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ксперимент газети Вашингтон
Пост у 2009 році викликав гаряче
обговорення в Інтернеті. Ось його суть:
холодним січневим ранком на станції
метро зупинився чоловік, дістав скрипку
і почав грати. За 45 хвилин він зіграв 6
творів. Був час пік і сотні людей проходили повз нього.
Через три хвилини гри літній чоловік
звернув увагу на скрипаля. Він на деякий
час зупинився, а потім знову поспішив по
своїх справах. Через хвилину було отримано перший заробіток: жінка кинула
гроші у футляр і поспішила далі. Якийсь
чоловік зупинився на мить і став слухати.
Та скоро, поглянувши на годинник, пішов.
Більше всього уваги скрипалю дісталося
від трьохрічного хлопчика. Мама, спішучи, тягнула його за собою, але хлопчик
зупинився, щоб поглянути на музиканта.
Мама все ж відірвала увагу хлопчика,
потягнуши його сильніше далі по дорозі.
Схожа ситуація повторювалась і з іншими
дітьми, але ніхто з батьків не дозволив їм
затриматись ні на хвилину. За 45 хвилин
гри на скрипці лише шестеро людей ненадовго зупинилось і послухали музику.
Ще 20 людей, не зупиняючись, кинули у
футляр гроші. Заробіток склав 32 долара.
Ніхто з усіх цих перехожих не знав,
що скрипалем був Джошуа Белл – один
із найкращих музикантів світу. Грав він
найскладніші та прекрасні твори, а в руках у нього була скрипка Страдіварі, яка
вартує 3,5 млн. доларів.
За два дні до виступу в метро відбувся його концерт в Бостоні, де був аншлаг.
Середня вартість білета складала 100
доларів.
Мета цього експерименту полягала в
тому, щоб виявити, чи здатні ми відчути
красу в буденному середовищі та чи зможемо розпізнати талант в неочікуваній
ситуації?
Висновки, як бачимо, невтішні. Темп
нашого життя став такий стрімкий, що часто ми стаємо сліпі і глухі до краси навколо. Без сумніву, ми втрачаємо щось важливе в цій біготні та постійних клопотах.
Подібно як не оцінили гру великого
музиканта, люди не цінують благословеннями шлюбних відносин. Гадаю, найважливіша причина краху багатьох сімей – це
те, що ми вважаємо шлюб та сім’ю своєю
особистою справою. У випадку безвиході
ми діємо за методом Тараса Бульби: «Я
тебе породив, я тебе і вб’ю».
Без біблійного вчення неможливо
ні оцінити вірно шлюб, ні зберегти його.
Отже, звернімося до відомих уривків:
«…Приступили до Нього фарисеї
і, випробовуючи Його, сказали: Чи годиться чоловікові відпустити свою
жінку з усякої причини? А Він у відповідь сказав: Чи не читали ви, що
Творець на початку створив їх чоловіком і жінкою? І мовив: Тому лишить
чоловік батька й матір і пристане до
своєї жінки, і обоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло.
Отже, що Бог спарував, людина хай
не роз’єднує. Кажуть Йому: А чому

ж Мойсей звелів давати лист розлучення та її відпустити? Каже їм:
Мойсей через вашу жорстокість дозволив вам відпускати своїх жінок, але
спочатку так не було. Кажу ж вам,
що хто лиш відпустить свою жінку, за винятком причини розпусти, і
одружується з іншою, чинить перелюб…» (Матвія 19:3-10).
Фарисеї вирішили відкинути слова
Христа про милосердя, показуючи їх непрактичність у сфері сімейних відносин.
Якщо б Христос підтвердив гріховність
розлучення, то цим став би суперечити
патріарху Мойсею. А коли б сказав, що
розлучатися можна, то відрікся би від
Своїх слів в Нагірній проповіді. Авторитет
Ісуса був би підірваний. У Своїй відповіді Спаситель звернувся не до проблеми
несумісності характерів, а до Божого задуму про шлюб. Він закликав слухачів
думати не про розірвання шлюбу, а про
його збереження.
Пророк Малахія ставить поряд вірність шлюбному завіту і вірність Завіту
з Богом (Малахії 2:10-12). Вони відображають та символізують один одного. Ось
чому Бог ненавидить розлучення. Тобто,
якщо ми обираємо розлучитися, то проблему слід шукати, перш за все, в наших
стосунках з Богом, а не в несумісності
характерів. Ми завжди захищаємо те, що
для нас має певну цінність. Якщо ж ми
усвідомлюємо цінність шлюбу, то будемо
боротися за його благополуччя, подібно
як лікарі борються за життя хворого.
Біблія вказує на такі цілі шлюбу:
1. В шлюбі виявляється задум Творця
«І Бог на Свій образ людину
створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив
їх» (Буття 1:27).
2. Розвиток керування та панування
«І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над
морськими рибами, і над птаством
небесним, і над кожним плазуючим
живим на землі!» (Буття 1:28).

3. Розвиток взаємопідтримки та
допомоги
«І назвав Адам імена всій худобі,
і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі Він не
знайшов, щоб подібна до нього була.
І вчинив Господь Бог, що на Адама
спав міцний сон, і заснув він. І Він
узяв одне з ребер його, і тілом закрив
його місце. І перетворив Господь Бог
те ребро, що взяв із Адама, на жінку,
і привів її до Адама» (Буття 2:20-22).
4. Шлюб дарує насолоду кохання
«Хай твоє джерело буде благословенне, і радій через жінку твоїх
юних літ, вона ланя любовна та серна прекрасна, її перса напоять тебе
кожночасно, впивайся ж назавжди коханням її!» (Притчі 5:18-19).
5. Народження дітей
«І поблагословив їх Бог, і сказав
Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю...»
(Буття 1:28).
6. Попередження аморальності
«Але щоб уникнути розпусти,
нехай кожен муж має дружину свою,
і кожна жінка хай має свого чоловіка.
Нехай віддає чоловік своїй дружині
потрібну любов, так же само й чоловікові дружина. Дружина не володіє
над тілом своїм, але чоловік; так же
само й чоловік не володіє над тілом
своїм, але дружина» (1 Кор. 7:2-4).
7. Уподібнення Христу
«Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік голова
дружини, як і Христос Голова Церкви,
Сам Спаситель тіла! І як кориться
Церква Христові, так і дружини своїм
чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть
своїх дружин, як і Христос полюбив
Церкву, і віддав за неї Себе, щоб її
освятити, очистивши водяним купелем у слові, щоб поставити її Собі
славною Церквою, що не має плями
чи вади, чи чогось такого, але щоб
була свята й непорочна! Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як
власні тіла, бо хто любить дружину

свою, той любить самого себе. Бо
ніколи ніхто не зненавидів власного
тіла, а годує та гріє його, як і Христос Церкву…» (Ефесян 5:22-29).
Якщо ви будете оцінювати свій шлюб
як Боже творіння, то будете цінувати ним
та берегти його! Чому в музеях зберігаються пошкоджені скульптури, стародавні твори, портрети? Бо це шедеври великих майстрів, незважаючи на серйозні
пошкодження, нанесені часом. Шлюб залишаєтсья Божим творивом, хоча через
гріхопадіння в ньому багато що порушено. Іноді шлюб породжує конфлікти, суперечності, трагедії… Але залишається Божим шедевром, який потрібно оберігати.
Сімейні проблеми частіше всього мають духовну природу, тому повинні вирішуватися духовними методами. Чоловік –
має підкорятися Христу і бути лідером
в родині «Хочу ж я, щоб ви знали, що
всякому чоловікові голова Христос,
а жінці голова чоловік, голова ж Христові Бог» (1 Кор 11:3). Це найважливіший обов’язок чоловіків. Якщо чоловік
не довіряє і не кориться Богу, то не може
справитися з хитрими спокусами сатани.
До шлюбу це було важко, а в шлюбі стає
ще важче. Тоді, як правило, чоловік обирає один із варіантів: або починає зловживати спиртним, або передає дружині
керівництво.
Мудра ж дружина має допомогти чоловікові бути лідером у шлюбі. На
те вона і помічниця. Це є витонченим
мистецтвом – залишатися за чоловіком,
допомагати йому приймати рішення, приймати його таким, який є, довіряти завжди і за будь-яких обставин. Якщо ж дружина виходить з-під Божого керівництва,
не корячись чоловіку, не шануючи його,
то автоматично потрапляє в пастки сатани. Вона хоче «навести порядок» в родині так, як їй по душі, – і пожинає розруху.
Лише в райському саду Адам та Єва
були ідеальною парою. Всі ж інші сімейні
пари далеко не ідеальні. Якщо б не «клей
кохання», то люди взагалі б не одружувалися. Він же буває двох видів: міцний і
неміцний. Неміцний – це тілесна любов,
яка шукає красивого, здорового, розумного, доброго та багатого – тобто ідеального партнера. Головний мотив – для
власного комфорту. З часом здоров’я,
краса зникають і людина лишається розчарованою та самотньою. Отже, це ненадійний «клей кохання». Міцний же «клей»
об’єднує чоловіка та жінку назавжди. Це
коли ми будуємо свій шлюб на Божій вічній любові, яка яскраво і зрозуміло виражена в житті та жертві Христа, Божого
Сина. Він полюбив людей, не дивлячись
на їх гріхи, розумову та душевну вбогість,
жахливу духовну бідність!
Бог допомагає не просто берегти
шлюб, а творити його, тобто вдосконалювати, покращувати, тощо. У щасливому шлюбі чоловік та дружина взаємовідкривають в собі нові сторони, дарування,
здібності, духовно зростаючи.
Віктор Рягузов
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Мудрі поради для чоловіків
«Мудрі славу успадковують, а нерозумні носитимуть сором»
Притчі 3:35

1 Так само дружини, – коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин,
2 як побачать ваше поводження чисте в
страху.
3 А окрасою їм нехай буде не зовнішнє, –
заплітання волосся та навішання золота
або вбирання одеж,
4 але захована людина серця в нетлінні
лагідного й мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом.
5 Бо так само колись прикрашали себе й
святі ті жінки, що клали надію на Бога й
корились своїм чоловікам.
6 Так Сара корилась Авраамові, і паном
його називала. А ви її діти, коли добро робите та не лякаєтесь жадного страху.
7 Чоловіки, – так само живіть разом із дружинами за розумом, як зо слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо
й вони є співспадкоємиці благодаті життя,
щоб не спинялися ваші молитви.
8 Нарешті ж, будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі.
9 Не платіть злом за зло, або лайкою за
лайку, навпаки, – благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви
вспадкували благословення.
10 Бо хто хоче любити життя та бачити
добрі дні, нехай здержить свого язика від
лихого та уста свої від говорення підступу.
11 Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру й женися за ним!
1 Петра 3:1-11

Звернення Всеукраїнської Ради
Церков і релігійних організацій
День
Соборності
та
Свободи
України – це особливе свято, яке не лише
нагадує нам про непорушну єдність усіх
Українських земель в незалежній вільній
Державі, але й символізує єдність українців
в різноманітності думок, поглядів та підходів до творення нашого майбутнього.
Сьогодні в Україні триває протистояння, яке останніми днями, на жаль, набуло
гострого силового характеру. В центрі Києва відбулися сутички між мітингувальниками та міліцією, внаслідок чого сотні людей
отримали поранення. Фактично країна опинилася на межі громадянської війни.
Церкви та релігійні організації України
принципово засуджують силові дії, що ведуть до ескалації конфлікту. Сьогодні і влада, і опозиція, і громадські активісти мають
припинити насильство та сісти за стіл переговорів. Всі сторони протистояння мають
усвідомити свою відповідальність за збереження єдиної соборної Української держави та розпочати конструктивний діалог
з метою подолання суспільно-політичної
кризи...
Ми закликаємо берегти територіальну
цілісність України та рішуче відкидати будьякі ідеї сепаратизму чи розділення нашої
Батьківщини, бо ми – один народ! Необхідно виявляти братерську та сестринську
любов до співвітчизників, незважаючи на
походження, мову, релігію тощо. Розпалювання ж ненависті до людини через етнічні
та релігійні відмінності є неприпустимим.
Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков
і релігійних організацій, відмінні між собою
за конфесійною, релігійною і навіть етнічною приналежністю, закликаємо усіх віруючих громадян нашої соборної держави до
молитви за єдність, порозуміння, мир та
гідне майбутнє народу України. Ми готові
сприяти початку конструктивного діалогу.
Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!
За дорученням Головуючого у ВРЦіРО
АНТОНІЙ
Керуючий справами Української
Православної Церкви

1. Будьте лідером
Якщо чоловік хоче стати гідною людиною і налагодити міцні
стосунки з жінкою, він повинен
навчитися бути лідером. Коли
він стикається з якими-небудь
труднощами, він зобов’язаний
проявити ініціативу і здолати їх.
Люди захоплюються тими, хто
хоче і уміє долати перешкоди.
Ті ж, хто ховає голову в пісок і
чекає допомоги від інших, не викликають співчуття. Деякі чоловіки бояться брати на себе роль
лідера, тому що не люблять

критики в свою адресу, бояться
її. І приймають цю боязнь – за
обачність. Чоловік зобов’язаний
сказати: «Я вирішу цю проблему». І – тут же взятися за пошуки
виходу з положення, що склалося. Якщо у чоловіка немає
повної упевненості в тому, що
рішення, яке він збирається прийняти, – найбільш правильне,
йому слід, за прикладом відомих йому гідних лідерів, скористатися доступними джерелами
інформації або порадитися з
шанованою і мудрою людиною.

2. Навчіться брати відповідальність на себе
Пам’ятаєте про Адама? Намагайтеся не здійснювати свідомо неправильних вчинків. Але,
якщо ви все ж піддалися спокусі,
не перекладайте провину на інших. Якщо ви зробили помилку,
не бійтеся узяти на себе відповідальність за неї. Будьте не
лише чоловіком, але і господарем – людиною, яка уміло керує
своїм будинком і господарством.
Керівник – відповідає за все, що
відбувається на ввіреній йому ділянці. Адам на власному досвіді переконався, що чоловікові,
який звинувачує жінку у невдачі,
не доводиться чекати поблажливості. Його вважатимуть винним.
Саме його запитають: «Чому ж
ти нічого не зробив?»
3. Проявляйте рішучість
Рішучість – цінна якість
справжнього чоловіка. І це означає,
що кожен з нас повинен навчитися
приймати рішення і нести відповідальність за наслідки. Здатність
приймати рішення – це вміння враховувати точку зору іншої людини і,
якщо це необхідно, проявляти гнучкість.
Дружина, як правило, не хоче,
щоб чоловік постійно її контролював. Але і чоловік, який абсолютно
всі рішення перекладає на її плечі,
їй не подобається. Слід пам’ятати:
ніхто не застрахований від помилок.
Але, зробивши помилку, потрібно
зробити все, щоб виправити її.

4. Будьте сильним
Сильною ми називаємо людину, яка уміє контролювати свої
емоції. Чоловік, здатний приборкувати свій гнів, є набагато сильнішим за воїна, що підкорює ворожі міста. Спалахи гніву здатні
серйозно нашкодити стосункам
між чоловіком і дружиною.
Дружина, в більшості випадків, пробачає чоловіку «емоційні
сплески». Але в її душі може залишатися неприємний осад, що
руйнує довіру між подружжям.
Уміння стримувати гнів й
інші негативні емоції зовсім не
має на увазі готовність терпіти
погане до себе ставлення. Це,
швидше – прояв сили і упевненості чоловіка в тому, що він в
змозі спокійно визначити кордони стосунків з оточуючими.
5. Будьте мужнім
Мужність не визначається
зовнішністю або «грубуватістю».
Це – збірна якість, що включає
декілька позитивних рис. У їх
числі – рішучість, прихильність
власним переконанням і принципам та уміння їх відстоювати,
наявність високих моральних
цінностей, упевненість в своїх
силах, надійність, дисциплінованість, чесність і цілісність.
Мужній людині завжди вистачає
сміливості і рішучості для того,
щоб, зіткнувшись з труднощами,
небезпеками або болем, перемогти їх. Мужність – одна з найцінніших чеснот.
Олексій Травніков

Старомодне правило чи мудре рішення?
Багато молодих людей у нашому суспільстві більше не дотримуються чистоти до шлюбу.
«Тепер час нової моралі. Немає
нічого поганого в дошлюбному
сексі, якщо ви подобаєтесь один
одному» - вважають вони. Життя за такою «мораллю» несе
страшні наслідки: аборти, хвороби, емоційні травми. Але мало
хто б’є на сполох. Більшість
батьків закривають очі на такі дії
своїх вже дорослих дітей, підкоряючись тиску часу.
Біблія мало говорить про
взаємовідносини хлопця та дівчини до шлюбу. Можливо тому,
що таких відносин практично в
ті часи не було. Питання шлюбу
майже завжди вирішували батьки. Сексуальні стосунки до шлюбу вважалися гріхом і в деяких
випадках каралися смертю.
Наприклад, в книзі Буття читаємо про трагедію, якою закінчились стосунки Сихема та Діни,
дочки Якова. В другій книзі Царів
читаємо про пристрасну любов
Амнона до Тамари. Юнак навіть
захворів від кохання, але коли
він добився свого, то зненавидів
дівчину. Цей короткотривалий
зв’язок багато біди приніс в родину царя Давида.
Біблія більше уваги приділяє
стосункам в шлюбі, враховуючи
довготривалість та важливість
сімейних відносин. Зауважимо,
що в цей же час сучасна культура більше наголошує (в піснях,
віршах, традиціях, творах тощо)
на відносинах хлопця і дівчини
до шлюбу. Складається враження, що шлюб – це похорони

кохання. Далі нічого інтригуючого та цікавого не передбачається. Відповідно, молоді люди,
вступаючи в шлюб, не знають
як жити в шлюбі. Якщо молода
людина, одружуючись, не слідує
задуму Божому і не приймає до
уваги Його настанови, то не має
нічого дивного, що сім’я з часом
розвалюється. З іншої сторони,
центром Божого задуму є Син

чистоту в стосунках! В Приповістях Соломонових та в Псалмах
юнака навчають чистоті:
«Чим додержить юнак у
чистоті свою стежку? – Як
держатиметься Твоїх слів!»
(Пс.118:9).
«Її дім (блудниці) – до шеолу дорога…» (Притчі 7:27).
2. ВІРНІСТЬ не з’являється
раптово. Вона виростає як плід.

Божий, Його жертва на хресті.
Не пізнавши цієї любові, ми не
в змозі справді любити в шлюбі.
В Біблії є цінні та мудрі поради для молоді.
1. ЧИСТОТА в стосунках є
Божою волею для хлопця та дівчини. Це також і чистота думок.
Якщо ми намагаємось берегти
чистими одяг чи скатерку, то наскільки більше слід пильнувати

Якщо я вірний у своїй сім’ї, церкві, серед друзів, якщо я вірний
в обіцянках Богу чи вчителю, то
вірність в подружжі буде природнім наслідком усього попереднього життя. Виховувати вірність необхідно до шлюбу.
«Нехай буде в усіх чесний
шлюб та ложе непорочне, а
блудників та перелюбів судитиме Бог» (Євреїв 13:4).

«Хто чинить перелюб, не
має той розуму, – він знищує
душу свою…» (Притчі 6:32).
3. МУДРІСТЬ оберігатиме молодих людей від різних
пасток. Ліпше зараз навчитися на помилках інших, набратися знань від досвідченіших,
ніж потім розгрібати наслідки
своїх невірних рішень. «Страх
Господній – початок премудрості, а пізнання Святого –
це розум…» (Притчі 9:10).
4. ЧАС є сприятливим для
молодих людей, якщо вони використовують його для Богопізнання і самопізнання. Не слід
спішити одружитися і не слід відкладати шлюб із-за страху щось
втратити. Але час вчить терпінню і розважливості, що дуже
необхідним є в шлюбі. Ще час
показує нам справжні почуття
та з часом ми можемо побачити,
якою є інша людина насправді.
І головне: Слово Боже говорить
нам, що справжня любов (якою
вона відкривається нам через
Ісуса Христа) і є тим міцним фундаментом сім’ї, який не зруйнується від бурі та непогоди.
«Поклади мене печаттю
на твоїм серці, печаттю
на твою руку; любов бо, як
смерть, сильна. Водам великим любові не вгасити, ані рікам її не затопити. Якби хто
за любов віддав скарби свого
дому, зазнав би погорди великої». (Пісня пісень 8:6,7).
«Ніколи любов не перестає!» (1 Кор.13:8).
Леонід Міхнович

Лютий 2014 № 2 (16)

Люди з трояндами
Джон Бленчард піднявся з лави, поправив свою військову форму і став пильно вдивлятися у людський натовп, що заповнив вокзальний майдан. Він очікував
дівчину, якої ніколи не бачив, але встиг
покохати її добре щире серце… Він чекав
дівчину з трояндою.
Все почалося тринадцять місяців тому
в одній флоридській бібліотеці. Його дуже
зацікавила одна книга не стільки своїм
змістом, скільки помітками на полях. Невиразний почерк видавав глибокодумну
душу та проникливий розум. Доклавши
чималих зусиль, Джон відшукав адресу колишньої власниці книги. Міс Холіс Мейнел
жила в Нью-Йорку. Він у листі розповів їй
про себе і запропонував листуватися. Наступного дня його призвали до війська, на
фронт. Почалася Друга Світова війна. Протягом наступного року вони за листами
вивчали один одного. Кожен лист був зернятком, що падало в серце, як у родючу
землю. Їхні стосунки розвивалися і мали
багато надій.
Одного разу, коли Джон попросив її
фотографію, вона відмовила. Вона вважала, що якщо його наміри серйозні, то її
зовнішній вигляд не має особливого значення.
А коли йому настав час повертатись
до Європи, вони домовились про першу
зустріч – о сьомій у приміщенні центрального вокзалу Нью-Йорка.
«Ти впізнаєш мене, – писала вона, –
на моєму піджаку буде пришпилена червона троянда». Рівно о сьомій він був на
вокзалі і чекав дівчину, таку дорогу його
серцю… Він був трохи збентежений… Ось
що він сам потім напише про ці події. «Назустріч мені йшла молода дівчина – красивішої за неї я ще ніколи не бачив: струнка,
витончена фігура, довге світле волосся
розкішними локонами лягало їй на плечі,
великі блакитні очі... У своєму блідо-зеленому піджаку вона нагадувала саму весну.
Я був настільки вражений, побачивши її,
що одразу направився до неї, геть забувши подивитися, чи є у неї троянда.
Коли між нами було лише кілька кроків,

дивна посмішка з’явилася на її обличчі.
«Дозвольте пройти», – почув я. І тут
прямо за її спиною я побачив міс Холіс Мейнел. На піджаку її палала яскраво-червона
троянда. Тим часом та дівчина в зеленому
піджаку віддалялася все далі і далі. Я дивився на жінку, яка стояла переді мною. З
вигляду – їй було не менше сорока років.
ЇЇ постать була доволі огрядною. Старий,
побляклий капелюх ледь прикривав тонке
сиве волосся. Гірке розчарування наповнило моє серце. Здавалося, я розривався
надвоє: від величезного бажання обернутися і піти за тією дівчиною у зеленому піджаку, і водночас настільки глибокою була
моя прихильність і подяка цій жінці, яка у
найважчі часи мого життя своїми листами
давала мені силу і підтримку. Вона стояла… Її бліде повне обличчя виглядало добрим і щирим, а сірі очі світилися теплим
вогником. Я не вагався. В руках я стискав
маленьку синю книгу, за якою вона мала
була упізнати мене.
— Я – лейтенант Джон Бленчерд, а
ви, напевно, міс Мейнел? Я так радий,
що ми змогли нарешті зустрітися. Чи

можу я запросити вас на вечерю?
На обличчі жінки з’явилася посмішка.
— Я не знаю, про що ти, синку, – відповіла вона, – але та молода дівчина в зеленому піджаку, яка щойно пішла, попросила
мене пришпилити собі цю троянду. Вона
сказала, що якщо ви підійдете і запросите
мене на вечерю, то я повинна сказати вам,
що вона чекає вас у сусідньому ресторанчику».
Це була перевірка…
Джон і Холіс одружилися, але на цьому історія не закінчується. Тому, що в деякій мірі, ця історія стосується багатьох із
нас. Усі ми в своєму житті зустрічали таких
людей, «людей із трояндами». Непривабливих і забутих, непримітних і знедолених. Тих, до кого зовсім не хочеться підходити, з ким хочеться просто розминутися
і більше не зустрічатись… Їм немає місця у наших серцях, вони десь далеко на
задвірках нашої душі. Холіс влаштувала
Джону такий тест на перевірку його характеру. Якби він відвернувся від непривабливого, то втратив би кохання усього свого
життя. Але це саме те, що часто робимо
ми – відкидаємо і відвертаємося від того,
що допускає Бог у нашому житті, тим самим втрачаємо ті благословення, що приготував для нас Бог.
Зупиніться! Подумайте, чи немає поряд з вами людей нікому не потрібних? Про
них вже давно ніхто не турбується, ніхто
не дарує своєї уваги. Варто вийти із наших
теплих затишних квартир на вулиці наших
міст і ми побачимо, скількох знедолених
людей можна потішити. Поїдьте в центр
міста і пригостіть безхатченка бутербродами з гарячим чаєм. Ідіть в будинок престарілих, сядьте поряд із старою жінкою і вислухайте її, можливо, вона давно мріяла,
щоб хтось посидів з нею, поговорив. Підіть
в лікарню і попросіть медсестру провести
вас до того, кого вже давно не відвідували.
Вдивіться в непривабливе і забуте! Нехай
це буде вашою перевіркою. Пам’ятайте,
що знедолені світу цього в грудях носять
троянди.
Макс Лукадо

Шість особливостей роботи мозку чоловіка і мозку жінки
1. Мозок чоловіка складається з так
званих коробочок, що ні в якому разі не
торкаються одна одної. При виникненні
будь-якого питання, чоловік звертається
до конкретної коробочки, що відповідає за
нього, і вирішує його. Потім складає все
назад і ставить коробочку обережно на те
ж саме місце, звідки її взяв.
Мозок жінки – це наче клубок ниток.
В ньому настільки все пов’язано, що при
вирішенні одного питання, випливає інше,
а за ним ще і ще. Саме тому жінці часто
важко зупинитись, адже є стільки всього,
що ще треба сказати.
2. З особливості будови чоловічого
мозку випливає те, що він мало пам’ятає
деталей. Чоловік так влаштований, що
розділяє інформацію на важливу і не важливу. Першу він запам’ятовує, другу – просто забуває. Тому часто на питання: “Яким
було ваше перше побачення?” – хлопець
відповість: “Воно було чудовим!”, при цьому рідко згадавши багато деталей: у що
була вдягнута дівчина, про що спілкувались, яка була погода тощо.
Особливість будови жіночого мозку
допомагає їй пам’ятати все у найдрібніших деталях. Жінки кожну подію, що відбувається з ними, переживають емоційно,
і саме це посилює можливість запам’ятовувати. Саме тому подія кількарічної давності у пам’яті дівчини – наче відбулася

вчора. Дівчина може згадати все. Кількість
згаданого прямо пропорційна тому, чи сподобалось те, що відбувалось.
3. Жіночий мозок постійно обробляє
інформацію. Причина криється в будові
(клубок). Необхідно постійно отриману інформацію пов’язувати з тією, що вже є, а
для цього потрібен час.
У мозку чоловіка є одна таємна коробочка, всередині якої зовсім нічого немає.
Вона порожня. Це дозволяє чоловіку, при
потребі, ні про що не думати. Нашою улюбленою справою є риболовля, де можна ні
про що не думати і просто у тиші відпочивати. Саме тому чоловіка можна побачити
з бездумним виразом обличчя перед телевізором, із пультом у руках, що перемикає
канали, вже третє коло безперестану.
4. Відповідно до попередніх пунктів,
чоловік переносить стрес у мовчанні,
занурившись у свою улюблену пусту коробочку. І коли жінка дістає його своїми
запитаннями, намагається або приховати
свій стан, або втекти з дому, доти, аж поки
не заспокоїться.
Жінка, у свою чергу, у стресовій
ситуації мовчати не може, їй треба
виговоритись, інакше мозок просто
лусне від кількості думок і припущень. Якщо чоловік не готовий стати
її “вухами”, то вухами стає подружка,
мама, або просто інший чоловік.

5. Коли чоловікові треба висловити
свою думку, він використовує для цього
мало слів. Просто відкриває відповідну
коробочку і говорить стосовно вибраного
питання. Всі сказані слова мають те значення, яке вони мають.
Жінка, коли висловлює свою думку,
використовує багато слів. Часто глибоко
торкаючись другорядних питань. Слова
при цьому можуть мати зовсім інше значення.
Для прикладу: коли чоловік каже 5 хвилин, він має на увазі 5 хвилин, коли жінка
використовує цей вимір часу, то насправді
ніколи не відомо, скільки годин він може у
собі містити.
6. Завдяки особливостям свого мозку,
жінки багатофункціональні. Вони можуть
робити кілька речей одночасно, при цьому,
не втрачаючи ефективності в кожній з них.
Це велика перевага жінок над чоловіками.
Прикро тільки одне – жінки забувають, що
багатофункціональними є тільки вони.
Чоловік може робити ефективно тільки одну справу за один раз, після закінчення переходить до наступної. І коли жінка
повідомляє чоловікові важливу інформацію під час того, коли він вже щось робить
(будь-що, навіть просто дивиться телевізор), жінка може залишитись не почутою.
Володимир Бородій
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Рада Церков закликає негайно
припинити
кровопролиття
та
засуджує факти вбивств
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних
організацій у своєму комюніке закликала
“негайно припинити кровопролиття”, яке в
останні кілька днів триває у центрі Києва.
Спеціальне комюніке глави Церков і
релігійних організацій ухвалили на екстреному засіданні 22 січня 2014 року у зв’язку
з довготривалими громадськими протестами, які в останні дні переросли у силове
протистояння між учасниками мітингів та
військовими підрозділами МВС України, повідомляє Інститут релігійної свободи.
“Гостро засуджуємо факти вбивств,
за які несе відповідальність перед Богом
кожен, хто до цього причетний. Нікому не
дозволено переступати Божу заповідь «Не
вбивай!»” – заявила Рада Церков за результатами засідання.
Члени Ради також виступили з ініціативою термінової зустрічі як з Президентом
України В. Ф. Януковичем, так і з очільниками опозиції.
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала усіх віруючих “до
посиленої молитви і посту за збереження
миру і цілісності Соборної Української Держави”.
Інститут релігійної свободи,
www. irs.in.ua

Члени Всеукраїнської Ради Церков і
релігійних організацій зустрілись
з лідерами опозиції
Діалог глав конфесій із лідерами парламентських опозиційних фракцій Віталієм Кличко, Арсенієм Яценюком та Олегом
Тягнибоком відбувся у суботу, 25 січня 2014
року, у приміщенні музейного комплексу
«Мистецький Арсенал», повідомляє Інститут релігійної свободи.
За результатами зустрічі Всеукраїнська
Рада Церков і релігійних організацій ухвалила підсумкову заяву, текст якої оприлюднено зі сцени на Майдані Незалежності та
на офіційному сайті ВРЦіРО.
ЗАЯВА
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних
організацій закликає Президента України
та опозицію невідкладно сьогодні сісти за
стіл переговорів для знаходження виходу
із надскладної ситуації, що склалась у Державі, негайного припинення кровопролиття
та братовбивчого протистояння, відновлення Верховною Радою конституційного ладу,
повернення повноти прав і свобод громадян, збереження територіальної цілісності
країни.
Днем раніше, у п’ятницю, члени Ради
Церков провели зустріч із главою держави
Віктором Януковичем у приміщенні президентської адміністрації, під час якої обговорили причини, наслідки та шляхи подолання нинішньої суспільно-політичної кризи.
Інститут релігійної свободи,
www.irs.in.ua

Пияцтво в Україні має
загрозливі масштаби
Пияцтво – гостра соціально-культурна
проблема України. Щороку в Україні ставлять на облік 100 тисяч алкоголіків.
Відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм, вимираючою вважається
нація, яка вживає понад 8 літрів чистого
спирту на душу населення на рік.
Україна за підсумками 2012 року зайняла третє місце в світі по середньому споживанню горілки на людину. Про це свідчать
дані рейтингу, складеного на основі даних
британської компанії «International Wine &
Spirit Research». Згідне з ним, на одного
жителя України (включаючи жінок і дітей)
доводиться 7,7 літра горілки в рік. Перше
місце в даному рейтингу належить Росії
(13,9 літра), друге – Білорусі (11,3), четверте – Польщі (7,0), п’яте – Казахстану (5,9).
Щороку через алкоголізм в Україні
помирає понад 40 тисяч людей, за даними Національної ради з питань охорони
здоров’я. За даними екс-міністра охорони
здоров’я України професора Миколи Поліщука, щодня алкоголь вбиває 40 українців.
Це близько 8 тисяч отруєнь, ще 8 тисяч –
кардіопатій, а також інші захворювання і
нещасні випадки, пов’язані із вживанням
алкоголю.
Алкоголь є причиною передчасної
смерті майже 30% українських чоловіків. На
думку вітчизняних медиків, наразі в Україні нараховується 700 тисяч лише офіційно
зареєстрованих алкоголіків. На 6 питущих
чоловіків припадає 1 жінка.
http://uk.wikipedia.org/
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Він воскрешає померлі шлюби

Вона сиділа біля вікна і не могла, як раніше, милуватися буйним цвітінням дерев,
залитим яскравим сонцем парком. Що трапилося, чому вони з чоловіком зовсім перестали розуміти одне одного? Не можна сказати, що вже немає любові, але вона якась
інша! Вона перестала пробачати, перестала розуміти, натомість стала вразливою,
образливою.
— Я, ні, я зовсім не змінилася, а ось він
став зовсім неуважним, сердитим, постійно
думає лише про свою роботу. Я вже забула,
коли він востаннє приносив квіти… – вона
сердито відвернулася від вікна і побачила
своє відображення у дзеркалі.
Вона зовсім втратила спокій, втомилася носити в собі ці образи. Вона обов’язково скаже йому сьогодні все, що думає. Вона
скаже, що розлучення не оминути…
...Він ніяк не може сьогодні зосередитися на роботі. Щось постійно тривожить
його серце. Чому вони останній час з дружиною не розуміють одне одного? Усе, як
завжди. Він іде на роботу, щоб забезпечити
сім’ю, а ввечері – такий втомлений, що не
має сил вимовити й слово. І вона мовчить.
Отож, усе добре?! Ні. Якась зневага з’явилася у цьому її мовчанні.
— Як же я раніше цього не помічав?..
Вона мене не поважає. Вчора по телефону
сказала подрузі, що я забув, якого кольору
в неї очі! А в суботу при гостях стала казати, що я вже не згадаю, коли у неї день
народження. Вона справді вирішила мене
принизити, знущається з мене. Далі так не
можна. Якщо вона цього не припинить, розлучення не оминути…
Наш світ протистоянь так затягує у свої
тенета, що важко із них вирватися. Нині розлучення нікого не лякають. Їх не вважають
«хворобою суспільства», вони стали нормою. Ми можемо обговорити сімейні проблеми з друзями, знайти пораду у знайомих, але
не поспішаємо шукати поради одне в одного
і ділимося сімейними проблемами зі своїм
подружжям тоді, коли назріває «виверження
вулкану».
Напевно, кожному із нас варто пригадати, чи усвідомлювали ми, що таке шлюб? Що

ми дотикаємося священнодійства, коли двоє
чужих людей стають одним цілим?
«І сказав Господь Бог: Не добре, щоб
бути чоловіку самотнім. Створю йому
поміч, подібну до нього… Покине тому
чоловік свого батька та матір свою, та
й пристане до жінки своєї, – і стануть
вони одним тілом» (Бут. 2:18, 24).
Як не дивно, але шлюб придумали не
люди. Він був створений Богом на початку
усього творіння. За Божим задумом, подружжя – це основа людського суспільства. Бог
створив шлюб перш, ніж з’явилася церква,
освіта, робота, держава.
Біблія говорить про шлюб, передусім, як
про спілкування двох найближчих людей: духовне, душевне та фізичне. Духовне – вони
разом мають пізнавати Бога; душевне – вони
мають ділити радість і горе, злети й падіння, вони повинні бути партнерами у роботі
та житті; фізичне – вони у всьому допомагають одне одному і мають інтимні стосунки.
Шлюб – це відображення найвищих, найдорожчих, найпрекрасніших стосунків у суспільстві.
Якщо ж Бог придумав шлюб, тоді хто вигадав розлучення?
Розлучення – це людська постанова. На
перший погляд, розлучення здається легким
і безболісним. Поставили печатку в паспорті або й просто розбіглися – і на тому все.
Це поверхневий погляд. Ніхто не говорить
привселюдно, що розлучення – це дуже болісний процес для сім’ї. Це те саме, що й
роз’єднання сіамських близнюків: вони довго
не живуть одне без одного. Це глибока душевна рана, яка роками залишається відкритою. Це ображені діти, які вважають себе
винними у тому, що тато з мамою більше не
люблять одне одного. Але чи справді у цих
серцях немає любові? Чи ми просто втратили розуміння справжньої любові?
«Бо ненавиджу розвід, – говорить
Господь, Бог Ізраїлів» (Мал. 2:16).
Шлюб стосується репутації Самого Бога.
Це Його інститут, Його постанова. Тому Він
зацікавлений не лише у збереженні шлюбу,
але й у його зміцненні. Бог дав нам для цього всі необхідні інструменти: любов, мир, ра-
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дість, терпіння. У Нього вони ніколи не закінчуються, і Він завжди безкоштовно їх видає.
«Любов нехай буде нелицемірна;
ненавидьте зло та туліться до доброго! Любіть один одного братньою
любов’ю; випереджайте одне одного пошаною! Думайте між собою однаково; не
величайтеся, але наслідуйте слухняних;
не вважайте за мудрих себе! Не платіть
нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми! Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один
одного» (Рим. 12:9–10, 13:8).
«Я тривалий час не розуміла, що
вийшла заміж саме за того чоловіка. Я
завжди його критикувала, думала, що я краще розбираюсь у житті та ситуаціях, а він
мене не слухає. Я пішла до мами і вирішила,
що нехай він собі живе, як хоче. Але спокою
я не мала, бо глибоко в душі розуміла, що
не маю рації. Бог ніжно торкався моєї душі.
Він дав мені зрозуміти, що це я створена
для свого чоловіка, що змінюватись потрібно не лише йому, а й мені. Я вдячна Богові,
що ми ще не встигли зовсім розірвати своїх
стосунків. Коли я подивилася своєму чоловікові в вічі, то побачила біль і тугу. Моє
серце розривалося на шматочки. Невже я
готова все перекреслити лише тому, що
мені здалося, що так буде краще?.. Адже я
люблю його!
…Минув час, і мені страшно озиратися
назад. Я не уявляю, як би могла жити далі
без свого чоловіка. Він – мій захист, моя
опора, моя насолода. Я підтримую його у
всьому, перестала критикувати, намагаюся його вислуховувати і розуміти. Раніше
все було навпаки. Я знаю напевне, що лише
Бог міг так мене змінити. Тільки Він міг відновити нашу сім’ю, бо Він воскрешає померлі шлюби. Я дуже щаслива з моїм чоловіком»
(Олена, 11 років у шлюбі).
Нам усім доводиться бачити багато зруйнованих сімей. Можливо, саме вам довелося
пережити таке у своєму житті. Тоді, гадаю,
вам особливо має бути зрозуміла ця «хвороба суспільства». Тому кожному потрібно
усвідомити, що самотужки дуже важко йти
проти «машини», яка руйнує шлюби. Ми не
маємо ні сил, ні здібностей, ні влади. Це під
силу лише воскреслому Христу, Який прожив
життя на землі і дуже добре розуміє наші
проблеми та потреби. Лише Він змінює наше
ставлення до проблем, до оточуючого світу,
одне до одного. Він Один усе тримає. Він і
може поєднати між собою розірвані долі.
Нам потрібно лише зрозуміти, що ми дійсно хочемо зберегти шлюб і, незважаючи на
думку світу, взяти до рук Божі інструменти.
І знати, що відступати нікуди. Наша дорога
йде тільки вперед. І хороші плоди принесе
тільки добре зерно.
«Любов довготерпить, 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).
Інна Дубовик

Дружині
Не жалію літ, прожитих разом,
Не жалію сліз, розчарувань.
Як вино міцнішає із часом –
Так любов в часи випробувань.
Не жалію того, що не встигли,
І не все зробили так, як слід,
Що не всі троянди порозквітли,
Що серця вкривав, бувало, лід.
Не жалію втрачених ілюзій
І весни, що в літо проросла,
І тих трав, що скошені у лузі,
І лелечих помахів крила.
Не жалію того, що чекає
На складних вибоїнах життя.
Не жалію, бо – не роз’єднає
Ні минуле нас, ні майбуття,
Бо любов навчила не жаліти
Нас за тим, що сплине наче сон,
І серцям, завислим у зеніті,
Заважає битись в унісон.
Юрій Вавринюк

***
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?
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Спільна дорога
Ми різними ішли дорогами,
Тепер – одна на все життя,
Аби постали перед Богом ми,
Скріпивши душі почуттям.
Як щасно нам, і як нам легітно,
І ні печалі, ні образ…
Чому ж так світ зайшовся реготом?
Невже не розуміє нас?
Що без любові благородної
Його б зчорніла білизна,
І сонце ранками не сходило б,
І не верталася б весна.
Усе не так було б… О Господи,
Благослови мою любов –
Нехай співає тихо росами
І тішить душі нам обом.
Ми лиш в любові жити мусимо
У світі Божому, а, втім,
Було, сміявся над Ісусом він,
Що був розп’ятий на хресті.
Нехай ніколи не повториться
Ця незабутня прикра мить,
Хай день новий любов’ю твориться –
І Бог його благословить.
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Запрошуємо вас

