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ПАСТОРСЬКИХ
ПОРАД - НАСТАНОВ,
ДЛЯ БАЖАЮЧИХ ПЕРЕЙТИ НА
НОВИЙ РІВЕНЬ ВІДНОСИН,
ЯКІ ВЕДУТЬ ДО ШЛЮБУ!
Якщо ви бажаєте вступити в шлюб, і хочете
належним чином підготуватись до цього особливого
і радісного дня, тоді для вас буде корисно дізнатись
7 практичних кроків, які допоможуть вам перейти
цей новий рівень відносин.
ВАЖЛИВІ КРОКИ ДЛЯ БАЖАЮЧИХ ВСТУПИТИ В ШЛЮБ:
 КРОК 1. Будьте мудрими! Перед тим, як кидатись в “торнадо” відносин, підійдіть до когось з
служителів лідерської команди церкви, за своїм вподобанням і поділіться з ним/нею про вашу
зацікавленість в браті чи сестрі. Поцікавтесь про її/його думку, щодо цього брата чи сестри.
Попросіть підтримати вас в молитві перед вашим прийняттям рішення. «Руйнуються задуми
за відсутності порадників, при чисельності ж їх вони здійсняться. (Прип. Соломона 15:22)»
 КРОК 2. Якщо ви відчуваєте себе готовими до цього важливого моменту, тоді повідомте
пастора про ваше бажання, стати парою, яка готова розпочати свою підготовку до шлюбу.
Важливо зробити це не пізніше аніж за 3 місяці до бажаної дати вінчання. (саме цього часу є
достатньо для планування дошлюбного консультування пари та підготовки до вінчання.)
 КРОК 3. Запитайте пастора, якого ви хочете запросити проводити ваше вінчання, коли в нього
знайдеться можливість виділити для вас час зустрітись з вами для обговорення зустрічей по
дошлюбному консультуванню (далі ДК).
 КРОК 4. ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Для того, щоб уникнути труднощів в процесі підготовки до шлюбу,
утримайтеся від поспішності в призначенні дат, тому НЕ ПРИЗНАЧАЙТЕ ДАТИ вінчання до
спілкування з пастором, а також не приймайте остаточного рішення в таких питаннях як
резерв місця для проведення вінчання, банкету, домовленостей з фотографом, тощо.
Для цього кроку існують дві важливі причини - духовна та практична.
1) Практична причина:
o Ваша дата вінчання може просто не підходити під розклад служителя і призведе до
непотрібного вам хвилювання та хаотичного пошуку іншого служителя який зможе
провести для вас вінчання.
2) Духовна причина:
o Поспішність в цьому питанні, може вказувати на те, що пару не сильно цікавить
біблійна основа у питанні вибору свого супутника життя, і що, майбутнє подружжя не
переймається думкою служителя щодо свого вибору, але шукає можливості
якнайшвидше задовольнити своє бажання вступити в шлюб.
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КРОК 5. Коли ви будете готові, зверніться до пастора або служителя відповідального за
недільне богослужіння з проханням оголосити вас, як пару, що готується вступити в шлюб на
одному з найближчих богослужінь (У разі згоди, будьте готовими вийти наперед перед
цервою).



КРОК 6. Якщо ви не маєте жодних сумнівів в своєму виборі, тоді резервуйте дату реєстрації
свого шлюбу (в весільному палаці), на дату після закінчення дошлюбного консультування.
(ДК триває 5-6 тижнів). Намагайтесь по-максимуму звести дату вашого вінчання
та дату реєстрації шлюбу разом. (Ідеальним варіантом вважається реєстрація та
вінчання в один день). Поспішність в питанні реєстрації шлюбу, може поставити вас, як пару,
в незручне положення один перед одним, коли ви хоча вже і є офіційно чоловіком та
дружиною, будете змушені триматись один від одного подалі до дня вінчання. Ще одна
більш важлива і головна причина для цього є в тому, що служитель, який проводить
дошлюбне консультування, може порадити вам зачекати з датою шлюбу через причини, які
можуть з’явитись в процесі зустрічей ДК.



КРОК 7. ВАЖЛИВО ЗНАТИ ДЛЯ СПОКОЮ СЕРЦЯ ТА ДУШІ!
В процесі побачень, до отримання беззаперечної впевненості, намагайтесь по-максимуму
уникати дарування подарунків: перснів, ланцюжків, предметів з поліграфією своїх портретів з
сердечками (Скажіть, куди, якщо очікуване вами не відбудеться, ви будете дівати всі ці речі?
Викидати? Віддавати? Знищувати? ) Для практичного розуміння цього питання, обговоріть
його один з одним, як пара одразу після прочитання цього матеріалу. (Якщо ж все-таки вам
зробили подарунок, не робіть з нього для себе “святу корову”, не дозволяйте подарункам
впливати на своє сприйняття реальності ваших відносин).
Це робиться для того, щоб кожен учасник процесу побачення був повністю вільний, як
душевно, матеріально, так і юридично. В іншому випадку це може стати сіттю або пасткою
для брата чи сестри, які проходять через період роздумування і дослідження свого серця в
процесі прийняття одного з найважливіших рішень в своєму житті.
Передчасні подарунки ставлять людину в незручне становище. Прийнявши їх, особливо
дорогі подарунки, стає набагато важче зберігати свій суверенітет і перебувати в тій свободі,
яку дає вам незалежність, а також оберігає від психологічного тиску вашу душу. Передчасне
дарування подарунків може призвести до необдуманих рішень та подальшого руйнування
відносин між вами та дорогою вам людиною.

Важливо розуміти, що 7 настанов пастора, хоча і подаються в рекомендаційній формі, є дуже
важливими для всіх хто прагне бути учнем Христа, заради свого перебування в чистоті та мирі
іншими. Дуже часто необдумані рішення пари, навіть направлені на добро і мотивовані
найкращими намірами, можуть призвести до неочікуваного вами результату і замість єдності
приведуть до руйнації відносин між вами та братом чи сестрою. У світлі цього, настанови цього
буклету покликані вберегти вас від подібних моментів, які будуть переповнювати ваше серце
жалем про зроблене в минулому. Бажаю вам мудрості в вашому виборі і рішеннях які ви
збираєтесь зробити. Нехай навіть ваші пошуки того з ким ви захочете розділити життя, радості і
смуток послужать для слави Божої і росту єдності в Церкві Христа!
З повагою і любов’ю до вас, пастор “Церкви Відкритих Сердець” Сергій Б.
“І все, що тільки робите, робіть від душі, немов Господу, а не людям! Знайте, що від
Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. А хто
кривдить, той одержить за свою кривду. Бо не дивиться Бог на особу!” (Кол. 3:23-25)

