті моменти, 
коли ви найслабші 
(2 Коринтян 12:9–10).

Зробіть 
стосунки з Богом 
вашим першим 
пріоритетом. 
І це змінить 

ваше ставлення 
до страхів, 
до почуття 

ідентичності, 
до належності, 
до родини і до 
майбутнього. 
Так, ви чіткіше 
побачите, хто 
ви у Христі і хто 

такий Бог 
(Ісаї 43).

3.3
3.4
3.5
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Зараз не час для 
поверховості. Заглибтесь 
у Слово, відрізняючи його 

від «пустих розмов» 
і «християнських послань», які 
можуть мати добрі наміри, але 

дезорієнтують вашу віру 
і можуть відводити вас 
від послання, яке Бог 

справді хоче 
вам відкрити 

(2 Тимофія 2:15–16).

Не беріть участі 
в пустих суперечках, 

не згубіться у тому, чого 
не розумієте. Навпаки, 

ідіть за Господом 
і покоряйтесь Йому в тому, 

що ви ясно розумієте, 
а такого буде багато 

(Якова 1:22).

Не вся інформація з 
«християнських джерел» 

походить від Слова Божого. 
Усе досліджуючи, тримайтеся 

доброго, ґрунтуючись на 
Божому посланні до вас 

(1 Солунян 5:21).

3.6

3.8

3.7
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Читайте Слово 
постійно, щоб відрізняти 

правду від брехні. 
Зберігайте Слово у 
своєму розумі, щоб у 

найкритичніший момент 
спокуси чи відчаю 

відреагувати правильно 
(Луки 4:1–13), 

(1 Хронік 16:11) 
(Ісуса Навина 1:8–10).

Безперестанку 
говоріть з Богом. 

Використовуйте тихі моменти, 
щоб наповнятися Ним і Його 
турботою. Шукайте Його в 
найтемніші часи, тримайтеся 

за Нього усіма силами, 
розповідайте Йому свої 
переживання і віддайте 

свої тривоги Йому 
(Матвія 11:28–30), 
(1 Солунян 5:17).

Прославлення 
Бога музикою 

і співами прожене 
тривоги і допоможе 
налаштувати дух на 

поклоніння Богові, а ще буде 
свідченням іншим. Господь 
вартий хвали посеред цієї 
темряви, тому що Він не 

змінюється і не змінювався. 
І Його милість ніколи 

не закінчується 
(Євреїв 5:8), 

(Псалми 24:6, 26:13).

3.9

3.
10 3.
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Перераховуйте 
ваші 

благословення, 
як це 

робить Давид. 
Не дозволяйте 
вашій пам’яті 
грати з вами 

жарти. Складіть 
список ситуацій, 

з яких Бог 
порятував вас чи 
у яких ви бачили 
Його роботу. 
Він і зараз це 

робить і ставить 
страх та 
непевність 

у належне для 
них місце 

(Псалом 76:10–11), 
(1 Хронік 16:12),
 (Псалом 39:1–3).

Роздумуйте, будьте 
в тиші, згадуйте, 
спостерігайте, 
споглядайте 

Господа і Його 
характер щодо 
вас, практикуйте 
вдоволеність, 

будьте вдячними, 
знаходьте 
насолоду в 
Ньому, навіть 
якщо ситуація 

цьому не сприяє. 
Самодисципліна 

– більше, ніж 
просто читання 
й молитва. Це – 

насолоджуватися 
Ним, дозволяти 

собі наближатися 
до Нього, 

уподібнюватися 
Йому – як на 
самоті, так і у 

спільності з іншими 
(коли це можливо, 

звісно) 
(2 Хронік 20:17),
 (Псалом 45:10).

Зростання 
у Христі буде 
наближати 
вас до інших, 
поглиблювати 
ваше почуття 
спільності 

і любов до них 
(навіть якщо 
зараз усе 

відбувається 
в онлайні) 

(1 Івана 4:20).

3. 3. 3.
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«Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. 
Та тільки, забуваючи те, що позаду, і спішачи 

до того, що попереду, я женусь до мети 
за нагородою високого поклику 

Божого в Христі Ісусі»

Филип’ян 3:13-14



Навіть в епіцентрі загальних негараздів 
ми несемо відповідальність один за одного. 

Так, ми сторожі один одному.

Господь є нашою життєвою 
опорою, і настав час 
триматися за Нього. 

Ба більше, ми можемо бути 
живим свідченням Його любові 
й супроводжувати нашу віру 
справами, які будуть досягати 

людей і позитивно 
на них впливати 

(Якова 2:18).

Якщо житимемо тільки для себе, 
то не просто перестанемо 
показувати Божу любов, 

а й опинимось у лапах егоїзму 
і тривог. Протилежне 
до егоїзму – любов, 
а в любові немає 

страху 
(1 Івана 4:18).

4

4.1 4.2

Дбаємо 
про стосунки



Зрозумійте своїх ближніх 
і націлено знайдіть особливий 

спосіб робити їм добро. 
Складіть план: важливі речі 
завжди цього вимагають

(Якова 4:17).

Намагайтеся бути практичними. 
Хороших намірів недостатньо. 
Є багато засобів під рукою, 
аби досягти тих, хто не біля 

вас: телефонні дзвінки, 
повідомлення, відеоконференції, 

маленькі знаки уваги, 
зацікавлення чи дружній жест. 

Просто зробіть це… 
(Якова 2:26).

Це ідеальний час бути щедрим 
і показувати іншим 

любов Бога 
(Євреїв 13:16).4.3

4.5

4.4
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Слухання – 
чудовий подарунок для 
тих, хто в складних 

обставинах. Людські душі 
обтяжені. Запропонуйте 

їм лікувальний 
бальзам у вигляді 
вашого мовчазного 

вислуховування і кількох 
влучних слів 
(Римлян 12:15), 

(Приповісті 18:13).

Діліться своїм болем 
з іншими та просіть про 
допомогу. Ми маємо 
нести тягарі один 

одного. Нести свій тягар 
самому – не вихід. 

Це, скоріше, 
спустошить вас 

(Псалом 31:3).

Не зупиняйте інших 
у вираженні емоцій 

своїми псевдобіблійними 
зауваженнями, які на

справді не мають нічого 
спільного зі справжнім 

змістом Слова. Перед лицем 
болю Ісус плакав, сумував, 
перебував у спільності і 
в молитві. Уподібнюймося 
Христу і в Його емоціях, і в 
Його стосунках з іншими 

(Івана 11), 
(Галатів 6:2).

4.6

4.7

4.8
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Скажіть своїм 
найближчим 
друзям, що 
любите їх. 

Любов збудовує 
як ніщо інше. 

Коли ми любимо, 
ми показуємо 
Бога іншим 

(Римлян 12:10).

Розкажіть іншим, 
що ви знайшли 
у Христі. Якщо 
ви отримуєте 
підбадьорення 

від Нього у ці дні, 
не мовчіть про 
них. Євангеліє 
– це хороша 
новина, якою 

треба ділитися 
(Матвія 28:19).

4.9
4.
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«Улюблені, любім один одного, 
бо від Бога любов, і кожен, хто любить, 

родився від Бога та відає Бога! 
Хто не любить, той Бога не пізнав, 

бо Бог є любов!»
1 Івана 4:7-8



Дбаємо про 
церковне життя

Для християн бути церквою – 
не справа вибору, 

це необхідність, заповідь. 
Це середовище, у якому ми 
розвиваємося і ростемо, 
поклоняємось і вчимося 

(Колосян 3:12–17).

Зараз саме час нагадати 
собі, що церква – це не чотири 
стіни, а, скоріше, ми є живими 

стінами, встановленими 
на самому Ісусі Христі, 

наріжному камені 
(1 Петра 2:5), 

(Ефесян 2:19–20).

5
Ми не ходимо в церкву. Ми і є церква.

5.1

5.2



Бог захищав 
Своїх людей 
протягом 

історії різними 
способами. 
Не стримуймо 
і сьогодні 

багатогранну 
благодать 
Господа, яка 
продовжує 

підтримувати 
нас. Він 

підтримує церкву, 
піклується про 
неї і віддає Своє 

життя за неї 
(Ефесян 5:29).

Саме час 
бути такою 

церквою, якою 
ї ї задумав Бог: 

яка не відповідає 
настроям 

сьогодення, яка 
пам’ятає, звідки 
походить, Хто ї ї 
врятував і куди 
вона прямує. 
Закріпіть свій 
погляд на 

Христі – авторі 
й довершеному 
прикладі віри 
(Євреїв 12:2),
 (Римлян 12:2), 
(Єремії 15:19).

Пам’ятайте про 
тих у спільноті, 
хто найбільш 
вразливий, хто 

самотній, хворий 
чи не має сім’ї. 
Підтримуйте їх 
практичними 
способами. 

Господь любить 
слабких 

(Якова 1:27).

5
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Візьміть у звичку 
систематично телефонувати 

іншим і бути готовими 
вдовольнити їхні практичні 

потреби, наприклад, 
помолитися разом. Віра змушує 
рухатися, і ми піклуємося один 
про одного в любові Христа. 

Навіть якщо ми не разом зараз, 
ми можемо підтримувати зв’язок

 (Якова 5:16).

Дійте спрямовано: знайте імена 
своїх братів та сестер, любіть 
їх практичними способами, 
створіть молитовний список, 

цікавтеся, чи відповів Бог на їхні 
молитви, залучайте менших, і 
серед всієї цієї темряви робіть 
усе з любов’ю, ніби робите це 

для Самого Христа 
(Колосян 3:23).

Церква – це духовна сім’я, 
яку Бог вам дав. Він зробив нас 
відповідальними один за одного. 
Так, ми сторожі своїх братів 

(Марка 9:42), 
(Буття 4:9).

5.6
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Очікується, 
що ми будемо дбати 
про себе і зберігати 
єдність, щоб увірував 

світ. Оточення 
спостерігає за нами 

посеред хаосу: 
показуймо Христа 

(Івана 17:21).

Це не наша 
кінцева точка. Ми 
мандрівники. Прихід 
Христа близько, і ми 
очікуємо його. Поки це 

не відбулося, давайте не 
переставати виконувати 
місію, заради якої ми 
тут перебуваємо
 (Матвія 25:1–13).

5.9

5.
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«І уважаймо один за одним для заохоти 
до любови й до добрих учинків. 

Не кидаймо збору свого, як то звичай 
у деяких, але заохочуймося, і тим більше, 

скільки більше ви бачите, що 
зближається день той»

Євреїв 10:24-25



Наш час – цінний й обмежений ресурс, 
яким складно правильно 

розпоряджатися. 

Ми живемо в складний 
період, і водночас він повний 
можливостей служити і робити 
добро іншим. Час зростати в 
Христі й у наших стосунках 

як сім’я. На початку може бути 
складно врівноважити всі 
ці аспекти в нових умовах, 
але це термінове завдання. 

Просіть мудрості 
(Якова 1:5), 

(1 Івана 3:17–18).

Впорядкуйте вашу рутину 
і з мудрістю вирішуйте, що вам 

потрібно зробити. Це не відпустка, 
і важливо використати час 

розумно. Перебування в закритому 
приміщенні, перевантаження 

інформацією й кількістю джерел, 
швидка зміна ситуації… всі ці речі 

створюють відчуття хаосу. 
Але Господь усім править. 
Робіть свою роботу, а Він 

зробить Свою 
(Приповісті 10:5).

6

6.1 6.2

Використовуємо 
час мудро 



Використайте цю кризу, 
щоб зробити якомога більше 

для вашого життя і майбутнього. 
Які ваші цінності? Ваш 

розпорядок дня збігається 
з вашими цінностями? Як 

наші вуста говорять те, чим 
наповнене серце, так і наш 

розклад дня показує, 
що нам важливо 
(Псалом 89:12).

Робіть протягом дня те, 
що справді важливо, 

поставте завдання у порядку 
пріоритетності. Настав час 

обдумати, що є справді 
важливим і терміновим, і, швидше 
за все, неважливі речі відійдуть 

на другий план. Дослідіть 
свій час перед Богом 

(Псалом 38:4–5).

Для всього свій час. Балансуйте 
продуктивність та роботу з 
відпочинком і певним рівнем 
вдоволеності. Сам Господь 

встановив роботу і відпочинок 
як базові аспекти життя 

людини. І те й інше існувало 
ще до гріхопадіння, 
а після нього має 

величезне значення
 (Екклезіяста 3:1–5).6.3

6.5

6.4
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Павло наставляв 
Тимофія бути 

дисциплінованим воїном 
і не відволікатися на те, 

на що не варто. Створення 
мудрої рутини й порядку у 
житті дає нам психічну й 

емоційну структурованість, 
яка захищає наш душевний 

спокій і діяльність 
(2 Тимофія 2:4–5).

Дисципліна 
має стосуватися 

не лише нашого часу, 
а й доцільності того, 

що ми робимо. Приклади 
Марфи й Марії 

допоможуть нам: на 
противагу непомірній 
активності й дисципліні 
Марфи, Марія у своїй 
чуйності до Христа 
обрала найкраще 

(Луки 10:38–42).

Кожен день 
має власні турботи, 

і Господь забезпечує нас 
щоденно, як манною в 

пустелі. Усе, що перевищує 
ці міри, не приносить 
збалансованості, 
натомість веде до 
перевантаження 

і до спроби робити щось 
своїми, а не Його силами

(Матвія 6:34).

6.6

6.7
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Ось чому 
постійне 

читання чи 
прослуховування 

інформації 
про поточну 
ситуацію веде 
до циклічних 

катастрофічних 
думок. Господь 
все контролює. 

Протягом 
цього періоду 
не забувайте 

наповнювати свій 
розум істинами, 
які Господь дає у 
Своєму Слові. 
(Перечитайте, 
наприклад , 
Псалом 90).

Шукайте моменти 
протягом дня, коли 
можете відкласти 
усі справи на 
15 хвилин, щоб 
зосередитись, 
подихати й 
поговорити з 

Богом, розповісти 
Йому, що вас 

тривожить і про 
що ви хвилюєтесь. 
Якщо ви не можете 
молитися довгі 
періоди часу, то 
не лишайте довгі 
періоди часу 
без молитви 

(1 Солунян 5:17).
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«Отож, уважайте, 
щоб поводитися обережно, 
не як немудрі, але як мудрі, 

використовуючи час, 
дні бо лукаві!»

Ефесян 5:15-16



Робота в онлайні, діти, 
ізоляція… Цілком можливо, що 
ви почуваєтесь пригніченим, 
безсилим. Коли ви відчуваєте 
перевантаження, ЗУПИНІТЬСЯ. 
Не накопичуйте все в собі, якщо 
можете цього уникнути. Час 

пригадати, що Бог дає 
змученому силу і міць 

(Ісаї 40:29–31).

Ваш дім і ваша сім’я – це 
простір, який Господь дав 
вам, щоб зреагувати на цю 

ситуацію. Вони ваші «ближні», 
навіть якщо сімейне життя 

може бути непростим. Господь 
закликає кожного з нас підійти 

до справи відповідально 
(Матвія 22:37–39), 
(Колосян 3:18–21).

Сильні сім’ї засновані на вірі, 
об’єднані любов’ю та збережені Богом.

7Дбаємо про сім’ю

7.1

7.2



Безумовно, 
наша потреба 
у плодах Духа 

буде у цей період 
очевиднішою, 

ніж будь-
коли: любов, 
радість, мир, 
довготерпіння, 

добрість, 
милосердя, 

віра, лагідність, 
здержливість: 
Закону нема 
на таких 

(Галатів 5:22–25).

З розумом 
обирайте, у які 
сварки вступати. 

Приповісті 
нагадують нам, 

що хто приносить 
розлад у дім, 

успадкує вітер. 
Будьте мудрими 

(Приповісті 11:29).

Скоріш за все, 
траплятимуться 

конфлікти, 
пригнічення… 

але час згладити 
це з Божою 

допомогою. Для 
цього ми маємо 
поставити Його 
у центр і часто 
згадувати Його, 
якщо це можливо, 

у спільності 
з сім’єю 

(Римлян 12:10).

7.3
7.4
7.5
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Також пам’ятайте, що любов 
покриває безліч гріхів. 

Пробачайте інших й оцінюйте 
себе тверезо, вважаючи 
інших вищими за себе 

(1 Петра 4:8), 
(Колосян 3:13), 
(Римлян 12:3), 
(Филип’ян 2:3).

Коли ми стикаємось з 
невідворотними конфліктами, 

покаяння і пробачення 
необхідні. Не шкодуйте зусиль. 
Ви і я боржники благодаті, і ми 

перші були прощеними 
(Ефесян 4:31–32), 
(Матвія 18:23–35).

Намагайтесь, аби сонце не 
заходило, поки ви у сварці. 

Легко перейти межу, яка веде 
нас до гіркоти, неправильних 
думок і ще гірших учинків. 
Поговоріть про те, що 
трапилося, і вирішіть 

конфлікт на збудування 
(Ефесян 4:26), 
(Ефесян 5:21).

7.6

7.8

7.7
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Членам сім’ї завжди 
потрібно буде обирати 
серед конфліктних 

інтересів. Багато видів 
діяльності є дозволеними, 

але не всі корисні. 
Попросіть про мудрість 

і обирайте те, що принесе 
славу Господу 

(1 Коринтян 10:23).

Максимально 
використовуйте цей час, 
щоб бути свідомим у діях і 
мати позитивний вплив на 

сім’ю. Благословляйте сім’ю 
своїми діями. Почніть зі 

складання плану 
(Якова 4:17).

Укріпіть ваші 
стосунки у сім’ї й ваші 
стосунки з Богом. Якщо 

можливо, проводьте разом 
дозвілля, яке підкріпляє вашу 
любов до Бога. Посеред 
темряви цієї ситуації 

відкривайте Бога разом 
(Ісаї 55:1–3), 

(Ефесян 5:15–20), 
(Римлян 12:1–2).

7.9

7.
10 7.
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Важливо, аби діти на своєму 
рівні знали, що відбувається, 

але без всіх подробиць. 
Вони спостерігають за вами 
й переймають ваші реакції 
і ваш приклад. Те, що ви з 
ними не обговорюєте, вони 

додумають самі, і найімовірніше 
неправильно. Будьте відвертими 

з ними й не обманюйте, 
говорячи про власне 
сприйняття проблем 

(Приповісті 3:3, 5).

Зробіть їх вашими 
співучасниками під час кризи. 
Нагадуйте їм, що послух – теж 
спосіб допомогти. Розвивайтеся 

як команда і працюйте 
разом. Ви сім’я 
(Приповісті 4:1), 

(Приповісті 6:20), 
(Приповісті 17:25).

Д

Д .1 Д .2

фокус на дітях 

Дбаємо 
про сім’ю:



Не варто недооцінювати 
практичний і духовний внесок 
ваших дітей. Їхній молодий вік 
не завада близьким стосункам 
з Богом, якщо вони хочуть Його 
знайти. Заохочуйте їх до цього, 

навчайтесь разом з ними 
й через них 

(1 Тимофія 4:12), 
(Матвія 19:14).

Залучайте ваших дітей до 
сімейного поклоніння. Шукайте 

Господа разом, співайте, 
складайте молитовні списки, 
за якими можете молитися 
разом. Ви будете здивовані, 

скільки всього можете 
від них навчитися
(2 Тимофія 3:14–15).

Допоможіть дітям усвідомити 
ситуацію з духовного погляду. 
Якщо вони побачать роботу 
Бога протягом цього часу, 
це допоможе їм – та й вам, 

як дорослому, – дбати про них 
(Приповісті 22:6).Д .3

Д .5

Д .4
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Вибудовуйте їхній 
графік і рутину так, 
щоб це було зручно 
і для них, і для вас. 

Ідеться не про героїчні 
зусилля, а про 
збереження сил 
і мудру поведінку 

(Луки 14:31).

Надважливо, аби діти 
мали конкретний час 

на обов’язки й завдання. 
В іншому випадку 

вони перестануть їх 
виконувати, а ви повинні 
пам’ятати, що поточна 
ситуація тимчасова 

(Приповісті 20:18).

Починайте день 
із завдань середньої 

складності, потім переходьте 
до найскладніших (домашні 
завдання і робота), а решту 
дня лишайте для вільного часу 
і відпочинку. Враховуйте їхній 

вік у кожному із завдань, 
але заохочуйте до 
кропіткої роботи 
(Приповісті 6:6–9).

Д .6
Д .7

Д .8
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Навіть 
ураховуючи, 

що це винятковий 
період, важливо 
продовжувати 
виховувати 

дітей. Це один 
зі способів 
показати, як 
сильно ми 
їх любимо. 
Не будьте 

поблажливими 
(Приповісті 3:12),

(Євреїв 12:6).

Це період, коли 
ваш приклад 

надважливий, аби 
все працювало. 
Не вимагайте 

чогось, чого самі 
не змогли 

б зробити. Будьте 
богобійними, 
надійними, 

чесними у своєму 
батьківському 
служінні, і це 
допоможе їм 
бачити у вас 
розумну владу 
(Ісуса Навина 

24:14а).

Пам’ятайте, що 
говорити правду 
в любові – серце 
Євангелія. Не 
викликайте в 
них обурення, 
а говоріть ясно 
і прямо, коли 

будете 
їх наставляти 
(Колосян 3:21), 

(Приповісті 16:6).

Д .9
Д . Д .
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Наші літні родичі – велика 
цінність для Господа, тому 
й для нас вони мають бути 

такою ж цінністю. Вшановуйте 
Бога своєю повагою 

до старших 
(Приповісті 16:31а).

Зараз, як ніколи, наші літні 
родичі потребують нашої 
любові й уваги. Нам слід 

виявляти повагу і любов до них. 
Якими практичними способами 
ми можемо виявляти любов 

і повагу до них? 
(Вихід 20:12), 
(Левит 19:32), 

(Повторення Закону 5:16). 

Л.1

Л.2

Лфокус на літніх

Дбаємо 
про сім’ю:



Якщо ваші 
літні родичі 
перебувають 
не біля вас, 

виявляйте до них 
увагу раз на день 
чи навіть кілька 
разів на день: 
жест підтримки, 
прихильності, 

дзвінок, 
повідомлення, 
фото, щось, 
що змусить їх 
посміхнутися 
– надважливо 
для їхнього 
емоційного 

стану під час 
усамітнення 

(Приповісті 12:25).

Створіть простір, 
у якому ваші 

бабусі й дідусі 
відчують себе 

корисними (може, 
як співрозмовники 

чи вчителі 
для дітей?) 

(2 Тимофія 1:5).

Говоріть з ними, 
але понад усе 
слухайте їх, 
тому що вони 

– джерело 
мудрості, 

особливо якщо 
вони знають Бога 

(Йов 12:12), 
(Псалом 91:12–15).

Л.3
Л.4
Л.5
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У час, коли літні люди 
«не здаються корисними», 
ми, як християни, можемо 

змінити ситуацію на краще. 
Максимально використайте 
цю кризу, аби бути світлом 

і в цій сфері також 
(Приповісті 20:29).

Псалом 70 – 
це молитва літньої людини, 
крик того, хто знає, що він 
вразливіший через свій вік. 
Прочитайте його уважно 

і будьте Божим інструментом 
для такої літньої людини 

біля вас.

Господь обіцяє бути поруч 
з нами у всі дні нашого життя. 
Він підтримує нас і так само 
наших літніх родичів. Він каже 
нам: «Я завжди підтримуватиму 

тебе, я завжди 
допомагатиму тобі» 

(Ісаї 41:10), 
(Ісаї 46:4), 

(Матвія 28:20).

Л.6

Л.8

Л.7
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«А я та дім мій будемо 
служити Господеві»

Ісуса Навина 24:15



В надії, що ця хвороба закінчиться не смертю, 
але в будь-якому випадку на славу Божу

8Якщо ви хворієте 
або доглядаєте 
того, хто хворіє

Коли хворієш 
на цей вірус, 

переживаєш біль, 
слабкість 

і невизначеність. 
Хочемо нагадати, 

що ми всі 
молимося за вас, 
навіть не знаючи 
вас, і віримо, що 
Бог може вас 
уздоровити 
(Матвія 8:2).

Це час, аби 
мобілізувати 

церкву 
для молитви. 
Не соромтеся 
попросити про 
таку підтримку, 
тим паче з усіма 
доступними нам 
технологіями. 
Молитва один 
за одного буде 
нашим привілеєм 
і підбадьоренням 

(Якова 5:14–15).

Не забуваймо 
також, що Він 
зцілює наші 

рани і розбите 
серце. Це наше 
побажання вам 
у цей тяжкий час 
(Псалом 146:3–5).

8
.1

8
.2

8
.3



Слова «не бійся» 
з’являється в Біблії 365 разів 
(може, на кожен день у році?). 
Це подарунок вам від Бога, 

заспокійливий шепіт посеред 
складних часів. Тримайтеся за 
нього з вдячністю і довірою. 
Він знатиме, навіть якщо 

волосинка впаде 
з вашої голови 

(Ісаї 41:10), 
(Матвія 10:29–30).

Посеред невизначеності 
й страхів ми, як християни, 
тримаємось надії, що земні 
страждання – ніщо порівняно 

з майбутньою славою. 
Ми сподіваємося, що це 

нагадування підбадьорить 
вас, і все ж сподіваємось 

на ваше одужання 
і молимось про це 

(Римлян 8:18).

Ми йдемо, тримаючись 
за Його руку, навіть якщо 

здається, що Він не біля нас. 
Зараз Він просить нас з вірою 
йти по воді. Ісус закликає нас 
наблизитися до Нього, а також 

нагадує посеред цієї бурі: 
«Я з тобою» 

(Ісаї 43:2), 
(Матвія 14:22–33).8.4

8.6

8.5
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У дні хвороби 
надмірна інформація 

може негативно вплинути 
на ваш душевний стан. 
Натомість пам’ятайте, 

що саме Господь робить 
у нашому житті посеред 
пустелі й самотності і як 
Він підтримує ваше життя, 

яке зараз сповнене 
болю 

(Ісаї 43:19), 
(Псалом 40:3).

Скоріш за все, ви на 
самоізоляції під час хвороби. 
У цей час Господь працює 
зблизька і напряму з вами. 
Він сидить з вами за столом, 
Він доглядає за вами, поки 
ви спите і відпочиваєте, Він 
долає усі обмеження. Нехай 
ваші стосунки з Ним будуть 

підсилені, щоб ви могли відчути 
над собою Його руку, Він Той, 

Хто підтримує вас 
(Ісаї 41:13).

У цей час ми хочемо 
нагадати вам 
Псалом 23. 

Ми молимось і 
сподіваємось, що ця 
хвороба буде лише 

нетривалим моментом 
вашого життя, що Господь 
відновить ваше здоров’я 
і благословить вас.

8.7

8.8

8.9

51 | ПОРЯТУНОК У ЧАС КРИЗИ. ПОСІБНИК
Якщо ви хворієте або доглядаєте того, хто хворіє 



«Коли мої думки болючі 
в нутрі моїм множаться, 
то розради Твої веселять 

мою душу!»
Псалом 94:19



Якщо 
ви горюєте

Емоції – частина Божого 
замислу для нас. Однак, 
як і всі інші речі, вони 

спотворені гріхопадінням. 
Не дозволяйте їм керувати вами, 
але дозвольте собі відчути їх 
і поділитися ними в час трауру. 

Сам Ісус так зробив 
(Івана 11:35).

Якщо ви зіткнулися зі смертю, 
навіть бувши вірянином, це 
час болю. Смерть – завжди 

трагедія, тому що вона 
розділяє нас і поки що 
продовжує руйнувати 

(Об’явлення 21:4).

9
Ми створені не на смерть, 

а на життя

9.1

9.2



Зіткнувшись 
зі смертю 

близької людини, 
пам’ятайте, 

що Ісус плаче 
разом з вами 
так, як плакав 

перед гробницею 
Лазаря. Ми 

пам’ятаємо Його 
слова до Марти, 
яку стримувало 
невірство: «Чи 
тобі не казав Я, 
що як будеш ти 
вірувати, славу 
Божу побачиш?»

(Івана 11:40).

Є час плакати 
й час реготати, 
час ридати і 

час танцювати. 
Мудрістю, яку 

дав йому Господь, 
Соломон нагадує 

нам, що для 
всього свій час. 
Це час для суму 

і печалі 
(Екклезіяста 3:4).

Якщо трагічна 
ситуація 

ускладнена тим, 
що ви не встигли 
попрощатися 
з людиною, яку 
любите, зробіть 
це символічно 
(наприклад, 

напишіть листа 
чи зустріньтесь 

віртуально 
з іншими 

родичами). 
Господь буде 
з вами, коли ви 
звертаєтесь 
до Нього 

(Псалом 17:6).

9.3
9.4
9.5
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Дозвольте собі втішатися 
Божими обітницями у цей період. 

Перед вами може з’явитися 
спокуса відвернутися від Бога 
та ізолюватися від людей. 

Однак, як і Йов, прославляймо 
Бога посеред негараздів 

(Йов 1:21).

Настане день, коли Господь 
зітре кожну сльозу з наших 
очей, і більше не буде вже 

ані смерті, ані смутку, ані крику, 
ані болю. Згадуймо про це 

в такі моменти. Розлука болюча, 
тому що ми сумуємо за днем, 

коли усе буде інакше 
(Об’явлення 21:4).

Бог продовжить діяти посеред 
вашого болю. Він втішатиме 

нас й інших через нас. 
А ми сподіваємось стати 

інструментом для вашої втіхи 
(2 Коринтян 1:3–4).

9.6

9.8

9.7
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Такі уривки, як 
Приповісті чи Псалом 23, 

серед інших, закінчуються 
баченням майбутнього, 
зображенням бенкету, 
на який нас запрошено, 

баченням житла, 
приготованого для тих, 

хто належить Йому. Нехай 
це буде вашим баченням, 

коли ви посеред 
болю.

Якщо член вашої 
родини не був вірянином, 
ми розуміємо, що біль буде 
сильнішим для вас протягом 
цих днів. Використайте цей 
біль, щоб іще з більшою 

наснагою ділитися 
інформацією про Бога 
і Його любов’ю з людьми, 

яких ви любите 
(Івана 11:25–26), 

(1 Коринтян 15:21–22), 
(2 Коринтян 6:2).

9.9

9.

10
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«Бо коли живемо 
для Господа живемо, і коли 

вмираємо для Господа вмираємо. 
І чи живемо, чи вмираємо 

ми Господні!»
Римлян 14:8



«Як пробуджуюся, то я ще з Тобою» 
(Псалом 138:18)

Ми не можемо знати майбутнє, 
але ми покладаємось на те, що 

Господь не лише знає, 
але й контролює майбутнє, і 

Його воля виконається. 
Він тримає нашу долю 

у Своїх руках 
(Псалом 15:5б).

У цей час невизначеності 
у сферах здоров’я, роботи, 
фінансів… Він нагадує нам, 
що ми маємо не турбуватися, 
а зосередитись на Божому 

Царстві, а решта 
додасться 

(Луки 12:29–31).

10

10.1 10.2

Дивимось 
у майбутнє 



Ми просимо Господа 
побачити Його волю, якою 
вона насправді є: хорошою, 

приємною і довершеною, попри 
біль, який ми зараз відчуваємо 

(Римлян 12:2), 
(Матвія 6:9–15).

Поки ця криза продовжується, 
саме з Божої волі ми можемо 
з надією дивитися в майбутнє. 
Він закликає нас дивитися 

уперед, добре обирати шляхи 
і не втрачати свідомість 
від страху, бо Він іде 

поруч з вами
(Приповісті 4:25–27), 

(Ісаї 41:10).

Як ваш Господь, Який знає вас, 
відколи ви були в утробі, 
Він знає, що вам потрібно 
ще до того, як ви самі 

це знаєте 
(Матвія 6:8), 

(Псалом 138:1–18).10.3

10.5

10.4
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Згадування вже 
здійснених Богом 

перемог підсилює нас 
у сьогоднішніх битвах. 
Цим користувався Давид 

(1 Самуїлова 17:36).

Наш Бог творчий. 
Він творить щось нове. 
Ви хочете це побачити? 
Але Він використовує 
ці процеси, аби вчити 
нас. Він вірний Своїм 

обіцянкам 
(Ісаї 43:19), 

(Псалом 36:24).

Господь не лишить 
Свою роботу у вас 

незавершеною. Навпаки, 
Він продовжує ї ї з дня 
у день, аж поки вона 
не буде закінченою 

(Филип’ян 1:6).

10.6

10.7

10.8
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Не зациклюйтесь 
на думці, що ця 
ситуація обійде 
вас стороною 
чи що минуле 
було кращим. 

Навпаки, просіть 
Бога вчити 

вас сьогодні й 
уподібнювати 
вас до Нього 

протягом цього 
процесу 

(Екклезіяста 7:10), 
(Якова 1:2–4).

Коли ми 
перевантажені 
тим, що нас 

оточує, ми часто 
починаємо 

бачити майбутнє 
спотворено. 
Ретельно 

обирайте, чим 
вам займатися, 
і продовжуйте 

рухатися вперед 
як той, хто хоче 
перемогти у 
перегонах 

(1 Коринтян 9:24), 
(Псалом 15:8).

Як християни, 
ми зосереджені 

на меті: 
сфокусувати 
погляд на Ісусі. 
І це час для місії, 
час досягати 
людей і час 
рухатися не в 
напрямку того, 
як все було, а в 
напрямку того, 
як усе буде 

(Филип’ян 3:13–14), 
(Євреїв 12:2).

10.9
10.
10.
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«В Твою руку кладу 
свою долю»

Псалом 31:15a
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«Надійся на Господа, будь 
сильний, і хай буде міцне твоє 
серце, і надійся на Господа!»

Псалом 27:14


