
Духовно-просвітницьке видання                                                         Травень 2017 № 5 (54)

Я багато разів переконувався: 
якщо хочеш довго користуватися 
придбаною річчю, частіше зазирай 
в інструкцію. Те ж саме стосується 
і людського життя, щоправда, в 
цьому випадку інструкцією слугу-
ватиме Слово Боже. Що ж гово-
рить Біблія про роль чоловіка в 
сім’ї?

Створене Богом перше по-
дружжя було рівноправним. Але 
початкове рівноправ’я між чоло-
віком і жінкою спотворилося грі-
хопадінням. У Божому проклятті 
прозвучало, що чоловік «буде 
панувати». Замість рівноправ’я 
люди отримали панування одне 
над одним.

Варто визнати, що чоловіки 
досить часто неправильно по-
яснювали Боже прокляття, ви-
правдовуючи свій деспотизм над 
жінками, чого Господь ніколи не 
дозволяв робити. І саме Ісус Хри-

стос своїм вченням і відношенням 
повернув жінці той статус, який у 
неї заклав Бог.

Рівноправні, але різні
Чоловіки й жінки перед Богом 

мають однакові права, але неод-
накове призначення. Апостол Пав-
ло пише: «Хочу ж я, щоб ви знали, 
що всякому чоловікові голова Хри-
стос, а жінці голова чоловік, голо-
ва ж Христові Бог» (1 Кор. 11:3).
Господь Бог встановив певний 
порядок для подружнього життя, 
вказавши, що саме чоловік є голо-
вою, що він несе відповідальність 
за сім’ю, дружину та дітей. А жінці 
Бог дав інше призначення – бути 
помічницею. І це зовсім не прини-
ження, оскільки Господь також є 
помічником людині. У Посланні до 
євреїв написано: «Тому то ми смі-
ливо говоримо: Господь мені по-
мічник, і я не злякаюсь нікого: що 
зробить людина мені?» Якщо жін-

ка перестане брати відповідаль-
ність на себе й почне виконувати 
ту функцію, яку заклав Бог, тоді в 
її чоловікові автоматично почнуть 
проявлятися якості глави сім’ї.

Тож для гармонії в родині 
потрібні дві прості речі: дружині 
визнати чоловіка головою, а чо-
ловікові любити жінку, як самого 
себе. Ідеальним прикладом для 
чоловіків служить Сам Господь. 
Підтвердженням цьому є Його лю-
бов до нас. У Біблії так і написано: 
«Бог є Любов». Любов Творця про-
являється до людей у повсякден-
ному піклуванні. Існують конкретні 
способи прояву ніжних почуттів в 
сім’ї – дотик, слова та інше.

Дотик
Вчені виявили, що коли люди 

торкаються одне одного руками, 
то рівень гемоглобіну у крові під-
вищується, а тканини отримують 
більше кисню. У результаті люди 

стають бадьорішими та життєра-
дісними. Ось чому мій син так ча-
сто притискається й бажає, щоб я 
його обійняв. Або ж коли підкидаю 
на руках своїх доньок, ті в захо-
пленні кричать: «Давай іще!»

Психологи доводять, що дітей 
потрібно обіймати не менше чоти-
рьох разів на день. Це їм потрібно 
лише для виживання. А скільки ще 
необхідно, щоб вони відчули себе 
люблячими та повноцінними?

Шановні батьки, знаходьте час 
для того, щоб пригорнути своїх 
дітей, погладити їх по голівці, під-
кинути на руках. Таким чином про-
явите любов і піклування.

Слова
Пригадайте, як часто дитя 

підбігало й, зазираючи в очі, запи-
тувало: «Тату, ти любиш мене?» А 
ще згадайте, коли самі, міцно при-
тиснувши сина до грудей, казали: 
«Я люблю тебе». Вважаєте, що це 
не потрібне? Помиляєтесь! Знову 
ж таки, за даними досліджень, 
більшість дітей відчувають себе 
особливими саме тоді, коли батьки 
ними захоплюються або кажуть, 
що вони улюблені. 

Вірність
У Біблії написано: «Покине 

тому чоловік свого батька та матір 
свою, та й пристане до жінки своєї, 
і стануть вони одним тілом». Хри-
стос сказав: «Тож, що Бог спару-
вав, людина нехай не розлучує!»

Подружнє життя мусить бути 
відображенням Бога на землі. Го-
сподь, як нам відомо, – Триєдиний. 
Три Особи: Бог Отець, Бог Син і 
Бог Дух Святий мають одну Боже-
ственну природу. Подібно цьому 
є також подружнє життя – де двоє 
стають одним тілом.

Подружня зрада, як би не ко-
ментували це явище сучасні фі-
лософи, це елементарна руйнація 

союзу, автором якого є Бог. «Хіба 
ви не знаєте, – пише апостол 
Павло, – що той, хто злучується з 
розпусницею, стає одним тілом із 
нею? Бо каже: Обидва ви будете 
тілом одним». Можете уявити по-
дібне? Але це факт, «той, хто злу-
чується з розпусницею, стає одним 
тілом із нею».

Чи не замислювалися, чому 
занепадають цивілізації та держа-
ви, руйнуються економічні системи 
та припиняють свою діяльність 
могутні компанії? Виявляється, 
саме через руйнування сім’ї. 
Господь сказав: «Хто вірний в 
найменшому, і в великому вірний; і 
хто несправедливий в найменшо-
му, і в великому несправедливий».
Подружня вірність – це вірність 
у малому. Якщо чоловік зраджує 
своїй дружині, зовсім не виключе-
но, що він також може зрадити і 
колектив, яким керує.

Один відомий політик За-
хідної Європи відкрито зраджує 
своїй третій дружині, має декіль-
ка коханок. Приватне життя цієї 
особи – суцільні скандали, та ЗМІ 
забороняють торкатися цієї теми, 
бо «його приватне життя не має 
нічого спільного з його керівниц-
твом країною». Як нерозумно! Але, 
щоб ви знали, в цій країні спостері-
гається найбільший з часів Другої 
світової війни спад в економіці та 
найвищий зріст аморальності. І це 
все результат Божої закономірнос-
ті: якщо керівник невірний у мало-
му, то буде невірним і у великих 
справах.

Шановний читачу, твоя по-
дружня вірність – це те мале, на 
що очікує Господь. І якщо вияви-
шся несправедливим у цьому від-
ношенні, навіть не думай, що змо-
жеш досягти успіху в іншій сфері.

Продовження на сторінці 2

Патрік Мабілог – християнський 
письменник, тренер у сфері лідер-
ства, у своїй статті пропонує чотири 
запитання подружжю, чий шлюб пере-
живає труднощі. 

Автор повідомляє, що справжній 
Божий задум для шлюбу побудований 
на двох нерозлучних людях, чиї відно-
сини процвітають, прославляють Бога 
і приносять задоволення не лише 
сімейній парі, але і людям навколо 
них. Однак не секрет, що кожен шлюб 

проходить важкі часи і переживає певні проблеми. У наш час міцність і святість шлюбу ча-
сто ставиться людьми під сумнів.

Ніхто нікому не обіцяє, що буде легко, але Бог обіцяє, що ми можемо відчувати радість 
і задоволення у шлюбі.

Зустрічаючись із проблемами у сім’ї, подружжя саме вирішує, чи будуть двоє люблячих 
людей зростати у коханні одне до одного, а чи почнуть віддалятися.

Продовження на сторінці 2

Через день повертається моя 
дружина. Ми з Жанночкою вже в 
шлюбі 18 років, у нас четверо дітей, 
і востаннє я її бачив 25 днів тому. Ну 
звичайно, я заскучав, навіть дуже 
заскучав, але це не є причиною того, 
чому я оце пишу. Я б міг годинам роз-
повідати, якою чудовою є моя дружи-
на, але для вас це нічого не означало 
б. В кращому випадку ви б раділи за 
нас, у гіршому почали б нам заздри-
ти. Ось чому я не буду писати нічого 

про те, як у нас все добре, але розповім, чому у нас так добре все виходить і як ви зможете 
зробити ще краще у своїй сім’ї. 

Вгамуйся, ти не ангел
Коли ми ще тільки починали зустрічатися, я сказав своїй нареченій, що вона виходить 

заміж не за ангела, хоч я упевнений, що вона не знаходила у мені жодної негативної риси. 
Я знав, що вона теж не ангел, хоча зараз я практично впевнений, що живу з ангелом. 

Продовження на сторінці 4

Чотири запитання подружжю, чий шлюб 
переживає труднощі

10 складових подружнього життя, які 
можуть зробити ваш шлюб щасливим
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Початок на сторінці 1
У Біблії міститься ще один досить 

важливий принцип. У Посланні до галатів 
написано: « Не обманюйтеся, Бог осміяний 
бути не може». Спеціалістами доведено, 
що існує певна закономірність: якщо бать-
ки зраджують одне одному, то їхні діти в 
майбутньому чинитимуть так само. Сумно 
чути подібне, чи не так? Але Господь Бог не 
залишає в безвиході. Навіть у найскрутні-
ших ситуаціях Він пропонує Свою пораду і 
допомогу.

По-перше, Він радить проявити вірність 
у малому: віддати своє життя в Боже роз-
порядження. Якщо ще ніколи не приходив 
до Бога в молитві, спробуй зробити це за-
раз. Від усього серця скажи: «Господи! Все 
своє життя я був несправедливим до Твоїх 
законів, але сьогодні каюся перед Тобою. 
Прости мені». Господь неодмінно простить і 
подарує мир.

По-друге, ти повинен виконувати Божі 
заповіді щодо сімейного життя і ніколи 
більше не зраджувати. З вірою в Бога цієї 
вірності можна дотриматися навіть під час 
довготривалої розлуки. Зведені на біблійно-
му фундаменті сімейні стосунки послужать 
зразком для дітей. А це, у свою чергу, стане 
міцною опорою для суспільства.

Дисципліна
Спеціалісти в галузі сімейного життя 

неодноразово довели, що діти буквально 
благають батьків про встановлення певних 
обмежень.

У США один науковець досліджував 
психологію 16-17-річних юнаків, які мали 

проблеми із законом. Протягом року він осо-
бисто зустрівся з тисячею правопорушників 
і кожному ставив одне й те саме питання: 
«Якби ти мав можливість знову народитися 
у своїй сім’ї та розпочати все спочатку, яку 
б одну пораду дав батькам перед своїм 
народженням?» Майже 100% респондентів 
відповіли одностайно: «Я попросив би тата 
і маму, щоб їхні слова значили «ні», коли 
вони кажуть «ні». Виявляється, найбільшим 
розчаруванням цих дітей була можливість 
переступити межу дозволеного, і їм нічого 
за це не було. Діти завжди намагатимуться 
перевірити межу. Гірше те, що батьки самі 
переміщають ці рамки, щоб не ображати 
дітей. 

Намагайтеся встановити дітям певні 
рамки, які будуть стабільними у вашому 
житті. Пам’ятайте: якщо це розумні обме-
ження, метою яких є виховати дітей справж-
німи людьми, то згодом вони можуть пере-
рости в добрі традиції для всього вашого 
роду.

Вчені доводять, що коли у процесі ви-
ховання батько та мати рухаються в одному 
напрямку, то 72% дітей у дорослому віці 
переймають їхню систему цінностей. Якщо 
дитина виховується одним тільки батьком, 
то 54% дітей успадкують його цінності, а 
якщо в сім’ї лише мама, то всього 15%. Ви-
являється, вплив матері зберігається до 11 
років, а якщо вихованням займається тато, 
то до 17. Таким чином чоловік і жінка по-
трібні одне одному. Якщо виховуєте дитину 
самі, то намагайтеся підтримувати дружні 
стосунки із сім’єю, де є хороший батько чи 

матір, аби ваша дитина мала гарний при-
клад для свого життя.

Міркуючи про дисципліну, не можна 
оминути такої речі, як покарання. У Слові 
Божому написано: «Бо Господь, кого лю-
бить, того Він карає, і б’є кожного сина, 
якого приймає! Коли терпите кару, то робить 
Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що 
батько його не карає?»

Виявляється, що покарання – це риса, 
яка притаманна справжньому батькові. Дис-
ципліна мусить бути необхідним елементом 
будь-якого виховання. Але проявлятися 
вона повинна з любов’ю, і лише в такому 
разі буде корисною. Без любові дисциплі-
на перетворюється на тиранію. І навпаки: 
розумна дисципліна підтримує теплі сто-
сунки між батьками та дітьми. Навіть коли 
відбулося покарання, необхідно проявити 
до дитини ніжність, зціляючи таким чином 
отримані рани.

Звичайно, бути справжнім батьком не-
легко, але це можливо, якщо станеш одним 
із Божих дітей і прагнутимеш схожості з 
Небесним Отцем. Біблія говорить: аби стати 
членом Божої сім’ї, необхідно повірити в 
Ісуса Христа, як у Свого особистого Спаси-
теля. У Слові Божому написано: «А всім, що 
Його (тобто Христа) прийняли, їм владу 
дано дітьми Божими стати, тим, що ві-
рять у Ймення Його, що не з крови, ані з 
пожадливости тіла, ані з пожадливости 
мужа, але народились від Бога.» (Ів. 1:12)

Чи не бажаєш, шановний читачу, отри-
мати нове життя? Це необхідно як для тебе, 
так і для дітей, аби стати справжнім бать-
ком. Хай Господь поблагословить вас.

Олександр Чмут

Божий порядок для сім’ї

Початок на сторінці 1
Ось чотири запитання, які 

подружжю потрібно поставити 
самому собі.

1. Яка наша ситуація в 
реальності?

Потрібно зрозуміти, у яких 
сферах вашого подружнього 

життя є незгода між вами і парт-
нером у шлюбі, чи є проблеми, 
які потребують вирішення. Ви-
рішення проблеми починається 
з визнання, що проблема існує. 
Якщо не звертати уваги на 
проблеми, ігнорувати їх, то тоді 
вони будуть накопичуватись і 

викликати набагато більші про-
блеми у майбутньому.

2. Чи є Бог у вашому 
шлюбі?

Христос має бути в центрі 
всього, що робить людина. Він 
має бути головним у всіх наших 
вчинках.

Бог так задумав шлюб, що 
маємо потребу у зовнішньому 
джерелі любові. І чим ближче 
людина до Бога, тим кращими 
будуть стосунки між чоловіком 
і дружиною. Адже є арбітр, є 
авторитет, якого обоє хочуть 
слухати і зважати на Його волю 
і бажання. Тому люди, які дові-
ряють свої стосунки Богу, мають 
менше конфліктів, або правиль-
но їх вирішують.

3. Чи прикладаю я зу-
силля, щоби послужити моєму 
партнеру?

Хтось може подумати, що 

дружина не достатньо служить 
йому. Таким людям варто за-
питати самих себе: а ви самі 
достатньо і безумовно служите 
своїй дружині? Взаємність дуже 
важлива, але комусь прийдеть-
ся першому почати служити і 
стати каталізатором позитивних 
змін у житті вашої сім’ї. 

4. Що я можу змінити, щоб 
мій шлюб став кращим?

Перш ніж очікувати, що змі-
ниться мій чоловік, або дружи-
на, потрібно змінитися самому. 
Ви можете контролювати дії, 
відношення і стиль мислення ін-
ших людей, навіть ваших чоло-
віків чи дружин, але ми несемо 
відповідальність за свої власні 
дії і своє мислення.

Коли беремо відповідаль-
ність за власні зміни і дозво-
ляємо Богу працювати в серці 
нашого пантера, тоді і ми зміню-
ємося на краще, і кращим стає 
наш шлюб.

 ieshua.org 

Чотири запитання подружжю, чий 
шлюб переживає труднощі

Геніальний німецький ком-

позитор епохи бароко, майстер 
поліфонії, видатний органіст та 
імпровізатор, автор величезної 
кількості органних, клавірних, 
інструментальних та хоральних 
творів, за словами Бетхове-
на – «батько гармонії», батько 
сімнадцяти дітей. Людина над-
звичайно цілеспрямована, пра-
целюбна і побожна, ще й до того 
зразковий сім’янин.

Ми можемо прослідкувати 
його релігійні погляди, розгля-
нувши його творчість, зокрема 
хорові твори, тексти яких, піді-
брані композитором, вказують 
на його близьке сприйняття 

Бога, особисте переживання 
муки Ісуса Христа.

Всього Бах написав більше 
300 кантат на духовну тема-
тику, з яких тільки 200 дійшли 
до наших днів. Часто кантата 
відкривається урочистим хоро-
вим вступом, потім чергуються 
речитативи і арії для солістів 
або дуетів, а завершується все 
хоралом. Для речитативу зазви-
чай беруться ті ж слова з Біблії. 
Речитативний виклад Євангель-
ського тексту в Баха за тонкістю 
передачі виразності деталей не 
має рівних в італійській опері.

Глибоку побожність Баха 

розкривають його риси характе-
ру, а також і його поведінка. 

Своїми успіхами компози-
тор ніколи не хвалився, а коли 
його запитували, як він досягнув 
подібної досконалості, Бах сер-
йозно і просто відповідав: «Мені 
довелося старанно займатися, 
і хто буде таким же старанним, 
досягне того ж». Також всім була 
широко відома привітна скром-
ність Баха щодо інших музикан-
тів. Його велика музична чеснота 
прикрасилася ще більшою чес-
нотою – привітністю і нелукавою 
любов’ю до ближнього.

christusimperat.org 

Йоганн Себастьян Бах – великий композитор 
і чудовий сім’янин

 Чому минає любов?
Одного разу внучка запитала бабусю:
– Бабусю, чому минає любов? Чому 

люди перестають любити одне одного і 
розлучаються? Знаю, це дуже складне за-
питання, на нього неможливо дати просту 
відповідь. Але я вже втомилася ставити 
собі це запитання, шукаючи розв’язок у 
помилках і розчаруваннях минулого. Цього 
мені не можуть сказати і подруги, бо у них 
ті самі помилки, лише з іншими іменами та 
прізвищами. Я також шукала відповідь на 
це запитання у книгах по психології, але 
там лише описи неврозів на багато сто-
рінок, ієрархії цінностей, та багато інших 
незрозумілих понять. Бабусю, ти можеш 
пояснити мені, просто і зрозуміло, чому 
минає любов? 

– Онучко, – відповіла бабуся. – Відпо-
відь на це запитання дуже проста. Любов 
відходить тоді, коли хтось із пари починає 
думати, що він достойний кращого. Коли 
один починає вважати присутність іншого 
у своєму житті не незаслуженим щастям, 
а чимось таким, що саме собою зрозуміле. 
Тоді любові немає місця і вона відходить. 
А головною причиною є гордість. Недарма 
Біблія гордість вважає матір’ю багатьох 
гріхів. 

vk.com/christian_parables

22 Дружини, коріться своїм чоловікам, як 
Господеві,
23 бо чоловік голова дружини, як і Хри-
стос Голова Церкви, Сам Спаситель 
тіла!
24 І як кориться Церква Христові, так і 
дружини своїм чоловікам у всьому.
25 Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Хри-
стос полюбив Церкву, і віддав за неї Себе,
26 щоб її освятити, очистивши водяним 
купелем у слові,
27 щоб поставити її Собі славною Цер-
квою, що не має плями чи вади, чи чогось 
такого, але щоб була свята й непорочна!
28 Чоловіки повинні любити дружин своїх 
так, як власні тіла, бо хто любить дру-
жину свою, той любить самого себе.
29 Бо ніколи ніхто не зненавидів власного 
тіла, а годує та гріє його, як і Христос 
Церкву,
30 бо ми члени Тіла Його від тіла Його й 
від костей Його!
31 Покине тому чоловік батька й матір, і 
пристане до дружини своєї, і будуть обоє 
вони одним тілом.
32 Ця таємниця велика, а я говорю про 
Христа та про Церкву!
33 Отже, нехай кожен зокрема із вас лю-
бить так свою дружину, як самого себе, а 
дружина нехай боїться свого чоловіка!

Еф. 5:22-33

 Про те, хто винний
У двох сусідніх будинках жили дві різні 

сім’ї. Одне подружжя весь час сварилося, 
а в іншого – завжди була тишина і взаємо-
розуміння. Одного разу, позаздривши миру 
у сусідів, дружина першого подружжя каже 
чоловікові: 

– Піди до сусідів і подивися, що вони 
таке роблять, що у них завжди все добре.

Той пішов, добре сховався і спостерігає.
Дивиться, сусідка миє підлогу в хаті, 

раптом її щось відволікло і вона побігла на 
кухню. У той самий момент її чоловікові тре-
ба було терміново зайти до будинку. Він не 
помітив відра з водою, перечепився і вода 
розлилася.

Тут прийшла дружина і, знітившись пе-
ред чоловіком, каже:

– Вибач, дорогий, я винувата.
– Та ні, це ти прости, я винуватий.
Послухав сусід цей діалог і пішов додо-

му.
А дружина його запитує:
– Ну що, подивився? То що? В чому се-

крет їхнього миру?
– Все зрозумів! Секрет простий: в нас усі 

праві, а в них усі винуваті.
vk.com/christian_parables
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У тому самому місці, де вчора 
знімали шви, живіт, як то кажуть, нив. 
Але мій не просто нив – він завивав! 
Звичайно, апендицит – не якась нісе-
нітниця.

Раз – і нема його. Але ж свер-
бить! Хотілося залізти середнім і, для 
посилення, вказівним пальцями все-
редину живота як у кишеню піджака, і 
пошкребти, подряпати, почухати, по-
шкребти, ну хоча б трохи!..

Погожі днинки звали погрітися на 
сонечку, зловити прощальну порцію уль-
трафіолету, подихати вечірнім повітрям, 
та й просто порадувати хлоп’ят – їм аби 
з татком прогулятись у вихідний... 

Дитячий сквер. Усюди метушилися 
малята, молоді й літні жінки снували 
від розсипчастої пісочниці до скрипу-
чих гойдалок і назад, зігнувшись над 
своїми безцінними карапузами буквою 
«зю». Інколи мимо пропливали родинні 
пари. Причому неодмінно голова роди-
ни намагався, начебто не кваплячись, 
котити коляску. А його половина гідно 
притримувала його під руку, квапливо 
дрібочучи поряд. Каблучки жіночих 
«шпильок» раз у раз наколювали опалі 
листочки тополь. Мідне листя берези, 
горобини і барбарису облямувало пар-
кові доріжки. Усюди іскрилася краса 
урожайної пори...

Вечоріло. Сівши на лаві, я спо-
стерігав за своєю дружиною. Дивно, 
наскільки дорожчою день від дня стає 
мені ця миловида жінка, чадолюбна 
мати моїх малят. Їх троє: Марусенька, 
молодшенька, спить у колясці. Серед-
ній Іллюшка саме захоплений невибаг-
ливою спорудою піщаного замку. Стар-
ший син задумливо дивиться в небо.

– Про  що задумався, Славко? – 
запитав я начебто між іншим.

– Про доброго самарянина, тату. 
Адже ти вчора мені читав цю притчу, 
пам’ятаєш?

– Допомагати ближньому – це дуже 
хороша справа, синку, – сказав я, задо-
волений підсумком учорашнього уроку.

Не знаю, що мене порадувало 
більше: чи то чіпкий розум сина, чи 
то мої педагогічні досягнення. «Ще 
трохи – і накотить гординя» – промай-
нула думка. Вирішив, що розмову за-
кінчено. Але не тут те було!

– Тату, та людина, якій допоміг 
добрий самарянин, була покинута біля 

дороги? – не вгамовувався Славко.
– Так, – неуважно слухав я сина, 

все ще мріючи почухати свої поранені 
нутрощі й не спостерігаючи за перебі-
гом його думки.

– Він був побитий і поранений роз-
бійниками?

– Так. Він потребував допомоги, – 
видихнувши, відповів я, думаючи про 
своє й анітрохи не звертаючи уваги на 
хвилювання сина.

Він уже не дивився в небо, він ди-
вився на землю, кудись позаду мене. 
Я простежив за його схвильованим 
поглядом, вирішивши трохи розім’яти-
ся: може, від повороту тулуба хоч на 
секунду притупиться ця сверблячка...

– Тату, а хто мій ближній?
– Ну... – я зволікав час відповіді й 

озирнувся. Ось воно що! Вона лежала 
віддалік, в закутку скверу.

Розчулений видом незатьмареного 
дитинства, що приємно копошить-
ся довкола мене, я б не помітив це 
безформне тіло в старомодному кар-
татому пальті.

– Ти вважаєш, що ми повинні 
виказати співчуття? – запитав я, схва-
ливши в душі співчуття сина і роздува-
ючись-таки від гордості за свої успіхи в 
його вихованні.

– Я – добрий самарянин! – радісно 
вигукнув син і кинувся назустріч подвигу.

Від різкого руху знайомий біль 
прокотився по правому боці живота й 
луною віддався в попереці. Від неочі-
куваної різі я відкинувся назад.

– Тільки не поспішай, не випере-
джуй тата! – як завжди, вчасно при-
йшла на допомогу дружина.

– Виховання особистим прикладом 
– справа нелегка, – співчутливо зазначи-
ла вона. Ласкаво посміхнувшись, поше-
пки додала: – Бережи себе, наш герою!

Хвилини через три на нашій лаві 
напівлежала довгонога червонощока 
«тьотя». Упереміж із сльозами, шмор-
ганням носом і «триповерховими» 
виразами вона то дякувала нам за 
допомогу, то лаяла всіх і все довкола 
аж гай гудів, стогнала, що застудила 
нирки і боїться залишитися тут; а то 
голосила, що боїться йти додому, де 
шахрай-зять приб’є її однією правою.

– Він чекає, що «здохну», і жене на 
вулицю, – завивала вона.

Вона одночасно просила кинути її 

на цій лавці замерзати до смерті і від-
вести в тепло і сухість своєї квартири.

Підійшов Іллюша. Від його пісоч-
ного замку залишилися руїни, а Мару-
сеньку час годувати...

– Тату, а давай проводимо тітку до-
дому – вже темнішає, – запропонував 
мій старший герой.

– А ми трохи змінимо маршрут, 
підемо не кваплячись, і ви наздожене-
те, – вторила йому моя дружина.

– А я познайомлю із зятем-недолюд-
ком, – підтримала їх потерпіла тітка.

За короткі двадцять хвилин я 
пригадав усе, що читав в енциклопе-
дії та Євангелії про гніт і тягар. Вести 
«даму», яка перевершує мене за 
віком, зростом і вагою, і яка виділяє 
нав’язливі аромати, що навіть відда-
лено не поєднуються ні з першою, ні 
з останньою нотою «Шанель №5», з 
виразами вдячності, які не пестять 
слух і є максимально протилежними 
витонченій словесності, було просто 
важко, – це я про перші п’ять кроків. 
Останні п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят 
п’ять, протягом яких вона висловлюва-
ла свою вдячність обіймами, через що 
втрачала координацію і звалювалася 
на мене, випробовуючи міцність мого 
шва, йти було просто неможливо! І 
все тут. Неможливо, але треба! Бо 
ще вчора і позавчора я вчив сина, що, 
коли допомагають в біді, на труднощі 
та неприємності не зважають. Неви-
разно пригадую, як ми переміщалися в 
просторі. І якщо очевидці підтвердять, 
що нас несли на крилах ангели, то я 
анітрохи не здивуюся.

Про те, що був сміливий, як лев, 
при зустрічі з цим зятем, розповів своїй 
мамі лише Славко. Він був щасливий і 
особливо ревно молився за цю бабусю 
і зятя, подякувавши Господу за можли-
вість бути добрим самарянином.

– Як ти? – запитала мене кохана, 
коли діти вже поснули.

– Зять як зять. Тільки вже дуже 
злісно лаяв її. Мовляв, з цим бомжем 
жити неможливо... Такі, як він, на вули-
ці не сплять. Знаєш, коли ми спуска-
лися по сходах, він крикнув навздогін: 
«Змусив же вас біс вести її додому!»

– Ти промовчав? – давно знаючи 
мене і все-таки сподіваючись, запита-
ла дружина.

– Син випередив, щиро викрикнув-
ши: «Та ні ж, це зробив Ісус! Бог і вас 
любить. Так у Євангелії написано.» 
Чоловік розгубився від репліки дитини, 
а я, користуючись його замішанням, у 
два стрибки повернувся і простягнув 
йому Новий Заповіт.

У тому самому місці, де недав-
но нив живіт, – у тому самому місці, 
здавалося, ніколи не знімали швів; 
здавалося, що не було ніякої опера-
ції. У будь-якому випадку, апендицит 
мене не турбував. Мене турбувала, 
розбурхувала, радувала думка, як 
благотворно ростити дітей на біблійних 
прикладах.

Наталія Чечуліна

Нелегка справа 

Національні дослідження в США 
серед більш ніж 1800 подружніх пар 
довели, що можливість розлучення 
вдвічі вища серед тих пар, котрі жили 
разом до вступу в шлюб (в сексуаль-
ному плані), порівняно до тих пар, які 
цього не робили. До того ж, секс до 
шлюбу приводить до зниження рівня 
подружнього взаємозв’язку та відчуття 
партнерами одне одного. 

Дослідження 3884 канадійок пока-
зало, що жінки, котрі мали сексуаль-

ний досвід до шлюбу, на 50% більше 
схильні до розлучення, аніж ті, котрі 
не мали подібного досвіду. З них 35% 
розлучаються в перші 15 років подруж-
нього життя, на відміну від 19% серед 
тих жінок, котрі не мали сексуального 
досвіду до шлюбу.

Національне опитування в США, 
проведене серед 1235 жінок віком від 
20 до 37 років показало, що заміжні 
жінки, котрі мали досвід сексуальних 
стосунків до шлюбу, в 3,3 рази більше 

схильні до того, щоби вступити в ста-
теві стосунки з іншим чоловіком, окрім 
власного, аніж заміжні жінки, котрі не 
мали подібного досвіду.

Серед незаміжніх жінок, котрі мали 
досвід сексуальних стосунків, вірогід-
ність того, що вони зрадять чоловікові 
та погодяться на секс з іншим, в 1,7 
разів вища за тих, хто не мав досвіду 
дошлюбного сексу. 

Згідно статистиці, 70% розлучених 
жінок в Англії жили зі своїм чоловіком 
ще до весілля.

Кевін Леман (Музика простирадл)

СЕКС до шлюбу - цікава статистика

ПАРЄ ЗАХИСТИЛА БАТЬКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ 
НА ОСНОВІ РЕЛІГІЙНОЇ МОРАЛІ

Парламентська 
Асамблея Ради Європи 
прийняла резолюцію, 
яка захищає право 
батьків надавати своїм 
дітям освіту відповідно 
до своїх власних релі-
гійних переконань.

Окрім підтверджен-
ня права батьків вихо-

вувати своїх дітей відповідно до власних релігійних чи фі-
лософських поглядів, ПАРЄ підтвердила неприпустимість 
примушення батьків і дітей виконувати дії, які йдуть вроз-
різ із їх глибоко вкоріненими моральними переконаннями. 

“Асамблея вважає, що це не роль держав-членів регу-
лювати або визнавати належними переконання і світогляд 
свого населення, але потрібно враховувати різні точки 
зору і переконання, а також дозволяти людям благополуч-
но жити разом у межах громадського порядку, здоров’я і 
моральності населення. Це означає, що справжнє визнан-
ня і повага, різноманітність і динаміка культурних традицій 
і самобутності та релігійних переконань мають важливе 
значення для досягнення соціальної згуртованості”, – наго-
лошується в тексті Резолюції ПАРЄ.

Варто відзначити, що за цю Резолюцію ПАРЄ віддали 
голоси усі 5 присутніх на засіданні делегатів із України, в 
той час як документ був прийнятий 38 голосами «за». На-
гадаємо, що Україна є членом Ради Європи з 1995 року.

Інститут релігійної свободи.

В УКРАЇНІ ВІДБУЛАСЯ ПЕРША ГАБІЛІТАЦІЯ 
ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ З БОГОСЛОВ’Я

28 квітня 2017 впер-
ше за часів незалеж-
ності України відбувся 
захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора фі-
лософських наук за 
спеціальністю «Бого-
слов’я». На засіданні 
спеціалізованої вченої 

ради Д 26.053.21 в Національному педагогічному універ-
ситеті імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки 
Роман Соловій успішно габілітував дисертацію на тему 
«Феномен Виникаючої Церкви у контексті теологічних та 
еклезіологічних трансформацій в сучасному західному 
протестантизмі».

Як повідомив кореспондент РІСУ Тарас Дятлик, у дис-
ертації вперше у вітчизняному богослов’ї та релігієзнавстві 
здійснено комплексний аналіз поняття Виникаючої Церкви 
як альтернативного богословського дискурсу, релігій-
но-культурного феномену та інноваційної еклезіологічної 
моделі західного євангельського протестантизму в контек-
сті постмодерну.

Релігійно-інформаційна служба України

В ТЕРНОПОЛІ ВІДБУЛАСЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ ДО 500-РІЧЧЯ РЕФОРМАЦІЇ

В Тернополі 27-28 
квітня на базі націо-
нального педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка 
відбулася  Всеукраїн-
ська науково практична 
конференція на тему: 
«Протестантські церкви 
у контексті вітчизняної 

історії та суспільних трансформацій» (до 500-ліття Рефор-
мації).

До навчального закладу з’їхалися провідні релігієз-
навці та священнослужителі з різних регіонів України та 
із-за кордону. Вони обговорювали історію протестантизму, 
проблеми релігійної свободи, вплив Реформації на соці-
ально-економічний розвиток країн. Взяли участь у цьому 
заході і представники влади. Провідні релігієзнавці України 
представили результати власних наукових досліджень 
щодо розвитку протестантизму й впливу Реформації, а 
також обговорили проблеми релігійної свободи та історію 
християнства. 

Реформація вплинула на соціально-економічний роз-
виток багатьох країн світу, відзначають науковці, оскільки 
будь-який прогрес розпочинається із ціннісних установок і 
переконань конкретної особистості.

«Зараз Україна переживає дуже переломний момент 
своєї історії. Старе щось закінчилося, а нове не почалося. 
Разом з декомунізацією ми прощаємося з довгою епо-
хою комунізму. Поки що український народ не досягнув 
верховенства права, економічного процвітання, забезпе-
чення усіх прав особистості. Але зараз Україна дивиться 
на захід і намагається повторювати феномени західних 
суспільств. Українці хочуть змін, але ці зміни відбудуть-
ся лише тоді, коли відбудуться в серцях глибокі ціннісні 
преображення», – зауважив магістр філології Варшавсько-
го університету, директор Східноєвропейського лідерсько-
го форму Ярослав Лукасик.  

r500.ua
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Початок на сторінці 1
Кожен із нас приніс свій багаж переживань, 
взаємовідносин і страхів. У кожного з нас 
був свій досвід, кожен із нас виховувався 
по-іншому, кожен із нас успадкував не іде-
альний характер, чим раніше ви це зрозумі-
єте, тим легше вам буде приймати слабкості 
і недоліки іншого. У вас теж бувають погані 
дні, і вам потрібно, щоби в такий день вас 
не пробували виправити, а просто спробу-
вали зрозуміти. Лише зробіть перший крок, 
і ви здивуєтеся, наскільки прекрасна та лю-
дина, з якою живете.

Розлучення – це не наш варіант
Зважаючи на наше виховання, як я, так 

і Жанна, у будь-яких випадках виключали 
можливість розлучення. Повірте, у нас були 
важкі часи, але свідоме посвячення себе на 
все життя одне одному, може зробити ве-
лике у житті сім’ї. Це не безвихідь, це дуже 
міцний клей для взаємовідносин чоловіка і 
дружини, особливо, коли хочеться плюнути 
на все, гримнути дверима і піти… Виключіть 
розлучення. Особливо у важкі часи нагадуй-
те собі, що ця сім’я  – раз і назавжди. 

Вчасно гасіть пожежі
Не засинайте посвареними. Чесно 

зізнаюся, за всі ці роки ми заснули посва-
реними зо 3-4 рази. Не можу вам передати, 
наскільки це погано. Біблія вчить, щоб ми 
не затягували наші проблеми у стосунках 
на наступний день. «Гнівайтеся, та не грі-
шіть, сонце нехай не заходить у вашому 
гніві» (Еф. 4:26). Як завжди, Біблія права. 
Коли ми посварені, то даємо місце дияво-
лу розривати серце образами, гіркотою і 
болем. Чим довше це відбувається, тим 
глибші рани, і тим довше вони загоюються. 
Не затягуйте з прощенням. Якщо винуваті, 
просіть прощення відразу. Так, це не легко 
тому, що він набагато більше винний, ніж 
вона, або ж навпаки. А яка, врешті-решт, 
різниця, хто правий, а хто винен? Головне, 
щоби був мир, а щоби був мир, хтось має 
взяти ініціативу на себе, і на це здатна лише 
сильна людина. 

Навчіться будувати з уламків
Не просто просіть прощення, але від-

новлюйте стосунки. Я набагато частіше 
буваю не правим, ніж моя дружина. І часті-
ше приходиться просити прощення. І це не 
легко, особливо не легко відчути прощення. 
Зазвичай, прошу прощення кілька десятків 
хвилин, головною метою в цій процедурі є 
те, щоби моя дружина знову посміхнулася. 
Коли вона усміхається, навіть крізь сльози, 
тоді я знаю, що вона мені простила. Нехай 
просити прощення не буде просто обов’яз-
ком, або тягарем у вашій сім’ї. Не просто 
просіть прощення, а стирайте біль, віднов-
люйте емоції, перемотуйте рани.

Залицяйтесь одне до одного
Хтось один із вас романтичніший за 

іншого. Я ще не зустрічав пару, де обоє 
романтичні порівну. Так ось, романтику, це 
ваш святий обов’язок створювати настрій 
для своєї другої половинки. Все, що було до 
весілля, має рости і розвиватися. Це не оз-
начає, що потрібно більше дарувати квітів, 
це означає, що більше потрібно мити посуд, 
це якщо мова йде про романтика-чоловіка. 
Робіть одне одному приємне, даруйте лис-
тівки, постійно пишіть повідомлення, пишіть 
вірші, якщо у вас виходить. Так, пишіть їх 
навіть тоді, коли у вас не виходить. Робіть 
усе, щоби ваш партнер у шлюбі знав, що ви 
кохаєте його до нестями. 

Слідкуйте за внутрішнім світом 
своєї половинки

Будьте уважні одне до одного. Слід-
куйте за поглядом, за інтонацією, читайте 
одне одного між рядками. І якщо ви бачите, 
що щось не так, відразу намагайтеся ви-
правити. Інколи не вийде відразу розмова, 
але це не означає, що ваш чоловік, або 
дружина, мають сам на сам залишатися зі 
своїми думками, бо у таких ситуаціях вони 
так накопичуються, що роками приходиться 
розгрібати. 

Дружини,  хваліть своїх чоловіків 
за все

Чув, як один пастор сказав, що чоловік 
створений по образу Божому і він має по-
требу в прославленні. Звичайно, не на рівні 
Бога, але принцип дуже схожий. Ваш чоло-
вік має потребу в тому, щоб ви йому розпра-

вили крила. Ваші добрі слова і похвали не 
зроблять його пихатим, навпаки, зроблять 
його героєм. Хочете бачити, як він звершує 
подвиги, надихайте його, дякуйте йому, 
хваліть його. І я вас запевняю, він ніколи не 
буде слухати іншу і завжди з радістю поспі-
шатиме додому, де відчуває себе Чолові-
ком. Тільки без сарказму, він добре розуміє 
і відчуває нещирість. Ну і найголовніше: не 
порівнюйте його з чоловіком подруги, або, 
ще гірше, з колегою по роботі. Після такого 
удару ваш чоловік може не одужати.

Чоловіки, не чіпайте її тіла, не 
зачепивши її серце

Бог нас створив такими, що нам хочеть-
ся всього і відразу. Але у жінок все інакше. 
Вони хочуть бути почутими, зверніть увагу 
– не вислуханими, а почутими, вони хочуть 
близькості душі, вони хочуть насолоди 
серця. Хочете відчувати музику кохання у 
вашій спальні – починайте налаштовувати її 
музичний інструмент на кухні. Ви, чоловіки, 
розумні, далі все самі розумієте.

Вірте обоє
Під кінець я залишив найголовніше. Не-

має нічого кращого, як вся сім’я по-справж-
ньому довіряє Богові. Якщо маємо Йому 
вірність, то лише справжню. Щоб ваша 
дружина або чоловік знали, що ви направду 
вірите і за своєю вірою будете поступати. 
Це найбільше, що скріплює сім’ю. У порів-
нянні з духовною єдністю, романтика просто 
відпочиває. Моліться одне за одного вголос. 
Я часто прошу Бога, щоб Він навчив мене 
любити Жанну так, як Бог любить нас. Вона 
стоїть на колінах поруч і слухає. І я це ро-
блю не для того, щоб «підлизатися» до неї. 
Я направду хочу її більше любити. Часто 
молюся вголос ще до того, як встану з ліжка 
і дякую Богові за неї – такий прекрасний 
подарунок, який Він подарував мені. Нехай 
вона це чує. Їй потрібно чути, бо і мені по-
трібно чути, як вона молиться за мене. Не 
соромтеся одне одного у вашій духовній 
боротьбі. Відкривайте свої переживання 
подрузі чи подругові і моліться одне за од-
ного, це найбільше, що може відбутися у 
сім’ї, коли чоловік разом із дружиною стоять 
на колінах перед Богом, який створив сім’ю, 
яка має відображати Його славу.

Не пропускайте дрібниць
Те, про що написав, банальне і про-

сте, і звичайно, це далеко не весь список. 
Але знайте, за своє життя і служіння Богу 
я бачив чимало пар, які навіть у звичайних 
дрібницях втрачали своє щастя. Це люди, 
які не вміли вчасно зупинити сварку, які не 
хотіли подарувати прощення, які навмисно 
ображали одне одного, лише для того, щоби 
помститися. І  так крок за кроком, своїми 
руками зруйнували своє подружнє життя. 
Ми добре розуміємо, що для того, щоб отри-
мувати дивіденди, потрібно робити інвести-
ції. Інвестуйте себе в чоловіка чи дружину. 
Будь-хто може бути гарним спеціалістом, 
гарним священнослужителем, будь-хто вас 
може замінити, але бути чоловіком своєї 
дружини можете лише ви. Вже сьогодні 
почніть будувати своє сімейне щастя, щоби 
ніколи не руйнувати його. 

 Павло Марченко

10 складових подружнього життя, які 
можуть зробити ваш шлюб щасливим

Я хочу знати, любиш ти мене…

Я хочу знати, любиш ти мене,
чи це вже сон, який уже не сниться?
Моєї долі пекло потайне,
моя сама від себе таємниця!
Чи ти за мене душу віддаси,
чи розміняєш суєтно і дрібно?
Краса – і тільки, трішечки краси,
душі нічого більше не потрібно.
Чи, може, в цім калейдоскопі літ,
де все нещадно звичне і щоденне,
ти просто мені дивишся услід
і трохи любиш сни свої про мене?

Ліна Костенко

Дружині на день народження

Ну що тобі, ну що подарувати?
Як небо прихилити із вдячністю тобі?
Які палати у яких палацах
Я в килими вберу усупереч журбі?

Чи підемо у вранішні світання,
Де трави росяні збігають до води?
Де солов’ї захрипли від кохання
Й витьохкують тобі замріяні світи?

Де верби дві шепочуть про секрети,
Проліг Чумацький шлях по дзеркалу 
ріки.
Там місяць жне серпанком очерети
І риба скльовує розсипані зірки.

Я подарую тишу вечорову,
Вплету в чарівний вечір пісню солов’я.
Я подарую світ тобі, в якому,
Ми будем тільки двоє: ти і я.

Юрій Вавринюк

Пам’ять щастя

А пам’ять щастя, наче нитка, рветься,
Перевіряв недавно і давно,
Лиш тільки біль лишає знак на серці,
А щастя ні – безпам’ятне воно.

Його, немов повітря, відчуваєм,
Духмяну повінь літнього тепла…
Тому й природно, що не пам’ятаєм
І не готові до біди і зла.

Його, те щастя, просто не збагнути,
Воно, як серце в порухах м’яких,
Допоки біль не стихне, то й не чути.
Здається, що попереду віки.

У тебе подив: я сміюсь, не плачу, –
Тепло душі твоє не остуджу,
Усякий біль я свій переінакшу
І пам’яттю образ не дорожу.

Безпам’ятного щастя не розрушу,
Бо ти і я – незміряна любов,
Ніщо не пересварить наші душі,
Допоки з нами всемогутній Бог.

Сергій Рачинець


