
“І надолужу Я вам за ті роки, що пожерла була 
сарана, коник і черва та гусінь, Моє військо 

велике, що Я посилав проти вас.” — Йоіла 2:25

www.Joel225.org/Ukrainianлюдей з потягом до власної статіСпільноти підбадьорення і підтримки для www.joel225.org

гомосексуалізму?
Відчуваєте себе в пастці

Ви не самі.

РЕСУРСИ

Підтримка для 
чоловіків

Місцеві очні групи підтримки для емоційного 
зцілення та зцілення відносин

Щотижневі групи підтримки через відео-конференції 
українською, англійською і 15-ма іншими мовами

Щоденні хвилинні молитовні 
відео-конференції

Безпечні онлайн форуми для чату, 
обговорення однолітків, соціальна взаємодія 
та підтримка (окремі форуми для чоловіків та жінок 
іспанською, англійською та 15-ма іншими мовами.)

Підтримка для 
жінок

Місцеві очні малі групи і відео-конференції різними мовами. 
Контакт -  Ukrainian@Joel225.org - за детальною інформацією щодо груп.

Підтримка для 
підлітків

Підтримка для 
молодих людей

Підтримка для 
батьків

Отримані переваги

Клінічний психолог:

• Кращий зв’язок з нашою 
справжньою статевою 
тотожністю 

• Довготривале повстримання 
від порнографії та сексуальної 
залежності 

• Виповнення одностатевих 
потреб у не сексуальний спосіб. 
Це привело нас до повноти і 
радості в житті, до якого ми 
прагнемо

“Я завдячую  Джоел 2:25 
за всіх своїх клієнтів, які 
отримують користь від 
даного служіння”

 
–  Джозеф Ніколосі, PhD, Доктор Філософії, клінічний 
психолог, співзасновник і колишній президент Національної 
Асоціації досліджень та терапії гомосексуалізму (www.narth.com); автор 
книг “Репаративна терапія чоловічого гомосексуалізму”, “Запобігання 
гомосексуалізму” та “Сором і втрата приналежності”

“Гомосексуалізм вирвав майже 16 років з 
мого життя, і примиряв то з однією брехнею 
то з іншою. Це клітка, в якій ти ходиш по 
безкінечному колі, постійно бажаючи більше 
ніж насправді можеш отримати, постійно з 
порожнечею в середині.

 “Зцілення ран спричинених гомосексуалізмом – нелегка справа, 
але воно вартує того. Джоел 2:25 – чудове служіння, яке я з гордістю 
підтримую.” 
        –  Майкл Ґлац, колишній ґей-активіст



Про нас М.А.N.S. Групи (Джоел 2:25 також має ресурси для жінок, сімей та молоді)

Підкорення СПРАВЖНІСТЬ

ВИПОВНЕННЯ ПОТРЕБ ЧОЛОВІЧНІСТЬ

www.Joel225.org/UkrainianUkrainian@Joel225.org

Цей M.A.N.S. поділ, та абревіатура є вибірка програми, розробленої психотерапевтом Девідом Метісоном, СМНС Центру Статевої Цілісності. Правила M.A.N.S. також невід’ємні в програмі 

(Подорож у чоловічність), яка створена спільно Девідом Метісоном та  Річом Уайлером для People Can Change Використовується за дозволом

В Йоіла 2:25 ‘сарана, коник, і черва, Моє військо велике’ 
– відображають хвилю нещасть за хвилею. Безплідні 
урожаї були не лише в один рік, але роками, як ужито тут у 
множині… Пустельні землі, які могли бути відроджені  лише 
завдяки надприродному втручанню.

   

Для багатьох із нас розбитість через відносини та емоційні 
рани, які є в основі гомосексуалізму, зіпсували багато років 
і зробили одужання важкодоступним.  Боже обіцянка в 
Йоіла 2:25 говорить про ‘відшкодування’ ,що Він дасть 
врожайні роки як повну компенсацію за врожайні роки, 
які знищила сарана. Відшкодування - означає щось більше 
ніж сексуальна тверезість та повстримання. Це зцілення 
емоційних ран та розбитості у відносинах, розвиток 
справжньої особистості як людини Божої, виповнення 
потреб, і багато ‘врожайних’ років з місією та ціллю, які 
ведуть до радості. 

Джоел 2:25 - міжнародна спільнота чоловіків 
та жінок, які підтримують одне одного 
молитвою, духовним зростанням та зціленням 
відносин. Більшість з нас з’ясували, що глибока 
особистісна робота через реперативну терапію 
та консультування є важливою для сцілення і 
свободи від емоційних ран, які є основою і ‘пальним’ 
одностатевого потягу. Разом ми переживаємо 
справжні зміни, зцілення, та трансформацію у 
чотирьох ключових сферах.

Підкорення нашого життя і волі Богові і проголошення Його 
тотожності для нас.  

Жодна людина не має ідеальних вирішень, щоб усе було 
легко  і просто. Існує три важливих питання, на які ми всі 
маємо відповісти, і вони стосуються не тільки потягу до 
власної статі, але інших сфер життя:

• Чи вірю я, що Бог має детальний план і ціль для 
мого життя? 
 

• Чи я відкритий слухати, який той план, Навіть, 
якщо це не те чого я хочу? 
 

• Чи бажаю я підкорити свою власну волю, 
особистість, і плани, щоб прийняти Його волю 
для мене? 

Забезпечення підтримки опрацювання: Основних емоцій 
здоровим і впевненим чином, що веде до поступового зцілення. 
Це включає (водночас сміливу зустріч зі страхом)  опрацювання 
гніву, оплакування і вивільнення минулого та переживання і 
передавання радості.

• Проживання наших  відчуттів – здорового смутку, здорового 
гніву, вивільнення прихованого болю. Це все спочатку може 
вимагати опрацювання та позбуття або хоча б виявлення 
почуття сорому та інших протилежних емоцій 

• Зцілення відносин з представниками своєї статі. 

• Опрацювання потягу до своєї статі – пошуки 
справжніх основних потреб, які можна і необхідно 
задовольняти здоровими, чистими і платонічними 
відносинами з межами, які поважають нас та інших як 
цілісних чоловіків. 

• Отримання та віддавання ствердження та прийняття

“І надолужу Я вам за ті роки, що 
пожерла була сарана, коник і черва 
та гусінь, Моє військо велике, що Я 
посилав проти вас.”    
                                                  – Йоіла 2:25

Спільноти підбадьорення і підтримки для 

Автентичність—знати та розуміти себе і бути повністю щирим у 
наших відносинах з іншими.

• Бути справжнім собою і жити так (на відміну від 
фальшивого себе) – бути реальним. Представляти себе 
справжнього ((автентичного)) іншим. Прориватись 
крізь підробні (фальшиві) емоції і захисні механізми 

• Повторна участь у гендерному світі з впевненістю та 
сміливістю. 

• Розвиток наших власних мереж підтримки за межами 
групи в наших церквах, робочих місцях і громадах. 

• Відношення до інших чоловіків та жінок на сильній 
чоловічій основі. 

• Здорові межі, здорова безпечна прихильність.  

• Пізнання на досвіді та отримання задоволення від 
відмінностей. 

Чоловічність і/або розвиток власного покликання і 
життєвої місії 

• Розвиток свого покликання і життєвої місії. Ведення 
себе та інших, зростання. 

• Внутрішнє відчуття чоловічності – включає 
очоловічнення своїх дій, особиста сила, напористість, 
впевненість, межі, фізичні навантаження, доросле 
життя. 

• Наповнені значенням зв’язки з чоловіками. Це 
включає: групи, дружба ровесників, наставницькі 
відносини. Здорові межі, здорова безпечна 
прихильність. 

• Дослідження та життя для вищої життєвої цілі Христа.

Joel 2:25 International, Inc. – неприбуткова організація за ст. 501 (с)
(3) Внутрішнього реєстру прибутків Сполучених Штатів Америки, 
керується радою директорів. Усі пожертвування в Joel 2:25 International, 
Inc. оподатковуються з неоподаткованих відсотків. EIN: 46-4342662

P.O. Box 795471  Dallas, Texas 75379, USA


