Сильна і мудра жінка
У церкві Адвентистів Сьомого дня (АСД) м. Свалява 23 березня
відбулося служіння,
присвячене жінкам та їх ролі в
суспільстві. Для проведення цього служіння до нас завітала
Матвійчук Оксана Михайлівна, керівник жіночого відділу в
Західній конференції церкви АСД в Україні.
На урочистому ранковому богослужінні за участю наших сестер
прозвучали натхненні пісні та вірші, які прославляли Бога і
розповідали про мать, жінку, дружину та необхідність в Божому
керівництві в їх житті. Також, Оксана Михайлівна говорила
проповідь на тему «Мудрість та сила жінки».
В проповіді були розкриті наступні питання: в чому полягає
сила слабшої половини людства – жінки; чи під силу їй будь яка
робота; чи може вона витримати труднощі та випробовування і
при цьому залишатися з Богом. Чи все таки в Біблії значення
сильної жінки має інше значення?
На прикладі було розглянуто дружину Авраама – Сару, яка
залишила все і відправившись із чоловіком в дорогу, при цьому
залишившись без всіх звичних зручностей, комфорту, звичного
для неї укладу життя
– дорогу, сповненою небезпек та
випробовувань.
Сара яка не мала дітей, та все ж ішла за Богом твердо віривши
Його обітниці, хоч і були моменти де вона хотіла допомогти
Богу – що дало свої наслідки. Це говорить про те, що жінка
має силу впливати на хід обставин як позитивно так і
негативно.
Також, мова йшла про жінку пророка Єзекіїля, якій теж
прийшлося витримати не легкі випробування перебуваючи поряд із
своїм чоловіком доглядаючи та підтримуючи його у важкий час
його служіння, та під час інших нелегких доручень, які давав
йому Господь. Та при цьому не втративши віру та смирення.

Ще одним з прикладів сильної, мудрої та терпеливої жінки є
Єлизавета – мати Івана Хрестителя. Немаючі дітей уже в
похилому віці Бог дає їй вагітність, при цьому відібравши мову
в її чоловіка, за недовіру Богу в тому, що він дасть їм сина.
Чоловік мовчав до самого народження дитини. І саме в цей час
Єлизавета виявила мудрість та терпіння в цьому нелегкому
випробовуванні. Ці та другі історії життя біблійних жінок
сьогодні надихають кожну сучасну жінку, мать і дружину як бути
мудрою та сильною.
Продовженням даної теми ранкового служіння була вечірня
зустріч на якій відбулося відкриття першої частини «жіночого
клубу», на якій були присутні члени церкви та гості. За чашкою
чаю та смаколиками було розглянуто багато цікавих та
актуальних питань для сучасної жінки: як знайти свій колір,
кожна жінка змогла на цікавих практичних прикладах знайти
свій; були дуже цікаві поради у виборі одежі; розібрано
питання-яка вона справжня краса? Атмосфера для всіх присутніх
була дуже приємною та не вимушеною.
Жінки

про яких описується в Біблії були сильними духовно, їх

сила впливала на хід історії як позитивно так і негативно.
Сьогодні кожна жінка також має сили і можливість створювати
навколо себе мир, любов, радість або навпаки руйнувати все
навколо. Ця духовна сила і мудрість – це нескінченна краса
жінки.
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