Духовно-просвітницьке видання

Травень 2014 № 5 (19)

К

оли Бог творив сім’ю, Він благословив стосунки і укріпив союз:
«І поблагословив їх Бог, і сказав Бог
до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте
нею. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до
жінки своєї, і стануть вони одним тілом (Бут.1:28, 2:24). Подружні стосунки були дуже близькими, але коли гріх
увійшов у життя перших людей, з’явилися негативні наслідки, і відносини почали руйнуватися.
У людей, які вступають у шлюб, відразу, а особливо в медовий місяць,
відносини дуже близькі, і вони відчувають сильне кохання. Але з часом люди
починають помічати недоліки і гріхи
один одного, їхні почуття охолоджуються, і відносини можуть зруйнуватися.
Бог дуже сильно любив людей, і навіть, не дивлячись на те, що вони согрішили, і від Нього відвернулися, Він
відразу показав їм план, як можна відновити стосунки. Ми поглянемо на 7 речей, які з’явилися в результаті гріхопадіння Адама і Єви, і на Біблійні способи
вирішення цих проблем.
1. Сором:
«І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі
вони. І зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі» (Бут. 2:25, 3:7).
Спочатку Адам і Єва відчували себе
повністю вільними, вони були голими,
але не мали сорому чи якихось інших
комплексів. Але після гріха, вони почали себе відчувати погано, і їм потрібно
було сховати наготу.
Так само, коли гріх приходить в життя людей, вони відчувають сором і різні
некомфортні відчуття.
Чоловік з жінкою – це люди, які можуть все обговорювати, і у всьому бути
відкритими. Якщо нам щось не подобається один в одному, чи щось хочемо змінити, якщо у нас виникають різні
погляди – будьмо відкритими. Бог дає
дуже простий рецепт: «живіть у світлі»
(1Ів. 1:7). Коли ми закриваємось, маємо
таємні гріхи, відчуваємо сором і наше
сумління нас засуджує. А коли ми відкриті, наші серця вільні.
2. Страх:
«І почули вони голос Господа
Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його
жінка від Господа Бога серед дерев
раю» (Бут. 3:8).
Адам і Єва жили в раю, спілкувалися з Богом і відчували Його любов.
Після гріхопадіння ми бачимо, що вони
почали ховатися і в них з’явився страх.
Коли ми живемо відкрито, ми відчуваємо себе вільними і щасливими. Але
коли грішимо, в нас з’являється бажання сховатися, щоб ніхто не знав, що ми
робимо.
Також буває, що у подружжя є
серйозні проблеми у стосунках, але
ніхто про це не знає, бо вони не хо-

чуть погано виглядати в очах інших.
«Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть,
бо страх має муку. Хто ж боїться, той
не досконалий в любові» (1Iван. 4:18).
Якщо люди люблять Бога і одне одного,
вони відчувають взаємну любов, і здолають будь-який страх.
3. Нерозумні дії:
«І закликав Господь Бог до Адама,
і до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я Твій голос у раю і злякався,
бо нагий я, і сховався» (Бут. 3:9,10).
До гріхопадіння Адам мав високий
інтелект. Він був здатний дати назву
всім звірам і рослинам на землі. Після
того, як Адам і Єва згрішили, вони починають себе дуже дивно поводити, намагаються сховатися від Бога, Який все
бачить. Люди стали схожі на дітей, які
грають у схованки. Вони закривають очі
і думають, що їх ніхто не бачить.
Науковці вважають, що людина
використовує можливості свого мозку
всього на 3-5%, і лише геній до 10%.
Через гріх мозок деградував, і люди часто не здатні поводити себе адекватно.
Багато людей у своїх гріхах стали
схожі до тварин, почали жити не для
духовних цінностей, а тільки для гріховних задоволень.
Бог дав для людей Біблію, щоб вони
могли знати, як правильно вести своє
життя, щоб пізнавати Його, слухатися
і вчитися від Нього. Бог хоче, щоб ми
стали новими людьми, які живуть в праведності, святості та істині.
Різні гріхи і нерозумні вчинки руйнують подружнє життя, але Слово Боже
завжди дає вихід і показує, як нам будувати міцну сім’ю.
4. Виправдання і звинувачення:
«Чи ти не їв з того дерева, що Я
звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? А
Адам відказав: Жінка, що дав Ти її, щоб
зо мною була, вона подала мені з того
дерева, і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки: Що це ти наробила? А
жінка сказала: Змій спокусив мене, і я
їла» (Бут. 3:11-13).
Адам і Єва дуже любили Бога і один

одного, але після гріха в їхньому житті
появились оправдання і звинувачення.
Бог поставив просте запитання: «Чи ти
не їв з того дерева?» Адам не просто
не зізнався, але спочатку почав звинувачувати Бога: «Жінка, що дав Ти її», а
потім і свою жінку: «вона подала мені
з того дерева». Єва також не захотіла
визнати свій гріх, але всю відповідальність переклала на змія: «Змій спокусив
мене».
В наших сім’ях часто, коли відбуваються якісь ситуації чи конфлікти,
можна почути багато виправдань і звинувачень. Але Бог хоче, щоб чоловік і
жінка скромно визнали свою вину і покаялись.
Коли я буду виправдовувати свої
гріхи, мої ж слова мене можуть звинуватити.
Подружжя, яке знає Бога, може легко вирішувати будь-які конфлікти і ситуації без звинувачень і виправдань.
5. Біль і страждання:
«До жінки промовив: Помножуючи,
помножу терпіння твої та болі вагітности твоєї. Ти в муках родитимеш
дітей, і до мужа твого пожадання
твоє, а він буде панувати над тобою.
І до Адама сказав Він: ...Ти в скорботі
будеш їсти від неї (землі) всі дні свого
життя. Тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш
хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з
неї ти взятий. Бо ти порох, і до пороху
вернешся» (Бут. 3:16-19).
Бог створив людину, щоб вона могла насолоджуватися спілкуванням з
Ним і радіти усім Божим творінням. Але
гріх приніс у життя людей невимовний
біль і страждання.
Коли чоловік і жінка одружуються,
вони дають обіцянку: «Я обіцяю любити
тебе в радості і горі, в здоров’ї і в хворобі, поки смерть не розлучить нас». Спочатку молодим здається, що у них ідеальний шлюб, і труднощі можуть бути
лише у інших. Але з часом, проблеми і
випробування приходять у кожну сім’ю.
Бог – Отець милосердя і Бог всякої

утіхи. Коли нам важко, ми завжди можемо звертатися до Нього за допомогою і підтримкою. Бог завжди потішить
у смутку, і дасть сили, щоб підтримати
інших.
6. Емоційна прив’язаність:
«І до мужа твого пожадання твоє»
(Бут. 3:16).
Психологи вважають, що у жінок
більше розвинутий особистісний компонент, а в чоловіків емоційний. Жінка
має потребу в другові, якому вона зможе вилити своє серце. Друг, який буде
про неї піклуватися, з яким вона буде
себе почувати у безпеці. Жінка рідко
закохується з першого погляду, і почуття частіше приходять, коли їй вділяють
багато уваги і до неї залицяються. Їй
важливо відчути, що її люблять, і тоді
їй легше відповісти взаємністю. У той
же час, чоловіки часто закохуються з
першого погляду, і просто від красивої
зовнішності у них можуть виникнути почуття.
Коли чоловік і жінка зустрічаються,
чоловік «завойовує» жінку, вділяє багато уваги, робить багато несподіванок,
залицяється до коханої. Але після весілля і медового місяця у багатьох пар
романтика закінчується, і починаються
сірі будні.
Біблія вчить, що чоловіки мають
дуже сильно любити своїх дружин і задовольняти всі їхні потреби, як фізичні
так і емоційні. Ми маємо продовжувати
зігрівати наших дружин своєю любов’ю,
турботою і увагою. Христос ніколи не
перестає нас любити, чи готові ми так
любити?
7. Панування і тиранія:
«а він буде панувати над тобою»
(Бут. 3:16).
Протягом усієї історії ми можемо бачити, як чоловіки демонстрували свою
владу і перевагу над жінкою. Часто жінок принижували і ні за що мали. Жінки
не мали прав, і повністю залежали від
чоловіків. Були випадки, коли чоловіки
помирали, їхніх жінок вбивали і ховали
разом з ними. Багато істориків вважають, що саме християнство змінило відношення до жінок у кращий бік, і перевело ці стосунки на інший рівень.
Цікаво, що дехто, навіть серед християн, вважає, що вони мають всю владу над жінками, і ті зобов’язані їх завжди
слухатися і коритися в усьому. Чоловіки
використовують текст з Еф. 5:22: «Дружини, коріться своїм чоловікам, як
Господеві», щоб підтвердити свою владу. Але, якщо ми подивимося вище Еф.
5:21, ми читаємо: «Корячися один одному у Христовім страху» (Еф.5:21).
Тобто, ми маємо підкорятися і поважати один одного.
Після гріхопадіння стосунки були
зруйновані і в житті людей появилися негативні наслідки. Але Христос
може змінити ваші стосунки, зробити
їх близькими, допоможе все подолати і
любити один одного так, як любить Він.
Олексій Смірнов
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1 Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: Чи Бог наказав: Не їжте
з усякого дерева раю?
2 І відповіла жінка змієві: З плодів дерева раю ми можемо їсти,
3 але з плодів дерева, що в середині
раю, Бог сказав: Не їжте із нього, і не
доторкайтесь до нього, щоб вам не померти.
4 І сказав змій до жінки: Умерти – не
вмрете!
5 Бо відає Бог, що дня того, коли будете
з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і
станете ви, немов Боги, знаючи добро
й зло.
6 І побачила жінка, що дерево добре на
їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його
плоду, та й з’їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з’їв.
7 І розкрилися очі в обох них, і пізнали,
що нагі вони. І зшили вони фігові листя,
і зробили опаски собі.
8 І почули вони голос Господа Бога, що
по раю ходив, як повіяв денний холодок.
І сховався Адам і його жінка від Господа
Бога серед дерев раю.
9 І закликав Господь Бог до Адама, і до
нього сказав: Де ти?
10 А той відповів: Почув я Твій голос у
раю і злякався, бо нагий я, і сховався.
Бут. 3:1-10

Про два каменя
Не раз, біля гірської річки, на березі,
можна побачити два гладких камені, які
лежать поруч. Але тут вони лежали не
завжди, не завжди мали округлу форму
і були такими, але їхній склад залишався таким, як був, незмінним, з первозданного матеріалу.
Тут вони з’явилися через те, що їх
перенесла звідкись водна течія цієї
самої річки. І більше того, у воду вони
потрапили, відірвавшись, напевно, від
велетенських скель, які височіють з
протилежного боку ріки.
Хто бував в горах, не міг не помічати, як раптом, без втручання ззовні, від
крутих схилів скель відриваються брили каміння. Це здійснюють «наші вірні
друзі: сонце, вітер, і вода». В невеличкі
тріщини в скелі проникає вода; в нічну
пору вона замерзає і розширює тріщину; вдень, під впливом сонця і повітря,
відділяється якась брила від скелі.
Брили каміння скочуються по схилах з оглушливим гуркотом. Зустрічаючись біля водного потоку, деякі брили
стикаються, деколи з сліпучими іскрами
і громом, і потрапляють у водний потік.
Ось тут і починається їхня, взаємна
обробка. Гримотячи в потоці, вони відколюють один у одного спочатку гострі
кути, потім – зайві, що заважають, виступи. Потім, вже без грому і гуркоту,
приглушено притираючись у воді з року
в рік, несуться водним потоком. Проходить час, і брили стають округлими і
гладкими, вже тільки радуючи один одного.
Так буває і в житті молодих людей,
невідомих один одному раніше, що
залишили батька і матір. Потік життя,
визначений Творцем, робить їх придатними один одному. І ніякі подальші стихійні лиха (на кшталт селевих потоків,
що руйнують береги річки) не можуть їх
роз’єднати: вони залишаються як і раніше такими, якими їх зробило благословенне Богом спільне життя, і вірними
один одному.
Сергій Савинський

Біблійний погляд на роль жінки у сім’ї

Бог чітко встановив для чоловіка роль
лідера в сім’ї. Але виникає запитання: а
яка ж роль жінки? Зрозуміло, що не роль
лідера. Біблія характеризує роль жінки
іншим словом. «І сказав Господь Бог:
Не добре, щоб бути чоловіку самотнім.
Створю йому поміч, подібну до нього»
(Бут. 2:18). Бог створив жінку і передбачив, щоб вона була не просто подругою,
коханкою, дружиною, не просто матір’ю…
Бог дав жінці визначену роль у відношенні до чоловіка, і цю роль можна сформулювати одним словом: помічниця. Що це
означає: бути помічницею? Ми вивчили
усі вживання цього слова у Старому Завіті і дізналися, що…
Уявіть собі на хвилинку, що я дружина... Так ось, кожного разу, коли у чоловіка виникає потреба, я знаходжусь поруч
і сприяю йому. Ось що означає бути помічницею – завжди сприяти людині, коли
у неї виникає в цьому потреба. По-друге,
це означає, що якщо чоловік чимось засмучений, розчарований, пригнічений,
іншими словами, переживає потребу на

емоційному рівні, дружина підходить до
нього і підбадьорює його. Коли у чоловіка зникають сили, його помічниця додає
йому сил і підтримує його. Ключове слово тут – підтримувати. Отож, коли чоловік
приходить додому і в нього щось не так,
дружина повинна підтримати чоловіка і
заповнити його потреби.
По-третє, бути помічницею, значить
укріпляти чоловіка. Слово «укріпляти»
має в Біблії політичне забарвлення. Наприклад, коли країна має загрозу нападу,
в неї входять війська союзника і укріплюють її. Отож, якщо в житті вашого чоловіка
виникає небезпека, ви знаходитесь поруч
і захищаєте його, віддаючи йому всі сили.
Біблія чітко визначає роль дружини, і ми
маємо до цього прислухатися. Чоловік
має бути главою, а дружина – його помічницею. Є ще один біблійний уривок на цю
тему: «Бо чоловік не походить від жінки,
але жінка від чоловіка» (1 Кор. 11:8).
У чому різниця між жінками на першому стільці і на другому? Справжня
жінка всіма силами прагне допомагати

чоловікові. Замість того, щоб поводити
себе незалежно і жити власним життям,
вона зосереджує всі зусилля на допомозі чоловікові. Лише одна людина займає
в її житті особливе місце, і вона розуміє,
що її роль, її обов’язок у тому, щоб завжди бути поруч з чоловіком і допомагати
йому. Питання, яке має задавати собі
жінка: «В якій саме допомозі має потребу
мій чоловік?» Дуже часто дружина живе
власним життям, абсолютно незалежним
від чоловіка, і її чоловік не відчуває з її
боку жодної допомоги. І ось що часто відбувається у шлюбі, де жінка на першому
стільці: вона віддаляється від чоловіка і
каже: «Я буду жити по-своєму. В мене є
свої справи...» Її чоловік не відчуває жодної допомоги, оскільки дружина не прагне
йому допомогти.
Отож, перше, що потрібно для відновлення в шлюбі, – це вірність у подружніх
стосунках. При жодних обставинах ви не
маєте порушувати свій завіт. Друге – це
правильне розподілення ролей. Чоловік
має бути лідером, а жінка – підкорятися
його владі і підтримувати його. Чим далі
ви відходите від цього стандарту, тим гіршим стає ваше положення. Чоловік живе
своїм життям, а жінка – своїм. Чоловік
стає пасивним, а жінка – злою, розчарованою і агресивною. Замість того, щоб
допомагати чоловікові, вона ледве не
вступає з ним у конкуренцію. Така сім’я
знаходиться в небезпеці. У такому випадку і чоловікові, і жінці потрібно покаятися і
прийняти свою справжню роль.
І останнє. Давайте уявимо, що ви прочитали Біблію від початку до кінця і розглянули всі до єдиного повеління, які Бог
дає подружжю. І ви склали всі ці повеління в купки – купка повелінь для чоловіка
і купка повелінь для жінки. Ви запитуєте
себе: «З усіх повелінь, які Бог дав мені як
чоловікові, що є найбільш важливим? А
що найбільш важливе для дружини?» –
це виконувати обов’язки чоловіка і жінки.
Брюс Уілкінсон

4Чиречі,
які підлітки мають чути від своїх батьків
вірите ви, чи ні, але
як батьки, ви маєте набагато більший вплив на вашого
підлітка, ніж будь-хто поза
вашим домом. Ви проводите
багато часу з ним, ви знаєте його краще, в кінці-кінців,
ви встановлюєте стандарти
того, як йому жити під одним дахом з вами. Сьогодні
багато батьків не знають, як
себе поводити в тій чи іншій
ситуації. На щастя, Біблія є
могутнім інструментом для
виховання дітей.
Будівництво на цих духовних принципах допомагає бути відкритим, відчувати
безпеку і мати віру. Давайте
почнемо. Ми хочемо поділитися з вами кількома речами,
які підлітки обов’язково мають чути від своїх батьків.
Що б ти мені не розповів, я не буду шокований
Біблія каже, що правда
і світло – це завжди добро.
Чесність завжди приводить
до добра. Підліткам важливо
чути це від своїх батьків. Я
ніколи не зустрічав підлітка,
який би не боявся бути чесним зі своїми батьками про
свої гріхи, думки і помилки.
Як і ми всі, вони схильні вибирати зло і темряву. Бать-

кам дійсно важливо створювати атмосферу вдома, у
якій чесність цінується більше, ніж досконалість.
У спілкуванні з вашим
підлітком дайте йому відчуття впевненості у тому,
що він може бути безпечно
відкритим з вами про все.
Можливо, він не відкриється відразу, але запам’ятає
про це, коли буде готовим до
розмови.
Я пишаюсь тобою
Підліткам важливо чути,
що ви пишаєтесь ними і гарним вибором, який вони роблять. Біблія каже, що добрі
слова зцілюють, хоча простіше фокусуватися на помил-

ках і негативі. Не забувайте
хвалити вашого підлітка,
коли у нього щось виходить.
Виділіть час на роздуми
про те, чому ви пишаєтесь
ними і говоріть їм про це кожного дня. Це допоможе їм
відчувати підтримку і не доведеться шукати підтримки
іншими нездоровими способами.
В мене є духовна мрія
для тебе
Підлітки мають знати,
чого ви від них очікуєте. Коли
вони цього не розуміють, то
будуть відчувати, що постійно вас засмучують. Духовні
очікування означають, що
ви цінуєте їхнє серце, віру

і переконання більше, ніж
успіхи, оцінки чи те, як вони
виглядають. Підлітки повинні
знати це – ці знання знімають тиск і допомагають їм цінувати правильні речі.
Спробуйте за обідом чи
вечерею розібрати кілька
уривків з Біблії, які допоможуть вам встановлювати
духовні стандарти у вашому
домі. Зробіть це весело, невимушено, не бійтесь це робити.
Мені теж потрібна твоя
допомога
Біблія знову і знову вчить
нас того, що кращий шлях
навчити когось – показати
приклад. Нам важливо дивитися на те, як ми живемо,
який приклад даємо іншим.
Ніколи не здавайтесь! Так
ви зможете допомогти собі і
тим, хто вас слухає.
Покажіть приклад скромності вашому підлітку. Дозвольте йому допомагати вам
у вашому духовному житті.
Дозвольте побачити, як хтось
допомагає вам. Розкажіть
вашому підлітку на цьому
тижні про одну річ, над якою
ви працюєте у стосунках з
Богом, як це вам допомагає.
http://memo.im/
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За все потрібно платити

Це був його останній день удома, ввечері він має бути в лікарні. Начебто нічого
страшного, почало турбувати серце, треба
трохи підлікуватися – і все буде гаразд. Так
йому сказали лікарі. Сьогодні такий гарний
день, весна, так хочеться жити. Земля навіть тут, на БАМі, почала потихеньку прокидатися від зими. Леоніду шістдесят сім
років, і приїхав він на Північ за доволі романтичних обставин. Річ у тім, що колись
у нього була дружина і двоє дітей. Жив він
тоді в одному місті, в Дніпропетровській області. У свої сорок сім років він, як вважав
сам, досяг усього, чого хотів. Побудував
будинок, посадив багато дерев і виховав
двох синів. Потім – став майстром своєї
справи. Він був зварювальником шостого
розряду й викладав на курсах з підготовки зварювальників при вагоноремонтному
заводі. Леонід дуже пишався цим. Життя
його текло розмірено й одноманітно. Це як
трамвай їде по рейках – щодня один і той
самий маршрут, одні й ті ж зупинки, обід і
вечеря за розкладом.
Здавалося, що так триватиме завжди.
Але він помилявся. Одного разу до класу
увійшла маленька витончена білява жінка.
На вигляд їй було років тридцять. Її бла-

Парадокс
Парадокс нашого часу полягає в тому,
що наші дороги стають ширшими, а мислення вужчим; наші будівлі витягуються
вверх, швидше, ніж будь коли, а терпливість скорочується; ми витрачаємо більше, а маємо менше; ми купуємо більше
речей, але менше ними користуємося.
Наші квартири стають більшими, а сім’ї
меншими; в нас більше зручностей, але
менше часу. В нас більше вчених звань,
але менше змісту; більше знань, але менше роздумів; більше експертів, але більше проблем; більше медикаментів, але
менше здоров’я.
Ми примножили свою власність, але
знецінили свої цінності.
Ми говоримо дуже багато, любимо
дуже рідко, ненавидимо дуже часто.
Ми навчились, як заробляти на життя,
але не навчились як жити; ми добавили
роки до життя, але не життя до років.
Наш час – це час світового затишшя,
але домашніх сварок; великої кількості
розваг, але менше радості; великої різноманітності в їжі, але менше повноцінного
харчування.
Ми живемо в дні, коли працюють двоє
батьків, намагаючись забезпечити сім’ю,
але в нас все більше розлучень; наші будинки красиві з зовні, але в них живуть
розбиті сім’ї.
Наш час – це час, коли технології можуть дозволити переслати вам довге послання в будь який кінець Землі, і це той
час, коли ви можете зробити вибір – викинути цю газету чи змінити щось у своєму житті…

Розумний задум

китні очі були немов два озера. Хотілося
дивитись і дивитись, не відриваючись.
Льоня втратив здатність говорити, побачивши це диво. «І це крихітне створіння
хоче вчитися на зварювальника?» – подумав він. Почалися заняття, теорії було
багато, і Ольга, так звали новеньку, із завзяттям усе занотовувала в зошиті. Ці курси
були прискореними, усього три місяці, і потім місяць практики. Щодня Леонід входив
до класу й шукав очима Ольгу. Він увесь
час чекав, що вона не витримає й відмовиться від бажання стати зварювальником. Така професія, погодьтеся, більше
підходить чоловікові, ніж жінці. Але Ольга
благополучно склала іспит, і Леонід попросився бути її керівником практики. Йому
здавалося, що він знав її завжди, що це
саме вона снилася йому уві сні. Було таке
враження, що все його життя до їхньої
зустрічі – не його життя.
Він жив із дружиною. Він жив із дружиною просто тому, що вона дружина, мати
його дітей. Навіть якщо дружина від’їжджала на ціле літо до батьків, Леонід не
нудьгував, і не колотилося серце при зустрічі. А зараз він засинав і не міг дочекатися ранку, йому не вистачало Ольжиних
блакитних очей, її заливчастого сміху, її
білявої голівки.
Усе, що переповнювало його тепер,
було таким новим і таким приємним. Він
уперше в житті по-справжньому закохався, і йому було все одно, скільки йому років. Це як перший раз стрибати з парашутом. Коли летиш у небі, вільний, як птах,
а під ногами цілий світ, з його війнами,
землетрусами, повенями. А ти так далеко
від усього, і ти щасливий, незважаючи ні
на що.
Ользі було тридцять чотири роки, вона
в шлюбі, і в неї двоє дітей-підлітків. Чоловік
її займав високу посаду в місті. Він усіляко
протестував, щоб Ольга взагалі працювала. Але вона наполягла на своєму рішенні.
Леонід розумів, що в нього немає жодних
шансів, але ж серцю не накажеш. У процесі практики вони з Ольгою ставали дедалі
ближчими й ближчими. Чоловік Ольги часто був відсутній удома, і вони довго гуляли містом й говорили, говорили...
Одного разу на заводі сталася біда:
прорвало трубу в одному з цехів, треба
було терміново заварити її. Труба знаходилася високо, під самою стелею, і Ольга визвалася зробити цю роботу. Леонід
був в іншому цеху. Ольгу підняли під саму
стелю, але, щоб заварити, потрібний стик,
необхідно за щось триматися. Ольга вхопилась за якийсь гак у стіні, почала зварювання, і раптом гак випадає зі шматком
штукатурки, і Ольга летить униз. Люди, що
працювали в цеху, обімліли. Підлога була
бетонна, та й висота пристойна. Але, на
щастя, все обійшлося. Ольга залишилася
живою.
Я вже не знаю, як щодо геніальності, але Леонідові було сорок сім, а Ользі
тридцять чотири роки, коли вони закрес-

лили своє минуле й почали життя з чистого аркуша. Леонід узяв лише особисті речі,
Ольгу з її двома дітьми й поїхав на БАМ.
Він був щасливий, як хлопча. Він іще не
знав, що попереду на нього чекає жахлива
неприязнь дорослих дітей, ревнощі й величезний хвіст неприємностей з минулого
життя, яких він ніколи не зможе позбутися. А поки що він кохав і його кохали. Вони
обоє працювали зварювальниками на базі
«Будкомплект».
Діти виросли й розлетілися. Леонід
старів, сивів, лисів. А Ольга чомусь, чим
старше, тим красивішою ставала. Ось
тільки за двадцять років спільного життя
Ольга розучилася сміятися. Вона боялася дивитися по сторонах: раптом хтось
посміхнеться їй і, не приведи Боже, вона
відповість йому. Вдома її чекав такий скандал! Сцени ревнощів ставали нестерпними. І ось зараз Леонід відчував, що він
іде назавжди. Він сидить у кухні й чекає.
Нарешті вона прийшла. «Льоню, тобі вже
пора, напевно», – тихо сказала, заходячи
до кухні, Ольга. Краще б вона цього не говорила. Він злісно вимовив: «Що, не дочекаєшся, коли я піду?» Очі його були злі, погляд важкий. У такий момент Ользі завжди
хотілося сховатися. Леонід підійшов до неї
впритул і прокричав просто в обличчя:
– Помирати йду. Що? Не дочекаєшся?
– Ну що ти, Льоню, адже я тебе кохаю
й завжди кохала. Тебе підлікують, і все
буде добре, – притискаючись до стіни, говорила Ольга.
Леонід ударив її по обличчю, потім
штовхнув до холодильника. Ольга дуже
забилася головою. Він гарячково збирав
речі. Грюкнули вхідні двері. Ольга сиділа
на кухні на підлозі. Усе боліло, жити не
хотілося. Заради цієї людини вона колись
кинула все, довгих двадцять років жила
його життям, його проблемами, забуваючи
про себе й дітей. Він ревнував її навіть до
них. Дочці було чотирнадцять років, а синові дванадцять, і вони жили поруч увесь
час, але це було як у дитячому будинку:
нагодовані, одягнені – і гаразд. Ця людина
була як вампір, забирала всю її без останку.
І зараз за все – ось така вдячність!
Ольга плакала, біль і образа переповнювали серце. На ранок Леоніда не стало.
Він знищив сам себе ревнощами. На похороні Ольга мовчала, думаючи про щось
своє. Її діти не приїхали на похорон вітчима. Вони не могли пробачити цій людині, що він назавжди відібрав у них матір.
Зате приїхали двоє його синів. Вони стояли трохи віддалік від усіх, насупившись,
і з презирством дивилися на Ольгу. Адже
для них вона була тією жінкою, яка колись
забрала з сім’ї батька. Відразу після похорону його сини зажадали розділу майна.
І, згідно з рішенням суду, все було поділене: автомобіль, будинок, побудований
в Україні, килими, меблі. Ольга рада була
віддати все, аби тільки не бачити цих дорослих хлопців, які ненавидять її. Зараз
Ользі шістдесят дев’ять років, живе вона в
Україні й служить Богові. Син її живе з нею
в одному місті, і вони, на жаль, не спілкуються. Йому вже п’ятдесят років, але він
досі не може пробачити їй те кохання, яке
зламало йому життя.
Ольга зрозуміла одну істину – за все в
цьому житті треба платити, а за таку любов удвічі: за своїх дітей і за його, покинутих. Недаремно говорять, що на чужому
нещасті ніколи власного щастя не збудуєш.
Дочка Ольги живе в нашому місті.
Вона давно пробачила свою матір і дуже
добре до неї ставиться. Адже батьків не
вибирають, і треба за все дякувати Господові.
Тамара Кузьменкова

Китай стане найбільшою
християнською країною

Комуністичний Китай, не зважаючи на переслідування християн, знаходиться на шляху перетворення на
державу з самою великою кількістю
християн у світі. До 2030 року число
послідовників Христа у країні може
подолати аналогічний показник американських християнських громад, пише
Telegraph Media Group Limited.
Офіційно Китайська народна республіка є атеїстичною країною. Чисельність християнських громад тут виросла після смерті Мао в 1976 році і у
зв’язку з закінченням так званої «Культурної революції».
«За моїми підрахунками, Китай має
стати найбільшою християнською країною у світі, причому дуже скоро», - вважає Фенган Ян, професор соціології в
Університеті Пердью. «Менше ніж за
одне покоління відбудеться різка зміна чисельності християн», - стверджує
експерт по релігії в Китаї.
Китайська протестантська громада,
яка у 1949 році налічувала 1 млн., вже
наздогнала країни, які частіше за все
асоціюються з євангельським бумом. У
2010 році в Китаї було більше 58 млн.
протестантів, у порівнянні з 40 млн. в
Бразилії і 36 млн. в Південній Африці,
констатує Pew Research Centre.
Професор Ян вважає, що це число
збільшиться приблизно до 160 млн.
до 2025 року, і Китай залишить позаду США, де у 2010 році було 159 млн.
протестантів. До 2030 року загальна
кількість християн різних конфесій у
Китаї перевищить 247 млн. Китай випередить Мексику, Бразилію і США, як
найбільша християнська держава у світі, передбачає експерт.

У пасхальних богослужіннях
взяли участь 10 млн. Українців

За даними Міністерства внутрішніх
справ України, у пасхальних богослужіннях брали участь майже 10 млн.
громадян України та гостей країни, а
церковні літургії пройшли у більш як 15
тисяч культових споруд країни.
Найбільш численні культові відправи відбулися в Харківській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях. Лише
у цих регіонах загальна чисельність віруючих, які взяли участь у Великодньому святі, становить майже 5 млн. осіб.
Особливу увагу міліціонери також
приділили охороні правопорядку поблизу 179 культових споруд у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській,
Полтавській, Рівненській та Тернопільській областях. Про це повідомляє УНІАН-релігії.

Тиждень Подружжя-2014

Тиждень Подружжя – це міжнародних рух, створений з метою поширення авторитету сім’ї в суспільстві та
утвердження цінності родини та шлюбу як найбільш значимого суспільного
інституту. Вперше Тиждень Подружжя
відбувся у Великобританії в 1997 році.
У 2011 році до міжнародного руху долучилась Україна, ставши однією з 20
країн, що відзначають Тиждень Подружжя.
Мета руху – кожного року протягом одного тижня зробити подружжя
та шлюб головними темами в країні,
об’єднавши для цього зусилля громадських організацій, державних та недержавних інституцій, медіа та журналістів, християнських церков, бізнесу та
всіх небайдужих людей.
Організація об’єднаних націй проголосила 2014 рік «Міжнародним роком
сім’ї». Цей рік стане ювілейний 20-м –
саме стільки років минуло з моменту
оголошення першого «Року сім’ї». Тож
цього року Тиждень Подружжя має стати особливим! Святкуймо разом свято
щасливої родини!
http://www.marriageweek.org.ua/
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Роздуми про сім’ю у світлі Писання

Людина не може ні народитись, ні
жити, ні померти одною. В день створення людини Бог сказав слова, які стали визначенням всього життя людини і
людства: «Не добре чоловікові бути одному».
Задум Бога полягав у тому, що людині потрібен помічник, причому рівний
їй, відповідний. Ця ідея допомоги передбачає спільну діяльність, спільну працю.
Ніхто з оточуючого тваринного світу не
міг стати помічником, всі були нижчими
за людину, не володіли даром мови, як
людина, яка дала їм усім імена.
Згідно древніх уявлень, знання імені
істоти давало знаючим владу над нею.
Бог дав людині побачити, що вона одна
така, особлива. Рішучою дією Бога було
створення людської спільноти, сім’ї, дарування Адамові Єви було благом, добром. Побачивши її, Адам відчув свою
єдність з нею, дізнався про цю відповідність.
Все, що відбувається далі в біблійних розповідях, розгортається в рамках
сім’ї – невеликої, як у Адама і Єви, чи
великої, як у Якова. Епоси інших народів про початки світу говорять, що боги
створили відразу державу, призначивши людство для важкої роботи на богів.
Будь-який східний монарх в старовину
вважався божеством, а його піддані –
рабами. Такому баченню людських стосунків Біблія протиставляє сім’ю і народ
Божий, розширену сім’ю, яка складається з малих сімей.
Читаючи Біблію, ми зустрічаємо Авраама, голову сім’ї, який мріє про потомство. Він живе, оберігаючи родинний
мир і благоденство. Коли його племінник
Лот опинився на межі конфлікту через
пасовиська для отар, Авраам, який прихистив племінника-сироту, старший за
віком і соціальним становищем, поступається йому правом вибору території,
кажучи: «Нехай не буде суперечки між
мною і тобою… ми родичі… відділись

від мене: якщо ти ліворуч, то я праворуч,
якщо ти праворуч, то я ліворуч…»
Коли Лот потрапляє в халепу, Авраам знову проявляє родинну солідарність
і визволяє свого племінника з полону.
Авраам воює з чотирма царями силою
свого родинного клану.
Розповіді про біблійних патріархів
відкривають нам дивний світ чоловічої
доблесті, що проявляється в посвяті
сім’ї, дітям, вихованню дітей, передачі їм головних переконань і цінностей,
якими живуть люди того часу. Яків, який
має дванадцять синів, сумує, не може
втішитися через зниклого Йосипа. Не
дивлячись на важкий голод, він не хоче
віддати свого молодшого Веніаміна в
заручники за життєдайне зерно, і лише
розумні аргументи його старших синів,
що у такому випадку вони всі, включно
з Веніаміном, все рівно загинуть, змушують його погодитись.
Йосипа продають у рабство брати. Він не мститься, але докладає всіх
зусиль, щоб їх врятувати. Довгі роки
випробувань у Єгипетському рабстві і
в’язниці не ожорсточили його, він і далі
посвячений своїм братам і їхньому сімейному благополуччю. У кінці-кінців,
відданість принципам сім’ї приводить
до того, що вся родина об’єднується і
процвітає, розростається в Єгипті і стає
народом Ізраїлю.
Біблійні патріархи – це приклад для
нас. Таких чоловіків зараз рідко побачиш. По-перше, яскравий приклад батьківства. Сини приходять до батька, який
помирає, щоб отримати благословення,
без якого життя не може вдатися. Коли
Бог являвся біблійним патріархам, Він
називав Себе Богом батьків. Нащадки
для патріархів були нагородою від Бога
і знаком Його особистої участі в їхньому житті. В кожній сім’ї були проблеми
з безплідністю до того, як вони стали
батьками. Тому вони люблять своїх дітей і цінують своє батьківство. Божа лю-
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бов і вірність асоціюються з любов’ю і
сімейними стосунками.
Новий Завіт продовжує традицію.
Чого вартує батько у притчі про блудного сина. Побачивши марнотратника,
батько біжить назустріч сину, палаючи
любов’ю до нього. Радість переповнює
обох, батько влаштовує бенкет, адже
син повернувся. Ми можемо продовжувати приводити приклади, їх у Біблії
багато. І хоч у історії і культурі багатьох
народів світу є немало прикладів сімейних стосунків, але сімейні цінності сьогодні поділяють небагато людей. Творець встановив ці цінності і підтримує їх
і сьогодні.
Бог не лише створив сім’ю, але і
Себе називає Отцем! І не просто називає, але на прикладах показує, що Він
жертовний Отець, віддає Свого Сина у
жертву для того, щоб показати Свою любов до людей.
Головне, що характеризує справжнього чоловіка, – так було протягом віків
у багатьох культурах, – це те, що чоловік, у першу чергу, батько сімейства. І
вже потім – філософ, вчений, полководець, герой, солдат, ветеран праці.
Медалі і капітал, звички і захоплення –
лише після того, як усвідомлений і виконується головний обов’язок чоловічого роду – бути батьком і жити в сім’ї зі
своїми дітьми.
Цікаво те, що жінки у більшій мірі,
ніж чоловіки, визнають свій обов’язок
у відношенні до сім’ї. Однак більшість
чоловіків, не дивлячись на масу інформації, у зростаючій мірі позбавляються
елементарного розуміння, що означає
бути батьком. І це передбачувано, адже
навчитися бути батьком по-справжньому можна лише на прикладі батька. Без
повноцінного батька немає повноцінної
сім’ї, і дуже важко виховати хлопчика як
майбутнього чоловіка і батька. Кажуть,
що інкубаторські кури не можуть висиджувати яйця.
Сім’я і батьківство – це те, чого не
вистачає нашій країні, нашій культурі,
нашому спільному життю тут і тепер. З
цим не посперечаєшся, це факт. Цього
не можна виправити одними лиш словами, теоріями, освітою. Тут має що
запропонувати християнство. Головна
новина, вона вже давно відома, полягає
у тому, що Бог є Творцем сім’ї. Так, Він
Сам і збудовує сім’ї, і допомагає чоловікові і дружині, наділяючи їх силою, втілити переконання в дію.
Наше суспільство знає бездомних
старців і покинутих дітей. Можливо, ці
старці були успішними в молодості, але
чи потішить минулий успіх одиноку старість? Реалізація людини у сім’ї – не
менш важливий етап в житті людини.
Якщо ви служите, докладайте зусиль
для блага вашої сім’ї – Бог є помічником
у цій важливій праці.
Микола Корнілов

Дружині
Травневих струн торкається весна…
Позаду віхоли, позаду лютий холод —
Буяє цвітом рідна сторона
І пелюстками стелиться довкола.
Весняний грім, весняний дощ… Лугів,
Гаїв, лісів дзвінке різноголосся
Сповняє душу аж до берегів,
По самі вінця! У прозору просинь
Твоє й моє вплітається єство…
Травневе сонце так ласкаво світить,
А ми життям, дарованим на двох,
Йдемо, за руки взявшись, наче діти.
Серпанок ніжний пестить далину,
Цвітуть бузки, горобина й каштани.
Гудуть джмелі, збудившися зо сну,
Між яблуневих пелюсток духмяних…
Сердечних струн торкається весна,
Й вони бринять, наповнені любов’ю…
Горить ранковим сяйвом далина.
Позаду віхоли і холоди зимові…
Тарас Вихованець

Матері
Я жив молитвами твоїми,
Із сліз твоїх лились вони,
Коли долонями живими
Мої розгладжували сни.
А я твої не бачив сльози,
Не чув благальних слів твоїх.
А ти молитвами загрози
Відводила від днів моїх.
І не було до того діла
Мені, я жив життям пустим,
А ти не просто шепотіла,
А з Богом розмовляла ти.
І в тій старій, малій кімнаті,
Де скиглить вітер за вікном,
Твої молитви, моя мати,
Благословив Господь давно.
Анатолій Овчинніков

Не зійшлися характерами
«Характери різні», – банально звучить.
Ви вже розлучаєтесь. Варто на мить
Згадати кохання яке вас єднало,
Шкода, після шлюбу по трохи згасало.
Різниця в характері тут ні при чому,
Бо заповідь Божу руйнуєш в цілому.
Себе, бачиш, кожен не хоче ламати,
Тим більше супутника з прірви підняти.
Характери різні? Причина проста:
Давно ви живете без духу Христа.
Духовність, о люди, покинула вас,
Бо свій егоїзм ви плекали не раз.

Віталій Бондарчук
****
Бездіяльна любов – не любов.
Не обманюй себе та інших.
В лабіринті порожніх розмов
З кожним словом стає темніше.
Проникає у рани осуд,
І стікає сльозами кров.
Припини це безчинство. Досить
Оскверняти святу любов!
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