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ВСТУП

Як виник цей курс .

Протягом 1995 - 1997 рр. автор цієї книги мав можливість здійснити місійні поїздки в

Німеччину, Росію та Україну. Метою цих поїздок було проведення пасторських

конференцій, а також лекцій для студентів Біблійних шкіл та коледжів по курсу

“Біблійне Сімейне душеопікунство”. Автор відчув надзвичайний відгук з боку слухачів

курсу. Основним проханням до автора курсу було викласти весь цей матеріал у

підручнику, щоб допомогти пасторам у навчанні даного матеріалу у місцевих церквах.

Маючи віру в те , що Господь благословить цю працю, автор взявся за складання

підручника для допомоги місцевим пасторам.

Мета :

Мета цієї книги - забезпечити місцевого пастора основними Біблійними принципами в

його стремлінні допомогти членам місцевої церкви, які потребують цього. Поданий

матеріал може бути використаний:

� в особистому ( приватному ) душеопікунстві , яке проводиться пастором з окремими

членами церкви , сімейними парами, сім’ями;

� у публічних проповідях з кафедри для всієї церкви ;

� у публічному викладанні на семінарах і конференціях, які проводяться для подружніх

пар .

Автор :

Джеррі Л. Кларк - пастор Рівервудської Біблійної церкви у м. Джексон, штат Міссісіпі,
США. У 1968 р. він закінчив Біблійний коледж у м. Клінтон , штат Міссісіпі, а в 1974 р.
- Теологічну семінарію ( штат Техас ). Протягом 5-ти років (1974- 1979) він працював
помічником пастора Хіллкрестської Баптистської церкви у м.Джексон, штат Міссісіпі. А
протягом наступних майже 5-ти років він, разом з містером Гауденом Харрелом працює
у Біблійному центрі Сім’ї та Шлюбу у м. Джексон, займаючись Біблійним сімейним
душеопікунством . У 1984 році він стає пастором Рівервудської Біблійної церкви, в якій
служить пастором до цього дня. Пастор Джеррі Л. Кларк перебуває у шлюбі з Шерон
Кларк з 1969 р.
У них є четверо дітей - Брайєн, Стефані, Стейсі і Сара.

Присвячення:

Поданий пасторський курс присвячений плану і меті Господа Ісуса Христа , Який є
“Головою” Церкви (Еф. 1: 22) і Тому, Хто пообіцяв “побудувати Церкву Свою”

(Мт.16:18) Він також присвячується пасторам, які вірно служать Господу Ісусу, “пасуть
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Його овець ” . Автор має надію, що цей курс підбадьорить і підтримає їх у служінні.
Велика вдячність Рівервудській Біблійній церкві за молитовну підтримку.

Рекомендації по використанню цього підручника

Вступ :

Метою цієї книги є викладення Біблійних істин стосовно сім’ї та шлюбу для допомоги

пасторам у їхньому служінні.

1. Перші два розділи є надзвичайно важливими. Вони є основою всього курсу, який є

викладений у наступних розділах.

Тому не переходьте до наступних розділів, поки ви не будете впевнені в тому, що ті

, хто навчаються повністю засвоїли матеріал перших двох розділів.

а . Перший розділ переконує у тому, що Біблія- це наш абсолютний і остаточний

авторитет у всіх сферах людського життя;

б . Другий розділ описує процес душеопікунства і відповідає на запитання : “Чого ми

хочемо досягнути у цьому процесі ? ” Поки ми чітко не засвоїмо кожен пункт, який

обговорюється у цьому розділі, до тих пір ми не зможемо забезпечити жодних

тривалих змін у сім’ї та шлюбі.

2. Наступні розділи підручника знайомлять нас з основними Біблійними принципами

сімейного життя. Спочатку ви самі пройдіть, вивчіть матеріал , а потім використовуйте

його у навчанні вашої церкви та душеопікунстві окремих членів церкви, які зіткнулися

з певними проблемами. По закінченні кожного розділу не забувайте нагадати тим, хто

вивчає цей курс , про те, як новий матеріал можна застосувати до “Моделі

душеопікунства”( розд. 2 ). Весь процес душеопікунства базується на :

а. Розпізнанні неправильного( не - Біблійного ) мислення;

б. Поясненні правильного ( Біблійного ) мислення;

в. Здійсненні правильного вибору, прийнятті правильного рішення змінитися (змінити

мислення );

г. Допомозі у застосуванні до життя рішення змінитися.

3. Метод навчання є дуже простим :

а. Кожен Біблійний принцип надрукований “ жирним ”, чорним шрифтом. Навчіть їх

цим принципам так, щоб кожен з них був повністю зрозумілим;

б. Кожен Біблійний принцип є підкріплений Писанням. Забезпечте тих, хто навчається

достатньою кількістю часу для розглядання Біблійних віршів, які є рекомендованими.

в . Багато Біблійних принципів будуть підкріплені прикладами.Це допоможе студентам

зрозуміти, як застосувати в житті викладену істину. Намагайтесь знайти свої особисті

приклади щодо тих Біблійних принципів, які ви викладаєте.
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4. У процесі викладання,якщо є можливість, просіть студентів записувати ці принципи. Це

допоможе їм краще запам’ятати Істину. Також, якщо це можливо, використовуйте

дошку або проектор.

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

ОСНОВА БІБЛІЙНОГО ДУШЕОПІКУНСТВА:
“ СЛОВО БОЖЕ ”

“ Що володіє силою змінювати людей ?”

Вступ :

Сучасне людство відкидає концепцію Бога- Творця, Який створив людство за Своєю
подобою та образом. Коли людство відмовилося від віри у свого особистого Бога,
Який “створив все , “то зробило себе богом .” Творіння “ посіло місце “ Творця “
(Рим. 1:25). Розуміння і погляди людей посіли місце вчення Божої Істини, виявленої у
Його Слові. Світський науковий гуманізм замінив Біблію, ставши людським
авторитетом істини.

Жодна інша сфера людського життя настільки не піддається впливу сучасного
людського суспільства, як сфера сім’ї та шлюбу. Визначення “ шлюбу ” сьогодні дається
людьми згідно їх особистих бажань і мети. Але це повинно бути цілком по-іншому для
християн і Церкви Ісуса Христа в цілому. Ми повинні навернутися до основних істин

Писання , як до авторитету щодо наших особистих поглядів на життя , і особливо -
щодо сім’ї та шлюбу.

Чи володіє Біблія здатністю вирішувати реальні проблеми сучасних чоловіків, жінок
та їхніх сімей ? Писання повністю це підтверджує .Але чи ми приймаємо це
підтвердження? Чи є у нас, у пасторів, впевненість у тому, що у Своєму Слові Бог дає
нам допомогу у вирішенні реальних проблем життя ?

“ Підручник для пасторів ” говорить про те , що Слово Боже - істинне , Воно є
вічним провідником у житті, яке дане Богом. Воно також забезпечує пастора
керівництвом , настановами, які він повинен використати, щоб допомогти людям.

Примітка : Служіння пастора як душеопікуна не буде по - справжньому “Біблійним”,
поки сам пастор не отримає абсолютної впевненості у Слові Божому. Звідки
ми черпаємо силу для праці з людьми :

• Черпаємо силу від себе самих ?

• З вчень, розумінь сьогодення ?

• Чи черпаємо силу від Самого Творця ?

Спостереження : Як служитель - благовісник , пастор “ говорить ” від імені Бога. Ми є
представниками Бога. Ми спілкуємося з нашим поколінням від Його
імені !
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Підбадьорення : Навчайте в “ Силі ” Слова Божого !

Які твердження містить у собі Біблія ?

I. Основний принцип : Біблія стверджує, що Вона є остаточним Божим

авторитетом .

“ Усе Писання Богом надхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, до

виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла

готова”

( 2 Тим. 3 : 16-17 ).

А. Писання - “ Богом надхнене ”.

1. В оригіналі грецького тексту це слово означає “вдихнуте Богом” .

2. Значення: Бог дійсно вдихнув слова Біблії . Ці слова - є Його слова !

3. Процес: Бог використав людей як авторів, але “згори”,божественно керував словами,
які вони записували.

Б. Писання - “ корисне ”.

1. До “навчання” - навчає нас, в що ми маємо вірити, як в “ Істину ”.

2. До “докору” - показує нам, де ми не є праві, або де ми відступили від Бога.

3. До “ направи” - показує нам , що нам потрібно робити зі своїми помилками, як нам
навернутися до Бога.

4. До “ виховання в праведності ” - вчить нас як отримати Божий дар праведності і
перебувати в Ньому.

В. Писання “ споряджає” пастора, “ готує ” до служіння .

1. Слово Боже - це “ спорядження ” пастора , те , що нам потрібно для “всякого
доброго діла”, яке Бог хоче вчинити через нас. ( Еф. 2:10 ).

2. Слово Боже “готує” пастора до всього , з чим йому доведеться зіткнутися у його
служінні. Бо не існує такої проблеми, яку б не вирішило Слово Боже !

II.Основний принцип : Біблія дає визначення , що таке людство.
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А. До гріхопадіння : ( “ досконалі ” взаємини і світ ).

“ І сказав Бог : “ Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай

панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею

землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі”. І Бог на Свій образ людину

створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І

поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: “ Плодіться й розмножуйтесь, і

наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над

птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!”

1 М.І 1 : 26-28

1. Чоловік і жінка створені за “ образом ” Божим.

а. Жодне інше творіння не було створене за “ образом” Божим.

б. Що означає бути створеним за “образом” Божим ?

-Чоловік / жінка є індивідуальністю і володіє усвідомленням себе як особистості,

усвідомленням своєї цінності.

-Людина мала особисті взаємини з Творцем - вони “ходили і розмовляли”разом ( 1

М. 3:8 ).

-На початку між людством і Богом не було ніякого розділення і розбитих, порушених

взаємин.

Примітка : Основна увага в житті була спрямована на взаємини з Богом!

2. Чоловікові призначалося пізнати зміст таких понять як “ завоювання” ,

“панування”, “розмноження”.

Примітка :Основна увага чоловіка була спрямована на “зовнішнє” - його роботу.

3. Жінці призначалося пізнати зміст таких понять як “ помічниця ”, “ партнер у

житті” для чоловіка (1 М. 2: 18 ).

Примітка: Основна увага жінки була спрямована на її чоловіка ( сім’ю ).

Б. Після гріхопадіння : ( “Розбиті ,порушені взаємини”, “ гріховний” світ ).

1. Духовна смерть : Між Богом і людством виникло розділення, взаємини повністю

порушилися.

а. “ І вислав його Господь Бог із еденського раю, щоб порати землю, з якої узятий

він був. І вигнав Господь Бог Адама...” (1 М. 3:23-24).

б. “ Тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої ” (Рим. 3:23).

2. Психологічні , емоційні і особисті проблеми, які розвиваються одразу після

гріхопадіння.

а. Провина :

“ І розкрилися очі в обох них , і пізнали, що нагі вони ...” (1 М . 3 : 7).
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б. Страх :

“... і злякався ...” ( 1 М . 3 : 7).

в. Втеча від відповідальності : ( 1 М. 3 : 10, 12).

-перед Богом “... і сховався ”.

-перед іншою людиною “ Жінка ... вона подала мені... ”.

3. Фізична смерть стає ворогом людини .

“ А всіх Адамових днів було 930 літ. Та й помер він” (1М. 5:5).

III. Основний принцип : Біблія стверджує, що Вона - “ Жива ” !

“ Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, - проходить
воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри
серця. І немає створіння , щоб сховалось перед Ним, але все наге та відкрите перед
очима Його, - Йому дамо звіт !”

( Євр. 4: 12-13).

А. Воно “ Живе ” і “Діяльне”.

1. Слово Бога має надприроднє життя ! Воно не є схожим на жодну книгу, яка коли -

небудь була написана.Вона сама має життя у собі ! Коли ми читаємо або слухаємо

Слово , то Воно оживає через служіння Духа Святого. Він ( Дух Святий) дає “

освітлення” або розуміння Слова.

2. Це - один з найвизначніших принципів у процесі душеопікунства.

-Слово Боже говорить зсередини .

Ми, люди, можемо розмовляти тільки ззовні. Але за допомогою надприроднього

служіння Духа Святого, Слово оживає, втілюється у життя зсередини і дає нам

“переконання , впевненість” в Істині.

3. Пастор повинен використовувати Слово для того, щоб проникнути всередину і

здійснити те, що неможливо здійснити ззовні .

Б. Воно розподіляє всі життєві питання на певні “Категорії ”.

1. Слово Боже є “ спосібне судити думки та наміри серця ”.

-Кожна “ думка” і “ намір ” можуть бути або Правильними або

Неправильними

2. Слово Боже спроможне досягнути глибокої “ думки ” або “наміру” життя ,

проходячи так, що “ розділяє душу і дух ”.

-Ніяка проблема не може бути занадто глибокою або занадто складною.

В. Воно дає надприроднє “Розуміння”.
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- Божа мудрість - є завжди досконала і повна,тому що “...все наге та відкрите перед
очима Його”. Він не може бути неправим ! Ніколи !

IV. Основний принцип : Біблія стверджує, що має надприродню “Cилу”.

“ Бо я не соромлюсь Євангелії, бож вона - сила Божа на спасіння кожному, хто
вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові”

( Рим.1:16).

А. Павло “не соромився” звіщати Євангелію .

-У філософському грецькому світі часів Павла, - він мужньо захищав Євангелію, мав

силу для звіщання “благої вістки” про Особистість і Працю Ісуса Христа, Спасителя.

Б. Павло вірив, що Євангелія є Божою “Силою”.

- Грецьке слово для “сили” - dunamis. У загальному, воно означає “ силу ”,але

підкреслює, наголошує на силі або здатності, притаманній кому - небудь.Основна

увага зосереджена на Божій силі, якою володіє Христос!

В. Павло вірив , що Євангелія дала “Спасіння”.

-Грецьке слово для “ спасіння” - soteria. Воно означає “спасіння, вибавлення,

збереження”.

-Звідси, Євангелія“вибавляє” від осуду через гріх; ( Це - виправдання або спасіння)

- Євангелія також “вибавляє” від контролюючої сили грішного мислення і поведінки в

житті християнина. ( Це - освячення або праведне, благочестиве життя).

V. Основний принцип : Біблія стверджує, що вона веде до Тривалої Зміни.

“ Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, - стародавнє минуло , ото

сталось нове !”

(2 Кор. 5 :17).

А. Бути “У ХРИСТІ” означає стати “ Новим створінням”.

- Кожен християнин є в Ісусі Христі через Духа Святого ( 1Кор. 12:13). Ми є “ у Христі

!”

- У Христі ми є “новими створіннями”. Грецьке слово “створіння” , “твориво” означає

“підсумок створеного” , тому християнин є повністю новим або якісно новим !

Б. Християнин підпадає під вплив надприроднього процесу.

- “ Стародавнє минуло” ( те, що характеризувало моє життя до Христа )
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- “Нове” настає ( те, що характеризує моє нове життя у Христі )

- Ця - тривала зміна - “реальна, дійсна” - не просто пусті слова та обіцянки.

ВИСНОВКИ

I. Якщо Писання є нашим “остаточним авторитетом” ,- то це означає, що пастор

володіє Божим авторитетом і силою у вирішенні проблем, які постають перед ним у

всіх сферах життя .

• Ми повинні займатися душеопікунством, давати людям поради у Божій силі.

II. До тих пір, поки Писання “не визначить” ким і чим ми є як людські істоти, світський
гуманізм і наукова теорія еволюції будуть стверджувати, що ми - це ніщо інше, як
вища форма тваринного життя і що наші проблеми насправді не є духовними, а тільки
психологічними та емоційними.

• Ми повинні навчити людей, що вони - особисті створіння вічного Творця і що кожен
з нас відтворює Його “образ”.

• Ми повинні навчити людей , що насправді реальні проблеми людства у своій основі є
духовними, що ми відокремлені від нашого Творця через наш особистий гріх.

III. Якщо Писання “живе”, то ми можемо покластись на Слово Боже у звершенні Його
праці в житті людей,кому ми даємо поради. Святий Дух використає Слово, яке ми
несемо людям і дасть впевненість у Його істині “зсередини”, використовуючи їхні
внутрішні процеси мислення.

• Дозвольте Слову Божому звершати Свою Роботу ! Воно говорить зсередини !

IV. Якщо Евангелія є “силою” Божою, вона може здійснити те, чого ми не можемо.
Але не намагайтеся переконати людей в Істині, дозвольте Істині звершати Свою
роботу, щоб змінити мислення людей.
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• Тільки Божа “ сила” забезпечує тривалі зміни.

V. Коли Бог змінює особистість через Своє Слово, Своїм Святим Духом - ця зміна буде

тривалою.

VI. Важке питання : Чи не втратили ви впевненості у Слові Божому ?

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ПРАКТИЧНА “МОДЕЛЬ” БІБЛІЙНОГО ДУШЕОПІКУНСТВА

“Як я можу допомогти людині здійснити Біблійні зміни ?”

Вступ :

“Напруженість” між Світською психотерапією і Біблійним

душеопікунством.

У Західному світі проходить битва між психоаналітиками, які мають під собою
“світську” основу і душеопікунами, які мають, в свою чергу, Біблійну основу. З обох
сторін цієї битви можна знайти багато цілком щирих як психоаналітиків, так і пасторів.
У своїх намаганнях допомогти людям “світські душеопікуни” використовують
різноманітні людські методи. Типова загроза цих методів є в тому, що вони базуються
на людських дослідженнях або на людському розумі, а не на Божому Слові.Найбільш
відомі “світські душеопікуни”: Зігмунд Фрейд, Карл Роджерс, Б.Ф.Скіннер,
екзистенціалізм. ”Світський”, не-Біблійний підхід допускає, що найвищим добробутом
є особисте щастя індивідума. Ніщо не має права заважати в досягненні особистого
щастя. Вважається, що людина може робити все, що, на її думку, принесе їй щастя,
незалежно від того, чи зашкодить це людям, Біблійним стандартам і цінностям .
Світський гуманізм є контролюючою філософією. Людське мислення і людські цінності
контролюють всі ваші рішення та мету.

“Біблійне” душеопікунство починається зі Слова Божого. Весь процес
душеопікунства базується на Його Істині. Його мета - отримання Божої допомоги через
віру, послух, покору щодо життєвих принципів, які подаються у Його Слові.

“Біблія навчає, що , якщо я буду покірно перебувати в Істині для того, щоб стати
більш подібним до Бога і тим самим прослав ити Його, то результатом цього буде моє
остаточне щастя. Але особисте щастя індивідума не є ні метою християнського
життя, ні метою християнського душеопікунства.”



11

( Д-р Лоуренс Крабб “ Ефективне Біблійне душеопікунство ,
Dr.Lawrence Crabb,Effective Biblical Counselling,Zondervan Publishing
House,Grand Rapids,MI,USA,1975).

Примітка :

Д-р Крабб стверджує, що метою християнського життя не є “ особисте щастя ”. А

що тоді ж є метою у житті християнина ?

Апостол Павло дає відповідь на це в 2 Коринтян 5:14-15:

“ Бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли вмер Один за всіх,

то всі померли. А вмер Він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а

для Того, Хто за них був умер і воскрес .”

І тому метою Біблійного душеопікунства є показати “любов” до Христа, приймаючи

рішення , вгодні Йому !
Битва між “світським” і “Біблійним” душеопікунством все ще продовжується.

Більшість університетів і шкіл, де викладається психологія і психоаналіз, все ще

використовують світський гуманізм як основний метод навчання. Віддані пастори

повинні наполягати на Істині у своїх церквах, використовуючи незмінне Слово Боже,
як основний підхід у процесі душеопікунства.

Розглянемо корисну діаграму :

Наслідки Гуманістичної філософії

Світське душеопікунство, в основному, відображає не-Біблійне мислення. У діаграмі

будуть подані як приклади світського, так і Біблійного душеопікунства та філософії.

Світське : Біблійне :

Філософія : Світський гуманізм. Філософія : Біблійна теологія.
“Людина” - мірило всього. “Бог” - мірило всього.

Девіз : “ Мені дано право думати Девіз : “Я покликаний думати,
робити, говорити, відчувати так, робити і говорити все , що прославляє
як я хочу, якщо тільки у цьому Бога і показує Його любов до інших
процесі ніхто не постраждає”. людей”.

Філософія душеопікунства : Філософія душеопікунства :
“Мета” - допомога індивідумам “Мета”- допомога індивідумам
знайти особисте щастя. прожити життя, яке угодне,приємне Богові.

Праця душеопікуна : Праця душеопікуна :
Допомога індивідумам зрозуміти Допомога індивідумам зрозуміти Бога і
самих себе й “ вирости” як Його волю відносно себе і стати духовно
особистості. зрілими.

I. Що таке Біблійне душеопікунство ?
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* Як пасторупобудувати душеопікунські заняття з людиною, у якої з’явилися певні

проблеми ? Ось план, побудований при Божій допомозі пасторам .

А. Пастор повинен “ слухати” в силі Духа Святого.

• Сам по собі пастор безсилий - йому потрібна Божа допомога !

1. Починайте заняття з молитви .

• Молитва покладає це заняття у Божі руки.

2. Запевніть себе Божою обіцянкою забезпечити вам необхідну допомогу у вирішенні

проблем (Як. 1:5).

• Бог хоче ясно і чітко висвітлити саму проблему і допомогти вирішити її .

3. Визнайте служіння Святого Духа . Він - Єдиний , Хто може “ наставити на всяку

істину” (Ів. 16 : 7-13 ).

• А тоді шукайте в даній ситуації хоча б якесь відхилення від істини,яку відкриває Слово
Боже ? !

4. Попросіть людину , з якою ви проводите заняття, поділитися своєю проблемою з вами
- і слухайте у всемогутній силі Святого Духа і Він “ відкриє ваші вуха “ для того, що
відомо Богові про цю проблему.

Примітка :Будьте дуже терплячі , коли ви слухаєте. Часто, пастори дуже швидкі на
коментарії, вислови . Але деколи необхідно послухати годину або й більше
перед тим, як розпочати обговорення проблеми. Слухайте до тих пір, поки
ви не переконаєтесь у тому, як Бог бачить цю проблему і її вирішення через
Його Слово.

Порада :Використовуйте блокнот під час “слухання”, записуючи всі порушення
основних принципів Слова Божого. ( Ви знайдете всі основні принципи у
поданому підручнику - він буде вам свого роду “шпаргалкою”.)

Примітка : Біблійний душеопікун- хороший “ слухач” !

Примітка : Люди “слухають” нас тільки в тому випадку, коли ми “слухаємо” їх

!

Б. Пастор повинен стояти “обличчям” до Слова Божого .

• Служіння ап.Павла - приклад , який ми повинні наслідувати у Церкві Нового

Заповіту.

1. Ми бачимо приклад у Посланні Павла до Колосян 1 : 28-29.

Говорячи про Ісуса Христа , Який живе у кожному віруючому (27), Павло продовжує:

“ Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині й навчаючи кожну людину всякої
мудрости, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. У тому працюю я,
борючися силою Його, яка сильно діє в мені”.

• Служінням Павла було “ проголошення” Особистості і Праці Ісуса Христа.

а. Як Павло проповідував Його ?
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1) Він “нагадував”(“ напоумляв”) кожну людину.

* Грецьке слово =noutheteo

* Значення : “вкласти в мислення”, “застерегти, напоумляти”.

** Я повинен “ нагадувати” людям про Істину.

2) Він “навчав” кожну людину

* Грецьке слово = didasko

* Значення : “ інструктувати словом із вуст в уста”
“формувати ми слення учня”

** Я повинен “навчити” людей Істині.

б. Чому Павло Його проповідував?
* Щоб представити всяку людину “досконалою” у Христі.
* Грецьке слово = teleios, виникло від teleo .
* Значення : “завершити”, “досягнути мети”;

“дорослий, повністю зрілий, зрілого віку”
( Як протиставлення дитячому віку);

“зрілість, повна зріліс ть” .

** Я повинен допомогти християнину досягнути “ зрілості”.

2. Ми бачимо приклад Павла в 1 Сол.5:14 :

“ Благаємо ж , браття, ми вас : напоумляйте непорядних ...”

* Те ж саме грецьке слово : noutheleo .

* Воно означає “вкласти в мислення “.

3. Ми бачимо приклад у Посланні Павла до Ефесян 4:15 :

“ Щоб були ми правдомовні в любові, і в усьому зростали в Нього, а Він - Голова,

Христос”.

** Якщо ми любимо людей , ми ставимо їх “ обличчям” до Істини !

В. Пастор повинен “ піклуватись” з Христовою любов’ю.

І знову служіння ап.Павла є нашим прикладом Новозавітньої Церкви. Після того, як

він “ вислухав” у силі Святого Духа і “став обличчям” до Слова Божого, аж тоді він може

“піклуватися “ з любов’ю про тих, хто відгукнувся на Божу допомогу.

1. Ми бачимо цей приклад у 1 Посланні до Солунян 5:14 :

“ Благаємо ж , браття , ми вас : напоумляйте непорядних, потішайте

малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть !”

* Грецьке слово для “ втішати” = paramutheomai

* Значення : “зв’язатись з” , “ говорити поруч з” ;
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“надихати, потішати “.

**Пастор повинен “стояти поруч з” тією людиною, якою він духовно опікується.

**Пастор повинен бути достатньо близько, щоб бути спроможним “піклуватися” і

“потішати” !

2. Примітка : Душеопікунство буде успішним тільки при нашій тривалій участі в

житті тих, кому ми допомагаємо.

а . Пастор повинен зустрічатися з людиною, яка потребує допомоги, так часто, як це є

необхідним для неї.

Пам’ятайте, що більшість “істин” ви повинні повторювати багато разів до того, як

вони по-справжньому будуть засвоєні.

б . Пастор повинен намагатися максимально задіяти таку людину в діяльність Церкви.

Ніщо не може замінити спілкування і підбадьорення Тіла Христового,Церкви.

в . Пастору потрібно буде час від часу формувати невелику групу членів церкви, яка б

зосереджувалась на особливих потребах членів церкви.

Надзвичайно корисними є окремі зібрання чоловіків для молитви і підбадьорення

один одного.

Надзвичайно корисними є і зібрання жінок для молитви і підбадьорення одна

одної.

II. “Модель” Біблійного душеопікунства.

Наступна діаграма або “ модель” запозичена з книги Лоуренса Крабба “Основні

принципи Біблійного душеопікунства”, ст.105.

Ця діаграма “ у формі підкови” прослідковує рух людини у процесі душеопікунства,

починаючи з першого заняття до того часу, коли людина відкривається для Божої допомоги

у вирішенні її проблем.

1.Розпізнати негативні 7. Насолоджуватися правильними

(грішні) почуття почуттями.

2. Розпізнати негативну 6. Спланувати правильну
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(грішну ) поведінку поведінку

5.Настояти на визнанні

гріхів

і покаянні

3.Розпізнати неправильне 4. Навчити правильному

(грішне) мислення мисленню

ЗМІНА

3. Пояснення “ моделі ” :

А. Основа :

1. “Модель” заснована на спостереженні того, що

“Неправильне Мислення” веде до...

“ Неправильної Поведінки” , яка веде до...

“Неправильних очуттів”.

**Ключ Біблійного душеопікунства є

у “розпізнанні Неправильного Мислення”

(крок 3).

“Неправильне Мислення” - це будь - яка думка яка не погоджується з основними

принципами “ Істин” Писання.
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2. “Модель” заснована на спостереженні того, що -

“Правильне Мислення” веде до ...

“Правильної Поведінки”, яка веде до...

“ Правильних Почуттів”.

** Ключ Біблійного душеопікунства -

у навчанні “Правильного” або Біблійного мислення

( крок 4 ).

Б. Основні думки :

1. У той час , коли пастор “слухає” людину, яка розповідає про свою проблему, він

зосереджує свою увагу на третьому кроці - “ неправильному мисленні” . Постає

питання : “ У який момент мислення цієї людини відступає від Біблійного

мислення ? ”

2. “Зміна” наступає тільки тоді, коли розпізнається Неправильне Мислення !

3. Як тільки “Неправильне Мислення” розпізнається, людину потрібно навчити

“Правильному” або Біблійному мисленню.

В. “ Огляд” кожного кроку :

Коли ви починаєте розмову з людиною про її проблему, вона починає

розказувати вам про свої ...

Часто це - “Неправильні або Грішні” Почуття .

“Почуття” :

“ Я відчуваю , що я вже більше не люблю свою дружину !”

“ Ненавиджу це відчуття, яке дає мені мій шлюб”.

“ Наскільки я б хотів назавжди піти від батьків “.

Це включає у себе опис “ Поведінки” :

“Поведінка” :

“Я часто б’ю дружину і дітей у гніві”.

“ Я кричу на чоловіка і дітей “.

“ Я деколи чиню нечесно і краду на роботі “.

Почуття і поведінка базуються на “Мисленні”

або зразках думки :
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“Мислення” :

“ Нічого страшного, що я б ’ю свою дружину, якщо вона не

задовільняє мене”.

“ Красти на роботі можна, якщо мій керівник не відноситься

до мене справедливо”.

“Зміна” :

У житті не відбудетьсяНіякої Зміни, аж поки “Неправильне

Мислення” не зміниться на “Правильне” !

“Навчання” : Пастор повинен знати що таке “Правильне Мислення”. Він

повинен бути спроможний поставити питання : “Що на це

говорить Бог ?“ І він повинен знати Слово Боже!

“Вибір” : Пастор повинен настояти на “Правильному “ Біблійному виборі.

Він повинен поставити питання :“Чи будете ви слухатися Бога?”

“Планування”: Пастор повинен “потурбуватись” про людину і допомогти їй

“ спланувати” свій процес послуху Богові в повсякденних

“Виборах” і “Поведінці”.Переважно це потребує Звітності.

“Радість” : Слухняна, Поведінка з часом буде нагороджена

“Правильними Почуттями ” - “любов’ю”, “радістю” і “миром”,

які будуть результатом розуміння, знання того, що Бог

задоволений моїм життям.

ВИСНОВКИ

I. Матеріал , який розкривається у цьому розділі, є надзвичайно важливим.Здатність
використати матеріал, який міститься у наступних 10-ти розділах, залежить від
цього розділу.

II. Успіх пастора в душеопікунстві залежить від того, чи зміг він “Розпізнати
Неправильне Мислення”. Проблема не може бути виправлена до тих пір, поки
причина її точно не визначена.
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III. Пастор не повинен надіятись тільки на свій розум, підготовку чи здібності. Бог
забезпечив нас Біблійними істинами, які є стандартом, яким і вимірюється будь-яка
“Поведінка”.Пастор повинен “вивчати” і володіти необхідними Біблійними
принципами. Він повинен бути здатним правильно відрізнити де є Слово Істини
(2Тим.2:15). Наступні розділи цього підручника будуть мати справу з Біблійними

принципами, якими пастор повинен володіти для того, щоб успішно проводити

душеопікунство.

IV. Пастор не буде залишений у своїх пошуках “Неправильного Мислення”. Бог дав нам
Святого Духа, Який буде “направляти” нас у Істині. Успішне душеопікунство
потребує “віри” - довіри Богу у використанні Його Слова в силі Духа Святого у
виявленні проблеми. Пам’ятайте, Святий Дух “говорить зсередини”.

V. Біблійне душеопікунство потребує не тільки знання основних принципів Писання, але
й Мужності. Відданий пастор повинен “говорити Правду” кожен раз, коли він
розпізнає проблему. Часто це створює незручності, проблеми - для пастора особисто і
в Церкві також. Дивно, як часто “Істина”,“Правда” відкидається у Церкві навітьтими
людьми , які стоять на чолі Церкви.

VI. Біблійне душеопікунство також потребує справжньої, щирої Любові -Христової
любові. Як ми вже розглянули, пастор повинен “говорити Істину” , але він також
повинен робити це “у любові”! Він повинен бути здатним відмежувати будь-які
особисті почуття від Божого поклику жертвенно і віддано любити любов’ю
Христовою !

VII. Нарешті, пастор повинен бути Терплячим ! Часто він буде мати справу з незрілими
і недисциплінованими людьми . Він повинен продовжувати надіятись , коли ті вже
втратили надію і перестали боротись. Він повинен пам’ятати, що Бог є “Вірний”; що
Господь Ісус Христос є “Дивним Душеопікуном”.

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БІБЛІЙНОГОСІМЕЙНОГО
ДУШЕОПІКУНСТВА.

Частина I . Божий план щодо шлюбу :
“Основні потреби у шлюбі.”

Вступ :

А. Два спостереження щодо шлюбу :

1.Вступаючи у шлюб, кожне подружжя,яке мені тільки приходилось знати, планує бути

щасливим. Вони думають, що щастя ніколи не покине їх.
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2.Проте, в багатьох - багатьох шлюбах люди мовчазно нещасні. Шлюб не приніс їм

того, що вони очікували.

Б. Два питання щодо шлюбу :

1. Чому стільки подружніх пар не відчувають ніякого щастя ?

а. Тому що Сатана є реальним ! У кожної подружньої пари є ворог !

Звичайно, Ісус знав про реальність існування Сатани. Він говорить, що сатана -

“неправдомовець” та “душогуб”. Він говорить неправду, спотворюючи Істину. І він

хоче вбити,знищити все, що живе (Ів.8:44).

Апостол Павло говорить, що сатана володіє здатністю “засліплювати” тих, хто не

вірить у Божу Істину (2 Кор.4:4).

Апостол Петро говорить, що сатана “ходить, шукаючи кого проковтнути”-

приносить смерть.

** Все це сатана намагається зробити у кожному шлюбі !

б. Тому що світ , у якому ми живемо, впливає на наше мислення ! ( 1 Петр.5:8).

Бог застерігає Своїх людей. Він застерігав Ізраїль, щоб вони не наслідували досвід

народів, які жили навкруги, що “культура” цих народів відверне їхні серця від Бога (

Суд.21:5 )

Апостол Павло застерігає християн “не пристосовуватися до віку цього”- “зі

світом” і “культурою”, які оточують їх. Християни повинні “змінитись” - стати іншими !

в . Так як кожен з нас все ще має грішну природу ( Рим.12:2 ).

Апостол Павло радить християнам “чинити за Духом”. Він застерігає що , якщо

цього не робити , то ми будемо “чинити пожадливості тіла”. А за природою всі ми -

самолюби !

2. Де нам знайти реальну допомогу у вирішенні сімейних проблем ?

Світ пропонує людську мудрість; ми повинні пропонувати Божу мудрість.

Чотири основні потреби у шлюбі.

Ілюстрація : “ Долоня ”.

Використайте свою долоню як наочний показ матеріалу, який вивчається у цьому

розділі. Подібно до того, як звичайна долоня має чотири пальці, існує чотири

“основні потреби” у шлюбі. Як і кожна долоня має великий палець, існує “основна

окрема потреба” у шлюбі - для чоловіка і для жінки. І коли ця окрема потреба

чоловіка або жінки додається до чотирьох основних, ми отримуємо повну

“долоню”. І якщо людина зможе порівнювати ці Біблійні принципи з долонею,тоді

вони легко запам’ятаються і будуть використовуватися у подальшому.

I. Перша основна потреба у шлюбі : Співдружність.
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“ І сказав Господь Бог : недобре бути чоловіку самотнім . Створю йому поміч,

подібну до нього”

( 1 М. 2:18).

А. Мета : Чоловік і жінка були створені один для одного...ЕМОЦІЙНО.

1.Ключове давньоєврейське слово: “ один ”.

2.Коли Бог закінчив усі Свої інші творінння, Він сказав, що “це добре” ! Коли Він

закінчив творення чоловіка, Він сказав, що це “недобре”! Творення людства ще не

було завершеним, досконалим і Бог закінчив Своє творення тільки тоді, коли Він

створив жінку.

3. Примітка : “ Самотність” - це не є відсутність людей у моєму житті .

“Самотність”- це відсутність відносин, призначених Богом.

Б. Визначення : Що таке “Співдружність” ?

1.Співдружність це - “Емоційна близькість” :

а. Бог створив чоловіка і жінку , наділивши їх здатністю до глибоких емоційних

взаємин - “Близькості”.

По-перше, - з Самим Богом. До того, як гріх ввійшов у світ (1М.3:1 - 7), чоловік і

жінка “ходили і говорили” з Богом. Твориво і Творець мали близькі відносини.

По-друге, - один з одним . До того, як гріх ввійшов у світ, не було ні егоїзму, ні

болі, ні гніву, ні ревності, не було невірності у людських взаєминах.

б . Після того, як гріх відокремив людей від Бога, вони почали боротьбу за

близькість - за близькі, значимі взаємини.

Люди втратили “близькість” з Богом, тому що вони втратили будь-які взаємини з

Богом ( “гріх” приніс “розділення”).

Люди втратили “близькість” один з одним. Так і виникає егоїзм,біль, гнів, ревність і

невірність.

2. Співдружність це - “Дружба” , ми - найкращі друзі !

а . У житті існує багато різноманітних “рівнів” дружби, починаючи з найбільш

поверхневих і закінчуючи найбільш глибокими і близькими .

б . Сімейні відносини є призначені Богом, щоб бути найбільш глибокими і

близькими у порівнянні довсіх людських відносин.

в . Два спостереження:

Більшість сімейних пар вважає, що вони “найкращі друзі”, коли вони одружуються.

Це завжди корисно запитати себе : “Чи ми все ще є найкращими друзями ? ”

г . Корисне ствердження : “Я не відчуваю себе повноцінним без тебе - ти є мій

найкращий друг !

В. Вимоги : Що вимагає Співдружність ?

1. Співдружність вимагає “Спілкування”.



21

а . Визначення : Що таке “спілкування” ?

• Спілкування - це “душевна” розмова, “розмова від серця”.

• Це бажання або готовність чесно та щиро відкрити все те, що лежить у тебе на

серці, у твоїй внутрішній сутності.

• Це бажання або готовність “розділити” своє життя з партнером у шлюбі.

б . Призначення : Спілкування буває “словесним” і “безсловесним”.

У “словесному” спілкуванні ми використовуємо слова , щоб поділитись тим, що є в

нашому житті і серці.

**Кожна сім’я, шлюб має свою власну мову, де “я повністю розумію , про що

говорить мій партнер у шлюбі”.

У “безсловесному” спілкуванні я відкриваю своє серце, мої внутрішні думки і

почуття без жодних слів.

** Кожен шлюб має цю “безсловесну” мову !

в . Застереження : Переважно чоловікам важко спілкуватися у шлюбі і часто вони

відмовляються визнати всю важливість спілкування.

2. Співдружність вимагає “Плекання відносин”.

а . Визначення : “Плекання відносин” у шлюбі - це готовність трудитись над

відносинами, щоб зробити їх здоровими і щасливими.

б . Приклад : Невдача в “розвитку” сімейних відносин має той самий результат, що

і в рості овочів у вашому саді. В обидвох випадках потрібне детальне і чітке

планування, величезна втрата часу і важка праця !

3.Співдружність вимагає “Календаря” - детального Планування.

а . Визначення : Календар (щоденний розклад - це “інструмент” , який сприяє

мудрому використанню часу). Він дуже корисний для пар, які ведуть “діловий”

спосіб життя.

б . Мета : Знайти час, який потрібний для спілкування.

в. Спостереження : Деякі використовують “ментальний” (розумовий) календар, а

не фізичний.

г. Спостереження : Ми не завжди виконуємо те, що плануємо в розкладі, і робимо

ще менше від того, чого немає в розкладі !

** Корисне питання : “А чи є Я у твоєму календарі ? ”

II. Друга основна потреба у шлюбі : Сексуальний союз.

“Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки

своєї, - і стануть вониодним тілом”

(1М. 2 :24).

Примітка : Сексуальна частина шлюбу є дуже приватною - це не повинно

обговорюватись відкрито і з сумнівними людьми. Ми розпочинаємо

нашу дискусію обережно і з повагою. Вона буде обмежуватися тим, що

навчає нас Слово Боже.

А. Мета : Чоловік і жінка створені один для одного - ФІЗИЧНО .
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1. Ключове єврейське слово : “Одне тіло”.

2. Бог створив фізичну або сексуальну частину людського життя, ставлячи дві мети:

а . Для продовження потомства людської раси;

б . Забезпечення найглибшого рівня людської близькості.

Б. Визначення : Що таке сексуальний союз ?

1. Сексуальний союз це - “Фізична близькість”

2. Глибока “емоційна близькість” Співдружності втілюється і має своє завершення у

“фізичній близькості”, одне виростає з іншого.

В. Біблійні вказівки :

1. 1М. 2:24 - “покине”.

Чоловік повинен “покинути” основні взаємини, які контролювали його життя

(“батько і мати”). Він повинен набути нові основні людські взаємини- його дружину

!

2. 1 М. 2 : 24 - “пристане” .

Людина повинна “пристати” до цих нових взаємин. Ніхто на землі не повинен

втручатися у ці взаємини.

**Жінка отримує своє відчуття “захищеності” від розуміння того, що її

чоловік “пристав” до неї.

** Чоловік отримує своє відчуття “самоповаги” , знаючи, що його дружина

цінує те, що він “пристав” до неї.

Г. Корисна порада :

Сексуальна сфера шлюбу подібна до барометра , який передбачає погоду.

“Сексуальний союз” (або його відсутність) багато говорить про загальний стан

взаємин.

**Труднощі в сексуальній сфері переважно означають відсутність “дружби” і

“співдружності”. Щоб допомогти такій парі не потрібно зосереджуватися на

сексуальній проблемі, а краще звернути увагу на потребу у співдружності - їм

потрібно знову стати “найкращими друзями” !

III. Третя основна потреба у шлюбі :

Спільна праця або “Взаємопідтримка”

“ І сказав Господь Бог : “ Не добре, щоб бути чоловіку самотнім . Створю йому

поміч , подібну до нього”

(1М.2 :18).

А. При створенні Бог дав людині “поміч” - партнера в житті .

1. Ключове давньоєврейське слово : “помічник” .

Значення : “ той, хто відповідає кому- небудь або доповнює”.
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Слово змальовує картину : Так як дві частинки мозаїки, які ідеально підходять

одна до одної , коли розташовуються разом, так і чоловік з жінкою ідеально

“підходять” одне одному, ставши чоловіком і жінкою згідно творчого Божого

плану.

Б. Якщо Бог дав мені “помічницю” , то це означає, що вона “потрібна” і

“важлива” !

1. Проблема : Багато чоловіків не вірять у це або мають стосовно цього свою точку
зору.

Багато чоловіків не вірять, що вони потребують допомоги !
2. Проблема : Багато чоловіків не вірять , що вони мають свої певні “слабинки”.
Вони не вважають, що їм потрібні “поради” їхніх дружин.
3. Проблема : Багато чоловіків не цінять своїх дружин.
Їхні дружини не відчувають своєї реальної значимості в житті, шлюбі.
4. Проблема : Багато чоловіків вірять , що Слово Боже навчає, що жінка не має такої
цінності, як чоловік.
*Вони вірять у це через вплив “культури”, в якій виросли, а деколи - через доктрини
своїх місцевих церков.

В.Примітка : Слово Боже навчає, що чоловік і жінка мають рівну цінність в

очах Бога, але мають різні “ролі” / “обов’язки” в сім’ї. Роль

чоловіка - бути лідером , роль жінки - бути помічником. Тому,

чоловік і жінка РІВНІ за цінністю і важливістю, але ВІДМІННІ

за функціями, які вони виконують.

Застереження : Чоловік, який вважає, що він має більшуцінність для Бога, ніж

його дружина , носить гріх “гордості”!

Г. Корисний приклад :Підійміть долоні вгору, внутрішньою стороною одна до
одної. Розставте пальці в різні сторони. Відстань між двома
пальцями “показує” наші “слабинки” , які як і чоловік, так і
дружина мають у житті. Одна долоня - чоловік , друга -
дружина. Як один, так і друга мають свої власні “слабинки”,
саме тому вони потрібні один одному. Ми були створені
Богом, щоб працювати як одна “команда”, ми -
“Партнери” !

Питання : Чи розцінюю я свою дружину як Божий дар у моєму житті - мою

“помічницю” і чи бачу я, що вона “доповнює” моє життя ?

IV. Четверта основна потреба у шлюбі : Духовна єдність.

“Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки

своєї,- і стануть вони одним тілом”

( 1М. 2 :24).

А. Мета : Чоловік і дружина повинні бути духовно “єдиними” !



24

1. Ключове слово : “єдиний”.
Це давньоєврейське слово дає нам важливе пояснення. Ми вже розглянули , що
воно відноситься до “єдинства” чоловіка і дружини фізично-сексуально. Але
значення цього слова проникає глибше. Це слово вимагає єдності всієї особистості

“повністю”. Це - перебування у “вузах” один одного на найглибшому рівні.

2. Що є найглибшим рівнем життя ? Біблія навчає, що це - рівень “духа”.

Чоловік і дружина повинні бути “єдині” в дусі перед Господом.

Б. Визначення : Що таке “Духовна єдність” ?

Духовна єдність- це “згода” про те , Хто для них є Ісус Христос і де є Його місце у
шлюбі та сім’ї.

1. Хто для нас є Ісус Христос ?

• Він - “Син Божий” : Він - “Боголюдина”; повністю Бог і повністю людина; Той,

Хто в чистоті народився і Хто був обіцяним Месією.

• Він - “Спаситель” : Він прийняв кару за наші гріхи на Голгофському хресті.

Спасіння дається нам “по милості , через віру”; це - дар від Бога.

• Він - “Господь” : Він до цих пір керує Своїм творивом; Він - Господь Церкви,

Тіла Христового; Він - Володар життя кожного християнина.

**Ісус Христос - Особистість, Яку ми любимо; Він - Особистість , Якій ми
належимо !

2. Де є Його місце в моєму шлюбі, в моїй сім’ї ?

Якщо Він - “Володар”, Він повинен бути “Володарем”.
Він - Єдиний, хто контролює всю сім’ю. Його Слово є нашим остаточним
авторитетом і Істиною. Його Дух є нашим “Наставником”.
Його схвалення - це “мета” нашої сім’ї

**Всі рішення є результатом Його волі і влади.

В. Заява : Ісус Христос це клей, який скріплює все в нашій сім’ї.

Перехід

А. Ми щойно обговорили “Чотири основні потреби у шлюбі”:

1. Співдружність : “Емоційна близькість” - Ми найкращі друзі.
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2. Сексуальний союз : “Фізична близькість”.

3. Спільна праця : “Заповнення прогалин” один одного.

4. Духовний Союз : “Згода” про те, Хто для нас є Ісус Христос і де є Його місце в
нашому житті.

Б. Ілюстрація : Ми використовували “долоню” для наочного відтворення цих
принципів.

• Корисно повторювати кожен принцип , тримаючи долоню так , щоб кожен

принцип асоціювався з одним з пальців руки до тих пір, доки ті, хто навчаються, не

зможуть їх повторити без будь-яких труднощів.

В. Важливе спостереження :

1. “Чотири основні потреби у шлюбі” є однакові як для чоловіка так і для

дружини.

Це є однією з причин , чому ми використовуємо чотири пальці нашої руки для

наочного зображення.

2. У наступному пункті нашого обговорення ( “Основна потреба чоловіка /дружини

у шлюбі”) матеріал буде відрізнятись для чоловіка і дружини.

• З цієї причини ми будемо використовувати великий палець для показу

матеріалу.

• У заключному поясненні “4-х основних принципів”, ви тримаєте долоню з 4

піднятими пальцями і говорите : “Ось ми і вивчили ці чотири пальці, а тепер

добавимо до них ще один великий палець. Цей палець буде відмінним для

чоловіка і жінки.

• Чотири пальці є однакові як для чоловіка, так і для жінки. Великий палець

відрізняється .

Г. Висновок : Додаючи “великий палець”, ми виводимо П’ять категорій Біблійної

“істини” , які визначають всю значимість і щастя шлюбу.

Примітка : Так як “великий палець” для жінки відрізняється від “великого пальця”

для чоловіка, то в нашому плані ми відмітимо кожен з них під номером “ V ”, і

“долоня” буде завершена для обидвох.

V. Основна потреба жінки : “ Захищеність ”.

“ До жінки промовив : “ Помножуючи, помножу терпіння твої та болі

вагітності твоєї . Ти в муках родитимеш діти, і до мужа твого пожадання твоє,- а

він буде панувати над тобою”

(1М. 3 :16).
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А.Вчення цього вірша :

Цей вірш чітко навчає тому, що Чоловік повинен “володарювати” над Дружиною.

1. Чоловіку визначено бути авторитетом у домі.

2. Даючи чоловіку авторитет , Бог мав на увазі, що Дружина повинна
розраховувати на Чоловіка в керівництві і забезпеченні її потреб. Йому було
визначено її вести,а їй - слідувати за ним ( іти вслід за чоловіком ).

3. Разом з авторитетом Чоловікові була дана відповідальність.

4. Чоловік несе відповідальність по відношенню до своєї Дружини щодо:

а. Захисту - забезпечення її відчуття “захищеності”.
б. Забезпечення - приходити їй на допомогу у всіх її потребах.
в. Пристрасті - дати їй відчути, що вона є любимою, що про неї піклуються

емоційно.

Б. Коли Чоловік з готовністю і вірно виконує ці основні обов’язки, відповідальності,
то його Дружина почуває себе “Захищеною” . ЇЇ чоловік є таким, яким хоче
бачити його Бог.

** “ Захищеність” - це основна потреба жінки.

В. Якщо Чоловік не бажає або не спроможний виконати ці три основні
відповідальності , його дружина почуває себе “Незахищеною”.

Небезпека : Дружина, яка відчуває себе “незахищеною”, буде намагатись взяти на
себе авторитет, який є даний Чоловікові від Бога, і “керувати” сім’єю
замість Чоловіка. Але як би вона не намагалась , це не дасть Дружині
тої “захищеності”, якої вона прагне и шукає і ніколи не дасть
можливості чоловікові бути керівником , яким він має бути від Бога !

Г. Визначення : Що таке “Захищеність”, яка є призначена жінці від Бога ?

1. Це не є : “Неправдивою” захищеністю світу - владою, становищем у суспільстві,

статками і т.п.

2. Захищеність - це розуміння і знання того, що “найосновніші” взаємини в житті ,

особливо з її чоловіком є такими, якими Бог призначив їм бути.

V. Основна потреба чоловіка : Самооцінка.

“ І сказав Бог : “Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою,і хай

панують ...”

“ І Бог на Свій образ людину створив , на образ Божий її Він створив , як

чоловіка та жінку створив їх.І поблагословив їх Бог , і сказав Бог до них
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:”Плодіться й розмножуйтеся , і наповнюйте землю, оволодійте нею, і

пануйте...”

“І взяв Господь Бог людину , і в еденському раї вмістив був її , щоб порала його

та його доглядала”

(1М. 1 :26, 27, 28;

2:15).

А. Вчення цих віршів :

1. Ці вірші цілком чітко навчають того, що людина є створена за “образом” та

“подобою” Бога.

**Людина ні в якій мірі не є Богом , але “подібна” Богові чи подібна до Бога.

• Наша основна “подоба” Богові є в тому, що ми існуємо, як Особистість. Бог- це
“Особистість” і ми Його - “особисті” творіння.
• Наше існування як “особистостей” за подобою Божою дозволяє нам , як чоловікам
так і жінкам , мати особисті відносини з Богом через Його Сина.

• Жодна тварина не має такого права або привілеї ! Жодна тварина не створена за
Його “образом”. Жодна тварина не може мати особистих відносин з Творцем,
тільки “людина”- чоловік і жінка.

2. Ці вірші навчають тому, що в нашій “подобі” Богу, Він дав нам відповідальність

, обов’язки і привілеї, подібні до Божих.

а. Чоловіку наказано “ панувати” (1М. 1:26,28);

б. Чоловіку наказано “розмножуватись”(1М. 1:28);

в. Чоловіку наказано “володіти” (1М. 1:28);

г. Чоловіку наказано “порати, обробляти” (1М.2:15);

д. Чоловіку наказано “берегти” (1М. 2:15).

Б. Вірно виконуючи Божі накази, чоловік повинен набувати “самоповагу” або

відчуття своєї “значимості”.

• Чоловік повинен виконати акт послуху , який дасть йому розуміння Божого

вдоволення.

• Боже “вдоволення” повинно було стати джерелом чоловічої“самооцінки”.

Примітка : Коли Бог закінчив Своє твориво , Він глянув на те, що зробив і сказав :

“Це добре !” У людині закладено те ж саме бажання - знати, що те, що

він робить - “добре”, що воно має цінність і вагомість !

В. Визначення : Що таке “самооцінка”, яка є дана чоловікові від Бога ?



28

1. Це не є : “неправдивою” самооцінкою або значимістю світу - успіх грошей ,

влади, статків.

2. “Самооцінка” - це значення того, що чоловік є тим, ким йому заповідано бути

від Бога, і його праця перейде з ним у вічність , тому що він - “Божий чоловік”.

Г. Корисна цитата :

“ Будь-яке стремління світської людини досягнути реальної особистої значимості

(вагомості) - є логічно і жахливо недостатнім...Для того, щоб насолоджуватись

психологічним здоров’ям, людям потрібно задовільнити потребу в самозначимості.

Невіруючі (як і багато християн) набувають самозначимості , яка швидко

проходить , добиваючись короткотривалих цілей. Це діє досить ефективно. У

моменти чесного самоаналізу , більшість з них визнає, що глибоко в душі у них

відбувається “щось неправильне”. Через нестачу пояснень і відповідей, вони

ігнорують цей глибоко прихований неспокій і вдвічі збільшують намагання,спроби

набути значимості, досягаючи дочасної мети “(Д-р Лоуренс Крабб.“Основні

принципи Біблійного душеопікунства”).

Висновки

1. Щойно ми завершили нашу “руку”. На пальцях “руки” ми зобразили:

а. “Основні потреби у шлюбі” - використовуючи чотири пальці.

Примітка : Вони однакові для чоловіка і дружини.

б. “Основна потреба Чоловіка і Жінки - використовуючи великий палець.

Примітка : Вони відрізняються для чоловіка і дружини.

2. Чому ці п’ять принципів є такими важливими ?

а. Першочергово, тому що це є Слово Боже !

б. З практичного боку, тому що, протягом більш ніж тридцяти років особистого

християнського служіння різним сім’ям, автор книги ніколи не мав можливості

зіткнутися з проблемою, яка б не виходила з одного з цих п ’яти принципів !

3. Корисне спостереження : Коли шлюб не є позитивним і здоровим :

а. Навіть не усвідомлюючи цього, чоловік буде атакувати, “жалити” свою

дружину з боку її головної потреби - “захищеності”;

б. Не усвідомлюючи цього, жінка буде атакувати свого чоловіка в його

головній потребі - в “самооцінці” , “самоповазі”.

• Цей приклад взаємних атак найбільш болючих місць стає хибним колом-

яке підкріплює самого себе, поглиблює проблему, завдаючи все більшої шкоди

!
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Сторінка підсумків

Пам’ятайте, що коли ми намагаємося “душеопікувати” або допомогти людям, ми :

1. “Розпізнаємо Неправильне Мислення” ...

--яке розкривається через ...

--“ Неправильну Поведінку”...

--“ Неправильні Почуття”.

2. Як ми “ Розпізнаємо” Неправильне Мислення ?

---Ми використовуємо Принципи Слова Божого

--- матеріал попереднього розділу “Основні потреби

шлюбу”, є хорошим прикладом.

---- ці принципи дозволяють нам “Розпізнати неправильне

мислення”.

3. “Розпізнавши” неправильне мислення, ми стаємо “обличчям до Істини”. Вся

надія на тривалу зміну знаходиться тут.

--- Ми “Навчаємо Правильному мисленню” - ми

допомагаємо людині зрозуміти, про що говорить Бог.

--- Ми запитуємо : “ Що говорить Бог ? ”

4. Потім ми “Захищаємо, відстоюємо Правильний вибір” - ми “ Наполягаємо на

покаянні і визнанні гріхів”.

--- цей правильний вибір буде виражатися через ...

--- “Правильну поведінку” і

--- “Правильні почуття”.
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РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БІБЛІЙНОГОСІМЕЙНОГО
ДУШЕОПІКУНСТВА

Частина друга : Зброя сатани для зруйнування шлюбу :
“ Розпізнання процесу руйнування ”.

Вступ :

Бог є “хороший Бог” ! Все, що Він коли-небудь робив для нас, Він робив для нашого

“добра”. Бог хоче, щоб чоловік і жінка отримали від шлюбу тільки добре, хороше.

--- Біблійні принципи, які ми вивчали у першому розділі є “хороші, позитивні”. Бог

заповідував їх нам, щоб надати особливого значення шлюбу і дати сімейне щастя.

--- На пальцях нашої руки ми показали “хороші” принципи. І вони знаходяться на...

--- “ Хорошій руці ! ”

На жаль, для повної картини того, що часто трапляється у шлюбі, ми також повинні

використовувати нашу другу руку. Ми її будемо називати ...

--- “ Поганою рукою ! ”

На нашій другій руці ми показали розвиток, прогресію того, як сатана атакує і

намагається зруйнувати все “ хороше ”, що Бог призначив для шлюбу.

Примітка : Сатана є “реальним” ! Він - не просто символічне виявлення “зла”. Він є

духовною особою, яку створив Бог у далекому минулому. Він згрішив і

був скинутий з неба ( див. Іс.14:12-14; Ез. 28:12-17 ). Ісус мав з ним

справу особисто, лицем в лице, про що і говориться у Посланні від

Мт.3: 1-10, а також говорив з ним неодноразово (Ів.8:44).

А. Спостереження щодо нашого духовного ворога - “ Сатани ”.

Він може “ завдати нам шкоди” , використовуючи “плани”, які розробив проти нас.

“ Щоб нас сатана не перехитрував, - відомі бо нам його задуми ”

( 2Кор.2 :11).

1. Сатана може “завдати шкоди” у нашому житті - але тільки тоді, коли ми

дозволимо йому це зробити !

2. Ми не повинні перебувати у “незнанні”, “ігноруванні” того, що він планує

зробити , розробити свій план ( використати свої задуми проти нас). У цьому

розділі ми розглянемо “задуми” сатани.

Б. Два спостереження щодо шлюбу :

1. Коли пара одружується, то і чоловік і дружина мають свої “Очікування” щодо

шлюбу. Які ці “Очікування” ? Це думки, надії, мрії про те , що принесе цей

шлюб у їхньому житті.
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• Ці “Очікування” подібні до “ненаписаного списку” (розумового, ментального

списку).

---Більшість пар не думають про ці очікування,сподівання;

--- Більшість пар не можуть скласти список своїх очікувань;

---Більшість пар ніколи не просять один одного подумати про свої очікування

,сподівання до вступу у шлюб.

♦♦♦♦ “Очікування” : Кожен має їх !

♦♦♦♦ Примітка : “Очікування” впливають на всі сторони нашого шлюбу !

2. Звідки виходять наші “Очікування” ?

а. Наші “Очікування” ми черпаємо з нашої СІМ’ Ї .

Позитивні : Ми очікуємо, що у нашій майбутній сім’ї передасться

все те хороше, що було в сім’ї, де ми росли.

♦♦♦♦ Якщо батько дівчинки був люблячим і добрим, то,

звичайно, що вона часто очікує, що її майбутній

чоловік буде таким самим.

♦♦♦♦ Якщо мати хлопчика була спокійною і ніжною як в

словах , так і в поведінці, то він часто очікує, що його

майбутня дружина буде такою самою.

Негативні : Ми очікуємо, що в нашій майбутній сім’ї не виникне

все те погане і хворобливе, що було в сім’ї, де ми

росли.

• Якщо батько дівчинки був злим, навіть жорстоким,

ображав її словами, або фізично( можливо через

вживання алкоголю), то, звичайно, що вона очікує, що

її майбутній чоловік буде любити її настільки, що не

допустить таких самих помилок,які допускав її батько

по відношенню до неї.

• Якщо мати хлопчика була лінивою і не тримала дім у

чистоті, то він очікує, що його майбутня дружина не

буде схожою у цьому на його матір.

б. Ми черпаємо наші “Очікування” з нашого ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ .

Будь-які негативні і позитивні взаємини у житті залишають нас з певними

очікуваннями. Це особливо характерно для тих, хто не одружився у ранньому віці, а

жив самостійно досить довгий час до шлюбу.
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ЗБРОЯ САТАНИ ДЛЯ ЗРУЙНУВАННЯ ШЛЮБУ

Сатана використовує наші “Очікування”, які ми приносимо у шлюб, як сферу нападу.
Його руйнування шлюбу починається з ...

I.Перша зброя : “Нездійснені очікування”.

А. Визначення : Що таке “Нездійснені очікування” ?

♦ “Нездійснені очікування” - це “Розчарування”, яке наступає після того, якщо

очікування не виповнились у реальності.

Б. Розвиток : Як переважно ми усвідомлюємо “Нездійснені очікування” ?

• На ранніх стадіях шлюбу, коли наш партнер у шлюбі певною мірою

“розчаровує” нас , то ми або говоримо йому про це або якимось чином даємо

йому зрозуміти, що ми є незадоволені ним.

• Але так , як ми “закохані”, то ми очікуємо, що, якщо ми попросимо нашого

партнера ніколи цього більше не робити, то він або вона ніколи цього більше

не зроблять.Ми сподіваємося, що наше прохання вирішить цю проблему, чим

все і завершиться.

• Або ми думаємо, що одне або два прохання все - таки вирішать це питання.

В. Розпізнання :

• Розпізнання переважно наступає, коли наш партнер не змінюється - проблема

або помилка продовжується !

• Будується зразок поведінки - ми усвідомлюємо, що у нашій сім’ї існує

проблема !

Г. Ствердження : У той момент ми думаємо або говоримо щось приблизно

таке...

“Якби ти любив мене, ти б цього ніколи не зробив !”

Ключ : Відмітьте, як наші “Нездійснені очікування” змушують нас ставити

під питання нашу любов; ми маємо сумнів, чи нас взагалі люблять!

Ключ : Ми можемо визначити “Нездійснені очікування”, якщо ми

використовуємо наступне ствердження :

“Якби ти любив мене, ти б _________________________ ! ”

Д. Приклад :

Одного разу на розмову у мій кабінет, у церкві прийшла одна жінка. Вона присіла

і ми помолились про те, щоб Бог спрямував нашу розмову до Істини. Потім я

запитав її у чому полягає її проблема. Вона відповіла: “ Пастор Джері, я замужем
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вже більше двадцяти років, але я думаю, що мені потрібно розлучитись з моїм

чоловіком ! ” Я запитав : “Чому ви думаєте, що вам потрібно розлучитись ? ”

Вона відповіла : “Це дуже просто, - він знову залишив свої мешти посередині

кімнати ! ” Я сказав : “Зачекайте, можливо, я неправильно вас зрозумів. Ви

хочете розлучитись зі своїм чоловіком, тому що він залишив свої мешти

посередині кімнати ?” “ Так ” - відповіла вона.

Примітка : Я б ніколи не зміг зрозуміти такої заяви, якщо б не визнавав

важливості “нездійснених очікувань”. По суті, про що говорила

жінка ? Вона говорила : “Я ніколи не сподівалася, що мій чоловік

буде неакуратним і неохайним. Я виховувалась зовсім в інших

умовах ! Я ніколи не сподівалася, що мій шлюб буде саме таким.

Якщо б мій чоловік дійсно любив мене, він робив би те, про що я

прошу його !”

II. Друга зброя : “ Біль ”

• А. Визначення : Що таке “ Біль ” ?

“Біль” - це природня реакція людини на результат “нездійснених очікувань”

у шлюбі.

Примітка : “ У кожному шлюбі є “біль” !

( І це через те, що як чоловік, так і жінка до сих пір мають

“егоїстичну” грішну природу, через яку втрачається справжня

любов, повага і піклування).

Б. Питання : Що мені робити з цією біллю?

--- Існує дві можливості :

1. Я вчиню так, як велить мені Господь - “Перекладу свою біль на Нього”

“Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами !”

(1Петр. 5 :7)

2. Я вчиню так, як велить мені сатана - “ Піддамся своїй болі”

“Гнівайтесь, та не грішіть,- сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця

дияволові не давайте ! ”

( Еф.4:26-27).

В. Результати :

1. Якщо я підкоряюсь Богу - процес зупинився !

2. Якщо я “ підкорюся моїй болі ” - процес буде продовжуватись !

( і впродовж трьох останніх “зброй”- сатана

тримає ситуацію під контролем !).
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Примітка : Це є “поворотним моментом”. Розвиток зброї сатани

зупиняється на другому пункті або продовжується тим,

що він отримує перевагу над нашою грішною природою.

III. Третя зброя : “ Гнів ”.

А. Визначення : “ Гнів ” - це результат, якого неможливо уникнути, це

результат мого вибору - “підкоритись своїй болі” !

Б. Застереження : Такий “гнів” завжди є гріхом ! Ми вже розглянули Еф. 4:26-

27 , де християн застерігають, щоб вони не дозволяли “сонцю

заходити у вашому гніві..” Чому така засторога ? Тому що, якщо

ми залишаємо гнів у собі, як “невизнаний гріх” (1Ів.1:9), то це “дає

можливість” сатані працювати нас !

--- це грецьке слово - “можливість” означає “місце, де можна

стояти”, “точка опори” !

--- Все,що потрібно сатані, - це місце опори, місце для

перебування.

В. Результати : Відкинення Божої волі - це той вибір, який дозволить “сонцю

зайти у вашому гніві”- а це є гріх ! Це дозволяє “зброї сатани”

прогресувати. Він має “місце, де можна стояти, знаходитись”. Він

може контролювати перебіг подій до останніх 2-х кроків руйнації.

Г. Спостереження : “Гнів” переважно виявляє себе двома способами ...

1. “Словесна образа” - використання наших слів як “меча”, який спричиняє біль

!

“Дехто говорить, мов коле мечем, язик же премудрих - то ліки”

( Пр.Сол . 12:18 ).

2. “Фізична образа” - нанесення тілесних пошкоджень у гніві !

“Фізична образа” несе повне відречення !

IV. Четверта зброя : “ Поранений дух ”

А. Означення :Що таке “Поранений дух” ?

--- “Поранений дух” є прогресуюча і довготривала “ Смерть взаємин ” !

Б. Прояв : Які є ознаки “пораненого духу” ?

1. Емоційний : Не залишилось ніякого “почуття” !

--- Заява: “Я вже більше нічого не відчуваю по відношенню до нього ! ”
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2. Вольовий : Немає “бажання” або “побудження”!

--- Заява: “Я вже більше не маю ніякого бажання намагатись почати знову”.

В. Писання :

“Розлючений брат протиставиться більше за місто твердинне, а сварки ,-

немов засуви замку”

(Прип. Сол.18:19).

--- Цей вірш про двох братів, які повинні були “любити” один одного, але гнів,

злість перемогли їхню любов. Хтось з них, а, можливо,обоє зразу зробили щось,

що розбило взаємини між ними. Наскільки серйозне і важливе? Вірш відповідає

на це запитання прикладом : легше завоювати “міцне місто” аніж примирити

цих двох братів знову !

--- Далі у вірші розповідається, що “сварки” (між людьми , які колись мали

взаємини) подібні “засувам замку” (укріплення замку), а це є те ж саме, що

перебувати у в’язниці !

Г. Спостереження :

1. “Поранений дух” - це стадія у взаєминах.

--- Неможливо передбачити, скільки часу буде потрібно, щоб “Біль” і “Гнів”

переросли в цю стадію.

2. На стадії “ Пораненого духу ” взаємини , які спричиняють вам біль, вбивають

вас !

--- На наступній (кінцевій) стадії ви вбиваєте взаємини !

V. П’ята зброя : “ Гіркий корінь”

А. Визначення : Що таке “Гіркий корінь” ?

--- “Гіркий корінь” - це стадія або момент у взаєминах , коли “гіркота” отримує

повний контроль над вами !

Б. Біблійний вірш :

“ Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб “не виріс який

гіркий корінь і не наробив непокою”, і щоб багато-хто не опоганились тим “

( Євр. 12 : 15 ).

Примітка :Це один з найбільш важливих віршів Слова Божого, який є

надзвичайно корисним у “розпізнанні Неправильного Мислення”,

яке спричиняє труднощі у шлюбі.

--- У цьому вірші подаються 4-и важливих ствердження :
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1. Заклик : “Дивіться (спостерігайте) , щоб хто не зостався без Божої

благодаті...”

--- Що значить “зостатися без благодаті Божої ” ?

--- У цьому вірші автор не говорить про “спасіння” або спасаючу благодать- він

говорить про Божу благодать, яка дається християнину для того, щоб жити

праведним життям. Освячення або “подібність Христу” , ось про що йдеться .

Застосовуючи це до реалій шлюбу, це означає, що коли мій партнер у шлюбі

робить щось, через що мені “боляче” , то Бог забезпечує мене Своєю “повною”,

“достатньою” для цього благодаттю ( див. Кор. 12:9 ). Але, тому що я вибрав -

дозволив “гніву” перерости в “поранений дух”, - я протистою Духу Святому ,

коли Він нашіптує : “ Ісус Христос дасть тобі сили боротись з цією біллю”.

--- Я кажу Богові : “Ні”, коли Він пропонує Свою благодать !

--- Це залишає мене в силі, владі “самого себе” і сатани !

2. Картина : “ Щоб не виріс який гіркий корінь,...”

--- Що таке “гіркий корінь” ?

--- Автор змальовує корисну картину щодо цього. Він каже,що “Гіркота” як

“Корінь”. Що він має на увазі ? Так само як дерево пускає вниз кореневу систему,

так і “Гіркота” пускає своє “Коріння” !

Приклад : Уявіть собі, що ви посадили молоде деревце біля дому. І перший рік ,

коли воно росте , несвідома мала дитина може обхопити руками деревце і

витягнути його з землі, але дайте цьому деревцю 20-ть років на ріст, і

найсильніший чоловік на землі може обхопити руками стовбур дерева і не буде

спроможний витягнути його з землі !

--- Висновок : Урок ясний - гіркота подібна кореню !

Дозволь їй пустити коріння , і вона здобуде весь контроль !

3. Застереження : “Щоб не виріс який гіркий корінь, і не наробив непокою”

--- Грецьке слово “виріс” відноситься до рослини , яка “швидко виростає”.

Основна увага зосереджується на швидкості !

--- Дуже швидко ви стаєте рабом “гіркоти”!

--- Вона також подібна до капкана, він зовсім не є замітним, але робить тебе своїм

рабом ще до того, як ти встигнеш його розпізнати.

Примітка : Бог хоче, щоб ми могли “розпізнавати” зброю сатани !

4. Результат : “... не наробив непокою”, і щоб багато - хто не опоганились

тим ”.

--- Гіркота, яка володіє вами, наносить шкоду сім’ї і шлюбу, і в деяких випадках ,

моральна “спокуса” ввійде в життя того, хто відчуває гіркоту.

В. Спостереження :

1. “Гіркий корінь ”- найбільш небезпечний стан , з яким може зіткнутись

християнин.
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а . Цей стан розвивається тоді, коли християнин відкидає вплив Духа

Святого.

б . Цей стан є невизнаним гріхом.

в . Контроль над життям є в руках сатани. Він має владу над вами.

2. Приклад : Багато разів на протязі року до мене в офіс приходила одна

християнка для бесід і говорила щось таке.. “Пастор Джеррі, я - християнка, я

виросла у християнській сім’ї. Я ходжу в церкву. Я знаю, про що говорить

Біблія. Я знаю, що не повинна розлучатися зі своїм чоловіком , але я настільки

нещаслива у своєму шлюбі, що йду просити розлучення навіть, якщо цим я

буду змушена не послухатись Бога ” .

• Зауважте, що я називаю “але” “Гіркоти”- “ Я знаю, що хоче від мене Бог, але

я вчиню так, як вважаю правильним для себе”.

**Гіркота тримає все під контролем !

БОГ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПЕРЕМОГУ НАД “ ГІРКОТОЮ ”.

Примітка : По Своїй благодаті Бог забезпечив нас всім необхідним для того,

щоб контролювати “Гіркий корінь”. Пам’ятайте,що для перемоги над зброєю

сатани тільки духовна зброя має достатню силу !

“ Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, - зброя бо нашого воювання не

тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь ,- ми руйнуємо задуми , і

всяке винесення , що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке

знання на послух Христові”.

( 2 Кор. 10 : 3-5 ).

А. Божа допомога , забезпечення “ Прощення ”.

1. Керівництво : Послання св. Апостола Павла до Ефесян 4: 32.

“ А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і

Бог через Христа вам простив ! ”

а . Християнину заповідано бути “добрим”, коли всередині йому не хочеться

бути “добрим”.

б . Християнину належить бути “співчутливим”, коли всередині він хоче бути

“жорстоким”.

в . Християнину належить “прощати”, коли у глибині душі він хотів би “не

простити”.

2. Значення : Що означає “прощати” так само, як ми були прощені ?

“ А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми
були ще грішниками”

( Рим. 5:8 ).
а . Ісус Христос помер за нас, коли ми цього не заслуговували !

б . Ісус Христос помер за нас до того, як ми Його про це могли попросити
!
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3. Застосування : Християнин повинен “прощати” цим же способом !

а . Я повинен “прощати” коли “прощення” є незаслуженим !

б . Я повинен “прощати” навіть, якщо мене не просили про це !

Б. Боже забезпечення : “ Ходіння в Дусі ” .

1. Настанова :

“ І кажу : ходіть за духом - і не вчините пожадливости тіла”.

(Гал. 5:16).

а . Християнин не повинен сам контролювати своє життя - воно знаходиться

під контролем Святого Духа.

♦ Грецьке слово “ ходіть”= peripateo.

Буквально означає “ступати”, “ходити” .

--- У переносному значенні : “прожити життя”, “вес ти своє життя”.

--- Керівництво для нас : “Живіть своє життя у Дусі Святому ! ”.

б . Християнину обіцяно , що він/вона може вибавитись від влади

“пожадливості плоті” - грішної природи.

• Грецьке слово “пожадливість”= epithumia

--- Значення : “велике бажання”, “спрага”

--- Обіцянка для нас : “ ... не вчинете пожадливості плоті”.

2. Значення :Що значить “Чинити по духу” ?

а . Християнин повинен знати , що Святий Дух“живе” у ньому.

“Хіба ви не знаєте, що ваше тіло - то храм Духа Святого, що живе Він у вас,

якого від Бога ви маєте, і ви не свої ? ”

( 1 Кор. 6 : 19 ).

б . Християнин повинен робити вибір, хвилина за хвилиною, день за днем.

--- Чи буду я керувати своїм власним життям. Або...

--- Підкорюсь я керівництву Духа Святого , Який живе в мені ?

3. Застосування : Що відбувається, коли християнин “підкоряється” керівництву

Святого Духа у своєму житті ?

а . Святий Дух відтворює життя Христа в нас !

--- Ми робимо те, що самі по собі ніколи б не зробили !

--- Ми робимо те, що самі по собі ніколи б не змогли зробити !

б . Християнин уникає наслідків знаходження під владою свого “его” !

--- Егоїзм не зробить мене своїм рабом !

--- Я уникаю переростання “болі” у “гнів”, в “ображений , засмучений дух”, у

“Гіркий корінь” !

В. Боже забезпечення : “ Христос в мені ”
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1. Настанова :

“ І живу вже не я ,а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер , -

живу вірою в Божого Сина , що мене полюбив, і видав за мене Самого Себе ”

(Гал.2 :20).

а . Коли Ісус Христос помер і воскрес, ВІн звершив те, що змінює життя кожного

християнина. Він не тільки звільнює нас від “кари” за гріх (оправдання), Він

також звільнив нас від “влади” гріха . Кожен християнин був “розп’ятий з

Христом “- влада старої природи (отриманої від Адама), яка робить нас рабом

гріха, вже є розбитою !

б . Сам Ісус Христос тепер “живе в мені”- я маю нове “джерело”життя ! Тепер

мені не потрібно черпати сили в самого себе, я можу черпати “життя” від Ісуса.

**Ісус Христос - джерело християнського життя !

в . Апостол Павло стверджує , що після спасіння, його життя на землі було

життям “віри”.День за днем він “вірив” у те, що каже Бог , що Він визволив

християнина від гріха у людському житті, у людському досвіді.

2. Значення : Що означає мати Христа , Який “живе” в мені ?

а . Християнин “живе” не згідно тому , ким є вона/він, але живе згідно тому

ким є Христос у нас !

б . Християнин повинен навчатись жити “по вірі” - через Слово Боже. Бог

говорить, що Він звільнив нас від “влади” гріха, так само як від “кари” за

гріх.

3. Застосування :

а . Я вже більше не є “ра бом” гріха ! Він не має права “контролювати” мене.

б . Немає такої людини, такого досвіду, який би був більш владним ніж

“перемога” Бога, яку забезпечив Бог у Христі Ісусі !

в . Коли я переживаю “біль” у шлюбі, то буду відчувати , що я “не в силах”

протистояти “болю”, який переходить у “гнів”, а потім у “

поранений дух” , а потім - у “гіркий корінь”.

** Але я не є безсилим ! На Христа (моє “джерело життя”) я можу

“покласти” мій біль на Нього; можу зупинити переростання болю у

грішний “Гнів” !

“ Я все можу в Тім, Хто мене підкріпляє , - в Ісусі Христі”

( Фил. 4 : 13 ).

Приклади

Слово Боже містить у собі надзвичайно корисну ілюстрацію того, як “біль”ув

сімейних відносинах переростає у “Гіркий корінь” і приносить “шкоду” кожному ,

хто задіяний у цей конфлікт на протязі багатьох років. Це приклад Якова і Ісава з

1М.27. Ви пам’ятаєте, що ці два брати були не просто братами, але і
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“близнюками” . Під час їх народження Бог сповістив Ревеку і Ісава, що

“старший буде служити молодшому” (Див. 1м.25 : 26 ). Це було повністю
протилежним тому, що було у той час, а саме : молодший повинен був служити
старшому.
Молодший брат родився, тримаючись за п’яту старшого брата, тому його
назвали “Яків”, що означає “той, хто вхопився за п’яту” або “той, хто витісняє,
або йде на зміну” - це ім’я вказує на його майбутній характер.
Зауважте, що Бог прорік , що “старший буде служити меншому”. Ми знаємо ,
якщо Бог прорікає щось, то воно завжди виповнюється. Ми не знаємо , яким

методом Бог хотів виконати це пророцтво. У Біблії говориться , що Яків і його
мати Ревека не чекали волі Божої, вони вчинили по своєму розумінню. Вони не
проявили віри і тому повинні були страждати через наслідки свого невір’я !
Між братами - близнюками виникли дві події , які стали причиною глибокого
“болю” :

Перша подія : Яків “краде” первородство свого старшого брата (1М.23:27-34).
Первородство було дуже цінним,тому що старший хлопець отримував :
1) подвійну частину сімейної спадщини; 2) він ставав “головою” або “лідером”
усієї сім’ї; 3) він ставав тим, через кого Бог сповнював обіцяний заповіт.
Здавалося, що Ісав не цінив ці матеріальні і духовні благослівення - він продав
Якову своє первородство за “чечевичну юшку” !

Друга подія : Яків “краде” благословіння свого старшого брата (1М.27:1-45).
Благословіння мало велику цінність. Воно давалося під кінець життя батька. Він
кликав до себе всіх своїх дітей і прорікав про майбутнє кожного з них. Виходячи з
Божого спілкування , завіту з ізраїльським народом, це Благословіння було дуже
важливим тому, що це було основою для здійснення волі Божої.
Ісав дійсно цінив це! Він хотів цього дуже сильно!
Коли для Ісака прийшов час “благословити” Ісава , Ревека дала настанову Якову
вкрасти Благословіння через обман. Другий син повністю виконав настанову
матері. Їх план добре спрацював - Благословіння було дано Якову ! Зразу ж після
цього, прийшов Ісав зі свіжою дичиною, приготовленою для свого батька для
отримання Благословіння ! З жахом і відразою він дізнається, що його молодший
брат хитрим способом вкрав те, що належить йому по праву ! Він благає свого
батька повернути йому його Благословіння або дати йому щось взамін. Батько
визнає Благословіння незмінним, але прорікає Ісаву інше, менше благословіння (
1М. 27 :39-40 ).

Якою була реакція Ісава ?

“ Як Ісав почув слова батька свого , то закричав криком сильним, вельми

гірким. І сказав він до батька свого : “Поблагослови мене,- також мене,

батьку мій ! “

“ І сказав Ісав до батька свого :“ Чи в тебе одне те благословення, батьку мій?

Поблагослови мене,- також мене,батьку мій!” І підніс Ісав голос свій та й

заплакав”.

“І зненавидів Ісав Якова через благословення, що поблагословив його батько

його. І сказав Ісав у серці своєму: “ Нехай наближаться дні жалоби по батьку

моєму,- і я вб’ю Якова, брата свого”.

“ І розказано Ревеці слова Ісава, її старшого сина. І послала, і покликала

Якова, молодшого сина свого, та й сказала до нього: “Ось Ісав, брат твій,

тішиться тим, що уб’є тебе”

( 1М.27 :34; 38; 41; 42 ).
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Через ті події, “зброю сатани” для руйнування сім’ї і шлюбу чітко видно :

“Біль”---“Гнів”----“Поранений дух”---- “Гіркий корінь ”.

Зауважте, як швидко росте “ Гіркота” ! Зауважте, як “природньо” це було для
Ісава ! Його єдиною думкою, єдиною втіхою був план убивства Якова! Коли ви
перебуваєте у стані “гіркоти” , єдине,що приносить вам задоволення це - сама
“Гіркота” !

Бог по Своїй милості завершує цю розповідь примиренням братів через 20-ть
років. Але “Гіркота” не відступає - навіть через 20-ть років ! Вона знищується
тільки Божою любов’ю. Коли Бог повів Якова в Ханаан через Харран, Ісав післав
400 воїнів, щоб вбити його !(1М. 32 :6). Вночі Яків “бореться” з Богом, і Бог
змінює його ім’я і його характер ! (1М.32 : 24-32). І тільки по-новому заключивши
угоду з Ісавом ,- даючи, а не відбираючи, Яків примирюється зі своїм братом.

** Тільки жертвенна любов Божа перемагає “Гіркоту” ! **

Висновки :

1. Ми щойно розглянули “Хорошу руку” і “Погану руку”. Дуже важливо

повторювати цей матеріал до тих пір, поки люди, кому ми допомагаємо чітко

зрозуміють принцип обох “рук”.

а. “Хороша рука” - це є те хороше, що Бог призначив для шлюбу.

1. Співдружність : Емоційна близькість : Ми - найкращі друзі.

2. Сексуальний союз : Фізична близькість.

3. Спільна праця : “Заповнення прогалин” один одного.

4. Духовний союз : Угода про те, “Хто” є Ісус і “Де” є Його місце у нашій
сім’ї.

5. Захищеність : Основна потреба жінки.

6. Самооцінка або Самоповага : Основна потреба чоловіка.

б. “Погана рука” - Руйнівний процес сатани.

1. Невиповнені очікування : “Розчарування”, яке є в кожному шлюбі.

2. Біль : Емоційна реакція на це розчарування.
--- Поворотний момент : Повинен бути зроблений вибір !

--- Покора Богу : “Покласти” біль на Нього !
--- Непокора Богу : “Підкоритись” болю !

3.Гнів : Результат, якого не можна уникнути, результат “підкорення своєму
болю”.
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4. Поранений дух : Стадія, яка “вбиває” мої взаємини.

5. Гіркий корінь : Гіркота керує вами - Виступ проти ; бунт !

2. Ми намагаємось “розпізнати” Неправильне Мислення” для того, щоб

зрозуміти Істину , навчаючи “Правильному (Біблійному) Мисленню”.

3. “Надія” на тривалу зміну покладається тільки на Бога, Який покаже людині,
яку ми душеопікуємо, що Бог забезпечив нам “перемогу” над безвладним
рабством “его” і сатани у Христі.

--- Бог забезпечив християн Своєю “зброєю” :

а . “Прощення” : Вибір прояву Христової любові тим же методом, який Він
нам показав.

б . “Чинити по духу” : Вчитись “підкорятись” Його контролю.

в . “Христос є в мені” : Віра в те, що Він є моє нове “джерело” життя !

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СІМЕЙНОГО ДУШЕОПІКУНСТВА.

Частина третя : Розуміння людської поведінки :
“Чому люди чинять так, як вони чинять ? ” .

Вступ:

Розглянемо питання, підняте Гіпократом - “Чому люди чинять так, як вони чинять

? ”

Більш ніж за 400 років до народження Христа чудовий грецький лікар і філософ

Гіпократ, висунув теорію про 4-и основні типи темпераменту. Він помилково

вважав, що 4-и типи темпераменту - це результат впливу 4-х рідин у людському

організмі : “ крові”, (“колер”); “жовтої жовчі; “меланхолії” або “чорної жовчі”;

“флегми” або “мокроти”. Гіпократ назвав темпераменти по назві рідин, які, як він

вважав, були причиною їхної відмінності : сангвінік - кров, холерик - жовта жовч,

меланхолік - чорна жовч і флегматик - флегма. Він вважав, що через вплив цих

рідин існує живий, активний, чорний і повільний темпераменти.

Ідея про те, що темпераменти зумовлені рідинами в організмі, була відкинута , але

по дивній причині, класифікація 4 -х типів темпераменту до сих пір широко

використовується. Сучасна психологія висунула багато нових пропозицій щодо

класифікації темпераментів, але жодна з них не отримала такого визнання , як

теорія Гіпократа.

А. Біблія вчить, що кожна людина має “грішну природу ”.
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1. Грішна природа “відділена” від Бога духовною смертю .
“ І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи...”

( Еф. 2 :1).

2. Грішна природа є “відділена” від Бога і бажає “звільнитись” з - під Його
контролю.
“ А людина тілесна не приймає речей , що від Божого Духа, бо їй це глупота,

і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно”

(1 кор. 2:14).

Б. Людством зауважено, що основна природа людської істоти зовнішньо

проявляється у формі “ 4-х Основних Темпераментів ”.

1. Кожна людина володіє своїм “ Основним Темпераментом” !

а.Темперамент - це те, як моя гріховна природа проявляє себе в моїй

особистості.

б. Переважно ми не усвідомлюємо, як наш основний темперамент проявляє

себе і впливає на інших людей.

2. Знаком цього “основного темпераменту” є егоїзм !

а. Наш темперамент здійснює тиск на інших, заставляючи їх бути такими як

ми.

б. Ми думаємо так , що, якщо інші люди дійсно нас люблять, вони згодяться з

нами і ми отримаємо те, що бажаємо.

3. Примітка : Писання чітко не говорить нам про “ 4 - и Основні Темпераменти

” - вони є людськими спостереженнями.

В. Приклад : “ Як мені зрозуміти свою дружину ? ”

Декілька років назад один бізнесмен з моєї церкви зателефонував мені додому і

сказав, що у нього виникли проблеми у шлюбі. Ми домовились, що він прийде і ми

обговоримо його проблему. Коли він прийшов до мене додому, то з

розчаруванням заявив: “ Я не розумію свою дружину і не можу її зрозуміти”. Він

розповів про роки непорозумінь і сутичок між ними через те, що вони є

абсолютно різними людьми майже у кожній сфері їхнього життя. Він не тільки

боровся , щоб зрозуміти її, а також відчував величезний тиск з її сторони, вона

пригнічувала його тим, що хотіла, щоб він діяв і чинив так, як це робила вона.

Останні тижні його дружина погрожувала залишити його і просити про

розлучення.

Ми говорили більш ніж 3-и години. За цей час я допоміг цьому чоловікові

зрозуміти матеріал, який подається у цьому розділі щодо “ 4-х Основних

Темпераментів”. Коли я закінчив, він вигукнув : “Тепер вперше, більш ніж за

двадцять років я думаю , що розумію свою дружину ! ”

Г. Особисте свідчення . Матеріал цього розділу був надзвичайно корисний у

моєму власному сімейному житті. Моїй дружині, Шерон, була подарована копія

книги Тіма Лахайє “ Темперамент, керований Духом ” ! Ця книга так сподобалася

моїй дружині, що вона перечитала всі книги, які були написані цим автором і його

дружиною Беверлі. Ці книги допомогли моїй дружині зрозуміти мене !

ЩО ТАКЕ ЧОТИРИ ОСНОВНІ ТЕМПЕРАМЕНТИ ?
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По мірі розкриття, розгляду матеріалу про темпераменти пам’ятайте, що вони не є

частиною нової природи християнина, а вони є частиною нашої старої природи.

Тому кожен володіє певним темпераментом, який і є вираженням грішної природи.

Також корисно відмітити, що кожен з нас має суміш двох або й більше основних

темпераментів. Більшість з нас має 60 / 40 , 70/30 процентів поєднання двох

темпераментів.

Ми хочемо визначити, розпізнати наш “первинний” , “основний” темперамент.

1. “Сангвінік”

А. Сильні сторони :

1. “Добродушний”- милий, приємний, емоційний, приваблює до себе і все дуже

добре відчуває.

2. “Щасливий” - насолоджується життям, живе теперішнім моментом, дуже

оптимістичний.

3. “Дружелюбний”- любить людей, ненавидить самотність, має багато друзів,

любить бути “душею компанії”.

4. “Товариський”- любить зустрічатися з людьми, “екстроверт”.

5. “Говіркий” - любить поговорити, чудово розповідає різноманітні історії, вміє

розважати людей.

6. “Безтурботний”- любить розповідати жарти, не піклується про майбутнє.

7. “Співчутливий” - любить піклуватися про людей, є ніжним і щиро

зацікавленим, стривоженим.

Б. Слабі сторони :

1. “Неспокійний” - непосидючий, спонтанний, непрактичний, неорганізований,

недисциплінований, непродуктивний.

2. “Слабохарактерний”- йому важко сказати “ні”, особливо в моральному плані.

3. “Безвідповідальний”- не може залежати від чогось, не може слідувати

порученим завданням, часто “забуває” призначені зустрічі або домовленності.

4. “Егоцентричний”- постійно говорить про себе, хоче бути завжди в центрі

уваги.

5. “Голосний,шумний”- вимагає постійної до себе уваги, зухвалий, часто ігнорує

інших.

6. “Фантазер”- втрачає зв’язок з істиною, правдою, захоплюючись своєю

“розповіддю”, фантазує , прибавляє.

7. “Емоційно нестабільний” - часто жаліє себе, легко плаче, всередині

“боязливий”, характерні “спалахи” гніву, але швидко розкаюється.

В. Можливі професії : У реальному житті сангвініки зустрічаються серед:

Акторів; Продавців; Ораторів.

Г. Найбільша потреба : Особиста “Дисципліна” !

Біблійний приклад : Петро - Перед П’ятидесятницею мав схильність “спочатку

сказати, а потім - подумати !” ( Див. Мт.16 : 22-23).

II. “ Холерик ”

А. Сильні сторони :

1. “Впевнений”- впевнений у собі і в своїх можливостях, незалежний.

2. “Цілеспрямований”- добре організований, зібраний, самодум.
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3. “Рішучий” - визначений, наполегливий, міцна сила волі.

4. “Активний”- енергійний, завжди зайнятий, завжди правий і діє .

5. “Практичний”- йому не подобається тратити час, енергію , гроші.

6. “Лідер”- швидко думає, блискавично приймає рішення, має завжди “запасний

варіант” у голові, швидко згоджується бути добровольцем, добре переносить

тиск, неприємності, негзоди.

7. “Оптимістичний” - захоплюється пригодами, хоробрий, першовідкривач.

Б. Слабі сторони :

1. “Самообмежений”- незалежний, не потребує допомоги інших, любить

самотність.

2. “Холодний”- неуважний, жорстокий, емоційно незалежний.

3. “Домінуючий”- бере контроль у свої руки, відкидає керівництво інших,

владний.

4. “Гордий” - відношенням і діями показує всім свою зверхність, легко не

прощає .

5. “Запальний” - швидко “спалахує” , злий , гнівний, саркастичний,

використовує твої мінуси як зброю.

6. “Неспівчутливий”- не любить піклуватися, служити комусь, не емоційний,

вважає прояв емоцій слабохарактерністю, “сухар”.

7. “Мстивий”- пам’ятає всі “образи”, тамує у собі помсту, чекає на випадок

помститись.

В.Можливі професії :

Адміністратори; Керівники; Генерали; Будівничі; Продюсери.

Г.Найбільша потреба : Справжня “Любов” !

Біблійний приклад : Павло - до спасіння - він не допускав , щоб хтось або щось

стояло на його шляху до досягнення “мети”, емоції він вважав “слабістю”, був

дуже “гордим”( Див. Дії 9:1-2).

III. “ Меланхолік ”

А. Сильні сторони :

1. “Відчутливий”- дуже емоційна натура, творче мислення, цінить “красу”,

артистичний.

2. “Аналітичний”- володіє детальним, вдумливим, дедуктивним мисленням,

філософ.

3. “Відчутливий до досконалості”- високі стандарти “досконалості”,

відчуває ідеал, зависокі очікування щодо інших, високий та глибокий

самоаналіз.

4. “Обдарований”- великі природні дані як музичні, так і артистичні,

художні, творчі.

5. “Лояльний, вірний”- істинний, відданий “друг” на ціле життя,

присвячений людям і подіям.

6. “Надійний, відповідальний” - вірний своєму слову, пунктуальний,

точний і акуратний.

7. “Самовідданий” - готовий пожертвувати собою, хоче досягнути високої

мети, вірний своїм ідеалам, меті, руху і певним течіям.

Б. Слабі сторони :
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1. “Самолюбивий” - дає собі зависоку самооцінку, сам себе спостерігає.

2. “Вередливий” - відчутлива, емоційна натура, “інтроверт”- замкнутий у

собі, не так легко дається любити, непередбачений.

3. “Песимістичний” - точно і чітко аналізує “реальність”, що приводить

його до негативних думок, дуже боязливий, сприятливий до дипресій та

розчарувань.

4. “Ідеалістичний” - часто непрактичний, мрійник, намагається втекти від

реальності.

5. “Недружелюбний”- замкнутий, не вірить іншим, до людей відноситься з

підозрою, рідко проситься добровольцем.

6. “Критичний”- ідеалістичні стандарти досконалості ведуть до негативної,

осудливої реакції.

7. “Непрощаючий”- детальна аналітична пам’ять, прихована ворожість,

гіркота,деколи ненависть.

В. Можливі професії :

Художник / письменник; Музикант; Вчитель/ професор; Винахідник;

Філософ; Архітектор.

Г. Найбільша потреба : Перемогти “Страх”, “Боязливість”.

Приклад з Біблії : Мойсей - до “палаючого куща”- йому було дуже важко

відважитись на що-небудь через свою особисту “боязливість” -

неповноцінність ! ( Див. 2М. 3: 10-11).

IV. “ Флегматик ”

А. Сильні сторони :

1. “Спокійний” - повільний, легко вживається з людьми, особливо не

збуджується, його важко залучити до певної діяльності, добре працює “під

тиском”, урівноважений.

2. “Гумористичний”- дотепний, “сухий” гумор, популярний.

3. “Щасливий” - бадьорий, добродушний, позитивний.

4. “Відповідальний”- надійний, пунктуальний, організований, виконує свої

обіцянки.

5. “Практичний” - консервативний у всіх сферах : фінансах, політиці,

емоціях, поведінці.

6. “Дипломатичний” - хороший слухач, об’єктивний, нейтральний,

“незворушний спостерігач”, миротворець.

7. “Постійний” - акуратний, любить порядок, точний, високі стандарти

акуратності.

Б. Слабі сторони :

1. “Немотивуючий”- важко його змотивувати до чогось, часто лінивий,

повільний, байдужий.

2. “Незадіяний” - хиткий, краще надає перевагу бути у стороні, часто

“спостерігач” у грі життя.
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3. “Нерішучий” - стриманий, хиткий через можливі результати його

задіяння у щось, боягуз.

4. “Негативний гумор”- звичка “підсміховуватись” над іншими, особливо

як тактика “ самозахисту ” проти певного задіяння його у щось.

5. “Впертий”- переважно відкидає любі зміни, відчуває себе “захищеним”,

приймаючи життя таким, як воно є .

6. “Егоїстичний”- зависоке почуття “самозахисту” , завжди питає себе :

“Що це вимагатиме від мене ? ”

7. “Жадний”- обережність щодо фінансів, самолюбивість, завжди питає

себе : “ Що це мені буде коштувати ? ”

В. Можливі професії :

Бухгалтер; Вчитель; Дипломат; Вчений; Технік.

Г. Найбільша потреба :

“ Сила ” , щоб бути задіяним у певну діяльність.

Біблійний приклад : Авраам - велике сповільнення у житті- перед вступом в

“обіцяну землю”- через обережність, нерішучість,

боязливість. Тільки після смерті батька він з вірою вступає у

Землю (Див.1М.12:1-4;Дії 7: 2-4).

Підсумкова сторінка Основних Темпераментів

Темперамент Сильні сторони Слабі сторони

1. Сангвінік

Добродушний

Щасливий

Дружелюбний

Товариський

Говіркий

Безтурботний

Співчутливий

Неспокійний

Слабохарактерний

Безвідповідальний

Егоцентричний

Голосний

Фантазер

Емоційно нестабільний

Основна потреба : Дисципліна
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2. Холерик

Впевнений

Цілеспрямований

Рішучий

Активний

Практичний

Лідер

Оптимістичний

Самообмежений

Холодний

Домінуючий

Гордий

Запальний

Неспівчутливий

Мстивий

Основна потреба : Любов

3. Меланхолік

Відчутливий

Аналітичний

Відчутливий до досконалості

Обдарований

Лояльний,вірний

Відповідальний

Самовідданий

Самолюбивий

Вередливий

Песимістичний

Ідеалістичний

Недружелюбний

Критичний

Непрощаючий

Основна потреба : Перебороти страх, боязливість

4. Флегматик

Спокійний

Гумористичний

Щасливий

Відповідальний

Практичний

Дипломатичний

Постійний

Немотивуючий

Незадіяний

Нерішучий

Негативний гумор

Впертий

Егоїстичний

Жадний

Основна потреба : Сила

Корисні спостереження

1. Пам’ятайте, що наш основний темперамент не є частиною нашої “нової

природи”; це є частиною нашої “старої природи”.

2. Саме тому кожен володіє певним темпераментом.

3. Наш темперамент - це спосіб прояву нашої грішної природи через нашу

людську особистість.

4. Ніхто не володіє тільки одним темпераментом. Переважно ми поєднуємо в собі

два або більше темпераменти з 4-х основних.

5. Кращий час для визначення основного темпераменту у людині - останній етап

підліткового віку або ранній період “зрілості”. У цей час більшість людей

виходять з - під авторитету їх сімейної структури батьківської домівки і,

звільнившись, стають самими собою.
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6. Переважно людині важко визначити свій власний темперамент і правда - “Я ж

не можу бачити себе самого !”

7. Темперамент, який найбільше протистоїть самій ідеї існування “4-х

темпераментів” - це холерик. Холерики часто думають, що дискусія про

“Темпераменти” - це просто “відговірка”, придумана для того, щоб не ставати

таким, як холерик. Кожен з нас думає так : “ У світі все було б в порядку, якби всі

були такі, як я ”. Але це найбільш підходить для холерика - вони дійсно

думають, що вони - самі здорові для суспільства, а проблеми є у когось іншого, а

не в них.

Корисні пропозиції

1.Якщо вам важко визначити свій темперамент :

а. Запитайте свого партнера у шлюбі ( Вони майжезавжди знають !)

б. Запитайте батьків або друзів ( Ті, хто знають вас - вас дійсно знають )

2. Не намагайтесь визначати основний темперамент кожного, кого ви знаєте. Цей

матеріал призначений тільки для вашої особистої користі. Якщо люди через якісь

певні життєві події не є підготовлені до сприйняття цього матеріалу, вони не

будуть мати ніякої користі з визначеного ними діагнозу.

Висновок

У мудрості Слова Свого Бог розкриває “основну потребу” кожного з 4-х

темпераментів в одному вірші :

“ Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любові, і здорового розуму “.

( 2Тим. 1 :7)

1. Ні “Страху” - меланхолік

2. “Сила” - флегматик

3. “Любов” - холерик

4. “Здоровий розум” (дисципліна) - сангвінік

РОЗДІЛ ШОСТИЙ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БІБЛІЙНОГО СІМЕЙНОГО
ДУШЕОПІКУНСТВА.

Частина четверта : Розуміння людської поведінки :
“ Чому християни чинять так, як чинять ? ”

Вступ :
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А. На нашому попередньому занятті ми згадували , що кожна людина має “стару

природу” або “грішну природу”. Цей “старий чоловік” є відокремлений від Бога

через гріх і живе в постійному стані протесту проти Бога. Ми також

спостерігали, що наша “грішна природа” проявляє себе в системі звичок,

поведінки, що ми і називаємо “Чотири Основні Темпераменти”.

** Це пояснює чому люди чинять так, як чинять.

Б. У цьому розділі ми хочемо звернути увагу на Біблійну “істину”, що християнин є

дуже відмінним від нехристиянина. Що спонукує християнина робити те, що він

робить.

1. Кожен християнин має нову природу !

“Тому то, коли хто в Христі , той створіння нове, - стародавнє минуло,

ото сталось нове !” ( 2 Кор. 5 :17).

а. “Нове створіння” щиро любить Бога !

Ми любимо Його, тому що Він ще перед тим полюбив нас. Наша любов є
завжди “відповіддю” на Його любов. Ми любимо Його, але тільки тому що Він
першим полюбив нас. (Див. 2Кор.5 : 14; 1 Ів.4:10,19).

б. “Нове створіння” надає велику перевагу тому, щоб розділити любов Христову
з іншими людьми ! Це є “нова мотивація”, “нове побудження” ! Ми вже більше не
живемо для себе самих, а живемо для Нього ( 2Кор. 5 :15).

2. Кожен християнин отримує Духа Святого, Який перебуває в нас !

“Хіба ви не знаєте, що ваше тіло - то храм Духа Святого, що живе Він у вас,

якого від Бога ви маєте і ви не свої ? ”

(1Кор. 6 : 19).

а . Перебування Духа Святого мотивує, побуджує християнина показати любов

до Христа, любов Христову (Рим.8:15).

б. Перебування Духа Святого в нас мотивує християнина показати , проявити

любов до інших людей (1Кор.12:7).

** Це пояснює чому християни чинять так , як вони чинять !

I. Християни мають сильну “внутрішню” мотивацію, побудження,

що впливає на все, що вони роблять.

Ця внутрішня мотивація є їхнім “духовним обдаруванням”.

А. Кожен християнин має “Духовний дар”

“ І кожному дається виявлення Духа на користь” ( 1 Кор.12 :7)
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Б.Що таке “Духовний дар” ?

“... виявлення Духа ...” (1Кор.12:7).

В. Якою є мета “Духовних дарів” ?

“... на користь” (1Кор. 12:7).

Г. Хто вирішує, який “Духовний дар” я повинен мати ?

“ А все оце чинить один і той Самий Дух, уділяючи кожному осібно, як Він хоче

“

(1 Кор.12 :11 )

Д. Чи багато існує “духовних дарів” ?

Примітка : Щодо цього питання існує багато точок зору. Але ясно одне - Бог дав

Своїм дітям і Своєму Тілу, Церкві багато “дарів”.

Примітка : Є декілька шляхів визначення “дарів” по категоріях. Кожен з них є по-

своєму правильний.Часто категорії визначаються тим, на що вони

більше звертають увагу. Ось один з найбільш вигідних методів

визначення “духовних дарів” по категоріях :

1. “Показові” дари : 1 Кор. 12:8-11.

“Чудотворні” дари або “знаки” - це дари, які Бог дав новозаповітній

Церкві.

2. Дари “Служіння” : Еф. 4:11.

Це “лідерські” дари, які дані для Церкви.

3. ДариМотивації, Побудження : Рим.12 : 6-8.

Це є “особисті” здібності, дані всім християнам.

II. “ Мотиваційні дари ” / Рим. 12 : 6 - 8.

Походження :
• Бог “обдарував кожного християнина Духовним даром. Цей “дар” дає

можливість служити Йому. Цей “дар” мотивує нас. Цей “дар” визначає
наш життєвий світогляд. Саме з нього ми формуємо наші переконання. За
допомогою світогляду ми виражаємо наші погляди.

• Усвідомлення, розуміння духовного обдарування християн пояснить нам
багато з того, що християни говорять і як вони чинять.Це важливо
зрозуміти у сім’ї та шлюбі, а також у Церковному Тілі.

• По мірі нашого вивчення “Мотиваційних” дарів з Рим.12:6-8 пам’ятайте, що

кожен християнин має певне побудження, мотивацію ,якою його обдарував

Бог.

** “Духовні дари” є поясненням того, чому християни чинять так, як вони

чинять !

Підхід :
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У Посланні до Римлян 12:6-8 перелічено сім мотиваційних дарів. Ми

розглянемо кожен з них.

Ми розглянемо чотири пункти щодо кожного дару :

перший і другий пункти будуть “позитивними” :

1. Яке бажання викликає цей дар у християнині (наприклад: працювати)? Це

“бажання” є мотивацією дару.

2. Яка здатність дається з цим “даром”? Кожен дар дає реальну можливість

для служіння.

пункти третій і четвертий будуть негативними :

3. На що нездатний цей “дар” ? Чого не може знести цей конкретний дар?

4. Яке розчарування кожного “дару” ?

Яке ствердження краще всього опише що “думає”, “відчуває” християнин

відносно того чи іншого дару?

Мотиваційні дари

1. Дар “Пророцтва” :

Примітка : Цей “дар” Нового Заповіту відрізняється від Старозаповітнього

дару “предвісника майбутнього” .

а . Позитивна сторона :

1. “Бажання цього дару” : повідомляти Істину !

Такий християнин має побудження “говорити” про Божу Істину всюди,

де тільки є можливим і в будь-який час ! /Цього бажає його душа/ Дії 20

:20-21.

2. “Здатність “дару : усвідомити або розпізнати Істину.

Такому християнину дається можливість “розглянути” або “відчути” як

Біблійну, так і загальну Істину у всіх сферах життя!.

Такий християнин не боїться словесно “зіткнутися” з людьми !.

б . Негативна сторона :

1. “Неспроможність” цього дару : не терпить будь-яку відсутність

“Істини”.

Такий християнин хвилюється або навіть осуджує , коли у когось не

виходить говорити або діяти згідно Істини.

2. “Недоліки” цього дару : “Невже ви не розумієте ... Єдине, що може

дійсно допомогти людям - це дати їм зрозуміти, що говорить Бог

відносно цього ! ”

2. Дар “Служіння”
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а . Позитивна сторона :

1. “Бажання” дару : показати любов Христа, допомагаючи людям, які

потребують допомоги !

Такий християнин має побудження “любити” людей так, як це робив

Христос, відповідаючи на їхні потреби. /До цього лежить його душа/

Ів. 13:35.

2. “Здатність” дару : розпізнавати потреби людей!

Такий християнин має здатність “бачити” фізичні і практичні потреби

людей.

Такий християнин не чекає, коли хтось у нього попросить допомоги,

він перший пропонує свою допомогу - або навіть, не питаючи, приносить

те, що потрібно.

б . Негативна сторона :

1. “Неспроможність” цього дару : не терпить християн, які не

допомагають іншим, тих , які не піклуються про інших.

2. “Недоліки” цього дару : “Невже ви не розумієте ... Люди повинні

“бачити” любов Христа, а не тільки “чути” про Христа ! Як вони

розпізнають , що Він піклується про них, якщо навіть ми не

піклуємось ?”

3. Дар “Вчителя” :

а . Позитивна сторона :

1. “Бажання” дару : документувати або пояснювати Слово Боже через

“детальне” вивчення.

Цей християнин має побудження “копирсатись “ у Слові Божому у

пошуках вічного скарбу і навчати інших. /До цього “лежить” їх душа! /

(2 Тим. 2:15).

2. “Здатність” дару : Бажання і вміння детального та тривалого

вивчення ,яке вимагає правильного розуміння Біблії.

Цей християнин має здатність до “»аналізу” та “інтерпретації” Писання.

Він зосереджується на “основній доктрині”.

Як правило, такий християнин має багатокниг , навіть свою бібліотеку,

присвячену Біблійним дослідженням, він є також дуже обов’язковим у

читанні.

б . Негативна сторона :

1. “Нездатність” дару : не терпить відсутності точності або

доктринальної чистоти в навчанні або проповідуванні Слова Божого.

Такий християнин не прийме ніякого вчення, поки сам його кропітливо

не “дослідить”, “вивчить”. Якщо його точка зору , погляди відрізняються

від точки зору , поглядів проповідника або вчителя , він починає його

критикувати (2 Кор. 4:2).
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2. “Недоліки” дару : “ Невже ви не розумієте... Люди не можуть бути

спасенними , не можуть зростати духовно, поки вони не будуть чути

“чисте” Слово Боже” .

4. Дар “Утішителя” :

а . Позитивна сторона :

1. “Бажання” дару : надихнути інших християн “ходити у світлі” і

“зростати в пізнанні” Христа!

Такий християнин здатний “підбадьорювати” інших у Господі ! Він хоче

задіяти інших людей , йти поруч з ними, підтримувати їх, якщо вони

падають! /До цього лежить його душа! / (Дії 20 : 18-19).

2. “Здатність” дару : “чутливість” і “здатність розпізнавати” потребу у

духовному рості в житті інших людей.

Такий християнин присвячує багато часу та енергії прийманню участі

в житті інших людей. Поза своєю сім’єю і шлюбом він задіяний у

багаточисленні взаємини з людьми.

Такий християнин любить дарувати заохочувальні подарунки- корисні

книги та літературу про духовний ріст.

б . Негативна сторона :

1. “Нездатність” дару : не терпить тих християн, які слідують за ними ,

але не мають бажання рости духовно.

2. “Недоліки” дару : “Невже ви не розумієте , що люди в нашій церкві

повинні бути духовно сильними ? ”

5. Дар “Дарувателя” /того, хто охоче дає / :

а . Позитивна сторона :

1. “Бажання” цього дару : забезпечити фінансові потреби для того, щоб

продовжити і розповсюдити вчення Христа.

Такий християнин має побудження віддавати іншим все те, що йому дає

Бог! /До цього лежить його душа/(2 Кор. 8:1-4).

2. “Здатність” дару : зробити нелегкий вибір і віддати іншим все , що

могло б бути використано для себе самого !

Такий християнин є дисциплінованим у фінансових справах.

Він часто живе на невелику кількість грошей або на рівні, який є нижчим

від його становища.

Він володіє винятковою здатністю розпізнавати де його фінансова

допомога є найбільш необхідною.

б . Негативна сторона :

2. “Нездатність” дару : не терпить християн, які не живуть жертвенним

життям! Не терпить церкви та християнських місій, які нерозумно

використовують Божі гроші!

Такий християнин часто “судить” християн по тому, як вони

використовують свої гроші.
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2. “Недоліки” дару : “Невже ви не розумієте... наскільки більше було

б зроблено, якби всі християни використовували свої гроші

тільки для слави Христової ! ”

6. Дар “Керівника” :

а . Позитивна сторона :

1. “Бажання” дару : організувати людей Божих для ефективного

виконання плану Божого і Божих цілей.

Такий християнин має побудження бути адміністратором , знаходитись

“за сценою” , організовуючи роботу.

Такий християнин має велике стремління “до влади” і визнання у

суспільстві ! / Це стремління їхнього серця ! /(1 Петр. 5:1-4).

2. “Здатність” дару : бути ефективним керівником Божих людей.

Такий християнин “бачить” людей, які “підходять” для виконання

конкретного завдання.

б . Негативна сторона :

1. “Нездатність” дару : не терпить неефективне керівництво в Церкві,

яке заважає ділу Христа.

Такий християнин може “скривдити” інших, намагаючись досягнути

ефективності роботи або, намагаючись виконати все для слави Христа !

2. “Недоліки” дару : “Невже ви не розумієте...Божі люди могли б “гори

перевернути”, якби повністю використовували свій потенціал ! ”

7. Дар “Милосердя”

а . Позитивна сторона :

1. “Бажання” дару : показати любов Христа , “відчуваючи” внутрішні

страждання людей і забезпечуючи допомогу їм у цьому.
Такий християнин здатний допомогти людям побачити , що відповіддю

на їхні внутрішні потреби є любов Христа(Еф. 3:16-19).

2. “Здатність” дару : відчувати біль інших людей.
Такий християнин може зразу визначити коли людина страждає. Його

перше питання :”Вас щось хвилює ? Чи можу я вам чимось допомогти ?
”
Він , як правило, відгукнеться на внутрішні почуття людини.
Терпеливий до “невдач” християн.

б . Негативна сторона :
1. “Нездатність” дару : не терпить , коли людина не співчуває і не
терпить тим , хто страждає !
Такий християнин ставить під питання “зрілість” тих, хто виголошує
Слово Боже, але не може показати “любов” Христа.
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2. “Недоліки” дару : “Невже ви не розумієте... Люди повинні відчути в
нас любов Христа до того, як вони повірять у те, що Його любов
може їм допомогти ! ”

III. Як розпізнати свій Духовний Дар ?

1. Ви повинні “зростати” духовно !

а. Після того, як ці даридані через Духа Святого, християнин повинен

навчатись “ходити” у Ньому. Так він розпізнає свій дар (Гал.5 :16).

б . Длярозпізнання свого дару , християнин повинен навчитись

“сповнюватись” Духом Святим ! (Еф. 5:18).

с . Примітка : “Мертве” духовне життя веде до “омертвіння” духовного

дару і до його мінімального використання !

2. Ми повинні бути достатньо “задіяні” в Тіло Христа, тому що ті дари є

даними “на користь” християнам. Недостатність “задіяності” у місію та

ціль Церкви веде до труднощів у розпізнанні духовних дарів.

3. Ви повинні “відповідати” на будь-яку можливість служіння, яку надає

вам Бог.Задіяння у християнське служіння дасть вам можливість

розпізнати свій дар.

4. Ви повинні “прислуховуватись” до інших членів Тіла Христового. Вони

часто розпізнають ваш дар швидше від вас і деколи висловлюють у якій

сфері обдарував вас Бог.

Примітка : Запитайте лідерів вашої церкви, який дар вони бачать у

вас !

Заключення

Чому люди чинять так, як вони чинять ?

1. Кожна людина володіє “грішною природою”, яка виражається через його
особистість. Ця грішна природа проявляє себе за допомогою однієї з
чотирьох категорій - одним з “4-х Основних Темпераментів”.

Знання типу темпераменту свого чоловіка або дружини може бути
корисним у сім’ї та шлюбі.

** Не - християнин не володіє іншою природою - через його особистість
може проявлятись тільки грішна природа !
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** Коли християнин не “чинить по Духу”, у ньому тоже може

проявитись тільки ця природа!

2. Кожен християнин володіє “новою природою”, яка виражається у нашій
особистості і через неї ця нова природа є “життям” Христа, яку
християни мають через Духа Святого, Який живе в них. Ця природа
подібна Христу - вона характеризується Його любов’ю. Нова природа
надає перевагу життю для Христа, а не для “себе”. Живучи для Христа,
кожен християнин отримує свій індивідуальний “духовний дар” від Духа
Святого, Який проживає у ньому. Цей дар визначає те, як ми
сприймаємо все у цьому світі, тому розуміння індивідуального духовного
дару є настільки важливим у сім’ї, шлюбі, церкві.

**Наш духовний дар є подібний до “окулярів”, які ми одягаємо - ми

дивимося на світ через лінзи наших окулярів!

Питання : Якою ви бачите свою дружину? Дітей ? Церкву ? Світ?

** Якщо ми хочемо бути хорошими чоловіками, батьками, пасторами
ми повинні пам’ятати про те, що дивимося на все через духовні

“окуляри”!

3. Одним з найбільш характерних гріхів серед християн є гордість, коли ми
говоримо : “ кожен повинен бути таким, як я !” або “Я бачу саме так і я -
правий ; якщо ви зі мною не згідні - ви не праві !”

** Бог мав намір створити нас всіх зовсім різними - це Біблійна істина -
навіть у нашому шлюбі !

**Ми повинні цінити один одного - цього хоче від нас Бог !
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Оглядова сторінка

Огляд перейденого матеріалу : Важливість “Моделі” Біблійного

душеопікунства Лоуренса Крабба :

Примітка : Ми шукаємо “Неправильне Мислення”, яке є основою проблем в

житті та шлюбі. Воно виникає через означення Біблійних істин,

які ми вивчали в розділах 3-6.

Розпізнавати Неправильні Почуття Відчути Правильні Почуття

Розпізнавати Неправильну Поведінку Запланувати і впровадити

в життя Правильну / Біблійну

Поведінку

Розпізнати Неправильне Мислення

Захистити Біблійний вибір

1. “Основні потреби”(Розд.3)

2. “Зброя сатани” (Розд.4) “Чи будете

3.“4-и темпераменти”(Розд.5)

виконувати 4.“Духовні дари” (Розд.6)

те, що каже

вам Бог

? ”

Навчити Біблійному

мисленню

“Про що

говорить

Бог?”

Зміна
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Івана 8: 32

“ пізнайте істину... станете вільними”.

РОЗДІЛ СЬОМИЙ

ОСНОВНІ БІБЛІЙНІ ПРИНЦИПИ СІМЕЙНОГО
ДУШЕОПІКУНСТВА

Частина п’ята : Біблійний дороговказ для Чоловіка :

“Як мені бути таким чоловіком,яким хоче

мене бачити Бог ? ”

Вступ : Важливість “П’яти Біблійних життєвих приорітетів ”

Ми використовували “Руку” у двох напрямках на наших заняттях :

1. Ми змалювали Добру руку - “Головні потреби у шлюбі”, в розділі 3.

2. Ми змалювали Погану руку - “ Зброя сатани, щоб зруйнувати шлюб”,розд.4

І зараз ми знову будемо використовувати “Руку” . Це допоможе нам побудувати

міцний фундамент для тих розділів, які залишилися у цьому підручнику. Давайте

покажемо на пальцях “П’ять Біблійних життєвих приорітетів”.

А. Що таке “П’ять Біблійних життєвих приорітетів ?”

1. Ісус Христос : “Перший” приорітет християнського життя !

“Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, - а все це вам
додасться”

( Мт. 6 :33).
2. Партнер у шлюбі : “Другий” приорітет християнського життя !

“ Чоловіки, - любіть своїх дружин, як і Христос полюбив Церкву, і віддав за
неї Себе” (Еф. 5 :25).

“Дружини,- коріться своїм чоловікам, як Господеві...”
(Еф. 5:22).

3. Діти : “Третій” приорітет християнського життя !
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“ А батьки , - не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й

остереженні Божому !” ( Еф. 6 :4).

4. Тіло Христове : “Четвертий” приорітет християнського життя !

“ І уважаймо один за одним для заохоти до любови й до добрих учинків. Не

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

скільки більше ви бачите, що зближається день той . “

( Євр.24 :25)

5. Праця : “П’ятий” приорітет християнського життя !

“ І все, що тільки робите словом чи ділом , - усе робіть у Ім’я Господа Ісуса,

дякуючи через Нього Богові й Отцеві.”

“І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям !

Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви

Господеві Христові”.

(Кол.3 :17 . 23-24).

Б. Які “наслідки” невдачі у підтримці цих приорітетів ?

1. У мене з’являться лжеприорітети ! “Лжебог” буде керувати моїм життям !

- Кожна людина має “бога” - тому що щось завжди керує його / її життям !

-Якщо мною не керує Істинний “ Бог” - мною буде керувати “лжебог” !

-Які типові “лжебоги” ?

а. “Своє его”

б. “Маєтки, володіння”

в. “Положення” (у суспільстві)

г. “Влада”

д. “Успіх”

е. “Задоволення”

є. “Гіркота”.

2. У мене з’являться хвилини засліплення у житті - я буду приймати

неправильні рішення!

В Ів. 18:37-38, Понтій Пилат розкриває свої приорітети , які він має у житті.

Праця була його “богом”, більш усього на світі він хотів бути успішним

солдатом, щоб Рим визнав його. Він не захотів прийняти до уваги

застереження своєї дружини (Мт.27 : 19). Він був “сліпий”, судячи по

критеріям вічності !

3. Я дозволю духовному обману впливати на мою сім’ю.

Примітка : Що “люблю “ я , те і будуть “любити” мої діти.

** “П’ять Біблійних життєвих приорітетів” є основою розуміння головних

взаємин у житті.

- Головні взаємини в житті : Чоловік - Дружина;

Батьки - Діти ;

Церква - Християнин до Християнина

Праця - Християнин до світу.
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** Майже всі “основні проблеми” життя виростають з тих чи інших

основних взаємин !

Біблійний дороговказ для Чоловіка

- Другим найбільш важливим аспектом у житті чоловіка - християнина є

його Дружина!

- Цей приорітет є виведений для чоловіка у двох основних заповідях :

I. Чоловіку Бог заповів “любити” свою Дружину.

“Чоловіки, - любіть своїх дружин, як і Христос полюбив Церкву, і віддав за неї

Себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у Слові, щоб поставити

її Собі славною Церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб

була свята й непорочна !” (Еф.5 :25-27).

А. “Заповідь”:

1. Повеління цих слів є безперечно зрозумілим і чітким !

2. Чоловік повинен “любити” свою дружину !

3. Чоловік повинен любити свою дружину так, як Христос полюбив Церкву!

-Читаючи певні слова, ми формуємо якесь певне визначення того, що ці

слова означають.

-Але наше визначення є часто неповним і нечітким !

Б. “Проблема” :Ми не маємо такої здатності любити як любить Бог !

- Існує два різновиди “любові”.

1. Людська любов :

а. Грецьке phileo = “ мати схожі інтереси з кимось”;

“ братерська любов”.
б. Грецьке eros = “любов”; “сексуальне бажання”; у грецькій

міфології , Ерос , “бог любові”, син Афродіти; в

римській міфології - Купідон.

2. Божественна любов :

Грецьке agapao = “любити”; “цікавитися кимось”; коли ми

використовуємо це слово по відношенню до

Бога:“жертвенна,самовіддана,безперечна,по -
за всяких умов !” (Ів. 3:16).

Ключ : По своїй природі ми не володіємо “agapao” . Цей дар ми
отримуємо від Бога; це Його праця у нас !

В. “Значення” : “Безперечне зобов’язання ”

-Чоловік має “Безперечне зобов’язання” по відношенню до своєї дружини .

-Чоловік по своїй природі не володіє таким різновидом “любові” !

-Чоловік повинен черпати “Безперечне зобов’язання” з життя Христа.
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1. “Безперечне зобов’язання” означає те, що чоловік не може дозволяти ніяким

умовам і обставинам взяти верх над його зобов’язаннями по відношенню до
своєї дружини.
** Тут не може бути ніякого “якщо” : “Я буду любити тебе, якщо ти

будеш робити те, що я очікую від тебе або якщо ти будеш мені

“доброю” жінкою !

2. “Безперечне зобов’язання” означає те, що чоловік повинен віддавати себе,

щоб забезпечити “потреби” своєї дружини !
** Чоловік повинен зосередитися на “потребах” своєї дружини, які є

необхідні, а не на її “бажаннях” , які часто зовсім не є необхідністю !

3. Біблійна ілюстрація : “Любов” Ісуса (Мр.10 :42-45).

Agapao не означає “панування над” іншими ;
agapao визначає твою “велич” через те, що ти є слугою;
agapao шукає як “віддати” життя своє для істинних потреб інших !

Г. “Результати” : Що трапиться , коли я буду підкорятися Богу !

1. Моя дружина ростиме духовно !

а. Метою Христа в Його “любові” до Церкви було, Еф. 5 :25...

Освятити її !

-слово “освячувати” означає “відокремити”, “зробити святою”.
-Це було істинною потребою Церкви - “відокремити” її від гріха і
“відокремити” для Христа.

б. Це повинно бути метою чоловіка - бачити свою дужину...

Освяченою !

Це найвища “любов” чоловіка до своєї дружини :

-Бачити її “відокремленою” для Господа !
-бачити її у перемозі над гріхом!
-бачити, що Бог використовує її для Своєї слави !

в. Як Чоловіку досягнути цієї мети ?

Ключ : - Слово Боже !
- Послання до Еф.5:26 говорить про служіння Христа Церкві.
“... щоб її освятити , очистивши водяним купелем у Слові...”

Слово Боже виконує особливе служіння у серці кожного християнина

воно освячує

воно відокремлює нас для Христа

воно очищає

Чоловік повинен провадити дружину до регулярного відкриття Слова Божого для

неї!
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-Чоловіку не слід проповідувати дружині, він повинен ділитися з нею,що

Слово Боже вклало в його серце.

Чоловік повинен бачити, що дружина має “особистий” час перебувати у Слові

Божому.

-Для дружини буде величезним стимулом, якщо чоловік підтримує її у

стремлінні, бажанні використатити вільну хвилину для вивчення Слова

Божого.

“...і , немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб

ним вирости вам на спасіння...” (1Петр.2 :2)

2. Моя дружина ростиме як особистість!

а. Христос має дуже особисту мету в “любові” до Церкви,

“...щоб поставити її Собі славною Церквою, що не має плями чи вади, чи чогось

такого, але щоб була свята й непорочна” (Еф.5:27).

Примітка : Церква, Наречена Христа, має свою власну славу!
-Ісус Христос зробив так, що для Його Нареченої стало можливим бути
без “плями чи вади, чи чогось такого” !

Ісус Христос зробив Свою Наречену “красивою”!

Примітка : ЇЇ “краса” була, в основному, внутрішньою!

“... але щоб була свята й непорочна !”

б. Метою чоловіка повинно стати бачення своєї дружини ...

Красивою!

Бачити, що вона зосереджується на “внутрішній красі”
бачити, що вона без “плями” або “вади”,недоліків або незрілості у
характері,що обмежує її істинну особисту “красу”!

в. Як чоловіку досягнути цієї мети ?

Ключ : “Терпелива” молитва.

� Чоловік допускає серйозну помилку, якщо він чинить “тиск” на свою дружину,
заставляючи її змінитися.

� Тривала зміна є Божою “працею” - тільки Він здатний зробити це !

� Що потрібно вашій дружині ? Вашій дружині потрібне “терпеливе

підбадьорення - здатність чоловіка дати Богу “час” виконати Його працю у
дружині.

� Одним з найкращих джерел “терпіння” є спільна молитва - спільний пошук
Бога.
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Примітка : “Спільна молитва” є надзвичайно підбадьорюючою для жінки-

християнки. Вона відчуває силу і підтримку свого чоловіка !

3. Мій шлюб буде об’єднуючим !

а. Коли чоловік “любить” свою дружинулюбов’ю Христа, то єдність буде у їхніх

взаєминах.

б. Любов чоловіка надихне дружину на відповідне почуття.

Обіцянка : Майже не трапляється такого, щоб дружина “не відповіла”

взаємністю на любов, подібну до Христової.

с. Любов чоловіка викличе у ній почуття поваги до чоловіка.

Обіцянка : “Повага” це є основа любові жінки - християнки.

II. Чоловіку Бог заповів “розуміти” свою дружину.

“ Чоловіки,- так само живіть разом із дружинами за розумом, як зо слабішою

жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємиці

благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви”

(1Петр.3 :7.

А. “Заповідь” :

� “Повеління” цього вірша є безперечно чітким !

� Чоловік повинен “розуміти” свою дружину ; він повинен жити з нею “ за

розумом”( згідно знанню).

Грецьке : gnosis = “знання”;

від ginosko = “знати згідно свого досвіду”

� Це повеління розуміти слідує за повелінням “віддати їй честь”як

“співспадкоємиці” .

** Примітка : Результатом нашого “розуміння” дружини є виказання їй

“честі”- бачити її так, як її бачить Бог!

� Нарешті цей вірш застерігає. Здатність чоловіка - християнина “молитися” про

свою дружину буде порушуватись , якщо він ...

а. не розуміє її

б. не виказує їй поваги, честі.

Б. “Проблема” : Більшість чоловіків не розуміють своїх дружин.

Чоловіки мають проблему “зрозуміти” своїх дружин, тому що...

1.Вони мають дуже слабу Сімейну підготовку до шлюбу або не мають зовсім

ніякої :

а. У сім’ї не було ніякої Біблійної “мотивуючої моделі”.Батько в домі не

навчав сина як любити і розуміти жінку.
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б. У багатьох випадках, “мотивуюча модель” або “фігура батька” мала

негативний характер і спричинювала негативні наслідки, результати.

2. Вони мають дуже слабу Біблійну підготовку до сімейного життя або не

мають зовсім ніякої.

а. Більшість чоловіків виховувалися у нехристиянських сім’ях , де не

отримали “Істини” про сім’ю, сімейне життя.

б. Багато чоловіків відвідували церкви, які не навчали цієї “Істини” про сім’ю.

-Багато церков не вчать чоловіків “поважати” жінок так, як заповів Бог. Як

результат цього, багато жінок є винні у протесті проти Біблійного

навчання про покору, послух щодо чоловіків.

** Незалежно від причини, результат залишається незмінним : Багато

чоловіків все-таки “не розуміють” своїх дружин !

В. “Значення” : “Інтимне розуміння”.

1. “Інтимне розуміння” її фізичних потреб !

а. Ці “фізичні потреби”не є сексуальними по своїй природі.Ми звертаємо

увагу більш на зовнішній світ дружини - її “фізичний” світ.

б. “Фізичні обов’язки” жінок відрізняються у різних частинах світу і в різних

культурах. Чоловік повинен просити Божої мудрості у визначенні того, як

показати жертвенну любов до своєї дружини у світлі її “фізичного світу”.

в. Приклади “фізичних потреб” :

• Ремонтні роботи навколо дому;

• Щоденні обов’язки, які фізично знесилюють її;

• Домашні турботи, які забирають у неї весь вільний час, особливо час,

який вона має провести з Богом;

• Обставини, ситуації, по причині яких вона боїться за свою безпеку і де б

потрібна була присутність її чоловіка.

2. “Інтимне розуміння” її емоційних потреб .

а. Кожна жінка має свої “внутрішні” потреби. По красі Свого творчого

задуму, Бог створив більшість жінок з чуттєвою природою, яка особливо

потрібна у материнстві. Але ця чуттєва природа може бути основою

внутрішніх перепадів настрою у баченні світу, його переваг і недоліків.

б. Кожна дружина повинна знати і відчувати, що її чоловік розуміє її.Вона

повинна відчувати, що вона може поділитися з ним про те, що у неї є

на серці без страху бути відкинутою.
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**Чоловік повинен завжди відноситись серйозно до того, що її

хвилює !

в. Приклади “емоційних потреб”:

• Хвилювання про дітей у сім’ї;

• Переживання про фінансові потреби сім’ї;

• Занепокоєння щодо взаємин з батьками;

• Переживання про її здоров’я ;

• Турботи відносно її праці або взаємин з співпрацівниками ;

• Переживання про проблеми церкви і взаємини у церкві;

• Непевність щодо її відносин з чоловіком.

3. “Інтимне розуміння” її духовних потреб .

а. Кожна жінка- християнка має “духовні потреби”. Вони говорять про те,

що вона є духовно живою і бажає вгодити своєму Спасителю.

б. Кожна жінка - християнка повинна...

“... зростати в благодаті й пізнанні Господа нашого й Спасителя Ісуса

Христа”

( 2 Петр.3 :18).

в. Приклади “духовних потреб” :

• Бути впевненою у спасінні ;

• Бути активно задіяною у житті церкви;

• Навчитися самій вивчати Слово Боже;

• Мати вільний час, щоб його проводити “наодинці” з Богом;

• Розвивати особисте молитовне життя;

• Розвивати молитовне життя зі своїм чоловіком;

• Навчитися ділитися про “духовне” зі своїм чоловіком;

• Вчитись “перебувати, жити у вірі”;

• Вчитись як протистояти “духовному ворогу”;

• Вчитися як перебороти “страх” або “гнів”.

Г. “Методи” : Як мені виконати те, що наказує Бог ? Як мені досягнути

“інтимного розуміння” своєї дружини?

1. Дізнайтесь про її “фізичні потреби” : Зробіть список !

• Попросіть дружину скласти “список” речей, які вона хоче, щоб були

зроблені у її “фізичному” світі.

• Перед тим, як вступати з нею у суперечку щодо того, що є у списку, -

помоліться про це.

• Коли ви почнете віддавати “час” і “енергію” вашого життя дружині, ви

будете “любити її так, як Христос полюбив Церкву”.

2. Дізнайтесь про її “емоційні потреби” : Навчіться слухати !
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• Просіть Бога зробити вас “чуттєвими” до внутрішніх потреб вашої

дружини.

• Скажіть їй, що ви зберегли певний час для неї, і що ви зрозуміли

наскільки важливо вислухати її. ( Будьте уважні , тому що після цих

слів у вашої дружини може трапитися серцевий напад ).

• Домовтесь про певний, конкретний час і дотримуйтеся цієї

домовленності, виконуйте свою обіцянку. (Будьте обережні, тому що

завжди знайдеться “щось”, щоб перешкодити вашому спілкуванню.)

• Ніколи не перебивайте дружину, коли вона буде ділитися з вами!

Слухайте уважно !

• Принесіть її внутрішні потреби перед Господом у молитві - це буде

багато значити для неї.

3. Дізнайтесь про її “духовні потреби” : Читайте і моліться !

-Скажіть вашій дружині, що ви хочете виробити звичку...

-Читати Слово Боже разом з нею;

-Молитись з нею.

--Скажіть їй, що ви хочете закріпити духовний союз з нею !

- що ви хочете “єдинства” на найвищому рівні !

--Слідуйте кожному своєму слову, дотримуйте обіцянки! Це буде

надзвичайно важливим для вас обох !

Д. Результати : Що трапиться, коли я буду коритися Богу ?

1. У моєї дружини зросте повага до мене, як до чоловіка !

2. У моєї дружини з’явиться відгук на мене, як на чоловіка !

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ

ОСНОВНІ БІБЛІЙНІ ПРИНЦИПИСІМЕЙНОГО
ДУШЕОПІКУНСТВА

Частина шоста : Біблійний дороговказ для Дружини :

“Як мені стати такою дружиною,

якою хоче мене бачити Бог ? ”

Вступ :

А. Спостереження про жінок у сучасному світі :

1. “Сучасний” світ чинить великий тиск на жінок.

а. “Що значить бути жінкою ?”

б. “Як мені знайти особисте щастя ?”

2. “Відповіді” на ці запитання базуються не на Біблійній Істині, а на “світському

гуманізмі”.
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а. Біблійна “істина” євідкриттям - першопочатковим джерелом не від

людства, а від Самого Бога.

б. Світський “гуманізм”, народжений людством,- це сума людських

перконань, висновків щодо людського існування.

3. З точки зору Біблії більшість жінок у “сучасному” світі є обманутими. Вони

вірять у те, що їм говорять ...

а. Що значить бути жінкою :

-Так як чоловік і жінка є “рівні”, то вони повинні бути у всьому однакові.

-У “справедливому” суспільстві не повинно бути ніяких відмінностей між

чоловічою і жіночою статтю. Мета - “універсальна стать”!

б. Як знайти особисте щастя ?

-Щастя для жінки визначається як пошук “рівності” з чоловіком по

відношенню до “особистих прав”.

-Недопустимо, щоб сім’я і діти “перешкоджали” особистим досягненням і

кар’єрі.

-Припущення є таке , що коли жінки стануть такими ж “вільними” і

“успішними” як чоловіки, вони будуть щасливими і задоволеними.

4. Для більшості “сучасних” жінок Біблія і її “вчення” вважається дуже

принизливим !

Б. Спостереження про жінок з Писання :

1. Для Бога чоловіки і жінки є рівними щодо їхньої цінності перед Богом.

“ І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як

чоловіка та жінку створив їх” (1М. 1 :27)

-Обидвоє , як чоловік, так і жінка повинні відображати собою “Образ”
Бога.
-Вони є рівними щодо їхньої цінності перед Богом. Вони просто мають
“різні” обов’язки і відповідальність, але зберігають цю “рівність” щодо
своєї цінності.

2. Не повинно бути ніякого змагання і заздрощів між чоловіком і жінкою.

“ І сказав Бог : “Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою ...”

(1М. 1 :26).

Єврейське слово “Нашою” відображає Трійцю -той факт, що вічний
Бог існує як Єдиний Бог у Трьох Особах ! Він є великий Триєдиний
Бог!

Примітка : У Трійці немає ніяких заздрощів зі сторони “Головного
Бога”(Бога -Отця). Вони виконують просто різні функції.

-Отець ніколи не покидав Небес; жодна людина ніколи не бачила Його;
ніякий “гріх” ніколи не вчинили в Його присутності.
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-Син залишив Небеса і прийняв “людське тіло” ; Він жив безгрішним
життям поміж грішними людьми; Він був безпідставно засуджений
несправедливим судом і жорстоко розп’ятий після того, як взяв на Себе
“гріхи” всього людства.
-Дух Святий служив Сину під час Його земного життя; Він прийшов,
щоб “жити” у віруючих після дня П’ятидесятниці ; Він наповнює Своєю
силою, веде , керує і захищає віруючих аж до наступного приходу Ісуса
Христа.

Відмінність є велика, але немає ніякого змагання чи заздрощів !

** Бог створив шлюб з абсолютною рівністю, але з великими

відмінностями!

-Чоловік і жінка є рівні ;
-Але тут є відмінність у їхніх основних функціях , обов’язках !

3. Після “Падіння” жінка веде боротьбу з “бажанням” зайняти місце лідерства

в сім’ї .

“ До жінки промовив: “Помножуючи, помножу терпіння твої та болі

вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш діти і до мужа твого пожадання

твоє,- а він буде панувати над тобою”

(1М.3 :16)

Бог створив жінку з положенням великого впливу ! Цей її вплив може бути
як “позитивним”, так і “негативним”.

а. Позитивне :

- Після “Падіння” людства у гріх і відокремлення від Бога , Він вибрав
чоловіка для “керування” над жінкою.
-Він поселив у серце жінки “бажання” до таких трьох речей :

1. Мати чоловічий захист - який веде до “безпеки”
2. Мати чоловіче забезпечення, яке веде до “захищенності”
3. Мати чоловічу пристрасть, яка веде до “значимості”.

--Так, для жінки цілком природньо і законно бажати чоловіка, який
забезпечить її ці три потреби.

б. Негативне :

- Однак після “Падіння” як чоловік, так і жінка були відокремлені від Бога
“гріхом” і тепер вони мають “грішну природу”, яка штовхає їх до
постійного “бажання” звільнитися від волі і контролю Бога. Тепер
кожний з них “бажає” контролювати своє власне життя.
-Це особливо вплинуло і породило наслідки у житті дружини. І тепер вона
“бажає” не лише звільнитися з-під контролю Бога, вона також хоче
звільнитися з-під контролю чоловіка !
-ЇЇ “бажання” до чоловіка стало бажанням його авторитету і контролю у
сім’ї !
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-Ця інтерпретація 1М.3:16 підтримана використанням того ж самого

давньоєврейського слова (“жадання”) у 1М.4:7. У цім вірші Бог

попереджує Каїна, що “гріх” хоче контролювати ним - “панувати” над

його життям ! Але Бог нагадує Каїну, що тут у нього є реальний вибір. Він

може вийти з-під панування гріха! Він може звільнитися через підкорення

Богу - заплативши за гріх жертвоприношенням, приємним Богу, а не тим,

на якому Каїн наполягав.

** Жінка повинна знати , що її грішна природа буде “бажати”

контролювати свого чоловіка і сім’єю. А це гріх !

** “Вплив” дружини на її чоловіка є дуже владний ! А він може бути як

позитивний, так і негативний !

Біблійний дороговказ для Дружини

I. Бог заповів Дружині “коритися ” своєму Чоловіку.

“ Дружини, - коріться своїм чоловікам, як Господеві, - бо чоловік - голова
дружини, як і Христос - Голова Церкви, Сам Спаситель тіла ! І як кориться
Церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому”

( Еф. 5 : 22-24).

А. “Заповідь” : Розглянемо ключові слова цих віршів .

1. “Коріться” (“підпорядковуйтесь”) :

Грецьке hupotasso = “ розмістити щось, упорядкувати під”

а. Це поєднання двох слів :

hupo = “під”

tasso = “упорядкувати”

б. Тому це означає “розмістити щось упорядковано”.

в. Спочатку воно показувало чиєсь відношення до вищого по званню,

виражаючи змушену або добровільну покору, послух.

2. “Голова” :

Грецьке kephale = “вершина, старший, головуючий”.

а. Це є визначення того положення , яке вказує на авторитет і владу.

б. Те ж саме слово використовується у Еф.1:22 :

“ І все впокорив Він під ноги Йому, і Його дав найвище за все - за Голову
Церкви”

в. Жоден християнин не буде сперечатися щодотого факту, що Ісус Христос є

“Головою” Свого Тіла, Церкви. Так само чоловік є “головою” своїй

дружині у сім’ї !
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3. “У всьому” :

а. Це слово визначаєрівень, ступінь покори дружини - послух повинен

виражатися “у всьому” - у кожній частині шлюбу !

б. Єдиним вийнятком щодо цієї заповіді є те, коли чоловік змушує свою

дружину “не коритися” Богу, тобто грішити.

** Покорятися ніколи не означає “згрішити” для дружини !

Б. “Значення” : Що таке покора ?

1. Це є “відношення” :

а. Це Біблійне відношення виражається словами : “Я визнаю свого чоловіка

як “Богом призначеного лідера” у нашому шлюбі і сім’ї.”

Ключ : Бог “наділяє” чоловіка Своєю владою і авторитетом !

б. Це Біблійневідношення виражається словами : “Я вірю, що Бог
“використає” мого чоловіка, щоб він “керував” нашим шлюбом і
сім’єю.”

Ключ : Бог “направляє” чоловіка у його виборі.

в. Приклад : “Місце”, на яке призначає Бог !

Бог наставляє християн бути в “покорі” до будь-якої вищої людської
влади ( Рим. 13 : 1 ). Бог говорить, що будь - яка людська влада є
“призначена” Ним для Його мети - вони є “слуги Божі” (Рим.13:4). Це
включає як і негативну, злу владу, так і позитивну, добру владу. Тому
християнин повинен з повагою відноситися до тих, хто “сидить на

посадовому місці ( у кріслі ) ” людської влади - навіть якщо це людина,
яка не вартує ніякої поваги ! Для мене, як християнина, який живе в
Америці, я повинен поважати людину, яка була вибрана, щоб служити і
перебувати на посаді Президента США - навіть якщо він мені зовсім не
подобається ! Я повинен поважати місце , на якому він сидить,
перебуває. Я повинен визнавати і поважати владу, яку Бог дав йому !

** Дружина - християнка повинна поважати місце, яке займає її чоловік
- навіть якщо він не є таким чоловіком, яким повинен бути. Саме у

цьому виявляється її відношення !

2. Це є “вибір” :

а. Те, що ви зробили Біблійний вибір виражається словами:
“ Я вибираю дозволити моєму чоловіку прийняти “остаточне” рішення у
нашій сім’ї.

Примітка : Чоловік - християнин повинен бути достатньо “мудрим”,
щоб запитати про точку зору на це його дружини перед

тим, як прийняти остаточне рішення !

б. Цей Біблійний вибір також виражається словами :
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“ Я вибираю дозволити Богу “вплинути”, “покерувати” життям мого

чоловіка - Бог виправить його, якщо він чинить невірно, якщо він не є

правий !”

Примітка : Чоловік переважно буде звинувачувати свою дружину,

якщо він прийме неправильне рішення, а вона в той час

“дуже спонукувала” його до цього рішення.

3. Підсумок : Біблійна “покора, послух” є частиною віри дружини-

християнки! Вона вірить у те, що Бог говорить про її чоловіка. Вона довіряє

Богу в тому, що Він використає її чоловіка так, як Він пообіцяв - забезпечить

керівництво і захист для її сім’ї. Від неї не вимагається “покорятися” своєму

чоловіку у плані її мислення, думок чи її “почуттів”, але у плані довіри Богу

вона повинна коритися своєму чоловіку !

** Біблійна покора є кроком віри і послуху !

В. “Результати” : Що трапиться , якщо я буду покорятися Богу ?

1. Дружина ростиме духовно ! ( Див Євр.11 : 6 ).

Так як “покора” вимагає віри, кожна жінка, яка вчиться послуху ростиме у
своїй вірі !

2. Дружина буде відчувати внутрішній спокій ! (Див. Ів.14:27)
Внутрішній, особистий “спокій” завжди є результатом, наслідком віри. Тому,
замість того, щоб піддаватись контролю неспокою чи гніву, дозвольте , щоб
Божий спокій наповнював і контролював ваше серце.

3.Дружина буде захищена від “гіркого кореня”!

Її вибір “покоритися” зупинить прогресію, яку ми вивчали в розділі 4-му -
“Біль” буде покладена на Господа і процес не переросте у “Гнів” і
“Поранений дух” а потім у “Гіркий корінь”.

4. Чоловік буде перебувати у “руці Божій” !

“Покора” дружини дасть можливість Богу Самому працювати з чоловіком
- навіть , якщо він приймає неправильні рішення.

5. Чоловік буде покликаний , приваблений “внутрішнім духом” дружини,
який контролюється Божим спокоєм і миром.

Справжня “привабливість і краса” жінки є тоді, коли вона володіє духом
покори.

6. Діти побачать справжню мотивуючу модель у сім’ї !

Дух покори дозволить дітям побачити справжню “жіночість” і “мужність” у
своїх батьках !

Г. Два корисних спостереження :
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1. Бог не просить дружину зробити щось таке,

що Він не просить зробити і чоловіка !

Багато жінок “протистоять”, “перечать” вченню щодо послуху. Вони

перечать тому , що думають, що Бог примушує їх зробити те, про що Він не

просить чоловіків, щоб вони це зробили. Вони кажуть : “Я повинна

покорятись своєму чоловіку, але Бог не говорить нічого до мого чоловіка!”

Це ствердження є неправильне ! Бог не просить дружину зробити нічого

такого, про що Він вже не попросив чоловіка зробити.

а. Біблійний вірш : 1 Коринтян 11:3 , 7-12.

... Божий план відносно Влади :

Бог

Христос ( Він має “Голову”)

Чоловік (Він має “Голову”)

Жінка (Вона має “Голову”)

б. Принцип : Чоловік має Голову - Господа Ісуса Христа !

** Бог не просить жінку зробити щось інше аніж Він попросив чоловіка

зробити це - Покоритись.

** Обидвоє , як чоловік , так і жінка мають “Голову” !

2. Слово Боже дає кожній дружині “Ключ” до покори :

Примітка :”Повеління” коритися дається в Еф. 5:22.

“Ключ” до покори дається в Еф. 5::33.

а. Біблійний вірш : Ефесянам 5:33

“ ... а дружина нехайбоїться свого чоловіка !”

Ключове слово : “Боїться” ( “Повага” - анг.переклад Біблії).

Грецьке = phobeo.

Це є позитивне значення , що визначає “пошану” або

“страх”,викликаний надзвичайною повагою.

б. Принцип :

Дружина - християнка повинна “шанувати” свого чоловіка.

Дружина - християнка повинна “боятися” непослуху щодо Божого повеління

коритися своєму чоловіку.

в. Корисна прогресія :
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Позитивне : “Повага” до чоловіка є основою того, що Бог потребує від

дружини виконати.

“Повага” “Емоційні почуття” “Покора” “Божа воля”

Негативне : Зверніть увагу на те, що трапляється, якщо дружина втрачає

“повагу” до свого чоловіка.

Ні Ні Ні

“Поваги” “Емоційних почуттів” “Покори” “Дух протесту”

II. Дружина повинна розвивати свою “Внутрішню красу”.

“ Так само дружини,- коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться

слову, були приєднані без слова поводженням дружин , як побачать ваше

поводження чисте в страху . А окрасою їм нехай буде не зовнішнє , - заплітання

волосся та навішання золота або вбирання одеж, але захована людина серця в

нетлінні лагідного й мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом”.

( 1Петр.3 :1-4).

А. Незмінна “Обіцянка” :

У першому вірші цього розділу подається одна з найбільш захоплюючих

“обіцянок” Слова Божого.

1. Сімейна ситуація : Дружина має чоловіка, який “не кориться” Слову Божому.

Дружина бажає, щоб її чоловік був “переможений” Словом Божим.

2. Питання : Яким чином вона може побачити його “переможеним” Словом

Божим ?

Примітка : Більшість дружин дає невірну відповідь !

3. Відповідь : Вона “перемагає” його “без слова” !

“... щоб і деякі, хто не кориться слову булиприєднані без слова ...”

( 1 Петр. 3 :1).

Примітка : Більшість дружин хочуть “перемогти” своїх чоловіків, привернути

їх до Слова Божого, використовуючи “слова”!

Примітка : “ Слова”, незалежно від того, наскільки вони щирі, переважно

лише відводять чоловіка від Господа!

4. Рішення : Боже бачення “перемогти” чоловіка повністю відрізняється від

“людського” мислення (Див. Іс.55:8).

** Бог хоче, щоб дружина зосередилася на своїй “поведінці”

(“поводженні”)!

“... були приєднані без слова поводженням дружин ” (1Петр. 3:1).

5. Обіцянка : “Поводження” дружини у Бозі є дуже владним !
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Б. “Владна поведінка ” дружини - християнки :

Зверніть увагу на повеління, дане Богом через Петра.

1. Ніяких “словесних скривджень” :

а. “Словесне скривдження” є найбільш типовим “ гріхом”, який дружина-

християнка чинить по відношенню до чоловіка.

б. “Словесне скривдження” - це гріховне використання язика, щоб поранити ,

завдати болю іншій людині.

“Дехто говорить, мов коле мечем, язик же премудрих то ліки”

(Прип.Сол. 12 :18).

Негативне : Язик може бути використаний як “меч” - щоб поранити або вбити.

Позитивне : Язик може бути використаний як “ніж хірурга” - щоб допомогти

або вилікувати.

в. “Словесного скривдження” неможливоуникнути, якщо християнин не

“перебуває у Дусі” (Гал. 5:16) . Гріховні “вчинки тіла” будуть

контролювати вас - “ ... ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки,

незгоди, єресі” (Гал. 5 :20).

2. Ніяких “Сторонніх інтересів” :

а. Коли взаємини дружини з її чоловіком не є такими, якими вони повинні

бути , у неї з’явиться спокуса перевести свою емоційну увагу або навіть

фізичну увагу на іншого чоловіка або інші взаємини, інтереси.

б. Цей “сторонній” інтерес або зв’язок може розвиватися у багатьох

напрямках, у різних місцях, навіть у церкві.

в. Друга частина цього вірша дає настанову (1Петр. 3 :2) щодо поводження:

“... як побачать ваше поводження чисте в страху ”

г. Дружина - християнка “грішить” проти свого шлюбу кожен раз, коли вона

дозволяє собі вступати в будь-який “емоційний” або “ фізичний” зв’язок

поза своїм шлюбом, що займає місце її чоловіка.

3. Потрібно розвивати “внутрішню красу” :

а. Вірш четвертий цього місця говорить, щосила, влада дружини полягає

не в її “зовнішніх” прикрасах у її житті :

-тобто “одяг”, “плаття”;

-“золоті, дорогоцінні прикраси”;

- “заплітання волосся”.

Істинна цінність її полягає у тому, що вона - “захована людина серця”!
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б. Її сила, влада - у її “внутрішній красі”.

Примітка : Кожна жінка може мати “внутрішню красу” і це зовсім не
стосується її “зовнішньої краси” !

в. Визначення : “Внутрішня краса” - це привабливість і чарівність жінки ,
якщо жінка керується любов’ю Ісуса Христа. Його привабливість стає
її привабливістю.

** Кожна жінка - християнка має красу Христову , що є у ній!

г. Ключ : Це є “таємна зброя” дружини - християнки.

д. Розвиток : Як жінка - християнка повинна розвивати свою “внутрішню
красу” ?

� “Внутрішня краса” є у Самому Христі ! Бачити Його - означає
бачити найбільш привабливішу Особу, Яка коли-небудь жила і
живе.

** Проводячи час з Христом у Його Слові дає нам спроможність
бачити Його особисто, а іншим - бачити Його у нас !
(Див.2Кор.3:18)

� “Внутрішня краса” - це природній наслідок, результат духовного
росту.

** Духовний ріст вимагає “смерті свого “я” ” і покладатися на
Нього, як на джерело життя ! (Див. Гал. 2:20).

� “Внутрішня краса” є результат “перебування в Дусі” ,(Гал. 5:16), і
це приводить до отримання “плодів Духа” (Гал. 5:22-23).

е. Підсумок : Немає нічого осудливого і грішного в тому, що дружина -
християнка є чистою, акуратною, природньо привабливою - якщо це
на славу Божу ! Але це не є джерелом її найвищої влади і сили . Її
наймогутніша сила і влада полягає у тому, що вона є “захована
людина серця”. І це - “внутрішня краса” Христа, що керує нею !

4. Потрібно розвивати “ лагідний і мовчазний дух” :

а. Вірш четвертий говорить про “нетлінну якість” - “мовчазний і
лагідний” дух.
“Нетлінна” краса - це є власне те, що ніколи не втрачає своєї якості і
сили.
“ Лагідний” і “мовчазний” дух ніколи не втратить своєї влади !

б. Питання : “ Що ваш чоловік бачив у вас на початку ваших взаємин?
”
Чи бачив він у вас “лагідний” і “мовчазний” дух ?

в. “Що він бачить у вас зараз ? ”
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В. Біблійний “приклад” : Сарра , дружина Авраама.

1. Для того, щоб зобразити принцип “владної поведінки” зі сторони дружини,
Петро, ведений Святим Духом, звертається до історіі про Авраама і Сарру.

2. Петро називає Сарру “святою” жінкою, що “покладала свою надію на Бога” -
вона особисто спілкувалась з Богом - жила вірою.

3. Сарра також володіє духом “покори” по відношенню до свого
чоловіка(Див.1Петр. 3:5-6).

4. Який був результат Сарриного життя ? Чи була її покірна, слухняна поведінка
владною? Чи мала вона “внутрішню красу” ?

а. У Бутті 12 розд., Авраам покидає “землю Ханаанську” і відправляється до
Єгипту по причині голоду, який панував там. Коли вони прийшли в Єгипет,
Авраам попросив Сарру “сказати неправду” про нього - “Скажи, що ти є
моєю сестрою! ” Чому Авраам попросив Сарру сказати неправду ? Сарра
була настільки “вродливою і прекрасною”, що Авраам боявся, що єгиптяни
вб’ють його і заберуть її (Див. 1М.12: 10-20).

б. Скільки років було Саррі, коли це трапилось ? Їй було65 років.

(Див.1М.12:4, де Аврааму було 75 років,тому що ми знаємо , що Авраам був
на десять років старший від Сарри).

в. У Бутті 20 розд. трапляється теж саме. Авраам вирішив піти у край Негев і
оселитись у Герарі поблизу царя Авімелеха. І через страх, що Авімелех
забере від нього Сарру , Авраам знову обманює, говорячи :
“ Вона є моя сестра.” І тільки через милостиве втручання Бога Авраам
уникає серйозних наслідків своєї брехні.

г. Скільки років було Саррі, коли це трапилося ? Їй було 89 років.

(Див.1М.17:1, де Аврааму було 99 років).
Як ви поясните її настільки вр ажаючу красу у віці 65 - 89 , що навіть інший
чоловік хотів забрати її від її власного чоловіка ?

Є тільки одна можлива відповідь, про що власне і говорить Петро,
звертаючись до цього прикладу - Сарра мала надзвичайну “внутрішню

красу” ! І ця краса є владною у будь - який вік.

Г. Особистий “приклад” : “Великий” чоловік і “ маленька” жінка.

Одного з найбільш “великих” чоловіків , які коли - небудь заходили в мій офіс,
привела до мене його дружина - дуже маленька жінка. Вона подзвонила і
домовилась про зустріч. Я ніколи їх раніше не бачив. Коли він зайшов у двері
(він ледве міг пройти через них !), то подивився на мене зверху вниз і звучним
голосом промовив : “ Я надіюсь, що ви догадуєтесь, що я б ніколи сам сюди не
прийшов . Мене змусила прийти дружина ! ( Я здивувався, як така “маленька”
жінка могла змусити зробити щось такого “здорованя” ! ) . І потім у гніві,
продовжуючи дивитись на мене зверху вниз , він продовжив: “ Ще 10-ть
хвилин, і я йду геть!” Я сказав : “ Добре. Просто дайте мені ці 10-ть хвилин ! ”
Він сів на диван, поруч зі своєю дружиною.
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На протязі п’яти хвилин я слухав його дружину і розмовляв з нею. Потім
п’ять хвилин я вів бесіду з ним. Коли мої 10 хвилин закінчилися, я запитав чи він
хоче залишитися порозмовляти - він розмовляв зі мною ще понад 2 години!

Чому він залишився ? Він думав, що якщо саме його дружина домовилася
про цю зустріч, то все, що я буду робити буде спрямоване за неї, але проти нього
і буду на її стороні у вирішенні їхніх сімейних проблем і я проведу весь мій час на
те, щоб розказати йому наскільки він неправий і нехороший чоловік для своєї
дружини. Я думаю, що дружина також думала, що все буде виглядати саме
так.Але все, що я зробив : я поговорив з ними як з чоловіком, так і з дружиною.
Тому що вони обидвоє робили неправильні речі у своєму шлюбі, тому я зразу ж
знав, що я повинен говорити до обидвох сторін цієї проблеми. Чоловік
залишився, тому що я не звинувачував його у всьому. Я показав дружині її
сторону проблеми. А це було те, що вона була “маленькою” жінкою, але мала
“великий” рот. І вона знала як використовувати свої слова як меч, щоб глибоко
поранити і довести до гніву свого чоловіка. Вона була християнкою, але її віра в
Ісуса Христа не контролювала її “язик”. Вона була винною у постійному
“словесному скривдженні”.

Я повинен похвалити цю жінку. Тому що , коли я показав їй її “гріх”у її
християнському житті, вона зразу ж “визнала” його. Вона також була готова
вчитися і прийняти до уваги те наскільки “словесне скривдження” було
руйнівним для її чоловіка.

Чоловік не міг повірити в те, що він бачив . Його дружина визнала частину
своєї вини у їхніх проблемах. І коли він побачив її щирість і чесність, те,
наскільки вона була відкрита, він повністю змінив своє відношення і почав бути
відкритим і чесним щодо своїх помилок у їхніх відносинах. І тепер дружина не
могла повірити в те, що вона бачила.

Ця пара була у мене не тільки більше двох годин у цей день,але ще
протягом декількох місяців вони відвідували мене і ми розмовляли. Наприкінці
нашого спілкування за ці місяці, цей “здоровань” сказав мені дещо таке, що я
ніколи не забуду . Він сказав : “Ви знаєте, коли моя дружина була на моїй спині,

я відмовлявся слухати її або Бога. Але коли вона злізла з моєї спини , то Бог

зайняв це місце ! ” Тепер він повинен був мати сам справу з Богом - його
дружина вже не стояла на Божому шляху, тепер вона співпрацювала з Богом.
Тепер Бог був тим “впливом” у житті її чоловіка !

Д. “Наслідки” непослуху : Що трапиться , якщо дружина не розвиває своєї
“внутрішньої краси” ?

1. Вона відкине геть свого чоловіка, відведе його “в сторону”
--Її внутрішня біль і гіркота спричинить те, що вона втратить свою
“внутрішню красу”.

2. Вона зробить своє життя незахищеним від “духовних “ небезпек, вона сама
відкриє його для цього.
--Вона часто буде спокушатися неправдивими духовними лідерами і течіями.
-А її чоловік не буде мати змоги бути використаним Богом для забезпечення
духовного захисту.

3. Вона відкриє своє життя для “фізичних” небезпек.
--Її часто можна буде знайти в тих місцях, де вона не повинна би бути і часто
буде робити те, що вона не повинна робити. Вибір “бути” там , де є її чоловік,
дасть Божий захист для неї.
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4. Вона перестане бути прикладом !
--Її діти не навчаться цього принципу для їхнього майбутнього життя.

Висновки

У цих останніх двох розділах 7 - 8 , ми бачимо основний дороговказ від Бога як для

дружини, так і для чоловіка. Бог дає два повеління чоловіку і два повеління дружині.

А. Чоловік :

1. Чоловік повинен “любити” свою дружину - жертвенно

самовіддано.

--Ця “любов” є наслідком перебування Христа у житті чоловіка.

2. Чоловік повинен “розуміти” свою дружину - по - справжньому

співчутливо .

--Це “розуміння” є наслідком перебування Христа в житті чоловіка.

Б. Дружина :

1. Дружина повинна “коритися” своєму чоловіку - з готовністю

слухняно.

--Ця “покора” є наслідком перебування Христа у житті дружини.

2. Дружина повинна “розвивати свою внутрішню красу” - з повагою

у мовчанні, лагідності

--Ця “внутрішня краса” є “захована людина серця” у Христі.

** Ніщо не навертає чоловіка так близько до “Образу Христа” як те, коли

він вчиться “любити” свою дружину !

** Ніщо не навертає дружину так близько до “Образу Христа” як те, коли

вона у “покорі”, у вірі відноситься до свого чоловіка !

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ

ОСНОВНІ БІБЛІЙНІ ПРИНЦИПИ СІМЕЙНОГО
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ДУШЕОПІКУНСТВА

Частина сьома : Біблійний дороговказ щодо дітей :

“ Як мені зрозуміти своїх дітей і дати їм саме те ,

що вони потребують ? ”

Вступ :

А. Зараз у сучасному світі існує велике спантеличення , дебати щодо дітей.

1. Їх розглядають як “вибір” !
--Більшість чоловіків і жінок вважають, що для них зовсім не обов’язково
мати дітей. А це повністю протирічить повелінню з Буття 1:28 :
“... плодіться й розмножуйтеся” .

--Більшість сімейних пар задають собі такі питання :
-Чи це не заважатиме це моєму стилю життя ?
-Чи це не заважатиме це моїм планам на майбутнє ?
-Чи це буде можливим щодо сімейного бюджету ?

2. Їх розглядають як фактор , який може бути знищений.

--Більшість чоловіків і дружин вірять , що життя починається з народження , а
не з моменту зачаття. Тому для них аборт при небажаній вагітності цілком
не вважається аморальним.

а. Основне питання : Коли починається життя ?

Біблійна відповідь : “Життя починається з моменту зачаття - те, що є
зачате, починає існувати як істота, ще не народжена дитина !”

б. Основне питання : “Хто робить вибір щодо народження дитини ?”

Біблійна відповідь : “Тільки Бог, “Творець” має право закінчити, завершити
вагітність !” ( Це не є “вибір або право жінки”).

3. Їх прогресивно розглядають як власність країни або уряду !
Якщо в народжені дитини немає ніякого морального аспекту, якщо це не є
творчим актом “Творця” , тоді дитина є ніщо інше, як певна частинка
матеріального існування, яке може бути забране владою або урядом і
використане для їхньої мети.

а. Основне питання : “Хто володіє дитиною ?”
Біблійна відповідь : “ Діти є дар від Бога для батьків.” ( Дитина є тільки від
Бога”.

б. Основне питання : “Хто вирішує чого навчати дитину ? ”
Біблійна відповідь : “Батьки є відповідальні перед Богом за дітей”.

Б. У церкві є також тривожна кількість випадків такого спантеличення.

1. Базуючись на “неправильному розумінні” :
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“ Привчай юнака до дороги його, і він , як постаріється, не вступиться з

неї”

(Прип.Сол. 22:6).

а. Багато християн розуміють цей вірш так, що відповідальність за

“виховання” дитини покладається на церкву. (Церква є задіяною у процес

виховання дитини, але основна відповідальність покладається на сім’ю,

батьків).

б. Батьки - християни , які саме так розуміють цей вірш, думають , що ,

якщо вони “примусять” своїх дітей бути задіяними у церковне життя, коли

вони молоді, то вони будуть слідувати Христу навіть будучи старшими. (

Це одна з причин, через яку багато молодих людей перестає ходити до

церкви, коли вони залишають домівку або досягають певного віку. А

батьки говорять : “Але ж я їх виховував так, як каже Біблія!” ).

2. Базуючись на “непорушному , консервативному законі” - підході до

виховання дітей.

а. Такий підхід визначає , зводить виховання дитини до певного списку

“законів” або “стандартів”, які часто подаються жорстоко і гнівно.

б. Такі батьки мають помилкову ідею щодо того, що, якщо вони

“нав’яжуть” Божий закон своїм дітям, то діти будуть “любити” і “слідувати”

за Богом, коли вони подорослішають.

В. Біблійні спостереження щодо дітей :

1. Дитина є частиною батьків протягом їхнього життя на землі!

2. Дитина може стати частиною батьківської найбільшої радості!

3. Дитина може стати частиною найбільшої батьківської скорботи, печалі!

4. Дитина також буде частиною у тому плані, що батьки будуть нести

відповідальність перед Ісусом Христом за виховання дітей:

“... перед судовим престолом Христовим” (2Кор. 5:10).

“Бо мусимо всі ми з’явитися перед судовим престолом Христовим, щоб

кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він,- чи добре, чи лихе”.

I. Яке основне призначення дитини ?

“Діти - спадщина Госполдня, плід утроби - нагорода! Як стріли в руках того

велетня, так і сини молоді : блаженний той муж, що сагайдака ними

наповнив,- не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із

ворогами !”

( Пс.127 :3-5).

А. Дитина є “Дар “ від Бога , - спадщина ( Це не є щось “погане”).

1. Дар , спадщина - це “хороша “річ !
Коли одна людина дає справжній “подарунок” іншій людині, це є вираженням
любові і турботи. Призначення цього подарунка - допомогти або підбадьорити,
заохотити -стати благословінням !
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2. Дитина - це є також “хороше” !
Боже призначення дитини - це благословіння ! Кожна дитина є Його
“даром” від серця для нашого життя.

3. Примітка : Якщо ми не визнаємо дитину, не бачимо її як “дар від Бога”, ми не
повністю розуміємо Божого призначення дитини.

4. Дитина - є “спадщиною” !
Єврейське слово “дар” також означає “спадщину”.
“Спадщина” - це є “ багатство, насліддя” , яке отримане від певної сім’ї.
Тому “дар” дитини є частиною того, що Бог ділиться Своїм “багатством” з
нами. Він ділиться з нами саме тим , що є дійсно важливим у житті!

Б. Дитина - це є “Нагорода” від Бога ( а не “повинність”).

1. Нагорода є “додатковим” благословінням!

Це дещо, зв’язане з “цінністю”, що є “додатковим”. Ми отримуємо це як

результат хорошого поводження і вчинків.

2. У “досконалому” еденському саді , Бог дає “додаткове” благословіння Адаму і

Єві - дітей. Цей принцип продовжується і після входження у світ “гріха”. Діти

все ще залишаються “додатковим” благословінням від Бога і вони саме так

повинні розглядатися батьками.

В. Дитина як “Стріла” (влучена в “ціль”).

1. Історична значимість :

а. Стріла раніше використовувалася як знаряддя для “забезпечення” !

“Стріла” в руках досвідченого мисливця використовувалася для того , щоб

вбивати звірів і забезпечити їжою свою сім’ю.

Існування і те, чи виживе сім’я залежало саме від цього аспекту.

б. Стріла раніше використовувалася для “ захисту” !

У руках досвідченого солдата, “стріла” використовувалася для того, щоб

вбивати ворогів, які нападали на місто або народ.

Існування і те, чи виживе сім’я залежало і від цього аспекту !

2. Духовна значимість :

а. Стріла є завжди призначена на ціль !

б. Так само і дитина призначена на ціль !

У житті матері :

Мати вчиться “віддавати своє життя” через народження дітей і їх

виховання.

У житті батька :

Батько навчається Біблійних “приорітетів” життя через свою

відповідальність щодо дітей.

3. Застереження : Батьки можуть “відхилитись” від Божих стріл !
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а. Хтось один з батьків, або обидвоє можуть відкинути дитину, яку Бог

посилає їм !

Деякі типові причини :

Певним чином дитина не відповідає надіям і сподіванням батьків!

Дитина має певні обмеження - або розумові або фізичні !

Дитина дуже “ відрізняється” від своїх батьків !

З дитиною дуже “важко” впоратися, мати з нею справу !

б. Бог потребує, щоб батьки були відповідальні за своїх дітей. Тому Він по

своєму незмінному і незалежному виборі дає їм їх.

Жодне “відхилення” від дітей єбезвідповідальністю і непослухом

перед Богом!

в. Це неприйняття і відкинення дитини батьками з руйнівною силою

впливає на неї, тому що батьки не розуміють Божий план щодо того, що

дитина є “інструментом” у руках Божих.

Г. Дитина забезпечить “безпечне майбутнє” !

1. Батькам дається порада, повеління наповнити свого сагайдака !

а. Сагайдак - це шкіряна сумка для “стріл”.

б. Чим більше “стріл” чоловік мав у своєму сагайдаку , тим краще він був

приготований для того, щоб захищати і забезпечувати.

в. Примітка : Бог визначає кілкість “стріл” у сагайдаці - таким самим чином

Він визначає кількість дітей !

Бог визначає для деяких пар взагалі не мати дітей - їхній

сагайдак є “наповнений” Божою значимістю.

Бог визначає для деяких пар мати багато дітей - їхній сагайдак

є “ наповнений” Божим керівництвом !

2. Батьки отримують майбутнє забезпечення і захист від дітей.

а. Єврейський текст змальовує чітку картину у цьому вірші.

б. Обіцянка того , що чоловік, чий сагайдак є “наповнений”, “не буде

посоромлений”, коли йому потрібно буде мати справу з “ворогами” у брамі.

в. Брама міста була місцем, де звершувалися різноманітні справи :

Купівля і продаж різного характеру ;

Всі суперечки також вирішувались тут.

г. Картина є приблизно такою : Чоловік кличе свого “ворога” вирішити

суперечку. Чоловік робить звичну річ - він каже : “Зустрінемося біля брами.

Я візьму своїх синів , а ти візьми своїх синів.” Догадайтеся, хто виграє цю

суперечку ? Чоловік , у якого є більше синів.

3. Навіть тепер, коли багато народів, націй мають різноманітні “соціальні” або

“урядові” програми “гарантованої безпеки” своїм громадянам і деякі сім’ї

мають страхівку і інвестиції на майбутнє. Але діти все ще залишаються

найкрашою гарантією для безпечного майбутнього.
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Біблійний принцип : Батьки повинні “забезпечити” своїх дітей, коли вони ще

у дитячому віці ; а діти повинні “забезпечити” своїх

батьків у старому віці.

II. Які основні потреби дитини ?

А. “Безпека” :

1. Кожна дитина народжується з питанням : “ Чи я є бажаною ?”

2. Кожна дитина народжується з “ невидимим радаром”, який прикріплений до її

чола ! Ви його не побачите, але він там ! Ви його не почуєте, але він вже

“сигналить” ! “Ви хочете мене? Ви хочете мене ?”

-Цей “радар” відчуває чи є справжнім батьківське прийняття дитини !

-Цей “радар” зчитує інформацію з неймовірною точністю і майже неможливо

обманути дитину у цьому питанні.

Б. “Самооцінка” :

1. Кожна дитина народжується також і з другим запитанням : “ Чи маю я

особисту цінність? ”

2. Кожній дитині призначено Богом розвивати відчуття “самооцінки” або

“значимості”, відчуваючи “захищенність” у її домі.

Пам’ятайте, діти рідко помиляються у тому, як вони “зчитують” своїх батьків !

Якщо батьки по-справжньому люблять і визнають їх, то це стане найбільш

важливим для формування їхньої “самооцінки”, “самоповаги”.

Якщо батьки не люблять і не приймають їх, вони будуть мати проблему щодо

своєї “самоповаги, самооцінки” і дуже часто будуть проводити своє майбутнє ,

щоб доказати комусь, що вони чогось варті.

В. “Інструктаж” (Дисципліна) :

1. Кожна дитина повинна бути навчена відповідям на запитання : “Які є

обмеження , ліміти у житті? ” і “Яким принципам ми повинні слідувати, щоб

не терпіти важких наслідків ? ”.

2. Приповістки Соломона 22:15 стверджує :

“До юнакового серця глупота прив’язана, та різка картання віддалить від

нього її ”.

Діти повинні бути захищені від природньої нестачі дисципліни та

“інструктажу” зразу ж після народження .

Г. “Істина” :

1. Кожна дитина повинна бути навчена відповідям на запитання: “Що триває

вічно ? ”, “Що дає тривалу мету і значення ?”.

2. Тільки розкрите , пояснене Слово Боже дозволить дитині вчитися :
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“ Не складайте скарбів собі на землі...

Складайте ж собі скарби на небі ...”

( Мт. 6 :19 -20 ).

Вічна “істина” не є природньою, її треба навчитися !

III. Як батьки повинні забезпечувати ці потреби дітей ?

А. Прип.Соломона 22:6 :

“Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не вступиться з неї ”.

1. Обіцянка : Цей вірш говорить про могутній принцип - що батьки мають

найбільш значний вплив на життя дитини.

** Цей вплив залежить від того, якою людиною я є !

2. Небезпека :

Ми вже обговорювали типове нерозуміння і неправильне коментування цього

вірша.

а. Деякі батьки думають, що “вплив”, який вони маютьна своїх дітей,

виходить з їхніх “слів”, “словесного навчання”, що саме слова мають такий

величезний вплив на дітей.

б. Це є неправильно, тому що не “слова” батьків залишають відбиток на

довгий час, а внутрішній характер, природа батьків .

в. Пам’ятайте, що не допустимо обманювати своїх дітей. Вони завжди знають

хто ми є і ким ми є !

** Небезпека надходить тоді, коли те , що ми говоримо ,протирічить, не

відповідає тому, ким ми є насправді !

Загальне застереження є у таких словах :

“Те, чим ти є, говорить так голосно,

що я не можу чути що ти говориш!”

3. Ключові слова :

а. “Привчай” (виховуй) :

Єврейське слово = chanak.

Значення : є два повністю правильні переклади :

� “привчати, настановляти” означає “посвячувати в щось”, “вчити” .

Корінь слова означає : “церемонію закладення першого, основного

каменю у будівлі”, тобто “ починати щось”.

** Загальний досвід сьогодення , щоб викликати або стимулювати

“смоктальний рефлекс” у дитини , був такий, що на піднебіння ставили

трішки цукру або меду.
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� слово “настановляти, повчати” означає “обмежувати”, “спричиняти

тиск “. Це визначення змальовує чітку картину, схожу на ріку, яка тече

двома берегами, які вказують їй на напрямок течії. Таке ж відбувається з

дітьми : батьки вказують напрямок дітям , “обмежують” їх.

б. “Шлях , яким він повинен слідувати, йти” :
Ця давньоєврейська фраза може бути перекладена у двох варіантах :

Перший варіант є поданий тут :

“... привчай юнака до дороги , якою він повинен

йти”

основа , значення цього перекладу є у слові “дорога”,
“шлях”,якою дитина повинна слідувати- Божій “меті” і “цілі” у

його житті.

Батьки повинні “привчати” дитину доБожих цілей і Божого
призначення у житті дитини.

Другий варіант, згідно єврейського тексту є :

“... привчай юнака до дороги його” (так і є в укр.перекладі).

основа , значення цього перкладу є у слові “дорога”, “шлях”, яку
Бог призначив для дитини.

Батьки повинні “розпізнати” Божий план ,призначення у

дитині. Кожна дитина є по - своєму унікальна, всі діти є різні.

Кожна дитина має своє “призначення”.

** Небезпека :
Батькам часто не вдається розпізнати Божий план щодо своєї
дитини- вони думають, що “всі діти є однакові” і тим самим не
розуміють і не бачать Божого призначення для дитини.
Батьки часто мають для своєї дитини свій власний план, розклад -
вони очікують від дитини, щоб вона гармонувала щодо їхніх
“планів” і “очікувань, сподівань”.А це є егоїзм.
Батьки часто не довіряють Богу - не вірять у те , що Його плани і
призначення є “найкращими” для дитини.

4. Застосування :

а. Це є надзвичайно важливим для батьків працювати разом - бути у згоді

щодо виховання своїх дітей. Від обидвох батьків вимагається “обмежувати”

шлях своєї дитини - “тиснути”, “направляти” дитину до Божої мети.

Якщо не дати цього “навчання”, дитина залишається без потрібного

напрямку, шляху і попадає під негативний “самовплив” і вплив “вулиці”.

б. Це надзвичайно важливо для батьків розпізнати Божий план у кожній

дитині.Деколи батьки зачасто відкидають дитину, яка “відрізняється” від них

або відрізняється від того, що вони хочуть бачити в ній. Це руйнує

“самооцінку, самоповагу”дитини і приховує Боже призначення і Божий

план від дитини.

Б. Ефесянам 6:4 :
“А батьки, - не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й

остереженні Божому ! ”
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1. Ключова особа :

а. Обидвоє батьків є відповідальні за те, щоб забезпечити “потреби” своїх дітей,
хоча “батькові”відводиться більша, основна відповідальність. Він є
лідером у вихованні дітей.

б. “Мати” повинна покорятися лідерству батька. Вона також є ключом до
гармонії у домі і до “постійного” дисциплінування дітей.

в. Роль , участь матері є життєво важливою. Мудрий батько ніколи не буде
намагатися виховувати своїх дітей без участі і задіяння у цей процес матері.
Вона має особливу, дану Богом здатність розпізнавати що є “добрим” для її
дітей.

г. У більшості сімей мати проводить більше часу з дітьми , але батько є
відповідальним за те, що діється у домі , навіть якщо він не є присутнім на
даний момент. Це вимагає відповідного спілкування і співпраці між
батьками.

д. Примітка : Коли чоловік є “відсутнім” у домі, а це - у випадку смерті або
розлучення, Бог дає особливу міру “благодаті” дружині-християнці, яка
шукає Його допомоги. Місцева церква або община, в яку задіяна дана сім’я,
несе особливу відповідальність за матерів, які змушені виховувати своїх
дітей без батька.
“Чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем оця: зглянутись

над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від

світу”

(Як. 1 : 27).

2. Особливі інструкції :

а. “Виховувати в напоминанні...”

Грецьке слово “напоминання” ( “дисципліна”, “настанова”) = paideia

Значення : Виховання за допомогою дій, вчинків , які дисциплінують,

направляють.

В оригіналі це означало “інструктувати дітей”.

“ Це розвинуло теорію про покарання , тому що кожна

ефективна настанова для грішних дітей , у яких грішні батьки,

включає у себе сам акт покарання, направи”(Зодіат).

Це слово визначає те, щобатько здійснює необхідні основні кроки в

коректуванні, направі щодо виховання своїх дітей.

б. “ Виховуйте їх у напоминанні йзастереженні ... “

( У деяких перекладах на укр м. “... у навчанні та настанові”).

Грецьке слово для “застереження”, настанови ( “повчання”)=nouthesia.

Значення : “ Закласти в душу” через навчання.

“Необхідне навчання через слово підбадьорення, коли воно

виявляється достатнім, але також і через слово потіхи, догани,

направи, якщо це потрібно” ( Зодіат).
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Це слово потребує від батька використання слів підбадьорення, коли
це необхідно для направи .

3. Висновки : Батьки дають настанови своїм дітям через...

а. Формальне навчання : Батько “навчає” своїх дітей Біблійним істинам і життя
запланованим , конкретним способом. Він хоче
“вкласти в їхні душі” факти істини !

б. Неформальне навчання : Батько “навчає” своїх дітей Біблійним істинам і
принципам життя, не керуючись ніяким планом . Для
цього він використовує “особливі моменти” в житті
дитини.

4. Принцип застосування : Еф. 6 : 4 вимагає “твердого”, безперечного
присвячення батьків своїм дітям.

Заява : “Немає нічого такого, що могло б знищити мою любовдо дітей !”

Застереження : Якщо батько говорить це своїм дітям, він повинен слідувати
своєму слову. Багато дітей будуть “випробовувати” ваше присвячення
їм!

Підбадьорення : Ніщо не змальовує кращої картини любові Бога, ніж картина
істинної любові “батька”! Саме тому Бог називає Себе нашим
“Батьком” (Еф.2:1) і саме через це нам заповідано називати Його
“Батьком” (Рим.8:15; Гал.4:6).

5. Небезпека : Постійно шкодити дитині !

а. Ефесянам 6:4

“ А батьки, - не дратуйте дітей своїх , ...”

1. Ключове слово :

“дратувати” = parorgizo = “гніватись з”

“ розлючувати, дратувати”

Це слово є злиттям двох гр ецьких слів :

para = “поруч”, “біля”, “близько до”

orgizo = “дратувати,розгнівати, вивести з себе”.

2. Небезпека : Можна поранити душу дитини !

“ Серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості”

(Прип.Сол.17 :22).

“ Дух дійсного мужа виносить терпіння своє , а духа прибитого хто піднесе

?”

(Прип. Сол.18 :14).

** Дитина народжується з даною від Бога потребою до любові та прийняття

батьком та матір’ю. Коли батько “ламає дух” дитини, потреба у любові

замінюється біллю та гнівом !
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Заява : “Те, як ти зі мною вчинив, доказує, що ти не любиш мене - саме тому я

тобі нічим не зобов’язаний!”

** “Пам’ятайте, “поранений дух” завжди переростає у “Гіркий корінь ” !

б.Колос. 3:21

“ Батьки, - не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони!”

1. Ключове слово :

“дратувати” = erethizo = “ викликати гнів, дратувати”

2. Небезпека : Викликає “засмучення”, “розчарування” у дитини !

“падати на дусі” = athumeo = “падати духом”

“бути без настрою”

3. Заява : “ Я не можу більше ! Я більше і не буду намагатись! Тобі неможливо

вгодити! Все, що я роблю, дратує тебе !”

IV. Які сімейні звичаї можуть “зламати дух” дитини ?

А. Вимога дисципліни у гніві :

Це говорить про : Відштовхування, неприйняття особистості !

1. Коли дитина робить щось неправильно, її потрібно виправити ! Погана

поведінка або погане відношення повинне бути виправлене! Це включає у себе

покарання “різкою” (Прип.Сол. 23 :13).

2. Проте , покарання дитини не повинне чинитись у гніві ! При покаранні у гніві

дитина забуває справжню, істинну причину покарання ( погана поведінка), а

пам’ятає тільки гнів батьків !

** Покарання у гніві - це “гріх” ! Воно потребує “прощення” !

Б. Непослідовність покарань :

Це говорить про те, що у батьків немає визначених стандартів !

1. “Непослідовність покарань” означає те, що батьки одного разу карають дитину

одним способом, а другого разу - іншим способом. Або за той самий вчинок

батько карає одним способом, а мати - іншим.

2. Така поведінка батьків спантеличує дитину. Дитина починає запитувати

себе,чи завжди його погана поведінка буде покарана, чи вона деколи йому

буде прощатись !

** Батьки повинні прийти до “згоди” відносно дисципліни в сім’ї !

В. Улюблені в сім’ї :

Це говорить про те, що ви принижуєте особисту значимість дитини !

1. Всі діти є дуже різні ! Одних легше любити, з ними легше спілкуватись, ніж з

іншими ! Ми схильні приймати тих дітей, які “подібні” до нас і тримати на

відстані або відкидати тих, які “не подібні” до нас !
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2. Батьки - християни повинні знати, що кожна дитина має однакову цінність. І

ми повинні просити Божої допомоги по відношенню до кожного без

виказання певної переваги !

** Як часто я чую від дорослих вже людей : “Мій батько / мама ніколи не

любили мене так, як мого брата / сестру ! ”

Г. Подвійні стандарти :

Це говорить про : недостатність чесності в житті батьків !

1. “Подвійні стандарти” - це коли батьки встановлюють для себе одні правила, а

для дитини - цілком інші.

Приклади : Певна поведінка дозволена батькам, але не допустима для дітей !

Певні слова можуть використовуватись батьками, але карається,

якщо це роблять діти !

Дітям вказано відвідувати церкву, а одному з батьків, або й обом

можна пропустити одне служіння, інше...

2. “Подвійні стандарти” спантеличують дітей. Вони починають запитувати себе,

чи є взагалі які-небудь “абсолютні” стандарти чи ні . Чи від всіх християн

очікується Біблійна поведінка, не зважаючи чи ти дорослий, чи дитина. Чи від

дорослих очікують одного, а від дітей і підлітків - зовсім іншого?

** Діти дуже добре розпізнають “справедливість” і “чесність” у своїх

батьках. Вони знають, якщо щось є “істинним”, то воно є істинним для всіх -

чи ти дитина, чи ти дорослий !

Д. “Нездійснені очікування” :

Це говорить про : відсутність особистої значимості дитини !

1. Більшість дітей надзвичайно бажають уваги і часу від батьків. Коли батьки,

особливо батько, обіцяє сім’ї або окремій дитині , ця обіцянка приймається

дуже серйозно - дитина будує свої очікування на обіцянці батька. Багато дітей

починають “підганяти час” - вони не можуть дочекатись виконання цієї

обіцянки! Вони мріють про те, скільки задоволення вони від цього отримають!

2. У вихорі життя багато батьків “забувають” про свою обіцянку. “Забути” про

обіцянку - означає забути про дитину ! Деколи батьки пам’ятають про

обіцяне, але не дозволяють обставинам виконати це і “відкладають” обіцянку

до кращих часів! Те, що ви дозволяєте обставинам стати важливішими ніж

виконання обіцянки, - для дитини означає відкинення !

Примітка : Ми не говоримо про одноразове невиконання вашої обіцянки, ми

говоримо про “встановлений” зразок поведінки ! Дитина простить вам

одноразовий промах !

** Обіцянка, яку ви дали дитині , формує його “самооцінку”,

невиконана обіцянка ставить під загрозу його “самооцінку “!

Е. Відсутність любові до партнера у шлюбі :
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Викликає : Незахищеність дитини !

1. Найбільш великим людським джерелом “захищенності” дитини є любов

батьків - їх любов одне до одного !

Любов батьків є дуже важливою для дитини. Кожна дитина повинна знати,

що її люблять батьки !

Проте основне почуття захищеності у дитини базується на стабільності

взаємин між батьками - їх любові одне до одного. Поки дитина не може

виразити це відчуття у словах , вона володіє підсвідомою чутливістю до

реальних взаємин між батьками і їх стабільністю.

2. Коли дитина знає, що тато і мама люблять одне одного, в ній формується

необхідна основа для захищеності в житті. Якщо дитина відчуває, що між

батьком і матір’ю немає любові , - основа буде неміцною , або буде зовсім

відсутньою !

** Застереження : Природньо, що кожна дитина бажає, щоб її батьки

любили один одного!

Якщо вони люблять одне одного, це дає дитині збалансовану, повноцінну

любов і прийняття обидвох батьків .

Якщо вони не люблять одне одного, дитина відчує себе “поміж двох

вогнів”, що в кінцевому результаті змушує його вибрати сторону одного з

батьків. Дитині ж не призначено бути в такому становищі , це залишає у

неї у душі емоційний шрам на все життя ! Часто в любові до батьків

з’являється нерівновага. “Біль” від цього приводить до “пораненого

духу”, який у свою чергу переростає у “гіркоту” і “відкинення” !

Примітка : У Західному світі , де зростає популярність розлучень по

найменшій причині або без причини, дітям завдається велика шкода через

розділення сім’ї і шлюбу. Я часто чую висловлювання підлітків : “ Я розумію ,

що батько і мати не люблять одне одного, але чому вони мене не люблять

настільки, щоб залишитися разом ? ”

V. Як зцілити “поранений дух” ?

А. Коли я усвідомив, що спричинив біль своїй дитині :

1. Я повинен “визнати” мій гріх перед Богом !

“ Коли ми свої гріхи визнаємо , то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам

простити, та очистити нас від неправди всілякої”

( 1 Ів. 1 :9).

“визнавати” = homoiogeo = “ говорити теж саме”

= “сказати про теж саме”

Значення : “Згодитись” з Богом - “сказати те ж, що і Він говорить” про мій

гріх! (Див. Пс. 49 і 30).

2. Я повинен “визнати” свій гріх перед тим, кого я образив, зробив боляче -

перед моєю дитиною !
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“ Я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне , щодо Бога й

людей”

(Дії 24 :16).

а. Павло знав, що “невинне сумління” починається з визнання гріха перед

Богом. Він слідував цій настанові - в 1Ів.1:9 - отримати Боже “прощення” і

“очищення”.

б. “Невинне сумління” “щодо людей” (перед людьми) було також дуже

важливим для Павла. Він знав, що це є основою для владного свідкування,

свідчення.Він бажав , щоб жодна людина не мала підстави звинуватити його ні

в чому . Тому він намагався зберегти “чисте” і “невинне сумління” по

відношенню до людей !

** Коли Павло згрішив у людських взаєминах, він спочатку шукав Божого

прощення, а потім - прощення тієї людини, яку він скривдив !

** Коли батьки грішать проти своїх дітей і “ламають дух дитини”, то вони

спочатку повинні шукати Божого прощення, а потім - прощення дитини !

Примітка : Це здається дуже незвичним для нашого людського розуму.

Це не співпадає з образом нашого мислення. Проте це - один з найбільш

впливових і діючих принципів Слова Божого !

в. Пропозиція : Наступна заява допоможе вам, якщо ви просите прощення у

того, проти кого ви згрішили :

“Бог показав мені,

яким я був неправим, коли ... __________________

Чи ти простиш мене ?”

3. Я повинен змінити мою поведінку, яка ранить, спричиняє біль !

Мої щирі слова , коли я прошу прощення, будуть пустими і нічого невартими,

якщо я не слідуватиму згідно цього у моїй подальшій поведінці.

Як ?

“ І кажу : ходіть за духом - і не вчините пожадливости тіла...

А плід духа: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя,

віра, здержливість, лагідність...”

(Гал. 5:16,22-23).

Примітка: Керівництво Духа Святого у моєму житті виробляє “плід” Духа

Святого. Ці дев’ять характеристик є знаком того, що Христос перебуває у мені

!

** На місце “негативної” поведінки стає “плід” Духа Святого, який

виробляється через вияв, зображення Христової “любові” !

** Христос “в мені” робить мене цілком іншою людиною як вдома, так і в

сім’ї!
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Б. Якщо я є тою людиною , кому батьки завдали болю :

1. Я повинен “визнати”, що моя біль, образа є гріхом , якщо я до сих пір
тримаю це в собі !

“ ... сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте !”

(Еф.4 :26-27).

2. Я повинен визнати “небезпеку” гіркого кореня !

“ Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб “не виріс який

гіркий корінь і не наробив непокою”, і щоб багато - хто не опоганились тим”

(Євр.12 :15).

Бог дає “благодать” для прощення гріхів наших батьків для того, щоб нам не
стати “рабами” гіркоти.

3. Я повинен підкоритись Богу і простити тих, хто завдав мені болю !

“ Усяке подратування, і гнів , і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від

вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві,

прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив ! “

(Еф.4 :31-32).

Пам’ятайте, ми повинні “прощати” так само, як ми були прощені :
коли ми це не заслужили;

коли ми про це не просили !

Це включає і наших батьків ! ( Або інших членів нашої сім’ї, або родини).
Заява : “Небесний Батько, я вибираю простити (ту людину, яка скривдила мене)

так само, як ТИ простив мене - вони не заслужили цього і мене про це
не просили, але я роблю це в ім’я ТВОЄЇ любові і силою ТВОГО імені !”

4. Я повинен зробити крок дії , щоб показати своє прощення !
“ Отже, будьте наслудувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в

любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас Самого Себе...”

(Еф.5 :1-2)

Любов Бога до людства “виявилася” поміж нами через життя і смерть Сина
Божого!
Божа любов і прощення у мені повинні бути побаченими іншими.
Крок дії є дуже впливовий. Як би ми відносились до людини, яку ми простили,
якщо вона завдала нам “болю” і “розчарування” ? Чи ми би відвідували її ? Чи
спілкувалися би ми з нею, як з іншими ? Чи дарували би ми їй подарунки і
допомагали ? А це власне є те, що ми повинні робити, щоб інші помітили наше
справжнє прощення!

VI. Які є наслідки того, що батьки не забезпечують потреби своїх

дітей ?

А. Діти будуть жити “у глупоті” :
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“До юнакового серця глупота прив’язана , та різка картання віддалить від

нього її ”

(Прип.Сол.22 :15).

Б. Діти будуть переживати “болі” і “невдачі” :

“ щоб добре велося тобі...” ( Еф.6:3).

В. Діти можуть пережити “ранню “ смерть !

“... і щоб ти був на землі довголітній ! ”

Г. Батьки можуть переживати “горе” і “сором” :

“Різка й поука премудрість дають, а дитина залишена тільки собі, засоромлює

матір свою”

(Прип.Сол. 29 :15).

VII. Які є переваги того,що батьки забезпечують потреби дитини ?

А. Діти будуть “слухатись” своїх батьків :

“Діти, - слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе !” (Еф.6:1).

Б. Діти будуть “шанувати” своїх батьків !

“ Шануй свого батька та матір” - це перша заповідь з обітницею ! ”

( Еф. 6 :2).

В. Діти будуть “успішними” в їхньому особистому житті :

“Щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній ! ”

(Еф.6 :3).

Г. Діти будуть приносити “радість” батькам :

“Карай сина свого - й він тебе заспокоїть, і приємнощі дасть для твоєї душі”

(Прип.Сол.29 :17).

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ

ОСНОВНІ БІБЛІЙНІ ПРИНЦИПИ СІМЕЙНОГО
ДУШЕОПІКУНСТВА.

Частина восьма : Взаємини християн і церкви :
“Чи є у моєму житті місце для церкви ? ”

Вступ :

А. Спостереження : З “П’яти Біблійних життєвих приорітетів” життя, двома
останніми часто нехтують!

Пам’ятаєте “П’ять Біблійних життєвих приорітетів” ?
1. Ісус Христос;
2. Чоловік і дружина;
3. Діти;
4. Тіло Христове - Церква;
5. Робота.
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-Основний матеріал цієї книги зосереджений на перших трьох “приорітетах”.

-Сторінки, які залишилися у цьому Підручнику для Пасторів будуть базуватись
на поясненні останніх двох “приорітетів”.

-У цьому розділі ми будемо приділяти увагу “Церкві”.

Б. Питання : Що таке “Церква” ?

“Організована” церква існує у різноманітних формах у цілому світі. Метою цього
розділу не є обговорення чи суперечки про різноманітні форми організації ,
функції чи методи вираження.
Єдиним питанням для обговорення буде : “Що говориться про Церкву в Новому
Заповіті ? ” І нехай кожен пастор чинить згідно своїх поглядів, переконань, які
базуються на Слові Божому !
Головна думка цього розділу в тому, що християнська сім’я не може бути
духовно здоровою без правильних взаємин з Тілом Христовим, Його Церквою. І
саме тому, батько - християнин повинен розуміти, яке місце займає Церква в
житті його сім’ї !

Ми запитуємо : “Що таке Церква?”
“Церква” - це виконання обіцянки, яку дав Ісус Своїм апостолам уМт.16:18:

“І кажу Я тобі, що ти скеля,

і на скелі оцій побудую Я

Церкву Свою, - і сили адові

не переможуть її ”.

1. Ісус Христос сказав, що “Церква” це буде те, що Він вчинить - це буде Його
праця !

2. Ісус Христос сказав, що навіть “сили адові”, пекло не зможе завадити Йому
виконати обіцяне - створити Церкву.

3. Грецьке слово для “Церкви” = ekklesia.

а. ekklesia походить від грецького дієслова ekkaleo і означає “закликати”.

б. ekklesia було звичайним , загальноприйнятим словом у грецькому світі часів
Павла і означало : “ті, хто були покликані і зібрані”для суспільних справ
вільної держави ; або законодавчий орган вільних громадян “покликаних
разом”, “зібраних” геральдом. Ekkletoi ( “покликані” ) являли собою
ekklesia ( “зібрання”, “асамблея”).
Ключ : Ці люди “збиралися” згідно своєї свобідної волі, тому що хотіли
цього !

в. Так як ап. Павло використав це грецьке слово в Новому Заповіті, то це
означає Церква - ekklesia : “зібрання тих, кого до Себе зі світу покликав
Бог” . Він “Геральд”, “Який зібрав” покликаних людей за допомогою
Духа Святого і Євангелії. “Церква” - це люди, які покликані Богом.
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4. Сьогодні ця обіцянка виповнюється у цілому світі. Дорогі брати пастори, де б
вас тільки не розмістив Бог, знайте, що ви є слугами Ісуса Христа і Його
дорогоцінному Тілу - Церкві. Для нас - велика честь служити Його Тілу :

-“пасти” Його овець (Ів. 21:15-17)
-вартувати “стадо” від “лютих вовків”,як каже Павло
в Діях 20:26-32;

-“трудитись” подібно до Павла, “...щоб представити всякого чоловіка
досконалим”, (зрілим) у Христі (Кол.1:28).

5. “Церква” є Тілом Христовим - місце безпеки, захисту, стабільності для
християнина і його сім’ї у ці тривожні та бурхливі часи.
Ніяка сім’я не може бути такою сильно і здоровою, якою їй призначено

бути від Бога без певного залучення у місцеве “зібрання” або “Церкву”!

I. Що таке хрстиянські “взаємини” з Церквою ?

А. Кожен християнин є “Членом” Тіла Христового - Церкви !

“ Бо ми всі одним Духом охрищені в тіло одне, - чи то юдеї, чи геллени, чи раби,

чи то вільні,- і всі ми напоєні Духом одним”

( 1Кор.12 :13).

1. Кожен християнин є членом правдивого Тіла Христового, Церкви, так як ми є
вміщені у Ньому Духом Святим. Саме це має на увазі Павло у своїй фразі : “у
Христі”. Будучи християнином, людина повинна бути “у Христі” ! Бути “у
Христі” означає бути частиною Його Тіла.

2. Це є Вселенська Церква , яка об’єднує у собі всіх християн, які коли - небудь
були спасенні з початку “Церкви” або тих, хто ще будуть спасенними аж до
кінця “віку” цього. Сам Ісус Христос є “Головою” Церкви (Еф.1 :22; 5:23).

Б. Кожен християнин повинен бути “Членом Місцевої Церкви”.

“ І уважаймо один за одним для заохоти до любові й до добрих учинків. Не

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

скільки більше ви бачите, що зближається день той”

(Єв р.10:24-25).

1. Тут є чітка настанова - “Не залишайте зібрання віруючих!”

Якщо ви - християнин , то повинні “збиратись” разом з іншими
християнами.

Позитивне : Спілкування з іншими християнами підбадьорить
вас.Це допоможе вам !

Негативне : Відмежуючи себе від спілкування з іншими
християнами , ви залишаєте себе без “підбадьорення”,
яке нам дуже потрібне з наближенням “дня того” !
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2. Це є Місцева Церква, яка об’єднує у собі християн в певній географічній зоні,

які мають “одні думки” в Господі. Місцеву Церкву веде Ісус Христос,

використовуючи “призначене” лідерство пресвітерів і дияконів . (2Тим.3:1-

13,Тит.1:5-9).

II. Яким повинно бути наше “відношення” до цих взаємин ?

Слово Боже чітко характеризує християнське відношення до Церкви і до її

лідерів, керівників :

А. “Пошана” (Повага) .

“А пресвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною

честю , а надто ті, хто працює у слові й науці”

(1Тим. 5 :17).

1. “Пресвітер” = presbuteros= старійшина; “людина, старша за віком”, “зріла”

людина .

2. “ Які добре пильнують діла”.

-

а. Церковний лідер володієвладою , яку дав йому Бог.Це влада, щоб

“пильнувати діла” в місцевому зібранні.

б. Церковний лідер, пресвітер повинен бути“вірним” Божому поклику до

керівництва над місцевою Церквою, даючи їй Божу мудрість .

3. “Наділяти подвійною честю” .

-

а. Всіх церковних лідерів потрібнонаділяти “честю”, тому що вони займають

становище , призначене їм Богом.

б. Ті, хто “наполегливо працює”, проповідуючи і навчаючи, повинні

отримувати “особливу” честь.

в. Прийміть до уваги , що відданий пастор “наполегливо працює” над ...

“проповіддю”, - виголошуючи Євангелію ;

“навчанням” , - глибоко і детально вивчаючи Слово Боже.

Б. “Любов” ( Пошана).

“Благаємо ж, браття, ми вас, - шануйте тих, що працюють у Господі, і

навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю. Між собою

заховуйте мир ! ”

( 1 Сол. 5 :12-13 ).

1. “Шанувати” - тих, хто “наполегливо працює”, виконуючи свої обов’язки.

2. “Ті, хто над вами, відповідальні за вас” - влада призначеного Богом лідерства.

3. “Ті, хто навчають вас” - тут зосереджується увага на лідерстві, що це є

основою.

4. “ У великій любові їх майте”- остаточний результат вірного служіння у Церкві.
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** Примітка : Неправильне відношення до керівництва місцевої церкви може

завдати великої шкоди сім’ї !

III. Якими є “обов’язки” цих взаємин ?

Примітка : Ті “Обов’язки”, через які ви є членами місцевої церкви, насправді є

“привілеями” !

Обов’язки, привілеї християнина по відношенню до церковних лідерів можна

визначити у трьох словах :

А. “Підтримка” - матеріальна, фінансова.

1. 1 Коринтянам 16:1-2

“ А щодо складок на святих, то й ви робіть так, як я постановив для

Церков галатійських. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає

собі та збирає, згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити

тоді, аж коли я прийду”.

Принцип : Християнин повинен підтримувати місцеву Церкву так , як Бог

“благословляє” його ( по мірі того, як йому ведеться).

2. 2 Коринтян 9 :6-8

“А до цього кажу : Хто скупо сіє, - той скупо й жатиме, а хто сіє щедро ,-

той щедро й жатиме ! Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, - не в

смутку й не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає ! А Бог має

силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому

всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком...”

Принцип : Бога прославляють не за те, що Він дає з “примусу” або “за

наказом”, Бога прославляють за те , що Він дає зі Своєї сердечної любові.

Важливою є “мотивація”, а не “кількість” !

Б. “Підтримка” - Особиста.

“ Не приймай скарги проти пресвітера, хібащо при двох чи трьох

свідках. А тих, хто грішить, картай перед усіма, щоб і інші страх мали”

( 1 Тим. 5 :19-20 ).

1. “Не приймай скарги” -

а. Багато людей звинувачують церковних лідерів. Деякі “звинувачення”

надходять з церкви, деякі - ззовні.

б. Вказівка цього вірша є дуже чітка: “Не приймай” негативних чуток і

інформації, аж поки це не буде доведено більш ніж одним свідком.

2. Принцип : Довіряй своїм лідерам аж поки не з’являться свідчення до

протилежного !

В. “Послух, покора” - Керівництво.

“Слухайтесь ваших наставників та коріться їм,- вони бо пильнують душ

ваших,як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не

зідхаючи, - бо це для вас не корисне ”
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( Єв р. 13:17 ).

1. Вказівка : “Слухайтесь” ваших місцевих церковних керівників.

2. Вказівка : “Коріться” вашим місцевим церковним керівникам.

3. Відповідальність : Керівники місцевої церкви “дадуть звіт” - Самому Христу

(Див. 1Петр.5:1-4).

** Примітка : Бути лідером церкви , Тіла Христового - це серйозна

відповідальність!

4. Застереження : “Нехай вони роблять це з радістю, а не зідхаючи !”

** Примітка : Якщо церковним керівникам не є дозволено “доглядати,

пильнувати” за Тілом Христовим, то це є зручно для

“непокірних християн”.

IV. Які “переваги” правильних взаємин ?

А. “Духовний ріст” :

“Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в Ньому ходіть,

бувши вкорінені й збудовані на Ньому, та зміцнені в вірі, як вас навчено,

збагачуючись у ній з подякою”

(Кол. 2 :6-7).

1. Розвиток “духовного росту” :

“вкорінені” “збудовані” “зміцнені”

“... в вірі”!

2. Як ?

“ Як вас навчено ! ”

3. Принцип : “ Духовний ріст” буде відбуватися , коли керівники будуть

“навчати” Біблії, а християни будуть “коритися” цим настановам !

Б. “Керівництво” :

“Слухайтесь ваших наставників та коріться їм, - вони бо пильнують душ

ваших , як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не

зідхаючи , - бо це для вас не корисне”

( Євр. 13 : 17 ).

1. Міцевим церковним керівникам дана влада і відповідальність “пильнувати,

доглядати” за зібранням віруючих.

2. Богом визначено, щоб вони робили це : “...нехай вони роблять це”.

3. Коли християни вибирають відношення “послуху” до місцевого церковного

лідерства, то Бог вільно може давати Своє “керівництво”, “направляє.

Примітка : Церковні керівники не можуть “говорити”, “вказувати” членам

Церкви, що вони повинні робити. Вони роз’яснюють волю

Божу членам Церкви і сім’ям місцевої Церкви. Остаточне



100

рішення і відповідальність належить окремому віруючому, а не

керівництву Церкви.

Б. “Захист” :

“Проповідуй Слово , допоминайся вчасно - невчасно, докоряй, забороняй,

переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки

не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі

вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть

та до байок нахиляться”

( 2 Тим. 4 : 2-4 ).

1. Віддані церковні керівники “проповідують Слово ... докоряють,

забороняють, переконують ! ”

2. Коли вони це роблять, то добре усвідомлюють, що члени церкви завжди є під

тиском нападів сатани і жорстокої та злої світової системи, в якій ми живемо.

3. Але якщо окремі члени Церкви та їхні сім’ї слідують істинному навчанню

церковного керівництва, то вони будуть захищені від обману сатани і

фальшивих доктрин.

Примітка : Цей “захист” є особливо важливим проти лжевчителів і лжегруп,

які часто не є віруючими християнами, які дотримуються Біблії.

V. Які “причини” неправильних взаємин ?

А. “Гордість” :

1. “Гордість” щодо церковних керівників часто виражається у наступних

заявах :

а. “Мені не потрібно слухати керівників моєї Церкви, тому щоя набагато

духовніший ніж вони !”

б. “Я не буду слухати керівників моєї Церкви, бо я знаю набагато більше , ніж

вони ! ”

2. Примітка : Послух по відношенню до церковних керівників дуже схожий на

послух дружини своєму чоловіку - вона кориться йому, тому що Бог повелів їй

так робити, а не через те, що хтось є “розумніший” або “духовніший”.

Б. “Невір’я” :

1. Дух протесту, “невір’я” часто виражається у наступній заяві :

“Я не вірю, що Бог може використовувати таких людей для мого

захисту чи керування мною ! ”

2. Примітка : Як від дружини вимагається вірити в те, що Бог може використати

її чоловіка для захисту і керівництва в її сім’ї, так і члени Церкви повинні
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“вірити” в те, що Бог може використати керівників цього зібрання для захисту і

керівництва.

В. “Поранений дух” :

1. Пам’ятайте, що причиною “пораненого духа” є біль і гнів від розчарування у

чомусь або комусь, кому ми довіряли. “Поранений дух” по відношенню до

церковних керівників виражається слідуючим чином :

а. “Я не буду слідувати цьому лідерству, бо я колись довіряв їм, алевони

розчарували мене! ”

б. “Я не буду слідувати цьому лідерству, тому щовони були несправедливі

щодо мене , або вони не допомогли моєму другу в Церкві. Погляньте що

вони з ним зробили !

2. Примітка : Керівники Церкви не є “досконалі” , але Бог використовує їх , якщо

їхня “недосконалість” або “помилки” є прощені !

VI. Які “наслідки” неправильних взаємин ?

А. Сповільнений “Духовний ріст” :

Коли церковним керівництвом нехтують або відкидають , це часто

відображається на духовному рості цього християнина.

Примітка : Дуже важко бути духовно здоровим або правильно спрямованим без

правильних взаємин з церковним керівництвом.

Б. Нестача “Мудрості” :

Коли є нестача духовного росту, то в результаті цього духовна зрілість є відсутня

, що і не дає можливості надбати призначеної Богом “мудрості”.

Примітка : Духовна “мудрість” не базується на тому, наскільки ми “розумні” по

людських критеріях, а на тому скільки Божого Слова є “приховано” у нашому

серці (Пс.119 : 11).

В. “Недосконалі, бідні ” рішення :

Якщо є нестача Біблійної “мудрості” , то є майже неможливим приймати “мудрі”

рішення.

Примітка : Правильні Біблійні рішення - “приємні” Богу - можуть бути

підтверджені праведним церковним керуванням.

Д. “Неправильні, помилкові” рішення :
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Якщо не вистачає духовної зрілості, то багато рішень християн можуть бути не

просто недостатньо “мудрими” , але й повністю “неправильними, помилковими”.

Примітка : Людське мислення і світські цінності будуть характеризувати процес

прийняття рішень - такий християнин у своїх рішеннях не буде відрізнятись від

невіруючого!

Е. Немає “захисту” :

Призначений Богом “захист”, даний у результаті послуху щодо церковних

керівників буде відсутнім. Християнин і його сім’я не будуть захищені від обману

сатани.

Примітка : Більшість християн слідують чи коряться деяким лідерам або

групам. Якщо ви не слідуєте за потрібними лідерами , то , лжелідери зразу ж

віднайдуть вас!

Є. “Трата” часу та енергії :

Лжелідери та лжетечії завдають великої шкоди. Вони приводять до “витрачених

надаремно” років, “змарнованої” енергії на те, що вже доказано як “лжеістина”.

Примітка : Скільки благословінь і привілей крадуть від вас лжелідери !!

Ж. “Шкода”, завдана дітям :

Наші діти будуть рости , “не поважаючи” церковних керівників.

Примітка : Вони пропустять “мотивуючу модель” батьків, які повинні розуміти

, що є в Господньому плані здійснити через Церкву.

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ

ОСНОВНІ БІБЛІЙНІ ПРИНЦИПИ СІМЕЙНОГО
ДУШЕОПІКУНСТВА

Частина дев’ята : Біблійний дороговказ щодо нашої “Праці” :
“ Розуміння важливості праці в
повсякденному житті ”.

Вступ : Практичні спостереження, базовані на “П’яти Біблійних життєвих

приорітетах”.



103

1. Бог забезпечив “наше ходження” у Ньому; багато християн не знають, як

насолодитись привілеями цих взаємин благодаті.

2. Бог дав нам Свій “план” щодо шлюбу; багато християн не знають цього і

випускають з уваги всі переваги шлюбу.

3. Бог дав нам “настанови” щодо виховання дітей; багато батьків не цікавляться

тією допомогою, яку приготував їм Бог.

4. Бог забезпечив “джерело, ресурси” для християн місцевої Церкви, але є

багато тих, які щиро вірують, але не користуються цим джерелом допомоги і

підбадьорення.

5. Для розвитку зрілості і свідкування, свідчення Бог вибрав відповідальність

“праці”; але багато християн не зростають у цих сферах через своє невір’я і

безвідповідальність.

I. Праця є частиною Божого “досконалого” творчого задуму.

А. “Праця” - це частина Божої досконалості.

“І взяв Господь Бог людину, і в еденському раї вмістив був її, щоб порала його

та його доглядала”

(1М.2 :15).

1. “Праця” була дана людству Богом ще до “гріхопадіння” .

а. Часто люди приходять до висновку, що “праця” була дана Богом як частина

покарання, накладеного на людство після гріхопадіння.

б. Проте , “праця” (порання і догляд за творивом) була частиною Божого

досконалого плану для того, щоб наповнити життя змістом. Він дав людству

працю до того , як гріх ввійшов у світ- коли твориво було ще “досконалим ! ”

в. Звідси, “праця”- це частина Божого вічного плану для життя!

2. На “працю” було накладено “покарання” після того, як гріх ввійшов у світ,

але це не змінює план Божий щодо “праці”. (Див. 1М.3 :17-19).

а. Після “гріхопадіння” все творіння підпадає під “прокляття гріха”. Від

людства до сих пір вимагалось працювати, але тепер принцип “прокляття”

перейшов на всю людську працю.

б.“Тернина й осот” вп’ялись у людську працю. Будь-який успішний

результат людських рук досягається “ в поті” - нічого не дається легко й

доступно !

в. Навіть сучасні комп’ютери і технологія є вражені тими ж “тернинами й

осотом” !
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Б. “Праця” дозволяє людині зрозуміти “Відповідальність” перед Богом

(Див.1М.2:15).

1. Бог заповів людині “порати” Сад;

2. Бог заповів людині “доглядати “ Сад;

Примітка : Бог завжди чітко визначає людську відповідальність перед

Ним. Він дає Своєму твориву знати, що від нього очікується і

потребується. Це дозволяє людині знати, як можна вгодити Богу.

В. “Праця” будує власну “Самоповагу, самооцінку”.

“ І побачив Бог усе, що вчинив. І ото - вельми добре воно ! ”

(1М. 1:31).

1. Зверніть увагу на те, що Бог оцінює Самого Себе ! Він оцінює Свою власну
працю, говорячи, що це “вельми добре”. Це говорить про те, що Бог володіє
самооцінкою, самоповагою. Все, створене Ним є досконалим !

2. Людство отримало бажання позитивної самооцінки від Самого Бога.Якщо б
гріх не ввійшов у світ, то ми б мали досконалий образ, самоповагу і
самооцінку, як і Той , Хто нас створив !Тому що ми є ств орені “за образом
Його”.

3. Сьогодні людська “самооцінка , самоповага” порушена прокляттям гріха.
а. “Світова система” , в якій ми живемо, направлена до нашої “грішної

природи”, змушує людство визначати, оцінювати себе згідно земних ,
світських стандартів.
б. Бог заповів християнам набувати, вдосконалювати свою самоповагу,

самооцінку згідно “волі” Божої відносно нашого життя (Див.Рим.12:1-2)

II. Праця дає змогу людині “забезпечувати” потреби своєї сім’ї.

“ Коли ж хто про своїх,особливо ж про домашніх не дбає , той вирікся віри, і

він гірший від невірного”

(1 Тим. 5 :8).

А. Людині вказано “дбати” про основні потреби своєї сім’ї.

1. Кожен чоловік , який намагається “забезпечувати” , буде пошанований Біблією.

2. Звідси він буде черпати “самоповагу”.

3. Є важливо розрізняти основні “потреби” і “бажання” (“забаганки”) в житті.

Б. Невиконання цього обов’язку приводить до нестачі “поваги”.

1. Особистої поваги - поваги до себе самого;

2. Поваги у шлюбі - від його дружини;

3. Сімейної поваги - від його дітей.

III. Праця дає можливість християнину підтримувати діло Христа.

А.Місцеву Церкву, членом якої він є (Див. 1 Кор. 16:1-2).

Б.Місії , які працюють у цілому світі (Див. Рим 10: 14-15).
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IV. Праця вимагає від християнина вчитись “чинити по вірі”.

А. Працівник - християнин повинен виказувати “послух” до того, хто “головує над

ним”, “керує ним”.

“ Раби,- коріться панам із повним страхом, не тільки добрим та тихим, але

й прикрим .Бо то вгодне, коли хто, через сумління перед Богом, терпить

недолю, непоправді страждаючи”

( 1Петр.2 :18-19).

1. Вказівка цього вірша повністю протирічить людському мисленню. Ми б ніколи

не подумали, що доброю відповіддю для раба буде “послух, покора”. Нам

також важко зрозуміти, як можливо мати позитивне відношення і коритися

“нерозумному” пану.

2. Від християнина вимагається “Віра” у Боже Слово для того, щоб виконати

цю настанову. Ми не повинні зосереджувати свою увагу на людях, задіяних у

дану ситуацію, і не звертати увагу на саму ситуацію, обставини.

3. Якою є Божа мета :

а. Розвивати наше особисте“свідчення” і показати віддану любов Ісуса

Христа тим, хто її не заслужив.

б. Сформувати нашу “віру” і поєднати нас з образом Ісуса Христа.

Б. Працівник - християнин повинен показати своїм співпрацівникам “поведінку” і

“відношення”, подібне Христу :

“Коли був лихословлений, Він не лихословив взаємно, а коли Він страждав, не

погрожував, але передав Тому, Хто судить справедливо”.

( 1Петр. 2 :23).

V. Наслідки невдачі :

Що відбувається , коли людина не є віддана своїй праці ?

А. Втрата мети і самореалізації.

Біблійна “самоповага” є результатом відповідальності людини щодо праці.

Б. Втрата сімейної поваги .

Жінка і діти втрачають повагу через те, що їхні життєві потреби залишаються

незабезпеченими.

В. Втрата власного свідчення людям, втрата власного прикладу .

Друзі, сім’я, співпрацівники не бачать у Ньому Христа !

Г. Втрата роботи.

Безвідповідальність на роботі часто коштуватиме людині самої роботи.
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VI. Основні принципи щодо праці :

А. Праця для Божої слави !

1. 1Коринтянам 10:31 :

“ Тож , коли ви їсте, чи коли ви п’єте, або коли ви інше що робите, - усе на
Божу славу робіть!”

2. Колосянам 3:23-24 :

“ І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям !
Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви
Господеві Христові”.

Б. Будьте вдячні за свою роботу !

“ І все, що тільки робите словом чи ділом,- усе робіть у ім’я Господа Ісуса,
дякуючи через Нього Богові й Отцеві”.

(Кол. 3 :17).

В. Коріться головуючим !

“Раби, - коріться панам із повним страхом, не тільки добрим та тихим,
але й прикрим. Бо то вгодне , коли хто, через сумління перед Богом, терпить
недолю, непоправді страждаючи”.

( 1Петр. 2 :18-19).

Г. Будьте задоволені своєю роботою !

“ Великий же зиск - то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ
нічого , то нічого не можемо й винести. А як маєш поживу та одяг, то ми
задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в
сітку, та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають
людей на загладу й загибіль”

( 1 Тим. 6 :6-9).

Д. Не працюйте для здобуття влади або становища !

“А Ісус їх покликав, і промовив до них : “Ви знаєте, що ті, що вважають себе за
князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть ... Не так
буде між вами , але хто з вас великим бути хоче, - нехай буде він вам за слугу.
А хто з вас бути першим бажає ,- нехай буде всім за раба. Бо Син Людський
прийшов не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити і душу Свою дати
на викуп за багатьох”

( Мр. 10 :42-45).

Е. Довіряй Богу в тому , що Він нагородить і благословить тебе !

“ Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас свого часу
повищив.Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами”

( 1 Петр. 5 :6-7).

РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ
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ОСНОВНІ БІБЛІЙНІ ПРИНЦИПИ СІМЕЙНОГО
ДУШЕОПІКУНСТВА

Загальні висновки

Вступ :

У цьомуПідручнику для пасторів ми намагалися розглянути і пояснити три

простих, але важливих принципи, які стосуються процесу душеопікунства.

1. Біблія - це “Слово Боже” - вічна Божа Істина.

а.Основою всього, в що ми віримо і чому навчаємо є відкриття Самого Бога
через Його Слово. Писання - це “джерело” мислення і поведінки, яке є
вгодним Богу.

б. Слово Боже є “живе”. Воно володіє здатністю проникати в людський розум і
серце ...
-щоб розпізнати реальні проблеми і
-здійснити реальну, тривалу зміну !

2. Слово Боже “направляє, спрямовує” процес душеопікунства.

а. Слово Боже повинно стати “інструментом”, “знаряддям”, який ми
використовуємо, щоб допомогти окремим людям і сім’ям, які переживають
труднощі.Звідси, Слово Боже Само направляє і спрямовує процес

душеопікунства.

б. Процес душеопікунства не є “Біблійним”, якщо Слову Божому не є
дозволено забезпечувати принципи “Істини” , що визначають зміни, які
будуть виникати.

3. Бог хоче використати місцевого пастора як свій “Голос” у процесі

душеопікунства.

а. Пастор повинен бутивпевненим у тому, що Бог дозволив йому надати
реальну допомогу людям.

б. Пастор повинен бути достатньовідданим, щоб побачити, що його підхід до
служіння у процесі душеопікунства базується на “Біблійних” принципах, а
не на людському мисленні.

ОГЛЯДОВА СТОРІНКА “МОДЕЛІ” ДУШЕОПІКУНСТВА
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Доктор Лоуренс Крабб у своїй Діаграмі у вигляді Підкови вивів систему

“Процесу душеопікунства”.

Ключ : Зверніть увагу , що в розділі “Неправильне мислення” є зазначено десять

його аспектів, які ми обговорювали у розділах 3-11. “Ключ” до успішного

Біблійного душеопікунства,яке повинно замінити неправильне мислення і

вплинути на прийняття вірного “рішення, вибору”, підкоритись тому,що

говорить Бог!

Розпізнати неправильні “Почуття” Відчути правильні “Почуття”

Розпізнати неправильну “Поведінку” Спланувати і дотримуватись

Біблійної “Поведінки”

Розпізнати неправильне “Мислення” Зробити Біблійний “Вибір”

1.Основні Потреби

2.Гнів / Гіркота

3.Прощення

Навчати Біблійного

“Мислення”

4.Темпераменти

5.Духовні дари

6.Чоловік

7.Дружина

8.Діти

9.Церква

10.Праця

“ ЗМІНА ”

Ів. 8 : 32
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ПІДСУМКОВА СТОРІНКА

Ця сторінка є “оглядом” або “планом” того, як ми повинні здійснювати процес

душеопікунства :

А.Ми “розпізнаємо неправильне мислення”...

яке розкривається через ...

“Неправильну Поведінку” і ...

“Неправильні Почуття”.

Б. Як ми розпізнаємо Неправильне Мислення ?

Ми використовуємо Принципи Слова Божого :

1. Основні потреби шлюбу;

2. Зброя сатани : Гнів, Біль,Гіркота;

3. Божа настанова : Прощення;

4. Чотири основні Темпераменти;

5. Духовні Дари;

6. Божі настанови Чоловіку;

7. Божі настанови Дружині;

8. Призначення і потреби Дітей;

9. Важливість Церкви;

10. Важливість Праці.

Ці принципи дають нам змогу “розпізнати

Неправильне Мислення ”.

В. Розпізнавши Неправильне Мислення , ми тепер наближаємося до Істини. Вся

надія на тривалу зміну знаходиться саме тут.

Ми “Навчаємо Правильного,Біблійного Мислення”-

допомагаємо людині зрозуміти, що говорить Господь.

Ми запитуємо : “Що говорить Господь ? ”

Г. Потім ми “Приймаємо Правильне Рішення, робимо Правильний Вибір”-

ми наполягаємо на Покаянні, Визнанні гріхів.

Цей Правильний Вибір має виражатися через ...

“ Правильну Поведінку” і ...

“Правильні Почуття”.
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