


     Важливо розуміти та застосовувати в наших  сім'ях поради з трудів 
Духа Пророчого, оскільки сім'я є основою церкви, держави та 
суспільства у цілому. ...................................................................................
  У своїй мудрості Господь визначив, сім'ю великою виховною 
силою. Виховання дитини повинно починатися у сім'ї.  Це її перша 
школа. Саме тут від батьків наставників дитина бере уроки, якими 
буде керуватись впродовж всього свого життя, - уроками уважності, 
поваги, стриманості, послуху. Якщо дитина не здобуде тут належне 
повчання, то сатана буде виховувати її на свій розсуд. В цьому 
і полягає важливість цієї  школи сім'ї. .....................................
   Дуже важливо, щоб керівники Відділу сімейного служіння мали 
глибокі знання щодо етапів та особливостей нормального фізич-
ного, розумового, соціального, та емоціонального розвитку людини 
від зачаття до смерті, а також щодо усіх етапів розвитку сім'ї. 
Дуже важливо розуміти, що в той самий час коли людина проходить 
різноманітні етапи розвитку, вона так само виконує певні задачі у 
сімейному життєвому циклі. Інколи конфлікти в особистому та 
сімейному житті співпадають. Консультанти сімейних відносин 
покликані допомогти сім'ям жити у гармонії, а також готуватись 
до життя небесного...........................................................................

Що таке розвиток?
Існує декілька теорій розвитку людини. Кожна школа розглядає 
дане питання з  певної  точки зору.
Розвиток іде зверху вниз.
Цей принцип описує напрямок розвитку та росту. Згідно цієї 
школи, на початку дитина навчається контролювати рухи голови, 
потім рук, і нарешті ніг. Протягом перших двох місяців немовля 
починає керувати рухами голови та мімікою обличчя. В наступні 
декілька місяців він піднімається, використовуючи руки. З 6 до 
12 місяців немовля починає контролювати свої ніжки, навчається 
повзати, вставати та ходити.

Індивідуальний розвиток особистості

Розвиток іде у напрямку від тулуба.................
     Суть цієї теорії полягає в тому, що спинний 
мозок починає розвиватися раніше зовнішніх 
частин тіла. Рука від кисті до плеча розвиває-
ться раніше, ніж кисть, а кисть та стопи  роз-
виваються  раніше, ніж пальці. М'язи пальців 
(дрібна моторика)- останнє, що розвивається 
у фізичному плані................................................

Розвиток залежить від зрілості та навчання......
     Під зрілістю розуміємо послідовний процес 
біологічного росту та розвитку. Біологічні зміни 
відбуваються в послідовності і дають дітям нові 
здатності. Зміни у мозку та нервовій частині 
являються головними у процесі розвитку. Ці 
зміни допомагають дітям поліпшити свої 
розумові та рухливі навички. Процес досяг-
нення зрілості є вродженим, тобто генетично 
запрограмованим.  Довкілля та навчання, яке 
отримує дитина з свого досвіду, визначають, 
чи досягне дитина оптимального рівня розвитку.   

Розвиток  від простого до складного......................
    Діти використовують свої розумові та мовленні здібності 
для з'ясування причин та вирішення проблем. Розумовий 
процес вивчення загальних  властивостей яблука та 
апельсина починається від простого до конкретного 
процесу, опису  кожного з цих фруктів. Дитина в  про-
цесі розвитку набуває здатність систематизувати пред-
мети за  певними ознаками...........................................

Розвиток та ріст є постійним процесом......................
    В міру того, як дитина розвивається, вона набуває нові 
здібності, які в свою чергу служать фундаментом для 
подальших досягнень. Новий рівень розвитку лягає в 
основу наступного. Наприклад, у розвитку моторики 
існує визначений порядок подій, які передують ходінню. 
Перш ніж дитина перевертається зі спини на животик, 
вона підіймає голівку. Здатність підніматися по сходам 
включає в себе вдосконалення здатності ходити-
спочатку за допомогою оточуючих, потім самостійно. 
До 4 років діти навчаються підніматися та спускатися 
сходами, перебираючи ногами.  ..........................................
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(продовження) В міру розвитку діти навчаються «ділитися» - важливий урок соціалізації. Діти, які не 
навчились ділитися, опиняються ізольованими, і їх соціальний розвиток припиняється. Якщо діти, сам 
на сам з телевізорам чи комп'ютером у якості компаньйона, тоді  в них немає можливості ділитися 
своїми думками та почуттями з оточуючими  людьми, то вони не підготовлені до успішного навчання 
в навчальних закладах. Вони просто не розуміють, як спілкуватися з оточуючими. Дитина, у якої 
спостерігається здоровий  розвиток,  як правило, має сім'ю,  яка захоплюється  ним як особистістю 
та підтримує її...................................................................................................................................................
    Дітям важливо, спілкуватися з батьками та ділитися власними думками. При спілкуванні з дітьми  
звертайтесь до них  повними реченнями, використовуючи необхідні слова, тоді словниковий запас 
дітей буде збагачуватись. Проводьте з дитиною стільки часу, скільки їй років, і це дасть позитивний 
результат у відносинах в  майбутньому,  як для вас так і для вашої дитини...............................................
    Однією з складних завдань, які стоять перед батьками, це допомогти дітям покинути рідну домівку
та почати жити самостійно. Більшість батьків не знаходять собі місця, коли бачать ці кроки розвитку 
своїх дітей. Однак це природній процес, і він показує, що батьки зробили свою роботу..................
  Ось декілька моментів, про які необхідно пороздумувати:....................................................................
           ·зростання не  відбувається миттєво; це відбувається поступово;......................................................
           ·відпустити дитину важко, але це винагороджується;..........................................................................
           ·допоможіть підлітку зрозуміти обов'язки, які перед ним постають, в міру їх зростання;..................
           ·відношення до дітей, як і до дорослих, - це новий досвід, як для батьків, так і для дітей...................

Навчання – процес, метою якого є 

розвиток певних  рис  характеру або 

шаблону поведінки...............................

Покарання - міра впливу на того, хто 

вчинив злочин або проступок.

Християни відзначають цитати з 

Священного Писання, які заохочують 

покарання. Найбільш поширена 

з них записана у Пр. 13:24 «Хто 

стримує різку свою, той ненавидить 

сина свого, хто ж кохає його, той 

шукає для нього картання». Однак 

при уважному вивченні можна помі-

тити, що поняття різки вживається 

стосовно до пастухів. Різка викорис-

товувалася пастухами для того, щоб 

встановити межі і повернути за-

блукалу вівцю. Різка не призначались 

для встановлення кордонів дозволе-

них дитини в певному віці або на 

певній стадії розвитку. .......................

   Батькам необхідно зрозуміти, що 

перед ними не просте завдання, на-

ставити дітей на шлях по якому вони 

підуть. Це означає, що діти повинні 

мати межі, встановлені з любов'ю.

    Встановлення кордонів з любов'ю, 

це можливо одне з найскладніших 

завдань, що стоїть перед батьками. 

Воно вимагає, щоб батьки були 

твердими і послідовними. ..................

Будьте чіткими, коли робите будь-які настанови або вказівки.

Ретельно продумуйте пріоритети. Обмежтеся кількістю 

правилами та  розумними межами. Деякі діти здатні 

сприймати лише одне, два або три правила одночасно. 
Відзначайте хорошу поведінку.

Робіть свої вказівки легко здійсненними.

Давайте вибір.

Уважно слухайте і реагуйте на почуття та емоції дитини.

Уникайте повторення.

Приверніть увагу дитини до  почутого.  Скажіть все 

необхідне і будьте готові піти. 
Приймайте до уваги вік і рівень розвитку дитини. 

Використовуйте покарання лише у крайніх випадках. 

Покарання не навчає   дисципліні. 

В простій формі пояснюйте, навіщо потрібно  це правило.

Проявляйте повагу до особистості дитини.

Будьте єдині з чоловіком у  питанні встановлених правил. 
Використовуйте слова «зроби»,  замість « не роби». 

Помічаєте позитивне  у вашій дитині.

Визнавайте  свої помилки. 

Намагайтеся бути послідовними.

Самодисципліна  - розвиток внутрішніх якостей людини, 
завдяки яким, контролюючи поточні, миттєві бажання, можна 
поставити мету і досягти її.
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Проблеми в сім'ях 
настають тоді, коли в сім'ї 
намагаються одночасно 

вирішити питання розвитку 
сім'ї та її окремих членів. 

Якщо проблема 
у конкретного члена сім'ї, 

тоді  настає сімейна криза.

Один з прикладів: 
неодружена донька-підліток 

завагітніла. Паралельно 
матері повідомляють, що 

у її старого батька виявили 
хворобу Альцгеймера і 

йому потрібен постійний 
догляд. Ця сім'я стикається 

з подвійною проблемою, які 
порушують їх  стабільність.

Їх енергія, їхні плани та 
діяльність має бути спрямо-

вана у два протилежних 
напрямках. 

Як сім'я може впоратися 
з цим? 

Що буде якщо в цій сім'ї 
не відбудеться ніяких змін?

Як повинна церква служити 
сім'ям, які опинилися 
в подібних критичних 

ситуаціях?

Співробітники відділу 
сімейного служіння, 

які достатньо підготовлені 
і проінформовані повинні 
знати про проблеми, які 

виникають  між усіма  
членами сім'ї. 

переоцінка значення один одного
фокусування діяльності, незосередженої на дітях 
підготовка до втрати своєї половинки /смерть/
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Головна думка: Бог любить і захищає нас.

             Вам буде потрібно: одне або два сирих яйця, раковина або відро і Біблія. Покажіть дітям на-

скільки яйце крихке. Зберіть всіх навколо раковини та обережно розбийте  яйце. Дайте розглянути 

шкаралупу і запитайте: Що особливого Ви можете сказати про  шкаралупу? 

               Запитайте: Хто з присутніх впевнений, що зможе роздавити яйце силою своєї руки?

               Покладіть інше сире яйце в руку добровольця, так щоб воно було розташована між великим 

пальцем і мізинцем. Допоможіть дитині охопити його долонею і запропонувати  спробувати на нього 

тиснути. В більшості випадків це неможливо, так як тиск розподіляється рівномірно по всій шкаралупі. 

Повеселіться, якщо дитина розчавить яйце. Дайте всім можливість спробувати.

               Обговоріть наступні питання: Вам сподобалося роздавлювати яйце? Що ви дізналися сьогодні  

про яєчну  шкаралупу?

               Прочитайте вголос Матвія 6:26-27 потім обговоріть наступні питання: Якщо Бог показує нам як 

надійно Він захищає своє творіння, то як він оточує нас своєю любов'ю та  захистом?

                Чи  однаково Бог захищає курчатко за допомогою шкаралупи і нас у нашому житті?

Тема: Наш Захисник
Пояснити дітям, як Бог захищає нас

Мат. 6:26-27, 2 Сол. 3:3, Псалом 18: 2-3

Даний досвід з яйцями  для  старших дітей і підлітків 
сподобається навіть більше,  ніж маленьким. Використо-
вуйте цей момент, щоб допомогти дітям усвідомити велич 
Божої  досконалості в його творінні. Поговоріть про те, як 
Бог дізнається про наші потреби?  І як  Він задовольняє 
наші потреба самим незвичайним і дивним чином.

Бог ніколи не залишить нас і Він знає 
те  найкраще,  що нам необхідно. 
Він завжди поруч, щоб чути нас і 
задовольняти наші потреби. Він знає 
який захист нам потрібен  і  Він завжди 
дбає про нас!

Заняття: Божа сила
           Головна думка: Бог дає нам силу і захищає нас від сатани.
           Вам буде потрібно: дві не надутих чорних повітряних кульки, вода, свічка, сірники і Біблія.  
           Попросіть всіх учасників згадати випадки коли вони були засмучені або перелякані.
           Запитайте: Що ви відчували коли були засмучені або перелякані? Чого ви боялися? 
           Чи думали ви про Бога в той момент? Чому «так» або чому» ні»? 
           Прочитайте  2 Сол. 3:3 і обговоріть наступні питання: що ці вірші говорять нам про те, 
           яким чином Бог нас захищає?
           Перш ніж проводити це заняття з усією родиною спробуйте знайти необхідну відстань,  на якій ви 
           будете тримати свічку та необхідну  кількість води для кульки.  Наповнить дві кульки водою так, щоб 
           вона покрила дно кульки . Коли ви будете  надувати  кульки, зробіть їх  однакового розміру. 
           Запаліть свічку. Запитайте членів сім'ї,  що станеться  з кульками, якщо їх помістити над полум'ям?  
           Потім помістіть порожню  кульку над свічкою і подивіться як вона лопне.
           Запитайте: Чи щось  захистило  кульку? Чому? Потримайте іншу кульку  над вогнем. Стежте 
           уважно чи  вона  не лопне? Погасіть свічку, покидайте кульку один одному і поміркуйте: Чому 
           кулька не лопнула? Чи може кулька бути символом тих , хто любить Ісуса і має його захист? 

ПІДСУМОК: Коли ми любимо Ісуса, ми також захищені від сатани, як кулька від полум'я свічки.
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«Істина в тому, що ми можемо управляти романтикою, як бізнесом", 
- пише Ненсі Ван-Пелт, чиї семінари допомогли тисячам одиноких 
людей почати жити розумніше, досягаючи справжньої любові.

"Удивительная любов" допоможе вам:
- Оцінити потенціал вашої любові;
- Визначити для себе, яким ви хочете бачити свого обранця;
- Уникнути відносин з емоційно нестабільними людьми;
- Підвищити ступінь вашого романтизму;
- Збільшити ваші шанси зустріти когось особливого.

Більш того, ця книга навчить вас долати емоційні бар'єри і душевний 
біль. Втілюючи поради щодо зміцнення відносин, ви відразу відчуєте 
зміни у вашому житті.

Фільм «Глубокая вера» 
Історія з життя фермера Енгес Бахена, вимушеного в пошуках 
кращого життя переїхати зі своєю сім'єю з Замбії в Квазулу-Натал. 
Однак він швидко помічає, що життя в новій країні не дуже 
відрізняється від життя в Замбії. Тут панує таке ж протистояння 
чорних і білих. Незнання мови посилює його положення. 
Зустрічаючи все нові труднощі, Енгес занурюється в безодню 
страху і депресії.
Коли сили Енгес вичерпалися, - він довіряє своє життя 
Ісусу Христу. Різні удари долі випробовують його віру на стійкість, 
зміцнюють його надію  на Бога. Під час найсильнішої і тривалої 
посухи Енгес сіє насіння віри - картоплю. Якщо картопля 
не виросте, - він позбудеться ферми. Вона віддана під заставу 
банку ...  чи винагородить Бог його довіру? 

Мета:
· спілкування подружніх пар на актуальні та “незручні“ сімейні теми;

· знайомство з сім'ями, які мають немалий досвід сімейного життя;

· біблійний погляд на взаємовідносини у сім'ї;

· християнські принципи виховання дітей;

· ігри, конкурси, розваги.

 Де можна використовувати: в громаді або в орендованому приміщенні. 
Цільова аудиторія: сімейні пари, запрошені гості. 
Практична реалізація: розробка програми, використання матеріалів відділу сімейного 

служіння, ведучі, оформлення приміщення, пригощення, запрошення музикантів та гостей.

Вартість: вхідний білет, церковний бюджет.
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  Кожна дівчина більшою чи 
меншою мірою переживає  
спокуси. Спокуса - це ще не 
гріх. Гріх - піддатися цій спокусі. 
Часто спокуси виникають в колі 
однолітків. На молодих дівчат 
тисне страх відрізнятися від 
інших, бути «білою вороною». 
Хочеться популярності серед 
ровесників. Це змушує дівчат 
за будь-яку ціну пристосуватися 
до популярної компанії дівчат, 
шукати популярності у хлопців, 
виглядати, як модель тощо. 
Ставши на таку дорогу, дівчина 
починає догоджати іншим, 
часто не замислюючись ні про 
моральність своїх вчинків, ні про 
наслідки для власного життя. 

  Сьогодні все важче проти-
стояти спокусам світу. А «ми 
знаємо, що ми від Бога, і що 
весь світ лежить у злі»..................
                                         1 Ів.15:19 

  І значна частина цього зла 
- сексуальна розпущеність. 
Секс у світі подається як 
обов'язкова частина дошлюб-
них стосунків. А Бог  називає 
це гріхом. ....................................

       
  Чому ж те, що у шлюбі вва-
жається задоволенням і насо-
лодою  до шлюбу -  гріх? 
Відповідь дуже проста: тому 
що Бог призначив сексуальні 
відносини для подружжя і тільки 
для подружжя. Блуд - це сексу-
альні стосунки до шлюбу. ........

У  Біблії про цей гріх 
згадується 122 рази
- у формі попереджень 
і настанов. 
     
Ось деякі з них:
      «Бо блудниця то яма 
      глибока» 
                                       Пр. 23: 27;  
     
       «Нехай  буде в усіх чесний 
       шлюб та ложе непорочне, 
       а блудників, 
       та перелюбників 
       судитиме Бог» 
                                          Євр. 3:4;

   «Не обманюйте себе: ні роз-

пусники, ні ідоляни, ні перелю-

бники, ні блудодійники, ні мужо-

ложники, ні злодії, ні користо-

любці, ні п'яниці, ні злоріки, ні 

хижаки Царства Божого не 

вспадкують вони!».......................

                                  1 Кор 6:9-10. 

 У Біблії є два слова, що визна-

чають сексуальний гріх: блуд і 

перелюб. Блуд - це секс до 

шлюбу. Перелюб - зміна сексу-

ального партнера в шлюбі. ......

      

  Задумом Божим  були перед-

бачені подружні стосунки. 

Шлюб став однією з найпер-

ших Божих  установ, щодо якої 

Він дав спеціальні вказівки, 

наділивши союз чоловіка і 

дружини святістю та красою. 

Але ці настанови виявилися 

забутими, а справжнє призна-

чення шлюбу - перекрученим. 

У питанні збереження цноти до 

весілля християнство досить 

категоричне: до шлюбу інтимні  

стосунки заборонені. Багато

 хто вважає, що білу сукню і 

фату нареченої може одягти 

тільки незаймана, адже це 

символи чистоти й непороч-

ності. ............................................
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   Але багатьох молодих христи-

янок, як і багатьох хлопців, бен-

тежить одне питання. Як далеко 

можна зайти в дошлюбних 

стосунках з  протилежною 

статтю - і не втратити благо-

словення? Зазвичай у відповідь 

лунає щось на взірець: «Не-

має єдиної формули» , «Усе 

залежить від культури вашої 

церкви» і т. д. ..............................

   Певною мірою це справді 

так. Та все ж можна встанови-

ти в цьому питанні межі, зро-

зумілі кожному:  хлопець і 

дівчина можуть робити на-

одинці абсолютно все, що 

вони зробили б у присутності 

батька дівчини. ..........................

    Ця формула безпомилкова 

навіть в тому випадку, якщо ви 

сирота, адже Небесний Бать-

ко завжди поруч. Довіримося 

Його  волі ,  це  допоможе 

вберегти не лише своє тіло, 

але й душу від людей, що 

керуються  не любов'ю,  а 

власними гріховними бажан-

нями. А найкраще - не з

алишатися наодинці. ..............

    Якось Ліка Роман розповіла 

про відвідини одного з вищих 

навчальних закладів Києва у 

статусі  «Міс Україна - 2007» . 

Історія цікава тим, що, несучи 

ідею цнотливості, на початку 

лекції вона виглядала кумед-

ною в  очах більшості дівчат в 

аудиторії. Але ситуація різко 

змінилася після того, як Ліка 

попросила представників 

чоловічої статі підняти руку, чи 

хочуть  вони  одружитися з 

незайманою дівчиною. Біль-

шість хлопців підняли руки. 

Дівчата зі сльозами на очах 

вибігали з аудиторії, бо 

нарешті усвідомили, що їх про-

с т о  в и к о р и с т о в у в а л и .

      У той час, як безліч чоловіків 

все ще продовжують скорочу-

вати кількість незайманих, вони 

самі зовсім не збираються 

одружуватися з теми, кого 

через них же  називають «зіпсо-

ваними» . Дивна логіка: «Я  

можу спати з жінкою, з якою ти 

хочеш одружитися, але ти не 

можеш спати з тією, з якою 

зібрався одружитися я».  ........

    Завдяки біблійній прозорості 

у висвітленні життя її героїв нам 

відомо, що проблема пожад-

ливості стара, як світ. Зокрема, 

це яскраво виражено в історії 

Амнона і Тамари.(2Сам. 13:1-

16). Розібравши її на епізоди, 

можна виділити ряд типових 

помилок, які призводять до гріха. 

   1.  «І сталося по тому, мав 

Авесалом, син  Давидів, врод-

ливу сестру, а ім'я їй Тамара. І 

покохав її Амнон, син Давидів. 

І вболівав Амнон так, що він аж 

захворів через свою сестру 

Тамару, бо вона була дівчина 

(в англ. пер. «virgin» - незайма-

на), і Амнонові здавалося труд-

но (в англ. пер. «improper» 

-  н е п р и с т о й н о )  щ о с ь  ї й 

зробити» 2  Cам.13:1-2........

  Спопеляюча пристрасть, 

бажання оволодіти сестрою 

довели Амнона до хвороби. І 

це вже сигнал про те, що його 

почуття не мало нічого спільного 

з коханням - воно не будувало, 

а псувало хлопця. Адже той, 

хто любить по-справжньому, 

бажає вберегти  кохану дівчину, 

а не збезчестити, віддавати, а 

не  брати,  служити,  а  не 

використовувати.  Почуття, 

базовані на інстинктах,  дуже 

швидко згасають. Досягнувши 

бажаного, Амнон зненавидів 

дівчину. 2 Сам 13:6 

    2. «А Амнон мав товариша, 
а ім'я йому Йонадав, син Шім'ї, 
Давидового брата. І Йонадав 
був чоловік дуже хитрий. І він 
сказав йому: Чого ти, царевичу, 
такий марний щоранку? Чи ж 
не розповіси мені? І сказав 
йому Амнон: Я кохаю Тамару, 
сестру багато свого Авесало-
ма. І сказав йому Йонадав: 
Ляж  на ложі своєму і вдавай 
хворого. А коли прийде твій 
батько, щоб побачити тебе, то 
скажи йому: « Нехай прийде 
сестра моя Тамара, і нехай 
підкріпить мене хлібом, і нехай 
зробить на моїх очах ту їжу, 
щоб я бачив та їв із руки її». І 
поклався Амнон, і вдавав хво-
рого, а цар прийшов побачити 
його. І сказав Амнон до царя: 
Нехай прийде сестра моя 
Тамара, і нехай спече на моїх 
очах два млинці, і я попоїм 
з її руки». 2 Сам. 13:3-6............... 
     Одна з найтиповіших та най-
більших помилок, які роблять 

-молоді люди у стані закоха
ності, - це пошук поради в 
однол ітк ів .  Найчаст іше т і 
знають не набагато більше за 
вас, а може, й менше. Але 

 хочуть виглядати «мудрими» і 
дають поради, які здатні звести 

/////////////////////////у могилу. 

Через цей вид консультування 

в и  о т р и м а є т е п р а к т и ч н і 

поради, а ще можете бути 

впевненими в конфіденцій-

ност і сказаного, що теж 

відіграє немалу роль.
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3. «І взяла вона сковорідку, 

і виложила перед ним, та він 

в ідмовився їсти.  І  сказав 

Амнон: Випровадь від мене 

всіх людей. І повиходили від 

нього всі люди. І сказав Амнон: 

Принести їжу до кімнати, і я 

з'їм із твоєю руки. І взяла 

Тамара млинці, що пригото-

вила, та й принесла своєму 

братові Амнонові  до кімнати" 

2 Сам. 13:9-10.............................

      Ця історія не мала такого 

трагічного завершення, якби 

Тамара не погодилася лиши-

тися наодинці. Тобто її особи-

сте рішення «годувати з руки» 

зведеного брата (у ті часи 

такий тип родинних стосунків 

не вважався перешкодою для 

романтичних відносин) без 

свідків стало тим доленосним 

фактором, що призвів до 

насильної втрати цнотливості.    

2Сам. 13:11-15.............................

   Це ще раз підтверджує виве-

дену на початку розділу фор-

мулу стосунків з протилежною 

статтю - не залишатися на-

одинці..............................

Наслідки дошлюбного 

сексу:///////////////////

 1. Нездатність відрізнити 

любов від закоханості та 

ймовірний  вступ у шлюб 

з людиною, яка насправді 

не любить вас.  //////////////

Дошлюбний секс часто веде 

до розриву.  Дослідження 

показують, що пари які займа-

лися сексом до шлюбу, роз-

падаються набагато частіше. 

2. Спробувавши смак інтим-

ного життя, потім важко 

берегти себе в чистоті. 

-Одні молоді батьки, культи

-вуючи вдома здорове харчува

ння, ні разу не давали своєму 

п'ятирічному сину солодощів, 

навіть не цукрували чай. 

Яким же було здивування хлоп-
чика, коли «добрий дідусь» дав 
йому скуштувати солодкого 
чаю! Уявіть, як важко дитині 
було потім слухатися батьків, 
знаючи, що є щось смачніше, 
хоч і шкідливе. //////////////////
      Сам по собі секс - не зло. 
Бог не  забороняє вам добро-
го, приємного. //////////////////
     Він - Автор сексу і знає, як 
можна його використовувати, 
щоб це було на користь 
людині - благословенням у 
шлюбі. Поза шлюбом інтимні 
стосунки автоматичного пере-
творюються на гріх. ////////////
   Так само, як у ситуації з 
солодким чаєм, раз скушту-
вавши сексу, його смак важко 
забути. Потяг до статевих сто-
сунк ів  одночасно зросте 
незалежно від того, покаялись 
ви цьому чи ні. Адже перший 
секс запускає гормональний 
механізм в тілі людини, і потре-
ба нового сексу діє, мов нар-
котик. У шлюбі ця потреба 
задовольняється у встановле-
них Богом межах і здатна 
приносити радість обом. Та 
поза шлюбом боротися з 
сексуальним бажанням буде 
важче, а задоволення сексуа-
льних бажань занурюватиме 
в гріх,  викликаючи в  христия-
нина ще й внутрішній конфлікт 
із тим, у що він вірить. Тому, 
почавши секс до шлюбу, люди 
замінюють і своє ставлення до 
Бога й віри в Нього. ////////////
   Найкраще - відчути смак 
інтимних стосунків там , де це 
легально і легітимно, у шлюбі. 

      3. Відчуття провини. До-
шлюбний секс  формує 
почуття провини. 

Це підтверджується результата-

ми опитування дівчат, яких про-

сили описати свою реакцію на 

перший сексуальний досвід 

(згідно з доповіддю Соренсена  

- найбільш повного на сьогодні 

соціологічного дослідження 

підліткової сексуальності). 

У списку цих описів домінують 

такі слова, як «перелякана», 

«винна», «схвильована», «збен-

тежена». Слова ж «щаслива» і 

« з а д о в о л е н а »  м а й ж е  н е 

зустрічалися. ...............................

   Представницями жіночої статі 

при порушенні моральних 

засад властиво більш загост-

рене, порівняно з чоловіком, 

почуття провини. І чим серйоз-

ніша та побожніша дівчина, 

тим імовірніше, що після 

такого роду інциденту вона 

відчує жаль і почуття провини. 

   4. Одним із наслідків також 
може бути вагітність. При 
дошлюбному сексі завжди 
існує ризик завагітніти або 
захворіти, незалежно від 
типу контрацепції...................
   Близько третини дівчат, які зай-

малися сексом до весілля, 

вагітніють, і кількість позашлюб-

них вагітностей продовжує 

зростати, особливо серед під-

літків. За останні 15 років кількі-

сть незаміжніх матерів у віці від 

14 до 17 років зросла на 75 %. 

  Коли дівчина вагітніє, перед 

нею постає інший виклик 

- робити чи не робити аборт. 

Іншими словами - вбивати чи 

не вбивати власну дитину. 

 Біблія конкретно не згадує 

про аборти. Але в ній міститься 

багато відомостей, які роблять 

зрозумілою Божу позицію сто-

совно цього. У Єремії 1:5 

говориться, що Господь знає 

нас ще до моменту нашого 

формування у материнському 

лоні. 
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  Псалом 138:13-16 розповідає 
про Божу участь у нашому 
з'явленні і формуванні ще в 
лоні. Вихід 21:22-25 стверджує, 
що людина, яка спровокує 
смерті дитині у лоні матері, 
має бути покарана так само 
суворо, як і вбивця. Це свідчить 
про те, що Господь розцінює 
життя народженої дитини так 
само, як і життя дорослої 
людини. Для християн  аборт 
не є площиною, на якій жінка 
може застосувати  своє 
право вибору. Це питання 
життя і смерті людської істоти, 
долю якої може визначити 
лише Господь Бут. 1:26-27; 9:6.

5. Дошлюбний секс ...........
посилює потяг до стосунків 
на стороні.     ........... ...........
  Людині, яка постійно і часто 

змінює  своїх коханців, після 

весілля важко змінити звичний 

стиль життя і присвятити себе 

одному партнеру. 

Непросто приборкати розви-

нутий  до  вес ілля  апетит . 

   Людина віддає частину себе,

частину своєї здатності любити 

кожному сексуальному парт-

нерові. . Особливо це стосує-

ться дівчини. Тому з кожними 

стосунками дехто взагалі 

перестає вірити у кохання, бо 

втрачає здатність відчувати 

щось, крім пристрасті. .............

     

  Дослідження взаємозв'язку 

дошлюбного і позашлюбного 

сексу показують, що ті, хто мав 

дошлюбний сексуальний до-

свід, схильні до стосунків на 

стороні  частіше, ніж ті, хто 

дотримувався  цноти до весілля. 

Більше того, велика частина тих, 

хто мав зв'язки на стороні, не 

думають відмовлятися від них і 

надалі, адже зламане табу на  

зв'язки з іншими партнерами 

сприятиме пошуку «розмаїття» 

та стороні. Це призводить до 

руйнування моральної та емо-

ційної цілісності сім'ї. .................

  У кожну людину Бог заклав 

певний потенціал та відповідні 

ресурси: духовний,  фізичний, 

інтелектуальний, емоційний, 

розумовий, ресурс здоров'я, 

сексуальний ресурс (для 

інтимного життя). Наш Бог - Бог 

порядку і влаштування. І все, 

що Творець дав людині, має 

використовуватися у відповід-

ний час, у певній послідовності 

і за порядком, який встановив 

Бог: для всього - свій час. ..........

  Саме тоді стосунки в подруж-

ньому житті  можуть стати 

гармонійними, повноцінними, 

багатогранними, відвертими, 

красивими та своєчасними.    

  Якщо в Біблії акцентується на 

тому, що сексуальні дошлюбні 

та позашлюбні взаємини - це 

гріх і мерзота в Божих очах, то 

від цього треба втікати. 

«Нехай  буде в усіх 
чесний шлюб та ложе 
непорочне, а блудників, 
та перелюбників 
судитиме Бог».
                              Євр. 13:4

   В житті юнаків, і в житті дівчат 
бувають особисті спокуси, з 
яких потрібно виходити пере-
можцем........................................
    Крім цього, під час дошлюб-
них стосунків трапляються й 
особливі труднощі, які пере-
вірять на міцність і вас, і ваші 
стосунки. Вони можуть прийти 
як через людей, так і через 
обставини....................................
     Найпоширеніші випробува-
ння, що приходять у стосунки 
через людей:...............................
   
   * втручання у ваші стосунки  
«доброзичливців» (знайомих чи 
родичів), які мають якісь свої 
інтереси;..................................
   * поява привабливої людини 
протилежної статі, яка вами 
зацікавилась або чимось вас 
сильно приваблює.....................

  Випробування через обста-
вини - це труднощі у навчанні, 
праці, сім'ї тощо. Це також 
допомагає перевірити почуття і 
здатність підтримувати один 
одного. Адже в сімейному 
житті це - чи не найважливіше.

   
    Можуть з'явитися перешкоди 
для продовження стосунків. У 
такому разі потрібно поставити 
перед Богом питання про те, 
у чому полягає Його воля: 
боротися за ці стосунки чи 
відпустити одне одного.............
  Ці випробування створюють 
перешкоди та неприємності, 
але не завжди ускладнюють 
життя. Бог може допускати їх 
для того, щоб ви перевірили 
свої почуття, свій вибір...............
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Псалми, 103:15 - чоловік як 
трава дні його, 

немов цвіт польовий 
так цвіте він... 

Усе земне збігає 
дуже швидко...

Любов і ніжність лишать
ся навік!

Про гріх, навіть згадати, 
буде бридко...

Запам'ятай дружино! 
Чоловік!

Роки збіжать! 
І хтось один лишиться
Що лишиш за собою 

у сім'ї?
Чи проживеш, у Бозі, 

як годиться?
Чи будеш поганом... 

У світі... Як усі...

Що ти залишиш 
в спадок своїм дітям?

Дружина що 
хорошого згада?

А може ворог шлях 
засипав сміттям?
Розваж мерщій! 

Кінець іде! Жнива!!!

Дружино, чоловік 
що твій згадає?

Коли з життя невчасно  
відійдеш...

Душа земнії межі 
подолає - Чи ти у Господі 

спокій її знайдеш?

Мирись  сьогодні! 
На земній дорозі!
Хай сонце в твоїм 

гніві не зайде...
Шукай спасіння, 
прощення у Бозі-

Тоді душа у мирі відійде...

Сім'ю Бог дав, щоб ми 
жили щасливо!

У радості! У вірі! У добрі!!!
Запам'ятай: колись 

настане жниво-
Щоб вічність не 

провести у журбі...

Роки збіжать...

Андрій Краснокутський

Японське подружжя Масао і Міяко Мацумото було внесене в книгу 

рекордів, як найдовший шлюб у світі. Про це повідомляє «Укрінформ», 

посилаючись на BBC. Як зазначається, Масао і Міяко одружені вже 

80 років. Вони розписалися в 1937 році, але тоді не мали грошей на 

весільну церемонію.  Масао і Міяко кажуть, що секрет міцних і довгих 

відносин – це терпіння і витривалість.  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zik.ua/news/2018/09/05/terpinnya_i_vytryvalist_v_yaponii_zaksuvaly_naydovshyy_shlyub_u_sviti_1400077

Голова Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова 
повідомила у себе в Фейсбуці, що 8 липня 2018 року туди буде 
офіційно внесено новий: найбільша родина України, 
інформує Ukr.Media. Родина, що налічує цілих 346 членів, 
проживає в Доброславі (Одеська область). 
На чолі самого численного українського роду
 — 87-річний Павло Семенюк, все життя пропрацював в Доброславі 
будівельником і одружився всього один раз. 
Родина Семенюків — це ціла рота людей: у Павла 13 дітей 
(з них 10 живих), 127 онуків, 203 правнуків та 3 праправнуків!  
Павло говорить, що любить їх усіх однаково сильно. 
Його старшій дочці — 66 років, а наймолодшим праправнукам 
ще немає і року. Українська сім'я може претендувати 
на світовий рекорд: на даний момент в Книзі рекордів Гіннеса 
найчисленнішою значиться індійська сім'я з 192 осіб.  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukr.media/ukrain/364851/

Молодята з Кувейту розлучилися через кілька хвилин після весілля, 

причиною став жарт нареченого. Так, після церемонії наречена 

спіткнулася, а її обранець розсміявся, назвавши її дурною. 

Дівчину це зачепило, і вона розплакалася. 

В результаті наречена зажадала негайно розвести її 

з новоспеченим чоловіком. 

Шлюборозлучний процес відбувся там же, де і торжество. 

Офіційно пара була в шлюбі всього три хвилини. 

Цей союз став найкоротшим в історії країни.  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ednist.info/news/87894
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