Це — війна

Просто, щоб ви знали, з чим матимете справу…
Коли ви закінчите читати (і опрацьовувати) цю
книжку, її титульна сторінка від постійного використання
стане страшенно пошарпана. Палітурка — настільки перекошена й деформована, що, навіть коли покладете зверху
товстий телефонний довідник, це не допоможе. Ця книжка зміниться раз і назавжди. Її змінить війна. І вам нізащо
не вдасться передарувати її комусь на Різдво.
Тут будуть плями від трави. Від чорнила. Загнуті кутики. Бойові шрами. Кілька поморщених округлих плям
від води: може, це краплини чаю, а можливо, й пекучі сльози, що залили рядочки тексту… Словом, у книжці з’являться беззаперечні докази того, що ви зріднилися з нею.
Я хочу, щоби сторінки були вирвані та пописані.
Щоби краї були потерті, а кутики — загнуті. Щоб діти
остерігалися торкатися цієї книжки без гумових рукавичок. А можливо, й без пінцета.
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Адже ця книжка — не для комфортного читання. Вона навряд чи розважить вас за кавою, та й для «селфі»
така не згодиться. Краще сприймайте її як щоденний
робочий інструмент: обмотаний ізоляційною стрічкою
і скріплений суперклеєм. Обв’язаний шкіряними пасками, як старовинні книги. Стягнений подвійними вузлами. Власне, будь-чим, аби тільки цей інструмент був цілий і поряд з вами.
Бо це — війна. Головний бій вашого життя. Супроти
вас будує стратегії та схеми реальний ворог: він атакує,
стежачи за вашими емоціями, думками, вашим чоловіком, дітьми, вашим майбутнім. І все це він робить зараз.
Просто цієї миті. Там, де ви перебуваєте.
Та хочу вас заспокоїти — терор ворога припиняється
тут. Припиняється зараз. Він може наступати, але більше не здобуде перемоги.
Бо все змінюється, коли ми починаємо молитися.
Однак, якщо вам потрібна книжка про молитву, то,
імовірно, ця не підійде. Ви зможете знайти чимало гарних книжок, написаних ученими, книжок, вартих вашої
уваги. І я дуже раджу вам це зробити. Бо ж хіба будуть
зайвими знання про молитву? Але тут, на цих сторінках,
ми хочемо не просто поговорити про молитву чи подумати про те, як молитися.
Ні.
Приготуйтесь.
Ми будемо молитися.
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Бо інакше життя неможливе — ваше, моє, будь-чиє.
Ми просто не можемо дозволити собі такої розкоші: щоб
наша молитва залишалася тільки словами. Не тоді, коли
прагнемо, щоб речі навколо нас змінювалися. Не тоді,
коли хочемо бути вільними — від усього, що стримує
нас, тягне донизу й відкидає назад. Не тоді, коли прагнемо, щоб наші серця були не розбиті, сповнені любові й…
щоб вони були інші. Не тоді, коли намагаємося зрозуміти своє призначення та побачити здійснення Божих
обітниць у своєму житті. Коли хочемо, щоб наші чоловіки й діти реалізували те, чого чекає від них Бог. Коли
в слабкості просимо про Божу допомогу та захист. Коли
понад усе хочемо, щоби диявол та його підступи провалилися туди, звідки прийшли, — в пекло.
Та всього цього не станеться — хай би як сильно ми
цього хотіли — поки молитва залишатиметься лише запізнілою думкою, формальністю чи безглуздим поєднанням обов’язку і традицій. Тим, що ми насправді тільки
імітуємо. Тим, що є щоденним, але рідко коли щирим
і живим. Так ми марнуємо не один рік. Ми робимо речі,
які нас дуже виснажують, але так і не допомагають. А закінчуємо врешті тим, що, попри всі старання, не помічаємо головного. Не помічаємо Божої присутності у своєму
житті. Тому зараз ми будемо вчитися молитися — цілеспрямовано і стратегічно.
Щира, цілеспрямована молитва — це ключ до перемоги. Коли ми молимося про ті вразливі місця, де, підоз-
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рюємо, зачаївся ворог, то не тільки спрямовуємо молитву на болючі рани нашого життя, а й отримуємо Божу
допомогу, щоб їх загоїти. Так наша молитва інтегрується
в реальність, замість того, щоби безцільно блукати духовними коридорами, які ніколи не приведуть до кімнати, в якій ми живемо. Саме з такою молитвою ми відчуваємо себе духовно пробудженими і сповненими довіри
до Бога. Саме так відчуваємо Його допомогу і слідуємо
Божій волі у своєму житті.
Якщо в молитві ми тільки те й робимо, що розкидаємося словами й емоціями, без справжніх роздумів про
те, як ворог націлюється на нас, і про Божу допомогу, то
здебільшого просто марнуємо час. Ми тільки посилюємо
тривогу, не вирішуючи насправді ні проблем, ні життєвих ситуацій. Ми боремося, щоби втримати голову над
водою, та частіше відчуваємо, як повільно тонемо.
Ідея битви має сенс. МИ ВЕДЕМО боротьбу… Це
протистояння має тривалу історію, воно бере свій початок задовго до нас. І в ньому вже визначений переможець.
Битва? Так.
Битву програно? Аж ніяк. У жодному разі.
І саме молитва — це наша несекретна зброя у цій боротьбі. Я навіть наважуся сказати — наша найпотужніша
зброя.
Так, визнаю, в молитві криється неймовірна, незбагненна і невидима таємниця. Ось чому наша перша реак-
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ція — це відхилити, применшити і знецінити надзвичайну важливість та силу молитви. Ми думаємо: теоретично
це чудова ідея, але чи справді вона якось змінює життя? Змінює! Незалежно від того, що ми розуміємо чи не
розуміємо, Бог навмисне обрав молитву тим засобом,
який допомагає зрозуміти Його волю в нашому житті.
Молитва є тим, що Він дав нам для спілкування, спів
праці та партнерства з Ним. Господь створив молитву
як основний спосіб особистого зв’язку з Ним і Його царством — у будь-який час дня чи ночі.
Отож, коли ми усвідомлюємо важливість молитви
і коли використовуємо це надзвичайно потужне знаряддя, яке Бог довірив нам, ми стаємо ближчими до Нього.
Він божественним чином долучає нас — навіть такі незначні життя, як наші, — до Своїх грандіозних планів.
Завдяки зв’язкам молитви Бог відчиняє двері й робить
нас, хай навіть малою, але частиною Своєї дії в житті
знайомих та близьких нам людей.
І в нашому житті теж.
Молитва — це двері, через які сила небес приходить
на землю. Вона як криптоніт* для ворога і для всіх його
підступів.

*

Криптоніт — вигадана кристалічна радіоактивна речовина, яка фігурує в коміксах про Супермена і має здатність
позбавляти його сили та надприродних можливостей. —
Прим. пер.
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Ось навіщо вам і мені потрібна ця книжка. Ось чому
так важливо, щоб наші життєві стежки перетнулися на
цих сторінках. Важливо не те, що я пишу в цій книжці,
а те, що ми робитимемо разом, і те, як Бог, почувши наші
молитви, діятиме в нашому житті.
Щойно ми познайомимося трохи ближче, одразу ж
почнемо активно розробляти певну молитовну стратегію для вашої перемоги. Ми торкнемося тих сфер життя,
на які найбільше націлився ворог: того, що вас розчаровує, турбує, того, що принижує та виснажує, а інколи
повністю перемагає, вимагаючи нереального. І якщо ви
підійшли до розділу, який зараз, здавалося б, зовсім неактуальний для вас, все одно прочитайте його, бо рано
чи пізно він вам знадобиться. Після кожного розділу ви
сформуєте молитовну стратегію щодо власного життя
в тій чи іншій сфері. Згодом ви зможете записати свої
молитви на картках і вирізати їх просто з цієї книжки
(ви ж помітили сторінки з картками наприкінці?). Розмістіть молитовні картки там, де постійно їх будете бачити, щоб перечитувати й використовувати проти найбільш майстерно замаскованих підступів ворога. Так ви
зможете відбивати напади того, хто бореться проти вас,
із такою ж (і навіть більшою!) силою.
Стратегії? Саме так. Адже, як ви вже, напевно, помітили, битви, які веде ворог проти вас — особливо найболючіші та найпослідовніші, — ґрунтуються на глибокому знанні вашої особистості, знанні про те, ким ви
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є і що вам може завдати болю. Адже так найлегше перемогти. Випадковість? Вдалий здогад? Не думаю. Ваш
найбільший страх і тривога — це ключі до важливої духовної інформації. До того ж, саме вони демонструють,
що ворог підступно використовує індивідуальний підхід, аби змусити вас страждати і здобути перемогу над
вами. Цю стратегію нападу розробив той, хто знає, де ви
живете, чим займаєтеся і кого любите; він знає, як використати кожну грань вашого життя, щоб завдати удару.
І, можливо, досі це спрацьовувало.
Через те, що ви зараз тут, я підозрюю, що ваc це виснажує. Я знаю, бо мене — дуже. Виснажує програвати
у своїх щоденних битвах. Виснажує спостерігати, як все
навколо лише погіршується, а особливо в житті близьких мені людей. І я починаю розуміти, що не можу вести
цей бій наосліп. Не хочу просто щось робити і сподіватися, що все якось налагодиться. Мені потрібен план. Він
також необхідний і вам. Потрібна стратегія. Для війни.
Ознайомившись із досвідом, окресленим у цій
книжці, а також завдяки особливій роботі Святого Духа та (найважливіше!) силі Божого Слова у вашому
житті, ви почнете формувати особисті молитовні стратегії. Ви пройдете шлях, озброївшись різними сценаріями битв, що допоможе вам не лише оминати пастки ворога, а й активно протистояти його підступним ударам.
Ви зможете долати ті ситуації в житті, яких колись остерігалися, ситуації, що раніше здавалися безнадійними.
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Завдяки молитві вам не тільки вдасться захистити себе
від снайперського вогню противника — з Божою допомогою ви будете просуватися на ворожу територію і…
відвойовувати… своє.
Повірте, це цілком можливо.
І це станеться.
Це не буде випадковістю. Адже Бог хоче зробити
вас сильними, наповнюючи істиною та зміцнюючи Свій
зв’язок з вами через молитву. Для цього не потрібно бути генієм. Ви не повинні вивчати складні слова і розкидатися глибокими теологічними фразами. Вам просто
потрібно принести своє щире, відкрите і — будемо говорити відверто — пересичене, з оголеними нервами «я» та
бути готовими змінитися. І все це — в Його ім’я.
Врешті-решт, ворог пошкодує, що зв’язався з вами.
Незабаром ви станете його найгіршим спогадом. Він
думав, що зможе виснажити вас, був упевнений, що ви
здастеся практично без бою.
Ворог усвідомить усю повноту своєї поразки, коли
настане час битви з Божим Духом, що перебуває у вас.
Тому що…
Це.
Війна.

