
Відкриті двері. Що таке заповіт?
Заняття, проведене Андреасом Дура

Субота, 22 червня 2013 року

Для ілюстрації завіту між Собою і людством Бог
використовує  шлюбний  завіт  між  чоловіком  і
жінкою. Що означає для жінки вшановувати свого
чоловіка  і  підкорятися  йому?  Як  має  чоловік
любити свою жінку і віддавати себе? Усі разом ми
розглянули відповіді на ці питання.

Доброго ранку. На останньому тижні ми розглядали старий і новий завіти. Я хочу, щоб 
кожен зрозумів ці завіти. Хоча ви вже чули цю тему, я прагну, щоб кожен застосував цю 
вістку до себе особисто і був зворушений нею.. Це наша сьогоднішня мета. Тому я знову 
хочу розглянути цю тему — ми не будемо повторювати тему останнього тижня, але 
подумаємо над тим, що таке завіт. Чи розуміємо ми насправді, що таке завіт?

Якщо би минуле заняття про старий і новий завіт почула людина не знайома з Біблією, 
вона би запитала, що це таке. Взагалі люди знають, що Біблія складається зі Старого і 
Нового Заповітів, але можливо, це вже наступний крок — називати заповіт завітом.

Щоб зрозуміти, що таке завіт, ми подумаємо над наступним питанням: яка картина або 
ілюстрація зображають завіт між Богом і нами? Подумайте над цим, і тоді ми можемо 
поділитися своїми думками. Ваші приклади можуть не охоплювати усі аспекти. Достатньо 
буде, якщо вони проілюструють один-два з них. Ми хочемо зробити порівняння і зрозуміти 
основу цих стосунків.

Аудиторія. Шлюб.
Андреас. Так, я очікував цієї відповіді. Ми хочемо розглянути шлюб двох людей як 

ілюстрацію наших стосунків з Богом. Наступне питання дещо ускладнює використання 
прикладу шлюбу. Шлюбний завіт укладається між схожими людьми чи не схожими?

Відповідайте відверто, як ви думаєте?
Аудиторія. Між схожими.
Ви говорите, що між схожими людьми. На противагу наших стосунків з Богом — ці 

стосунки між подібними людьми.
Але існують шлюбні стосунки між зовсім різними людьми. Давайте розглянемо кілька 

прикладів. Наприклад, шлюб між дуже багатою і дуже бідною людиною. Такі шлюби не 
рідкість. Які проблеми, на вашу думку, виникають в цих стосунках?

Ута. Кожному партнеру буде складно поставити себе на місце іншого.
Андреас. В загальному так, але якими будуть їхні почуття і поведінка?
Райнхард. Заздрість.
Андреас. В цьому немає необхідності: вони вже одружені. Перед шлюбом можливо були 

почуття суперництва і панування.
Рафаела. Багатий партнер може боятися, що його використовують, а бідний відчувати 

свою залежність і зверхність зі сторони багатого. Це викличе недовіру.
Андреас. Вірно. Часто виникає почуття залежності, багатий може скористатися цим, щоб 

примусити шлюбного партнера до покори.
Пітер. Я бачу зіткнення двох стилів життя. Одна людина — ощадлива, інша — 

марнотратна, вони не можуть поєднатися.
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Андреас. Ви доповнюєте картину. Не завжди саме багата людина розтринькує гроші, але така
небезпека існує. Одна проблема — це гроші і відчуття залежності, які вони створюють. В чому 
інша проблема?

Бідний партнер не стає самостійним і завжди відчуває необхідність жити в тіні багатого. 
Може статися так, що бідний почне розкидатися грошима, тому зараз він може витрачати їх, як 
йому/їй заманеться.

Таким чином, проблема існує з обох сторін. Багатий може зробити бідного залежним, 
викликати в ньому почуття невпевненості. Але бідний може стати марнотратним, і тоді багатий 
відчуватиме невпевненість і розчарується в своєму шлюбі.

Давайте розглянемо інший приклад. Один партнер дуже освічений, а інший — ні. Яка 
проблема виникне в цьому випадку? Чи не буде жодної проблеми?

Фактично, проблема буде тією самою. Освічений партнер буде дивитися на іншого, як 
залежного від себе, і завжди буде вважати необхідним думати за іншого. Неосвічений може 
відчувати потребу в тому, щоб його весь час підтримували. Неосвідчений може відчувати себе 
нижчим або приниженим.

Що ви думаєте про союз сильного і слабкого? Жінка має золоту медаль з дзюдо, а чоловік 
настільки худий, що ледь піднімається з крісла. Які проблеми виникнуть у них? Ті самі, що і в 
попередніх випадках. Сильний буде завжди захищати слабкого, намагатися щоб усе зовні 
виглядало добре, а слабкий буде відчувати залежність від сильного партнера, а це посилить 
його слабкість.

Є союзи між компетентними і некомпетентними людьми. Один партнер завжди доводить 
роботу до кінця, а інший — ні. Ті самі проблеми виникнуть і у них.

Чи це означає, що найкращий союз буде тоді, коли люди однакові?
Хельга. Вони повинні бути рівними, сумісними, інакше виникне недовіра.
Райнхард. Ми розглянули це лише в негативному світлі. Двоє можуть доповнювати одне 

одного. Те, чого бракує одному, може доповнити другий.
Андреас. Чи шлюб в такому випадку повинен укладатися між двома різними людьми?
Райнхард. Я би так не сказав. Я думаю, що Бог буде направляти двох людей, які стануть 

хорошою парою. Кожен з них має талант, який приносять в проект і тоді справа буде успішною.
Андреас. Чи Бог таким чином поєднує людей, які відрізняються одне від одного?
Райнхард. Іноді.
Андреас. Добре.
Рафаела. Я погоджуюсь.
Андреас. Зрозуміло. Ви говорите про різних людей, але ви двоє не одружені. Що скаже 

Йоахім? Ти одружений.
Йоахім. Перш за все, чоловік і жінка різні. Жінка народжує дітей, а чоловік — ні. Але в 

інших аспектах вони подібні. Кожен має свою індивідуальність, незалежні думки і особисту 
залежність від Бога. Таким чином, вони подібні і різні одночасно.

Андреас. Зрозуміло. Я зараз очікую відповіді на питання: чи повинні шлюбні партнери бути 
якомога різними чи якомога подібними? Якомога різні — в такому випадку це дає максимальні 
можливості доповнювати одне одного. Якомога рівні — тоді буде мінімум стресів. Гізела також
одружена. Подивимось, що скаже вона.

Гізела. Це не та ситуація, де все чорне або біле. Я пам’ятаю заняття, коли ми говорили про 
віддачу 50%—50% на противагу 100%—100% зусиль з кожної сторони. Лише тоді, коли кожен 
віддає 100%, тоді стосунки будуть гармонійними, незалежно від того подібні люди чи різні.

Андреас. Це серйозне питання. Батькам необхідно приймати рішення, коли їхні діти 
зацікавились кимось. Вони починають порівнювати двох молодих людей, щоб побачити подібні
вони чи різні. Іноді батьки роблять висновок, що молоді люди надто різні. Невже це погано? 
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Іноді нам навіть на думку не спадає одружуватися з певною людиною, тому що ми надто різні. 
Або можливо надто подібні?

Добре. Давайте ми підемо далі. Завіт з Богом — це завіт між різними партнерами. Я думаю, 
це ясно. Чи ви так не думаєте? Ми не подібні до Нього, чи не так?

Давайте подумаємо над цим питанням. Я даю вам кілька хвилин, щоб записати думки.
По відношенню до кого я сильніший? І по відношенню до кого я слабший? Наприклад, 

Людія, по відношенню до свого малюка ти сильніша, а по відношенню до чоловіка слабша. 
Цікаво, якщо кожен партнер відчуває себе слабшим за іншого або можливо сильнішим.

…

Я наведу сучасний приклад. По відношенню до уряду ми слабші. Уряд може спостерігати за 
нами і ми навіть не знаємо, як це відбувається. Дехто відчуває себе слабшим в цих стосунках, а 
інші — ні. Чи уряд залежний від нас? Вони залежні від наших голосів на виборах. Чи ми 
залежні від них, тому що вони можуть зробити майже усе, що хочуть з нами? Можливо, вони не
хочуть по відношенню до нас робити абищо. Вони спостерігають за нами, щоб захистити нас, 
тому що десь приховується небезпека. Є люди, які говорять: «Я не хочу, щоб за мною 
спостерігали!». Це цікаво. Дехто почувається в безпеці в цій могутній державній машині, а 
дехто — ні.

Як думаєте ви?
Йоахім. Легко знайти рішення, коли я думаю про дитину, але по відношенню до іншої 

людини я бачу себе і слабшим, і сильнішим. По відношенню до моєї старшої доньки Юдіт я 
сильніший, але в деяких аспектах я бачу, що вона сильніша. Вона молода, сильна і швидша, ніж 
я. Таким чином, я не сильніший.

Андреас. Я би хотів, щоб ви відповідали про те, де ви сильніші або слабші, а не як 
комбінацію.

Ута. Я порівнюю себе з моїм чоловіком. Я можу швидше побачити суть проблеми, але я не 
така наполеглива.

Андреас. Справді, ти?
Ута. Так, я.
Андреас. По відношенню до мене?
Ута. Ага. [Починає сміятися].
Андреас. [З подивом розуміє, що вона говорить про нього]. Цікаво. Тобто мені потрібна 

маленька мишка. [Всі сміються. «Маленька мишка» — це ніжний зворот мови в німецькій 
культурі, зазвичай застосовується по відношенню до жінки. В цьому контексті відмінностей 
між шлюбними партнерами, картина з Андреасом і його шлюбу з його коханою і такою 
потрібною «маленькою мишкою» виглядає досить забавно].

Ута. Очевидно, що я не наполеглива. Я фізично слабша, але спритніша, тому що я менша.
Андреас. Але це показує знову дві сторони. Я хочу, щоб було ясно.
Ута. Але все ясно. Слабша, не сильніша, але швидша. Дві різні сторони.
Андреас. Добре. А хто сильніший?
Ута. Ти.
Андреас. Добре. Зрозуміло. Наступний, будь-ласка. [Сміх]. Не треба було тебе питати. 

[Усміхається].
Бертольд. Мої стосунки з роботодавцем. Він платить мені гроші, і я залежний від нього. Він 

сильніший.
Андреас. Добре. Наступний.
Клаус. Я пам’ятаю заняття, на якому вчитель був сильніший за учнів.
Андреас. Добре. Вчитель сильніший, ніж учні. Іноді вчитель не відчуває себе сільнішим за 
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учнів.
Біргіт. По відношенню до батьків я сильніша, тому що вони зараз досягнули похилого віку.
Андреас. Добре. Я думаю, цього достатньо. Ви маєте думки про сильного і слабшого, але 

сильніший не завжди має останнє слово. Іноді слабший говорить, що станеться.
Ми прочитаємо текст з Ефесянам 5. Тут описаний шлюб, і як ви знаєте, шлюб — це 

ілюстрація наших стосунків з Богом. «… Підкоряючись одне одному в страсі Христовім» 
(Ефесянам 5:21, перекла УБТ 1997 р.).

Між іншим, я хочу навести приклад, який ми не розглядали. Як ви бачите свої стосунки з 
вісником або пастором, або проповідником? Чи ви почуваєте себе слабшим?

Пітер. Я написав «нижчим» через недостатню зрілість в духовній проникливості. Таке 
відбувається постійно.

Андреас. Давайте прочитаємо з Ефесянам 5. «… Підкоряючись одне одному в страсі 
Христовім» (Ефесянам 5:21).

До кого звертається апостол? До сильних і слабких.
Павло говорить про порядок в християнській сім’ї — про те, якою має бути християнська 

сім’я. В сім’ї є батько, мати і діти — це три основні складові. Павло говорить: «Підкоряйтеся 
одне одному в страсі Христовім». Він звертається до кожного члена родини. Далі він пише: 
«Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві» (Ефесянам 5:21). Багатьох людей ці слова 
страшно дратують.

Якось мені зателефонував журналіст однієї з газет і критично зауважив: «У вашій церкві 
покора — це найголовніша річ».

В той момент я навіть не знав, що він має на увазі. Звичайно, були певні передумови для 
цього. Пізніше я зрозумів, що він хотів почути те, що ми пригноблюємо людей. Він також 
запитав, чи ми секта. Я в свою чергу запитав його, як він собі уявляє, що таке секта. Він 
відповів, що це пригноблення і брак свободи і т.п.

Але Біблія говорить: «Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві». Підкоряйтеся. Це 
обурює людей.

Чому? По тій причині, про яку ми говорили, описуючи шлюб між багатою і бідною 
людиною.

Що виникає в таких стосунках? Бідний завжди залежний від фінансової підтримки багатого. 
А хто цього хоче?

І все ж таки Біблія говорить, щоб жінки підкорялися своїм чоловікам, як Господу. «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. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив Церкву, і віддав за неї Себе, щоб 
її освятити, очистивши водяним купелем у слові» (Ефесянам 5:22—26).

«… І віддав Себе». Слово «віддав» означає безкорисне служіння, а людям це складно 
сприйняти.

«… Щоб поставити її Собі славною Церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але
щоб була свята й непорочна! Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто 
любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а 
годує та гріє його, як і Христос Церкву, бо ми члени Тіла Його від тіла Його й від костей Його! 
Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним 
тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про Церкву! Отже, нехай кожен зокрема із
вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка!» 
(Ефесянам 5:27—33).

Які слова ми використаємо, щоб описати обов’язок дружини?

Сторінка 4



Відкриті двері. Що таке завіт?

Перш за все слово «покора», це страшне слово. Тоді «повага», це слово піднімає тему, яку 
також не люблять. Якось я був свідком саркастичного ставлення жінки до чоловіка. Вона 
поклонилася йому і сказала: «Тепер я вшановую тебе».

Які слова описують ставлення чоловіка до жінки?
Безкорисне служіння. Любов. Дбайливо ставитися і турбуватися про неї. Приєднається до 

неї. Залишить батька і мати — і це важливий момент.
Ми говоримо про завіт між Богом і нами. Ми шукаємо порівняння, це наша ціль. Але ми ще 

не закінчили. Залишились дуже конкретні терміни.
Освятити її. Покора — вірш 21.
Нам бракує ще одного слова.
Голова. Вірно. Чоловік — це її голова. Цього не розуміють. Ви сприймаєте це як належне, 

чоловік — голова, але це не автоматична посада.
Це завдання.
Тепер, ми хочемо подумати, що усе це значить. Я даю вам час, щоб подумати над цим. Що 

означає повага і покора?
Давайте розділимося на менші групи і обговоримо ці питання. Було б добре знайти приклади 

з Біблії, оскільки питання покори викликає таке обурення в людей. Що означає любов в цьому 
контексті, коли чоловік має любити свою жінку? Що означає безкорисне служіння? Ці чотири 
терміни. З боку жінки — повага і покора. А з боку чоловіка — любов і безкорисне служіння.

Ви маєте п’ятнадцять хвилин, щоб знайти відповідь.
…

Я хочу спочатку розглянути завіт з церквою, який також зображує наш завіт з Богом. В світлі
слів з Ефесянам 5 і укладення завіту, я спочатку запитаю жінок, що означає повага. Після цього 
мені цікаво було би почути, чи ви так поступаєте. [Сміються всі, включаючи Андреаса]. Для 
підкріплення і заохочення ви можете розповісти свій досвід.

Кордула. Поважати означає підтримувати свого чоловіка, приймати його ідеї, думати разом з 
ним і допомагати йому виконувати його ідеї.

Андреас. Зрозуміло. Добре. Це цікаво. Я також думав про повагу, але чи цього достатньо? 
Цього недостатньо, чи не так? Ти назвала ще кілька моментів. Підтримка, спільні роздуми тощо.

Повага означає дозволяти людині бути такою, якою вона є. Бути з ним самим собою, 
заохочувати його у всьому, інакше це просто буде його справа, і я це поважаю. Іноді це 
означатеме відійти вбік, створивши дистанцію, щоб він відчував себе вільним в тому, що 
робить. Як ви думаєте, чи це повага? Так ми розуміємо повагу, тому я питаю, чи цього 
достатньо? Ні. Це ще не все. Що ви можете додати?

Ангеліка. Вдячність.
Андреас. Добре, але я мушу сказати, що це подібне до поваги. Це ще більше, ніж повага.
Рут. Ототожнити себе з чоловіком і його роботою, це подібно до того, що сказала Кордула.
Ута. Це означає вдячність і допитливість. Допитливість — щоб я могла краще розуміти його

думки і те, як я можу краще виконати свої обов'язки. Також це означає цінити його і його думку
і пораду вище, ніж свою власну.

Андреас. Добре. Ти описала більше точно, що значить бути допитливою, і це важливо. Тому 
що ми можемо запитувати, щоб отримати щось від іншої людини, щоб стати з нею рівним в 
пізнанні і подолати ті незручності, які, на нашу думку, ми маємо. Або ми можемо питати, щоб 
більш ефективно співпрацювати з іншою людиною.

Ясміне. Ми думали про те, щоб добре говорити про свого чоловіка.
Андреас. Пишатися чоловіком.
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Біргіт. Ми згадали Авіґаїл. Вона є прикладом активної поваги. Вона виконала справу 
чоловіка, щоб поставити його в краще положення, хоча те, що він зробив, було неправильно..

Андреас. І таким чином вона поважала його?
Біргіт. Так.
Андреас. Цікаво. Зазвичай ми так не думаємо. Вона не дуже гарно про нього говорила в своїх

розмові з Давидом. Це протилежне тому, що сказала Ясміне.
Біргіт. Але вона захистила його.
Андреас. Чи ж у такому разі вона не помінялася з ним ролями? [Біргіт сміється, але не 

відповідає].
Сара Вандерхуф. [по Скайпу. Сара неодружена. Її доповнення прочитав і перевів Гюнтер]. 

Сара — це приклад того, що значить ставити іншу людину вище за себе і виявляти це постійно. 
Моя мама завжди готувала найкращу тарілку для тата і подавала йому першому. Таким чином 
вона виражала свою вдячність і повагу. Так вона вчила нас, дітей, поважати батька.

Андреас. Багато дітей заздрили би.
Добре. Давайте підсумуємо те, що було сказано. Ви навели приклади зі свого життя, за 

винятком Авиґаїл — це був єдиний приклад з Біблії.
Ута. Сара, жінка Авраама, називала його «паном», що походило з її серця, сповненого 

поваги. Це навчає дітей бачити, що вони діти батька більше, ніж матері. Мама бачить, що їй 
довірено дітей батька.

Андреас. Як підсумок, повага означає те, що ваші інтереси зосереджені на роботі вашого 
чоловіка. По суті, ви про це говорили. Це означає просувати його справу і настільки 
ототожнювати себе з нею, щоб це стало вашою справою. Це повага.

Едіта. Інший приклад з Біблії записаний в Приповісті 31.
Андреас. Ута говорила про біблійній текст, в якому описана Сарра. «Але захована людина 

серця в нетлінні лагідного й мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Бо так само колись 
прикрашали себе й святі ті жінки, що клали надію на Бога й корились своїм чоловікам. Так 
Сарра корилась Авраамові, і паном його називала. А ви її діти, коли добро робите та не 
лякаєтесь жадного страху» (1 Петра 3:4—6).

Едіта, які вірші ти хотіла прочитати?
Едіта. Приповісті 31:11. Чоловік може покластися на свою жінку. Кожного дня ця 

надійність проявляється. Далі описані практичні заняття — та робота, яку вона виконує. Вірш 
27 говорить, що жінка активна і не лінива.

Андреас. Це стосується того, що Біргіт говорила про Авиґаїл. Авиґаїл була активною, а не 
пасивною.

Едіта. Вірш 23 говорить, що чоловік її відомий в брамах. Вона працює для цього.
Андреас. Ясміне, повага — це не просто добре говорити про свого чоловіка. Авиґаїл не 

говорила гарно про свого чоловіка. Це означає поступати так, що це покаже чоловіка в 
хорошому світлі, що і зробила Авиґаїл. При тому, що Навал мав справжні слабкості характеру, 
це означає активно працювати, щоб змінити це. Жінка не просто міняє свого чоловіка, вона 
співпрацює з Богом в тому, як його міняє Господь.

Едіта. Я думаю, що вірш 30 пасує до цього: «Краса то омана, а врода марнота, жінка ж 
богобоязна вона буде хвалена!» (Приповісті 31:30). Авиґаїл боялася Господа і виражала свою 
любов в тому, що робила.

Андреас. Ми до цього повернемося, зараз в мене інше питання. Що означає покора? Давайте 
розглянемо це слово, яке так обурює багатьох людей.

Гізела. Довіра.
Андреас. Це дуже важливий момент.
Юдіт. Довірити себе чоловіку і підтримувати його.
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Андреас. Це як суфлер, який за сценою підказує правильні слова актору. Я даю силу тому, 
хто на передньому плані.

Те, що я побачив (і ви можете висловити свої думки щодо цього), покора — це довіряти 
іншій людині більше, ніж собі. Це покора. Це не просто довіритися йому, але довіряти йому 
більше, ніж собі. А це зробити складно.

Подумайте про це відверто. Кому ми довіряємо? Звичайно, собі. Нашому судженню, інакше 
ми би не робили те, що робимо. Але довіряти іншій людині більше, ніж собі, — це більше, це 
покора. Так поступають діти.

Тепер черга чоловіків. Я хочу запитати вас: що таке любов?
Даніель. «Любов довготерпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не 

гордиться» (1 Коринтянам 13:4, переклад УБТ, 1997 р.). Головна характеристика для мене — не
гордиться. Гордитися («надиматися» — в інш. перекладі) означає робити себе важливим, 
претендувати на щось.

Андреас. Чоловік не хвалиться тим, що він робить для своєї жінки.
Йоахім. Приповісті 31:28. «Устають її діти, і хвалять її, чоловік її й він похваляє її» 

(Приповісті 31:28). Любов — це вираз вдячності.
Пітер. Ми говорили про повагу, і чоловік має природне бажання до цього, але саме любов 

чоловіка — це та передумова, яка приводить до поваги і самовідреченого служіння. Без цього 
дружина не може поважати його і не буде мати бажання підтримувати його роботу. Що таке 
любов описано в 1 Коринтянам 13.

Гюнтер. В нашій групі ми розглядали приклад Авраама, як він вів свою сім’ю і як любив 
свою дружину. Коли Бог повелів йому принести в жертву Ісаака, хлопець і його мама спали в 
наметі. Ми можемо прочитати про це в Патріархи і пророки. «Повернувшись до намета, 
Авраам підійшов до того місця, де Ісаак спав глибоким, спокійним сном, притаманним юності 
та невинності. На якусь мить погляд батька затримався на дорогому обличчі сина; затремтівши 
від хвилювання, він відвернувся і підійшов до Сарри, яка також спала. Чи збудити її, щоб вона 
могла ще раз обійняти свою дитину? Чи сказати їй про Божу вимогу? Він бажав зняти тягар зі 
свого серця, розділивши з дружиною цю жахливу відповідальність. Однак думка про те, що 
вона може перешкодити йому, стримала Авраама. Ісаак був Сарриною радістю і гордістю. Він 
був її життям, і материнська любов могла не погодитись на таку жертву» (Патріархи і пророки, 
[148.1]).

Його любов виявлялась в тому, що він хотів розділити з Саррою свою відповідальність, але 
він не поклав на неї цей тягар, а захистив її від нього.

Марек. «І служив Яків за Рахіль сім літ, а вони через любов його до неї були в його очах, як 
кілька днів» (Буття 29:20). Він не оцінював свою любов роками. Він з радістю працював, для 
нього це не було складно.

Андреас. Ви ще не сказали про те, що написано в Ефесянам 5 — турбуватися, доглядати і 
підтримувати жінку.

Райнхард. «Тому чоловік залишить батька й матір та пристане до своєї дружини — і будуть 
обоє одним тілом» (Ефесянам 5:31).

Андреас. Добре. Чи може хтось сказати про безкорисне служіння?
Пітер. Це видно з того, коли чоловік усе віддає для своєї родини. Він не просто виявляє повагу

— він йде вперед і працює для освячення сім’ї. Це безкорисне служіння, завдання чоловіка — 
освічувати жінку. Також це умова для того, щоб жінка була такою, яку ми хочемо бачити.

Андреас. Добре. Я би описав це словом «старанність». Безкорисне служіння повинно бути 
поєднане зі старанністю. Безкорисне служіння означає забувати себе. Так я би це визначив.

Ще кілька аспектів ми хочемо розглянути в шлюбі, як ілюстрації наших стосунків з Богом, і 
зараз ми поговоримо про наш завіт з Богом.
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Ми повернемося до питання відмінності. Бог зовсім інший. Він всемогутній, всезнаючий і 
т.д. Коли між чоловіком і жінкою великі відмінності, тоді виникають проблеми. Незважаючи на
хороші наміри і обіцянки вірності, в стосунках виникають проблеми через відмінність 
партнерів. Але ці проблеми шлюбу можна подолати. Що є ключем?

Те, що ми читаємо в Ефесянам 5. Тут представлений ясний шлях, який принесе результат 
лише тоді, коли виходитиме з серця. Ви не можете просто так поступати. Все повинно виходити
з серця — довіра і любов. Без довіри і любові кожна маленька відмінність перетвориться в гору 
між чоловіком і жінкою. Завжди є відмінності, навіть якщо ви дуже подібні. Вони завжди 
будуть існувати. Подивіться на дерево. Немає двох однакових листків на одному дереві. Кожен 
листочок різний, і всі ми різні в більшій чи меншій мірі. По цій причині спільне гармонійне 
життя можливе лише тоді, коли є довіра і любов.

Крім цього, дуже важлива спільна ціль. В зв’язку з цим я хочу прочитати текст з Дії 
апостолів. «Люди, що увірували, мали одне серце й душу» (Дії 4:32).

Чи це означає, що всі люди були однакові, що між ними не було ніяких відмінностей? Ні 
жінок, ні чоловіків? Ні багатих, ні бідних? Ні освічених, ні неосвічених?

Звичайно, це не так. Це була група самих різних людей. Вони всі були з різних частин світу. 
В той час світ був менший, ніж сьогодні, але не в плані розміру, а у відношенні подорожів і 
спілкування. З цієї причини різниця між групами людей, які жили не так далеко одне від 
одного, була значно більшою, ніж сьогодні.

Коли я був хлопчиком, ми переїхали з півночі Німеччини на південь. Ви не повірите, 
наскільки ці люди відрізнялися від тих, до яких я звик. І для мене, і для них це була боротьба. Я 
думав про себе, але їм також було складно зі мною. Сьогодні це не так складно, тому що 
відмінності між людьми не настільки великі. Це спричинено спілкуванням, подорожами і 
джерелами інформації. Тим не менше, відмінності існують. Якщо я поїду в Кенію, ці люди 
будуть відрізнятися від мене. Лише коли я проживу з ними кілька тижнів, я буду почувати себе 
як вони, і вони як я. Але не в перші дні. Люди відрізняються кольором шкіри. Мова і звичаї 
також різні. Так було і в той час. Ми читаємо, що в дні П’ятидесятниці люди розмовляли на 
різних мовах і не могли зрозуміти одне одного. Люди були дуже різними.

Тим не менше, члени ранньої церкви мали одне серце і одну душу. Були відмінності, але 
вони були єдиними. Прочитаємо далі. «І ніхто нічого з свого майна не називав власним, бо все 
було в них спільне» (Дії 4:32). Ніхто не казав: «Це належить мені».

В цьому гарний приклад для шлюбу між багатою людиною і бідною. Маючи дух 
П’ятидесятниці в серці, чи буде багатий маніпулювати бідним? Чи буде багата людина в церкві 
жити за рахунок інших, якщо все в них було спільне. Це неможливо.

«Люди, що увірували, мали одне серце й душу; і ніхто нічого з свого майна не називав 
власним, бо все було в них спільне. Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння 
Господа Ісуса, — і велика ласка була на них усіх» (Дії 4:32, 33).

Цікаво. Усі вони мали одну ціль — свідчити про воскресіння Господа Ісуса своїми вчинками,
словами і всім життям. Це була їхня ціль, і в цьому відношенні вони були подібні.

Божа благодать була з ними усіма. Не було серед них того, кому би чогось бракувало. «Не 
було між ними жодного, хто мав би нестатки. Ті, що мали поле або дім, продавали їх та 
приносили ціну проданого і клали біля ніг апостолів; кожному давалося те, чого хто 
потребував» (Дії 4:34, 35).

Іноді ці тексти тлумачать таким чином, що усі люди стали однаковими. Давайте розглянемо 
стосунки між нами і Богом. Ми сказали, що ми не подібні, але хтось хоче, щоб ми були 
подібними. Дехто думає, що Бог подібний до нас або ми подібні до Нього. Вони нещасні від 
того, що Він може їх бачити, а вони Його — ні. Вони нещасні через те, що Він знає усе про них,
а вони нічого не знають про Нього.
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Але чому? Тому що вони не єдині з Богом в серці і розумі.
Коли ми укладаємо заповіт з Богом, ми робимо це на підставі того, що стаємо з ним єдиними 

в серці і думках, що приймаємо Його інтереси і робимо їх своїми власними. Ми живемо не для 
себе, а для інших. Це Бог.

Коли ми укладаємо завіт з Ним, ми отримуємо Його благословіння, але ці благословіння 
повинні поширюватися на інших. Заради цієї системи живе Бог. Не для Себе, а для інших. 
Ввійти в завіт з Богом означає стати єдиним з Його системою, справді єдиним. Ми не живемо 
для себе, а для інших. Таким чином Божі благословіння можуть поширюватися далі.

Я хочу прочитати цитату з книги Служіння зцілення. «Часто звершуються молитви за 
нещасних, засмучених, зневірених, і це — правильно. Ми повинні молитися, аби Бог пролив 
світло на затьмарений розум і потішив сумне серце. Проте Бог відповідає на молитви за тих, 
котрі стають каналом для злиття Його благословень» (Служіння зцілення, [256.2]).

Ми маємо силу стати на шлях світла чи сховатися в тіні. Ви знаєте, що сонце необхідне для 
утворення вітаміну D. Для цього ми повинні знаходитися на сонці. Якщо ми ховаємося в тіні 
цього не станеться.

Як ми стаємо каналами для Його благословень? Як ми приходимо туди, де світло Його 
благословень може сяяти на нас? Що ми можемо сказати тим, за кого молимося, щоб вони 
могли стати в світлі Божих благословень. Наші молитви це не світло. Світло приходить від 
Бога. Продовжимо читати.

«Молячись за людей, які переживають скорботи, ми повинні заохочувати їх намагатися 
допомогти тим, які перебувають у ще більшій нужді. Коли вони намагатимуться допомагати 
іншим, тоді темрява розсіється і в їхніх власних серцях» (Служіння зцілення, [256.2]). Це 
означає вступити в завіт з Богом, стати єдиним з Ним в безкорисливому служіння.

«Якщо ми стараємося потішати інших утіхою, якою самі були потішені, благословення 
повертається до нас» (Служіння зцілення, [256.2]).

Це означає ввійти в завіт з Богом. Коли ми стаємо єдиними з Ним в почуття і цілях. Це 
означає підкорятися Йому. Це означає бути зацікавленими в Його справі. Також це означає 
довіряти тому, що Він любить нас, що він старанно доглядає і турбується за нас, як за Себе, що 
Він не має власних інтересів в Своєму служінні для нас.

Коли ви довіряєте комусь, тому що він безкорисний, це дуже гарні стосунки. По відношенню
до Бога ми можемо поступити так, тому що Він віддав Свого Сина за нас, віддав нам Своє 
життя і підтримує увесь Всесвіт.

Такими думками я хотів поділитися з вами цього ранку. Зараз ви можете поділитися своїми 
думками.

Ута. Якщо чоловік справді любить свою дружину, він не дозволить їх жити в своїх гріхах, 
щоб уникнути конфліктів, які зруйнують це зручне гніздечко. І жінка не буде використовувати 
чоловіка, як основу для власних планів і інтересів, і називати дітей своїми власними.

Андреас. Біблія говорить, що чоловік залишить батька і матір і пристане до своєї дружини. 
Те саме можна сказати і про жінку, яка залишить свій дім і приєднається до чоловіка.

Що це означає в наших стосунках з Богом?
[Підсумок відповіді].
Вшановувати Бога більше, ніж батька і мати. Єлисей залишив свій зручний дім і спадщину. 

Відмовитися від способу життя і способу мислення батьків. Відмовитися від власних інтересів. 
Ісус залишив Свій дім і віддав Себе на служіння світу.

Андреас. Залишити свого батька і мати означає залишити власні інтереси, щоб віддатися 
інший справі. Саме так зробив Бог. Він віддав Свого Сина, щоб спасти нас і весь Всесвіт. В 
цьому сенсі Бог залишив батька і мати і приєднався до Своєї дружини.
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Це не значить залишити відповідальність турбуватися за батьків, коли вони постаріють. Це 
значить залишити зручне гніздечко. Нам необхідно бачити конкретне застосування цих 
принципів в своєму житті. Найкращим прикладом цього є — Ісус і Отець.

Ми прочитаємо цитату з книги Христос — надія світу. «Справжній послух іде від серця» 
(Христос — надія світу, [668.3]). Можна сказати, що довіра і покора ідуть від серця. Журналіст 
з газети і світ протистоять покорі, яка не походить від серця, а примушується ззовні. «Він 
виникає в серці під впливом Христа. І якщо ми не опираємося цьому впливові [якщо ми 
вступаємо в завіт з Ним], то Він настільки зіллється з нашими думками і цілями, так узгодить 
наші серця і думки зі Своєю волею, що, підкоряючись Йому, ми будемо виконувати не що інше,
як свої бажання» (Христос — надія світу, [668.3]). Це покора і ніщо інше. Саме це має на увазі 
Павло, коли говорить жінкам підкорятися.

«Очищена й освячена воля людини знайде найбільше задоволення в служінні Йому. Якщо ми
пізнаємо Бога так, як нам це дано згори, тоді наше життя стане прикладом безперервного 
послуху. [постійний послух] Завдяки правильному розумінню Христа [коли ми єдині з Ним] і 
спілкуванню з Богом, ми починаємо ненавидіти гріх [це значить мати усе спільне]» (Христос —
надія світу, [668.3]).

Чим більші відмінності, тим більшими мають бути любов і довіра для того, щоб подолати 
проблеми. А оскільки відмінність між нами і Богом безмежна, відповідними мають бути любов 
і довіра, щоб між нами була справжня гармонія. Це важливо. Тому так важливо, щоб ми були 
єдині з Ним в серці і думах.

Ця довіра зростає, коли ми бачимо відмінності, тому що знаємо, що Бог робить з цими 
відмінностями і наскільки Він безкорисний у вирішенні проблем. Тому ми можемо бути 
вдячними за те, що відмінності існують.

Так може бути в церкві: ми відрізняємося одне від одного, ці відмінності будуть ще 
більшими, коли вістка буде поширюватися до людей світу. Але коли присутня справжня любов,
тоді завіт стане міцнішим і прекраснішим. Тоді ми оцінимо те, що ми настільки різні. І кожен з 
нас буде використовувати свої таланти, щоб найкраще послужити справі Божій.

З цими думками я хочу завершити наше заняття.
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