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Створення правильних людських стосунків, 
як і будь-яке будівництво, потребує 

конкретного плану-проекту, що вказує яким чином 
покласти кожну цеглину, аби вийшла міцна споруда.

Де знайти цей проект для правильного 
збудування подружніх стосунків? З цього приводу 
можна звернутися до Джерела – Творця, Який 
створив шлюб і сім›ю.

Подружня любов – подорож удвох до тихої 
гавані, що називається «щастя». Це не лотерея. 
Це щось таке, що створюється день за днем 
упродовж життя. Це не якийсь особливий стан, а 
постійний розвиток, невичерпне джерело, звідки 
ми можемо черпати все те, що дасть нам духовну 
зрілість, мудрість, внутрішній розвиток та сили 
для подолання усіляких життєвих труднощів. 
Подружню любов треба відкривати заново, живити, 
творити щодня! Його запорукою є випробувані 
принципи, без дотримання яких добрі, щирі сосунки 
неможливі. 

Кожна людина може мати ряд неясних, сумнівних 
уявлень про любов, часто навіть дивних, що беруть 
початок ще в ранньому дитинстві. Деякі з них 
підсвідомо засвоюються із звичаїв та способу життя 
батьків. Прикладом є одна кіноактриса. Її батько 
кілька разів одружувався і розлучався. Пізніше і 
вона, протягом життя, кілька разів виходила заміж 
і розлучалася. На запитання в інтерв›ю: «Чому 
сімейні стосунки такі нетривалі?» – вона відповіла: 
«Невже не зрозуміло, що можна закохатися і 
розлюбити».

Неясність і плутанина уявлень, які володіють 
багатьма людьми, частково пояснюють причину 
тенденції дивитися на любов, як на непояснену 
таємницю, або хворобу, яка дуже важко піддається 
лікуванню.

Можливо, ви не думали про Біблію в такому 
аспекті, але вся Біблія є історією про любов, в якої 
є чому повчитися – це історія незмінної Божої 
любові до невірного людства. Божа любов червоною 
ниткою проходить через усю Біблію. В одному із 
уривків написано:

«Здалеку з'явився мені Господь і сказав: 
«Любов'ю вічною Я полюбив тебе, тому милість 
тобі виявляю» (Єремії 31: 3).

Якби нам потрібно було підсумовувати все, що ми 
можемо пізнати про любов за допомогою вивчення 
Божих справ, зроблених для людей, про які оповідає 
Писання, то можна було б сказати просто:

1. Любити – означає завжди робити усе 
найкраще для того, кого любиш.

Оце приклад справжньої дієвої любові. Тут не-
має нічого таємничого. Однак, мотиви для такої 
любові є таємничими. Що ж змушує нас робити 
все найкраще для нашого улюбленого(-ої)? Згідно 
з Біблією, любов визнає унікальну цінність улюбле-
ного(-ої) і постійно прагне підтвердити цю цінність. 

Дивлячись на життя Ісуса Христа, ми бачимо 
приклад досконалої любові день у день, за будь-
яких обставин. У 5-му розділі послання святого 
апостола Павла до ефесян ми читаємо опис 
способів, за допомогою яких Ісус Христос доводить 
Свою любов до Церкви. Це і є досконалий 
приклад для шлюбного життя. А у 13-му розділі 
першого послання св. апостола Павла до коринтян, 
розкриває нам природу любові і дає спеціальні 
пояснення її проявів, особливо у випробуваннях. Ми 
дізнаємося, що дійсна любов завжди є спроможною 
робити правильний вибір. Дуже гарно, романтична 
любов (ерос) описана в біблійній книзі «Пісня над 

піснями». Це просто ода прекрасним подружнім 
почуттям і стосункам між чоловіком та дружиною. 
Цю книгу варто прочитати кожному подружжю.

Тому, нам не варто бути необізнаними в понятті 
про любов. Ми можемо вивчити це зі Слова 
Божого, достовірно єдиного джерела інформації про 
любов –що значить любити і як поступати, якщо 
любиш. 

2. Любити – нелегко і непросто. Це –
мистецтво, якому потрібно вчитися і навіть 
присвятити усе життя. Кожна людина може 
навчитися любити.

Цей принцип виправляє загальноприйняте, 
особливо серед молодих людей, помилкове поняття, 
які вважають, що любов - це найлегша на пояснен-
ня і найпростіша у світі річ; що любити легко – для 
цього не потрібно ні міркувань, ні старань. Інакше 
кажучи, немає необхідності вчитися любити і, навіть, 
думати про це. Потрібно діяти так, як складаються 
обставини чи підказує серце!  

Насправді, любов дорого дістається. Вона багато 
жадає від люблячого навіть тоді, коли її прояв дає 
досконалу радість. Якщо ви будете діяти відповідно 
до обставин, то майже завжди будете помилятися. 
Любов – це мистецтво, якому потрібно навчитися, 
і дисципліна, якої потрібно дотримуватися. Можна 
порівняти мистецтво любові з музичним мистецтвом 
або з яким-небудь іншим мистецтвом, у досягненні 
якого дотримання дисципліни є необхідним. 

Якщо ви хочете бути досконалими у любові 
і бажаєте отримати винагороду за надзвичайно 
щасливий шлюб, вам потрібно навчитися принципів 
досягнення любові у вашому шлюбі. Більше всього 
потрібно мати бажання вивчати їх і бути готовими 
присвятити цьому все життя. 

Як же цьому вчитися? Найбільше уроків щодо 
правильних подружніх стосунків знаходяться у 
книзі Соломона «Пісня над піснями». Але у всій 
Біблії зустрічаються уривки, що дають прямі наста-
нови як правильно будувати дошлюбні та шлюбні 
стосунки. 

3. Любов є діяльною силою, якою я керую 
своєю волею. Я не безпомічний раб любові. Я 
можу вирішувати, кого любити. 

Важливо зрозуміти вищевказаний принцип у 
світлі атак світської пропаганди, що наполягає на 
тому, що любов – це почуття, що не піддається 
контролю. Любов прилітає і відлітає, як бездомний 
горобець, сідаючи там, де його не просять і відлітає 
тоді, коли йому заманеться. Більшість сюжетів кі-
нокартин або телевізійних драм, що показують, як 
юнак зустрічає дівчину, як дівчина розлучається з 
юнаком або як чоловік розводиться з дружиною, 
засновані на передумові, що любов є випадковим 
почуттям. Буває так, що почуття любові взагалі не 
з’являється. Або ж, коли воно якось з’явиться, а 
потім зникне, то не можна нічого зробити, щоб по-
вернути його назад. 

Але істина полягає в тому, що любов - це діяльна 
сила, контрольована волею людини. Ви не є «просто 
рабом любові», як співається в одній із світських 
пісень. Якщо ви християнин, у серце якого вилилася 
Божа любов, то можете вирішити любити усім своїм 
розумом; ви можете відновити любов у своєму 
шлюбі; ви можете протистояти недобрим почуттям, 
які проходять, щоб поневолити вас. 

А також ми не повинні забувати, що коли нас 
покидають почуття, то в нас є вибір любити жертовно. 
Коли Христос був у Гетсиманському саду, Йому 
теж було важко – почуття пропали повністю, але 
Він вирішив любити жертовно, сказавши: «Отче, 
нехай буде воля Твоя, а не Моя». Один бізнесмен 
християнин втомився догоджати своїй дружині. 
Сидячи на роботі, він вирішив, що більше не піде 
додому. Думаючи про це, він відчув докір сумління, 
попросив у Бога прощення і пішов додому, купивши 
по дорозі додому квіти для дружини. Через деякий 
час дружина вперше прийшла до нього на роботу 
і просила пробачення. Вона покаялась і перед 
Господом. Тепер це чудова родина, яка служить 
прикладом для багатьох. Ми можемо вирішувати 
любити чи ні – вибір залишається за кожним із нас.

4. Любов – це сила, що породжує любов, 
якщо навчитися проявляти її, а не намагатися 
тільки отримувати від інших. 

Завдяки безкінечним рекламам, люди сьогодні 
намагаються відповідати сучасним уявленням про 
красу та привабливість. Реклами переконують, що 

люди будуть привабливі, якщо оберуть «правильну» 
зубну пасту, духи, крем для бриття, шампунь або 
дезодорант. Фактично, є список продуктів, які 
майже гарантують залучити потенційних коханців, 
що без кінця будуть стукатися до вас у двері або 
зупиняти постійно на вулиці. Наше суспільство, 
кероване засобами масової інформації, вимірює 
привабливість трьома мірилами:

популярністю в середовищі;
сексуальною привабливістю;
вживанням «правильних» продуктів. 
Але Слово Боже відкриває дійсний секрет, як 

бути привабливим і бажаним у шлюбі. 
Секрет полягає в тому, щоб самому любити, 

замість того, щоб прикладати всі зусилля, щоб бути 
любимим.

Один чоловік шукав собі ідеальну дружину. На 
запитання, як знайти ідеальну дружину, отримав 
відповідь: «Коли ти станеш ідеальним чоловіком, 
тільки тоді знайдеш ідеальну дружину».

Це могутній секрет, який знає небагато людей. 
Будьте обережні! Багато помилок було зроблено 
в ім›я любові. Ми повинні навчитися любити 
відповідно до біблійного вчення для дійсного 
задоволення потреб і бажань свого коханого 
чи коханої. Біблія показує, як любити мудро і 
нефальшиво.

Франк Райт, публіцист із міста Палм Бич, 
написав сотні любовних записок своїй дружині. 
Деякі з них були опубліковані в його маленькій 
книжці «Привіт, дорога!» У ній показано, як любов 
породжує любов, коли вона виявляється вільно 
і мудро. Чоловік пише: «Чим довше ми живемо у 
шлюбі, тим більше я бачу, що щастя в шлюбі не при-
ходить просто, саме собою. Давай завжди тримати-
ся за руки і говорити один одному про нашу любов. 
Давай не будемо вважати, що цінність наших від-
носин щось саме собою. Будемо віддаватися один 
одному в дусі радості. Ми завжди так поступали, і 
це себе виправдало, чи не так?»

Це показує, що віддача  любові викликає 
романтичне почуття любові

Головне, про що було сказано вище - це 
спосіб узгодження розуму і почуттів в утворенні 
любовних взаємовідносин між коханим і коханою. 
Хоча більшість людей вважає почуття надмірно 
важливими, я сподіваюся, що ви зробили відкриття, 
що розум контролює в любові вашим поводженням і 
що бажані почуття прийдуть у результаті правильних 
думок і дій. 

Це може здатися механічним і далеко не 
романтичним, але це не вірно. У дійсності це - 
шлях до досягнення справжнього романтичного 
зв›язку між двома людьми протилежної статі, що 
принесе стільки насолод і задоволень, що може 
задовольнити вимоги навіть дуже романтичної 
особистості. Коли розум виключений із любові, 
тоді утворюється не любов, а пожадання, статевий 
потяг або пуста сентиментальність. Хто хотів би 
такого в своєму дошлюбному чи шлюбному житті? 
Християнин, якщо він мудрий, буде будувати своє 
життя на істині. Ніде це не є настільки важливим, 
як у любові й у шлюбі. 

Любов ніколи не запитує: «А чого це мені буде 
коштувати?»

Одного разу учні запитали Сократа, чи не знає 
він вірного засобу від любові з першого погляду. 
«Знаю – треба уважно придивитися другий раз».

Тільки по-справжньому полюбивши Бога, ми 
можемо по-справжньому любити людей.

Л. Турчак

«Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не по-
водиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але ті-
шиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить! Ніколи любов не перестає!»

 (1 Кор. 13:4-8) 
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1 Коли я говорю людськими й ангельськими 
мовами, але любові не маю, то став я дзвін-
кою міддю або гучним кимвалом.

2 І коли маю пророцтво, осягнув усі таємни-
ці й повноту знання, коли маю повноту віри, 
так що гори переставляю, але любові не 
маю, - то я ніщо.

3 І коли я роздам усе своє майно, коли від-
дам своє тіло на спалення, але любові не 
маю, - то жодної користі не матиму.

4 Любов довго терпить, любов милосердна, 
не заздрить, любов не величається, не гор-
диться,

5 не поводиться непристойно, не шукає сво-
го власного, не спалахує гнівом, не задумує 
лихого,

6 не радіє з несправедливості, а радіє з істи-
ни;

7 все переносить, усьому довіряє, завжди 
надіється, усе перетерпить.

8 Любов ніколи не минає. Хоч існують про-
роцтва, - та припиняться; хоч є мови, - та за-
мовкнуть; хоч є знання, - та зникне.

1 Коринтян 13:1-8

Секрет сімейного 
щастя!

Чоловік і жінка прожили у шлюбі 60 років. Жили, як кажуть, 
душа в душу. Ніхто ніколи не чув від неї нарікань чи невдоволень 

з приводу сімейного життя. 
Подружжя було щасливим…

Однак жінка протягом 
усіх цих років ретельно 
приховувала одну таємницю: 
на верхній полиці її шафи 
стояла коробка з - під взуття, 
в якій вона дещо зберігала. 
Її чоловік про існування 
цієї коробки навіть не 
здогадувався. І тільки тоді, 

коли дружина важко захворіла і злягла, вирішила відкрити давню 
таємницю коханому чоловікові. Вона попросила принести їй ту 
коробку. Коли він приніс і відкрив її, усередині він побачив дві 
дуже гарні в’язані ляльки і пачку грошей, 25  000.

– Що це? – запитав здивований чоловік.
– Знаєш, перед нашим весіллям моя улюблена бабуся відкрила 

мені секрет щасливого сімейного життя. Вона сказала: «Якщо 
ти розгніваєшся на чоловіка, то ніколи не сперечайся, а піди і 
зв’яжи одну ляльку».

– На очі чоловіка навернулись сльози, адже в коробці було 
усього дві ляльки. Він запитав:

– А звідки стільки грошей? Адже ти не відкладала їх з тих гро-
шей, що ми витрачали на господарство?

– Я заощадила їх, продаючи ляльки…
Підготував А. Якобчук

Просто різні

Стояв літній сонячний ра-
нок... Рівненьким шосе мчав 
автомобіль. За кермом – зосе-
реджений на дорозі, водій Олег, 
праворуч — його мила дружина 
Ольга, а на задньому сидінні зруч-
но вмолилися три донечки-щебе-
тухи. Усім кортіло якнайшвидше 
вибратись із розпеченого на сон-
ці авто і пірнути у прохолодну гір-
ську річку. Та ще до заплановано-
го місця відпочинку залишалося з 
десяток кілометрів.

Дівчатка радісно щебетали, 
говорячи одночасно про все на 
світі. Мама намагалася вгамува-
ти дітей, та їхні розмови переро-
стали ще у більший шум. Олег 
терпляче керував машиною. Час 
від часу на його обличчі з'явля-
лася тінь невдоволення, на лобі 
змійкою вигиналося кілька нахму-
рених зморшок. Нарешті, чоловік 
не витримав і сердито промовив:

 – Чи не могли б ви замовк-
нути?

Вмить у машині стало тихо.
– Чому? – здивовано запита-

ла Ольга.
– Тому що я керую автомо-

білем, – роздратовано процідив 
крізь зуби Олег.

Мама і доньки спантеличено 
переглянулися, знизали плечима 
і мовчки повернулись до вікон. 
Вони не могли зрозуміти, чим 
їхня розмова заважає татові. А 
Олег не міг збагнути, чому його 
дівчата говорили всі одночасно, а 
іноді про різні речі, і, здавалося, 
жодна з них не слухає іншу. Чому 
б їм не помовчати, адже зосе-
редитися на керуванні в такому 
галасі неможливо. Сердився ще 
й тому, що проґавив потрібний 
поворот.

Для багатьох ця історія є 
знайомою. Дуже часто ми не 
хочемо розуміти чи правильно 
сприймати один одного, особли-
во, коли це стосується відносин 
між чоловіками та жінками. Як 
представник певної статі, ви до-
бре знаєте, що часто чоловіки не 
розуміють жінок, а жінки – чолові-
ків. І замість того, щоб зрозуміти 
один одного, вони намагаються 
довести свою правоту. (Добре, 
що жінки у вищезгаданому епізоді 
вчасно замовкли, а інакше могло 
б статися непоправне…)

Чому ж виникають непорозу-
міння між статями? З ким із них 
щось не так? Наперед заспокої-
мо, що з усіма нами все гаразд. 
Проблемка лише в тому, що чо-
ловіки та жінки відрізняються 
один від одного. Вони – різні! Усі 
вже давним-давно знають про це, 

але часто забувають або ж волі-
ють не нагадувати про це, зважа-
ючи на тенденцію до зрівняння 
прав протилежних статей у нашо-
му суспільстві.

У сучасному світі склалося 
переконання, що потенціальні 
здібності чоловіків та жінок одна-
кові, вони рівною мірою талано-
виті і можуть володіти будь-якою 
професійною майстерністю. 
Якщо це так, то поясніть ось таке.

Чоловік стоїть перед відчи-
неним холодильником і гукає до 
дружини, яка десь у кімнаті: «Де 
масло?» 

– В холодильнику, – нічого не 
підозрюючи, відповідає жінка. 

– Саме зараз я дивлюся в хо-
лодильник – його там немає!

– Як немає? Десять хвилин 
тому я його туди поклала. 

– Все ж таки його тут немає! 
– стверджує чоловік.

Після цих слів жінка заходить 
до кухні, протягує в холодильник 
руку і миттю дістає звідти масло. 
Чоловік почувається так, ніби 
з нього зле пожартували. Іноді 
йому здається, що від нього нав-
мисне все ховають: шкарпетки, 
туфлі, нижню білизну, варення, 
ключі від машини...

З точки зору медицини, ви-
щеописаний випадок можна лег-
ко пояснити. Жінки мають більш 
широкий периферійний погляд 
порівняно з чоловіками. Очне 
яблуко чоловіка, як правило, 
більше, ніж у жінки, тому мозок 
забезпечує йому «тунельний» 
погляд. Чоловік може чітко і ясно 
бачити далеко перед собою, його 
очі можна порівняти з біноклем. 
Ось чому сучасний чоловік із 
легкістю знайде затишну кав'яр-
ню «десь там», але ніяк не може 
віднайти потрібну річ у шафі чи 
в холодильнику. Хоча жінки в 
темряві можуть бачити краще 
за чоловіків, очі останніх краще 
пристосовані до стеження за да-
леким об’єктом у вузькому полі. 
Вночі жінки бачать більше дріб-
них деталей, аніж чоловіки, але в 
близькому широкому полі.

У багатьох жінок спостері-
гається, так би мовити, «нічна 
сліпота»: нездатність розрізнити, 
яким боком дороги рухається зу-
стрічний транспорт. Зір чолові-
ка відмінно пристосований для 
вирішення такого завдання. Ось 
через що в далекій дорозі за кер-
мом уночі надайте місце чолові-
кові, а жінці – вдень.

А ще чоловіки, на відміну 
від жінок, можуть виконувати 
лише одну справу в певний час. 

Згадайте лишень, як ви чистите 
зуби. Більшість жінок можуть чи-
стити зуби на ходу, не припиняю-
чи розмови. Вони можуть рухати 
зубною щіткою вверх-вниз і при 
цьому одночасно витирати стіл 
круговими рухами іншої руки. 
Більшість чоловіків таке завдан-
ня вважає нереальним для ви-
конання. Всі вони, як правило, 
стоять, ледь нахилившись над 
умивальником, ноги розставлені 
на відстані 30-ти сантиметрів, го-
лова рухається вверх-вниз у такт 
руху щітки.

Прекрасна частина людства 
критикує чоловіків за те, що вони 
неуважні, не вміють слухати, 
не виявляють достатньо ласки 
і недостатньо сильно люблять. 
Чоловіки, у свою чергу, критику-
ють жінок за те, що вони погано 
керують автомобілем, не вміють 
розбиратися в дорожній карті, за 
надмірну балакучість і невміння 
відділити головного від другоряд-
ного в розповіді. Чоловік ніколи 
не може знайти свою річ, але 
завжди ставить диски в алфа-
вітному порядку. Жінка завжди 
відшукає ключі, але дуже рідко 
знайде найкоротшу дорогу до 
пункту призначення. Чоловіки ди-
вуються, як жінка може не помі-
тити мигаючий сигнал тривоги на 
панелі приборів автомобіля, але 
миттєво виявить брудну шкар-
петку, яка валяється в темному 
кутку на відстані кількох метрів 
від неї. Жінку ж приголомшить 
той факт, що чоловік, котрий у 
змозі загнати машину у вузьку 
«щілину», дивлячись у дзеркало 
заднього виду, не може, стоячи 
перед супермаркетівським при-
лавком із приправами, знайти па-
кетик меленого перцю.

Ми різні, дуже різні! Що ж із 
цим робити? Сприйняти як належ-
не чи почати боротьбу з відмінно-
стями та намагатися перевихова-
ти всіх, хто не такий, як я? Врешті,
чому ми різні? Це – Божий суве-
ренний задум розмаїтості чи грі-
ховне спотворення прадавньої 
чистоти та досконалості Його 

творіння? Власне, хто ж кращий, 
правильніший, чи досконаліший: 
чоловік чи жінка? Чоловік не кра-
щий, а жінка не гірша і навпаки. 
Ми просто різні, і порівняння тут – 
недоречні.

Те, що ми різні – задум Бо-
жий. Відмінність між чоловіком 
та жінкою простежувалася ще у 
Едемському саду. Згадайте, як 
Бог творив чоловіка і жінку. Вихід-
ний матеріал для творіння одного 
та іншої був різний. Для створен-
ня першого чоловіка Бог викори-
став порох земний, матеріалом 
для творіння жінки слугувало 
ребро Адама. Там же, в Божому 
саду, чоловік та жінка отримали 
різні призначення. «Недобре, 
щоб бути чоловіку самотнім. 
Створю йому поміч, подібну до 
нього», - сказав Творець перед 
створенням жінки. Трохи згодом 
вона «чоловіковою буде зватися, 
бо взята вона з чоловіка», і «по-
кине тому чоловік свого батька 
та матір свою, та й пристане до 
жінки своєї, і стануть вони одним 
тілом». Ось звідки і почалися усі 
відмінності. Та, власне, саме від-
мінності, немов невидимі нитки, 
скріплювали чоловіка та жінку, які 
доповнювали один одного і разом 
являли собою велику таємницю 
краси та досконалості вінця Бо-
жого творива.

Шкода, що у сучасному сві-
ті особливості тієї чи іншої статі 
використовуються не як скріплю-
вальний фактор чи як доповнен-
ня, а як причина суперечок, не-
згод, розлучень тощо. Фемінізм, 
рух за незалежність та гендерну 
рівність – ці та інші подібні до них 
сучасні віяння не що інше, як ви-
клик Божому задуму стосовно чо-
ловіка та жінки.

Отож, щасливими чоловік та 
жінка будуть лише разом, лише 
виконуючи Божий план стосовно 
їхнього життя, лише тоді, коли у 
відмінностях бачитимуть великі 
можливості для покращення сі-
мейного життя.

О. Ярмушко 

Дорогі читачі! Раді вітати вас у черговому 
номері газети «Слово про Слово». За час 
виходу газети у вас напевно склалися 
враження про часопис. Ми вдячні читачам, 
які зателефонували до нас і висловили свої 
думки. Нам завжди цікаво знати які теми вас 
хвилюють. 
У цьому номері ми торкаємося, на наш погляд, 

важливої і чи не найголовнішої теми нашого 
життя - стосунки у сім’ї. Здавна головною і 
найсильнішою складовою суспільства була 
сім’я. Бог задумав цей інститут для виховання і 
для самоорганізації людини. Ми народжуємось 
у сім’ї, нас виховують у сім’ї. Проходить час 
і ми починаємо мріяти про власну родину. 
Богом було задумано, щоб люди, які по-
єднують свої долі, не були звичайними 
співмешканцями, а подобалися один одному. 
Але, дивлячись на реалії, бачимо, що не все 
так, як очікували. Ми розуміємо, що почуттів і 
симпатії замало для того, щоб збудувати міцну 
родину. Ми намагаємося шукати вихід, часто 
він виявляється неправильним і наше омріяне 
щастя перетворюється у нестерпний біль. 
Як свідчить статистика, щороку кількість 

розлучень стрімко зростає: близько 
60-ти відсотків усіх шлюбів у нашій країні 
розпадаються протягом перших десяти 
років після одруження. Це говорить про гірке 
розчарування від сімейного життя, а також про 
незнання і нерозуміння сутності справжнього 
сімейного щастя.
Справді, сім’я нині переживає нелегкі, 

буремні часи. Тож як захистити її від негативних 
впливів та віднайти щастя в сім’ї? 
Про це йтиметься у наступних статтях нашого 

видання. Ми пропонуємо вам, дорогі наші 
читачі, біблійний погляд на стосунки у сім’ї. 
Він суттєво відрізняється від надпопулярних, 
нав’язаних натиском сучасних віянь та поглядів 
цього світу.
Біблія прагне навчити дивовижного й 

важкого мистецтва бути чоловіком та 
дружиною зі збереженням та примноженням 
любові, отриманої як дар, і подоланням 
неминучих криз, які можуть її зруйнувати. Вона 
навчає, як правильно будувати й  підтримувати 
подружні стосунки, створити щасливу сім’ю на 
все життя.
Нехай Господь благословить нас через 

читання та роздуми на запропоновану 
тему, тому що розуміння і виконання 
Божих заповідей – запорука радісного та 
благословенного життя.
Шановні читачі, сподіваємось отримати 

від вас відгуки і знайти співрозмовників для 
обговорення опублікованих нами матеріалів. 
Будемо вдячні кожному, хто захоче поділитися 
своїми роздумами чи досвідом, щоб здобутки 
вашої родини стали надбанням широкого кола 
читачів. Лише завдяки спільним зусиллям ми 
матимемо цікаву та корисну газету.
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В Україні у черговий раз ліквідовують 
Нацкомісію із захисту моралі

«31 січня 2013 р. Кабінет Міністрів Укра-
їни зареєстрував у Верховній Раді законо-
проект про ліквідацію Національної екс-
пертної комісії з питань захисту суспільної 
моралі (НЕК). У документі сказано, що НЕК 
повинна була припинити роботу ще два 
роки тому після проведення адміністратив-
ної реформи», - повідомляє «Релігія в Укра-
їні» з посиланням на Коммерсант и Лига.

За словами міністра юстиції Олександра 
Лавриновича, законопроект розроблявся 
у відповідності з планом виконання указу 
Президента України від 9 грудня 2010 р. 
«Про оптимізацію системи центральних ор-
ганів виконавчої влади» про ліквідацію На-
цкомісії.

17-24 березня 2013 р. – Автопробіг 
«Серце для сиріт»

В Україні проживає близько 100.000 
сиріт, та з кожним роком ця цифра стрімко 
зростає.

Розуміючи цю проблему і за велінням 
Господа «Відкривай уста… щоб сиріт 
боронити» (Пр. 31: 8), служіння «Серце 
для сиріт», при Всеукраїнському Союзі 
Церков євангельських християн-баптистів 
України, перейняли відповідальну естафе-
ту проведення автопробігу «Серце для си-
ріт» містами України, розпочату напередо-
дні Різдва на території Білорусі.

Автопробіг проводитиметься з 17 по 24 
березня 2013 року. Учасниками заходу 
є колишні діти-сироти та їхні батьки. 
Заплановано проведення понад 80-ти 
мотиваційних служінь за їх участю.

Британський вчений намагається 
врятувати мову Ісуса Христа

«Мова, якою розмовляв Ісус Христос 
жива до цього часу, однак в наш час вона 
знаходиться під загрозою зникнення. 
Справа в тому, що кількість носіїв 
арамейської мови (якою, найімовірніше, 
спілкувався Ісус зі своїми учнями понад 
дві тисячі років тому), різко скоротилась у 
всьому світі», - повідомляє Християнський 
Мегапортал invictory.org з посилання на 
Росбалт.

«Лінгвіст Джеффрі Хан, професор 
Кембріджського університету, розпочав 
пошуки тих, хто розмовляє цією мовою, 
щоб зберегти її для нащадків та історії», - 
передає Raut.

Мова існує вже близько трьох тисяч 
років, і колись вона була спільною для  
всього Близького Сходу.

Експерти вважають, що саме 
арамейською мовою розмовляв Ісус 
Христос. Існують відомості, що коли Христос 
помирав на хресті, Він арамейською сказав: 
«Elahi, Elahi, lema shabaqtani?» («Боже Мій, 
Боже Мій, для чого Ти Мене залишив?»).

Вона є поширеною мовою Біблійних 
книг Даниїла і Єздри та головною мовою 
Талмуда. Частина сувоїв Мертвого Моря 
написана також арамейською.

ПАПА БЕНЕДИКТ XVI ЗРІКСЯ ПРЕСТОЛУ                                        
«Під час консисторії 11 лютого 2013 року 
Папа Бенедикт XVI оголосив про те, що, 
з огляду на похилий вік та стан здоров’я, 
зрікається з уряду Наступника Святого 
Петра від 28 лютого 2013 року», – інформує 
Радіо Ватикан.

За його словами, йому «бракує сили». 
Папа сказав, що йому важко носити цей 
статус та приймати рішення. Він каже, що 
вже давно обдумував це рішення та вважає, 
що воно буде «корисним для церкви».
Папа Римський покине престол за два 

місяці до свого 86-річчя. На посаді глави 
Римо-Католицької церкви він був майже 
8 років. Бенедикт XVI був 265-тим Папою.
До цього останній випадок зречення 

понтифіка від престолу, не рахуючи 
антипап, стався в 1415 році. Тоді свій пост 
покинув папа Григорій XII.
Кодекс канонічного права передбачає 

право Папи відректися від престолу, 
причому це зречення не потребує чийогось 
ствердження. Єдиною умовою зречення 
є вільна воля Папи. Про це інформує 
Українська правда з посиланням на 
Tgcom24.mediaset.it

Я буду носити тебе на руках
Коли я повернувся додому, вечеря 

була на столі. Я взяв дружину за руку і 
сказав: «Я хочу з тобою поговорити». 
Вона мовчки сиділа… В її очах я помі-
тив нестерпний біль…

Я просто не міг про це більше мов-
чати. Я змушений був це сказати… «Я 
хочу розлучитись», – почав свою роз-
повідь здалеку. Вона не кричала, не 
обурювалась, а просто ніжно запита-
ла: «Чому?»

На її запитання я не відповів. Це її 
обурило, вона кинула мені: «Ти не чо-
ловік!» Того вечора ми більше не роз-
мовляли. Вона плакала. Я розумів, що 
вона потребує від мене хоча б пояс-
нень... Та я сам не міг відповісти на це 
питання. У мене з'явилася інша жінка - 
її звали Джейн. Я більше не кохав свою 
дружину. Мені її було просто шкода.

З глибоким почуттям провини, я 
написав заяву на розлучення. У роз-
відному листі я вказав, що після роз-
лучення залишаю дружині будинок, 
машину і 30% мого бізнесу. Перегля-
нувши угоду, вона порвала її на дрібні 
шматочки. 

Жінка, з якою я прожив 10 років, 
стала для мене чужою. Мені було її 
шкода, адже я пам’ятав: вона віддала 
мені найкращі роки свого життя, бага-
то сил, енергії, однак було вже пізно... 
я покохав іншу.

Наступного дня я пізно ввечері по-
вернувся додому - у нас з Джейн був 
дуже насичений день. Моя дружина 
сиділа за столом і щось писала. Не 
вечерявши, пішов у спальню й одразу 
ж заснув. Уночі я декілька разів про-
кидався, а вона ще сиділа за столом і 
щось писала. 

Вранці, за сніданком, дружина 
сказала, що погодиться на розлучення 
за певних умов. «Мені нічого від тебе 
не потрібно. Дай мені лише один мі-
сяць. Давай спробуємо жити один мі-
сяць душа в душу. У нашого сина через  
місяць будуть іспити, і я не хочу, щоб 
наше розлучення погано вплинуло на 
нього та його оцінки».

Я погодився. Але у неї було ще 
одне невеличке прохання. Вона по-
просила пригадати, як я ніс її на руках 

до нашої спальні у першу шлюбну ніч. 
«Чи міг би ти протягом цього місяця 
щоранку виносити мене на руках зі 
спальні до вхідних дверей?»

Спочатку я подумав, що вона збо-
жеволіла. Але погодився.

Я розповів про це Джейн. Вона 
довго сміялася і додала: «Що б не при-
думала твоя дружина, їй доведеться 
погодитися на розлучення!»

З тих пір, як я розповів дружи-
ні про свій намір розлучитися, у нас 
не було жодних фізичних контактів. 
Тому, коли я ніс її на руках першого 
дня, ми обоє відчували дискомфорт. 
Наш син аплодував нам: «Вау. Батько 
маму несе на руках!» Я ніс її  сходами 
із спальні у вітальню, а потім прямо до 
вхідних дверей – 10 метрів. Вона за-
плющила очі і тихо прошепотіла: 

– Тільки не кажи синові про розлу-
чення. 

– Згода, – промовив я і сів у маши-
ну, а вона пішла на автобусну зупинку.

Наступного дня ми відчували себе 
вільніше. Вона припала до моїх гру-
дей. Я відчув аромат її парфумів. Тоді я 
зрозумів, як давно я не бачив її зблизь-
ка. Вона вже не така молода, як рані-
ше. На її обличчі з'явилися зморшки, 
а волосся посріблила сивина. Я поду-
мав, що це все через мене. Як я міг?..

На четвертий день, коли підняв її 
на руки, я відчув, що до мене повер-

тається призабуте почуття інтимного 
потягу до цієї жінки. Ми були разом 10 
років! 

На п'ятий і шостий дні я відчув, що 
почуття близькості між нами зростає. 
Про це я, звичайно, не розповідав сво-
їй коханці Джейн. Із кожним днем мені 
ставало все легше і приємніше носити 
свою дружину на руках. 

Одного ранку вона переміряла 
весь свій гардероб, та жодна із суконь 
їй не підійшла. Вона з жалем сказала: 
«Весь одяг став мені завеликий!» Рап-
тово я усвідомив, що вона дуже схуд-
ла. «Ось чому мені ставало все легше 
і легше носити її на руках!» - блискав-
кою промайнуло в моїй голові.

Я відчув пронизливий біль 
у серці... «Це я довів її до такого ста-
ну». Несподівано, сам того не усвідом-
люючи, я підійшов до неї і погладив її.

У цей момент в кімнату ввійшов 
наш син і сказав: «Тату, пора виносити 
маму на руках». Він щодня бачив, як я 
ношу дружину на руках, і для нього це 
стало традицією. Вона покликала сина 
і міцно його обняла. Я відвернувся. Я 
знову боявся передумати... передума-
ти розлучатися. Коли я підняв її і поніс 
до виходу, вона обняла мою голову, і 
в її рухах відчувалася легкість та ніж-
ність. Я міцно тримав її в своїх руках... 
як у першу шлюбну ніч.

Щодня вона ставала все легшою 

і легшою, я дуже переживав. На 30-й 
день, коли я її підняв, то насилу міг 
пересуватися. Мені хотілося вже ніко-
ли її не відпускати. Я міцно її обійняв, 
розуміючи, що я все-таки не перестав 
кохати її…

Я не хотів втрачати жодної секун-
ди, я знову ж таки боявся передумати. 
Коли Джейн відкрила двері, я впевне-
но сказав: «Джейн, я не буду розлуча-
тись зі своєю дружиною. Я передумав. 
Якщо можеш, пробач!»

Вона шоковано дивилася на мене. 
Доторкнувшись до мого чола, запита-
ла: «Що з тобою? У тебе висока тем-
пература?» Я прибрав її руку зі свого 
чола. «Я не розлучатимуся зі своєю 
дружиною! Я так вирішив! Я думав, що 
ми з дружиною не любимо один од-
ного. Але це не так! Мій шлюб розпа-
дався через те, що ти руйнувала його. 
Насправді, я люблю свою дружину». 
Джейн вдарила мене, сильно розпла-
калась.

Дорогою додому я купив най-
красивіший букет для своєї дружини. 
Продавець запитала: «Щось напишете 
на листівці?» Я посміхнувся і написав: 
«Я буду носити тебе на руках, поки 
смерть не розлучить нас».

Приїхавши додому, я вискочив 
сходами наверх до нашої спальні з кві-
тами в руках… Моя дружина лежала 
на ліжку - вона була мертва... Як вия-
вилося, вона кілька місяців боролася із 
раком, а я був так зайнятий іншим, що 
й не помічав, що вона помирає. Вона 
знала, що скоро помре, і хотіла, щоб в 
очах сина я завжди залишався любля-
чим чоловіком.

У житті немає нічого важливішого, 
ніж сім'я. Ні будинок, ні рахунки в бан-
ках, ні майно - ніщо це не важливо! Ці 
речі не приносять щастя.

Якщо вам Бог дарував  сім’ю, бе-
режіть і любіть один одного! Знаходьте 
час, щоб побути наодинці, вислухати 
один одного! Довіряйте один одному! 
Бережіть свій шлюб! Не руйнуйте його!

Шановні читачі, ви можете допо-
могти врятувати чийсь шлюб, поділив-
шись цією історією. Ніколи не пізно!

Макс Лукадо

«Казки», народжені з любові
Чиста краса «Казок» Ганса Крістіана Андерсена з’явилась 

світу всупереч провалам, невдачам, надмірним приниженням, 
нерозумінню, що межує із небажанням жити. Як дивно, що ці твори, 
народжені з нужденності, безвиході та нелюдської болі просякнуті 
не гіркими почуттями, а відчуттям безкінечної любові й щирої віри 
в Надзвичайне.

Що ж допомогло цій великій людині, пройшовши 
нелегкий життєвий шлях, зберегти чистоту душі і 
не впасти у відчай? Безсумнівно, «Казки» стали 
кульмінацією любові, її тріумфу, і беззастережної 
перемоги.

Народився Ганс у сім’ї бідного шевця та прачки. 
Батьки були настільки раді народженню свого первістка, 
що, незважаючи на бідність, віддавали йому усе 
найкраще. Ще у ранньому віці в хлопчика виявляється 
талант до співу і виникає бажання стати актором. У 
чотирнадцять років Андерсен, після невдалої спро-
би отримати прихильність в прими королівського 
театру, не падає у відчай, а просить допомоги в 
директора консерваторії, який високо оцінює 
його чудовий голос і бере в учні з наданням 
мізерної стипендії. Бідність, постійний голод, 
відсутність нормального одягу роблять своє діло 
– внаслідок хвороби Андерсен втрачає голос, і 
його виключають з консерваторії. 

Два люблячих серця надавали снаги йому 
протягом життя: Анна-Марія, його мати, яка усім 
жертвувала заради сина та Генрієта, дочка адмірала Вульфа. Ця 
непримітна, надзвичайно обдарована, хоч і фізично неповноцінна 
дівчина, протягом сорока років дарувала Андерсону любов і тепло, 
залишаючись для нього вірним другом, настільки звичним і не-
помітним, що тільки її трагічна смерть пробудила в серці казкаря 
розуміння справжньої природи їхніх стосунків…

Але основою його життя і творчості була глибока віра в Бога. 
Перечитуючи його казки, ми переконуємося, що в основі його праць 

лежить християнська мораль. Г. Андерсена неможливо зрозуміти, 
знаходячись за межами християнства. У радянські часи, керую-
чись атеїстичною ідеологією, з його казок було викинуто все, що 
пов’язано з вірою в Бога.

Однією із найвідоміших його казок є «Снігова королева» (1844). 
Сильна віра в допомогу Бога і жертовна любов допомагають 
Герді перейти через усі випробування; читаючи молитву «Отче 
наш», вона проникає в льодовий палац Снігової королеви. 
Саме любов Герди заважає Каєві зібрати фатальне слово 

«ВІЧНІСТЬ», що символізує вічний холод і відчуженість, -  
певною мірою пекло.

Лише віра і любов допомагає Герді побачити Христа. 
Її гарячі сльози визволяють братове серце від обпікаючого 
льоду. В цій казці Андерсен не приховує християнської 
моралі. «Бабуся сиділа на сонечку і голосно читала Єван-
геліє: «Якщо не будете як діти, не ввійдете в Небесне 

Царство!» Саме «дитяча» любов Герди врятувала 
Кая. Це любов, про яку говорить апостол Павло 
«Любов довго терпить, любов милосердствує, не 
заздрить, любов не величається, не надимається, 
не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, 
не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з 
неправди, але тішиться правдою, усе зносить, 
вірить у все, сподівається всього, усе терпить! 
Ніколи любов не перестає!» (1 Кор. 13:4-8). 

Ганс Крістіан Андерсен був звичайною людиною, він, як 
і всі ми, припускався помилок, впадав у відчай, однак його тверда 
віра в Бога, що ще змалечку була закладена батьком, завжди 
підказувала правильний вихід із ситуацій. Він був християнином, 
патріотом своєї країни і майстром своєї справи. Андерсен прожив 
70 років, половину з них - у бідності і стражданнях. А коли до нього 
прийшла слава, він її назвав не довгожданою, а тернистою. Навіть 
коли став відомим, не розучився писати для ЛЮДИНИ, а не для мас.

Підготував А. Якобчук
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Кох ання і шлюб
День мученицької смерті римського священика Валентина (14 лютого 270 р.), що таємно вінчав закохані пари під 

час правління Клавдія II, вважається початком традиції святкування Дня усіх закоханих. Правдивими в цій історії є 
лише час та місто народження св. Валентина. Отож, св. Валентин проживав в місті Терні, де й був страчений, а згодом 
зарахований до лику святих папою Геласієм у 494 р. Про життя Св. Валентина майже нічого не відомо.

Сучасне святкування «дня святого 
Валентина» прийшло до нас із 

Заходу. Раніше 14 лютого пам’ять святого 
Валентина відзначала Римська Церква. 
Але там після календарної реформи 
це святкування перейшло до розряду 
необов’язкових. Завжди для того, щоб 
зрозуміти глибше суть речей, потрібно 
дивитись в їх корінь. Виявляється, статеві 
втіхи – це візитна картка трохи іншого 
свята, яке святкувалось з давніх-давен і не 
має ніякого відношення до св. Валентина 
і, тим більше християнства. Якщо вникну-
ти в історію виникнення свята, то бачимо 
звичайнісіньке язичницьке гуляння, якому 
надали християнського блиску. 

Вільна любов, тимчасові зв’язки, 
незареєстровані шлюби, діти без тата 
чи мами – реальна картина світу ХХІ 
століття. Навряд чи Валентину вона 
сподобалася б. Якби він жив у наші часи, 
то, з транспарантом чи без, почав би ревно 
відстоювати традиційні сімейні цінності.

А як щодо вас? Чи знаходите ви цінність 
у сімейних взаємовідносинах? Можливо, на 
ваш погляд, шлюб – це лише беззмістовна 
застаріла формальність, яка вже давно 
втратила свою актуальність? З якою метою 
по-різному виховані чоловік і жінка: з 
різними характерами, з протилежними 
світоглядами і ставленням до всього – 
повинні зобов’язувати себе бути вірними 
один одному все життя? 

Можливо, лише заради спільних дітей, 
адже для повноцінного здоров’я нащадків 
важливо мати різнобічне виховання і гарну 
сімейну атмосферу. Деякі одружуються для 
того, щоб бути, як всі: «Подруга вдягнула 
біле плаття, а я хочу красивіше». Іноді 
молодь розпочинає подружнє життя лише 
заради того, щоб задовольняти свої інтимні 
потреби легальним чином, а не ховатися 
після дискотеки за кущами. Старші люди 
вбачають у шлюбі великий розрахунок, 
стверджуючи, що удвох зручніше: «Краще 
«розділити» труднощі . На чотирьох плечах 
проблеми легше носяться. Банк більший 
кредит дозволить взяти, та і склянку води 
буде кому на старості років подати». Дея-
кі ж поєднують свої долі для того, щоб не 
було дуже сумно і самотньо, щоб було з 
ким поговорити… Стільки різноманітних 
припущень. Правда, всі вони зводяться 
лише до задоволення власних егоїстичних 
потреб. Невже шлюб запланований для 
того, щоб люди, прикриваючись ширмою 

любові, використовували один одного? Яка 
його первісна ідея? На це питання ми зараз 
спробуємо відповісти.

Повеління створити сім’ю вперше 
отримали Адам і Єва в Едемському саду. 
Біблія стверджує, що неодружена людина 
відчуває всередині себе якийсь дискомфорт. 
Це незручне відчуття зникає лише тоді, коли 
вона вступає у законні подружні стосунки. 
Тут не мається на увазі просто спільне 
співіснування. Без «штампа у паспорті» 
люди нічим не зобов’язані один одному, 
у кожного з них завжди є можливість 
«відступити» і зрадити свого партнера. 
У таких взаємовідносинах не може бути 
повної довіри. А от у зареєстрованих 
стосунках є не тільки довіра, але права і 
обов’язки.

Для чого тоді ці стосунки існують? 
Біблія говорить, що шлюб, у першу чергу, 
призначений задовольняти не егоїстичні, 
а духовні потреби людини, найголовніша 
з яких – набуття досконалості.  Хто, як не 
дружина, знає всі недоліки свого чоловіка, 
і хто, як не чоловік, може охарактеризувати 
погані риси характеру дружини. Без таких 
«домашніх» критиків людина ніколи не 
змогла б подивитися на себе «тверезим» 
оком. Вміння знаходити спільну мову, 
переступати через себе, виховувати в собі 
найкращі душевні якості заховані в цьому 
простому і водночас багатогранному понятті 
«шлюб». У перекладі з давньоєврейської це 
слово перекладається, як «носити». Тож, 

дорогі чоловіки і дружини, давайте не 
здаватися у випробуваннях, не чекаючи 
на взаємність, починати «носити» наших 
чоловіків та дружин: поступатися, жертву-
вати, прощати, любити… Такі вчинки при-
несуть вам радість від подружнього життя, 
будуть радіти ваші батьки та діти. А для 
оточуючих ваша родина стане хорошим 
прикладом.

Створення міцного шлюбу – непро-
ста річ. За щасливі взаємовідносини 
треба постійно боротися, в першу чергу, з 
самим собою. Подружнє життя потребує 
затрат величезних зусиль, але і обіцяє 
стовідсоткову віддачу, яку можна побачити 
у люблячих очах вашої коханої чи коханого, 
у посмішках задоволених і вдячних дітей, 
у здоровій, спокійній, сповненій любові 
домашній атмосфері, у вашій внутрішній 
ментальній стабільності і впевненості в 
завтрашньому дні. 

Бог - Автор інституту сім'ї. Тому Він 
завжди готовий прийти вам на допомогу, 
лише попросіть про це у молитві.

Ми бажаємо вам, дорогі наші читачі, 
щоб традиційна кінцівка народних казок 
«І жили вони довго та щасливо…», стала 
девізом вашого подружнього життя!

Нехай Господь благословить вас і вашу 
родину!

Т. Варяниця

 ЛЮБОВ
Хоч і пізнав би я всі мови
І ангелів, і всіх людей,
А якби я не мав любови,
Був би, як кимвал той твердий,
Був би, як мідь гучна й пуста,
Й мертві були б мої уста.

Хоч міг би я пророкувати, 
Знав тайники подій усіх,
І віру міг могутню мати,
Що й гори порушати б міг,
А в серці б я любви не мав,
Нічим би був, нічого б не здолав.

І хоч би все добро своє
Віддав я бідним без принуки,
Хоч би і тіло та життя
Віддав на смерть, на тяжкі муки,
А в серці би любви не мав,
Нічим би був, нічого б не здолав.

Любов бо довготерпелива,
Ласкава й смирна, й знає честь,
Независна, не пакіслива, -
Любов за нас пішла на хрест.
Негорда, честі не бажає,
Терпить, відплати не шукає.

Гнів їй далекий і все зле,
Неправда й раз її не тішить,
Лиш правда потішає все;
Все зносить, кожному все лишить,
Все вірить, все надію має,
І все, і все перетриває.

Любов ніколи не загине!
Хоч всі пророцтва заніміють,
Хоч людська мова в безвість злине,
Всю мудрість в пил вітри розвіють,
Вона живе, все оживляє,
Вона все, все перетриває.

Іван Франко

***

Ну хто нас поєднав, якщо не Бог,

І ми такі по-справжньому щасливі?

Несем в серцях, як неповторне диво,

Через життя любов одну на двох.

Хай заздрять нам з тобою солов’ї,

Що повнять тишу зоряну піснями,

В любові лиш, у вірності її, —

Благословення Господа над нами.

В любові тій — мелодія жива,

Вона уся із неповторних звуків.

Збагнути їх — то є солодка мука,

Не перелити навіть у слова.

Не думай, що настануть холоди

І стихнуть струни радісного травня, —

Росою наше світиться кохання,

А значить, будем вічно молоді.

Ну хто нас поєднав, якщо не Бог?

І як сьогодні, справді не радіти?

Ми думали: любов — одна на двох,

Та як не розділити з цілим світом?

Сергій Рачинець


