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Карла розпочала з ідентифікації дзвінків, хоча вона вже знала, хто дзвонив. Це була її              
мати ... знов. Вона хотіла щоб Карла та її родина приїхала додому в їх відпуску. Але Карла                 
та її чоловік вирішили залишитися вдома цього року, і вона знала, що мама не прийме її                
відмову без протесту. Її шлунок «перевертався», коли вона підібрала слухавку. Ще раз            
Карла спробувала пояснити своїй матері, чому вона та її чоловік Біл вирішили, що їм              
краще залишитися вдома на Різдво: діти дорослішали та хотіли провести час на канікулах             
зі своїми друзями. Вона та Біл хотіли розпочати традиції своєї родини. На додаток, було              
дуже далеко їхати, і вони обоє були виснажені від праці. Але це не працювало; Карла               
відчувала неначе вона говорить до стіни.  
 
«Це просто не буде так само, як з тобою та онуками» - мати Карли зітхала. «Ви просто                 
мусите приїхати додому. Я більше не хочу нічого чути про це». Це не було вперше, коли її                 
мати тиснула на Карлу. Карла пам‘ятала, як боялась свого весілля. Всі її ідеї мали              
відсидітись на «лавці запасних», бо мама думала що найкраще — або була ціна, яку              
потрібно б було оплатити. Карла також шкодувала, що не пішла до того коледжу, який              
вона обрала, бо її мати відчувала, що він за далеко від дому. Поки вона зростала, мама                
завжди вимагала — та отримувала, те що хотіла.  
 
Карла почала відчувати себе розлюченою — на себе за те, що завжди поступалась, та на               
свою матір за те, що та не відпустила Карлу бути особистістю. Але її розлюченість швидко               
маскувалася провиною та тривогою. Можливо вона просто егоїстка. Вона не завжди буде            
мати своїх батьків, і можливо її матір була правою; вона та Біл мають ставити їх на перше                 
місце. Карла любила свою маму і тата і хотіла бути гарною донькою. Вона була              
християнкою і хотіла підкорятися Богу вшановуючи своїх батьків.  
 
Але чи означало, що вона не мала вибору? Чи бути гарною християнкою означає те, що               
вона має завжди погоджуватися з усім, що її мама хоче або вимагає для вшанування її,               
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підтримувати мир, або мати гарні взаємовідносини з нею? Карла хотіла близьких стосунків            
зі своєю мамою, але вона боялась, що вони можуть бути такими, лише якщо Карла буде               
робити точно, як хоче її мама. Чи був інший шлях?  
 
Не лише доньки не знають як будувати чесні, близькі стосунки зі своїми матерями; мами              
борються зі своїми доньками також. Лідія любить свою родину та хоче зробити її             
щасливою. Протягом років зростання її доньки Кім, Лідія давала і давала, ніколи не             
очікуючи нічого натомість. Вона думала, що то є Божий шлях. Тепер, як її донька виросла,               
вона відчуває, що нею користуються. Наприклад, Кім пішла на роботу з повною            
зайнятістю, думаючи, що Лідія буде сидіти з трьома дітьми Кім. Лідія не думала, що вона               
може відмовити, навіть коли сказала, що нарешті вона зможе повернутись до коледжу. До             
всього того, її чоловік Стів та Кім забули про 50й день народження Лідії. Коли вона               
сказала, як боляче вона це перенесла, вони просто посміялись та зробили слабкі            
вибачення.  
 
Лідія почала розуміти, що її родина не така близька, як вона собі думала. Вона бачила, що                
більше вона робить, то більше Стів та Кім очікували, лише трохи зважаючи на її турботи.               
Хоча Лідія не хотіла цього, її дії дозволили її родині ставати все більше самоорієнтованою,              
самозахопленою та егоїстичною. Лідія не хотіла, але живучи одобренням родини, а не            
Бога, вона послабила свого чоловіка та доньку шляхом ігнорування їх взаємовідносин в            
спільній любові та турботі. Вона також додала до їх зростаючих маніпуляцій, бо ніколи не              
знала, як це зупинити. Лідія відчувала обуреіність тому, що її особисте життя постійно             
було в «очікуванні» поки вона займалась життям доньки та чоловіка, які і так були              
добрими.  
 
Лідія хотіла сильні стосунки між мамою і донькою з Кім, як і Карла зі своєю мамою. Але                 
жодна не була впевнена як змінити встановлені моделі спілкування, які зробили так, що їй              
страшно сказати ні. Вони хотіли любити як Христос, але не знали як звільнитись від своєї               
провини, страху, та необхідності задоволення людей.  
 

Чи любити когось означає ніколи не говорити «ні»?  
Взаємовідносини важливі для Бога. Усі десять заповідей відносяться або до відносин з            
Богом чи наших відносин між собою (Вихід 20). Ісус підсумував їх, коли сказав, що є дві                
найважливіших між ними, «Любити Бога свого всім серцем та всією душею, та всіма             
думками, та з усією силою.» Друга є: «Любити ближнього свого, як себе». Немає більших              
заповідей за ці» (Марка 12:30-31).  
 
Але чи любити когось вимагає від нас ніколи не говорити «ні»? Чи означає це завжди               
ставити чиїсь потреби, бажання та почуття над своїми? Для мами може бути важким             
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сказати «ні» своїй доньці. Бо вона хоче, щоб донька була щаслива та досягла своєї мрії,               
навіть якщо Лідія пожертвує своїми особистими мріями. Як і Карлі, доросла донька, важко             
розчаровуати свою маму після того, скільки вона зробила для неї. Виглядає егоїстично            
сказати “ні”, коли мова про таке просте прохання, як поїхати додому на Різдво, що означає               
так багато для мами. А ще обоє, Карла і Лідія відчувають тривогу та розлюченість              
всередині. Вони відчували страх, коли потрібно було сказати ні, та тиск завжди            
піддаватись. Коли ми зростаємо, щоб зрозуміти біблійну любов краще, ми можемо           
навчитись того, що інколи говорити «ні», не лише відповідно, але й мудро та правильно.  
 
Маніпуляція - це не нове. Матері та доньки можуть боротись з відчуттям бути             
маніпульованими чи намагатися маніпулювати іншими. Це одна із стратегій, яку ми люди            
використовуємо для контролю над іншими людьми, щоб отримати те, що бажаємо. Іноді            
ми не осмислюємо, що ми намагаємося маніпулювати іншими або нами маніпулюють. Це            
те, що ми знаємо. Це те, як ми вчимось уникати розчарування, незгоди та відмінностей.              
Але коли маніпуляції є частиною наших взаємовідносин, це пошкоджує або руйнує           
взаємовідносини, які передбачав Бог.  
 
Карла бажала гарних відносин зі своєю матір‘ю, як і Лідія зі своєю донькою. Але Карла               
реагувала на спроби своєї мами, контролювати її, злістю та розпачем. Карла відчувала,            
що не може бути чесною з мамою щодо своїх почуттів та потреб, тому що мама регулярно                
відкидувала їх як неіснуючі або неважливі. Це глибоко ранило Карлу. Зневага Кім до своєї              
матері також глибоко ранило Лідію. Вона виправдовувала це у Кім, коли та була дитиною,              
але коли донька подорослішала, вона бачила наскільки егоїстичною стала Кім.  
 
Мама Карли була шокована та вражена, коли почула, що її донька почала обурюватись,             
та відсторонюватися. Це було найостанніше, чого вона хотіла. Вона, також, бажала           
близьких «мама-донька» стосунків і не розуміла, як її маніпулятивні тактики руйнують           
саме, те чого вона бажала. Кім також була здивована почути як нетерпляче вона             
витрачала час та енергію на те, щоб завжди бути доступною.  
 

Як розпізнати маніпуляцію  
Наступні приклади є найбільш звичайними формами маніпуляції. Коли будеш читати їх,           
запитуй себе про свої відносини з своєю мамою чи своєю донькою. Чи ти скрорше є               
маніпулятором чи особою, якою маніпулюють? Більшість із нас мають і те і інше певною              
мірою. 
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1. Шляхи провини 
Такий маніпулятор намагається, щоб ти почувалася погано, присоромленою, або         
винуватою, якщо скажеш «ні» під час вираження своїх особистих думок, почуттів чи            
необхідностей. Мама Карли пробувала зробити, щоб Карла почувалася так, ніби вона           
була егоїсткою, нелюблячою донькою тому, що вона не хотіла приїжджати додому на            
Різдво.  
 
Біблійний приклад: коли Лаван сказав Якову, що той обхитрив його, забравши його родину             
та худобу з Лаванового стану без його відома. Він хотів аби Яків відчув провину за те, що                 
пішов, незважаючи на факт, що саме Лаван був тим, хто постійно хитрував і обманював              
Якова (Буття 31:25-30). 

2. Благання та випрошування 
Такий вид маніпулятора благає та повторює певні речі знов і знов, намагаючись            
виснажити тебе. «Будь ласка? Будь лаааска? Будь лаааааааааааска?». Донька Лідії          
вмовляла Лідію прийти посидіти з дітьми на день, щоб вона могла перепочити, хоча Лідія              
почувала себе недобре. «Ма, ти знаєш, як тяжко я маю працювати. Мені просто необхідна              
ця малесенька перерва. Ти будеш впорядку».  
 
Біблійний приклад: коли дружина Потіфара спробувала спокусити Йосипа, день за днем,           
не зважаючи на його «ні» (Буття 39:6—12).  

3. Плачучи, дуючись та відсторонюючися 
Це є форма загрозливої поведінки, коли підтекстом є таке повідомлення: якщо ти не             
зробиш, що я хочу, так як я хочу щоб ти зробила, тоді я не зможу функціонувати або                 
виживати — бо буде ціна, яку ти маєш оплатити. Такі форми маніпуляцій частіше             
невербальні. Дутися, ридати, ляскати дверима та мовчати були тактикою мами Карли, які            
вона використовувала, аби контролювати вибір Карли щодо коледжу, весілля. Донька Лідії           
також використовували ці тактики, аби досягнути погодження Лідії взяти позику для           
ремонту її дому. Декілька тижнів без спілкування з її онуками було достатньо, щоб             
налякати Лідію, і вона погодилась на вимоги своєї доньки.  
 
Біблійний приклад: дружина Самсона плакала та звинувачувала його в тому, що він не             
кохає її, бо не говорить їй відповідь на загадку, яку він дав чоловікам міста (Судей               
14:16-17).  
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4. Невірне цитування тебе або інших  
У багатьох їх телефонних розмовах, мама Карли говорила їй: «Твій брат та сестра дуже              
розчаровані у тобі». Карла відразу написала своїй сестрі і запитала чи це правда. Її сестра               
відповіла, що вона сказала матері про своє розчарування - що Карла не приїде додому.              
Вона також сказала Карлі, що вона захоплюється її мужністю стояти проти їх мами, що              
вона особисто для себе відчувала неможливим.  
 
Біблійний приклад: коли сатана невірно процитував Бога для Єви, говорячи їй, що вона не              
помре (Буття 3:4), ще коли сатана процитував Боже Слово до Ісуса під час спокус у               
пустелі, щоб Він зробив те, що він бажає (Матвія 4:5-6).  

5. Знущання та погрози 
Такий тип маніпуляцій, зазвичай використовується маніпулятором, коли всі інші спроби          
контролю провалилися. Це остання спроба змусити тебе зробити або не зробити те, чого             
вона хоче. Коли Лідія набула мужності та сказала своїй доньці, що вона не хоче сидіти з                
дітьми кожного дня тому, що вона хотіла повернутися до коледжу, її донька сказала,             
«Добре. З твоїм новим розкладом ти будеш зайнята навчанням, щоб бачити онуків на             
вихідних також».  
 
Біблійний приклад: знайдено крізь всю книгу Неєміі коли певні особистості старались           
утримати Неємію від відбудовування стіни (2-19; 4:1, 5-6). Повідомлення від кривдника є            
таким, що якщо ти не зробиш, що я хочу, ти будеш змушена заплатити тяжку ціну.  

6. Образливі імена, особисті атаки та постійна критика  
Такі атаки призначені для того, щоб ти почувалася невпевненною, винуватою,          
засоромленою, та дурною, щоб ти сумнівалась у своєму виборі або змінила свою думку. В              
одній зі своїх телефонних розмов мама Карли сказали їй: «Я не можу повірити наскільки              
ти можеш бути егоїстичною та впертою. Звісно ні ти ні Біл не піклуєтесь про родину так як                 
ми думали».  
 
Біблійний приклад книга Неєміі, наповнена прикладами такого виду маніпуляцій (Неємії          
4:1-2,6). У Новому Заповіті, фарисеї регулярно критикували Ісуса та ставили під питання            
Його надійність, як шлях підриву Його та спробувати зупинити Його служіння (Матв.12:24) 

7. Пусті обіцянки 
«Просто приїдь на Різдво цього року. Ми можемо зробити інакше в наступному році».             
Карла чула ці пусті обіцянки протягом планування її весілля. Мама обіцяла, «просто дай             
мені зробити квіти по-моєму, а ти можеш вибрати музику». Але коли Карла обрала музику,              
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її мама не одобрила і хмурилась, поки Карла не здалась. Донька Лідії обіцяла вчасно              
платити за позику, якщо Лідія її візьме. Але цього ніколи не трапилось. Закінчилось тим,              
що Лідія мала самостійно оплачувати, бо боялась негативної кредитної історії і що це             
може знищити її.  
 
Сатана є майстром пустих обіцянок, щоб обманути та невірно направити нас на те, що він               
хоче аби ми робили. Коли з’їсиш цей плід, ти будеш як Бог, він сказав (Буття 3:4;                
Матв.4:9). 

8. Звертаючись до вищого авторитету 
«Бог сказав, ти маєш шанувати свого батька і матір. Я не бачу шанування в твоєму виборі                
не приїжджати до нас». Є законні часи для звернення до вищого авторитету (Бог,             
Писання, правові органи) в надії, що це приведе грішницю до тями. Однак, коли ми              
постійно використовуємо їх як засоби контролювати когось, це маніпуляції.  
 
Фарисеї використовували такий підхід з Ісусом, звертаючись до Закону Мойсея, щоб           
зупинити Його в Його праці (Матвія 12:10; 21:23).  

9. Брехня — упущення чи доручення 
Коли ми не говоримо правду повністю, або перекручуємо інформацію одним чином чи            
інакшим, ми брешемо у спробі контролювати когось. Донька Лідії казала, що вони не має              
достатньо коштів аби платити за догляд за дітьми. Проте, коли вона та її чоловік взяли               
дітей до Світу Діснея і зупинились у дорогому готелі на один тиждень, Лідія почувалась              
обурено. Лідія не лише оплачувала їх позику, їй не платили за те, що вони дивиться за                
онуками.  
 
Біблія розповідає про Ревеку, яка заохочувала свого сина Якова переодягнутись, як його            
брат, щоб обманути Ісаака, і той благословив Якова — думаючи, що то Ісав (Буття 27).               
Інший приклад з королем Саулом, який збрехав Самуїлу про наслідування Божих           
заповідей, щоб вплинути на Самуїла, щоб той думав що він повністю підкоряється Богу             
(1Самуїла 15:15-17).  
 
Якщо ти є тою, ким маніпулюють, важливо зрозуміти те, що ти не можеш змінити              
маніпулятора, якщо будеш прямо протистояти. Як це робили донька Лідії чи мама Карли -              
маніпулятори просто змінюють тактику та спроби виснажити тебе. Спокусливо для Карли           
та Лідії покласти повністю відповідальність змін на матір Карли та доньку Лідії. Однак,             
якщо ти нещасна та хочеш змінити свої відносини зі своєю матір‘ю, своєю донькою, чи              
будь-ким іншим, хто маніпулює тобою, зміни мають починатися з тебе. Карлі та Лідії було              
необхідно побачити те, що робилось в їх серцях, що дозволило їм бути маніпульованими.  
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Три причини ми дозволяємо нами маніпулювати  

1. Страх  
Карла дозволила своїй матері маніпулювати собою тому, що вона боялась реакції своєї            
матері. Так само, Лідія ненавиділа, коли її донька виражала своє розчарування або гнів по              
відношенню до неї. В минулому, коли кожна старалась бути чесною, неодобрення іншою            
особою, гнів чи нещастя завжди штовхало їх поступатися. Коли Карла стала непохитною            
щодо її рішення відносно канікул, вона боялась, що її мама почне мститися, хмуритися, не              
говорити з нею декілька місяців, бо це була звичайна тактика мами. Коли Лідія спробувала              
стати непохитною, щоб не глядіти онуків щодня, вона боялась що її донька дотримається             
своїх погроз, і вона не буде бачити своїх онуків.  
 
Як Карла і Лідія, ми боїмося того, що якщо ми не поступимось до вимог маніпулятора,               
дещо погане може статися, і це буде нашою помилкою. Ми переживаємо, що якщо не              
зробимо, як хоче інша особа, ми втратимо її любов та можливо навіть взаємовідносини.             
Такі страхи є можливістю для маніпулятивної людини. Карла чи Лідія можливо мали            
терпіти своїх ближніх за те, що вони не говорили з нею певний час, поки вона не                
поступиться бажанням тієї особи.  

Рухатись за межею страху  
Біблія попереджує нас про те, що страх людський ставить сітку (Приповістки 29:25). Коли             
нас контролює страх, ми не можемо любити краще. Бог говорить нам укріпитися в Його              
любові, не у любові іншої грішної людини, навіть якщо ця людина настільки близька, як              
ваша мама чи донька. Коли ми впевнені в Божій любові до нас, це дає нам силу любити                 
інших добре без того, щоб бути утриманою в полоні їхніх вимог. Досконала любов виганяє              
страх (1Іоан. 4:18). Тому ми не маємо реагувати негативно на тактики маніпулятора, але             
ми маємо відповідати доброзичливо, але впевнено, з нашим «ні».  
 
Карла хотіла знати як показати любов та повагу до своєї мами без того, щоб поступатися               
її вимогам. На початку Карла мала прийняти розумом і емоціями те, що її мама буде               
відчувати розчарування та гнів від її рішення не приїздити додому. Приймати чиєсь            
розчарування — легше сказати, ніж зробити. Нам не подобається коли люди гніваються на             
нас. Карла хотіла аби її мама одобрила та була щасливою з її рішеннями.  
 
Найбільш реальним є визнання, що більшість людей (навіть наші мами або наші доньки)             
не будуть почуватись щасливо, коли ми не зробимо того чого вони хочуть. Це не              
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маніпуляції, це по-людськи. Але в гарних мама-донька відносинах, ми не використовуємо           
наші засмучення чи негативні почуття для помсти або маніпуляцій, щоб отримати бажане.            
Ми розуміємо, що інколи ми не отримуємо того чого хочемо. Ми приймаємо, що наші              
доньки чи наші мами можуть мати відмінні почуття та необхідності від наших особистих, і              
ми даємо нашим негативним емоціям піти та рухатись на добро в наших відносинах.  
 
Карла молилась та просила Бога мужності бути стійкою, але й люблячою зі своєю мамою.              
Вона сказала, «Мамо, я знаю, що бути разом під час Різдва означає для тебе багато і я                 
поважаю це. Я надіюся, що мої діти будуть приїжджати до мене на Різдво, коли виростуть.               
Але в цьому році це просто ніяк не спрацює для нас. Ми любимо тебе і будемо думати про                  
тебе. Ми зможемо зв‘язатися по Скайпу, якщо ти захочеш, але я не хочу продовжувати              
говорити про це. Ми не змінимо нашої думки».  
 
Карла змогла сказати ці слова і залишитися стійкою у своєму рішенні тому, що вона              
зрозуміла, що вона більше не потребує одобрення мами своїх рішень або навіть бути             
щасливою з ними. Як відносини Карли з Богом поглиблювались, вона зрозуміла, що            
помилково вона дозволяла матері зайняти місце Бога у своєму житті. Її мама, не Бог,              
формувала те, як вона мала думати, та говорила, що потрібно їй робити.  
 
Коли Карла почала осягати Божу досконалу любов до неї у Христі, це звільнило її від               
вдоволення своєї матері, аби почуватися безпечно. Вона вже була в безпеці у Бозі. Цього              
було достатньо.  
 
Кола Карла дала мамі свою остаточну відповідь, її мама поклала слухавку та наступних             
декілька тижнів не розмовляла з Карлою. Це було тяжко для Карли, не повернутися до              
свого звичайного переживання та страху у розчаруванні своєї матері, але вона           
сконцентрувалась на вдоволенні Бога, а не її мами. Мова не про те, що вона не               
піклувалась про почуття мами; вона піклувалася. Але вона навчилась, що вона може            
показати співпереживання та співчуття до чийогось горя, болю, навіть до гніву і все ж не               
вміщати їх або змінювати своє рішення. Вона почувалась вільною, просто любити маму            
коли вона не боялась її негативної реакції.  

2. Провина  
Другою причиною, чому ми стаємо легкою мішенню для маніпуляторів, є те, що ми             
відчуваємо провину, коли ми говоримо «ні». Як Лідія, коли ми пробуємо висказатися або             
поділитися своїми почуттями та потребами, маніпулятор експлуатує нашу чутливу совість          
та часто говорить тобі, що ти егоїстична та неправа, якщо не завжди робиш так, як вона                
бажає. Маніпулятор визначає любов у перекошеному вигляді. Вона навіть може сказати,           
«Якщо ти мене любила би, ти зробила би так, як я хочу.» Дворічні дітки використовують               
таку тактику до своїх матерів, щоб вона їм щось купила, поки стоять у черзі в магазині.                
Більшість матерів досить мудрі, аби не бути маніпульованими такими істериками. Також           
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вони не відчувають провину, коли говорять «ні» своїм дітям. Відомо, що стійке «ні» нашій              
дитині, найбільш любляча дія до наших дітей.  
 
Саме так і в інших наших відносинах. Говорити «ні» маніпуляції насправді являється            
протистоянням чийомусь гріху. Це є добра справа!  
 
Коли маніпулятор наша мама або доросла донька впадає в істерику, набагато важче не             
бути засмоктанною у драму. Коли вона звинувачує тебе у нелюбові та егоїстичності, бо ти              
не поступаєшся її вимогам, ти спокушаєшся відчути провину. Важко залишатися стійким та            
з прозорими думками, коли зовні такий тиск.  

Рухаючись за межі провини  
Ми знаємо, що Ісус ніколи не грішив. Він завжди був люблячим, ніколи егоїстичним, але              
Він говорив «ні» та не завжди робив те, що інші хотіли або очікували, щоб Він зробив. Ісус                 
займав час для дружби, відпочинку, відпочинку та для молитви (Марка 6:30-31, 46). Коли             
ти відчуваєш провину, бо комусь сказав «ні», приділи момент і прочитай Марк.1:29-39. У             
цьому відривку ми дізнаємось, як Ісус пішов до дому Симона Петра для відпочинку та              
вечері, коли люди принесли хворого до Ісуса, та все місто зібралось біля дверей. Чи              
можеш уявити тиск який відчував Ісус, коли кожен тиснув на Нього аби Він щось зробив?               
Того вечора Він зціляв багатьох, і в кінці Він сказав “Досить” і пішов спати. Ті, хто                
залишився незцілений, повинні були відчувати розчарування.  
 
Поки було ще темно, Ісус прокинувся і пішов, щоб молитися наодинці. Петро врешті-решт             
пішов шукати Його. «Ісус, де ти був? Всі повернулись додому і очікують на Тебе». Ісус               
відповів Петру говорячи, «Я не піду до твого дому. Давай підемо десь — до найближчого               
села — щоб Я міг проповідувати там також. Тому я прийшов».  
 
Ісус знав, що не може робити все, що інші бажають від Нього і робити те, що Бог хоче щоб                   
Він робив. Під час тихої години молитви, Ісус просив Батька допомогти Йому бачити між              
добрими речами та найкращими речами. Так як ми робимо, Ісус мав зробити певний             
важкий вибір — задовільнити Бога чи задовільнити інших. Він обрав задовільнити Бога.            
Ісус описує себе як того, Хто робить те що Його Батько хотів аби Він робив. Таке фокус                 
зазвичай коштує Йому невдоволення та розчарування від інших, включаючи учнів,          
релігійних лідерів та родину (Матв.26:8; Марка 3:21,22).  
 
Якщо ми хочемо вирватись з пастки провини, ми маємо навчитись розрізняти відмінності            
дійсної та фальшивої провини. Дійсна провина дана Богом для попередження того, що ми             
порушуємо Його моральний закон. Фальшива провина виникає, коли ми чи інша людина            
засуджує наші дії, ідеї, почуття як невірні, навіть якщо в них немає нічого грішного.  
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Лідія страждала, бо вона не була впевненою чи її почуття провини були від Бога або тому,                
що її донька не схвалювала її рішення перестати дивитися за онуками та повернутися до              
коледжу. Її першим кроком було прийти безпосередньо до Бога для прояснення. Ми            
можемо молитися та просити Бога дослідити нас і дізнатися наші тривожні думки та             
побачити чи викрився наш шлях (Псалми 139:23-24). Ми можемо довіряти Святому Духу            
нагадати нам чи є щось, в чому нам необхідно покаятися, або які робити по-іншому.              
Наприклад, Лідія зрозуміла, що вона мала багато образ на свою доньку, у чому вона мала               
покаятися та що відпустити. Але вона також знала, що відпустити свої образи та простити              
своїй доньці не означало дати змогу доньчиному егоїзму або маніпуляціям          
продовжуватися, якщо вона погодиться сидіти з онуками. Ісус ніколи не порушував Божий            
моральний закон, тому Він ніколи не був винний. І Він відмовлявся приймати фальшиву             
провину у розчаруванні інших людей, які очікували інакше. Ісус ніколи не прирівнював            
любов до того, щоб бути поступливим.  
 
Це приводить нас до останньої причини ми дозволяємо маніпулювати нами іншими. Ми            
живемо для одобрення іншими та страху від їх несхвалення.  
 

3. Жити задля одобрення іншими 
 
Лідія зрозуміла, що стає все більш виснаженою, бо вона переживала за інших, без часу              
для себе або для Бога. Вона боялась несхвалення іншими настільки, що дозволила їм             
визначати її ціль та її цінність. З точки зору її родини її єдиною метою було робити все та                  
віддавати усе для них. Коли Лідія відмовлялась від цього, її цінність зменшувалась в їх              
очах.  
 
Це не той шлях, яким Бог покликав нас жити. Він не хоче аби ми були жінками, які                 
зосереджені на людях, але жінками, які зосереджені на Богу. Бог покликав нас любити             
інших, але ми будемо мати проблему, якщо любимо їх більше за Бога. Бог каже: те що ми                 
любимо понад усе, буде володіти нами і контролювати нас (2Кор. 5:14). Коли ми любимо              
Бога понад усе, Він покаже нам, як любити інших краще. Коли ми занадто милі чи надміру                
люб‘язні, живемо для людського одобрення, а не для Божого, ми не лише ранимо себе, ми               
також ранимо інших.  

За межами маніпуляцій до боговшановуючих відносин 
Бог показує нам, як мають виглядати наши відносини у Трійці. Батько любить та             
прославляє Сина. Син любить і шанує Батька. Обоє цінують працю Святого Духа, і Святий              
Дух відображає славу назад до Ісуса та до Батька. Бог дав Ісусу свободу вирішувати чи               
жертвувати Своїм життям, Ісус бажав послухатися та підкоритися Своєму Батькові. Три           
особини Трійці доповнюють та шанують одне одного.  
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Подібним чином боговшановуючі людські відносини потребують трьох важливих        
інгредієнтів: взаємність, обопільність та свободу. Взаємність означає, що обоє приносять у           
відносини певні якості: турботу, повагу, та чесність. Коли лише одна людина турбується,            
поважає, є чесною, ти не можеш мати близькі стосунки, навіть якщо ти любиш цю людину,               
навіть якщо ви з однієї родини. Апостол Павло просив про взаємність в Коринтійській             
церкві. Він сказав, «Ми говорили вільно до вас, Коринтяни, та широко відкрили свої серця              
до вас. Ми не утримуємо нашу прихильність від вас, але ви утримуєте вашу від нас. І як                 
справедливий обмін — Я говорю як до своїх дітей — відкрийте широко свої серця також»               
(2Кор. 6:11-13).  
 
Обопільність включає давати і брати, де двоє людей у відносинах діляться силою та             
відповідальністю. Не існує подвійного стандарту, коли одна людина більше бере, а інша            
людина жертовно більше дає. Такі стосунки більше схожі на служіння, ніж на близькі             
дружні стосунки. Але навіть у стосунках служіння ми можемо відчувати як нами            
користуються. Коли ми покликані давати жертовно, ми так і робимо для того, щоб             
принести іншому добро, але не для того, щоб забезпечити їх гріх чи розквіт їх егоїзму.               
Апостол Павло дав вказівки церквам про їх жертовні ресурси, але не по-дурному. Він             
написав, «Не бажаю, щоб інші мали полегшення, а ви мали тягар, але це справедливість              
вашого достатку нині, коли можете задовільнити їх потреби, тому що їх достаток може             
забезпечити ваші потреби, тому має бути справедливість» (2Кор. 8:13-14).  
 
Наостанок, боговшановуючі відносини потребують свободу. Свобода у взаємовідносинах        
означає, що тобі дозволяється робити свій вибір, робити свій вклад, сказати «ні» без             
цькування, маніпуляцій, без покарання. Свобода дає силу бути та проявляти особистість,           
якою тебе створив Бог, без страху помсти або неприйняття. Бог зробив кожного            
унікальним та окремою особистістю, Він дав нам свободу обирати. У боговшановуючих           
відносинах інша особа затверджує та цінує нашу унікальність та відмінність. Ми не            
боїмося бути собою, на нас не тисне необхідність стати кимось, ким ми не є. Павло               
постійно стверджував унікальні внески інших людей у своєму житті. Він цінував їх дари та              
сили та не очікував людей бути однаковими. Він також говорив про різні частини тіла              
Христова, кожен має різні особистості, дари, можливості, всі життєво важливі для цілісної            
функції (1Кор. 12).  
 
Усі людські відносини мають певний гнів та боротьбу, бо вони відбуваються не так, як у               
Трійці, - ми грішні. Однак, коли виникає конфлікт, зрілі люди обговорюють, домовляються,            
узгоджують, та поважають відмінності одне одного, почуття та бажання. З іншого боку,            
маніпулятори штовхають та тиснуть, щоб досягнути своєї мети шляхом ігнорування          
установлених чи наведених меж, старанно бажаючи, щоб інша особа повернулась чи           
почувалася винною або боялась поступитися.  
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Коли взаємністі, обопільності та свободи не достатньо у наших відносинах з тими, кого ми              
любимо, як Карла та її мама, чи Лідія і її донька, відносини стають тяжкими, а інколи                
руйнівними. Відчувається що вони більше схожі на служіння чи нещастя, ніж на близьку             
дружбу.  

Мужній ризик 
 
Якщо ти хочеш змінити маніпулятивні відносини мама-донька, тобі потрібно буде          
ризикнути не погоджуватися і навіть не приймати. Ось чому так важливо рухатися за             
межею страху, фальшивої провини та намагань задовільнити іншу особу. Тобі потрібна           
допомога Духа, щоб ти могла витримати чиєсь розчарування, коли ти скажеш «ні».  
 
Коли маніпулятор розуміє, що ти не поступаєшся до її вимог, не зважаючи ні на що,               
зазвичай станеться одна з двох речей. Або маніпулятор почне відступати і навчиться            
поводитись з тобою з повагою, або відносини погіршаться та можливо закінчаться нині, бо             
маніпулятор обдумує помсту. Я впевнена, ти не хочеш закінчення відносин з мамою чи             
донькою. Але задумайся про альтернативу. Чи ти хочеш бути заручницею свого страху,            
того що може статися? Ти боїшся бути неприйнятою? Ти боїшся втратити відносини?            
Безперервність вимог твого часу, твоєї енергії, твоїх грошей?  
 
Коли ми концентруємо себе на Божій любові та задаємось метою задовільнити Його            
першими ми можемо довіряти Йому у розв‘язку наших відносин. Ми ніколи не будемо мати              
гарний чи близький мама-донька зв‘язок, якщо наші відносини побудовані навколо страху           
чи провини. Коли ми дозволяємо утримувати нас у полоні того, що може статися чи у               
вимогах іншої особи, будь ласка, зрозумій, що такі відносини вже погіршені. Біблія            
говорить любов не вимагає свого (1Кор. 13:5).  
 
Мама Карли і донька Лідії продовжували тиснути на них у багатьох речах, але Лідія та               
Карла практикували стояти сильно у Христі та відмовились бути маніпульованими, через           
певний час, мама Карли та донька Лідії зросли у своїй повазі. 

А якщо ти маніпулятор?  
Якщо під час читання цієї міні книжки, ти зрозуміла, що також борешся маніпулюючи,             
запитай себе чи хочеш ти мати близькі, чесні відносин зі своєю мамою чи донькою чи все                
ж обираєш особистий шлях? Одна з найважливіших речей, які тобі необхідно зробити,            
якщо ти хочеш загартувати близькі мама-донька стосунки, це терпіти біль, коли робиться            
не так, як ти хочеш. Це одна з причин, чому мама Карли продовжувала тиснути на неї.                
Вона не знала, як справлятися з болем та розчаруванням від Карли та її родини, коли               
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вони не приїдуть на Різдво. Вона не хотіла відчувати смуток чи злість, тому продовжувала              
тиснути на Карлу, аби та змінила своє рішення.  
 
Ісус нагадує нам, що в цьому світі ми будемо мати біль та страждання, але ми можемо                
понести їх якщо покладемось на Нього. Це звільняє нас від покладання усієї нашої надії в               
те, що ми бажаємо отримати чи віримо у необхідність. Якщо ти бажаєш гарних стосунків зі               
своєю донькою чи зі своєю мамою, ти маєш дозволити їй свободу говорити «ні» без              
помсти проти неї, коли вона так скаже, чи тиснути на неї аби вона змінила своє рішення.                
Гарні, дорослі мама-донька відносини формуються, коли обоє, мама чи донька, можуть           
робити свій вільний вибір без страху чи провини. Коли одна особа має всю владу, а інша                
почувається безсилою, ви закінчите або піддатливістю, або повстанням, але ви ніколи не            
розділити близькість, любов, повагу разом.  
 
Навіть коли ти розпізнаєш їх, звички маніпулювати не так легко змінити. Гарним, першим             
кроком є визнати перед донькою чи мамою те, що ти зрозуміла, що ти тиснула та               
маніпулювала нею, і ти хочеш це зупинити. Це є покаянням. Але зміна думок та серця               
мають вирости до змін у звичках. Попроси свою маму чи доньку говорити, коли вона              
відчуває, що ти не приймаєш її «ні» або тиснеш змінити її думки про щось. Коли вона                
візьме ризик і так тобі скаже, подякуй їй і прийми її слова як Божий попереджувальний               
дзвоник для себе, щоб зупинитись маніпулювати. Коли твоя донька чи мама побачить як             
ти береш відповідальність, коли ти маніпулюєш і коли вона відчує твої істинні зусилля до              
змін, вона зрозуміє, що може не погоджуватися, відрізнятися, або говорити «ні» і при             
цьому ви зможете мати близький мама-донька зв‘язок. Фактично, ви розділите зв‘язок,           
який краще за те, що ви мали з маніпуляціями.  
 
Не забувай — Бог хоче, щоб ми мали гарні відносини, але маніпуляції ніколи не              
призведуть до них. Бог дає нам Святого Духа, щоб дозволити нам зростати та             
змінюватись і бути кращими мамами і кращими доньками. Побачиш, як орієнтуючи себе на             
Божу любов та залежачи від Його одобрення, ніж від одобрення людиною, може            
призвести до змін, зцілення тебе і твоїх відносин з твоєю мамою чи донькою. Чи ти               
спокушаєшся маніпулювати чи спокушаєшся поступитися маніпулюванню, довіряй Богу        
свої відносини.  
 

Кінцеві замітки 
 
Карла і Лідія не дійсні імена цих жінок, але складаються з дійсних життєвих випадків, які я                
спостерігала протягом років. 
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