
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Першочерговим завданням відділу Сімейного служіння по всьому 

 світу є зміцнення сім'ї, як духовного центру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Служіння новому поколінню 

завжди є  найскладнішим. Надію 

вселяє той факт, що правильно 

сформоване  нове покоління 

зможе продовжити справу 

служіння, влити в нього нові сили та 

ідеї.  Будь-яке служіння, вимагає 

безліч  сил, енергії і креативності. 

   Поруч з  дитячим  служінням  

варто відзначити і  сімейне  

служіння. З одного боку-це 

служіння дорослим. Зазвичай воно 

акцентується на молодих сім'ях, 

щоб надати допомогу на початку 

сімейного шляху.   

Але сімейне служіння не 

обмежується тільки молодими 

сім'ями.   

    Зазвичай сім'я, починаючись з 

двох, потім кількісно збільшується, 

включаючи в себе дітей, які з ча- 

сом самі одружуються і стають 

батьками, а їх батьки дідусями і 

бабусями - таким чином, це слу- 

жіння різним поколінням, які 

мають сімейні зв'язки.  

      Отже, це служіння, в першу 

чергу, має бути направлено на 

розвиток міжособистісних 

взаємин. 

 

 
 

 

і Напис. 

Коли ви почнете писати статтю, ми 

рекомендуємо виконати більшу 

частину роботи з написання та 

редагування до того, як текст буде 

скопійовано до пустих текстових 

рамок. Для переміщення 

ланцюговими текстовими 

рамками у статті виділіть рамку, 

яка є частиною статті. На панелі 

інструментів Напис натисніть 

кнопку Наступний напис або 

Попередній напис. 

Щоб скопіювати або перемістити 

ланцюгові текстові рамки, виділіть 

першу рамку у статті. Тримаючи 

натиснутою клавішу SHIFT, виділіть 

інші рамки, що підлягають 

копіюванню або переміщуванню. 

У меню Правка виберіть команду 

Копіювати або Вирізати. Клацніть 

те місце у документі, куди 

потрібно скопіювати або 

перемістити текстові рамки. У 

меню Правка виберіть команду 

Вставити. 

Також можна розірвати зв'язок між 

будь-якими двома суміжними 

ланцюговими текстовими 

рамками. Для цього виділіть 

рамку та на панелі інструментів 

Напис натисніть кнопку Розірвати 

зв'язок із попереднім. 

 

 

  

«Щасливі сім’ї» бюлетень СВ ЗК  
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БАЖАЮ ВАМ 

Тепла бажаю вам й весни! 

Хай рясно квітнуть всі сади! 

Хай завжди будуть там, де ви 

Чудові сестри і брати! 

Хай наш Господь дає вам мир! 

ПОЕЗІЯ КОБЕРНИК ОЛЕНИ 

 

 Хай вас не схопить світу вир! 

Хай Дух Святий вас скрізь  веде 

І від гріха вас збереже!                     

Хай у житті іще не раз          

Господь працює через вас! 

Устами будьте для Христа, 

Руками будьте для Отця! 

І бережіть Його любов! 

Її даруйте людям знов і знов! 

21.03.2017 р. м. Львів 

 

 

 
«Шлюб це довга 
розмова, що 
переривається 
суперечками»  
Р. Стівенсон 
  

 

 

Крокуси. 

 

 

«А  Я та дім 
мій будемо 

служити 
Господеві» 
Іс. Навина 

24:15 

 



  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Дорогі керівники Сімейного відділу! Під час 
того,  коли ви звертаєтесь до сучасного 
покоління з чіткою та важливою звісткою 
виконуйте важливе завдання - твердо стійте   
на фундаменті  Божого Слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІБЛІЯ - як керівництво сімейних взаємовідносин 

 

безшлюбність не являється відхиленням від Божого 

задуму. Воно може бути благословенням. 

(1Кор.7:7) 

6. Сексуальність знаходиться у центрі нашого єства. 

Інтимна близькість – перевага шлюбних відносин.(1Кор.7:2-

6) Близькість поза шлюбом суперечить Божому 

задуму.(1Кор. 6:15,16) 

7.Народження дітей- вибір, який при можливості та 

бажанні може зробити пара.(Пс.126:3-5) 

8.Завіт любові Бога з Його народом-це основний 

принцип, який є фундаментом християнської   сім’ї.           

(Єр. 31:31-34) 

9.Зруйновані стосунки з Богом та оточуючими, це  

наслідки гріхопадіння.(Іс.59:2 )Місія Ісуса полягає у 

відновленні відносин, заснованих на любові-агапе. Його 

церква повинна продовжити Його роботу для підтримання 

зіпсованих відносин. (Гал.6:2, Як.5:15) 

 

 

 «У багатстві і в 
бідності» – радійте  
кожному моменті, 
який Бог дав Вам 
прожити разом. 

«Ліпша пожива яринна, 
і при тому любов, аніж 
тучний віл, та 
ненависть при тому»           
(Приповісті 15:17) 

 

     Готуючись до проповіді на сімейну тематику, у вас виникають 

запитання. Який матеріал використати? Психологічні книги, статті, 

життєві досвіди? Однозначної відповіді неможливо дати. Але 

посилання  на Священне Писання має бути обов’язковим, адже 

життєві описи  героїв Біблії являють найбільшу виховну цінність.  

     Ці розповіді відрізняються серед всіх інших абсолютною  

відповідністю дійсності. Недосконалий розум людини не може вірно 

пояснити вчинки іншого. Ніхто, крім Господа, який бачить наше серце, 

знає таємні причини наших спонукань і дій, не може з вичерпною 

правдивістю описати характер або дати точну картину людського 

життя. Тільки в Біблії ми можемо знайти  досконалий опис. Біблія 

спрямовує свій погляд на людські взаємовідносини, використовуючи 

різноманітні засоби та методи. 

    Перший спосіб викладу біблійного вчення про сім’ю викладений в 

тому, що ми називаємо ПРАВИЛАМИ  ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДНОСИН. 

Це повеління, сприяють правильно будувати відносини з оточуючими 

нас людьми. Деякі з них носять загальний характер і застосовуються  

практично у всіх взаємодіях з людьми, інші адресовані певному колу 

людей: сімейним парам, батькам, дітям, сусідам, друзям. 

ПРИКЛАДИ та історії є ще одним засобом того, як Писання відкриває 

нам таємниці сімейних взаємовідносин. Так, чи інакше, коли ми 

чуємо відверті історії помилок інших людей, тоді наш розум стає 

сприятливим, і ми робимо висновки, як можна 

запобігти похибки в нашому житті. Таким 

чином, ми вчимося на помилках та невдачах 

біблійних героїв. Ми також дізнаємося, про їх 

добрі риси  характеру та намагаємось їх 

наслідувати. 

   Писання відкриває, що  у Божому задумі 

Творіння вже на початку  закладено утворення 

сім’ї. В той самий час   Біблія розповідає нам 

про розлади сімейних стосунків, а також про 

те що Бог виявляє до нас терпіння. 

    На основі біблійних та богословських 

досліджень, виявлено декілька важливих 

припущень щодо  біблійної теології сім’ї: 

1. Бог - соціальна Особа, яка створила 

людину для відносин.(Єф.1:4-6) Він 

часто розкриває Себе у сімейних 

ролях.(Іс.54:5) Від Нього ми дізнаємося 

про відносини між батьками та 

дітьми.(Ів.20:17) 

2. Сім’я створена Творцем, як центр 

формування людини. 

3. Образ Божий знаходить своє 

відображення як в жінці так і в чоловікові. 

4. Шлюбний завіт заснований на 

принципах любові, вірності, 

індивідуальності, довіри та підтримки 

двох сторін. 

5. Хоча шлюб, це частина Божого задуму, 
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СІМЕЙНЕ КАФЕ 
Мета: зміцнення сім’ї, виховання відповідального батьківства, спілкування, євангельська робота з  

невіруючими членами родини. 

Де можна використовувати: в громаді або в орендованому приміщенні. 

Цільова аудиторія: сімейні пари, запрошені гості. 

Опис: спілкування по інтересам, зустрічі з цікавими людьми, семінари, проведення днів народження, 

ювілеїв, особистих дат - дня Хрещення, дня укладання шлюбу. 

Практична реалізація: розробка програми, використання матеріалів відділу сімейного служіння, ведучі, 

оформлення приміщення, пригощення, запрошення музикантів та гостей. 

Вартість: вхідний білет, церковний бюджет. 
 

 

 

 

Книга містить відповіді на 

запитання, які виникають у 

шлюбних взаємовідносинах. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
Мета: допомогти батькам, 

молодим подружжям, духовний 

зріст родин. 

Де можна використовувати: в 

громаді, в будь-якому місці під час 

євангельських та громадських 

заходів. 

Цільова аудиторія: мами та 

батьки, які піклуються про виховання 

дітей та стосунків у сім’ї.  

Опис: можливість читати корисні та 

цінні  книги не витрачаючи великих 

коштів, заохочувати до розвитку 

особистостей. 

Практична реалізація: запросити 

подарувати або надати в 

тимчасове користування книги 

відповідної тематики, анонсування 

книги, реклама, заохочування до 

обміну або придбання в 

книжковому центрі для особистого 

користування.  

Ідеї щодо сімейного служіння 

СІМЕЙНА БІБЛІОТЕКА 

 

«Щасливі сім’ї» - 

бюлетень відділу 

сімейного служіння 

ЗК церкви АСД 
 

 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:. 

ЛЬВІВ, ВУЛ. І. 

БАГРЯНОГО, 36 А 

 

 

Відповідальна за  

підбір матеріалу та 

випуск – керівник 

Сімейного відділу ЗК  

Рябенко  

Олена 

Юріївна 

 

happyfamil@ukr.net 

+38 (063) 8487433 
 

БЮЛЕТЕНЬ Є 

НЕКОМЕРЦІЙНИМ 

НЕПРИБУТКОВИМ 

ВИДАННЯМ, ЩО 

ВИДАЄТЬСЯ І 

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ 

ЗА ПОЖЕРТВИ. 

 

ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ  "КІМНАТА ВІЙНИ" 

       У житті кожної людини можуть наступити 

складні часи, іноді здається що це тебе омине. 

У Тоні і Елізабет Джордон є все: красива дочка, 

будинок своєї мрії, цікава робота. Але 

зовнішність оманлива. Буквально за кілька тижнів 

починається руйнуватись  шлюб.  

      Але будь-яку,   навіть найважчу  ситуацію,  Бог 

може вирішити, необхідно тільки до Нього 

звернутися і вірити. 

 

 

ХРИСТИЯНСЬКИЙ КІНОЗАЛ 
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«Діти та учнівство» – не просто проект, а напрям служіння в помісних церквах, призначений для сімей і орієнтований на дітей. Його 

головна мета – сприяти виконанню Божої мрії в їхніх долях. Програма «Діти та учнівство» – це інструмент у служінні помісної громади. 

Програма покликана допомогти зробити дітей учнями Христа через підготовку батьків і залучення сімей до проведення богослужінь, 

служіння братам і сестрам, до виконання нашої місії, покладеної на нас Христом. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Що ж таке відповідальне батьківство? Це насамперед 

індивідуальна та соціальна відповідальність, яка передбачає 

етапи:  

 

 планування й народження дітей; 

 виховання та розвиток дітей; 

 підтримання родинних стосунків. 

 

Відповідальність виявляється у ставленні до Бога, самого себе, до обов’язку по відношенню до інших людей. 

На запитання, чи можливе благополучне життя без Бога, нам дає відповідь Сам Христос: «Без Мене нічого 

чините не можете ви»  (Івана 15:5) 

ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО 

 

«Діти та учнівство» – не 

просто проект, а напрям служіння в 

помісних церквах, призначений для 

сімей і орієнтований на дітей. Його 

головна мета – сприяти виконанню 

Божої мрії в їхніх долях.  

Програма «Діти та учнівство» – це 

інструмент у служінні помісної 

громади. Програма покликана 

допомогти зробити дітей учнями 

Христа через підготовку батьків і 

залучення сімей до проведення 

богослужінь, служіння братам і 

сестрам, до виконання нашої місії, 

покладеної на нас Христом. 

Цілі програми: всі учасники цієї 

програми будуть підготовлені з таких 

питань. 

 1. Знати заклик до учнівства. 

 2.Формування чіткого бачення 

дитячого служіння. 

 3. Донести до громад важливість 

дитячого служіння, формування у них 

почуття причетності. 

 4. Допомога батькам у духовному 

зростанні як наставників з 

використанням посібників для занять.  

5. Навчання дітей, їхніх батьків / 

наставників з використанням 

посібників для дитячих малих груп з 

метою позитивних перетворень у 

їхньому житті. 

 6. Лідерство в команді програми 

«Діти та учнівство». 

Підготовка батьків  

Посібник для батьків і наставників складається з 12 уроків. вони 

покликані допомогти батькам і наставникам дітей краще 

зрозуміти, що означає бути учнем Христа. Ці уроки заохочують 

набувати досвід перетворення життя.  

Перші 7 уроків спрямовані на поглиблення відносин з Господом, 

а наступні 5 уроків – вчать батьків і наставників передавати свій 

духовний досвід дітям. 

 

 
«Христос так високо цінує наших дітей, що 

віддав за них своє життя. ставтесь до них, як 
до викуплених Його кров’ю»... 

Загальна деградація   породжує безвідповідальність. Сім’ї й етичні норми втратили своє місце серед 

життєвих пріоритетів. Саме тому, відповідальне батьківство є актуальною темою сьогодення. 

 



Де початок відповідальності? Він міститься в заклику зі сторінок Священного Писання. « Стережи, 

сину мій, заповідь батька свого, і не відкидай науки матері своєї! Прив'яжи їх на серці своєму назавжди, 

повісь їх на шиї своїй!  Вона буде провадити тебе у ході, стерегтиме тебе, коли будеш лежати, а 

пробудишся мовити буде до тебе! Бо заповідь Божа світильник, а наука то світло, дорога ж життя то навчальні 

картання» (Прип. 6:20-23) 

Бог доручив батькам роботу по формуванню характеру їх дітей за Божественним зразком. Завдяки 

Його благодаті вони можуть вирішити цю задачу, але від батьків потрібно терпляче, старанне зусилля, а 

також твердість  та рішучість, щоб керувати волею і стримувати пристрасті. Поле, що залишається  без 

догляду, заростає  тернами  та  колючками. Той, хто бажає отримати хороший урожай спочатку повинен 

підготувати ґрунт, посіяти насіння, потім рихлити й підживлювати землю навколо молодих паростків, 

висмикувати бур'яни, і лише після такої  праці  прекрасні рослини зацвітуть і рясно винагородять батьків  за 

турботу і працю. 

Відповідальність за забезпечення. Батьки працюють, щоб забезпечувати дитину всім необхідним. 

«Не діти повинні збирати маєток батькам, але дітям батьки»  (2 до Коринтян 12:14) Але також батьки мають 

настановляти дітей щодо культури поведінки, життєвої мудрості, пізнання Бога на шляху спасіння. 

Відповідальність виявляється в постійності. Неможливо тільки інколи звертати увагу на виховання 

або на духовні цінності. « Він поставив засвідчення в Якові, а Закона поклав в Ізраїлі, про які наказав був Він 

нашим батькам завідомити про них синів їхніх, щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені 

будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям. І положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих, 

Його ж заповіді берегтимуть» (Псалми 77:5-7) 

Головна відповідальність – закласти фундамент віри, допомогти зрозуміти сенс життя.  

Відповідальність батьків – бути старанними, добрими, вірними, поміркованими та заощадливими. 

«Нехай кожен підліток і кожна дитина навчиться не просто вирішувати уявні завдання, але вести докладний 

облік отриманих і витрачених грошей. Нехай він на ділі пізнає, що означає правильно використовувати 

гроші, незалежно від того, чи отримує він їх від батьків або заробляє своєю працею. Хлопчики і дівчатка 

повинні навчитися самі купувати для себе одяг, книги і різні шкільне приладдя; ведучи точний облік своїх 

витрат, вони зможуть таким чином пізнати цінність і значення грошей» («Виховання» Елен Уайт ) 

 Відповідальність за себе та за людей. «Коли б Я сказав до безбожного: Безбожнику, ти конче 

помреш!, а ти не говорив би, щоб остерегти безбожного від дороги його, то він, несправедливий, помре 

за свій гріх, а його кров Я вимагатиму з твоєї руки. А ти, коли остережеш несправедливого від дороги його, 

щоб вернувся з неї, і він не вернеться з своєї дороги, він помре за гріх свій, а ти душу свою врятував» 

(Єзекіїль 33:8,9) 

 Що Бог очікує від Церкви для вирішення проблеми відповідального батьківства? 

          Церква повинна постійно нагадувати про відповідальність батьків за виховання дітей, навчати тому, що 

каже Бог, правильно розставляти пріоритети. Необхідно вдосконалювати ланцюжок взаємодії. Церква 

допомагає людям зрозуміти шлях, що вказаний Богом, а люди, сповнені відповідальності не тільки за себе 

і свою сім’ю, роблять ще більше – допомагають іншим сім’ям  у практичному житті. 

Відповідальність Церкви за долю сучасників та наступне покоління полягає у духовній просвіті людей. Тому, 

кожен з нас повинен усвідомлювати свою відповідальність. 

 Навчання відповідальності дорослих має бути системним. 

 Діти повинні бути в центрі уваги. 

 Вплив на суспільство має набути зовсім іншого виміру. У сучасному світі християни повинні своїм 

життям свідчити про відповідальність за всі свої дії. «Щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі 

серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі…» (До филип'ян 2:15) 

 Пріоритетним завданням служіння Церкви полягає в зміні ставлення людей до Бога, дітей та до самих  

себе. 

 

 ж заповіді берег                                                        уть 

 

 

 

Завдання перед Сімейним відділом: 
допомогти батькам збільшити 
ймовірність успішної передачі 

християнських цінностей наступним 
поколінням. 
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По всьому столу розмазаний цілий  тюбик  зубної   пасти. Четверо 

дітей з величезним задоволенням виконують татове завдання,  видавити з тюбика все до останньої краплі. 

«Чудово!», -  говорить батько  виймаючи  з гаманця купюру з двома нулями. «Перший, хто зможе засунути 

пасту назад,  отримає ці гроші!» Маленькі ручки починають запихати м'ятну гору пасти  у приплющений  

тюбик, та  нажаль,  даремно втрачений час, не приносить результатів.  

Джим проводить щотижневі  заняття зі своєю  сім'єю, за допомогою яких,  він та  його дружина спеціально 

приділяють  час для створення у дітей «незабутніх вражень».  «Тато, у нас вийде!» - виражає свій протест  

молодший син. 

«Біблія говорить нам, що у нашому  щоденному спілкуванні відбувається  точнісінько так само. Як тільки 

слова вилітають з наших вуст, їх вже ніяк не повернути назад. Вам необхідно бути обережними  зі словами, 

бо ви можете дуже шкодувати пізніше». Ось воно!  Незабутнє враження. 

 

Кожен день в нашій пам'яті подібно відбиткам  відкладається ті чи інші події.  Усвідомлюємо ми  чи ні,  ми 

формуємо, «викарбовуємо»  в дітях наші цінності,  вірування,  примхи  та  переживання. Це відбувається і 

тоді,  коли ми навмисно  говоримо і тоді коли просто робимо прибирання в квартирі або ідемо в гараж. 

Якщо ми робимо все правильно, то  наші діти більш схильні до прийняття сімейних цінностей. Але якщо ми,  

не чинимо правильно,  то нам не вдасться передати їм у  спадок істинне  духовне багатство. 

 

Джим і його дружина Джанет стали цілеспрямовано виділяти час для створення незабутніх вражень, які 

допоможуть їм успішно передати дітям сімейні цінності  та віру в Бога.  Щотижневі  заняття вони назвали 

сімейними вечорами. Спільні ігри, розмови, досвіди -  підкреслюють важливість сім'ї і  віри у Бога. Саме в 

цей час батьки навмисно створюють незабутні моменти для своїх дітей. Результат? Діти розважаються і 

духовні спадщини  все більше починають  належати їм  з кожним днем. 

 

Іноді ми випадково залишаємо в пам'яті наших дітей те,  про що потім шкодуємо, замість того щоб 

навмисне відобразити в їх пам'яті істини. Але є і простий шлях до зміни цієї ситуації,  регулярні сімейні 

вечори. Це ефективний спосіб створення «незабутніх вражень» у наших дітей. Концепція сімейних вечорів 

виходить з біблійного розуміння виховання,  як воно написано в Повторенні Закону 6:5-9.  Іншими словами, 

ми повинні використовувати будь-яку можливість для передачі дітям  біблійних цінностей. 

 Більшість батьків  відкривають для себе сімейні  вечори,  як  ефективний доступний метод досягнення мети. 

Як сказав один батько: «Це змінило все  наше  сімейне життя».  Або інший батько: « Час  та  сили  сімейних 

вечорів,  більш значущі для вічності».  Чому?  Тому, що ми організовуємо навчання на доступному рівні,  яке 

дозволяє  дітям  зрозуміти і застосувати вічні істини на практиці.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 З книги «Сімейні вечори. Скриня витівок» 
Джим Вейдман та Марк ДеНуі 

Як зробити сімейний вечір ефективним? 

 Є декілька принципів, яких необхідно дотримуватися. 

 Нехай буде весело! Радійте самі і дозволяйте  дітям повеселитись. Вони можуть не 

запам'ятати всього сказаного,  але вони  назавжди збережуть  в пам'яті хвилини сміху.  

 Не ускладнюйте!  Не намагайтеся викладати глибокі теологічні уроки. Просто приверніть  

увагу ваших дітей до  цінностей  Божих  простими наочними засобами. Читайте короткі 

вірші зі Святого Письма.  Пам'ятайте,  ваша мета не ускладнювати! 

 Не тисніть!  Прагніть залучити дітей у  дослідження. Діти набагато більше дізнаються, якщо 

ви будете включати в роботу всі їхні почуття та  емоції.   

 Не бійтеся імпровізувати! Добре починати,  маючи обдуманий план. 

 Геть одноманітність! Не допускайте нудьги.  Різноманітність дозволяє підтримувати живий 

інтерес до подій. Експериментуйте,  щоб з'ясувати,  що ж саме підходить вашій родині. 

 Часто і систематично!  

 Незабутньо!  Шукаєте способи, для того, щоб зробити урок незабутнім.  



 

«До чужого ярма не 
впрягайтесь з невірними; бо що 
спільного між праведністю та 
беззаконням, або яка 
спільність у світла з 
темрявою?» 
(2 до Коринтян 6:14) 
 

 
Як церква ставиться до членів 

церкви які одружуються або 

виходять заміж не за 

адвентиста?  

Історичні Християнські 

церкви завжди розглядали 

шлюб християнина з 

невіруючим або інако 

віруючим, як гріх. Сьогодні це 

питання стоїть особливо 

гостро, адже відбувається  

деградація християнського 

менталітету.  Насправді 

питання не в тому чи дозволено 

християнину пов'язувати своє 

життя з християнином,  а в тому 

чому деякі християни так 

наполегливо  прагнуть 

пов'язати своє життя з людьми 

які не люблять Господа Ісуса? 

Досліджуючи слово Боже 

можна однозначно 

стверджувати, що Бог 

розцінює змішані шлюби як-  

гріх, порушення його благої і 

досконалої волі тягне за собою 

численні труднощі і духовне 

падіння. Після того, як Бог вивів 

свій народ з Єгипту і вступив з 

ним Заповіт Він повністю 

заборонив шлюби з 

язичницькими народами, які  

оточували Ізраїль . 

 Вих. 23:32-33 і 34:12. Бог 

забороняє вступати з 

язичницькими народами у  

шлюб. « Не складай умови з 

ними та з їхніми богами. Не 

будуть сидіти вони в твоїм Краї, 

щоб не ввести тебе в гріх 

супроти Мене, коли будеш 

служити їхнім богам, бо це 

буде пастка тобі! (Вихід 

23:32,33). Бог повторив цю 

заборону перед входом в 

землю обітовану: « Стережися, 

щоб не склав ти умови з 

мешканцем тієї землі, що ти 

входиш на неї, щоб він не став 

пасткою серед тебе. 

(Вихід 34:12)  

« І не споріднюйся з ними: 

дочки своєї не даси його 

синові, а його дочки не візьмеш 

для сина свого, бо він відверне 

сина твого від Мене, і вони 

служитимуть іншим богам, і 

запалиться Господній гнів на 

вас, і Він скоро тебе вигубить» 

(Повторення Закону 7:3,4) 

Неємія називає змішаний 

шлюб гріхом: « І тому чи ж чуте 

було таке, щоб чинити все це 

велике лихо на спроневірення 

проти нашого Бога, щоб брати 

чужих жінок?» (Неємія 13:27)  

У кожному разі 

заборони Бог пояснює, що 

шлюб з язичниками загрожує 

вибраного народу втратою 

благословень Неба. Непослух 

істинного Бога, поклоніння 

язичницьким ідолам призведе 

до того, що народ ізраїльський 

придбає всі ті вади, якими 

страждають язичницькі 

народи.  

Шлюб віруючого з невіруючим 

- це ризик. Які ж можуть 

виникнути проблеми? 

По-перше, для невіруючого 

основою шлюбу є тільки 

взаємна любов і згода. Для 

віруючої половини це добре, 

але недостатньо. Віруючий 

сприймає шлюб як вічний завіт, 

укладений в присутності Бога. 

Для невіруючого вірність – 

поняття  абстрактне. Для нього 

важливіше за все почуття та 

емоції. Поки любов є - все в 

порядку. Але може трапитися 

так, що почуття погаснуть, і 

невіруючий чоловік скаже 

своїй віруючий обраниці: «Я 

тебе більше не люблю. Я 

покохав іншу. Що поробиш? 

Серцю не накажеш. Нам 

треба розлучитися ». Що їй 

залишиться робити? Волати до 

його совісті? Заявити, що Бог 

проти розлучень? Для нього ці 

аргументи не мають сенсу. 

По-друге, є ризик подружньої 

зради. «Якщо Бога немає, тоді 

все дозволено». 

По-третє, у віруючих і 

невіруючих різні життєві 

цінності. А це ґрунт для 

розбіжностей і суперечок. Вам 

буде важко домовитися про те, 

як виховувати дітей, чи можна 

випивати, чи варто дивитися 

фільми жахів і ббагато чого 

іншого… Правда, якщо бути 

чесним, то приналежність до 

церкви чоловіка і дружини - не 

гарантія щасливого шлюбу.  

 

Але повірте, виправляти 

поведінку, впливати на мотиви і 

наставляти людей, які мають 

сімейні проблеми, але бояться 

Бога, в церкві набагато 

простіше. 

Перш, ніж ви скажете «так», 

уважно вивчіть погляди вашого 

обранця  на шлюб і 

розлучення, багатошлюбність, 

аборти, ставлення до жінки і т. 

д.  Чи все вас влаштовує? Що 

говорить про це Біблія? 

Звичайно, рішення приймати 

вам.  

 

Але пам'ятайте, що 

відповідальність за свій вибір 

будете нести також саме ви. 

 

Бажаю вам всіх благ і 

мудрості у виборі супутника 

життя!  
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 Робота Сімейного Відділу розрахована на різноманітні 

категорії людей, як у церкві так і поза її межами. 

Приділяймо увагу до всіх! 

 

 

Керівники Південної конференції церкви АСД 

запланували програму «Ты + счастье»  для неодружених 

членів церкви на території нашої конференції.  Тому, 

якщо у ваших громадах є такі люди, запропонуйте їм 

таку зустріч. 

 

Усі запитання за телефонами реєстраторів! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський клуб «Яхад», який знаходиться 

у Лівобережному центрі один  раз на 

квартал 

організовує зустрічі для неодружених 

(віком від  

30 до 70 років)  з різних міст, для 

знайомства та спілкування. 

Довідки за телефоном: 

+38 (098) 28 37 895 Хомутовська 

Людмила 

 

 

ПРИТЧА «СКРАСИТИ САМОТНІСТЬ» 

 Один чоловік прийшов до мудреця і поскаржився: 

- Я не бачу ніякого сенсу в своєму житті. Все в підсумку зводиться до формули «робота-дім 

робота». Робота нудна, і я кожного разу з трудом досиджую до кінця робочого дня. Але вдома ще 

гірше - не знаєш, чим зайнятися і як вбити вільний час. У знайомих свої справи, їм не до мене. А тому, 

коли я хочу з ними зустрітися, щоб хоч якось скрасити свою самотність, вони знаходять різні причини 

для відмови. Останнім часом я все частіше думаю, як би скоріше дожити це життя до кінця. 

- Ти думаєш тільки про себе. Тобі треба навчитися бачити інших людей. Ходімо зі мною, - сказав 

мудрець. 

В дорозі чоловік думав: «Який це мудрець? Схоже, що він так і не розібрався в моїй проблемі. Нічого 

толком не сказав. Замість цього ми йдемо в невідомому напрямку. Не дарма у мене було передчуття, 

що мені вже ніхто і ніщо не допоможе. Яке йому діло до мене?»  

Чоловік, думаючи про себе, навіть не помітив, як вони увійшли в сад. 

Мудрець раптом зупинився і сказав: 

- Подивися, - він вказував на людину в інвалідному візку, яка сиділа перед мольбертом з пензлем у руці. 

Навколо  квітучі вишні , сяючи білосніжною пеленою в сліпучих сонячних променях. І точно така ж 

пишність цвіла на картині художника. 

- Треба вчитися у таких людей, - сказав мудрець. 

- Малювати? - Не зрозумів чоловік. 

- Ці люди - художники свого життя. Намалюй своє життя таким, яким хоче бачити його Бог, і ти знайдеш 

своє щастя. Щодо часу - його не треба вбивати, а проводити з користю для себе й інших, а щодо 

самотності, тут ще простіше - не потрібно намагатися скрасити свою самотність. 

 Скрашуй самотність іншої людини! 

 


