
ХРИСТИЯНСЬКА ГАЗЕТА                                                                                   №5 (14) 2017

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

ДВА БЕРЕГИ

Шлюб у всiх нехай 
буде чесний!

— Якими ж принципами треба керу-
ватися молодим людям, що створюють 
свою сім'ю ?

— Автор сім'ї — Бог. І тому для отри-
мання щастя необхідно звертатися за 
порадою до Його Святого Письма. Якщо 
людина не має нової духовної природи, 
розраховувати на благословення в шлю-
бі не варто.

Тато, мама і… Тузик
Мешкали ми у центрі Києва по вулиці 

Великій Житомирській неподалік від Ан-
дріївської церкви. За нашою чотирипо-
верхівкою була Пейзажна алея, по якій 
любили прогулюватись молоді пари зі 
своїми дітьми. Ми також там відпочива-
ли. І декілька разів на день зустрічали ще 
одну «багатодітну сім’ю». Щоправда, без 
батька.

Благословеннями 
не розкидаються

Вона, юна і вродлива, сиділа на краю 
дивана у вестибюлі, під розкішним 
фікусом. По щоках текли сльози, котрі 
витирала рукавом вицвілого лікарняного 
халата. Літня санітарка, яка неподалік 
мила підлогу, лагідно запитала:

— Миленька, чому ти плачеш, що 
трапилося?

— Та біда в мене…

Спінер
У госпіталі в той час працювали всі, 

хто міг, і навіть хворі, які видужували. Так 
і Вадиму дали завдання разом з Едгардом 
перетягувати ящики. У якийсь момент 
один з них відкрився, і з нього посипали-
ся підшипники. Двірник взяв один з них, 
одягнув на палець і став крутити. А потім 
розповів Вадиму цікаву історію.
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«У се Він створив прекрасним свого часу» — так гово-
рить Священне Писання про Бога. Та й навіть без цьо-
го свідчення спостережливий розум помітить, що за-

дум, покладений в основу нашого світу, чудовий.
Напевне, це яскравіше видно 

в природі, ніж у людях, які ще не 
все встигли зіпсувати й винищити 
в ній. Ще не дуже добрались. Але 
суспільству, а особливо декому в 
ньому, їхнє вкрай лукаве серце на-
робило справді грандіозних бід. Те, що ми бачимо зараз, насправді 
лише уламки найпрекраснішого і досконалого (якщо не говорити про 
невидимі світи) Господнього творіння.

Тема сьогоднішнього нашого розгляду — сім’я. Бо навіть ті віковічні 
божественні залишки, що таки не зникли за віки народних «вдо-
сконалень і здобутків», досить прекрасні: романтичні сердеч-
ні почуття, трепет закоханості, невимовне щастя материнства, 
чоловіча готовність до самопожертви, таїна тілесного єднання, 
тремка пошана до батьків і дідусів... Це ще не все, що замислив 
Творець і втілила надзвичайно велична Його рука, а людство не 
встигло знищити за тисячоліття історії. Ось саме тому ми маємо 
щире бажання й нині нагадати про той чудовий задум, про іс-

тинний стан речей, як воно й було замислене премудрим Творцем. І у 
всьому, що подане, наша ціль просто й відверто покликати поверну-
тись до Бога, Який збереже від помилок і залежностей, дасть відчуття 
справжнього щастя Його присутності в житті. І в родинному теж.

Скільки сімей докорінно зміни-
лись, коли навіть хтось один на-
магався зрозуміти Божий задум, 
пізнавати істину й жити у ній. І це 
сьогодні, у наші дні, в Україні. Якою 
радістю й утіхою починали сяяти 

очі! Скільки сімей відродилось з попелу. А їхнім дітям повернувся 
родинний затишок. Бо сім’я — чудовий Господній задум і необхідна 
умова для щастя людини.

Редакція газети «Два береги»

Чудовий задум

Нащо люди встановлюють пам’ятники? 

А вжеж, у Біблії є приклади того, коли й Сам Бог заповідав зво-
дити їх. Щоб не забували. Щоб монумент, котрий постійно 
перед очима, відривав нас від щоденної суєти,— і думи наші 

піднімалися кудись високо, до небесного. А іноді пам’ятник поклика-
ний — зупиняти. І повертати назад. До тих правдивих цінностей, 
які були перевірені тисячоліттями. Особливо коли починаємо відчу-
вати: ось-ось нові сучасні віяння закрутять, забаламутять, і втра-
тимо щось важливе. У вашому місті ще немає пам’ятника сім’ї? Не-
хай би діти прогулювалися біля нього.

Скульптурна композиція «Сім’я». Місто Десногорськ. Автор Іван Мельніков.



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

О дне з євангельських оповідань 
описує історію благочестивої 
єврейської сім’ї, в якій народив-

ся маленький хлопчик. Подія дуже тре-
петна й урочиста. Тому розділити цю ра-
дість разом із Захарієм і Єлисаветою (так 
звали батьків малюка) прийшли родичі, 
сусіди й знайомі. Але з появою на світ 
нового життя виникло й безліч питань, 
серед яких було зворушливе: «Ким буде 

дитина ця?» (Євангелія від Луки, 1 розділ). 
З часом побачили: хлопчик став відомим 
пророком — Іоанном Хрестителем, лю-
диною святою, відважною і безкомпро-
місною.

За статистикою, протягом доби в світі 
народжується близько 380 тисяч дітей. 
Це означає, що кожні двадцять чотири 
години перед світовою спільнотою 380 
тисяч разів постає важливе питання: ким 
будуть немовлята ці? Як впливатимуть на 
своє оточення? Буде нас радувати їхнє 
життя чи вони сіятимуть навколо себе 
біль, страждання й сльози?

На превеликий жаль, не всі новона-
роджені згодом стають схожими на чес-
ного та святого Іоанна Хрестителя. Не в 
усіх прищеплений стійкий імунітет до 
гріха. Та й саме поняття «гріх» буває роз-
пливчастим і неконкретним.

Одне з підтверджень сказаного — 
проблема підліткової злочинності. Сьо-
годні в Україні в одинадцяти виховних 
колоніях знаходиться близько трьох 
тисяч неповнолітніх. Більше половини з 
них засуджені за злодійство, чверть — 
за розбій, 10% — за тяжкі тілесні ушко-
дження або вбивство. 13% засуджених 
потрапили в колонію у віці 14–16 років, 
28% — 16–17, 39% — 17–18... Так-так, ви 
не помилилися, ця страшна статистика 
підтверджує вашу здогадку, що кожен з 
нас в будь-який момент може стати жер-
твою підліткової злочинності.

Так от сказане вище ставить перед 
батьками серйозне питання: чи достат-
ньо часу в родині приділяється дітям? Їх 
вихованню, духовному піклуванню? Які 
моральні цінності та життєві орієнтири 
розставляють батьки? Звідки їх беруть? 
Для християн найвищим духовним стан-
дартом є Біблія. Тому пропонуємо вашій 
увазі деякі принципи виховання дітей, 
що закладені в святій книзі.

Принцип перший. 
Регулярно збирайтеся 
сім’єю для спілкування. 
Доречно, коли це буде 
за столом. «Дружина 
твоя буде, як родюча 
виноградна лоза, в домі 
твоїм, сини твої навко-
ло столу твого, немов 
паростки оливкового 
дерева. Ось така благо-
словенна буде людина, 
котра боїться Господа» 
(Псалом 127, 3–4). Цей 
текст описує красу сі-
мейного спілкування. 
Чоловік, дружина й діти 
навколо спільної тра-

пези. Нащадків тут сприймають як своє 
продовження, своє багатство. Тоді їм в 
родині цікаво, і тікати кудись з дому — 
не хочеться.

Якщо сім’я перетворилася в гуртожи-
ток, де кожен живе своїм відособленим 
життям, а планшети й смартфони закри-
ли обличчя один від одного, то цілком 
ймовірно, що дефіцит спілкування буде 
заповнювати вулиця чи соцмережі й 
чати. Але діти категорично потребують 
нашої уваги.

Принцип другий. Показуйте особи-
стий приклад. «Бо Я дав вам приклад, щоб 
і ви робили так само, як Я зробив вам» (Іо-
анна 13, 15). Ці слова належать Ісусу Хри-
сту. Коли Він спостеріг, що між учнями 
натягнуті відносини через їхню гордість, 
не став довго доводити, як це погано. За 
східним звичаєм, взяв умивальницю з 
водою, підперезався рушником і почав 
умивати їм ноги. Це був практичний урок 
смирення. Присутніх такий вчинок дуже 
протверезив.

Одна з поширених проблем у вихо-
ванні — конфлікт між словом і ділом. 
Дослідження показали, що людина за-
пам’ятовує 15% інформації, яку одержує 
в усній формі, й 30% — у зоровій. Якщо 
батьки вчать правильно, а чинять всупе-
реч своїм словам, то, швидше за все, діти 
приймуть те, що вони бачать, а не те, що 
чують. Негативним результатом такого 
виховання є те, що в серце дітей обов’яз-

ково закрадеться підозра в нечесності 
батьків, а це призведе до розриву довір-
ливих відносин.

Принцип третій. Частіше говоріть 
дітям, що ви їх любите. «Здалека Господь 
з’явився мені та й промовив: Я вічним 
коханням тебе покохав, тому милість 
тобі виявляю!» (Єремії 31, 3). В даному 
тексті перед нами як приклад постає Сам 
Бог! Це одне з численних місць Біблії, яке 
розкриває Його добрі почуття стосовно 
людини. Господь не мовчить. Він дуже 
часто й детально говорить про Свою 
симпатію до нас. Тому ми не здогадуємо-
ся, а точно знаємо, що Батько Небесний 
любить всіх без винятку.

Брак добрих і ласкавих слів створює в 
родині атмосферу агресії, зневіри та дра-
тівливості. Діти не впевнені в тому, що 
вони потрібні батькам, що їх проблеми 
і життєві питання цікавлять тата й маму. 
Саме тому в них розвивається комплекс 
власної неповноцінності й почуття неза-
хищеності. З такою моральною травмою 
важко перемагати зло і досягати добро-
го.

Був проведений експеримент з метою 
довести, що слова любові, сказані бать-
ками, впливають на життя дітей. В одно-

му навчальному закладі всім студентам 
задавали питання: «Як часто батьки гово-
рять про те, що вони вас люблять?» Після 
опитування їх розділили на дві групи: ті, 
які сказали «ніколи» або «дуже рідко», і ті, 
що відповіли «постійно» і «дуже часто». У 
першій групі опинилися діти з низькою 
успішністю, які мали проблеми в навчан-
ні. У другій же таких учнів майже не вия-
вилося.

Принцип четвертий. Просіть у дітей 
вибачення за свої проступки, свідками 
яких вони були. «Признавайтесь один 
одному в провинах і моліться один за 
одного, щоб вам зцілитися» (Якова 5, 16). 
Цей текст є фрагментом з апостольсько-
го повчання у вірі, як потрібно правиль-
но вирішувати свої проблеми, зокрема 
зі здоров’ям. Якщо хочеш, щоб Бог тебе 
почув, наведи спочатку порядок у влас-
ному житті. Засуди свої проступки, дай їм 
чесну оцінку, попроси прощення у тих, 
перед ким винен. І такою відвертістю не 
знищиш свій авторитет, а навпаки — під-
німеш.

Найбільше, про кого ми хвилюємо-
ся,— це наші діти: ким вони будуть? Тому 
якщо в родині не прийнято просити ви-
бачення, тоді їх буде виховувати вулиця 
за принципом «Виживає нахабніший і 
міцніший». Або бойовики й блокбастери, 
які створять дітям образ «позитивних ге-
роїв», що, не відчуваючи болю, співчуття 
та страху, ламають іншим щелепи, па-
лять, стріляють... І ніколи, ніде і ні в кого 
не просять вибачення через завдані ка-
ліцтва та матеріальні збитки!

Чи зможуть наші сини та дочки отри-
мати від таких «вихователів» чітке уяв-
лення про те, що добро і що зло? Хіба 
зрозуміють, що справжня сила не в роз-
киданні навколо себе юрби неіснуючих 
космічних прибульців, а щоб перед рід-
ними, друзями й сусідами сказати: «Ви-
бачте мене. Я винен»?

На закінчення хочу побажати батькам 
ближче познайомитися з Біблією. Те, що 
відображено в цій статті, тільки незначна 
частка тієї мудрості, яка прихована в Бо-
жественній книзі. Прочитайте Приповісті 
Соломона, Псалми Давида або Євангелії, 
і перед вами відкриється невичерпне 
джерело духовного живлення й мудрості 
для ваших безсмертних душ. 

Павло Кригін

ДЕЯКI БIБЛIЙНI ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ДIТЕЙ
За статистикою, протягом доби в світі народжується близько 380 тисяч дітей. Це означає, що 

кожні двадцять чотири години перед світовою спільнотою 380 тисяч разів постає хвилююче пи-
тання: ким будуть немовлята ці?

М и так призвичаїлись до 
цього, що й забули, яким  
було перше подружжя на 

землі. Може, саме тому в нашому суспіль-
стві не все гаразд у шлюбних відносинах. 
Згідно з статистикою, в 2016-му році в 
Україні було близько 35-ти тис. офіційних 
розлучень. 

Отже, як все було на початку.
В книзі Буття читаємо: «Не добре, щоб 

бути чоловіку самотнім. Створю йому по-
міч, подібну до нього… 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. І промовив Адам: 
«Оце тепер вона кість від костей моїх  і 
тіло від тіла мого.»

Самотність Адама залишилася в ми-
нулому, з цього часу поруч  із ним  його 
Єва. Здається, все зрозуміло, і на цій 
мажорній ноті можна б закінчити. Ми ж 
продовжимо, тому що згадали сьогодні 
перше подружжя не заради цікавості. 
Нам важливо побачити і осмислити, які 
принципи Бог заклав в основу сім’ї. Бо 
від знання й втілення їх у житті буде зале-
жати… успіх вашого шлюбу. 

Перший із них знаходимо в Книзі 
Буття 2:24: «Покине тому чоловік свого 
батька та матір свою…» 

У міру дорослішання дітей і появи їх-
нього бажання створити сім’ю для бать-
ків настає непростий період. Тому що ті, 
для добра яких робилось все можливе,  
мають нас залишити. А ми… погодитись 

із цим.
Доволі поширеною помилкою є не-

бажання «відпускати» дітей. До речі, так 
трапилось у сім’ї мого знайомого. Через 
постійне втручання його матері шлюб 
протримався трохи більше трьох місяців. 
Ультимативне «або я, або вона» закінчи-
лося повною перемогою неньки. Добре 
на цю тему висловився Джон Пейсті в 
книзі «Щоб сім’я була міцною»: «З того 
дня, коли в родині народжується дити-
на, Бог покладає на батьків відповідаль-
ність починати готуватись до дня, коли 
вона залишить свою родину, в якій вирос-
ла, для створення своєї сім’ї». 

Але з іншого боку, коли  самі молодя-
та не залишили (серцем, а то й фізично) 
батьківський дім, безперечно, ставлять 
під загрозу існування своєї родини. Ду-
маю, вам знайоме «а мама казала…». По-
сміхнулись? На жаль, у багатьох випад-
ках це закінчується гіркими слізьми.

Наступний камінчик фундаменту 
сім’ї відображений у другій половині тек-
сту Буття 2:24: «…і стануть вони одним 
тілом».

Єдність — це те, що міцно скріплює 
спілку двох людей, те, заради чого вона 
і створюється. Утім, вона не приходить 
сама собою. За неї потрібно платити ціну, 
постійно плекати і боротись. Принагідно 
зазначу, що про справжню єдність годі й 
говорити в тому випадку, коли люди не 
мають єдності з Богом.  Тільки тісні сто-
сунки з Творцем дають можливість двом 
різним людям стати одним цілим. Хочу 
порадити кожному, хто має намір одру-
жуватись, найперше, впорядкувати свої 
відносини з Богом. Без цього не досяг-
нути істинної єдності в родині. А коли й 
щось буде, не протягне довго.

Повернемось до Адама і Єви ось у 
якому контексті: в Євангелії від Матвія  
у 19-му розділі читаємо наступне: «І пі-
дійшли фарисеї до Нього, і, випробову-
ючи, запитали Його:  «Чи дозволено дру-
жину свою відпускати з причини всякої?» 
Як видно із тексту, у релігійних лідерів 
того часу питань щодо розлучення не 
виникало. Їх турбувало лише, чи це  доз-
волено з будь-яких причин, чи тільки з 
особливих. І щоб надати авторитету сво-

їм словам на користь розлучення,  вони 
посилаються на закон Мойсея, зазначаю-
чи, що той допускав таке. Відповідь Сина 
Божого доволі лаконічна й не двозначна. 
Він пояснив, що «на початку» так не було. 
Бог, створивши Адама і Єву, поєднав  їх 
в одне ціле без жодної можливості для 
розлучення, окрім випадку смерті когось 
із них. Ця істина закріплена вічними Бо-
жими словами: «Що Бог поєднав, те лю-
дина нехай не розлучає».

Думаю, зрозуміло, що принцип не-
розривності шлюбу торкається не лише 
Адама і Єви. Він стосується всіх сімей, без 
винятку. Ось так.

 Познайомившись із першою роди-
ною, ми відкрили головні божественні 
принципи створення сім’ї, мали можли-
вість зрозуміти вічні підвалини, на яких 
мусить стояти кожне подружжя. Плекаю 
надію, що все, про що говорили, принесе 
користь, і ви приймете тверде рішення: 
слухати Бога більше, аніж людей. Хай до-
брий Господь допоможе вам у цьому!

Андрій Маліновський

Перше подружжя на землі
Чи є користь від знайомства з ним людині 21-го століття?

…Марш Мендельсона. Двоє щасливих людей стають на весільний 
рушник. Коротка промова, обмін обручками, поцілунок. І заключні сло-
ва: «Згідно з сімейним кодексом України стверджується ваш взаємний 
вияв волі на спільне  життя».

Так або майже так розпочинається сім’я у більшості людей. 
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Я б сiм’ю хотiв створити – хай мене научать...
Щоб стати чоловiком i дружиною, треба довго вчитися в... Херсонському сiмейно-будiвельному iнститутi

«Херсон стане одним з перших міст України, де відкриють так званий сімейно-будівельний інститут. Тут він дійсно потрібен, бо 
число розлучень в області перевищило 60%, а це на 4% більше, ніж загалом в Україні.

Тому в рамках державної програми підтримки сім’ї тут і взялися за організацію спеціального навчального центру. Юристи, психоло-
ги і педагоги навчатимуть майбутні подружжя притиратися одне до одного, більше дізнаватися про свої права, грамотно розподіля-
ти обов’язки. Будуть навіть пояснювати делікатні нюанси інтимних відносин.

Зараз фахівці декількох благодійних фондів та громадських організацій розробляють програму функціонування такого центру. А 
вже за кілька місяців парам, які прийдуть до РАГСів подавати заяви, будуть ненав’язливо пропонувати попередньо пройти місячний 
курс у навчальному центрі. Втім, така сімейно-будівельна підготовка залишиться справою добровільною, адже якщо хтось із молодих 
захоче вчитися не на чужих, а на власних помилках, то держава і суспільство перешкодити їм не зможуть».

«Херсонські вісті»

К оли я закінчував школу, в 
класі ми нерідко обговорю-
вали «хто — куди». І дехто 

віджартовувався: «Я в ”сімейно-будівель-
ний” піду». Ще тоді мені, звичайному ра-
дянському юнакові, ця ідея здавалась... 
зовсім не кумедною. А що якби й на-
справді був такий універ, чи інститут, чи 
коледж, чи хоч би бурса яка?! Бо якось 
нелогічно виглядає: на автомеханіка, 
щоб авто рухалося, вчишся, на теслю, 
щоб дах не їхав,— теж, на педагога, щоб 
до малят знав підхід, на сантехніка, щоб 
куди потрібно йшов відхід, навіть на по-
ліцейського і маркетолога, на клоуна і 
патологоанатома вчать, а на те, що най-
важливіше — ні!

Але найглибші й найгостріші про-
блеми особистості (а за цим і суспіль-
ства, націй, країн), починаються саме з 
сімей. Чому, коли надворі 21 століття і 
вже майже на Марсі оселилися, кварки 
розщепили, про Японію й колайдер і пи-
сати страшно, найважливіше — занедба-
не? Це як протирати вітрове скло, коли 
чомусь не запускається авто. Причому 
«труть» вперто майже всі... Воно не заво-
диться, а вони симпозіуми збирають, тех-
нології виробляють, закони приймають, 
щоб по-новому скло витирати. А до сім’ї, 
на жаль, ставлення за принципом: «Якось 
само собою зробиться». Що ж робити? З 
чого почати?

Найголовніше, що потрібно виріши-
ти, починаючи навчання,— за якими 
матеріалами буде викладатись наука. На 
чому базуватиметься подання головних 
принципів і законів, знання і виконання 
яких вирізнятиме успішного в навчанні.

Майже кожен відчував таку законо-
мірність: винятково різну ціну беруть два 
вчителі — чужий досвід і власний. Ясно, 
що й вчать по-різному. Другий набагато 
краще — але так дорого за це сплачува-
ти, що ліпше б перший.

В одній з мудрих книг є такий вислів: 
«Не називай нікого блаженним ще до 
смерті його...» І це перший момент, про 
який хочу поговорити.

Довготерміновість. Наука вчить: аби 
щось визнати закономірністю або наз-
вати законом, з яким будемо звірятися, 
потрібно явище відтворити експери-

ментально і повторити велику кількість 
разів. Отже, гарні випадки чи то навіть 
періоди життя бувають у багатьох сім’ях. 
Але принцип довготерміновості аж ніяк 
не дасть зробити з них закони і правдиві 
положення, щоб навчитися такій неша-
блонній справі як сімейне життя. Тільки 
те, що пережило віки чи навіть тисячо-
ліття та було дійсним у древньому Римі й 
Візантії, як і у слов’ян, височіло прапором 
істини у часи Відродження та в епохи ре-
волюцій, розвалу імперій, сяяло світлом 
у технічно проривному 19 і в цифровому 
21 столітті, може бути правдивим доро-
говказом. Ось такі принципи і підручники 

мене б влаштували. «Якість, перевірена 
часом»,— як висловився один рекламіст.

І чудово, коли час — це не просто 
кілька десятків років, а принаймні ти-
сячоліття. Саме отакі підходи до життя і 
знаходимо в Біблії.

По-перше, там зображене буття пев-
них людей аж до смерті. Описаний чужий 
досвід, гіркий і гарний, не приховане 
ніщо. По-друге, ті принципи, які там озву-
чені, протягом віків випробували різні 
родини. І сьогодні (як би не вертілись, не 
звивались сучасні психологи, аналітики і 

експерти) нічого кращого за біблійні по-
стулати вигадати не можуть.

Наступне, що важливо усвідомити: 
якби почав діяти сімейно-навчальний 
факультет, то головні зусилля варто було 
б направити не стільки на формуван-
ня характерів будівельників, скільки на 
вивчення порядків і внутрішніх законів 
життя. Істинних. Це як у будівництві: не-
розумним був би архітектор, котрий би 
вклав усю енергію і засоби на оздобу стін 
замість того, щоб насамперед подбати 
про фундамент житла.

Щаслива сім’я — це не просто поєд-
нання двох вихованих і грамотних лю-

дей. Це ті, що, сприйнявши правильні 
принципи створення і облаштування 
спільного життя, вирішення проблем, 
живуть, злиті в одностайній волі, праг-
ненням до єдиної високої мети. Істинної 
цілі. Бо якщо не йти до неї, не усвідомлю-
вати і не вірити в правдиве, то сімейне 
життя перетвориться на матеріалістичне 
співіснування. Разом харчуємося, здобу-
ваємо кошти, дбаємо про тепло житла, 
розмножуємося, захищаємо потомство 
тощо. І нічим не відрізняємося від тва-
рин. Огляньтеся — так існують тисячі.

У першій книзі Біблії, в Бутті, опису-
ється чимало прикладів сімейного жит-
тя. Тільки бери і вчися. Безкоштовно і 
просто. А глибина та істинність принци-
пів вражає.

Один із найяскравіших взірців — ро-
дина Авраама і Сарри, які чітко усвідом-
лювали величну мету і спільно йшли до 
неї. От і позостались у віках як монумент 
втілення божественних принципів сімей-
ного життя.

«Благословляючи, Я поблагословлю 
тебе, і розмножуючи, розмножу потом-
ство твоє... Я з тобою». Хто удостоївся по-
чути такі слова від Творця Всесвіту?

І питання зовсім не в якійсь винятко-
вості характеру Авраама — звичайно-
го жителя древньої Халдеї. Суть у пра-
вильних підходах до життя. У тому, щоб 
сприймати й серйозно ставитися до бо-
жественних порад і постанов.

Ось деякі з принципів життя Авраа-
ма — кочівника-пастуха:

— духовне вище за матеріальне;
— стосунки з Творцем — святиня й 

понад усе в житті;
— поступливість і смирення призве-

де до добра;
— встановлені Творцем правила — 

беззаперечні і благословенні.

Брак газетної площі не дає змоги 
розкрити цю тему суттєво. Тому хочеть-
ся проголосити найважливіше: Біблія — 
найкращий, найпростіший, притому й 
найближчий підручник для навчання 
сімейного життя. Посібник, перевірений 
не просто якимсь міністерством, а тися-
чолітньою історією людства. Підручник, 
який вчить на чужих перевірених при-
кладах. Щоб кожному з нас не витратити 
на пусті безплідні експерименти своє ко-
ротке і дорогоцінне життя.

«Для чого жити? Кого любити? Хто 
буде найкращою дружиною? Справж-
ній чоловік — який він? Як виховати 
хороших дітей? В чому сімейне щастя? 
Справжня краса — яка вона?» — частина 
питань, на які відповідає Священне Пи-
сання. Говорить просто і зрозуміло. Було 
б тільки бажання вчитись.

Андрій Миронюк

«М удра жінка будує свій 
дім, а безумна своєю 
рукою руйнує його».

Цей текст записаний мудрим царем 
Соломоном. І сьогодні нехай він буде від-
правним у наших міркуваннях.

Перша думка, яка незаперечно при-
сутня у цьому вислові — бувають сім’ї, 
які зруйнували жінки. Можливо, комусь 
це буде новиною, але автор знав, що пи-
сав. Зараз не місце з’ясовувати чи уза-
гальнювати, які саме родини і якими спо-
собами розвалили жінки, бо деякі навіть 
і не здогадуються, що біда у їх сімейне 
життя прийшла саме від їхніх рук. Бо про-
стіше сказати: то все свекруха, його дру-
зі, то він такий, то просто такі обставини... 
Утім, сьогодні ми не про те. Ліпше буде 
говорити не «як неправильно», а взяти 
хоча б кілька думок із Святого Письма: а 
як же по-божому. Тим більше, що Біблія 
неодноразово і різними способами дає 
відповідь на питання: мудра жінка — хто 
вона?

1. Розпочнемо з самого початку. З 
перших розділів книги Буття дізнаємось 
про створення людини. І саме там від-
кривається головна роль жінки: бути 
близькою людиною, вирішити нічим не 
заповнену самотність чоловіка, який без 
жінки немов і не повністю людина. Ав-
жеж, це має розуміти чоловік, але й не 
повинна забувати жінка. Зварений борщ 
і кава разом з прибраною кімнатою і квіт-
ками на підвіконні — це потрібне, але 

не головне. Найважливіше — стати для 
чоловіка близькою людиною, розділити 
його самотність, створити затишок в тій 
точці на планеті, яку назве домівкою. Де 
його вислухають, приголублять, пожалі-
ють... Це першорядна роль жінки, інше — 
другорядне. І якщо саме тут переставити 
щось місцями, родина страждатиме. Му-

дра жінка розуміє це і виконує все, що за-
лежить від неї, з любов’ю і ніжністю.

2. Наступне: «Покине тому чоловік 
свого батька та матір свою... і стануть 
вони одним тілом». Дружина, яка хоче 
бути мудрою, виконує ці постанови Божі. 
Вона усвідомлює, що створення сім’ї оз-
начає залишити батьків — душею, сер-
цем — і пристати до чоловіка (яке слово: 
пристати!) Зрозуміло, що це зробити не-
просто, але так по істині — тепер перше 
місце в твоєму серці (зрозуміло, після 
Бога) повинен зайняти той, за кого пішла.

3. Після цього йде думка: «...ста-
нуть...одним тілом». Мудра жінка не 
буде нехтувати цією стороною подруж-
нього життя. Так, це інтимне — не напо-
каз, не для чужих очей, але важлива ча-
стина життя подружжя, про що потрібно 
думати і дбати. Так вчить Біблія.

4. І ще важливе місце святого Письма, 
де описана поведінка мудрих жінок,— 1 
Послання Петра, 3 розділ: «...коріться 
своїм чоловікам...» Там же йдеться і про 
лагідний і мовчазний дух, і про те, що 
прикрашати себе повинна найбільше 
внутрішньо. І коли нагадується про зраз-
кову родину, увага звернена на те, що 
там жінка називала чоловіка паном. Ав-
жеж, то говориться не лише про слова, а 
про ставлення до чоловіка з повагою. Ро-

зумію, що деяким читачкам така постано-
ва стосовно її чоловіка не вкладається до 
голови, але ми зараз домовилися знайти 
те, що говорить про мудру жінку Сам Тво-
рець. Якою повинна бути і як ставитися 
до чоловіка. Не зазіхати на керівництво в 
родині, нехай навіть він і помиляється,— 
зрозуміє, побачить сам, йому відкриєть-
ся це. Пошана  — поведінка розумної 
жінки.

5. У мудрої також є прикраси. Справж-
ні. Вона дбає про них. Це гарний внутріш-
ній стан, добрий, лагідний, покірливий, 
спокійний, миролюбний, оптимістичний 
дух. Щоб не стати схожою на свиню з зо-
лотим кільцем у носі, яка прикрашена 
зовні, але внутрішньо — огидна.

Ось найбільш важливі біблійні поста-
нови про жіночу сторону в сім’ї.

Хто цікавиться думками Божими про 
людей і про мудрість і для цього читає 
Святе Писання, знає, що описати в рам-
ках замітки мудру жінку — жодної мож-
ливості. Проте в кінці хочеться нагадати 
той перший текст мудрого царя Соломо-
на про одну з головних рис розумної жін-
ки: вона будує свій дім. Нехай і не швид-
ко, але кожен день кладе по цеглинці, по 
невеликому камінчику — ось її турбота. 
Вона розвивається в цьому напрямку. 
Докладає зусиль, приділяє час, вкладає 
кошти, іноді навіть здоров’я віддає. Мо-
литься про це і діє.

«Мудра жінка будує свій дім...»
Лариса Миронюк

Яка господиня мудра?
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— Олександре Миколайовичу, роз-

кажіть про себе і свою родину.
— Ми з дружиною прожили в шлю-

бі тридцять один рік. Маємо вісім синів 
і п'ять дочок. За весь цей час отримали 
великі благословення в сімейному житті 
завдяки тому, що з юності будували сто-
сунки за Божими принципами. Багато 
мали розради, радості… У нас не було 
конфліктів. За тридцять один рік не при-
гадаю жодної серйозної сварки.

Бували й переживання. Чотирьох си-
нів з різних причин довелося прооперу-
вати в лікарні. Одного разу дружина за-
хворіла і теж перенесла операцію. У мене 
визнали гломерулонефрит обох нирок і 
дали групу інвалідності. Іноді було так 
важко, що здавалася ситуація безвихід-
ною. Але ми шукали підтримки в Бога і 
знаходили в Нього милість та допомогу.

— Якими ж принципами треба ке-
руватися молодим людям, що створю-
ють свою сім'ю ?

— Автор сім'ї — Бог. І тому для отри-
мання щастя необхідно звернутися за 
порадою до Його Святого Письма. Якщо 
людина не має нової духовної природи, 
розраховувати на благословення в шлю-
бі не варто. Тому я і майбутня дружина 
Надя ще з юності, перш ніж думати про 
сім’ю, шукали Христа, щоб підпоряд-
кувати Йому все своє життя. Це перша 
невід'ємна умова й основний принцип 
створення благословенної сім’ї.

Друге — повага до батьків. Дружина 
і я з дитинства вчились страху Божому, 
шанували батьків, слухалися їх. А коли з 
нареченою підійшов до рідної домівки, 
то батько з матір’ю вийшов назустріч нам 
і сказав: «Синку, благословляє тебе душа 
моя!»

Це батьківське благословення завж-
ди супроводжувало нас і допомагало 
долати різні життєві труднощі, а їх було 
чимало.

— Коли у вас з'явилися діти, чи не 
стали вони на заваді ваших стосунків?

— Навпаки, ще більше згуртували. 
Коли Господь послав нам їх, наша друж-
ба стала ще міцнішою. Любов і почуття з 
кожним роком зміцнювалися, а бажання 
зробити один одного щасливим посили-
лося. Нас об’єднували спільні молитви за 
дітей, бажання долучити їх до справжніх 
духовних цінностей.

— А як щодо цнотливості й мораль-
ної чистоти?

— Це один із найважливіших прин-
ципів сімейного благополуччя: «Шлюб у 
всіх нехай буде чесний і ложе непороч-
не,» - так сказано в Біблії. Тому дуже важ-

ливо до нього юнакові й дівчині зберегти 
цнотливість і моральну чистоту. Я щасли-
вий, що мій перший поцілунок відбувся 
під час весілля, в присутності гостей і 
батьків. Це був святий цілунок – скрі-
плення нашого подружнього союзу. До 
цього ми не мали ніяких непристойних 
стосунків, поводили себе скромно, збе-
рігаючи чистоту. Коли почуття в юності 
не розтрачені, у шлюбі вони множаться 
й зберігаються до самої старості. За 30 
років свого пастирського служіння я не-
одноразово зустрічав такі сім'ї. Незважа-
ючи на похилий вік, вони зберегли один 
до одного теплі й ніжні почуття.

— Який ще, на ваш погляд, можна 
відзначити важливий принцип тво-
рення благословенної християнської 
сім'ї?

— Спочатку дуже важливо вибрати 
правильну мету  життя, з’ясувати питан-
ня: для чого мені потрібна сім'я? Ми з 
дружиною поставили перед собою таку 
ціль ще задовго до одруження. За Божим 
задумом шлюб повинен бути відобра-
женням неба: стосунків Христа й Церкви. 
Як Христос прийшов у цей світ і віддав 
Себе за Церкву, так і юнак повинен бути 
зрілим не тільки фізично, а й духовно, го-
товим жертвувати собою заради дружи-
ни. Тоді шлюб буде благословенний.

— Що значить жертвувати собою? 
Поясніть, будь ласка, докладніше.

— Це означає поставити дружину 
в центрі своєї уваги, дбати про її щастя 
й благополуччя. Як Христос піклується 
про Церкву, так і чоловік піклується про 
дружину, підтримує, дбає про її духовне 
зростання й фізичні потреби. Але все 
повинно бути взаємно. Наречена також 
зобов’язана жертвувати собою задля 
молодого. Присвятити йому життя, бути 
для нього слугою, шукати щастя, дарува-
ти ласку, мати взаємне задоволення. І це 
приносить гармонію в сім’ю.

— А якщо дружина скаже чоловіко-
ві: «Я тобі не служниця!» Тоді як?

— У такому разі вона як християнка 
просто не зрозуміла шляху Христа, який 
говорив: «Хто хоче йти за Мною, нехай 
зречеться себе самого...». І ще: «Хто хоче 
між вами бути великим, нехай буде вам 
слугою...». Якщо дівчина або хлопець, 
вступаючи в сімейний союз, не збира-
ються служити один одному, вони нічого 
не зрозуміли в житті. Це егоцентрично 
налаштовані особи, які отруюватимуть 
життя один одному. Вони будуть нещасні 
обоє.

— І це, очевидно, негативно позна-
читься на дітях?

— Їхні діти також будуть нещасні. 
Адже коли кожен з батьків шукає тільки 
свого, в родині неодмінно виникають 
сварки, через які, в першу чергу, страж-
дають діти.

Мені довелося консультувати сімейну 
пару, яка прожила разом 11 років, і спра-
ва дійшла до розлучення. Взагалі розлу-

чення серед християн — річ неприпусти-
ма.

 Шукаючи причину глибокої кризи, я 
поставив чоловікові питання:

— Навіщо ти одружився?
Він відповів:
— Як навіщо? Щоб у будинку була 

господиня: борщ варила, доглядала за 
мною.

Дружині поставив те ж питання й по-
чув у відповідь:

— Щоб чоловік любив мене, і була 
щасливою.

Тоді я запитав у неї:
— А коли ти давала згоду на шлюб, 

мріяла про те, що ось вийду заміж - буду 
служити йому й зроблю все, щоб він був 
щасливий?

— Ні, — каже, — я ніколи про це не 
думала.

У чоловіка питаю:
— А в тебе була така мета в житті: ось 

одружуся – служитиму їй, влаштую коха-
ній райське життя на землі?

— Ні, так не думав.
Два дні довелося розмовляти з ними, 

наставляти у вірі. В результаті обидва 
покаялися, підкорилися Євангелію, оно-
вили сімейний заповіт і присвятили себе 
служінню один одному. Через три роки 
зателефонувала мама дружини й подяку-
вала за те, що збереглась сім’я дочки.

— Принцип «хай зречеться само-
го себе», про який ви вже згадували, 
можна застосувати всюди?

Ми живемо серед людей і повинні 
підтримувати добрі стосунки з усіма. 
Керуючись цим християнським принци-
пом, шукаємо блага іншим і перестаємо 
бути конфліктними людьми.

Сьогодні більшість шукає розваг для 
себе. Зрештою, це призводить до зане-
паду й втрати духовних цінностей, а по-
тім і до конфліктів у сім'ї. Тому так мало 
по-справжньому щасливих сімей.

— Як би Ви з позицій духовного 

пастиря й батька великого сімейства 
охарактеризували стан сучасної мо-
лоді?

— Він сьогодні в багатьох випадках 
сумний. В основному вони налаштовані 
на те, щоб пожити для себе. Орієнтовані, 
перш за все, на матеріальні цінності, грі-
ховні насолоди, пожадливість та задово-
лення. Багато хто з них ходить до церкви, 
устами сповідує ім'я Бога, але серцем 
далеко від Нього. Як правило, виникають 
проблеми із сором'язливістю. Чим біль-
ше дивляться на наготу (як в Інтернеті, 
так і в повсякденному житті), тим швид-
ше вона руйнується. А від цього зане-
падає мораль. І ми бачимо, до якої міри 
суспільство стає розбещеним. Також із 
сумом дивимося на сучасний християн-
ський світ, який має подібні тенденції.

— Олександре Миколайовичу, на 
завершення бесіди, що б Ви порадили 
нашим молодим друзям, які шукають 
сенс у житті й тягнуться до Бога або 
тим, хто має намір створити христи-
янську сім'ю?

— По-перше, шукати Господа й тісно-
го спілкування з Ним.

По-друге, перш ніж створювати сім'ю, 
пройти духовне становлення, набути 
практичних навичок християнського 
життя, зміцніти в біблійному віровченні.

Колись мій дідусь говорив:
— Онуку, тобі вже 14 років. Те, що за-

раз скажу, ніхто тобі не повідає. «Не за-
хоплюйся дівчатами, поки не досягнеш 
такого віку, коли Бог дозволить створю-
вати сім'ю. Ось тоді й роби пропозицію».

Тому я шість з половиною років мо-
лився про майбутній шлюб. Не шукав 
наречену, не закохувався, а просто мо-
лився, щоб Бог дав благословенну роди-
ну. І Господь вказав на Надю: «Ось твоя 
половинка». Я відчув з нею спорідненість 
духу.

Раджу молоді молитися про майбут-

ній вибір, а не бігати на побачення, піс-
ля яких не здатний зорієнтуватися, з ким 
маєш справу. А потім сльози, скорботи й 
розчарування. Скільки я бачив за своє 
життя чоловіків, які плачуть! Одружили-
ся, не питаючи Господа, а вона мотузки 
з нього в'є. І жінки плачуть… Шкода їх. А 
все тому, що з юності не шукали Бога, не 
бажали стати учнями Христа, отримати 
Його святу благодать.

Інтерв'ю взяв Анатолій Шаповалов

Шлюб у всiх нехай буде чесний!
Олександр Миколайович Оскаленко — пресвітер Верхньодніпровської 

церкви з багаторічним стажем, наставник молоді, батько великого сі-
мейства (13 дітей!).

Хто, як не він, може поділитися багатим життєвим досвідом і з бі-
блійних позицій розкрити читачам нашої газети основні духовні прин-
ципи створення благословенної християнської сім'ї!

В ід згубного впливу світу, який, безумовно, має місце, неможливо втекти — йому можна лише протистояти. І протистояння це повинно 
здійснюватися не тільки на рівні духовності, а й на культурному і соціальному. А для цього потрібно озброїти дітей відповідним «бага-

жем»: розвивати в них художній естетичний смак, долучати до класичного мистецтва, музики, літератури, розвивати творчі задатки, щоб, 
зіткнувшись з домінуючим сьогодні агресивно-попсовим, антиестетичним середовищем, вони мали культурну «протиотруту», яку могли б проти-
ставити масовій псевдокультурі.

Між іншим, і сама церковність абсолютно невіддільна від культури, без якої людині неможливо правильно сприйняти навіть богослужіння, ні 
церковні історію, писемність, мистецтво. Культура — не ворог Церкви, а перший її союзник. Велика європейська і вітчизняна, по суті своїй,— 
явище християнське, і батьки просто зобов’язані долучати до неї дітей.

Петро Мещерінов

Д іти — спадщина Господня, плід утроби — нагорода!
Як стріли в руках сильного, так і сини молоді: блаженний той муж, що сагайдака свого ними наповнив,— не будуть такі посоромлені, 

коли в брамі вони говоритимуть з ворогами!
Цар Соломон

Помiркуймо над думкою

Велика і дружня сім'я Оскаленків

Олександр і Надія Оскаленки
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К оли я зустрічаю щось подіб-
не, то нерідко згадую одну 
«багатодітну маму».

Це було більше двадцяти років тому. 
Павлик, Яша і Сашко були у нас ще до-
шкільнятами, а Іринка, Катруся, Анюта, 
Андрій, Оленка і Тетянка з’явилися пізні-
ше.

Мешкали ми у центрі Києва по вули-
ці Великій Житомирській неподалік від 
Андріївської церкви. За нашою чотири-
поверхівкою була Пейзажна алея, по якій 
любили прогулюватись молоді пари зі 
своїми дітьми. Ми також там відпочива-
ли. І декілька разів на день зустрічали ще 
одну «багатодітну сім’ю». Щоправда, без 
батька. Поважна мати вела сімох різних 
за віком та зростом… собак. Для того, 
щоб ніхто з «дітей» не загубився, міц-
но тримала їх на поводках. Троє в одній 
руці, а четверо в іншій. Кожна собачка 
намагалась кудись дременути, шнурки 
плутались, і така тяганина відбирала чи-
мало сил.

Спостерігати таку картину мусили де-
кілька років, аж поки ми не переїхали в 
інше місце. Я тоді наївно думав, що це по-
одинокий випадок такої незвично-над-
мірної любові до тварин не зовсім адек-
ватної людини, але згодом все більше й 
більше переконувався, що у цьому на-
прямку наше суспільство йде кудись не 
туди. Ніби якесь запаморочення. Та ска-
зати комусь про цю проблему непросто. 
Навіть зараз намагаюсь якомога м’якше 
висловлюватися, щоб нікого не образи-
ти.

Тоді поруч з нами на третьому повер-
сі жив самотній міліціонер, який підго-
довував покинутого пса. Собака спав на 
килимку під його дверима, і, щоб потра-
пити до своєї квартири, нам іноді дово-
дилось його переступати. Після чого на 
ноги кидались сотні бліх. В першу чер-
гу — на дітей. Блохи допікали все дужче, 
нарешті терпець увірвався, і я зробив 

зауваження сусіду. Відповідь закінчилась 
попередженням: «А якщо хтось зачепить 
собачку — застрелю!» Влада була на його 
боці, і я притих.

На зупинці, біля залізничної платфор-
ми, оселилось п’ятеро величезних псів, 
яких гарно годувала одна жінка, купуючи 
свіже м’ясо та інші недешеві продукти. 
Щоб їм було комфортно, постелила ма-
траци під лавочки. Оберігаючи свою те-
риторію від інших, «милі дітки» (так звала 
їх жінка) нікого не пускали під накриття. 
І тепер ніхто не насмілювався сховатися 
від негоди або просто присісти. Мені теж 
довелось мокнути під холодним дощем 
разом з іншими заради блага таких улю-
бленців.

А ще, майже кожного вечора, до вух 
долітає собачо-котячий концерт з розта-
шованого неподалік інтернату для тва-
рин. І тоді замислююсь: «Яка це велика 
справа — інтернат для котів та собак! Це, 
схоже, і є рішення демографічної ката-
строфи в державі!»

Мій син з дружиною та дворічною 
внучкою прогулювалися у міському пар-
ку. Маленька Софійка, задоволено бігаю-
чи, ловила радісний погляд батьків. Така 
мила картина зацікавила ще одну моло-
ду пару. Деякий час за веселою дівчин-
кою спостерігало вже четверо батьків. 
Відірватися було важко, але в якийсь мо-
мент чоловік схаменувся й, звертаючись 
до дружини, схвильовано вигукнув: «А 
де наша дитина? Де?» Озираючись на всі 
боки, вони кинулись шукати. Напруга на-
ростала. Мій син з дружиною теж почали 
хвилюючись приглядатися. Але яким же 
було їх здивування, коли з кущів виско-
чила собачка й кинулась на руки збен-
теженим «батькам». Радості й поцілунків 
було немало — «дитя» знайшлося!

Наступну історію, що сталася нещо-
давно на їхньому кутку, розказав чоловік, 
що живе в західному передмісті Києва.

На молоду жінку, яка поверталася з 

роботи, кинувся здоровий пес, якого ви-
пускали вигулюватися на вулицю. Собака 
скочив їй на груди, порвав одяг і покусав. 
Жінку відвезли в лікарню.

Її обурений чоловік пішов розбира-
тися з хазяїном, вимагаючи прив'язати 
собаку. Але нічого не добився, й пес про-
довжував прогулюватись на вулиці. Не-
вдовзі покусав дитину.

Чоловік постраждалої не витримав і 
отруїв собаку. Натомість отримав чима-
ло погроз не тільки від власника, а й від 
інших мешканців. У соцгрупах була ціла 
хвиля обурень захисників прав тварин з 
пропозицією «…та позакривайте ви ді-
тей своїх!»

Подібних історій на моєму життєвому 
рахунку налічується не один десяток, та 
й ти, любий читачу, теж маєш, що розпо-
вісти. Проте розплачуватися за мораль-
не безглуздя все ж таки доведеться кож-
ному! Окремо. Але й усім разом. Трохи 
пізніше. А може, вже й зараз.

Тепер погляньмо на інший бік медалі.
Коли моя дружина в черговий раз 

ставала на облік до гінеколога, почувала 
себе так, наче зрадила або обікрала кра-
їну й тепер винна, тому що наважилась 
народити ще одне дитятко. Докорів і об-
раз знесла чимало. У пологовому будинку 
атмосфера була не кращою. Ще й сусідка, 
тітка Мотя, нерідко забігала, щоб «пожа-
літи» її та навчити «правильно жити». Але 
наприкінці свого життя благала нас догля-
нути її до смерті, бо нема кому.

Чому це так? Чи не тому, що відкинуті 
вічні принципи істини й моралі? Мільйо-
ни людей журяться за гідною пенсією, але 
невдовзі ми будемо мати на одного пра-
цюючого два пенсіонери… плюс котика 
й песика в державному інтернаті для тва-
рин. Вони теж їдять не менш за пенсіоне-
ра. Ну що ж — готуймося ділитись! Це ж 
«наші діти»!

Що сказати наостанок? Я теж люблю 

тварин. Ще у дитинстві носився з малень-
кими цуценятами, а за пазухою вигрівав 
гусенят, курчат, індичат… Так і засинав 
разом з ними. Але ніколи не проміняв 
би дитя на найкумедніше цуценя або на 
якусь іншу тварину! Турбота про звірів на 
своєму місці, проте… що незабаром ма-
тиме наше суспільство?!

Євангеліє проголошує, що коли люди 
залишають Бога і йдуть шляхом неправ-
ди, то тоді відбувається наступне: «…бо, 
пізнавши Бога, не прославляли Його 
як Бога і не дякували, але знікчемні-
ли своїми думками, і запаморочилось 
нерозумне їхнє серце. Називаючи себе 
мудрими, вони потуманіли і славу не-
тлінного Бога змінили на подобу об-
раза тлінної людини, і птахів, і чоти-
риногих, і гадів. Тому-то й видав їх Бог 
у пожадливостях їхніх сердець на не-
чистість, щоб вони самі знеславляли 
тіла свої. Вони Божу правду замінили 
на неправду, і честь віддавали, і слу-
жили створінню більш як Творцеві, що 
благословенний навіки, амінь.» (Рим. 
1: 21-25) 

Є над чим подумати.
Михайло Бондар

Тато, мама і… Тузик

Сімейний фотокалейдоскоп

Маленькі садівники
"Надійно" заховалась

Турботлива сестричка

І смачно, і корисно

Сім'я Грігорових

А що ж там, за горизонтом?

Весела прогулянка на білому лексусі

Софійка у парку



ДВА БЕРЕГИ6 ЖИТТЄВІ IСТОРIЇ

В она, юна і вродлива, сиділа 
на краю дивана у вестибю-
лі, під розкішним фікусом. 

По щоках текли сльози, котрі витирала 
рукавом вицвілого лікарняного халата. 
Літня санітарка, яка неподалік мила  під-
логу, лагідно запитала:

— Миленька, чому ти плачеш, що тра-
пилося?

— Та біда в мене… сама винна. Не 
вбереглася. А повернути чи змінити 
щось… пізно. Я вагітна. Тітка вигнала з 
дому. «Йди, — каже,— з моїх очей. Зро-
би, що потрібно. Щоб дитини не було… 
Ти сама ще дитина». А я не хочу. Але куди 
піду з немовлям, та й за що жити? Я так 
помилилася… а тепер змушена стати 
вбивцею… Це безвихідь. 

На стіні навпроти висів санбюлетень. 
Відтіль на її зітхання сумно дивилися ди-
тячі оченята, ніби благали: «Не вбивай 
мене, мамо!» З кабінету виходили бліді, 
як стіна, випотрошені жінки, повільно 
проходили поряд до палати, щоб на-
решті лягти спочити від болю. Навіть не 
думаючи, що та невеличка «жива дрібоч-
ка»  — то людина, дарована Всевишнім. 
Санітарка присіла біля неї.

— Як тебе зовуть?
— Олена.
— А я — Ірина Іванівна. Якщо хочеш, 

розповім тобі свою історію. Може, тобі 
стане в нагоді. Йшов 1975. Я була дуже 
юна. Жила з батьками на Борщагівці (ра-
йон Києва — прим. ред.). Старший брат 
одружився і переїхав до дружини в Бо-
риспіль. По сусідству мешкала родина 
професора Багінського. У них був єдиний 
син Толя — закінчував університет, кра-
сивий і розумний. Мої батьки стали мрі-
яти про такого зятя. Особливо старалася 
мама. Вона чудово готувала, тож частень-
ко запрошувала сусідів у гості, пригоща-
ючи різними наїдками. 

Сусіди не гордували, приходили із 
задоволенням, проводили довгі зимові 
вечори в цікавому спілкуванні. Повече-
рявши, я залишала дорослих і йшла до 
зали. До мене частенько приєднувався 
й Толя. Говіркий, цікавий співбесідник, 
романтик. Він міг годинами розповіда-
ти про новини в науці, про галактики, 
планети, зорі й сузір’я. Я була в захваті 
від усього почутого. Якось він запросив 
мене на студентський вечір. В конкурсах 
і вікторинах брали участь всі бажаючі. В 
переповненій залі було жарко, і в мене 
паморочилася голова, нудило. Ми вийш-
ли.

— Іринко, ти дуже бліда, мабуть, от-
руїлася чимось, — схвильований Толя 
викликав швидку допомогу.

— Лікарю, огляньте, будь ласка, мою 
дівчину — їй зле.

Мене ретельно оглянув і обслухав си-
вий лікар, а потім звернувся до Толика.

— Готуйся, хлопче, стати батьком. 
Вона вагітна.

— Що? Ви не помиляєтеся? Це прав-
да, Іринко? — він стояв ошелешений. 
Одягнувшись, ми вийшли надвір. Сніг 
посірів. Місцями чорніли проталини, але 
на ніч підмерзло. Йшли повільно, обоє 
розгублені.

— Ти, може, мені щось поясниш? — 
озвався нарешті хлопець. І я змушена 
була щиро розповісти про все, що тра-
пилося зі мною під час святкування з 
однокурсницями Нового року. Ми пили 
шампанське, закушували шоколадом, я 

сп’яніла, то ж сиділа на дивані дрімаю-
чи. Катя привела хлопців. Біля мене сів 
Денис і щось питав чи казав. Всі кудись 
поділися, лихо прийшло неначе зі сну. 
Зрозумівши, що трапилося, я плакала. 
Денис заспокоював, щось обіцяв... А по-
тім довгий час уникав зустрічі.

Наші теплі стосунки з Толею розірва-
лися у той же вечір. Він, розлючений, 
виловив й сильно побив Дениса, пояс-
нивши, що той розтоптав найсвятіше в 
його житті. Пригрозив, якщо той мене 
залишить, то знайде його, де б він не був.

Після розмови з Толею Денис підій-
шов і сказав, що його забирають в армію. 
Той день ми провели разом, гуляли, ми-
луючись красою міста. Він просив, щоб 
я його дочекалася, це виглядало трагіч-
но-смішно, тим більше після того, як ста-
ло відомо, що тоді хлопці побились об 
заклад, а жертвами стали ми п’яні.

— Спробую, — мовила я іронічно.
Денис показав мені, де в Дарниці 

працює  його бригада і де має бути наше 
майбутнє житло.

Необізнана мама запрошувала сусідів 
Багінських у гості, та марно, а я відверто-
сті з нею уникала дуже довго. Розгледів-
ши мій стан, вона влаштувала страшний 
скандал, хотіла бігти до Толі з’ясовувати 
стосунки, і я змушена була розповісти 
всю правду. Декілька днів підряд мене 
водили по всіх лікарнях міста, але меди-
ки не погоджувалися вбивати дитя, бо 
термін був дуже великий. Вдома мене 
зненавиділи, обзивали брудними слова-
ми: «Твій байстрюк ніколи не житиме в 
нашому домі. Йди геть», — сказав у гніві 
батько. І я пішла в сльозах і розпачі.

Блукаючи містом, вибрела на Хреща-
тик, пройшлася під розкішними біло-ро-
жевими свічками каштанів, котрі завжди 
так любила. Сіла в тролейбус, потім пере-
сіла в інший транспорт, десь довго блука-
ла голодна і стомлена. Знесилено впала 
на траву й заплакала. Поряд хлюпотіла 
вода. Дніпро. Встала. В голові тумани-
лося. "Ось і все. Ось і все", — подумала. І 
повільно увійшла одягнена у воду. "Мене 
звідси ніхто не вижене, — говорила собі, 
йдучи далі. — Ми загинемо удвох." Різ-
кий вітер котив високу хвилю назустріч, 
холод пробіг по грудях, підступив до шиї.

— Стій! — пролунало, як постріл, над 
головою. Я злякалася й на мить зупини-
лася. Хвиля обдала мою голову, але чи-
ясь міцна рука, вхопивши ззаду за коси, 

потягнула до берега.
— Що це ти таке надумала? — запитав 

ще нестарий чоловік, викручуючи сороч-
ку.

— А Він тебе любить! — показав чо-
мусь рукою вверх.

— Звідки вам знати? Він навіть не 
пише, — не розуміючи, відповіла з су-
мом.

— Хто? — поцікавився він.
— Денис!
— Ісус Христос тебе любить!
— Він ваш родич?— запитала здиво-

вано.
— На, ось, накинь мій плащ, а одяг 

знімай просушити. Я відвернуся... Так ось 
слухай: було це майже дві тисячі років 
назад...

Слухаючи його цікаву розповідь про 
розп’ятого Христа, про воскресіння, про 
спасіння, я заспокоїлася. В казані на три-
нозі кипіла юшка. Розповідь струмочком 
текла з його вуст, заколисуючи розпач в 
моїй душі. Сонечко прошелестіло своїми 
яскравими промінцями по воді і схили-
лося до обрію. Одяг висох. Я одяглася 
швидко.

— Ти де живеш?
— Ніде, мене вигнали з дому,— пояс-

нила я.
— Не хвилюйся, спробуємо владнати 

твій конфлікт.
— Мене не приймуть!
— Світ не без добрих людей. У вся-

кому разі на вулиці не ли-
шишся, — запевнив Петро 
Сергійович.

І я вперше в житті роз-
повідала сторонньому чо-
ловіку про всі свої болі. Вже 
сутеніло, коли ми вийшли з 
трамвая.

— Тепер веди мене, — 
сказав він, і я попрямувала 
до нашої п’ятиповерхівки. 
Перед дверима серце три-
вожно затарабанило, та Пе-
тро Сергійович взяв міцно 
за руку й подзвонив у двері. 
Відчинив батько.

— Добрий вечір.
— Доброго здоров’я. Що трапило-

ся? — запитав сердито.
— Топилася на Трухановому острові.
— Проходьте, — запросив в кварти-

ру. — Ірино, ти що, справді?
— А що мені робити? Є варіанти? — 

відповіла я.
Чоловіки довго гомоніли на кухні. 

Згодом вийшли.
— Іринко, приходь завтра на Труха-

нів острів, побачиш справжнє свято. За-
пам’ятай адресу, про всяк випадок, куди 
звертатися, якщо буде тяжко. Господь че-
кає тебе, — сказав Петро Сергійович на 
прощання.

— Спасибі.
Батько також подякував моєму рятів-

нику.
Мене ізолювали від знайомих і сусі-

дів, поселили у далекої родички за мі-
стом, зрідка привозили харчі. Одного 
разу, прогулюючись, зустріла Вітю Фесю-
ка, друга Дениса.

— Іро, ти вже скоро народиш?
— На днях.
— А як же ти справишся сама? — зди-

вувався він.
— Не знаю, не питай! — відповіла, 

стримуючи сльози.
— А мене також забирають до війсь-

ка, повістка на друге. А ти на Дена обра-
зилася, що не пишеш?

— Куди вже мені ображатися, коли 
він мовчить.

— Він пише. На ось, читай у моєму ли-
сті.

«Значить, батьки не віддають ли-
сти», — зрозуміла я.

Через тиждень народила донечку. 
Мама постійно вмовляла, щоб я втекла з 
пологового будинку. Я відмовилася. Тоді 
почала примушувати написати відмову 
від донечки. Прийшов батько і сказав: 
«Живи, як хочеш!»

Через три дні, при виписці, мені пояс-
нили, що я неповнолітня, а при повноліт-
ті зможу забрати дитя з будинку для не-
мовлят. Я згодилася, але виявилось, що 
це була неправда.

На головпоштамті Денисових листів 
знайшлося більше десятка. Я читала і пе-
речитувала теплі рядки, адресовані мені. 
Денис просив якнайшвидше забрати 
донечку. Згодом приїхав у відпустку. На 
моє повноліття ми вдвох пішли в буди-
нок немовляти, але туди моя дитина не 
поступала. Лікар обіцяв допомогти. Час 
спливав. Денис повернувся на службу, 
а я продовжувала пошуки — писала за-
пити. Мені відповідали. В кожному листі 
були нові поради. Я стукала в усі двері 
високих начальників. Співчували. Обіця-
ли і не робили. А прокурор сказав:

«Ніхто не мав права не віддати тобі 
дитя. Треба було звертатися одразу. Ти 
втратила час».

Пройшло ще півроку. Денис повер-
нувся з армії — і ми одружилися.

Весь вільний час присвячували пошу-
кам. Заселилися в нову квартиру.

«Житло є — будуть і дітки», — тішився 
він. За п’ять років ми об’їздили всі дитячі 
заклади. Діток Бог більше не послав, хоч 
я вже й лікувалася. «Благословенням Бог 
не розкидається, — зрозуміла тоді я, — 
зачаття — промисел Божий.»

Однієї новорічної ночі Денис пішов 
від мене, сказавши: «Я йду до тієї, котра 
не розкидає своїх діток, як щенят. Якщо 
знайдеш донечку, може, повернуся».

Більше його не бачила. Багато впало 
снігів на мою посивілу голову. Якби не Го-
сподь, не знаю, як пережила б усе, один 

гріх веде за собою інший. Тепер самот-
ньо доживаю…

Поки Олена слухала розповідь 
згорьованої жінки, у неї вже давно ви-
сохли сльози.

— А пішли до мене, ось вже півгоди-
ни, як закінчилася зміна, — запропону-
вала Ірина Іванівна.

— Дякую, я з радістю, але ж.., — вона 
не знаходила слів.

— Олена Ткачук! — покликали рап-
том. — Заходь швиденько, не затримуй 
чергу, он ще скільки жіночок чекають!

— А я буду народжувати! — промови-
ла вона, не заходячи до кабінету. — Я не 
вбивця! Я боюся Бога! — і пішла до вихо-
ду.

— Зачекай! — гукнула Олену білявка, 
що стояла в черзі. — І я родитиму.

— Де дві ложки, покладу й третю, — 
мовила зріла жінка і, повільно погойдую-
чись, пішла за ними.

Весняний вітерець полоскав зеленію-
че листя. Матері вдихали пахощі квітучо-
го саду. Вони несли в собі життя, дарова-
не Спасителем.

Надія Литвин

Благословеннями не розкидаються

Мудрість Петрової жінки
М іж двома сусідами роками не вщухали «курячі баталії». Максим наче 

навмисно не годував своїх квоктух, аби ті зухвало й щосили гребли 
грядки сусіда Петра.

Була неділя. Петрова жінка наварила вареників із сиром, вишнями, полуниця-
ми. Наклала повну миску, густо полила сметаною.

— Віднеси Максиму, — попросила чоловіка, — пригости сусідів і подякуй так, 
як я зараз тебе навчу...

...Побачивши такий несподіваний ласий гостинець, сім’я Максима розгубилась, 
але водночас була приємно вражена. Проте зовсім знітилась, коли Петро почав 
щиро дякувати: «Це вам, добрі сусіди, премія від нас за те, що ваші кури ретельно 
погребли наш часник, бо Катерина останнім часом трохи занедужала й не могла 
його вчасно прополоти...»

Наступного дня Максим підняв вище тин і підрізав бригаді «городніх поліль-
ниць» крила. Добро таки перемогло зло, як і вчить Біблія.

Світлана Ляшенко
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Де мама?
«Скажіть, будь ласка, часом Ви не мама?

Напевно, ні... Нагадуєте лиш».
Знервовано стискає руку няня:
«Матвію, вже додому час іти!»

Хоч час минув, цю зустріч не забула, — 
Доволі дивною вона була.

Мене бентежить ця дитяча туга
Та ледь помітна хлопчика сльоза.

Хоча для мене зовсім не відомо,
Що сталось з мамою і де вона,

Проте я хочу, щоб прийшла додому,
Щоб знов відчуло щастя те дитя.

Чомусь не вірю я, що все погано,
Що мами просто в малюка нема,

Що не загоїться глибока рана,
Що хлопчик сподівається дарма.

Малюк на щастя точно право має!
Я вірю, він отримає його.

А поки що чекає він на маму,
На неповторне мамине тепло...

Валентина Гомон

В О Л Я ?
Д митрикові було тяжко. Уже 

декілька днів ані крихти... 
Живіт прилип до хребта.

Йому було дванадцять. Та ніхто б 
стільки не дав — дрібний, худий, одежа 
висить, мов на вішалці. На брудному об-
личчі сповнені смутку очі, темний колір 
яких додавав драматизму. Але злий світ, 
що навколо, не звертав на ті очі ніякої 
уваги, а на прохання щось поїсти хлоп-
чик найчастіше чув:

— Ану ж пішов геть!
Тому вголос вже й не прохав.
Красти не вмів і не хотів. До подібних 

йому теж не тягнувся. Так і ходив одина-
ком, без притулку, без надії, без напрям-
ку...

— Малий, куди йдеш? — зупинив 
його чоловічий голос.

Не здіймаючи голови, хлопець відка-
зав:

— Куди хочу.
Чоловік взяв Дмитрика за плече, при-

сів коло нього:
— А до мене не хочеш у гості? Мене 

дядьком Миколою звуть, маю трьох своїх 
діточок, і вони, і моя жінка будемо раді, 
якщо ти зайдеш та пообідаєш з нами.

Хлопчина хотів відмовитись, але в 
очах доброго чоловіка не побачив ані 
глузування, ані зла. Та й голод тепер був 
союзником довірливості. Він погодився.

Домашні дядька Миколи і справ-
ді привітно зустріли незвичного гостя. 
Його помили, переодягли, і він став "не-
мов нова копійка".

Їв не похапки, а потихеньку — був 

вже навчений гірким досвідом. Малеча 
гостинної родини з цікавістю розглядала 
Дмитрика, питала, хто він і звідки, та гість 
сором'язливо відмовчувався. Коли поїв, 
сказав:

— Дякую вам, та я, мабуть, піду...
— А може, поживеш у нас? У дітей 

осінні канікули, тому тобі буде цікаво. А 
потім, як наберешся сил, то підеш собі, - 
сказав доброзичливий господар.

У шибку краплями затарабанив бай-
дужий дощ. Він додав ваги пропозиції й 
благаючим поглядам усієї родини.

За ті три тижні, які Дмитрик прожив 
тут, трохи звик до сім'ї Миколи. Розпо-
вів, що його батьки "згоріли" від горілки. 
«Начальство» хотіло забрати до дитячого 
будинку, але, звиклий жити без усіляко-
го контролю, хлопчик втік. Ось і блукає з 
весни. Чого тільки не бачив за цей час, і 
люди всілякі траплялись. Переважно злі.

Через три тижні батько зібрав сім'ю.
— Я хочу, щоб Дмитрик жив з нами. 

Буде важко, він непокірний і вразливий, 
але в нього добре серце. Хто за і хто про-
ти?

— Любий, я не проти, — сказала го-
сподиня.

— І я…
— Я теж за…
— І я хочу, щоб він був нашим брати-

ком!
Так і вирішили. Сказали… але той чо-

мусь не зрадів.
 Наступного ранку діти забігли до 

батьківської кімнати й один перед одним 
схвильовано, зі сльозами сповістили, що 
Дмитра немає, а на столі була записка:

"Вибачте, я не зможу жити з вами… 
воля мені дорожча, ніж ваші незрозумі-

лі правила. Багато з того, що я хочу, не 
можна… не журіться, може, ще колись 
завітаю."

І вони чекали. Ось уже й Новий рік, а 
втікач так і не повернувся.

*  *  *  *  *
Дмитрикові було тяжко. Уже декілька 

діб ані крихти. Було дуже холодно. Під'їз-
ди на кодових замках, а якщо десь і вда-
валося проскочити, то не надовго — зна-
ходили й виганяли.

Як тяжко йти! Сил все менше. Сів пе-
репочити.

На ранок на тому місці, де присів ма-
лий, виросла кучугура снігу. А під нею 
спав вічним сном "вільний" Дмитрик.

Так буває в житті. Наш Спаситель при-
йшов, щоб ми не лишались сиротами в 
цьому злому світі. Він об’єднує Своїх. Там 
кожна душа може знайти любов і відчути 
турботу. Є й правила, без них ніяк. Утім, 
тим, хто любить Бога, вони не тяжкі. Не 
всі це розуміють, не всі згодні жити тихо 
й спокійно. Люди вибирають примарну 
"волю". І гинуть. Ота кучугура снігу й під-
ступний сон — символ залежностей, які 
присипляють сучасний світ.

Але можливість повернутися до Бать-
ка ще є.

Ярослав Лобань

З настанням холодів два їжачки, 
котрі зазвичай жили собі ок-
ремо, і такої особливої потре-

би одне в одному не зазнавали, почали 
наближатись. Може, й не усвідомлюва-
ли, але відчували, що зігрітись зможуть 
тільки пригорнувшись. Отже, стали ско-
р о ч у в а т и 
в і д с т а н ь . 
П р и ч о м у 
кожен сво-
їх почуттів 
о с о б л и в о 
не виявляв: усе робилося з достоїнством, 
щоби ніхто потім не дорікнув, що саме 
той (чи та) безсоромно кинувся в обійми. 
А потреба в єднанні була. Як говориться, 
холод не тітка… чи, напевно, це при-
слів'я про голод? Але яка ж різниця, бо 
холод, як і голод, не тітка з дядьком.

Отже, почали горнутись один до од-
ного. Все тісніше й тісніше. І тут трапила-
ся прикрість. Чим більше зближувались, 

тим болючіше відчували колючки сусіда. 
І це змушувало відсторонюватись. І, від-
повідно, збільшувало відстань. Але знову 
підступав зубатий холод, який миттєво 
робив шкіру синюватою, леденив лапки 
й серце. Отже, знову тулились один до 
одного, і тоді вже болі здавалося, можна 

с т е р п і т и . 
Кожен міг 
би й об-
р а з и т и с ь 
за в'їдливі 
уколи, але 

знав, що своїми колючками дошкуляє не 
менш. А окремо кожного чекала холод-
нокровна смерть.

Ось так і вчились вирішувати про-
блему всесвітнього похолодання. Зов-
сім близько – колючки, подалі – холод. 
Певен, і зараз вчаться. Бо лише так мож-
ливо врятуватись – горнутись до таких 
саме недосконалих і гостробоких, як 
сам… і терпіти, бо терплять і тебе.

Притча про їжаків
Побажання молодятам на весіллі

В одному невеличкому місті 
поруч мешкали дві сім'ї. 
Одне подружжя постійно 

сварилося, звинувачуючи одне одного 
у всіх бідах. З'ясовували, хто з них пра-
вий. А інші жили дружно: ні сварок у 
них, ні скандалів.

Дивується сварлива господиня ща-
стю сусідки. Заздрить.

Каже чоловікові:
— Піди-но, підглянь, як у них так ви-

ходить, щоб все гладко і тихо?
Прийшов той до сусідського будин-

ку, причаївся під відкритим вікном. Спо-
стерігає. Прислухається.

А господиня якраз порядок в домі 
наводить. Вазу дорогу від пилу витирає. 
Раптом задзвонив телефон, жінка від-
воліклася, а вазу поставила на краєчок 
столу, та так, що ось-ось впаде. І тут її 

чоловікові щось знадобилося в кімнаті. 
Зачепив вазу, та впала й розбилася.

— Ох, що зараз буде! — думає сусід.
Підійшла дружина, зітхнула з жалем і 

каже чоловікові:
— Пробач, дорогий. Я винна. Так не-

акуратно вазу поставила.
— Що ти, мила? Це я винен. Поспі-

шав і не помітив вазу. Ну та нехай. Не 
було б у нас більшого нещастя.

Боляче стисло серце у сусіда. При-
йшов він додому засмучений. Дружина 
до нього:

— Ну що ти так довго був? Подивив-
ся?

— Так!
— Ну і як там у них?
— Та у них — усі винні! Ось тому й не 

сваряться. А ось у нас всі завжди праві... 
Тільки у цьому й різниця.

В одному невеличкому мiстi…

Чому у вашій сім’ї Біблія займає таке 
почесне місце?

Вона для нас святиня. Ми віримо, що 
в ній відкрився людству Сам Творець. 
Саме в Біблії усім повідомлена ІСТИНА, і 
чим ближче людина до неї, тим щасливі-
шим буде життя. І сімейне теж. Через це 
вивчаємо її, досліджуємо, просто читає-
мо й заохочуємо до цього діток. Знаємо з 
практики, що це принесе багато радості 
в їхнє життя. Так, як і кожній людині.

Чому зазвичай жінки 
з християнських сімей не працюють, 

не роблять кар’єру?
Насправді жінки-християнки працю-

ють, скоріш усього, ще більше, ніж інші. 
Бо нерідко в них великі родини. Христи-
янка одночасно працює кухарем, вчи-
телем, прибиральницею, дизайнером, 
квітникарем, кравцем, вчителем музики 
тощо.

Хороша жінка тішиться з того, що 

віддає майже всю енергію своїй родині, 
де результатом будуть гарні, благородні 
люди. Сім’я — середовище материнської 
творчості й щастя. І немає жодної потре-
би шукати визнання десь на стороні. Такі 
пріоритети хороша мама передає і донь-
кам.

Навіщо заводити стільки дітей?
Чим їх потім годувати?

У цьому й різниця, що християни, 
спираючись на Св. Писання, вірять, що 
дітей не «заводять». Заводять котика чи 
морську свинку. Дітей дає Господь. Від-

повідно й ставляться до цього питання 
по-особливому. Батьки ж, розуміючи свій 
обов’язок, з Божою допомогою намага-
ються турбуватися і про матеріальне.

У нашій країні багатодітним непогано 
допомагає й держава. Разом з тим хри-
стияни намагаються жити без зайвого, 
скромно і привчають дітей працювати. 
І прислів’я «Бог дасть дитину, дасть і на 
дитину»— правдиве.

Чи відпочивають віруючі сім’ї?
Хіба їм не заборонені розваги?

Відпочинок — біблійне поняття. Хоча 

усе в житті повинно бути помірковано. 
Писання вчить, що часті розваги й відпо-
чинки призводять до нещасть і злиднів. 
Отже, спочивати повинен той, хто попра-
цював. Саме так робимо і вчимо діток.

Відпочинок родини — дуже важлива 
частина виховання й можливість побути 
з сім’єю. Правильно, якщо він спланова-
ний. Наприклад, раз на рік велика поїзд-

ка — на море, в гори… Якісь відвідини 
чи пікнік — частіше. Наприклад, «збере-
мо картоплю» — поїдемо з палатками на 
два дні в ліс. Разом з тим не забуваймо, 
що є пусті або й гріховні розваги.

Колись батьки не приділяли стільки 
часу й уваги дітям, а вони виростали 

кращими. Чому зараз не так?
Безперечно, суспільний моральний 

рівень падає. Зовнішній вигляд, стиль 
життя, ЗМІ, Інтернет стають все більш 
нечестивими. А діти виростають у цьому 
середовищі. Отже, й зусиль для вихо-
вання їх добрими християнами потрібно 
більше.

Але є обіцянка від Бога: «Де зростає 
беззаконня, примножується благодать». 
Отже, хто надіється на Бога — творіть 
християнське виховання і вплив. А ре-
цепт для цього той самий, що й у давни-
ну: «говори їм» — коли йдеш дорогою, на 
ліжку, за столом, в авто, в черзі… Вчи їх 
страху Божому. Застерігай і оберігай від 
нечестя світу.

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ
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Видання віруючих Євангельських християн-баптистів МСЦ   •   м.Київ   •   контактний телефон: 097-081-58-39   •   www.dvaberehy.info
Тексти цього видання містять імена Бога та назви святих місць, тому прохання ставитися до газети з повагою і не використовувати в неналежних цілях.

Видається на пожертвування віруючих. Розповсюджується безкоштовно.

Що менi робити, 
щоб спастись?
Таке питання поставив один 

римський воїн, про що йдеться 
у Новому Завіті (Дії святих апо-
столів 16, 30). Сталось це тоді, 
коли він побачив, що настав час 
міняти життя. 

Любий друже! Можливо, і в 
тебе в серці постали запитан-
ня, які хвилюють душу, і ти не 
знаєш, що робити.

Якщо хочеш справді бути з 
Богом тепер і в вічності, то по-
трібно стати  християнином, 
зробивши кілька кроків.

КРОК 1: познайомся із вчен-
ням Христа, з Його заповідями у 
Новому Завіті.

КРОК 2: признай себе грішни-
ком, що заслуговує на справед-
ливе покарання.

КРОК 3: повір, що Христос 
вмер на хресті також і за тебе. 
Він воскрес і робить вільним від 
гріха в момент навернення до 
Нього.

КРОК 4: щиро покайся. Для 
цього схились перед Ним в мо-
литві і попроси прощення за всі 
свої гріхи, а потім подякуй за 
дароване спасіння.

КРОК 5: уникай свідомого грі-
ха, молися, досліджуй Святе 
Письмо і виконуй те, що там на-
писане. Знайди справжніх хри-
стиян, які щиро навернулись до 
Бога.

Усе вищевикладене знайдеш 
у Новому Завіті, коли будеш чи-
тати і міркувати над ним.

*   *   * 
Шановні читачі, якщо у вас 

виникли питання, або з’яви-
лось бажання відвідати зібран-
ня (богослужіння), чи є потреба 
звернутися за духовною допо-
могою, то ви можете зателе-
фонувати за зручним для вас 
регіональним телефоном:

Вінницька обл. —
+38(067) 988-34-79, Антон;

Дніпропетр., Запорізька та 
Кіровоградська обл. —

+38(067) 140-47-48, Костянтин;

Житомирська обл. —
+38(097) 341-98-26, Анатолій;

Закарпаття —
+38(098) 622-78-90, Тимофій;

Західна Україна —
+38(067) 674-20-58, Віктор;

+38(066) 334-35-80, Тимофій;

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

Одеська, Херсонська та 
Миколаївська обл. —

+38(067) 161-17-38, Генадій;

Харківська, Полтавська та 
Сумська обл. —

+38(050) 295-29-34, Тимофій;

Хмельницька обл. —
+38(068) 101-49-14, Сергій;

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

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

ЦIКАВО ЗНАТИ

В армії Вадим Андрєєв ле-
жав у госпіталі в Уфимську. 
Саме там він познайомився 

з двірником, який там працював. У мину-
лому Едгард (так його звали) був лікарем, 
але спився...

Вік його давно перетнув межу 60. Він 
володів цікавими, енциклопедичними, 
знаннями і міг захоплююче про все роз-
повідати.

У госпіталі в той час працювали всі, 
хто міг, і навіть хворі, які видужували. Так 
і Вадиму дали завдання разом з Едгардом 
перетягувати ящики. У якийсь момент 
один з них відкрився і з нього посипали-
ся підшипники. Двірник взяв один з них, 
одягнув на палець і став крутити. А потім 
розповів Вадиму цікаву історію.

Це було під час 
війни. Необхідно було 
евакуювати психі-
атричну лікарню з 
України на схід. Але 
уявіть собі ситуацію: 
всюди щось вибухає, 
різкий шум, шугають 

літаки, крики, репет... Як в цій ситуації 
поводяться психічно нездорові люди? 
Правильно, вони некеровані. Абсолютно 
нікого не слухаються, намага-
ються сховатися, чіпляються за 
меблі в будинку.

І тут один з лікарів побачив 
ящик з підшипниками. Видно, 
хтось забув його в поспіху. Не-
довго думаючи, він одягнув ці 
підшипники на пальці психіч-
нохворих і показав їм, як треба 
ці штуки крутити.

І... сталося диво! Хворі кру-
тили підшипники і погоджу-
валися на все, що їм пропону-

вали лікарі. Вони так замкнулися на цих 
«крутилках», що дозволяли себе вести й 
садити в автомобілі.

Пізніше цей випадок був описаний 
вчителем Едгарда в його науковій роботі. 
Він говорив наступне: «Ідіотам необхідно 
в деяких випадках замикати, зациклюва-
ти свідомість, щоб їх голова не народжу-
вала нові думки й здогадки, що призво-
дять до несподіваних дій».

А тепер пройдіться вулицями й по-
дивіться на спінери, які крутять діти. Вам 
вони нічого не нагадують?

Г оловний фактор «підриву 
авторитету сімейних сто-
сунків» є пропагування его-

центризму: що «Я» відчуваю? Що «Мені» 
подобається чи не подобається? Як до 
«Мене» ставляться оточуючі? Чи «Я» ща-
сливий? Ось як вчать зараз. Суспільство 
орієнтують стати споживачем. Але чи 
міцні будуть відносини, якщо близькі ке-
руються думками про задоволення тіль-
ки власних потреб?

Що ж таке «сім’я» для пересічного 
українця? Це ми побачили, провівши не-
велике опитування:

•  Тато, мама, діти... Радість, ща-
стя. Це те місце, де тебе розуміють.

•  Сім’я — планета, на якій живу і за-
ради якої існую.

•  Це — головне, для чого живеш. Всі 
турботи, помисли, бажання, праця — 
все для цього. Діти, онуки, чоловік... 
заготовки, консервація…

• Сім'я — це піклування, взаємо-
розуміння... Почуття цілісності. 
Звичайно, це й постійна робота над 
вдосконаленням відносин... Й цілі, які 
ставимо разом й досягаємо. Це скарб, 
який потрібно берегти.

•  Сім'я — це відповідальність... а 
ще найцінніше і найдорожче на світі, 
що маю, хоча й забирає багато часу 
та сил.

•  Мабуть, таке місце, де ти відчу-
ваєш спокій та впевненість. Хтось 
казав, що вона — маленький рай на 
землі. Людину завжди тягне додому.

•   Це маленьке суспільство, де тебе 
захищають, лікують, а головне – лю-
блять таким, який ти є.

• Співчуття, готовність слухати 
та пробачати.

•   Найтепліше місце на землі!
• Сім’я — це любов, повага, добрі 

відносини, терпіння, переживання, і 
навіть страждання... Отже, все, що 
називається життям.

• Там, де на тебе чекають, лю-
блять... і можна заховатися від «жит-
тєвої негоди».

• Близькі підтримають, зрозумі-
ють і не засудять. Сім’я — це святиня!

Отже, для українців поняття сім’ї за-
лишається осередком чогось доброго. 
Чимало людей говорять, що це те місце, 
де їх розуміють, люблять, терплять... Хо-
четься вірити, що так і є насправді. Але 

постає друге питання: якщо сім’я — це 
«святе», то чому так часто нехтуємо нею? 
Зазвичай, більшість людей краще пово-
дять себе серед чужих, ніж у себе вдо-
ма... Чи просто хочемо, щоб було добре 
тільки нам? Чи прагнемо зрозуміти своїх 
рідних? Запитайте себе, як часто проки-
далися вранці з такою думкою: «Як мені 
сьогодні зробити своїх рідних щасливі-
шими? Чим би їм допомогти?»

Однак частіше думаємо саме навпаки: 
«Як я втомився (втомилася)! Як мені важ-
ко! І чому всі агресивні до мене?» І так ча-
сто-густо висуваємо претензії рідним, що 
вони щось роблять не так, як треба... Так 
легко «кидаємося» словами, які ранять... 
Недаремно в Біблії говориться: «Коли ж 
хто про своїх, особливо про домашніх, не 
дбає, той... гірший від невірного». Мож-
ливо, прийшов час подбати не тільки про 
власне «Я», але й про те, як зробити жит-
тя своєї родини спокійнішим та щасливі-
шим?! Чи не почати вже сьогодні?

Альона Гордієнко

2. Господар справи з виробництва 
свічок. 3. «Чоловік... образ і слава 
Бога...» А жінка для чоловіка? 1 Кор 
11, 7. 4. Малюнок. 5. Малюнок. 7. Брат 
апостола Петра, котрий привів його 
до Христа. 8. Малюнок. 9. Священне 
завдання однієї з сімей левитів, яким 
доручений був ковчег. 10. Ворог на-
роду Божого, якого знищила смілива 
й богобійна жінка Яїл. 12. Малюнок. 
13.  Пророк, який особисто іноді за-
знавав нападів від рідні за свою жін-
ку. 14.  Косметичний засіб, яким іноді 
пробують замаскувати вади лиця. 
15. Батько, який одного з синів назвав 
«Забув я дім батька». 16. Старовинна 
назва світильника, переважно вулич-
ного. Смолоскип. 17. Водний тран-
спорт. Так іноді поетично-образно 
називають сім’ю. 18. «Хоч і срібний, та 
настане мить, що й він порветься»,— 
пише мудрець. 18. Число, яке в Іва-
на Богослова назване «числом люд-
ським». 19. Так, за Біблією, називають 
огидність у людей зіпсутого розуму, 
яка відома з древності як мерзота і є 
напастю для сім’ї сьогодні. 20. Піклу-
вання про когось, що-небудь, догляд 
за кимось. 21. Один з проявів любові 
в сім’ї, пов’язаний з відвертою дові-
рою одне до одного. 22. Вогонь, який 
спроможний як обпекти, так і зігріти 
душу, особливо в родині. 23. Богобо-
язна, скромна і тиха жінка, яку Бог за 
молитвою благословив особливим 
сином-пророком.

Моя родина – це «святе»?
Сучасна культура має тенденцію до нівелювання сімейних відносин, які бом-

бардуються з усіх сторін. Класична сім’я — тато, мама та діти, які піклують-
ся одне про одного та навіть живуть одне заради одного, стає чимось застарі-
лим. Таких родин все меншає...

СПІНЕР
Це повідомив Вадим Андрєєв в од-

ній із соціальних мереж. Його роздуми 
цікаві й призводять тільки до одні-
єї думки: хтось або хоче нажитися 
на експериментах, проведених ще в 
СРСР, або навмисне працює, щоб наші 
діти менше думали.


