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Вас лякає перспектива ніколи не одружитися 
або не вийти заміж? Холостяцьке життя 

здається вам більше схожим на прокляття, 
ніж на благословіння? Не маючи пари, 

ми часто відчуваємо себе так, ніби життя 
проходить повз нас. Однак якщо ми подивимося 
на ситуацію під іншим кутом зору, то виявимо 
безліч причин радіти холостяцькому життю.

Замість того, щоб втішати себе якимись матеріаль-
ними речами, давайте нагадаємо собі про унікальні 
можливості, які ми маємо в цей період життя, і як ми 
можемо використати їх для служіння Богу.

Ось 11 причин, які ми відшукали. Поділіться ними 
з другом, якому можуть бути потрібні ці нагадування, 
або домовтеся про зустріч, щоб разом зайнятися 
чимось із перерахованого.





1. Свобода для спонтанності

Не обтяжені сімейним життям, ви 

можете влаштувати собі вихідні, 

коли забажає душа. Найприємніше, 

що в цьому випадку вибір готелю 

і місця відпочинку не обмежений 

умовами, які підходять для сім’ї  

та дітей.





2. Багато часу для нового захоплення

Більшість сімейних пар занадто зайняті, 

щоб знайти в своєму завантаженому 

розкладі час для будь-якого серйозного  

хобі. Але якщо ви один, то у вас знайдеться 

час, щоб читати книги, відвідувати кафе,  

а ще краще – оволодіти яким-небудь новим 

вмінням або вивчити мову. Нарешті, почати 

читати Біблію за новим планом.





3. Безліч ресурсів,  
 щоб благословити інших

Якщо ви один, то вам не потрібно 

відкладати гроші на підгузки, 

молочні суміші або на освіту для 

ненароджених дітей. Зате ви 

можете пригостити когось обідом, 

благословити того, хто вирушає 

в місіонерську поїздку, а також 

побалувати себе.





4.  Не потрібно миритися з чиїмись  
 забаганками 

Залежно від вашого вподобання, квартира 

або кімната, в якій ви живете, може  

бути охайною або, навпаки, захаращеною.  

Це також означає, що вам не доведеться 

терпіти чиїсь звички, наприклад, залишені 

всюди обгортки від цукерок або покинуті  

на підлозі брудні шкарпетки.





5.  Не потрібно рахуватися з чиїмось  
 поганим настроєм

У всіх нас трапляються перепади 

настрою, і становище значно 

ускладнюється, якщо у вашого чоловіка 

напад нудьги. Холостяк має справу 

тільки зі своїм настроєм, а в сімейному 

житті завжди доводиться бути насторожі: 

яка там погода на іншому боці?





6. Свобода у створенні власного  
 розкладу

Поїсти в кафе чи приготувати самому? 

Прокинутися о шостій ранку і піти  

в спортзал чи спати до обіду? Можливості 

безмежні, якщо, звичайно, ви неодружені. 

Без сім’ї, яку потрібно годувати, і яка забирає 

кожну вільну годину, ви можете планувати 

день на свій розсуд: подбати про себе або 

провести час із другом, який потребує втіхи.





7.  Широке коло спілкування

Одружені пари або сім’ї з дітьми  

майже завжди спілкуються  

всередині власного кола, в сімейних  

або батьківських групах. Зате у холостяка  

є чудова можливість проводити час  

з родинами, дітьми, підлітками, літніми, 

іншими холостяками і так далі.





8.  Більше сил для волонтерської  
 роботи

Бажаєте допомогти дитячому 

притулку? Відправляйтеся  

туди і запропонуйте свої послуги.  

Або якщо церкві потрібні волонтери, 

щоб допомогти з пригощанням після 

богослужіння, чому б не направити 

свою енергію на корисну справу?





9. Менше переживань і земних турбот

Апостол Павло, один із відомих 

холостяків, пише, що неодружений 

чоловік може вжити весь свій час і сили для 

служіння Господу (1 Кор. 7:32-34). Що може 

бути краще, ніж зосередитися на тому,  

що має вічну цінність! Ви можете приводити 

людей до Христа і будувати відносини,  

які продовжаться у вічності!





10. Можливість насолоджуватися  
 багатством Христа

Якщо ви неодружені, то у вас  

є унікальна можливість –  

оцінити, наскільки ви багаті.  

Ви багаті в пізнанні Божої доброти  

і Його незмінної любові до вас,  

а також багаті задоволеністю  

в Спасителі.





11. Менше болю і розчарувань

Хоча відносини в шлюбі дають можливість 
бути коханим і оточеним турботою 

близької людини, вони також можуть запо-
діяти біль і глибоко розчарувати. Будучи 
самотнім, ви позбавлені цих емоційних 
злетів і падінь. Замість цього дивіться  
на досконалого Нареченого, Який ніколи  
не розчарує і з Яким ви досягнете повноти!

Яким би не було ваше сімейне становище, в житті 
завжди будуть радісні й сумні моменти. Будемо 
використовувати будь-яку можливість радіти  
дарам, які посилає нам Бог у цей період життя,  
і користуватися ними в повній мірі, знаючи,  
що у Христі ми можемо бути щасливі, незалежно  
від обставин (ФИЛИП’ЯН  4:11). 
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