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Два береги ріки, два поняття:
Між них тече в віки моє життя... 

ДВА БЕРЕГИ

Бiблiйнi принципи створення сiм’ї
Що ж маємо сьогодні? Шлюб між чоловіком і жінкою? Геть! Це не актуально. Чоловік 
і чоловік, жінка та жінка, — ось як ми можемо.                                             Читайте на ст. 2

Секрет благополуччя
Дивлячись на наших батьків - християн, на їхнє життя, ми вирішили піти їх слідами. І 
думаю, що кращої дороги немає.                                                                    Читайте на ст. 4

Зiбрались будувати дiм?
Всі майбутні власники будинків починають з мрії і бачать, навіть уві сні, «рожевий 
палац» з фонтанами і павами…                                                                         Читайте на ст. 5

Риб’ячi голови
…Аналізую життя, дивлячись на своїх котів. Та нікому не потрібний той мій аналіз. 
Невістка каже: «Ви мали одну дитину, а я дві — на сто відсотків більше».            Ст. 7

Коли Земля вбиралась в перший цвіт
І перший раз птахи щось щебетали,

Ще не було ні місяців, ні літ,
Адам із Євою сім’єю стали.

І цій сім’ї Бог мир запланував,
Гармонію створив для них у всьому,

Прекрасні почуття у серце дав,
А понад все – дав мир у їхнім домі.

Хоч дому то, по суті, не було...
Їх вітер не лякав вночі дощами,

А покривалом й одягом була любов,
І їм ніхто не міг завдати рани.

А злагода і мир були щодня,
Їх цінності ніколи не збагнути...

Яка щаслива дійсно та сім’я,
Де Божий мир постійно може бути.

Неправда, що таке буває лиш в книжках
(Багато хто скептично це сприймає),

Якщо живе у серці Божий страх,
То ворожнечу з хати виганяють.

Натомість там царює Божий мир,
Царює там завжди порядок Божий,

Не згадують вчорашньої вини
І ділять навпіл всі життєві ноші.

Когось зробити винним не спішать,
Ховають докір у куток далекий,

На поміч кличуть Божу благодать
Вона накриє їх від небезпеки.

А що потрібно, щоб дарунок цей святий
В сім’ї прижитися зумів назавжди,

Щоб поспішати міг додому ти,
Бо знав, що там чекає мир і радість?

Потрібно серце мати не просте,
А любляче, відкрите і широке,

Таке, яке Господь назвав “Святе”,
Що не руйнує, а приносить спокій.

Із гордістю порвати всі зв’язки,
Святому Духу дати в серці простір

І з допомогою Господньої руки
Спадуть благословіння щедрі роси.

Куточком раю стане враз сім’я,
Хоча переживання й далі будуть,

Ти повторятимеш:  “Який щасливий я!
Щасливий, бо Господній мир у грудях”.

Спокійні ночі і спокійні дні,
Без страху, що відносини руйнує...

Це хочеться, мабуть, тобі й мені...
Нехай молитви наші Бог почує.

Неля Берчук

СIМЕЙНI ДРIБНИЦI
Хтось з мудреців назвав сім’ю переддвер’ям раю або пекла. І це не 

абстрактне філософське обґрунтування, а реальність, підтверджена 
практикою життя. Саме в родинному середовищі пізнаються такі 
поняття як любов і ненависть, вірність і зрада, щастя й недоля. Однак 
не секрет, що всім хочеться сімейного затишку, теплих відносин і 
дружніх почуттів. Де вони беруться? Можливо, звучатиме дивно, 
але назбирують їх в щоденних дрібничках, які розкидані по всьому 
дому: кілька секунд уваги, одне співчутливе слово, схвальний жест, 
здивований погляд, приємна посмішка.

І це не весь потенціал пального матеріалу для домашнього каміна, 
погрітися перед яким збирається сім’я. Дрібнички, наче полінця дров, 
заготовлюються всіма членами родини. Тоді фатальний вислів: «В сім’ї 
не без виродка» — промине стіни нашого дому.

Одного лікаря здивували слова відомого єврейського рабина, який 
прийшов на прийом до нього із своєю дружиною. Коли той запитав 
про мету їхньої появи, то почув наступне: «Лікарю, нам болить нога!» 
І це не показний на людях вислів, а та дрібничка, яка називається 
проникливим співчуттям — «…нам болить..!»

Давайте не обходити такого стану взаємної любові, яка 
проявлятиметься в дрібничках протягом відведеного нам життя. І тоді 
табличку із словом: «Щастя» — можна сміливо прибивати вже не на 
переддвер’я, а на самі двері нашої сім’ї.

Федьків Ігор

СIМ'Я ДIСТАЛАСЯ 
НАМ IЗ РАЮ

Сім'я, подружжя, шлюб — самі 
вже ці слова звучать, наче музика, в 
них чути відгомін раю. І недаремно, 
адже саме в райському саду Едемі 
бере початок цей благословенний 
Богом союз чоловіка та жінки, саме тут 
пролунав перший вигук захоплення 
нареченого своєю нареченою. Тут 
перша пара провела свій «медовий 
місяць». І тривав він не тридцять днів, 
а рівно до гріхопадіння. Саме тут, ще 
до цієї фатальної події, закладались 
засади щасливої сім'ї. 

У кожної людини є духовні, душевні 
(емоційні, інтелектуальні) та фізичні 
потреби. Як правило, сім’ю закликають 
дбати про останні. Але на початку було не 
так.

«І почули вони голос Господа Бога, що 
по раю ходив, як повіяв денний холодок» 
(Буття 3, 8). Спілкування з Богом у першої 
сім’ї було щоденним (але не буденним). 
Поклоніння Богові має здійснюватися 
не лише в храмах на свята, а постійно, і 
починатися повинне в сім’ї. Отже, сім’я 
покликана задовольняти духовні 
потреби людини.

«І сказав Господь Бог: ”Не добре, 
щоб бути чоловіку самотнім. Створю 
йому поміч, подібну до нього”» (Буття 
2, 18). Перший чоловік жив серед 
різноманітного довершеного всесвіту 
(тільки за минуле століття скільки видів 
флори та фауни вимерло). Побутових 
проблем у нього не існувало (а хтось 
одружується, щоб щодня одягати випрану 
і випрасувану сорочку). А все ж Адам був 
само-о-отнім. І Бог створив йому «подібну 
до нього», тобто ту, якій було б одній 
теж самотньо, а разом з Адамом добре. 
Отже, сім’я покликана задовольняти 
душевні потреби людини.

«І поблагословив їх Бог, і сказав Бог 
до них: ”Плодіться й розмножуйтеся, і 
наповнюйте землю, оволодійте нею…”» 
(Буття 1, 28). Адаму з Євою належала вся 
земля, але нею потрібно було оволодіти: 
можливо, вивчити, які з овочів і фруктів 
смачніші, які корисніші, виводити нові 
сорти на благо один одного і в цілому 
сім’ї.

«...І стануть вони одним тілом» 
(Буття 2, 24). Подружні стосунки одного 
чоловіка та однієї жінки встановлені 
Богом і є непорушні. Отже, сім’я 
покликана задовольняти фізичні 
потреби людини.

Яцюк Вадим

 У ФОКУСI –
        СIМ’Я 



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Господь дає мудрість, 
з Його уст – знання і розум.

Книга Приповістей Соломона, 2:6
Перш ніж розглянути біблійні 

принципи створення та формування 
сім’ї, спробуємо проаналізувати, якою 
вона стала сьогодні. Є одне влучне слово 
для  характеристики  так званих «нових» 
або «сучасних» форм її існування  — 
деградація. Власне, не це є метою даної  
статті, але ми не можемо промовчати  
хоча б ради тих, хто ще не втратив 
здоровий глузд і здатність розрізняти 
добро і зло. Щодо деградації, — словник 
це тлумачить так: занепад, погіршення 
(Словник іншомовних слів).

 Донедавна вважалося аксіомою 
те, що сім’я — це відносини виключно 
між чоловіком і жінкою. Увага! Між 
одним чоловіком та однією жінкою!!! 
Позашлюбні — засуджувались, 
розлучення вважалися трагедією.  
Думаю,  в недалекій перспективі мало 
хто буде знати, як було колись  і якою 
насправді має бути сім’я.

Що ж маємо сьогодні? Шлюб між 
чоловіком і жінкою? Геть! Це не актуально. 
Чоловік і чоловік, жінка та жінка, — ось 
як ми можемо. А якщо супротив?  Тоді 
організуємо  мітинг, інформаційну 
підтримку залучимо, парад проведемо... 

Прикро. Забули, або ніколи не читали, 
що таке вже було, а саме у Содомі та 
Гоморі. Була спроба cпотворити шлюбні 
відносини, і чим все закінчилось? (Для 
особливо допитливих раджу екскурсію 
до Ізраїлю. Там в подробицях розкажуть 
долю цих міст). Позашлюбні відносини 
— гріх? А якщо це назвати красиво — 
цивільний шлюб? Звучить! І гріх вже не 
гріх. Все-таки шлюб. І сумління спокійне, 
і роблю що хочу. А саме головне, уникаю 
будь-якої відповідальності, тому що 
обов’язків ніяких на себе не брав. Так і 
хочеться сказати: «Оце молодці! Знай 
наших!»   Але дозвольте у «бочку меду» 
вкинути «ложку дьогтю».  Так от, у Біблії 
позашлюбні відносини називаються 
словом «розпуста». Не зовсім красиво, 
але саме так.  Далі більше, — від 
розпусти треба утікати (1 Кор. 6:18). 
І на це є принаймні дві причини. 
Перша: розпусники царства Божого 
не успадкують (1 Кор. 6:9). Друга: 
розпусників буде судити Бог (Посл. до 
Євреїв 13:4).

Завершимо огляд деградуючих 
процесів відношенням суспільства до 
теми розлучення. Це питання давно 
зняте з порядку денного (окреме 
спасибі телебаченню та законодавству). 
Тобто це вже не трагедія, а скоріше 
необхідність  (краще розлучитись, аніж 
все життя мучитись). Так, так, підхоплять 
сердобольні, хитаючи головою: «Як же 
він, бідний, вимучився!» Що сказати на 
це? Думаю, варто ідеологам легалізації 
розлучень та їх послідовникам нагадати, 
що Всевишній через свого пророка вже 
висловився на цю тему доволі лаконічно 
- НЕНАВИДЖУ РОЗВІД (Малахії 2:16). 
Розумію, що для багатьох це не аргумент. 

Що ж, спробую на сумління вплинути 
статистикою. Може, цифри справляють 
враження. А вони ось які:

1) Кожна п’ята дитина в Україні 
народжується поза шлюбом.

2) Кожна друга сім’я розпадається 
взагалі (на 2012-й рік цей показник 
сягнув до 61%).

3) За рік 200-250 тисяч випадків 
переривання вагітності.

4) 95% пар,  що живуть у так званому 
«цивільному шлюбі», розлучуються 
(інформація агентства УНІАН).  Як кажуть,  
без коментарів.

Чи є «світло в кінці тунелю»?  На моє 
переконання, — так!!! Цим світлом була 
і залишається Біблія. Хтось скаже: «Стоп, 
знову ці релігійні фанатики зі своєю 
агітацією». Дуже прошу, не поспішайте 
з висновками. Ви вже заслуговуєте на 
повагу, тільки через те, що не побоялися 
взяти цю газету до рук. Тому читайте до 
кінця, адже Боже Слово варте того, щоб 
зважати на нього. Отже, перше:  Бог 
започаткував сім’ю, Він її Творець!  
Це значить, що не люди визначають, 
бути їй чи ні, а Бог! Наступне.Творець 
залишає за собою абсолютне право 
встановлювати Закони і принципи, 
за якими вона має існувати, тому 
що Він — Законодавець сім’ї  (Книга 
пророка Ісаї 33:22).

Нам необхідно зупинитися на Божій 
законодавчій базі більш детально, тому 
що від знання законів і дотримання їх 
буде залежати, чи прийде до нас добро, 
чи зло. Основних законів не так багато, 
тому необхідно їх запам’ятати. Ось вони:

1) Cім’я  утворюється тільки чоловіком 
та жінкою, тобто людьми протилежної 
статі (Буття 2:24). Одностатеві шлюби 

заборонені Святим Письмом (Рим. 1:26-
28).

2) Шлюб має бути лише моногамним 
— один чоловік і одна жінка. «Двоє 
будуть одним тілом»  (Буття 2:24).

3) Сім’я — це союз однодумців,  тому 
шлюб у церкві має укладатись між 
людьми, які визнають Божу владу (1 Кор. 
7:39).

4) Шлюб нерозривний і діє до смерті 
одного з подружжя. Бог ненавидить 
розлучення (Малахії 2:16).  Людям 
заборонено розлучати те, що Бог 
поєднав (Матвія 19 р.)

5) У Божому задумі  щодо шлюбу  
чоловіку відводиться місце голови (яке 
починається з обов’язків, а не з прав), 
а жінці — помічниці.  В такий простий 
спосіб Всевишній гармонізує життя 
двох людей. Отже, не виникає питання: 
«Хто в домі головний!?» Це допомагає 
чоловіку й жінці зрозуміти своє місце і 
не перевертати все з ніг на голову.

Наостанок - найважливіше, а саме 
про любов, яка була, є і залишиться 
основою для щасливого життя сім’ї. 
Любов’ю служіть один одному — ось 
основний принцип взаємовідносин між 
чоловіком та його дружиною. 

Власне, ми і завершили  ознайомлення 
з принципами та законами, які Бог 
відкрив людям через своє Слово. З твого 
дозволу, мій читачу, залишаю коротке 
побажання. Один із літературних 
класиків сказав: «Щасливий той, хто 
щасливий вдома». З цим важко не 
погодитись. Переконаний, що досягти 
справжнього сімейного щастя можливо 
лише за умови знання та дотримання 
Божого Слова в наших родинах. Тому 
не ігноруй, не зневажай Біблійних істин, 
завдячуючи яким ти відчуєш, що бути 
щасливим у подружньому житті - це 
реальність, а не ілюзія. Нехай добрий 
Бог рясно благословить тебе в цьому!

М. А. І.

БIБЛIЙНI ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ СIМ’I. 
ЧИ ВАРТО IГНОРУВАТИ?

Алмаз — найміцніший дорогоцінний 
камінь, що досить рідко зустрічається. 
Свою назву він отримав від грецького 
слова «адамос» — незламний, а також 
від арабського «алмас» — найтвердіший. 
Секрет таких якостей криється на 
двохсоткілометровій глибині. Тут, під 
величезним тиском в 50000 атмосфер, 
формується структура цих дивовижних 
каменів. Потім вони виносяться на 
поверхню землі разом з вулканічною 
породою, наче чиясь невидима рука 
дає людям наглядний приклад краси і 
міцності.

На сьогоднішній день міцна й 
щаслива сім’я — це велика рідкість. Тому 
варто взяти добрий приклад з алмазу 
і поміркувати про міцність сімейних 
відносин. Яка вона, щаслива сім’я?

У яких глибинах 
i пiд яким тиском 
зароджуються мiцнi 
сiмейнi стосунки?

Що або хто позитивно впливає на 
формування шлюбного союзу? Що 
лежить в його основі? Біблія дає відповіді 

на всі питання, які хвилюють людську 
душу, в тому числі і на вищеперераховані.

Глибини творчого 
задуму Бога

Перша сім’я створена Богом. Після 
кожного з шести днів творіння Господь, 
ніби підводячи підсумок виконаній 
роботі, говорить: «добре» Але одного 
разу Він поглянув на створеного Ним 
Адама і сказав: «Не добре…». «Не добре, 
щоб бути чоловіку самотнім. Створю 
йому поміч, подібну до нього» (Буття 2, 
18). І цією поміччю стала перша жінка 
на землі — Єва. Так в недосяжних для 
людського розуму глибинах Божої 
премудрості утворився перший 
шлюбний союз, який є Божою установою 
і не може бути замінений чимось іншим. 
Давши новоутвореній сім’ї заповіді-
настанови, Господь поєднав пару і 
благословив на подальше життя.

Глибини любові 
й терпіння

Отже, сім’я утворилася, відзвучали 
весільні пісні, закінчився медовий місяць. 
Молода пара поступово занурюється в 
рутину повсякденного життя, тиск якої 
часом не менший від атмосферного. 
Не витримуючи його, багато сімей 
розпадається. Але ось парадокс — з-під 
тиску алмази виходять на поверхню 
міцними і загартованими. Чи не так 
повинно бути і в сімейному житті? 
Різного роду труднощі й переживання 
тільки сприяють формуванню терпіння 
й витривалості.

Одна з головних заповідей Ісуса 
Христа звучить так: «Любіть один 
одного». Ці слова Він сказав Своїм 
учням. І щоб відносини були міцними і 
щасливими, в глибини людського серця 
Бог вклав частинку Самого Себе — 
почуття любові. Саме в глибинах цього 
прекрасного почуття і ховається секрет 
міцності сімейних відносин.

Істина проста: чим більший корінь, 
тим стійкіше дерево. Чим глибша любов, 
тим міцніший шлюб.

Глибини пізнання 
Слова Божого

Це найважливіші і найкорисніші 
глибини. Занурюючись у читання 
Євангелії, ми пізнаємо Божу любов 
до нас. У цих глибинах відкривається 
характер Ісуса Христа, повний таких 
якостей як смирення і лагідність, 
прощення і поблажливість, милість і 
довготерпіння. Глибоко замислюючись 
над сенсом Його приходу на землю і 
проникаючи в Його сутність, ми стаємо 

Вiд алмазу навчiться, 
або роздуми про мiцнiсть 

сiмейних вiдносин

більш людяними і здатними на співчуття. 
Все це позитивно впливає на сімейні 
відносини, зміцнюючи і цементуючи їх. 
Слово Боже закликає наслідувати Ісуса 
Христа, виробляючи в собі ті самі думки 
та чуття, які були притаманні Спасителю.

Якщо алмаз помістити в склянку з 
водою, він там немов розчиняється, 
стаючи невидимим. Глибина і величезний 
тиск не залишають всередині алмазу 
місця для бруду і сміття. Чи можливі 
сьогодні чисті й прозорі стосунки між 
подружжям? Чи існують тепер сім’ї, у 
житті яких все відкрите, де немає місця 
зрадам, немає прихованих один від 
одного заначок або прикритої брехні? 
Так, вони є! І часом живуть зовсім поруч. 
Це ті, хто вирішив досягнути «глибин», 
про які ми говорили, життя яких — це 
ще одна сторінка Божого благословення 
їх на практиці, тому що вони не пішли 
за модними правилами сьогодення, а 
довірилися Тому, Хто створив першу 
сім’ю.

Є. Бочаров



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

СIМЕЙНА ФОТОГАЛЕРЕЯ

Не обов’язково бути старим, щоб 
втомитися від життя — таке відкриття 
зробила я, працюючи дитячим лікарем. 
Зрозуміла це після розмови з одним 
давно знайомим підлітком.

— О Сергію, заходь! Це в тебе з 
шістнадцятого числа стаціонар? Іди 
спочатку пройди окуліста, а потім я 
напишу направлення. А чому ти такий 
понурий?

— У мене проблеми.
— Ти мені розкажеш?
— Можливо…
— Тоді після огляду окулістом я тебе 

вислухаю.
Хвилин через десять підліток у 

футболці з зображенням монстрів і 
символами смерті сидів у кабінеті. 
Медсестри якраз не було, тому ми могли 
відверто поговорити.

— Ну, розкажи, що сталося.
— Я не знаю, що мені робити і 

як далі жити. Кожного дня стукаю 
кулаками по стіні, — він показав свої 

побиті руки, — тому що не можу більше 
витримувати психічної напруги. Мене 
все роздратовує. Я ненавиджу людей. 
Вони дістають своїми повчаннями, 
настановами і навіть присутністю. 
Мрію тільки про одне — щоб мене 
ніхто не чіпав. Якби міг зачинитися у 
своїй кімнаті хоча б на тиждень, тоді б 
справді відпочив. Ви були коли-небудь 
у стаціонарі? Бачили, які там ліжка? 
Їх ставлять одне біля одного. Раніше 
я змушував себе все терпіти, а зараз 
відчуваю, що зірвуся. Я або втечу звідти, 
або поб’ю когось!

— А чи є люди, яких ти любиш?
— Якщо це можна назвати любов’ю... 

В мене є четверо друзів: Микола, якому 
вісімнадцять років, Вадим, Андрій та 
Катя, що навчається в дев’ятому класі. 
З ними можу спілкуватися на будь-які 
теми.

— Це вже добре. А бабуся? Вона так 
турбується про тебе, стільки сил віддає, 
щоб правильно харчувати, своєчасно 

оздоровити. Вона дуже хороша.
— Мені з нею надзвичайно складно. 

Своїми повчаннями вона доводить до 
божевілля, — сльози заблищали на очах 
у підлітка.

— Сергію, а коли це сталося з тобою? 
Чи ти завжди був таким? Можливо, так 
вплинуло на тебе розлучення батьків?

— Ні, якраз це я переніс спокійно. 
Мої переживання з’явилися пізніше, 
після того, як збила машина, хоча навіть 
переломів не було. А потім цей цукровий 
діабет... А ще смерть мами і через рік 
смерть тітки... Я не бачу і не чекаю 
нічого доброго від життя ні зараз, ні в 
майбутньому. Єдине, що подобається, 
— це гроші, заради них живу. Щоправда, 
моєю грошовою допомогою (пенсією) 
повністю розпоряджається бабуся, 
але я не стану в неї її забирати. У мене 
є свої власні гроші, які заробив через 
комп’ютер, — тисяча гривень. Ось 
зароблю ще і куплю в свою кімнату нові 
двері з замком...

Стало цілком зрозуміло, що стаціонар 
Сергію зараз не допоможе...

Через декілька хвилин задоволений 

Звiльнення вiд стацiонару підліток вийшов з кабінету лікаря, 
подякувавши за те, що йому дозволили 
не лягати в лікарню.

Сергій пішов, а я замислилась: 
хіба багато дитині треба для щастя? 
Живі батько й мати, взаєморозуміння 
і повага один до одного в сім’ї, а також 
правильне виховання. Якщо цього 
немає, обов’язково станеться трагедія, 
яка виллється хворобою тіла, душі і духу. 
Ось як у Сергія. Але і для нього існують 
ліки, які можуть розігнати темряву 
життя. Треба тільки захотіти їх вживати.

Пекур Т.

Щасливі наїздники
Дитячий “з’їзд”

“У нашім раї на землі 
Нічого кращого немає, 
Як тая мати молодая 

З своїм дитяточком малим.”

Маминi помiчницi

Ми любимо мед 
та бджiл

Ківерецький
дтячий автопаркДизайнер по

євроремонтам

Зранку вставши на коліна, 
Богу дякую за все

Анжела



ДВА БЕРЕГИ4 ЖИТТЄВI СВIДЧЕННЯ
Вже нікого не здивувати сімейними 

проблемами. На жаль, це норма 
сучасності. Однак  зустрічаються і 
щасливі сім’ї. Пропонуємо вам інтерв’ю з 
подружжям, яке живе разом вже сорок два 
роки. Коломієць Віталій Анатолійович 
та Любов Володимирівна з м. Біла 
Церква знайшли секрет сімейного 
благополуччя.

— Скажіть, будь ласка, чи не 
зменшилися за ці сорок два роки 
почуття, що вирували в молодості?

Ч.: — Я вважаю, що ні.
Ж.: — Ні, звичайно. Мені здається, 

що навпаки — вони збільшилися і 
зміцнилися. Раніше дітьми були зайняті 
весь час, а зараз більше цінуємо один 
одного.

— Що саме вас об’єднує?
Ч.: — Любов до Господа, любов один 

до одного і любов до дітей.
— Як ви одружилися?
Ч.: — Уже в молоді роки я 

усвідомлював, що вибір друга — це на 
все життя, тому це питання вирішував з 
Богом, Який і дав мені відповідь явно.

— Цікаво, як Бог вам відповів? Це 
був якийсь знак чи, можливо, чудо?

Ч.: — Коли я запропонував Любі стати 
моєю дружиною, дуже хвилювався. 
Одного разу сниться сон: йдемо ми 
удвох, місцевість дуже цікава, такої 
навіть не бачив. І коли йшли, то Люба 
сказала, що вона згідна пройти земний 
шлях зі мною. Звичайно, почуття були. 
Дівчина мені сподобалася і до цього дня 
подобається, люблю її.

— Любове Володимирівно, а 
яка у вас була реакція, коли Віталій 
запропонував вийти за нього заміж?

Ж.: — Думала довго, але теж у 
Бога просила мудрості, щоб зробити 
правильний крок — молилася. А ще 
радилася з мамою, вона вважала, що 
Віталій — добрий хлопець, але сказала: 
«Дивись уважно сама».

— А у вас були інші варіанти, тобто 
пропозиції від хлопців?

Ж.: — Так, перед Віталієм ще один 
Віталій пропонував. Чогось я йому 
відмовила, вже не пам’ятаю причини. 
Але молилась, переживала, бо на той 
час було вже 23 роки.

— Чому ви будували свою сім’ю на 
християнських принципах?

Ч.: — Дивлячись на наших батьків-
християн, на їхнє життя, ми вирішили 
піти їх слідами. І думаю, що кращої 
дороги немає.

— А яка у вас сім’я? Скільки дітей, 
онуків?

Ж.: — Одинадцять дітей і сорок вісім 
онуків, чекаємо сорок дев’ятого.

— А тепер розкажіть, як ви тягнули 
такий «натовп»? Одинадцять дітей 
— це не двоє і не троє. Як із ними 
справлялися, годували? Де брали 
сили на все?

Ж.: — Тільки в Бога. Спочатку Вітя 
сам робив, а я що ж — діти маленькі тоді 
були. Потім працювали вдвох.

Ч.: — Ну що сказати, тримали 
господарство, городи навіть по 
лісах доводилося садити. Постійно 
працювали, і дітей до цього привчали — 

все робили разом з ними. І це було нам 
як допомога до зарплати.

— Скажіть, будь ласка, 
скільки років вас підтримували 
«американці»?

Ч.: — Ні одного (сміється). Слава 
Богу — самі. Недаремно ж кажуть: «Бог 
дає діток і на діток». Ми так і розуміли: 
якщо Бог дає, то і потурбується про 
кожного з них. Ми не надіялись, що нам 
звідкись допоможуть, все своїми руками 
заробляли. В нас не було забагато, але 
Бог не залишав і завжди вистачало.

— А який у вас був сімейний уклад: 
демократія чи монархія?

Ч.: — Ні те, ні інше. Якщо потрібно 
було щось робити, то ми радилися. І цей 
устрій зберігся до сьогодні.

— Тобто, якщо підсумувати, ви 
керувалися біблійними принципами 
і любов’ю один до одного?

Ч.: — Так, так.
— А за якими принципами 

виховували своїх дітей? Що ви 
вважали для себе головним, 
важливим?

Ч.: — Найперший принцип у нас 
був — це любов до Бога і до ближніх. 
Щоб були слухняними — це наступний 
принцип. А також щоб поважали батьків 
і були працьовитими.

— А якими методами 
користувалися при вихованні дітей? 
Моральними чи різку прикладали?

Ч.: — І так, і так було. Тут залежало 
від стану дитини. Якщо я міг поговорити 
з нею і це давало результат, то не 
доводилося карати, а якщо те саме 

проявлялося другий і третій раз, тоді 
був вимушений. Покарання були 
різними. А в основному научали 
власним прикладом і працею. Бувало, 
хлопці кажуть: «Хочемо на рибалку». 
«Добре»,— відказую. Ми приїжджаємо 
до тітки Марії (вже її немає), спочатку 
викопуємо їй картоплю, і коли швидко 
закінчуємо, тоді говорю: «А тепер ідіть 
до ставків». То вони там наловлять 
карасів з піввідра. Потім сестра не раз 
з подякою пригадувала це. І ще ми 
старалися кожен вечір провести разом: 
помолитися, почитати Біблію, поспівати.

— Тобто це був як принцип 
виховання: «Зробив діло — гуляй 
сміло»?

Ч.: — Так,так.
— Як я зрозумів, ви працювали 

багато, а чи були у вас свята?
Ж.: — Це могли бути і дні 

народження, і свята. У нас не було так, 
що тільки робота і робота. Наприклад: 
у мене день народження, я кажу, що 
не треба справляти. Але діти все одно 
збираються, і ми йдемо в ліс, тому що 
вдома не поміщаємося.

— Чи можете засвідчити про себе, 
що ви щасливі, оглядаючись на своє 
минуле?

Ч.: — Можна сказати словами з Біблії: 
«Частки припали для мене в хороших 
місцях» (Псалом 15, 6).

— Який рецепт щастя можете 
порадити іншим?

Ч.: — Перша умова — це полюбити 
Бога. Друга — довіритись Йому! І 
служити Йому, не поверхнево, а від 
усього серця, а Він влаштує щасливу 
долю у житті.

— А у відносинах один з одним що 
побажаєте?

Ч.: — Притримуватись біблійного 
порядку. Приймати всіх діток як дарунок 
від Бога. Це і є запорука щасливого 
життя.

Якщо вас зацікавила наша розповідь, 
то телефонуйте - (097)88-63-301.

СЕКРЕТ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Впродовж останніх двох століть ставлення до 
багатодітних сімей суттєво змінилося в нашій країні. 
Якщо раніше вважалось абсолютно нормальним, коли 
в родині було шість-десять дітей, то зараз така 
кількість просто шокує. Для середньостатистичної 
сім’ї бажана кількість народжених не перевищує двох. А 
ті, хто «наважився» перейти цю межу, наштовхуються 
на нерозуміння, а часом і обурення з боку громадськості. 
Про багатодітних існує чимало небилиць, з якими 
знайомі більшість людей. Але чи підкріплені ці міфи 
хоч якимись фактами? Для того, щоб це з’ясувати, 
я звернулася до батьків багатодітних сімей, які з 
радістю погодились прокоментувати найпоширеніші 
стереотипи.

Міф №1. Багатодітність — 
безвідповідальність.

В’ячеслав (33 роки, батько п’ятьох дітей): 
«Впевнений, що все якраз навпаки,— саме небажання 
брати на себе відповідальність змушує багатьох 
обмежуватися однією дитиною. Адже щоб виховати 
четверо або п’ятеро, потрібне серйозне ставлення 
до сім’ї, роботи, батьківських обов’язків тощо. Гасло 
багатьох молодих людей: ”Жити, не зв’язуючи себе 
ніким і нічим” — в корені неправильне. Саме це нерідко 
є причиною ”цивільних шлюбів”, розлучень, небажання 
мати дітей».

Міф №2. Багато дітей в основному в 
неблагополучних сім’ях.

Сніжана (26 років, мати п’ятьох дітей): «Через певні 
причини людям більш властиво помічати негатив. Адже 

набагато цікавіше обговорювати ті сім’ї, де батько і мати 
п’ють, не можуть звести кінці з кінцями, а діти шукають 
порятунок у бабусь, добрих сусідів або в інтернаті. 
Однак зверніть увагу на багатодітні християнські сім’ї, 
які благополучно живуть, мають достаток, мир і злагоду 
в сім’ї!»

Міф №3. Коли багато дітей — в домі 
завжди гамір та безлад.

Ірина (36 років, мати п’ятьох дітей): «Звичайно, коли 
багато дітей в домі, то може бути ”і гамір, і безлад”. Але 
те ж саме буває і з однією дитиною. Все залежить від 
виховання та порядку в сім’ї, а також від характеру 
і темпераменту дитини. Наприклад, у нашій сім’ї з 
п’ятьох дітей лише двоє галасливі та занадто активні, 
інші цілком спокійні. Але я не уявляю нас без жодного 
з них! І навіть коли хтось ночує у бабусі або в родичів, 
то в домі здається тихо й порожньо, і ми з чоловіком 
починаємо сумувати за тим ”галасом і безладом”».

Міф №4. Багато дітей — багато 
витрат.

Олександр (32 роки, батько п’ятьох дітей): «Це так, 
але коли багато дітей і вони приймаються з вірою і 
надією на Бога, то ці всі витрати є чим покривати. І ми 
не пам’ятаємо жодного випадку, коли б просили щось 
в Бога і Він не послав. Віримо, що навіть якщо і будуть 
гірші часи, Бог нас не залишить без Свого піклування».

Міф №5. Батькам можна забути про 
вільний час, вони постійно виснажені.

Олеся (31 рік, мати семи дітей): «Чи є для людини 
щось краще, ніж усвідомлення того, що ти потрібен, 

Сiм мiфiв про багатодiтнi сiм’Ї що тебе люблять і чекають? Господь подарував нам 
семеро діточок. Зрозуміло, щоденна праця, турбота 
про сім’ю забирають чимало часу і сил. Але я завжди 
знаходжу хвилину, щоб побути на самоті, почитати 
Біблію і помолитись. Також ми з чоловіком намагаємось 
знайти вільний час для спілкування один з одним. Це 
є невід’ємною складовою нашої сім’ї, щоб атмосфера 
завжди була ”свіжою”. Іноді всією сім’єю ходимо гуляти 
або просто збираємось за чашкою чаю та обмінюємось 
думками, мріями, переживаннями. Головне — вміти 
розумно використовувати час. Я щиро вдячна Богу за 
мою сім’ю».

Міф №6. У багатодітній сім’ї діти 
обділені увагою і ними ніхто не 

займається.
Микола (36 років, батько семи дітей): «Я щиро 

вдячний Богові за Його милості до нас, за те, що 
Він подарував мені чудову і гарну дружину. У нашій 
сім’ї на сьогодні вже п’ятеро доньок шкільного віку. 
Приходячи ввечері з роботи, перевіряю домашнє 
завдання, цікавлюсь, як у кожної з них справи в школі. 
Вечорами розпалюємо камін і читаємо біблійні історії, 
обговорюємо їх і молимось перед сном. Взимку 
катаємось на санчатах, а в літню пору намагаємось 
всією сім’єю з’їздити на природу і відпочити».

Міф №7. Неможливо правильно 
виховати такий натовп.

Олександр (32 роки, батько п’ятьох дітей): «Ми 
думаємо, що це дійсно дуже важко, але воно не зовсім 
так. Якщо просити в Бога мудрості і дотримуватись 
біблійних принципів виховання, то це цілком реально. 
Я переконаний, що якість виховання мало залежить від 
кількості дітей».

Майбук Наталя
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Сім’я без власного будинку — це як 
табурет без однієї ніжки: наче сидиш, але 
завжди невпевнений. Можливо, давно 
болить голова з цього приводу, але...

І ось наразі ви наважились. Вже 
зібрані якісь грошенята, або кредит 
підвернувся з «низьким» відсотком, 
або продали батьківську квартиру, і 
тепер нічого не заважає вирішити цю 
проблему.

Всі майбутні власники будинків 
починають з мрії і бачать, навіть уві сні, 
«рожевий палац» з фонтанами і павами 
— це перша помилка: вже в середині 
будівництва може прийти розчарування.

Друга помилка йде слідом: зробити 

фундамент без чіткого проекту, і то 
якомога більшим. (Уявити об’єм та 
розміри майбутнього будинку на 
площині неможливо — завжди виглядає 
меншим.)

Копіювати фрагменти чиїхось 
будинків, які сподобалися, і поєднувати 
в своєму — це третя помилка. Потім 
виходить щось зовсім «несмачне», як 
недосолена риба.

Четверта помилка дошкуляє все 
життя. Справа в тому, що нами рухає 
сильне бажання — зекономити: на 
матеріалах, на майстрах або ще гірше: 
не маючи досвіду, робити все самому. 
Почекайте, почекайте, з цього приводу я 

вже щось чув: «Дешева рибка…»
Що ж робити?
1. Врахуйте реальні потреби вашої 

сім’ї, а не бажання чи мрії.
2. Пам’ятайте, що газ, світло та інші 

послуги зростають у ціні, як гриби після 
дощу, а «європейські» податки на житло 
давно чекають на нас.

3. Час летить швидко, а великий 
будинок на старості не потрібний, і ваші 

діти не будуть в захваті від перспективи 
жити разом з вами (так само, як і ви). 
Тому будуйте невеликий, але затишний 
будинок. Це дасть можливість «вбити 
двох зайців одразу»: швидко закінчити 
будівництво і не залізти в чергові борги.

4. Не забудьте, що інфляція в 
країні, як тінь, не залишає нас, тільки 
чомусь вона завжди попереду, і куди б 
не повернувся — все одно будеш позаду.
Тому майте на увазі, що від збережень, 
якщо ви, припустимо, маєте 200000 грн. 
і  їх зберігали один рік, то при інфляції в 
20%  зникне 40000  грн.

Крім цього, не забудьте додати до 
загальної цифри витрат непередбачені 
і невраховані: тобто сміливо помножте 
ваші розрахунки на два,  і тоді не 
промахнетесь! Хай благословить вас Бог 
і допоможе розумно підійти до цього 
питання!

Бондар М.

Зiбрались будувати дiм? 
А врахували все?

1. Коли синок був маленьким, 
був милою дитиною, а зараз не 
знаємо, що з ним трапилось: 
поводить себе так, наче ми — 
його вороги.

— Відомо, що зерна виховання, 
які були посіяні в два роки, сходять 
в чотирнадцять. Біблія вчить батьків 
не дратувати своїх дітей надмірною 
суворістю або вседозволеністю — коли 
батьки непослідовні, несправедливі, 
сердяться через дрібниці або не мають 
єдності між собою у вимогах. Маленька 
дитина не здатна відреагувати 
спротивом, тому просто терпить. А в 
підлітковому віці всі невирішені питання 
й образи дитинства проявляються в 
неприйнятній поведінці, що шокує.

2. Мій чоловік занадто 
строгий у вихованні дітей. Я не 
можу дивитися, як він їх карає. Що 
мені робити?

— Коли батька немає вдома, тоді 
обов’язок мами вчити та виховувати 
своїх дітей так, щоб вони були слухняні і 
шанобливі до батька. Коли ж він прийде 

додому і знайде там спокій, затишок і 
послух — йому не доведеться їх карати, 
а діти будуть радіти поверненню батька.

3. Я дуже люблю свою дитину, 
не можу її карати, бо вважаю це 
жорстокістю.

— Ті батьки, які так говорять, не 
розуміють ні природи любові, ні потреб 
дитини. Якщо дитину залишити без кари, 
то почуття вини буде гнітити її. А коли 
вона отримує заслужене покарання, 
то відчуває полегшення і радість. 
Така дитина буде більше любити своїх 
батьків, тому що вони подарували їй 
ту емоційну рівновагу, якої вона вкрай 
потребує.

4. Ми хочемо, щоб у них було 
щасливе дитинство, щоб не мали 
ні в чому потреби.

— Пам’ятайте, що ви готуєте їх 
до реального життя з реальними 
проблемами, які їм зустрінуться, коли 
вас уже не стане.

5. У нас таке відчуття, 

БАТЬКIВСЬКI БОЛЮЧI…
(ХОЧУ ЗНАТИ)

що між нами і нашою дитиною 
виростає стіна.

— Будуйте мости. Малятам даруйте 
свою увагу: грайтеся, читайте книжки 
з ними. Старших беріть з собою усюди, 
куди це можливо. Вам же подобається 
бути з ними? Цікавтесь їхнім життям. 
Мами, вчіть дітей допомагати. А 
хлопчики нехай будуть з татом завжди, 
особливо під час праці.

6. Діти постійно дратують 
мене. Як впоратись з гнівом?

— Ви гніваєтесь на своїх дітей, 
бо вони вам не подобаються, хоча й 
дуже любите їх. Але ж ні на кого не 
справляють приємного враження 
розпещені, плаксиві й погано виховані 
діти. Вчіть контролювати свої почуття 
і негайно слухатись вас,— і зробите 
їх щасливими. Тоді вони будуть вам 
подобатись. 

7. Мою дитину часто 
ображають інші діти, і вона 
плаче. Як з цим боротися?…

— Якщо хтось з ровесників образив 
вашу дитину — не біда: вона вчиться 
жити! Не робіть з неї плаксу. Не 
кидайтеся «рятувати» кожен раз, коли 
хтось забирає іграшку, бо виховаєте 
соціально слабку людину. Постійно 
захищаючи, ви заступаєте дитині 

Розмір газетної шпальти не 
передбачає змоги зупинитись на 
питанні, що Біблія говорить про 
сімейні фінанси, докладно, втім 
дещо висвітлити вкрай потрібно, 
бо порушення  Божих постанов у цій 
сфері  призводить до незліченних 
проблем і страждань. Отже:

1. Питання матеріального 
добробуту й фінансів не повинно 
займати найважливіше місце; горе 
бути зажерливим і сріблолюбним: 
гроші — це лише засіб.

2. Ледачість, жага до розваг, сну 
і невиправданого відпочинку приведе 
до бідності.

3. Необхідно володіти якимось 
актуальним фахом, а то й не одним, 
виконувати роботу сумлінно. Дохід сім’ї 
повинен обов’язково перевищувати 
всі сукупні витрати.

4. Навчатись фінансової грамоти, 
спілкуватись з обізнаними й успішними 

в цьому людьми —теж важливо. Зайві 
кошти повинні приносити дохід, а не 
просто бути закопаними.

5. Сімейному бюджету потрібен 
управитель. Повинен бути складений 
фінплан сім’ї на рік або хоча б на 
місяць: який сукупний дохід, скільки 
потрібно на харчування, комунальні 
послуги, одяг тощо.

6. Борги і витрати на пусте 
виключені — треба жити за спромогою 
свого гаманця.

7. Запас коштів на день лихий 
несе дещо більший спокій, ніж його 
відсутність. Хоча б 5-10% щомісячного 

Сiмейнi фiнанси доходу, відкладених про запас, не 
дадуть раптовій хворобі чи негараздам 
довести до вбогості.

8. Потрібно самому бути 
заощадливим і вчити цього членів 
своєї родини.

9. Необхідно обережно ставитись 
до реклами, акцій маркетологів, моди 
на нове.

10. Доброчинство, пожертвування 
на діло Боже, реальні турботи про 
сиріт і вдів — шлях до особливих 
благословень від Господа.

Нехай ці Божі принципи і постанови 
будуть благословенням вашій сім’ї, 
любий читачу! Досліджуйте і любіть 
Писання.

Олекса  Бурчак

реальність. Це сформує в ній жалість 
до себе. Якщо ви не будете занадто 
оберігати її від жорстокості життя, то 
навчиться долати її сама.

8. Наші діти погано їдять. 
Нам доводиться класти їжу в рот 
і при цьому використовувати 
різні «хитрощі»: за маму, за тата 
тощо…

— Їжа — це фізіологічна потреба. 
Якщо дитина фізично здорова — вона 
хотітиме і буде їсти. Проте всі діти 
егоцентричні і несвідомо шукають 
шляхи, щоб похитнути авторитет батьків. 
А їжа — це найбільш зручне «поле» для 
цього. Вони дуже швидко розуміють, що 
відмова від їжі стривожить маму, яка 
одразу стане догоджати їм. Отже, під 
час годування найчастіше вередують 
не тому, що не хочуть їсти, а просто щоб 
показати, «хто в домі господар». Якщо це 
їм вдається два-три рази, то переходить 
у звичку. Такі діти, зазвичай, виростають 
неслухняними і не поважають батьків, 
які намагалися так годити. Якщо ж 
організм дитини не приймає якусь їжу, 
то силоміць годувати неправильно. 
Важливо, щоб саме батьки вирішували, 
що буде їсти дитина і коли, а не вона 
домагалася цього своєю поведінкою.

Матеріал підготувала Олена Фот
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Відомо, що цифри говорять голосніше 
за слова. Давайте подивимося на деякі 
офіційні дані.

Згідно з переписом населення 1897 
року, на 1000 чоловіків був 1 розлучений. 
У 1925 році на 100 зареєстрованих 
шлюбів було 17 розлучень, у 1960 році 
— 11, в 1965 році — 19, у 1971 році — 27! 
Бачимо, що кількість розлучень з часом 
прогресує. Сім’я втрачає свою цінність. 
Що нас чекає далі, враховуючи сучасні 
тенденції???

Статистика розлучень в Українi

Ви хочете, щоб вас любили? А 
дарувати любов іншим бажаєте? Хочете, 
щоб найближча вам людина зрозуміла і 
була впевнена, що ви її любите?

Буває так, що чоловік або дружина 
робить все, щоб його (її) половинка 
була щаслива. Але у відповідь чує: «Ти 
мене не любиш!» Багатьом здається, що 

Як показати свою любов?
їх люблять «якось не так» або не зовсім 
так, як би хотілося. На цьому ґрунті і 
трапляються непорозуміння.

Що ж відбувається? Основна 
проблема полягає в тому, що кожен 
з нас висловлює любов так, як 

вважає правильним. Однак те, що 
подобається нам, не завжди до душі 
іншому. Тобто, орієнтуючись на свої 
погляди й уподобання, забуваємо про 

індивідуальні потреби другої половини.
Відомий консультант з питань 

подружжя та сім’ї Гері Чепмен у своїй 
книзі «П’ять мов любові» (Gary Chap-
man. The Five Love Languages) пропонує 
вихід із цієї ситуації. Гері говорить, що 
люди просто розмовляють різними 
мовами кохання. Аналогія проводиться 
між подружнім життям і мовознавством. 
Ваша емоційна любовна мова може 
відрізнятися від мови вашого чоловіка 
(дружини) настільки ж сильно, як 
китайська від англійської. Як би ви не 
намагалися висловити свою любов 
по-англійськи, якщо ваш чоловік або 
дружина говорить тільки китайською, 
ви не зрозумієте один одного. Висновок, 

Відносини між подружжям: «Тому ”залишить чоловік батька 
свого і матір і пристане до жінки своєї, і обоє вони будуть одним 
тілом”... Отже, нехай кожен з вас любить жінку свою, як себе самого, а 
жінка нехай боїться свого чоловіка!» (Ефесян 5, 31–33).

Про красу жінки: «Миловидність оманлива, врода марнотна, а 
жінка, котра боїться Господа, достойна хвали» (Притчі 31, 30).

Батьки і діти: «Мудрий син слухає настанови батька свого, а 
зневажник не слухає докору» (Притчі 13, 1). «Діти, будьте слухняні 
батькам своїм в усьому, бо це приємне Господу» (Колосян 3, 20).

Виховання дітей: «Картай сина твого, поки є надія...» (Притчі 
19, 18). «І ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, а виховуйте їх у вченні 
та настановленні Господнім» (Ефесян 6, 4).

Як вирішувати конфлікти: «Початок сварки як прорив води, 
тому залиши суперечку ще перед початком її!» (Притчі 17, 14). «Усяке 
роздратування, і лютість, і гнів, і крик, і лихослів’я з усякою злобою 
нехай будуть відкинені вами. А ви один до одного будьте ласкаві, 
співчутливі, прощаючи один одному, як і Бог у Христі простив вам» 
(Ефесян 4, 31–32).

Ненароджені діти: «Очі Твої бачили зародок мій, і до книги Твоєї 
записані всі члени мої та дні, призначені мені, коли ще жодного з них не 
було» (Псалми 139, 16).

Про язик: «Бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні, нехай 
стримує язик свій від зла і вуста свої від лукавих слів» (1 Петра 3, 
10). «Так само і язик — малий член, але багато хвалиться. Подивись, 
невеликий вогонь як багато речей запалює!» (Якова 3, 5).

Розлучення: «А Я (Ісус Христос. — Прим. ред.) кажу вам: хто 
розведеться з жінкою своєю не з причини перелюбу і одружиться з 
іншою, той чинить перелюб; і хто одружиться з розведеною, той 
чинить перелюб» (Матвія 19, 9).

Про лінь: «Недовго поспиш, недовго подрімаєш, недовго полежиш, 
склавши руки, і бідність твоя прийде, як мандрівник, і нужда, як 
озброєний чоловік» (Притчі 6, 10–11).

Одностатеві відносини: «Хіба ви не знаєте, що неправедні не 
вспадкують Царства Божого? Не обманюйте себе: ... ні блудники, ні 
мужоложники... не успадкують Царства Божого!» (1 Кор. 6, 9–10)

Що говорить Бiблiя 
про сiм’ю?

який Гері Чепмен зробив після багатьох 
років роботи з подружніми парами, 
такий: існує по суті п’ять емоційних 
мов кохання, зрозумілих всім, — п’ять 
способів, якими висловлюють любов.

Розглянемо кожен із них.
Слова підтримки. Соломон 

говорить, що туга на серці людини 
давить її, а добре слово веселить. 
Похвала й подяка від щирого серця 
дарують радість коханій людині. 
Можливо, чоловік чекає, щоб ви його 
підтримали. Повірте, після такої уваги 
він буде готовий зробити для вас більше, 
ніж ви очікуєте. Якщо хочете розказати 
про свою любов дружині, будьте 
добродушними. Говоріть добрі слова 
щиро.

Час. Разом проводити час — значить 
цілком віддавати комусь свою увагу, 
а не просто знаходитися поряд. Дуже 
часто цією мовою не говорять дружини. 
Їм не вистачає часу просто посидіти 
й послухати, поспівчувати, але задля 
коханої людини варто це зробити!

Подарунки. Це зримі символи 
кохання. Подарунки можна купити, 
знайти, зробити своїми руками. Мабуть, 
це найлегша мова кохання.

Допомога. Допомагати — це робити 
щось для неї (для нього). Поміч потребує 
часу і зусиль. Можливо, щоб вивчити цю 
мову, потрібно буде змінити звичну уяву 
про те, що робить в сім’ї чоловік, а що 
дружина.

Фізичний дотик. Ні для кого не 
секрет, що дотики — це один із способів 
показати свою любов. Дослідження 
підтверджують, що ті діти, яких часто 
беруть на руки, обнімають, цілують, 
фізично та емоційно розвиваються 
швидше, ніж ті, які подовгу залишаються 
самі. Цим самим можна виразити і 
подружню любов.

***
Любов — це вибір щодня. Якщо 

хочете, щоб найближча вам людина 
відчувала її, то варто «говорити її 
мовою кохання». Можливо, дружина 
не допроситься допомоги в домашніх 
справах? Тоді долають сумніви, а чи 
кохаєте її? А може, чоловік не пам’ятає, 
коли останній раз хвалили його? 
Спробуйте зрозуміти, що важливо для 
вашої половинки і виражайте любов так, 
щоб догодити їй, аби ні в кого не було 
жодних сумнівів у щирості почуттів.

Гордієнко Альона

Україна 1990 1995 2000 2005 2010 2013

Кількість 
зареєстрованих 

шлюбів
482 753 431 731 274 523 332 143 305 933 304 232

Кількість 
зареєстрованих 

розлучень
192 835 198 300 197 274 183 455 126 068 164 939

Відсоток 39,9 45,9 71,9 55,2 41,2 54,2

(Інформація наведена за даними Державної служби статистики України.)

Що говорять різні народи 
про сім’ю?

Англійці:
Хто дітей не має, той добре їх виховує.

Вибирай собі жінку в суботу, а не в неділю.
Як Джек сам добрий, то й Джіл у нього добра.

Азербайджанці:
Кожна жінка в своїй хаті і господиня, і служниця.

Євреї:
Батьки вчать дітей розмовляти, діти вчать батьків 

мовчати.
Якщо кохання скінчилось, воно й не починалось.

Індійці:
Не кривдь, свекрухо, невістки, якщо в самої дочка на 

виданні.
Хто кохає — касти не питає.

Грузини:
Куди серце тягнеться, туди й очі дивляться.

Білоруси:
Добра жінка — вдома рай, зла — хоч з хати утікай.

Буде роток, буде й шматок.
В’єтнамці:

Краще бути дев’ятим, та в рідної матері, ніж першим у 
чужої.

Як вона покірна і він лагідний — у сім’ї мир і злагода.
Греки:

Про те, що є в хаті, не розказуй громаді.
Як свого дому не хвалити, він може впасти й привалити.

Японці:
Краще ляпас від матері, ніж бабині обійми.

Жіноча врода, як і веселка, швидко щезає.
Шведи:

Краще хай дитина плаче через батьків, ніж батьки через 
дитину.

Карай свого сина, поки він малий, бо як виросте, то він 
тебе каратиме.

Українці:
Перш ніж одружитись, треба роздивитись.

Вчи жінку без дітей, а дітей без людей.
Шануй батька й неньку — буде тобі скрізь гладенько.
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— Петре! Ей, Петре! — трохи 

голосніше покликав юнак у синьому 
робочому комбінезоні.

— Слухаю. Що таке? — відізвався 
молодий чоловік, який працював 
неподалік.

—  Скажи мені, як майстер підсобнику, 
як у мене виходить?

Петро підійшов, глянув на невеликий 
клаптик покладеного каменю й сказав:

— Бачиш, у тебе він почав іти вниз, 
як літак на посадку. Візьми рівень і 
олівець, понакреслюй горизонтальні 
лінії, тримайся їх.

Петро почав робити, час від часу 
поглядаючи у вікно. А там панував 
березень із своєю постійною 
непостійністю: то пригрівав лагідними 
промінцями,то картав забудькуватих за 
їхню непередбачливість, закликаючи 
тверезо думати гарячі голови. І для 
цього влаштовував холодний дощ. То 
пронизливим вітром рекомендував 
не спішити складати зимовий одяг 
на верхні полички шафи. Ось і зараз 
Петро звернув увагу на вже немолоду 
жінку, яка тупцювала біля вікна. Стояла 
вона тут давненько і, видно, добряче 
промерзла. Відчинивши двері, запросив 
її до приміщення:

— Заходьте, пані, хоча в нас і не дуже 
тепло, та все ж краще, ніж надворі. Якщо 
когось чекаєте, то звідси все добре 
видно. Зараз я дам вам на що присісти,— 
з цими словами приніс старезного 
стільчика.

Бабуся сама почала розмову:
— Та ось прийшла сюди в підвал до 

Ольги. А її щось довго немає. Я думала, 
справлюсь швиденько, була гарна 
погода, а тут тобі на — вітер знявся, і 
дощик закрапав. Поки йдеш, ще тепло, 
станеш — холод пробирає. Ех, старість 
— не радість. От ви поки молоді, то гріє 
гаряча кров. Як глянеш інколи на молодь, 
холодно стане. Я сама колись така була. 
А ви вчилися на будівельників? — 
запитала відвідувачка.

— Можна сказати, вчилися: я 
на зварювальника, а Олексій на 
плиточника-облицювальника, — 
відповів Петро.

— У п’ятдесят п’ятому училищі? — 
ніби зраділа старенька.

— Олексій там, а я взагалі з сусідньої 
області. Дружина моя звідси, от я і 
переїхав.

— А, то ви одружений? Вибачте за 
нескромне питання: скільки у вас дітей?

— П’ять: два хлопці і три дівчини, 
— посміхнувся Петро, дивлячись на 
реакцію бабусі: як правило, мало хто в 
це вірив.

Її очі збільшилися, на чолі з’явилось 
ще декілька зморщок.

— П’ять? Кажете, п’ять? І то всі 
від однієї  жінки  чи?.. — пані не 
наважувалась закінчити своє питання.

Батько багатодітної родини прийшов 
їй на допомогу:

— Так, всі від однієї.
— Вибачте. Я часто вибачаюсь, але 

мене це дуже цікавить: скільки вам 
років?

— Тридцять, тому ви спокійно можете 
звертатися на «ти» — я вам сином  міг би 
бути.

— За віком так, а от морально я вам 
мамою не була б. У вашої неньки скільки 
дітей? Я вже так, без «вибачаюсь», тому 
що тільки й потрібно  що вибачатись. 
Але знаєте, коли стаєш старшим і вперед 
нема вже куди дивитись, то озираєшся 
назад і багато-багато чого аналізуєш. 
Потім я вам трохи поясню. То скільки ж у  
вас братів і сестер?

— П’ять братів і чотири сестри.
— О! Вони, мабуть, не мають освіти, 

ну, ваші батьки, маю на увазі, вищої? 
Такої, що штовхає на кар’єру? Тепер 
послухайте мене. Як вас звати?

— Мене Петро, а його Олексій.
— Петро, а  по батькові?

— Просто Петро. А вас?
— Мене Тетяна Михайлівна. Можна 

й без «Михайлівна». Тож послухайте, 
Петре, — я перейти на «ти» не зможу, бо 
в мене одна-єдина дитина, а у вас п’ять, 
тому вже потерпіть, — знаєте, чому я тут? 
Але ж звідки вам знати? Он там, в підвалі, 
маринують оселедці, засолюють досить 
багато, а голови викидають. Вони мені 
якраз і потрібні... Ні, ви не дивуйтесь, 
— посміхнулась пані, — але в мене 
сім, повторюю, сім... котів. Як вам така 
перспектива на старість? — старенька 
зробила невелику паузу і з іронією в 
голосі додала: — Забезпечена старість.

Вона не почула слів, але заперечне 
похитування голови зрозуміла добре.

— Не приваблює? — перепитала. — 
Мене теж, але я її маю... У житті багато 
чого досягла: кар’єру, яку нам поставили 
за мету в інституті, зробила. Життя в 
цьому сенсі вдалося. Я директор нашого 
технікуму... колишній, правда. Чоловік 
був головним інженером на шахті. 
Сина вивчили на військового — зараз 
він генерал. Ви розумієте? Генерал! У 
вас нема брата генерала? І правильно! 
Нічого хорошого в цьому немає. Якби 
мені повернути молодість, мій син не 
став би генералом, але в нього були б 
брати й сестри. Навіть якби їх одягала 
в магазині вживаних речей. Скоріше за 
все, не всі вони мали б вищу освіту. Ні, я 
абсолютно не проти освіти, але розумію, 

що щастя — не в блискучій кар’єрі, не 
в престижній посаді, звичайне жіноче 
щастя — в материнстві, в дітках, а потім 
в онуках, які сидять у тебе на колінах, 
дивляться на тебе своїми оченятами, а 
потім за шию так міцно-міцно обіймуть...

Слова Тетяни Михайлівни стали 
тихішими, повільними, голос трохи 
затремтів. Через короткий час вже 
рівнішим голосом вона продовжила:

— А зараз моє, так би мовити, 
«щастя» в чотирикімнатній квартирі. 
Одна з кімнат моя, друга — вітальня —
для гостей, третя синова, а в четвертій 
— моя минулість і сучасність: на стінах 
грамоти, подяки, ну-у... і всякий інший 
мотлох в красивих рамках — на згадку 
про той час, коли мене поважали і я 
була на шляху до мети, що називається 
кар’єрою. Але коли підходить старість, 
то розумієш, що все життя, як-то в 
народі кажуть, коту... вибачте, самі 
знаєте куди... От зараз коти і тішаться 
моїми «успіхами» в тій кімнаті. Там же і 
морозилка в мене, де я для них ці голови 
риб’ячі тримаю... Була і собачка — такса, 
після чоловіка залишилася. Минулого 
року її «приспали» — мучилась бідолаха. 
Я її по-людськи поховала. А от як помру, 
чи зможе син з сім’єю приїхати? Чи сам 
буде? А може, просто хтось із знайомих 
поховає? У хорошій труні з пишним 
вінком... І не буде кому в яму опустити...

Очі старенької стали такі сумні-сумні, 
хоча, здається,  журба там вже давно 
оселилась.

— А от у  ваших батьків мудрість не 
в науках, а життєва, і не їхня особиста, 
а десь зверху. Багато дітей, як правило, 
або в побожних, або в п’яниць. Я бачу, що 
до останніх ви не належите, і ваші діти 
також не будуть голодні — Всевишній 
над цим пильнує. От якраз про це зараз 
дуже часто думаю. Аналізую життя, 
дивлячись на своїх котів. Та нікому не 
потрібний той мій аналіз. Невістка каже: 
«Ви мали одну дитину, а я дві — на сто 
відсотків більше». Та що зробиш: як я не 
слухала, так і мене не слухають. Кожен 
має свою голову, і кожному здається, 
що його мудріша... Ну, піду я, Ольга вже 
давно в підвалі, візьму ті голови своїм 
котам. А вам хай Бог помагає...

— Дякуємо, пані, і вам також, — 
відповіли Петро й Олексій.

Старенька поволі встала, відсунула 
стільчик і попрямувала до виходу...

Ціцей В.

(Продовження)
— Ну добре, сідай, доню, подивимося, 

що тут написано... — тато нарешті 
згадав, що ще від ранку Іринка носить в 
руках «сердечний» буклет і чекає, щоб 
він прочитав.

П’ятирічна донечка зрозуміла з 
нього не все, але вловила головне — що 
людям потрібно зробити серце новим, 
без гріха, і це може тільки Бог.

— Татку, а що таке гріх?
Він на мить задумався, а потім 

відповів:
— Ну це коли хтось робить щось 

неправильно...
— Як це, неправильно? А хто знає, 

як правильно? Є такі люди, що завжди 
роблять правильно? Такі, як Аліна?

Тато тішився, коли Іринка задавала 
йому питання, й любив на них 
відповідати, втім зараз не знав, що 
сказати.

До їхнього ліжка підійшла жінка в 
дорогому халаті, яка зі своєю донечкою 
лежала біля вікна:

— Дозвольте, я послухаю, про що ви 
читаєте, мені теж цікаво — про серце,— 
посміхнулась.

— А хто знає, як правильно? — 
Іринка повторила питання.

— Як правильно, знає... тільки Бог,— 
промовив тато.

Відповідь вискочила сама собою, але 
виявилася влучною.

— А Бог кому-небудь з людей сказав, 
як правильно? Ну так, як мені бабуся 
каже: «Не бігай, в тебе хворе серце» — 
чи як тобі: «Нащо ти знову пив?!»? Бог так 
може сказати людям?

Тато ніяково вертів у руках 
«сердечний» буклет і усміхнено-
питально позирав на жінку в халаті.

— А точно, хіба Бог не може комусь 
сказати, як не грішити? — підтримала та.

Стало зрозуміло, що допомоги чекати 
ані звідки, тому спробував відповісти 
сам.

— Ну я, доню, не зустрічав, щоб 
Господь Сам кому говорив...

— То й що, ми так і не взнаємо, як 
правильно робити все? А хіба Аліні не 
сказав?

— Ні... Ну... Аліні, напевне, якось 
говорив... Але ж як?

— Татку, мені теж потрібне нове 
серце і, напевне, й тобі. А у Вас, тьотю, 
яке серце? Ви давно лежите з Вашою 
дівчинкою?

Тут опам’ятався тато:
— Знаєш, Іринко, як Господь говорить 

з Аліною? Він написав такого довгого 
листа під назвою Біблія,— тато ледь 
не підскочив від такої здогадки,— ось 
Аліна читає її, і тому знає, як правильно.

— А ти, тату, читав колись?
— Н-н-ні, Іринко,— він, здалось, 

трохи з соромом, споглянув на сусідку, 
але та теж заперечно похитала головою.

— І що, не знаєш, як робити гріх, а як 
ні?

— Ну чому ж не знаю? Трошки зна...
— А мама читала, що Бог написав?
Тепер тато густо почервонів:
— Ні, не читала.
— А як... — Ірина подивилась на тітку 

в халаті, а потім знову на тата, — як же 
ж ви жили? Ходили до школи, женились, 
і на роботі ти робиш, а не знаєш, як 
правильно?

Вона зачепила за живе. Татові стало 
гірко, але він звик з нею бути чесним:

— Ні, ми одружувались і не знали, як 
правильно,— його лице зашарілось.

Іринка вирішила заспокоїти:
— Ну ти ж можеш знайти десь ту... 

ну... те, що Бог написав, і подивитися, як 
правильно?

— Можу, доцю...
— А мамі можеш дати прочитати? І 

оцій тьоті?
Тато тихенько кивнув, закивала й 

сусідка. Іринка продовжила:
— А нове серце?..
— Серце тобі відремонтує професор, 

і воно стане новим.
— Н-ні, тату, тоді це буде моє 

відремонтоване, як твій старий кран, 
який ти лагодиш, а нове серце дає тільки 
Бог — ти ж так прочитав...

Зовсім не вірилось, що це міркування 
п’ятилітньої дитини. Як і коли дає 
нове серце Господь — тато прочитав, 
але розтлумачити Іринці було важко, 
тому пообіцяв, що подзвонить Аліні й 
обов’язково її розпитає, а сам кинув 
поглядом на рядок у буклеті, де було 
так просто написано: «Тобі, яким би ти 
не був, грішнику, нове серце дасть лише 
Бог, коли розкаєшся і прийдеш до Нього, 
щоб далі жити з Ним...»

Цей рядок потрібно було спочатку 
збагнути самому і тільки потім 
розтлумачити Іринці. І він зараз відчував, 
що так і зробить!

Миронюк Андрій

Риб’ячi голови

Нове серце



ДВА БЕРЕГИ8 ПРИКЛАДИ IНШИХ

ДЛЯ ДIТЕЙ

Видання віруючих Євангельських християн-баптистів МСЦ,                                               Видається на пожертвування віруючих. 
      м.Київ; контактний телефон: 097-081-58-39.                                                                             Розповсюджується безкоштовно.

Шановні читачі, якщо у вас виникли 
питання, або з’явилось бажання 
відвідати зібрання (богослужіння), 
чи є потреба звернутися за 
духовною допомогою, то ви можете 
зателефонувати за зручним для 
вас регіональним телефоном:

Київська обл. —
+38(097) 081-58-39, Олександр;

Західна Україна —
+38(068) 724-24-97, Ігор;

+38(066) 334-35-80, Тимофій;
Харківська, Полтавська та 

Сумська обл. —
+38(050) 295-29-34, Тимофій;
Дніпропетр., Запорізька та 

Кіровоградська обл. —
+38(067) 140-47-48, Костянтин;

Одеська, Херсонська та 
Миколаївська обл. —

+38(067) 161-17-38, Генадій;
Вінницька та Хмельницька обл. —

+38(067)988-34-79, Антон;
Чернігівська та 

Житомирська обл. — 
+38(067)121-00-32, Андрій;

Черкаська обл. —
+38(098)151-53-58,  Сергій.

МIЙ ДIМ
Мій дім! Ці слова звучать для мене, 

немов музика, немов пасхальний 
дзвін, але ще м’якше та приємніше і 
глибше проникають у серце. Байдуже, 
що це: бідна хатинка чи заможний 
будинок; рідний дім завжди цінний, і 
немає приємнішого місця на землі. 
Цвірінькайте весело, горобці, та 
ніжно щебечіть, ластівки, навколо 
пам’ятного для мене місця, де увесь 
мій відпочинок та вся моя радість!

Кожний птах любить своє гніздо; 
сова вважає, що древні руїни — 
найпрекрасніше місце на світі. А для 
лисиць немає нічого більш затишного, 
ніж нірка під горбом.

Як тільки моя конячка відчуває, 
що ми повернули додому, то їй не 
потрібний батіг, вона мчить щосили. 
Шлях додому — це для мене найкраща 
дорога в усій окрузі. Я вважаю за 
краще бачити дим, який виходить з 
мого комина, аніж вогонь на чужому 
вогнищі. Холодна картопля на моєму 
столі смачніша, аніж смажене м’ясо 
на столі сусіда. І мед запашніший біля 
рідного порога. Якщо ви гостюєте, 
то вам намагаються годити з усіх 
сил, проте вдома все-таки краще. 
Кажуть: «Будьте, як вдома», бо кожен 
знає, що почувати себе, як вдома, 
найприємніше.

Чарльз Сперджен
(«Бесіди Івана землероба»)

 Я нiколи не бачив 
            кращої пари!

ЗНАЙДИ 10 ВІДМІННОСТЕЙ

НАЙВАЖЛИВIША ЗАПОВIДЬ

ІМ’Я ДЕ ЗНАЙТИ ПОСТАВ 
ПОЗНАЧКУ

Йосип книга Буття 37:1-13

молодший син Євангеліє Луки 15:11-16

Самсон книга Суддів 14:1-6

Яків книга Буття 27:1-29

дочка Іродіади Євангеліє Матвія 14:6-12

Саул 1 книга Самуїла 9:1-5

Рахіль книга Буття 31:14-19

ДОСЛIДЖУЙМО 
БIБЛIЮ РАЗОМ

Спробуй виконати нескладне, але 
цікаве завдання. Досліди у Біблії, які 
діти  поводили себе правильно, а які — 
ні. У таблиці познач поведінку: 

     добру    –  

     погану  – 

Джонатан Едвардс (1703–1758, 
відомий проповідник часів Великого 
пробудження) звернув увагу на 
Сару Пайерепонт, коли їй було лише 
тринадцять років. Він був похмурим та 
манірним. Вона ж, навпаки, жвавою та 
веселою, немов пташка. Одного разу, 
вивчаючи грецьку мову, Джонатан 
написав у куточку свого підручника, 
що Сара ходить з солодкою піснею на 
вустах, переповнена радістю, любить 

бути на самоті, гуляти у полях та гаях, 
і, здається, ніби Хтось невидимий 
постійно спілкується з нею.

Одружилися вони 28 липня 1727 
року. Нареченій тоді було лише 17 
років. Після цього Джонатана запросили 
звершувати служіння в общині міста 
Массачусетс. Люди часто критикували 
молоде подружжя: його вважали занадто 
строгим, а Сару – марнотратною. Не 
дивлячись на всі труднощі, вони зуміли 

зберегти своє кохання. Вони багато 
молилися разом, часто вночі. Кожен 
день Джонатан читав Сарі свої твори. 
Діти також не залишалися без уваги — 
їм постійно присвячувався певний час.

Джордж Уайтфілд писав: «Я ніколи 
не бачив кращої пари! Їхні діти не були 
одягнені в шовк та оксамит, проте 
показували приклад християнської 
чистоти та простоти. Місіс Едвардс має 
лагідний та спокійний дух, вона впевнено 
говорить про Бога та, схоже, є доброю 
помічницею для свого чоловіка».

Останніми словами Джонатана перед 
смертю були: «Передайте моїй любій 
дружині, що я кохаю її. І скажіть, що 
незвичайний союз, який поєднував нас 
увесь цей довгий час, мав, як я думаю, 
духовну природу, а тому триватиме 
вічно».

Один репортер відшукав сліди однієї 
тисячі чотирьохсот нащадків Джонатана 
та Сари. Серед них було вісімдесят 
директорів коледжів, професорів та 
деканів, сто юристів, шістдесят шість 
лікарів, вісімдесят громадських діячів, 
три сенатори, три губернатори, безліч 
проповідників та місіонерів і тільки 
один атеїст. Недаремно стверджує 
Біблія: «Мудра жінка будує свій дім... У 
Господньому страхові — сильна надія, 
і Він пристановище дітям Своїм. Страх 
Господній — криниця життя, щоб 
віддалятися від пасток смерті».

Колись у древні часи немолодий 
сивуватий чоловік знаходився у 
тюрмі. А оскільки він був людиною 
не простою, його прикували ланцем 
до стіни і до нього приставили 
суворого римського воїна, щоб 
постійно стежив за ним.

І ось цього разу в’язень, якого 
звали апостол Павло, писав лист 
своїм друзям — учням Ісуса Христа, 
які жили в місті Ефес. Дзенькнули 
кайдани, але він вже звик. Отже, 
поправив аркуш і далі вмокав стилус 
(перо. — Прим. ред.) у саморобне 
чорнило. Коли ж уже майже закінчив, 

Бог дав йому думку написати щось 
і діткам. Їх, зазвичай, було чимало 
серед християн. Апостол хвилинку 
помислив і вирішив зупинитися на 
головному. У листі було чимало 
Божих постанов і заповідей, але для 
діток найважливішою була така:

Дiти, слухайтесь батькiв своїх 
у Господi, бо це справедливо: 
“Шануй батька свого i матiр.., 

щоб було тобi добре i щоб ти був 
довголiтнiм на землi!”

Апостол Павло розумів, що це 
не просто його побажання дітям, а 

Сам Господь підказав так написати. 
Отже, це заповідь Божа, і коли 
хто хоче, щоб йому було добре і 
бажає довголіття — повинен до неї 
дослухатись.

Відкрий свій Новий Завіт і знайди 
Послання апостола Павла до 
ефесян, шостий розділ.

Як на твою думку?
• Чи потрібно нам у 21 столітті 

також виконувати цю заповідь? 
Чому?

• Як зрозуміти нелегкий вислів: 
«Слухайтесь батьків своїх у 
Господі»?

•  Що означає слово «шануй»?


