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

ДВА БЕРЕГИ

Подружні ревнощі — 
це добре чи погано?

Подружні ревнощі — явище давнє 
і часто пов'язане з невірністю. В язич-
ницькій міфології богиня Гера за зра-
ду Зевса зі жрицею Іо вилила гнів не на 
нього, а на свою суперницю — ство-
ривши гігантського ґедзя, який гнав... 

СТ. 3

Історія одного кохання
Історія любові починалася дуже 

романтично. Молоденька чернігів-
ська вчителька приїхала за путівкою 
до Криму, де на пляжі познайомилася 
з цікавим хлопцем. Він був розумним, 
талановитим, присвячував їй вірші і 
професійно грав на гітарі.

СТ. 4

Формула ідеальних 
відносин

Компанії, де показник похвали втри-
чі перевищував критику, процвітали. 
Після детального аналізу сотень таких 
установ та приватних фірм був визна-
чений точний коефіцієнт: похвала по-
винна перевищувати критику в 2.9013...

 СТ. 7

Так, Отче!
Особливі випробування прийшли в 

1972 році. Олена навчала дітей у церкві 
вірити в Бога і любити Його Слово, а це 
дуже не подобалося атеїстам. Її звину-
ватили в залученні дітей до релігії і по-
садили на два роки до в'язниці. Абрам 
змушений був ходити на роботу...

СТ. 5

Яка любов врятує світ?
Те що його потрібно рятувати — факт незаперечний. Адже список згубних пороків чималий.

Нам давно нав’язували думку, що «краса врятує світ» і з цим твердженням можна частково погодитися. Однак варто 
зауважити, що з таким завданням спроможна впоратися не подіумна підфарбована егоїстична краса, а справжня, 
жертовна. Вона не завжди впадає в очі, а іноді й зовсім не приваблива. Зате носить високе, величне ім’я — любов, яку ще 

древні греки визначили особливим терміном — «АГАПЕ». Саме така любов-агапе здатна врятувати світ. 
Про неї і йдеться мова в даному випуску.

Н е щодавно я з сім’єю йшов 
додому центром міста. По-
чаток літа, сонячна погода, 

обідня пора. Хтось вигукнув: «Дивіть-
ся, повітряні кульки!» Ми підняли заці-
кавлені погляди догори. У небі гарною 
зграйкою летіли наповнені гелієм ко-
льорові кульки. На світло-синьому тлі 
неба вони виглядали казково, тому на 
якусь мить уся дітвора затамувала по-
дих. Хвильку помилувалися, відповіли 
на дитячі запитання про гелій, останні 
дзвоники, випускні бали, традицію ви-
пускати кульки, загадуючи бажання, і 
пішли додому.

Наша дев’ятирічна донечка ще за-
трималася на вулиці, щоб краще їх роз-

дивитися. Через деякий час вона при-
бігла додому, тримаючи в руках одну 
із них: «Тату, мамо, до нас кулька при-
йшла!» Дивина! Наповнена гелієм, куль-
ка чомусь не знялась у небо, а летіла на 
висоті одного метра над землею. Стріч-
ка волочилася асфальтом, наче сама 
просилася до рук. Тому дитина зробила 
висновок, що кулька «до нас прийшла».

Придивились до «гості», а там папі-
рець із дитячим почерком. Хтось напи-
сав свою бажану мрію… Не часто дово-
диться у душу до когось заглядати, щоб 
найпотаємніші мрії дізнатися. Мабуть, 
це те найцінніше бажання, здійснення 
якого чекаєш лише від Господа Бога. 
Що би могла написати сучасна дитина, 

якби у неї з’явилася нагода звернутися 
до небес?

Я взяв той папірець, розгорнув і в го-
лос прочитав: «Хочу, щоб моя мама була 
вдома». Усі притихли…

Замислився і я: а що мої діти напи-
сали б? Може, давно чекають від мене 
теплого слова? Коли востаннє я про-
сто сидів біля їхнього ліжечка ввечері 
і розмовляв про те, як минув день? Ми 
по-дорослому думаємо-переживаємо 
про їхнє майбутнє (особливо випускни-
ків), а вони просто хочуть, щоб ми були 
поруч сьогодні.

Тату, мамо, що «замовить» у Бога 
сьогодні ваш син чи донька, якщо у них 
буде така можливість? 

P.S.: ця реальна подія відбулася у 
Здолбунові. Хочу звернутися до авто-
ра цього листа у небо, про який роз-
повідаю. Дитино! Я не знаю твого віку і 
сімейних обставин, але хочу підтрима-
ти тебе. Цей лист не випадково «при-
йшов» до нас! Господь Бог, якому ти це 
написала, захотів, щоб ми прочитали і 
помолилися за тебе, твою маму і вашу 
родину. Якщо ти впізнаєш себе у цій 
розповіді, хочу, щоб знав (знала), що, 
коли навіть рідні забудуть чи покинуть 
тебе, то Бог ніколи не залишить. Він 
знає твої найпотаємніші бажання і го-
товий прийти на допомогу. Молися до 
Нього! І люби Його!

Юрій Назарук, 
(063)847-94-94, Здолбунів

У стрічках новин проскочила 
така невеличка замітка. Після 
землетрусу в Японії, коли ря-

тувальники дісталися до руїн одного з 
будинків, крізь тріщини в стіні побачили 
тіло молодої жінки, яка опустилася на 
коліна, наче молилась і, нахилившись 
вперед, руками щось охоплювала. Зруй-
нований дім пошкодив їй спину і голову.

З великими труднощами лідер ря-
тувальників просунув руку через вузь-
ку щілину, щоб переконатись чи жінка 
ще жива. Проте її холодне тіло свідчило 
про зворотне. Разом із рештою команди 
він покинув будинок, щоб досліджувати 
інші завали. Але якась непереборна сила 
знову кликала керівника групи до цього 
дому і він повернувся, щоб дослідити міс-

це де було тіло жінки. Раптом скрикнув 
від хвилювання: «Дитина! Тут дитина!»

Вся команда 
швидко кину-
лась ретельно 
розбирати купи 
уламків навко-
ло загиблої. Під 
нею лежав тримі-
сячний хлопчик, 
загорнутий у кві-
тчасту ковдру. 
Очевидно, жінка 
п о ж е р т в у в а л а 
собою заради 
порятунку сина. 
Коли будинок по-
чав розпадатися, 
вона закрила його 

своїм тілом. Маленький хлопчик все ще 

міцно спав, коли керівник команди взяв 
його на руки. Швидко прибув лікар, щоб 
обстежити дитину. Розгорнувши ковдру, 
він побачив мобільний телефон, на екра-
ні якого висвітлилося текстове повідом-
лення: «Якщо ти виживеш — пам'ятай, що 
я люблю тебе!» Цей телефон переходив із 
рук у руки. Кожен, хто читав написане, 
плакав. «Якщо ти виживеш — пам'ятай, 
що я люблю тебе!»

Така любов матері...
Але вона мала порівняно з любов’ю 

Творця до своїх дітей, Який не рятував 
Себе, а віддав життя за всіх нас. Щасли-
вий той, хто здатний оцінити і прийня-
ти цю жертву зі сльозами покаяння і 
подяки. 

«Якщо ти виживеш — пам'ятай, що я люблю тебе!»

Що наші діти «замовляють» у Бога?



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Б іблія стверджує, що люди 
створені за Божим образом 
і подобою. Це означає, що 

в нас закладено безліч властивих Йому 
переживань і почуттів. Одним із них є лю-
бов. Це почуття здатне на дивовижні по-
двиги і відчайдушні вчинки.

Любов Божа настільки сильна, що на-
віть гріхопадіння людини не в силах зага-
сити її прояви.

Біблія розповідає історію стосунків 
Давида з непокірним Авесаломом. Незва-
жаючи на негідну поведінку сина, бать-
ко продовжував його любити. Це у всій 
повноті відкрилось після смерті Авесало-
ма. Почувши звістку про загибель сина, 
згорьований Давид волав: «Сину мій, Аве-
саломе, сину мій! Сину мій, Авесаломе! О, 
якби я був помер замість тебе, Авесало-
ме! Сину мій, сину мій!» (Друга книга Саму-
їлова, 19:1).

Кожний справжній батько може зро-
зуміти і оцінити бажання Давида. Хоча і 
свавільний, але все ж син, плоть від його 
плоті і кість від костей його. Ми бачимо, 
як сильно бажав батько врятувати життя 

юнакові, навіть якби для цього сам мав 
загинути замість нього. Але, на жаль, 
цьому не судилося статися, час назад не 
повернути.

Та навряд чи Давид вигукнув би щось 
подібне, дізнавшись про смерть кого-не-
будь зі своїх воїнів, або далеких родичів, 
чи зовсім незнайомих йому людей. Такої 
любові на це у нас просто не вистачає.

Тому його приклад є лише блідою 
тінню, що ілюструє безмірну любов Бога 
Отця до Свого творіння. Всі люди, без ви-
нятку, повстали проти Творця і зробились 
невірними синами. Цей заколот виявився 
в небажанні жити за Божими заповідями. 
Справедлива відплата вимагала негай-
ного знищення бунтівників, але Бог на-
стільки полюбив світ, що забажав помер-
ти замість Своїх дітей. І якщо у Давида це 
залишилось лише у бажанні, то у Господа 
виконалось на ділі.

Для реалізації Свого задуму Бог явився 
світові в тілі Сина Свого Ісуса Христа, Який 
помер замість людей на хресті. «Так-бо Бог 
полюбив світ, що дав Сина Свого Єдино-
родного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не 

згинув, але мав життя вічне» ( Івана, 3:16).
Якщо Давидові не вдалося померти 

навіть за одну, нехай і саму близьку йому 
людину, то Бог зробив це за всіх повста-
лих проти Нього синів і дочок. У Ісуса була 
сім'я: мати, батько, брати, а також друзі в 
особі учнів-послідовників. Але Він помер 
не тільки заради них. Сила і вишина Божої 
любові поширилася на всі далекі племена 
і народи, серед яких знаходяться і укра-
їнці. «Бо Христос, коли ми були ще недужі, 
своєї пори помер за нечестивих. Бо навряд 
чи помре хто за праведника, ще-бо за до-
брого, може, хто й відважиться вмерти. 
А Бог доводить Свою любов до нас тим, 
що Христос умер за нас, коли ми були ще 
грішниками» (Послання до римлян, 5:6-8).

У Бога немає далеких чи близьких ро-
дичів, всі ми є Його творінням, а значить 
синами і дочками. Авесалом став проо-
бразом безповоротно зниклого у своє-
му повстанні блудного сина. Ми схожі на 
нього. Різниця лише в тому, що, на відміну 
від Авесалома, ще живемо.

Давид не зміг врятувати сина, а Ісус 
здійснив Своє бажання померти за гріхи 
всіх людей на Голгофському хресті. Во-
істину Божа любов рятує світ.

Євген Бочаров

В арто зауважити, що я не прово-
дила серйозного дослідження 
з детальним аналізом чи порів-

нянням отриманих результатів. Мене ціка-
вило лише те, які відповіді в першу чергу 
отримує людина, поставивши це питання в 
даному середовищі.

Отже, «запитавши» у google «Що таке ко-
хання?», читаємо наступне:

«Кохання — це джерело натхнення, ра-
дості, енергії, стимул жити та творити, 
створювати і вдосконалюватися. Це не-
передаване відчуття захвату та щастя, 
що ти любиш і тебе люблять! Це бажання 
дарувати радість коханій людині, робити 
приємні сюрпризи, бути поруч».

«Кохання — найсвітліше почуття 
у світі. Воно возвеличує, окриляє, придає 
впевненості в собі. Це почуття оспіву-
ється в піснях, змальовується художни-
ками, описується поетами. Я думаю, що 
любов — це коли людина відчуває себе 
потрібною комусь».

Вікіпедія стверджує, що «Любов — по-
чуття глибокої сердечної прихильності до 
особи, прив'язаності або сильного інтересу 
до когось чи чогось. Любов'ю називають вну-
трішній, духовний потяг до чого-небудь; 
глибоку повагу, шанобливе ставлення чи 

приязнь до людини; стосунки між чолові-
ком і жінкою, викликані прихильністю, або 
інтимні стосунки між ними».

Ознайомившись із такими визначення-
ми про кохання, варто зауважити, що між 
ними всіма є дещо спільне, а саме — пози-
ціонування його як почуття, що виникає 
в людини, та позитивні емоції, які це по-
чуття приносять.

Але прийнявши таку точку зору, ми 
потрапляємо у велику небезпеку. Якщо 
сприйматимемо кохання лише як приємні 
почуття та емоції, то рано чи пізно розча-
руємося у цьому. Адже будь-яка людина, що 
мала досвід стосунків, скаже, що насправді 
кохання далеко не завжди приносить по-
зитив та емоційне піднесення. В більшості 
випадків воно вимагає від тебе щоденної 
праці над собою, пошуку компромісів та ак-
тивних дій.

Але з яких надійних джерел ми можемо 
отримати справжню відповідь на питання 
«Що таке кохання»? Я пропоную звернути-
сь до джерела, яке витримало перевірку 
тисячоліттями і є близьким для кожного з 
нас, до Біблії. Це книга, в якій можна знайти 
відповіді на питання, що хвилюють мільйо-
ни людей. У чому сенс людського життя? Що 
чекає на нас після смерті? І, звичайно, що 

таке кохання?
Але на відміну від інших джерел, Біблія 

— це не лише чиясь суб’єктивна думка. За 
нею стоїть авторитет Того, Хто є Творцем 
Всесвіту і людини. А тому Їй можна беззапе-
речно довіряти, адже хто краще за Творця 
може відповісти на питання, які хвилюють 
Його творіння…

У 13 розділі Першого послання до Ко-
ринтян Апостол Павло пише відомі бага-
тьом слова: «Любов довготерпить, любов 
милосердствує, не заздрить, любов не ве-
личається, не надимається, не поводиться 
нечемно, не шукає тільки свого, не рветься 
до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, 
але тішиться правдою, усе зносить, вірить 
у все, сподівається всього, усе терпить! Ні-
коли любов не перестає!»

Про що йдеться в даному уривку? 
Про емоції? Почуття? Чи про людські дії 
та рішення?

Бог через Апостола Павла відповідає 
нам, що кохання — це не пошук задоволен-
ня власних емоційних потреб, але рішення 
цілковито жертвувати собою заради інших, 
які часто на це не заслуговують.

Однак де взяти сили, щоб любити такою 
любов’ю? Чи можемо ми самі генерувати її? 
На це питання також знаходимо відповідь у 
Священному Писанні. Апостол Іван у Пер-
шому посланні 4:7-8 закликає: «Улюблені, 
— любім один одного, бо від Бога любов, і ко-
жен, хто любить, родився від Бога та відає 
Бога! Хто не любить, той Бога не пізнав, бо 
Бог є любов!».

Для того, щоб бути здатними любити 
справжнім, безкорисним та жертвенним ко-
ханням, ми повинні пізнати Бога та отрима-
ти від Нього духовне народження.

Як це зробити?
Якщо щиро розкаємось у гріхах та при-

ймемо Ісуса Христа своїм Господом та Спа-
сителем, Бог дасть нове духовне народжен-
ня і зробить нас зовсім іншою людиною, яка, 
перебуваючи в Ісусі Христі, здатна довго-
терпіти, милосердствувати, не заздрити, не 
величатись, не надиматись, не поводитись 
нечемно, не шукати тільки свого, не рвати-
ся до гніву, не думати лихого, не радіти з не-
правди, але тішитися правдою, усе зносити, 
вірити, сподіватися, усе терпіти…

Потрібно пам’ятати, що Бог хоче напов-
нити і твоє серце Своєю любов’ю. Любов’ю, 
яка здатна змінити світ.

Наталя Майбук

Куди найчастіше звертається сучасна молодь для того, щоб отримати 
відповіді на хвилюючі питання? Google, Вікіпедія, тематичні форуми… 
Для того, щоб побачити, як позиціонується концепт «кохання» в 
сучасному інтернет-просторі, вирішила проаналізувати саме ці джерела.

Що таке кохання?
Визначення сучасного світу

Хоч і негідний, але син

П ісля того полюбив Самсон 
одну жінку, яка жила в до-
лині Сорек; ім’я їй Деліла.

До неї прийшли володарі филистим-
ські і говорять їй: «Умов його і вивідай, у 
чому велика сила його і як нам здолати 
його, щоб зв’язати його і впокорити його; 
а ми дамо тобі за те кожен тисячу сто ше-
келів срібла».

І сказала Деліла Самсону: «Скажи мені, 
в чому велика сила твоя і чим зв’язати 
тебе, щоб упокорити тебе?» Самсон ска-
зав їй: «Якщо зв’яжуть мене сімома си-
рими тятивами, які ще не висушені, то я 
зроблюся безсилим і буду, як і інші люди». 
І принесли їй володарі филистимські сім 
сирих тятив, які ще не висохли, і вона зв’я-
зала його ними. А засідка сиділа у неї в 
спальні. І сказала Деліла йому: «Самсоне! 
Филистимляни йдуть на тебе». Він розі-
рвав тятиви, як розривають нитку з клоч-
чя, коли перепалить її вогонь… 

І сказала Деліла Самсонові: «Ось ти 
обманув мене і говорив мені неправду; 
скажи ж тепер мені, чим зв’язати тебе?» 
Він сказав їй: «Якщо зв’яжуть мене новими 
мотузками, які ще не були у використан-
ні, то я зроблюся безсилим і буду, як інші 
люди». Деліла взяла нові мотузки, і зв’яза-
ла його, і сказала йому: «Самсоне! Фили-
стимляни йдуть на тебе»… І зірвав він їх з 
рук своїх, як нитки.

І сказала Деліла Самсонові: «Досі ти 
обманював мене і говорив мені неправ-
ду; скажи мені, чим би зв’язати тебе?» Він 
сказав їй: «Якщо ти увітчеш сім кучерів 
голови моєї в тканину і приб’єш її цвя-
хом до ткальної колоди, то я буду безси-
лим, як і інші люди». І уткала в тканину, і 
прикріпила їх до колоди, і сказала йому: 
«Филистимляни йдуть на тебе, Самсоне!» 
Він пробудився від сну свого і висмикнув 
ткальну колоду разом із тканиною.

І сказала йому Деліла: «Як ти можеш 
говорити: ”Люблю тебе”, а серце твоє не 
зі мною? Ось ти тричі обманув мене і не 
сказав мені, в чому велика сила твоя». І 
оскільки вона словами своїми докучала 
йому кожного дня і мучила його, то душі 
його стало важко до смерті. І він відкрив 
їй усе своє серце, і сказав їй: «Бритва не 
торкалася голови моєї, тому що я назо-
рей Божий від утроби матері моєї; якщо 
ж поголити мене, то відступить від мене 
сила моя; я зроблюся слабким і буду, як 
інші люди». Деліла, побачивши, що він 
відкрив їй усе своє серце, послала і по-
кликала володарів филистимських, ска-
завши їм: «Прийдіть тепер; він відкрив 
мені все своє серце».

І прийшли до неї володарі филистим-
ські, і принесли срібло в руках своїх. І 
приспала його Деліла на колінах своїх, 
і покликала чоловіка, і веліла йому об-
стригти сім кучерів голови його. І почав 
він слабнути, і відступила від нього сила 
його… Филистимляни взяли його і вико-
лоли йому очі, привели його в Газу й ску-
вали його двома мідними ланцюгами, і він 
молов у домі ув’язнених. 

Біблія, Книга суддів 16:4-21

Самсон – 
жертва любові



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

С утність ревнощів
Серед основних причин такого 

почуття кандидат психологічних 
наук Сергій Романенко виділяє наступні: 
недовір’я, невпевненість у собі, пам’ять 
про минулі негаразди і незадоволення 
статевим життям. На останньому аспекті 
він пропонує зупинитися окремо, оскіль-
ки людина, яка по суті відкинута, починає 
сумніватися не тільки в своїй привабливос-
ті, а й у вірності другої половини. Велика 
кількість звернень до психологів саме з цієї 
причини. В силу подібних обставин багато 
хто вже не бачить у шлюбі колишніх пере-
ваг і задоволень. Але найбільша проблема 
— страх самотності.

Є певні особливості ревнощів за ста-
тевою ознакою. І вони суттєво різняться. 
Зазвичай жінки турбуються про «емоційні 
невірності», а чоловікам важливіше знати, 
чи був флірт або факт зради. Основна 
реакція жіночих ревнощів — скандали, 
а чоловічих — рукоприкладство. З ог-
ляду на те, що гормональний фон жінки 
може змінюватися по кілька разів на 
день, причин для таких переживань у 
неї більше, ніж у чоловіків, які схильні 
швидше до скоєння вбивств або суїци-
дів на ґрунті ревнощів. Жінки, як прави-
ло, використовують більш «гуманні» засоби 
розправи з коханками або невірними чоло-
віками. Вони вдаються до стеження (вима-
гають паролі соцмереж, пояснення причин 
пізнього повернення додому або з'ясову-
ють, хто постійно дзвонить).

Як правило, у тих, хто ревнує, уяв-
лення про любов сильно спотворене. 
Адже те, що пов'язано з порівняннями, 
оцінюванням, виставленням умов — не 
є коханням. Бо якщо чоловік і жінка дійсно 
один одного полюбили, то в таких відноси-
нах немає місця недовірі. Тим, хто ревнує, 
здається, що любити необхідно за щось. І 
сучасна секулярна культура підштовхує нас 
до такого сприйняття: люблять хороших, 
красивих, багатих. «Поки я не схудну, хто 
зверне увагу?», «Якщо не буде нормальної 
машини, кому я потрібен?» Ця ідея обумов-
леної любові нерідко призводить до ревно-
щів, які є прямим наслідком неправильно 
закладених підстав шлюбу. А значить, щоб 
виправити таке становище, потрібно почи-
нати саме з них.

Зазвичай ревнощі керуються почуттям 
страху втратити кохання, але Писання го-
ворить, що «страху немає в любові, але до-
сконала любов проганяє страх геть…» (1 
Івана, 4:18). Тому чим більше дружина спо-
кійна за вірність свого чоловіка, тим біль-
ше буде йому подобатись. І навпаки, коли 
показуватиме свої ревнощі, то відштовхне 
його. Іншими словами, тут має місце зво-
ротна реакція. Справжню любов втратити 
неможливо, оскільки вона не перестає (1 
Кор., 13: 1-8). Тому з роками тільки міцніє, а 
не слабшає.

Виправдані ревнощі
Деякі подружжя вважають, що ревно-

щі — це завжди негативне явище, з яким 
потрібно боротися. Однак це не так. Ви-
правдані ревнощі переслідують зовсім інші 
цілі, ніж невиправдані. Якби вони не при-
нижували гідність улюбленого, ми ніколи 
б у Біблії не знайшли таких слів: «Але вони 
спокушали та гнівили Бога Всевишнього, і 
Його постанов не додержували, відступали 
та зраджували, немов їхні батьки, відвер-

нулись, як викривлений лук; засмучували 
Його своїми висотами і бовванами своїми 
викликали ревність Його» (Пс. 77: 56-58). 
Виявляється, ревнощі не завжди бувають 
безпідставними, але іноді провокуються 
непорядністю подружжя.

Якщо пізнє повернення додому чоло-
віка (дружини) або довга відсутність стали 
регулярними, тоді необхідно бити на спо-
лох і з'ясовувати відносини. За свою честь 
варто стояти. Тому не дозволяйте витира-
ти об себе ноги, коли він (вона) у вашій 
присутності захоплюється іншими. Тому, 
як тільки з'являються стійкі 
о з н а - ки порушення 
шлюб- н о г о 
сою- зу, по-

друж-

жя повинно знайти час для відвертої і 
серйозної розмови. І якщо існують вза-
ємні претензії, відразу вжити належних 
заходів щодо збереження шлюбу.

Замість яскраво виражених егоїстичних 
інтересів виправдана ревність бореться за 
свого коханого і при цьому не буде засто-
совувати фізичного насильства або більш 
«м'яких» засобів впливу, тому що головна її 
сила — це молитва і довір'я Богу.

Невиправдані ревнощі
Якщо раптом зачепило те, як привітно 

чоловік спілкується зі своїм колегою по те-
лефону, важливо поставити собі запитання: 
чому виникають такі почуття? Можливо, 
проблеми з «завищеною самооцінкою»? І 
коли наші надмірні очікування та вимоги не 
дозволяють чоловікові усамітнитися, швид-
ше за все, ви — закінчений егоїст. Бажання 
мати особистий час не є ознакою відсутно-
сті або втрати любові до жінки. Це — при-
родне бажання відволіктися від побутових 
проблем, усамітнитися з метою відпочинку, 
захист від одноманітності.

У корені неприпустимих ревнощів 
лежить помилковий погляд на дружину 
(чоловіка) як об’єкт особистої власно-
сті, який можна прирівняти до бездуш-
ної речі, забуваючи, що в неї (нього) 
теж є почуття. Цей егоїстичний підхід 
робить ревнощі однією з найболючі-
ших проблем у сімейному житті, ви-
кликаючи надмірні прискіпливості, 
підозри, завищені вимоги, маніа-
кальні стеження, непримиримість. 
Але найнебезпечніша ситуація, коли 
постійні і необґрунтовані ревнощі — 
симптом психічного відхилення.

З ревнощами потрібно боротися, 
оскільки вони мають здатність про-
гресувати і поневолювати будь-кого з 
подружжя. Дійшовши до відповідної 
кондиції, вони можуть виникнути аб-
солютно на порожньому місці, поро-
джуючи придумування, фантазії, підоз-
ри, вистежування, інтерпретації зовсім 
простих речей як небезпечних для 
сім’ї.

Як можна впоратися з 
ревнощами

Перш ніж вступати до шлюбу, важливо 
усвідомити, чи достатньо ви знаєте один 
одного і можете у всьому довіряти? Важ-
ливо зрозуміти, що ревнощі вражають 
неблагополучні в моральному і духов-
ному аспектах сім'ї, оскільки бувають на-
слідком елементарного незнання свого 
обранця. Довірчі відносини ґрунтуються 
на готовності не приховувати від коханої 
людини власні слабкі, вразливі місця і 
максимально чесно говорити та попере-
джати про них.

Ревнощі набагато легше попередити, 
ніж вилікувати. Тому зверніть увагу 

на поради досвідчених фахівців.
1. Більше хваліть, навіть за 

незначні досягнення або успіхи. 
Не припиняйте виявляти знаки 
уваги, турботу і допомагати у 

повсякденних справах. Не 
лише говоріть про свою 
любов, а показуйте її на 
ділі.

2. Не порівнюйте себе 
з іншими, особливо краси-

вими, багатими і успішни-
ми, оскільки Ви — унікальна і 

єдина особистість.
3. Якщо Ви незадоволені своїм чолові-

ком (дружиною), постарайтесь вирішити 
це питання особисто з ним (нею), перш 
ніж про це дізнаються ваші або його ро-
дичі. Не звертайтесь за допомогою до 
рідних, коли питання стосується ревно-
щів. Цю проблему неможливо вилікувати 
раціонально, особливо жінкам. Тут мар-
но виправдовуватись, щось доводити, 
оскільки проблема криється в емоційно-
му, а не на раціональному рівні.

4. Жінки, не сприймайте свого чолові-
ка як ідеал, оскільки всі ми люди і здатні 
помилятися! Тому зберігайте шляхетну 
терпимість до його дрібних помилок. 
Дуже корисно, щоб така позиція була вза-
ємною. Так само не треба комплексувати 
з приводу того, що не гідні любові свого 
чоловіка. Не припустимо панікувати, що 
він може легко вас розлюбити, кинути і 
піти з дому. Наберіться мужності, щоб бо-
ротися за збереження свого шлюбу.

5. Ніколи не позбавляйте ревнивого 
чоловіка або дружини своєї поваги і ніж-
ності. Рано чи пізно кохана людина зро-
зуміє Вас і піде назустріч. Повна ізоляція 
лише погіршить відносини.

6. Періодично надавайте своєму чоло-
вікові або дружині час для задоволення 
особистих інтересів. Не бійтеся коротко-
строкових поїздок, хоча перевага повин-
на бути надана спільному відпочинку.

7. Завжди підтримуйте реальне спіл-
кування один із одним. Якщо чоловік або 
дружина не отримують емоційного задо-
волення, тоді вони близькі до депресії, 
ревнощів або й зради.

Якими б не були важливими для шлю-
бу зовнішні чинники (краса, забезпече-
ність, здоров'я), але внутрішні (духовні 
основи, світогляд, особисті якості, темпе-
рамент) набагато важливіші.

Висновок
Ми щойно ознайомилися з таким яви-

щем як подружні ревнощі, які продовжують 
псувати сімейне життя багатьом. Реальна 
статистика їхньої руйнівної роботи в Україні 

така: розпадається кожен п'ятий шлюб, і на 
цьому ґрунті велика кількість кримінальних 
справ з каліцтвами та вбивствами.

Але впоратися з цією проблемою знач-
но легше віруючим людям. І питання не в 
тому, що вони покликані терпіти обставини, 
що склалися. Ревнощі сильно послаблю-
ються у своєму зародку, коли молоді люди 
тільки починають утворення нової сім'ї на 
духовних засадах. Тому в житті християн 
зазвичай не завдають стільки проблем, як 
у нерелігійних сім'ях. І, говорячи відверто, 
часто ревнощі провокуються аморальною 
поведінкою подружжя, що абсолютно не-
припустимо у християнських відносинах.

Звичайно, Бог любить усіх людей, бажа-
ючи їм тільки добра. Та як не дивно, багато 
хто ухиляється від Його допомоги, потім ди-
вуючись: «Чому ж Він не допомагає?»

Геннадій Гололоб

Подружні ревнощі — явище давнє і часто пов'язане з невірністю. В язичницькій міфології богиня Гера за зраду Зевса зі жрицею Іо вилила гнів не на нього, а на 
свою суперницю — створивши гігантського ґедзя, який гнав нещасну (перетворену на білу корову) аж до Єгипту.З того часу виникло чимало художніх творів, 
що описують дане явище. Нам відомі Отелло з його згубними ревнощами і «Анна Карєніна» Толстого — яскравий зразок безпідставних підозр, пов’язаних із 

цілою низкою комплексів, які переслідували її з минулого досвіду. Але що ж це таке — подружні ревнощі і як до них ставитись?

С атирик Джордж Гарлін сказав: 
«Ми полетіли в космос і повер-
нулись, але нам важко пройти 

під’їзд та познайомитись із новим сусі-
дом».

Дійсно, ми живемо в еру, коли люди 
все менше контактують у реальному жит-
ті — все більше у віртуальному.

Я мешкаю на першому поверсі багато-
поверхівки. Квартиру винаймаємо тимча-
сово, тому не наважувався знайомитися з 
сусідами.

Серед них виділявся один чоловік по-
хилого віку. Під час короткого знайомства 
виявилось, що він живе на одному повер-
сі з нами, у минулому був викладачем у 
ВНЗ, мав сім’ю, посаду, гарну роботу… 
Та 16 років тому пережив інсульт, який 
кардинально змінив його життя. Роботи і 
посади не стало, сім’я розсипалась, кошти 
пішли на лікування. А зараз сидить дідусь 
самотньо на лавці та мовчки киває голо-
вою сусідам: розмовляти важко.

Шкода його стало, тож ми почали при-
діляти йому увагу: іноді дружина занесе 
гостинця, а я подарував аудіозапис Біблії, 
хоча він казав, що у Бога не вірить. Однак 
душа лине до Спасителя, скільки б десяти-
літь її не виховувати в атеїстичній системі.

Настало Різдво, і привітати нашого 
дідуся приїхала християнська молодь. 
Він не очікував, що близько 15 молодих 
людей зайдуть до його помешкання і за-
співають декілька пісень, посміхнуться і 
нагадають про радість і любов, які приніс 
Спаситель!

Коли почали розходитись, я підійшов, 
щоб попрощатись, але натомість дідусь 
розчулено кинувся мені на шию, довго і 
гірко плакав… Ці сльози говорили біль-
ше, ніж слова.

Чи може любов змінити світ? Звичай-
но, може. Та для цього необхідно виявля-
ти її. А робити це можна лише тоді, коли 
вона є.

Розуміючи, що її джерелом є Сам Бог, я 
щоразу молюся: «Господи, дай мені Твоєї 
любові!»

Богдан Панчук

А друга (заповідь) однакова з нею: 
«Люби свого ближнього, як самого 
себе». Євангеліє від Матвія, 22:39.

Подружні ревнощі — це добре чи погано?

Дідусеві сльози
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Щ о б ви подумали про автора, 
прочитавши цей вірш? Немає 
сумнівів — він закоханий. Чи не   так? 

Історія любові починалася дуже романтично. Мо-
лоденька чернігівська вчителька приїхала за путівкою 
до Криму, де на пляжі познайомилася з цікавим хлоп-
цем. Він був розумним, талановитим, присвячував 
їй вірші і професійно грав на гітарі. Дні у спілкуванні 
здавалися безкінечно довгими, а вечори прикро ко-
роткими, тому що наближався час розлуки. Останньо-
го вечора відпустки молодий чоловік зробив коханій 

пропозицію. Голова у дівчини паморочилась від захва-
ту. Чайки крилами малювали свої мережива над тихим 
причалом, а рожеві хмари розходилися червоним ве-
чірнім небом...

Батько нареченої, познайомившись із майбутнім 
зятем, сказав доньці: «Не виходь за нього! Він не для 
життя!» Але вона переконала батьків, що такої чистої 
і ніжної любові на всьому білому світі не знайти. Та й 
батько свого часу самостійно вирішував сімейне пи-
тання, а тепер вибирати їй.

Зіграли пишне весілля. Наречена з 
рідного дому переїхала до теплої Євпа-
торії, просоченої морським повітрям і 
прикрашеної вічнозеленими евкаліп-
тами. За короткий час віршів накопичи-
лося вже кілька зошитів, зшитих в один 
товстий записник. Подруги заздрили 
шаленому коханню і з надією чекали, 
коли доля ощасливить і їх романтичною 
зустріччю...

Але, як кажуть у народі, «недовго му-
зика грала...»

Наступного літа, коли молода жінка 
повернулася з відпустки, яку провела 
в рідній домівці, чоловік зустрів її дуже 
холодно. Вийшов на поріг з мотузкою 
і залізним тоном сказав: «Ти казала, що 
якщо з нашою любов'ю щось трапиться, 
то не будеш жити. Так ось, нашої любові 
більше немає. А може, ніколи і не було. 
Вибирай будь-яке дерево і вішайся».

 Як у смертельно пораненої, підкоси-
лися її ноги… Мовчки зайшла до будинку, щоб узяти 
свої речі, та коли клала в сумку пам'ятний збірник вір-
шів, він вихопив із рук і кинув до палаючої плити... На-
віть теплих слів не залишилося від їхнього кохання... 
Мав рацію батько. Мабуть, щось помітив. Не допомог-
ли гарні вірші… Потрібно було щось інше, щоб любов 
не виявилася занадто хиткою...

Яна Квітнева

Я часто згадую чоловіка на ім'я Василь. Ми не були особисто знайомі, 
але чув про нього багато доброго. Колись він мешкав у тій хаті, де 
нині проживаю я з сім'єю.

Ті, хто розповідав про нього, нерідко закінчували так: «Василь був справжнім 
віруючим». Що ж особливого він робив?

Чоловіки, яким сьогодні по сорок-п'ятдесят років, пригадують, як збирав 
їх, вуличну дітвору, і навчав грати на різних музичних інструментах. А ще стар-
ші люди розповідають, що «наш Василь», як його називали, не проходив повз 
жодного нещасного п'яницю, який спав під чужим тином, бо не міг дістатися до 
рідної домівки. Таких тягнув до своєї хати, мив, переодягав, давав проспатися, 
годував та з добрим словом супроводжував додому.

Найбільше мене вразило те, що наприкінці вісімдесятих Василь зняв з ощадк-
нижки всі заощадження і віддав їх на будівництво Дому молитви у рідному селі. 
А через короткий період часу у мільйонів громадян через економічну інфляцію 
зникли всі гроші, що зберігалися в банках. Для людей це стало неймовірною 
трагедією. Дехто навіть збожеволів або пішов із життя, не перенісши великого 
обману. А у селі, де жив «наш Василь», було збудовано чудовий молитовний бу-
динок, в якому і сьогодні лунають проповідь Слова Божого та молитва.

За декілька років до того, як ми опинилися в цій місцевості, земне життя бла-
гословенного чоловіка скінчилося. Коли стало зрозуміло, що дні його добігають 
кінця, багато тих, хто знали Василя, намагались відвідати його, щоб почути добрі 
настанови.

Хоча я не знав Василя Тимофійовича за життя, однак він став дуже шановним 
моєму серцю...

Олексій Кузьменко

Ц е трапилося на третій день святку-
вання Різдва Христового. Землю, 
вкриту снігом, скував мороз. День 

був робочим, і люди вечірньої пори квапились 
до своїх домівок. Поспішала і я, коли раптом 
побачила неподалік зупинки на узбіччі тротуа-
ру схилену на коліна жінку. Вона плакала і щось 
бурмотіла. Всі байдуже минали її, оминула і я, 
подумки осудивши п’яничку. Однак через де-
кілька кроків зупинилась.

— Повернись, — докорило сумління, — пі-
дійди, допоможи!

Я запропонувала жінці, що плакала, заспоко-
їтися. Вона попросила води. Поруч був ларьок. 
Купила пляшку і дала напитись. Виконала також 
прохання допомогти вмити лице і здивувалась, 
адже це була молода дівчина!

Мовчки довела її до дому, та йти до квартири 
вона не поспішала. Присіла на лавку у дворі, і ми 
розговорилися. Звати її Валентиною. Перший 
рік працює в прокуратурі, юрист за освітою. Ро-
бота подобалася, і заробітна плата дозволяла 
підтримувати матеріально батьків-пенсіонерів. 
Було б усе добре, якби не оточення в колективі.  
«Маєш бути такою, як ми, — заявили колеги, — 

робити те, що всі. Інакше тобі тут не працювати».
— Сьогодні святкували Різдво, пили го-

рілку і мене змусили. Потім сп’янілу впхали 
в маршрутку. На наступній зупинці вийшла. 
Відійшовши трохи в сторону, впала на колі-
на. Знудило. Усвідомлюючи свій стан, почала 
плакати і молитися, як навчила мама — «Отче 
наш!».   Потім, — сказала посміхаючись, — 
тебе Бог послав на допомогу!

Я була вдячна Господеві, що вчасно зупинив і 
не дозволив пройти повз цю змучену душу.

Ми довго говорили, і вона розповіла про 
друзів, які зваблюють на згубні шляхи. І тут я по-
чула крик усього її єства: «Куди подітись у цьому 
світі? Не хочу так жити! Бажаю бути з Богом! Я 
буду ходити до церкви!»

Ми з Валентиною обійняли одна одну і 
розлучились, окрилені Божою любов’ю, яку 
не описати. Адже в кожному з нас закладена її 
частинка. Вона жива та діяльна, не шукає свого, 
прощає, втішає, підтримує, виявляє милосердя, 
не зважаючи на обставини чи особу.

Катерина Колошва, 
місто Луцьк, 097-397-61-07

П 'ятниця — особливий день. 
Для більшості людей він оз-
начає закінчення робочого 

тижня, а для тисяч студентів ознаменовує 
завершення ще одного навчального тиж-
ня, коли нарешті можна поїхати на два дні 
додому. 

На зупинці чекає старенький напівзог-
нилий ПАЗик. Такі, напевно, є лише в Укра-
їні — своєрідні талісмани наших доріг. 
Адже перевізники ще не відмовились від 
їх використання.

В салоні, на диво, не людно, і я сідаю 
позаду в кутку на окреме сидіння. На-
впроти молода закохана пара — видно, 
нещодавно побрались. Надворі спекот-
но, в автобусі взагалі «Ташкент», і молода 
дружина кладе голову на плече чоловіка, 
поринаючи в дрімоту. Він ніжно обіймає 
її і віддає слухати один навушник. Доро-
гою закохані часто перешіптуються й тихо 

сміються. Звичайні пасажири, поглядаючи 
зрідка на них, посміхаються й собі. «Ось 
воно, справжнє кохання!» — говорять ла-
гідні погляди. 

Праворуч на боковому сидінні їдуть 
двоє дівчат-підлітків. Певно, зі школи — на 
колінах ранці. На зупинці одна з них вихо-
дить і відразу падає в гарячі обійми свого 
хлопця. Її подруга відхиляє занавіску і з 
посмішкою спостерігає за сценою. Тій, що 
«в обіймах», не більше п'ятнадцяти, але у 
соціальній мережі стоїть позначка «Зустрі-
чаюсь», багато спільних фото з мімічними 
написами... У класі її, певно, поважають, 
адже не у кожної у цьому віці є хлопець, до 
того ж старший на кілька років, і цей факт 
додає особливого статусу. «Справжня лю-
бов!» — певно, сказали б вони. 

Потім ще кілька годин роздумую над 
побаченим. І чомусь не можу, не наважусь 
назвати ні той, ні інший випадок любов'ю. 

Молодій парі ще не один рік доведеть-
ся доводити її на практиці. А поки що це 
лише закоханість. Така ж ситуація і з ді-
вчиною-підлітком — можливо, це перше 
її вподобання, але з невеселої життєвої 
практики бачимо: напевно, не останнє.

Молоді люди мріють знайти кохання 
всього життя. Адже жага любити і бути 
потрібним комусь закладена самим Тво-
рцем. Проте сьогодні часто поняття лю-
бові перекручене. Молодь найперше 
шукає краси, винятковості, бажає вияви-
ти свої почуття на людях, хоче любовних 
відносин без справжньої самовіддачі. Це 
наслідки сучасної маскультури: книги, 
модний журнальний глянець, екран теле-
візора, гаджетів тощо. 

Але мені відома інша любов. Любов, 
яка не проходить десятиліттями і жива у 
щоденних буднях. Вона не вилазить зі шкі-
ри, прикрашаючи свою зовнішність, щоб 

сподобатись іншому, а підтверджується 
практичним життям упродовж багатьох 
років. Там в основі не тілесний потяг і «три-
місячна» закоханість, замішана на низь-
копробних емоціях, а спільна мета. Там за-
мість самоствердження за рахунок іншого 
— підтримка і взаєморозуміння. Щодня 
вона зміцнюється й стає все глибшою й 
повнішою, ніби з кожним роком зблискує 
новими діамантовими промінцями.

Таку любов бачу у сім’ї своїх бать-
ків-християн, де я старший із 15-ти дітей. У 
такий дім хочеться повертатись, бо там па-
нують мир і справжнє щастя. Там кохання 
засноване на служінні одне одному і само-
пожертві. Отакої любові хочеться. А голов-
не, мені відомий її Автор. Тому усвідомлюю 
— сам не досягну, для справжньої любові 
потрібна велика милість Творця.

І. Василів

Історія одного коханняА знаешь, ты прекрасна, как весна! 
Тобой любуюсь я, одной тобою! 
Я счастлив, что теперь мне не до сна, 
Что стала ты навек моей судьбою!

Глаза твои,  как радуга,  блестят, 
Лицо горит счастливою улыбкой.
О, как мне жаль теперь таких ребят, 
Что могут полюбить лишь зыбко-зыбко.

Любимая, тебя благодарю
За всплески волн и чаек крик печальный.
Скорей дожить бы до того утра,
Когда наденешь ты наряд венчальный.

Ты у меня прекрасна, как весна, 
Тобой любуюсь я, одной тобою. 
Я счастлив, что теперь мне не до сна,
Что стала ты навек моей судьбою!

УРИВОК З ОДНОГО ЩОДЕННИКА

Справжній віруючий Бог послав на допомогу
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Ц е був їхній девіз: згода з волею Бога, Якого в 
цій оселі любили. У той час купити картину 
або хоча б те, що нагадувало про Бога, було 

неможливим, але завжди знаходились люди, які самі 
писали біблійні тексти і навіть малювали картини до 
них.

Абрам жив у батьківському будинку зі своєю стар-
шою сестрою Оленою, коли одружився на молодій і 
красивій дівчині Агнесі з сусіднього села. Олена уві-
рувала в Господа Ісуса Христа і прийняла хрещення. 
А незабаром охрестилися і молодята. Жили троє дуже 
дружно, тому що від серця любили один одного.

Завжди усміхнена, зі здоровим рум'янцем на щоках 
Агнеса була мила і привітна. Тільки її потаємне бажан-
ня мати дитинку через рік, як це часто буває, не випов-

нилося. А незабаром ще й сильно занедужала. 
Суть її хвороби полягала в тому, що повільно 
переставали працювати м'язи. Невдовзі мог-
ла тільки сидіти в спеціальному кріслі, а років 
через 8 після весілля злягла зовсім. Вона не 
могла говорити, рухатися, навіть поворушити 
пальцем руки або ноги, а тільки закривати або 
відкривати очі у відповідь на будь-яке питання.

Тепер Агнеса повністю потребувала догля-
ду, але Абрам з великою любов'ю і самовід-
даністю доглядав за своєю дружиною. Однак 
йому цілими днями доводилося бути на роботі, 
і тому більше за нею дивилась Олена. Вона зна-
ходила в цьому радість, тому що щиро любила 
Агнесу. Бувало, вичісувала її м'яке, кучеряве 
волосся і зі словами: «Подивися, яка ти у мене 
красуня!», зав'яже їй бант, а потім дасть поди-
витися в дзеркало.

Люди любили цю сім'ю, і в будинку досить 
часто бували гості. Вони приїжджали відвідати 
хвору Агнесу і підтримати Абрама і Олену, але 
частіше за все самі отримували розраду, порів-
нюючи власні проблеми з їхніми. Гостей завжди 
запрошували в кімнату до хворої, і спілкування 
проходило поруч із нею. Навіть у ліжку Агнеса 
зберегла свій рум'янець і привабливий вигляд. 
Іноді гості зверталися до неї і бачили, що вона 
розуміє, про що йде мова.

У будинку зберігались чистота і охайність, 
ніколи не пахло ліками. Люди в селі дуже по-
важали Абрама і Олену і прислухалися до їхніх 
порад. Останні п'яниці визнавали за ними мо-
ральне право корити їх, і ніхто не ображався, а 
навпаки, соромилися і виправлялися.

Звичайно, чимало було і труднощів. Вони 
практично не отримували ніякої медичної до-

помоги, тому що в селі не було навіть фельдшера. До 
того ж Агнеса не могла сказати, що її турбує. Чоловік і 
сестра могли тільки задавати питання в надії, що здога-
даються про причини її занепокоєння. Іноді на це йшли 
години. Якось Абрам розповів, як він довго намагався 
зрозуміти, чого хоче Агнеса. Він питав, йшов в іншу кім-
нату і молився, потім знову ставив питання, і, нарешті, 
виявилося, що у неї просто свербіло за правим вухом. 
Однак труднощі не знищили любові Абрама і Олени до 
Агнеси, а здавалося, навіть множили його силу.

Особливі випробування прийшли в 1972 році. Оле-
на навчала дітей у церкві вірити в Бога і любити Його 
Слово, а це дуже не подобалося атеїстам. Її звинувати-
ли в залученні дітей до релігії і посадили на два роки до 
в'язниці. Абрам змушений був ходити на роботу, тому 

що в ті роки могли просто звинуватити в дармоїдстві 
і теж покарати. В селі не було близьких родичів, і він 
відвіз дружину до її матері з проханням подбати про 
неї, поки не знайде кого іншого. Коли ж увечері повер-
нувся додому, то мати вже привезла Агнесу назад і зі 
словами: «Вона твоя дружина, ти зобов'язаний дбати 
про неї сам!», поїхала.

Це було важким випробуванням для нього. Потім 
розповідав, як піднявся на горище і з гіркими сльоза-
ми молився Богові, просячи допомоги. І Господь почув 
його молитву. У далекій Прибалтиці віруюча родичка 
дізналася про це, приїхала і добровільно доглядала за 
хворою, поки не закінчився строк Олени.

У безпорадному стані Агнеса пролежала більше 
20-ти років. Але в цьому будинку, як і раніше, пану-
вала любов, що базувалась на згоді з волею Божою 
і виражалась двома словами: «Так, Отче!» Зі сторо-
ни навіть здавалося, що у Абрама і Олени були якісь 
особливі джерела радості і сили, тому що вони ніко-
ли не скаржилися і не нарікали, а свої потреби при-
носили в молитві Богу.

Таким чином навіть відсвяткували срібне весілля, 
25-тилітний ювілей.

Запросили гостей, голову Агнеси увінчали квітами, 
Абрам сидів поруч на стільці в ошатному костюмі. Гос-
ті співали, читали Біблію, говорили побажання. Всі ра-
зом славили Творця і дякували Богові за Його милості. 
Адже, незважаючи на роки, побачили допомогу Госпо-
да в догляді за хворою: авжеж, у Агнеси ні разу навіть 
не було пролежнів.

Коли вона померла, Абрамові було далеко за 50 ро-
ків, а Олені ще більше. З тихим смутком вони провод-
жали свою улюбленицю в останню путь. Пам'ять про 
цю дивовижну сім'ю назавжди залишилася в серцях 
усіх людей, хто їх знав. Така любов і вірність були при-
кладом для наслідування багатьом, і Бог багаторазово 
прославився через життя цієї сім'ї.

Згодом вони виїхали до Німеччини. Там Абрам 
одружився вдруге і з жінкою кілька разів відвідав свою 
батьківщину та могилу коханої Агнеси. Він якось сказав 
при цьому: «Бог допустив у моєму житті певні трудно-
щі, але тепер дав щасливий вечір життя. Слава Йому!»

На багатьох весіллях не раз просили його розпові-
сти про життя з хворою Агнесою. І він свідчив, що тільки 
надія на Бога і молитва давали силу долати труднощі, 
які виникали у зв'язку зі станом хворої дружини. Сам 
би ніколи не витримав це випробування. Але завжди 
погоджувався з Божою премудрою волею і за все дяку-
вав Господеві.

Олена Фот

В одному сибірському селі ще й сьогодні стоїть будинок, в якому колись жила 
дивовижна сім'я з трьох осіб. У вітальні, прямо навпроти вхідних дверей, у вели-

кій рамці під склом висів текст, який складався всього з двох слів: «Так, Отче!»

Ч ервень 2019-го. Пожежа в Одесь-
кій обласній психіатричній лі-
карні. За лічені хвилини вогонь 

охопив усю будівлю. Сухі рядки у стрічці 
новин багатьох сколихнули. Адже у перші 
півгодини було зафіксовано шестеро заги-
блих від отруєння чадним газом: п’ятеро 
пацієнтів і чергова медсестра відділення — 
55-річна Юлія Нікіта.

На фотознімку, зробленому за кілька 
днів до смерті, привітне усміхнене облич-
чя. Такою її запам’ятали всі, хто знав; такою 
залишиться в пам’яті родичів врятованих 
нею пацієнтів... До приїзду пожежників 
всього за перші 7 хвилин Юля буквально на 
собі встигла витягти з палаючої будівлі 52 
людини. Це зі всіх 60-ти пацієнтів 7-го від-
ділення, де проходили лікування ветерани 
Другої світової та Афганістану. А через 10-
15 хвилин жінки не стало.

Що керувало цією простою життєра-
дісною людиною, яка рятувала немічних і 
майже нікому не потрібних людей? Адже 
у цьому відділенні пацієнти похилого віку, 
більшість лежачі... «Старі, нерухомі, та ще й 

з розумом не гаразд — можна лише диву-
ватися її наполегливості». «Невже заради 
таких варто було помирати?..» «І піклува-
тися про них варто, і помирати», — ніби 
промовляють добрі Юлині очі зі світлини, 
— «бо то ж — люди!» «Чому вона взагалі у 
вогонь полізла?» — звучали і такі жорсткі 
слова. А й справді, чому?

Відповідь на це дають зворушливі до 
глибини душі свідчення про неї...

«Раніше працювала в дитячій обласній 
лікарні, а потім перейшла в це відділення, 
де пропрацювала 13 років. Казала: «Мені їх 
так шкода, хто їм ще допоможе...»

«Для хворих робила все, що тільки 
було в її силах, і навіть те, що не входило в 
обов’язки».

«У Юлі було дуже важке життя..., але це 
не заважало їй залишатися доброю люди-
ною. Пацієнти стали для неї як діти, вона їм 
одяг свій приносила, необхідні речі, яких не 
мали, прала вдома, шила для них».

«По закінченні зміни її не хотіли відпу-
скати додому...»

«Під час пожежі до останнього виноси-

ла хворих, незважаючи на свою астму і про-
блеми з серцем».

«Вона була дуже світлою людиною».
«В неї було велике добре серце».

Особливо вражають слова однієї з не-
вісток, сказані зі сльозами в інтерв’ю: «На-
віть якби горіло не її відділення, і все це її 
не стосувалося, мама все одно поспішила б 
на допомогу!»

Волонтер, яка пам’ятала цю завжди 
усміхнену жінку, висловила таку думку 
в Facebook: «Сказати, що Юля — герой, - 
мало. Вона — ідеал милосердя, доброти, 
порядності. За таку зарплату працювати 
з психічно нездоровими людьми — безу-
мовно подвиг». І ще: «...Виявляється, що все 
її життя — то був шлях до подвигу».

У цьому контексті неможливо не зга-
дати набагато більший подвиг у Всесвіті, 
про який читаємо в Святому Письмі: «...
ХРИСТОС, КОЛИ МИ БУЛИ ЩЕ НЕДУЖІ, 
СВОЄЇ ПОРИ ПОМЕР ЗА НЕЧЕСТИВИХ. БО 
НАВРЯД ЧИ ПОМРЕ ХТО ЗА ПРАВЕДНИКА, 
ЩЕ-БО ЗА ДОБРОГО, МОЖЕ, ХТО Й ВІД-
ВАЖИТЬСЯ ВМЕРТИ. А БОГ ДОВОДИТЬ 
СВОЮ ЛЮБОВ ДО НАС ТИМ, ЩО ХРИ-
СТОС УМЕР ЗА НАС, КОЛИ МИ БУЛИ ЩЕ 
ГРІШНИКАМИ» (Рим., 5:6-8).

Н. Замкова-Ферфелуца

Так, Отче!

ЛЮБОВ ДО ЛЮДЕЙ — ШЛЯХ ДО ПОДВИГУ

Юлія Нікіта, фото з відкритих джерел



ДВА БЕРЕГИ6 ХУДОЖНІЙ РОЗДІЛ

П олудень. Та сонцю до зеніту 
ще дуже далеко. З теплиці, 
яка знаходилась у самому 

кінці городу, вийшов молодий чоловік. 
Швидкими кроками направився до вхідних 
дверей фінського будинку на чотири сім’ї. 
Подивився, чи немає хмар на небі, затримав 
погляд на голубій красуні ялині й залишках 
пожовклого листя старої дуплавої яблуні. 
Чомусь заглянув, чи підлиті два кущі розкіш-
них хризантем, які стояли по обидва боки 
сходів, хоча був певен, що жінка їх пильнує. 
Відчинив двері та, роззуваючись, покликав:

— Віруню!!!
Вже біля кухні почув відповідь:
— Слухаю, Ігорчику.
— Давай кидай все. Підемо пройдемось, 

надворі так гарно: сонечко, вітру нема. А ко-
льорів скільки! Не так, як зимою: біло, чор-
но, брудно. Проходив вчора біля парку, і там 
те озерце, чи то болото, пригадуєш? Таке, як 
на картинці — майже все вкрите кленови-
ми листочками. А біля берега те дерево з 
червоним листям... Забув, як воно там на-
зивається. Пригадуєш, ти мені його показу-
вала на маминій вулиці? О, і зразу доцю в 
батьків заберемо. Та й тобі корисно прогу-
лятись, адже без п’яти хвилин багатодітна 
мама. Тому конче потрібні позитивні емоції. 
Ну що, давай?

— Ой, стільки наговорив, така реклама, 
що вже аж самій захотілося. А тебе не ціка-
вить, що обід не готовий, адже ти ще не їв?

— Та дрібниці. Чим не пожертвуєш ради 
прогулянки з коханою дружиною? Навіть 
улюбленою смаженою картоплею на під-
копченому салі. Давай зараз перекусимо 
бутербродами з чаєм, а вже на вечерю кар-
топлю. А Павлику кашку зробиш, правда, 
синку? — сказав синові, що підповз до ньо-
го і, хитаючись, тримався за його штанину.

— То, може, я вже хоч цю картоплину 
дочищу?

— Ну давай, але я вже ставлю на чай, 
поміняю малому підгузок, і покажеш, у що 
його одягнути. Тільки не затримуйся.

Через якихось півгодини молода сімей-
ка вже майже була готова до виходу. Візочок 
з малим очікував в коридорчику, і синок, по-
смоктуючи кашку, почав дрімати.

— О, він зараз ще й засне,— висловив 
припущення Ігор.

— Так, він не спав. То ти візьми ту ковдру 
з ведмедиком, накрий його гарно, щоб по-
тім не чіпати. А я вже також готова. Як там 
хустинка на голові?

— Та все нормально, піде.  Ковдра ця?
— Так, тільки дивись, щоб ручки, ніжки 

були гарно накриті. Дай пляшечку, я йому 
наготую чаю, візьмемо з собою в термосі.

Ігор подав і старанно накрив малого, 
який вже практично не реагував на те, що з 
ним роблять. З кухні вийшла дружина з тер-

мосом. Почепила його на ручку.
— Ну, Ігорю, і що ти наробив? — запи-

тала, пильно дивлячись чоловікові в очі. В 
словах проскакували нотки повчання та 
докору. Як у вчительки, що побачила грубу 
помилку в задачі відмінника. А той здивова-
но дивиться на свою роботу і не може вто-

ропати, де і що не так.
— Ну що, ти не бачиш? — говорила по-

вільно, з паузами. — Глянь уважно.
Чоловік прискіпливо подивився на 

свою працю. Шапочка та сама, що дала 
жінка, зав’язана добре, не туго... вушка не 
стирчать... Комбінезон застібнутий до са-
мого верху. Залишки каші витер. Хустинка 
акуратно складена і запхана збоку від по-
душки... Може, її потрібно було в сумку захо-
вати? Чи не ту взяв?.. Та ні, ту, і так само скла-
дена, як і вона це робить. А! Мабуть, взуття 
не те йому дав. Підняв ковдру, глянув,— та 
ні, все добре. Знову подивився на малого, 
а потім перевів погляд на дружину. Вона 
поблажливо посміхалась. Та в його погляді 
помітила щось таке, від чого похнюпилася, 
а в серце щось почало вповзати.

— Ну... І що не так? Чим не догодив? — в 
словах, які він говорив повільно, неголосно, 
було чути холодний металевий дзвін, який 
зразу почав віддавати їй в скронях. — Ска-
жеш ти нарешті чи ні?

— Ведмедик,— ледь чутно проговори-
ла вона.

— Що ведмедик? Який ведмедик? Ти мо-
жеш толком сказати чи ні? — Ігор починав 
говорити голосніше, дихати глибше, очі за-
іскрилися...

— Ковдра... Ведмедик вниз головою.
— Ковдра вниз головою!! Ото пробле-

ма!! Жах якийсь!! Ведмедик!! За ведмедика 
вона хвилюється!! Він що, здохне від того, 
що вниз головою? Кров його заллє і засмер-
диться, а тебе знудить від того? Чи лапи в 
нього брудні і він малого повимазує? Діс-

тала, от дістала своїм «не те», «не так», «не 
туди»! Тільки те і вмієш, що чоловіків учити!

— Ну от, а ти кажеш... — спробувала 
вставити слово Віра, коли виникла невели-
ка паузі.

Та Ігор не дав їй закінчити.
— Що?! Що я 

кажу?! Якусь не-
правду, чи що?!

— Я думаю, що 
ти... ти... — вона 
ніяково замовкла, 
остаточно зрозу-
мівши, що не вар-
то продовжувати, 
бо чоловік, наче 
паровоз, в якого 
відмовили гальма, 
нісся, набираючи 
обертів.

— Ти говориш, 
а не думаєш — 
це по-перше. А 
по-друге, якби ти 
думала, то таких 
дурниць би не пле-
ла. Або з думалом в 

тебе не все гаразд!
Далі Віра стримуватися вже не могла. 

Давши волю сльозам, поволі обернулася, 
затулила руками лице і, нахилившись впе-
ред, як від тяжкої ноші, посунула до спаль-
ні. Плечі її здригалися від ридань. Малюк в 
колисці також почав тихенько посопувати. 
Батько стягнув покривало, перекинув вед-
медика головою догори, глянув на нього... і 
йому здалося, що той єхидно посміхається. 
Всунув малому до рота соску, яка була при-
готовлена для прогулянки, і направився до 
кухні. Гримнув за собою дверима, ввімкнув 
чайник. Підготував велику чашку. Закинув 
туди два пакетики чаю, три ложечки цукру. 
Витягнув з-під столу табуретку.

В усіх рухах відчувалося роздратування. 
Чайник також почав зло булькотіти. Залив 
окріп, взяв якесь блюдечко, накрив зверху, 
гепнувся на табуретку, обперся на стіну, ви-
тягнув ноги, склав руки на грудях і вп’явся 
поглядом в рушник, закусивши нижню губу. 
А в голові ніби рій джмелів: «Так їй і треба! 
Скільки можна терпіти, скільки? Постійно 
щось не так... Як малу дитину, вичитує. То 
сорочка не та, то під її кофту не підходить, а 
ту взагалі вже давно на роботу треба брати, 
футболку на ганчірку пустити, шкарпетки 
валяються всюди... Але яке там всюди! Вже 
би мала знати, що в залі тільки між кріслом 
та диваном, а в спальні між столом і шафою 
їхнє місце, і ніде вони не валяються, хіба ін-
коли... А за столом! Чашку за вушко тримай, 
хліба в суп не криши, лікті на стіл не вистав-
ляй, ноги на лавку не закидай. Макарони в 
гостях їж виделкою, ще й з плоскої тарілки, 

ніби це легко — ганяти їх з краю до краю чи 
взагалі по одному виловлювати...

Все не так, все погано, хто б її таку терпів? 
Нерви залізні треба мати... А сама картоплі 
толком засмажити не вміє. До недавнього 
часу нарізала соломкою, аж поки не сказав, 
що мені більше подобається кубиками. А 
цибулю різала маленькими квадратиками, 
а не так, як моя мама півкільцями. Чаю за-
варити навіть не вміла, паперовий робила з 
тих промокашок, де ніякого смаку, все одно, 
що окріп вприкуску з туалетним папером. 
Далеко їй до Сари. Взагалі мені не догоджає.

…Хоча старається, але не завжди. А я... зі 
шкіри вилазь, щоб їй догодити. І зараз зно-
ву не так, хоча старався... Що тепер робити? 
Мабуть, вибачення не скоро попросить, в 
основному  я перший це роблю. Принайм-
ні  зараз явно вона винувата. До ведмедика 
придерлася. Вниз головою... А я до неї не 
придирався. Хіба що трохи рознервувався 
і голос підвищив, але не кричав, хіба їй так 
здалося. А ще говорив, що «тільки те і вміє, 
що чоловіків вчити», тобто, виходить, нічого 
більше не вміє. А ще ляпнув, що в неї з «ду-
малом не все гаразд», з головою, виходить. 
Так, я теж наговорив їй купу дров.

Може, помолитися, щоб Бог їй дав 
смирення і вона перша вибачилася? 
Адже мені завтра можуть запропонува-
ти проповідувати. Треба сьогодні конче 
примиритись. Але все-таки вона більше 
винувата. Якби не звертала уваги на того 
ведмедика, то не було б скандалу. Не кри-
чав би я на неї, не ображав. Але дійсно 
трохи розійшовся. Вона ж дитину чекає, 
влаштував, виходить, їй «позитивні емо-
ції», нічого не скажеш, молодець. Що вона 
там робить? Плаче, мабуть, хоча... не чути, 
може, в подушку, як вона вміє.

Все-таки я більше винуватий, і мені тре-
ба йти першому просити прощення... Хіба 
важко було посміхнутися і перестелити 
ковдру? Це ж, по суті, дріб’язкова проблема, 
навіть проблемою не назвеш, а роздув її — 
ого-го. Постійно з дрібничок починається 
сварка. Звідки і не подумав би, виникає кон-
флікт. Треба помолитися, щоб Бог мені про-
стив і поміг не ображатися. Хороша вона в 
мене, не заслужив я такої. Хто б такого тер-
пів і плакав так в подушку?..»

Ігор поволі підняв голову, доторкнувся 
тильною стороною долоні до чашки — чай 
вже майже остиг. Краєм вуха почув, як по-
вільно відчинилися двері спальні. Він важ-
ко піднявся на ноги, маючи намір вийти до 
дружини. Але раптом двері кухні скрипну-
ли, і на порозі з’явилася вона. Їхні погляди 
зустрілися, а в заплаканих очах можна було 
прочитати велике бажання того, що проше-
потіли її тремтячі вуста.

— Прости!
Веніамін Ціцей

В она ПОЛЮБИЛА!.. Раптово, 
гаряче, самозабутньо та 
надзвичайно сильно. І це 

майже в двадцять шість!.. Не сподіва-
лася, що таке почуття ще колись вибе-
реться з глибин душевного болота. І не 
дивно, бо давно списала себе з учас-
ниць любовного марафону. Чоловіків 
мала куди більше від цієї цифри... Яке 
тут кохання?.. Після перших трьох, які 
все потоптали пристрасними зазіхан-
нями, іншим вона вже платила байду-
жістю.

Це навіть стало подобатися. Однак 
затівала романтичні ігри, які, щоправ-
да, все менше і менше приносили за-
доволення. Емоції притупилися, а вну-
трішня порожнеча глибокою тріщиною 
розколола її надвоє — колишню, зраз-
кову шкільну випускницю, і теперішню, 
цинічну світську левицю, що визирала 
наступну жертву.

Але сьогодні... сьогодні вона знову 
ПОЛЮБИЛА. І не просто, як завжди, а 
всім єством. Наче вулканом вирвалися 
душевні почуття, бурхливими емоціями 
завирувало так, що, якби не бризнули 
сльози щастя з очей, то серце б не ви-
тримало. Вона ПОЛЮБИЛА!!!

ВІН не вривався в душу, як ті десятки 
попередніх. І не претендував на увагу, 
а просто стояв неподалік і дивився... 
Дивився не на майстерно підфарбова-
не лице, а в змучену душу. І цей погляд 
розколов крижану оболонку серця.

ВІН не прийшов з престижного рес-
торану або з чергового салону майбут-
ньої світової еліти. І голос не тренував 

на «Х-факторах»...
ВІН відкрився в простій Євангелії, 

прочитаній цієї ночі. І вона... ПОЛЮБИ-
ЛА. Але не так, як це було раніше. Щось 
надзвичайне пронеслося ураганом у 
душі! І особливо ніжне, майже зриме 
запитання пронизало душу: «Ти любиш 
Мене»? Але ж вона відвикла чути такі 
слова… Вірніше, вони давно не викли-
кали в її душі жодного відгуку. Однак те-
пер… спробувала зібрати в свідомості 
розкидане і потрощене значення цього 
слова, але… не змогла. Надто багато 
змарновано! А час підганяв…

Перед очима постали прочитані по-
дії на Голгофі. Внутрішній зір тривожно 

ковзнув по центуріону в спітнілій туніці, 
який взяв гострий цвях, і почав шукати: 
чим його забити… Залишилась хви-
лина… Чи люблю я ТЕБЕ? Що сказати? 
Правду? Про всіх, яких обманула, ви-
тративши душевні почуття на безцільні, 
а тепер вже й бридкі насолоди? Може, 
повідати, як серце втопила у похітливих 
мріях і фантазіях? А може… про зраду 
близьких і про…

А ВІН стоїть і дивиться... Зазирає в 
очі. Ще коротка мить — і біль пронизає 
Його тіло… Що Він чекає від неї? «Ти 
любиш МЕНЕ?» — «О Боже, ТАК!»

Вона... ПОЛЮБИЛА!!! Гаряче, само-
забутньо і надзвичайно сильно. Так, що 
навіть якщо і смерть, то не стане роз-
лучницею, а навпаки, об’єднає навіки... 
назавжди!

І це сталося в її двадцять шість!

Ігор Федьків

Вона ПОЛЮБИЛА!
(Літературні замальовки)

ВЕДМЕДИК



ДВА БЕРЕГИ 7ЦІКАВО ЗНАТИ

Н а превеликий жаль, люд-
ській природі притаманно 
впадати у крайнощі. Тому 

для збереження відносин ми часто го-
тові покривати всі недоліки іншої сто-
рони, заспокоюючи себе: «Краще так, 
аніж гірше. Все виправиться». Спочат-
ку це навіть допомагає. Стосунки по-
чинають налагоджуватись, та у певний 
час все знову йде шкереберть і руки 
опускаються.

Хтось обирає інший підхід — шлях 
беззаперечної й немилосердної крити-
ки. Зауваження та їдкі репліки лунають 
повсякчас. Люди без краплі лагідності 
й розуміння кидаються одне на одного, 
вказуючи на помилки та недоліки. Такі 
стосунки приречені на муку як для одні-
єї, так і для іншої сторони.

Парадокс... Будеш хвалити і закрива-
ти очі — втратиш! Критикуватимеш і ви-
правлятимеш — також втратиш!

Як тоді зберегти відносини і змінити 
їх на краще?

Питання, можливо, нелегке. Та відпо-
відь криється саме у тих крайнощах, про 
які йшла мова. Тому потрібен БАЛАНС 
між похвалою та критикою.

Вперше про такий баланс написав 
американський психолог Джон Готтман. 
Протягом 40 років він із дружиною ана-
лізував позитивні та негативні відноси-
ни більше 3000 сімейних пар. Вони помі-
тили, що сім'ї, де похвала перевищувала 
критику, були міцніші. Враховуючи спів-
відношення позитиву та негативу, ймо-
вірність їхнього розлучення передбача-
лась з точністю до 90%.

Пізніше інший американський пси-
холог Марсіал Лосада вирішив прове-

сти аналіз бізнес-груп та компаній. Одні 
з них розвивалися та процвітали, інші 
неминуче котились на дно. Статистика 
виявилась вражаючою...

Компанії, де показник похвали втри-
чі перевищував критику, процвітали. 
Після детального аналізу сотень таких 
установ та приватних фірм був визначе-
ний точний коефіцієнт: похвала повин-
на перевищувати критику в 2.9013 рази. 
Проте є одне невеличке «але». У цього 
коефіцієнта існує не тільки нижній поріг 
ефективності, а й верхній. Якщо він під-
німається до показника 11.634, тобто 12 
похвал на одну критику, ефективність 
знову падає.

Золоту середину між ними займає 
число 7. Ті компанії та установи, у яких 
співвідношення похвали та критики 
були у рамках 7/1, знаходилися на вер-

шині процвітання.
Хтось скаже, що це просто збіг об-

ставин. Можливо! Проте за останні де-
сятиліття дослід Лосада повторювали 
не один раз, а результати залишаються 
незмінними. Тож у сучасній науці показ-
ник, отриманий американським психо-
логом, назвали на його честь — «коефі-
цієнтом Лосада».

Для наочності уявімо картину, де 
будь-яка життєва ситуація — це кора-
бель, вітром для якого є похвала. Та чи 
далеко запливе він, якщо дути у вітрила, 
не контролюючи напрямку? Швидше за 
все він розіб'ється об найближчі «скелі 
проблем».

Ще є штурвал — це критика. Та чи 
зрушиться судно з місця, якщо навіть 
сильно крутити ним у різні сторони? 
Певно, що ні. Лише за хорошого «вітру 
похвали» та правильного керування 
критики можна досягнути успіху.

Без позитиву, готовності допомагати 
та йти назустріч одне одному, відносини 
будуть приречені. Завжди слід пам'ята-
ти, що розумна критика та щира похвала 
є запорукою досягнення успіху — чи то 
в сім'ї, чи в колективі.

І все ж робити висновки на одних 
лише доказах науки не варто. Потрібна 
більш досконала формула, яка була б 
міцною точкою опори й допомагала у 
тих випадках, коли наука безсила. І вона 
є! Її дав Бог у своєму Слові, що записане 
в Євангелії від Луки, 6:31: «І як бажаєте, 
щоб вам люди чинили, так само чи-
ніть їм і ви».

Богдан Михалюк

Не завжди причинами ситуацій, коли відносини зайшли у глухий кут, є сім'я чи непорозуміння 
між закоханими людьми. Адже сфера наших відносин містить набагато більше: робота, навчання, 
спільні інтереси та чимало іншого. Вони слугують плацдармом для розвитку суспільних стосунків. 
Кожна людина намагається досягнути максимально комфортних умов життя, в якому її будуть 
оточувати надійні, вірні та чесні люди. Практика засвідчує, що відносини, які будувалися на 

принципах лицемірства, користі, обману чи ненависті, ніколи не мали майбутнього. 
В таких випадках всі відчували себе використаними і непотрібними.

1. Запліднені самки восьминогів про-
тягом декількох місяців продовжують ве-
сти звичайне життя, а потім відкладають 
яйця. Їх у кладці вражаюча кількість: до 
200 тисяч штук.

Кілька місяців проходить до моменту 
вилуплення юних восьминогів. За цей час 
самка стає зразковою мамою, буквально 
«здуваючи порошинки» зі свого майбут-
нього потомства. Під кінець, виснажена від 
голоду, помирає. Юні ж восьминоги вилу-
плюються повністю готовими до самостій-
ного існування.

2. Тривалість життя риби під назвою 
кета до 7 років. В гирло річки вона входить 
зі сріблястим забарвленням (сріблянка). За 
добу долає до 70-85 км. Одна самка відкла-
дає до 4500 ікринок у гніздо з ґрунту гли-
биною 20-35 см, зроблене ударами хвоста, 
яке зверху засипає піском і галькою. Потім 
ще декілька днів охороняє кубельце.

Після нересту, виснажена працею, дов-
гою й нелегкою подорожжю, кета гине. 
Ікра ж дозріває на 60-120-ту добу. Новона-
роджені зародки до весни залишаються в 
підготовлених гніздах. Мальки живуть та 
швидко підростають у річці майже місяць, 
харчуючись личинками водних комах, яких 
тут вдосталь.

3. Самки річкових раків не кидають 
свою ікру будь-де, а турботливо носять її 

на череві, притримуючи черевними ніж-
ками. Весь розвиток плоду проходить під 
оболонкою ікринок. Після того як маленькі 
рачки виходять звідти, деякий час живуть, 
причепившись до ніжок матері, поки не 
навчяться самостійному існуванню.

4. Дуже оригінально піклується про 
своє потомство африканська рибка тиля-
пія: вона носить ікру й мальків у своєму 
роті! Мальки спокійно плавають навколо 
матері, та за найменшої небезпеки вона 
подає сигнал різкими рухами хвоста і осо-
бливим тремтінням плавців, і всі миттю 
кидаються в надійний притулок — до рота 
матері.

5. Наймайстерніше житло будує са-
мець рибки під назвою колючка. Воно має 
форму кулястої муфточки і складається 
з частин водних рослин, які він з'єднує 
клейкою речовиною, виділеною із залоз 

шкіри. Коли гніздо готове, самець заганяє 
туди одну за одною самок, які відкладають 
ікринки по кілька штук. Потім їх виганяє, а 

сам залишається вартувати потомство від 
інших риб, кидається на ворогів і проганяє, 
якщо підпливають близько, а також освіжає 
воду в гнізді, швидко рухаючи грудними 
плавцями.

6. Самець донної риби пінагора (мор-
ського горобця), який завдовжки до 60 см 
і масою до 5 кг, водиться в Баренцовому і 
Білому морях. Він не тільки охороняє від-
кладену самкою ікру, а й піклується про неї. 

Під час відпливу, коли вона залишається 
на мілині, пінагор набирає в шлунок води і, 
стаючи важким та утримуючись за каміння 
особливим присоском, кропить ікру з рота, 
щоб не пересохла без води.

7. Дбайливо ставляться до свого потом-
ства і південно-американські рибки aкари. 
На очищеному від водоростей пласкому 
камені самка відкладає ікру, і разом із сам-
цем обмахують її плавцями. Коли з'явля-
ються личинки, батьки обережно беруть їх 

до рота і переносять в ямки, заздалегідь ви-
риті в піску. Помістивши малечу в надійне 
укриття, знаходяться біля гнізда і охороня-
ють його. Вони готові кинутися на будь-яко-
го ворога, щоб захистити своє потомство.

8. Самець маленької рибки копеіна 
Арнольда, що живе в річці Амазонці, зна-
ходить листок, що звисає над водою, потім 
вирушає шукати самку, яку приводить до 
нього. Зчепившись плавцями, вони виска-
кують з води і на мить притискаються до 
листка. Самка встигає відкласти кілька 
клейких ікринок, а самець — запліднити 
їх. Потім у нього починається турбота: як 
зробити так, щоб ікринки не висохли? Б'ю-
чи хвостом, регулярно бризкає на них во-
дою. І так три дні поспіль, доки з ікринок не 
вийдуть личинки і не впадуть у воду. Який 
хижак додумається шукати риб'ячу ікру на 
суші, у листі?!

9. Найдовше піклується про свій ви-
водок чорний сом-бикоголов: його діти 
встигають дорости до цілком пристойних 
розмірів, але продовжують плавати тісною 
зграйкою біля батька, риючись у мулі.

10. У самця морського коника біля 
хвоста є своєрідна кишеня-сумка. Отри-
мавши від самки ікринки, він виношує їх у 
ній, поки не вилупляться маленькі коники. 
Сумка не тільки зберігає личинок, а й під-
годовує їх: з кров'ю батька в неї приходять 
поживні речовини.

Матеріал підготувала Н. К.

Під час роздумів на тему безумовної батьківської любові стало цікаво, 
а як із цим справи в тих, хто живе у воді? Виявилось, що доволі вражаючі! Як 
дивно Бог-Творець заклав турботу про своє потомство у простих на перший 

погляд істот. Думаю, що людям є чому повчитись! Ось деякі факти:

ФОРМУЛА ІДЕАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Мешканці водойм як приклад 
зразкового батьківства
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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 апосто-
лів, 16: 30). Сталось це тоді, коли 

він побачив, що настав час міняти 
життя. 

Любий друже! Можливо, і в тво-
єму серці постали запитання, які 

хвилюють душу, і ти не знаєш, що 
робити.

Якщо хочеш справді бути з Бо-
гом тепер і у вічності, то потріб-
но стати  християнином, зробив-

ши кілька кроків.
КРОК 1: познайомся із вченням 

Христа, з Його заповідями у Ново-
му Завіті.

КРОК 2: визнай себе грішником, 
що заслуговує на справедливе 

покарання.
КРОК 3: повір, що Христос по-

мер 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 молит-
ві і попроси прощення за всі свої 

гріхи, а потім подякуй за дароване 
спасіння.

КРОК 5: уникай свідомого гріха, 
молися, досліджуй Святе Письмо 

і виконуй те, що там написане. 
Знайди справжніх християн, які 

щиро навернулись до Бога.
Усе вищевикладене знайдеш у 

Новому Завіті, коли будеш читати 
і міркувати над ним.

*   *   * 
Шановні читачі, якщо у вас 

виникли питання або з’явилось ба-
жання відвідати зібрання (богослу-

жіння), чи є потреба звернутися 
за духовною допомогою, то ви мо-
жете зателефонувати за зручним 
для вас регіональним телефоном:

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

Дніпровська, Запорізька та 
Кропивницька 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, Геннадій;
+38(096) 808-65-56, Сергій;

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.

СПОГАДИ, РОЗДУМИ

П ісля того як я народився, 
тато забрав маму з полого-
вого будинку, і вони пішки 

вирушили додому. Коли ступили на нашу 
вулицю, то першим їх привітав сусід, ци-
ган Федір, який з любов’ю помолився за 
мене. Пізніше я дізнався, що він ходив до 
баптистської церкви. Туди ж ходили сусіди: 
дядько Гриша і тітка Зіна, а їхня дочка Оля 
вчилася зі мною в одному класі.

Пригадую випадок у школі, коли вчи-
телька розповідала про досягнення ра-
дянської держави. Говорила, що деякі учні 
протидіють цьому і не вступають до лав пі-
онерів. За це вона покарала Олю, змусив-
ши її стояти, а весь клас сидів за партами. 
Мені було дуже шкода сусідку, я поглядав 
на неї, а вона лише мовчки ковтала сльози.

Пройшли роки, і мені після закінчення 
інституту через військкомат присвоїли вій-
ськове звання лейтенанта зі спеціальністю 
«політпрацівник». У самий пік досягнень 
радянської влади трапилась аварія на 
Чорнобильській атомній електростанції,  і 
мене мобілізували на ліквідацію наслідків.

Наша 25 бригада Київського військово-
го округу знаходилась в селі Ораному Іван-
ківського району. Розподілили служити в 
батальйон санітарної обробки, замполітом 
командира роти. Багато солдатів, чимало 
проблем, різні характери, а справу треба 
робити одну — зменшити шкідливі наслід-
ки радіації після аварії. 

Територія праці була поділена на дві 
зони залежно від рівня забруднення. Та, 
що біля станції, в радіусі з більш високим 
зараженням, називалась 10-кілометровою. 

При виїзді з неї стояло ПСО-1 (пункт 
санітарної обробки). Солдат-дозиметрист 
вимірював радіаційне випромінення на 
автотехніці, що виїжджала з зони. І коли 
рівень перевищував припустиму норму, 
автомобіль направляли на ПСО для відми-
вання.

Техніка, яка працювала в 10-кіломе-
тровій зоні, залишалась в автопарках, на 

майданчиках. А ту, яку було неможливо 
відмити, ставили на карантин для відстою, 
поки рівень радіації не знизиться звичай-
ним чином…

Мені спочатку довелося працювати 
на ПСО-2 при виїзді з 30-кілометрової 
зони, де відмивали техніку, яка виїздила 
з зони. Це було в селі Дитятки. Там стояв 
«японець» (великий дозиметр, що переві-
ряв автомобілі, які виїжджали, і особовий 
склад). І коли рівень радіації був високий, 
машини завертали на мийку в ПСО-2.

Одразу при виїзді біля дороги в пи-
люці часто гралися діти. Вражало те, що 
батьки не дивились за ними. А поряд — 
небезпека...

Були дні, коли ми займались дезакти-
вацією доріг. «Арсами» поливали водою 
означені нам траси або окремі ділянки 
доріг. Одного разу, повертаючись після 
роботи, побачили, що через дорогу пере-
ходить сім'я куріпок. Попереду — півник, 
потім дітки, а в кінці — курочка. Попро-
сивши водія пригальмувати, ми чекали, 
поки вони перейдуть — було приємно 
спостерігати цю картину. Двоє батьків і 
десь двадцять дитинчат.

І тут я швидше відчув, ніж помітив, що 
за нами з лівої сторони на великій швид-
кості з ревом вискочили червоні «Жигулі». 
Від жаху просто заплющив очі, очікуючи 
побачити жахливу картину понівечених 
курчаток.

Раптом ми почули якийсь свист, а я, 
відкривши очі, нічого не виявив — дорога 
була чистою. Потім пролунав другий свист, 
і зліва й справа десь з'явились по 10 ма-
леньких головок наших нових знайомих. 
Це півник скликав сім'ю. І коли пролунав 
третій свист, то ті, що були праворуч від 
нас, швиденько перебігли дорогу, виши-
кувались в колону по одному і спокійно 
пішли далі по своїм справам. Задоволені та 
заспокоєні, ми також рушили в бік розта-
шування нашої частини.

Про цю подію я часто роздумував, а 
висновки зробив набагато пізніше, коли 
увірував у Господа Ісуса Христа. Якщо тато 
і мама люблять та пильнують своїх діточок, 
то ті не будуть бавитись у пилюці біля до-
роги, де висока радіація. Коли батьки опі-
куються дітьми і надіються на Господа, то і 
«автомобіль» не страшний.

Олександр Огородній, 
(067) 261-82-36, м. Кам’янське

Д осі не віриться, що, катаючись 
на велосипеді галасливими 
вулицями Києва, минала по-

токи невпинних машин та перехожих й 
підкоряла нелегкі підйоми. З великими 
труднощами я керувала так, наче вперше 
опановувала щось важкодоступне, осо-
бливо там, де ні на мить не вщухав люд-
ський гамір. Найстрашнішим здавалося 
— загубитися у цій метушні, а мої друзі 
рухалися швидко, вправно оминаючи 
усіх на дорозі. Люди чемно, з розумінням, 
звільняли мені дорогу. Дехто з острахом 
зупинявся.

Я боялась когось зачепити. «Господи, 
будь ласка, збережи кожного перехожо-
го...», — тривожно виринали слова з гли-
бини душі. Часом здавалося, 
що ось-ось розіб’юсь від не-
впевненості та втрати орієн-
тиру. «А може, я народжена 
для того, щоб літати?» — про-
майнула непевна думка.

Не минуло й декілька 
секунд, як моє тіло стрімко 
розпласталось на землі; біль 
обпік ранами «знекрилені» 
руки, а зніяковілість охопила 
бліде обличчя.

Поруч лежав понівече-
ний велосипед: він також 
потребував допомоги. «Сла-
ва Богу, — подумала я, — це 
досить вдале приземлення. 
І добре, що мої друзі далеко 
попереду».

Не встигла оговтатись від несподіван-
ки, як побачила простягнену руку моло-
дого чоловіка, який миттю допоміг підве-
стися на ноги.

— Вибачте, дуже перепрошую, — 
збентежено промовляла до людей, яких 

ненавмисно зачепила. — Мені так незруч-
но... Пробачте, будь ласка.

Натомість усі почали допомагати, хто 
чим міг, розпитуючи про самопочуття. 
Якась жіночка простягнула вологі сер-
ветки, інша — подарувала антисептик. За 
хвилину повернувся молодий чоловік з 
пляшкою води та маззю. Я була вкрай зди-
вована та безмежно вдячна.

— Усе гаразд? — посміхаючись, запи-
тав він співчутливо.

Все було навіть більше, ніж гаразд. Не-
байдужість перехожих, їхнє бажання до-
помогти викликали неабияку радість, яку 
навіть важко пояснити у таких випадках. Я 

була приємно вражена.
— Дякую, дякую вам, які ж чудові та 

добрі люди у Києві! — кинула навздогін 
своїм рятівникам, а вони у відповідь по-
дарували мені посмішки. Я ще ніколи не 
була так зворушена.

На перший погляд — неприємна істо-

рія. Рана заживала протягом трьох тижнів, 
але виявлена щирість та доброта залиши-
лися в моєму серці яскравим спогадом.

Коли мої друзі-кияни повернулися, я 
не могла стримати сильного піднесення й 
мала надто щасливий вигляд, щоб повіри-
ти в те, що зі мною трапилось неприємне. 
Я практично не відчувала болю, оскільки 
незбагненне відчуття щастя приглушува-
ло його.

Наприкінці насиченого дня, втомлена 
та щаслива, схилилася на коліна перед 
Творцем, і з серця полилася щира молит-
ва вдячності: «Дорогий Ісусе, дякую Тобі, 

що впродовж цілого дня Ти 
дбайливо доглядав мене, ніж-
но провадив... А коли підсте-
рігала особлива небезпека, я 
відчувала, як Ти обережно ніс 
мене на руках... Дякую за урок 
доброти в сьогоднішньому 
дні! Тільки з Тобою моє життя 
прекрасне!»

Збираючись на відпо-
чинок, я радісно зітхнула, 
пригадавши фразу Альберта 
Ейнштейна: «Існує лише два 
способи прожити життя. Пер-
ший — так, ніби чудес не бу-
ває. Другий — наче все життя 
— це диво». «Господи, виби-
раю другий», — ледь чутно 
прошепотіла я.

Солодко заплющивши повіки, відчула 
легкий дотик спокою, мовби тиху відпо-
відь; і в мені, як відгомін відлетілого дня, 
дзвінко пронеслося: «Так, життя — це 
диво!»

Лілія Булла

ТЕ, ЩО ВДРУГЕ НЕ ПОВТОРИШ

Випадок під Чорнобилем


