
ПОДРУЖНІЙ ПОРАДНИК 

О. ВОЛОДИМИР НЕСТЕРЕНКО 



ЛЮБОВ І ЩАСТЯ 

Любов – найактуальніша тема радіо, кіно і 
телебачення.  

Щодня ми чуємо і самі говоримо про 
любов, однак чи задумувалися ми по-
справжньому хоча би раз, що означає це 
поняття: “любов”. 

Те саме стосується і щастя. Всі про нього 
говорять, всі його шукають, але чи багато 
здатні його осягнути?  

 



ЛЮБОВ І ЩАСТЯ 

Здавалося б, любов і щастя нероздільні, 
однак на практиці часто буває по-іншому.  

Спробуємо розібратися: чому дві особи, 
які любляться, не завжди є щасливі.  

Як правило, головна причина цього у тому, 
що в них немає розуміння того, що є 
справжньою любов’ю, і вони мають хибне 
уявлення про те, що є правдивим щастям. 



ВЗАЄМНА ЛЮБОВ 

Під взаємною любов’ю розуміють таку 
тенденцію до злуки, в якій одна особа 
доповнює іншу. 

Злука, до якої покликана пара, не виникає 
сама по собі, це процес, в якому повинні 
працювати чоловік і жінка, враховуючи всі 
сфери свого буття.  



ВЗАЄМНА ЛЮБОВ 

Ось деякі аспекти, в яких подружжя 
повинно шукати злуку, хоча в житті ці 
аспекти поєднані і впливають одні на одних: 

 

 1. ФІЗИЧНА ЗЛУКА –  

 Вона виражає і вдосконалює любов. Це 
своєрідний двигун у злуці душ.  

 В цьому  вона фундаментально 
відрізняється від злуки тварин, яка 
підпорядковується лише інстинктові. 



ВЗАЄМНА ЛЮБОВ 

 2. ЗЛУКА ХАРАКТЕРІВ –  

 Характери у кожного з членів подружжя 
різні. Деякі відмінності у вдачі пов’язані з 
психологічними особливостями чоловіка і 
жінки, спадковістю, темпераментом, 
вихованням, біографією.  

 Основне у подружжі досягнути 
одностайності, не дивлячись на характер. 
Запорукою цього повинна бути інтеграція 
різних особливостей вдачі, взаємне 
доповнення, а не поглинення.  



ВЗАЄМНА ЛЮБОВ 

 3. ЗЛУКА В ДІЯЛЬНОСТІ –  

 Інколи виконання тієї самої праці може 
стати фактором злуки (напр. подружжя 
медиків).  

 Різна праця також може збагатити і 
доповнити світогляд подружжя (при умові 
діалогу і духові співпраці).  

 Узгодження повсякденної діяльності – це 
ознака злуки. 



ВЗАЄМНА ЛЮБОВ 

 4. ЄДНІСТЬ СМАКІВ І ЗВИЧОК –  

 Сюди належить: брати разом участь у 
розвагах, бувати у товаристві друзів, 
відвідувати театр, виставки, займатися 
спортом чи туризмом, читати і коментувати 
книги.  

 Кіно, телебачення, радіо, спільне хоббі 
також можуть бути фактором для злуки. 
Однак все це -  лише добрі передумови для 
створення діалогу і любові.  



ВЗАЄМНА ЛЮБОВ 

 5. ЕКОНОМІЧНА ЗЛУКА –  

 Економіка – це спільне питання подружжя і 
не відноситься лише до одного з членів.  

 Добре було б, щоб економічні сімейні 
питання вирішувалися разом. 



ВЗАЄМНА ЛЮБОВ 

 6. ЗЛУКА СЕРДЕЦЬ –  

 Це означає руйнувати бар’єри, звільнятися 
від образ з любов’ю і для любові; мати спільні 
радощі і переживання: народження дитини, 
професійний успіх чи невдача тощо. 



ВЗАЄМНА ЛЮБОВ 

 7. ЗЛУКА ДУШ –  

 У духовному житті і у відношенні з Богом 
існує дуже особиста інтимна зона; існує 
духовність подружньої пари, спільна 
молитва, медитація, спілкування на теми 
духовних переживань.  

 Моральна проблематика подружньої пари 
(напр. кількість дітей) повинна вирішуватися 
спільно. 

 Злука душ у Бозі – це те, що дозволяє любові 
реалізуватися у повноті. 

 



ЩАСТЯ 

1. ДЕ НЕМАЄ ПРАВДИВОГО ЩАСТЯ –  

  

 Людське серце безперервно шукає щастя. 
Потужні засоби соціального спілкування і 
загальна думка, яку вони складають, 
сприяють тому, щоб люди вбачали щастя у 
матеріальних речах, у комфорті, вигодах і 
статках.  



ЩАСТЯ 

  

 Вважають, що щастя приходить ззовні і що в 
ньому ми знайдемо відпочинок.  

 Не думають при цьому про те, що при 
досягненні бажаного в людини завжди 
виникають нові потреби, ілюзії та мрії (чим 
більше маємо, тим більше хочемо). 



ЩАСТЯ 

  

 Маємо приклад багатьох людей, оточених 
комфортом, славою, грошима, але 
безрадісних і розчарованих. 

 Це відбувається тому, що матеріальність, 
хоча й допомагає у досягненні щастя і 
доповнює його, аж ніяк не є щастям і не 
може ототожнюватися з ним. 



ЩАСТЯ 

2. ПРАВДИВЕ ЩАСТЯ –  

 Правдиве щастя не залежить від зовнішніх 
речей, воно внутрішнє і просте. 

 Щастя – це відчуття повноти і миру, яке 
постійно перебуває у глибині душі, 
незважаючи на труднощі і страждання. 

 У подружжі щастя досягається тоді, коли 
любов  є тим, чим має бути, коли виконує 
цілі, задля яких Бог створив це подружжя: 
взаємна любов чоловіка і жінки, передання 
життя фізичного і духовного. 



ЩАСТЯ 

3. ПОДРУЖНЯ ЛЮБОВ І ЩАСТЯ –  

 Щастя у подружжі залежить від того, чи ми 
вміємо жити нашою любов’ю.  

 Але любов не є чимось статичним. Вона є 
вогнем у ватрі, який потребує, щоб його 
постійно підтримували.  

 Любов лише тоді триває впродовж всього 
життя, якщо подруги постійно практично 
реалізують завдання любові. 



ЩАСТЯ 

 

 

 

ЯКІ Є ЗАВДАННЯ ЛЮБОВІ? 



ЩАСТЯ 

1) Любити – це пізнавати: 

 Це стосується не тільки зовнішнього, але й 
внутрішнього: пізнавати позитивні і негативні 
риси один одного, спільні та відмінні 
інтереси.  

 Все це вимагає часу і терпіння, тому що 
таємниця душі – безмежна і її потрібно 
розгадувати послідовно.  

 Потрібно також навчитися виявляти себе 
такими як ми є, ставати прозорими для 
інших. 



ЩАСТЯ 

2) Любити – це приймати себе: 

  

 Передусім ми повинні приймати себе 
такими, якими ми є, не ідеалізувати ані 
себе, ані іншого.  

 Також приймати працю свого партнера з 
усіма її труднощами і проблемами 
(терміновий від’їзд, важкий розклад і т. д.). 



ЩАСТЯ 

3) Приймати себе такими, якими ми 
можемо бути (стати): 

 Життя повне змін: втрата грошей і праці, 
хвороби – всі такі життєві труднощі 
допомагають поглиблювати любов, роблять 
її зрілою. 

 Ми ніколи не повинні спокушуватися 
думкою про те, щоби при змінах у житті, 
особливо якщо вони негативні чи не дуже 
приємні, залишити все і втекти: залишити 
роботу, друзів, покинути жінку й дітей і піти 
на розваги, шукати пригоду поза шлюбом.  

  



ЩАСТЯ 

  

 Мусимо навчитися приймати життя у його 
змінах, у часоплині, мусимо готувати себе 
до того, щоби прийняти себе та іншого із 
тими змінами, яких нам може завдати життя. 



ЩАСТЯ 

4) Любити – це розуміти і вміти пробачати: 

 Потрібно вміти перевищувати егоїзм - любов 
до себе –справжньою любов’ю, 
практикувати толерантність і самовідданість.  

 Відмова від себе задля того, щоб віддатись 
іншому, - це основне у подружжі. 

 Потрібно запам’ятати наступне: при 
суперечках ми не можемо піти спати до 
того часу, поки не помирилися. 

  



ЩАСТЯ 

5) Любити – це бути терпеливим і 
вміти чекати: 

 Не можна думати, що все нам дається 
готове. Адаптація характерів, сексуальна 
адаптація вимагають від обох у подружжі 
великої терпеливості. 

 Вміння чекати, не робити поспішливих 
кроків, не приймати рішень згарячу – 
запорука тривалості любові. 

 



ЩАСТЯ 

5) Любити – це відновлювати: 

  

 Подружжя не є чимось сталим, тим не 
менше у подружжі дуже важко уникнути 
рутини.  

  



ЩАСТЯ 

 Фактори, які часто руйнують любов саме через 
те, що подружжя не прагне до постійного 
оновлення певних аспектів спільного життя: 

  - Монотонність у звичках 

  - Монотонність прозаїчних домашніх потреб 

  - Втома від труднощів 

  - Монотонність в афективному житті (розмову 
часто заміняють монологом) 

  - Монотонність у сексуальному житті, коли 
злука між партнерами стає звичкою. 



ЩАСТЯ 

 Потрібно навчитися використовувати кожну 
нагоду до відновлення подружнього життя, 
продовжувати з увагою і делікатністю 
цікавитися іншим,  як перед шлюбом.  

 Радість і добрий настрій – це два важливі 
складники подружнього життя. 

 Дуже корисно один день в тижні присвятити 
для того, щоб спокійно поговорити, 
залишитись тільки вдвох на 
одинці,  відновлювати злуку. 



ЩАСТЯ 

7) Любити – це приймати 
відповідальність за іншу особу: 

 Це означає відповідати за іншого, 
піклуватися про всебічний розвиток його 
людських можливостей і про його спасіння. 

 Для того, щоб досягнути цього, потрібно 
цінувати іншого, підбадьорювати, вірити в 
нього і виявляти це.  

 Важко перемогти тій людині, в яку ніхто не 
вірить і ніхто не надихає її. 

 



ЩАСТЯ 

 Любити свого чоловіка чи свою жінку в Бозі 
– означає любити його чи її на рівні Бога, 
бачити його чи її як проект реалізації, що 
потребує любові для свого виконання. 

  

 Ця взаємна допомога у “зростанні” є 
основою подружньої злуки; один стає 
іншим, вже не існує “ти” і “я”, вони 
вдосконалюють і збагачують одне одного, 
створюючи нове буття “МИ”.  

  



ЩАСТЯ 

  

 Це означає поділяти все: постанови, 
страждання, радість, перемоги.  

  

 Вже не живуть “двоє самотніх”, що 
характерно для багатьох подружніх пар. 



ЩАСТЯ 

8) Любити – це віддавати себе: 

 

 Давати себе іншому 

 Віддаватися дітям 

 Давати себе світові 

 

 



ЩАСТЯ 

 Давати себе іншому -  

Віддавати все, повністю, тому що любити 
означає дарувати: своє тіло, дух, надприродне 
життя, які поєднані між собою.  

Вміти дарувати і вміти приймати, але не 
вимагати.  

Треба мати постійне бажання служити: по 
відношенню до чоловіка (їжа, одяг), по 
відношенню до жінки (допомога по потребі).  

Обмежування дарування себе іншому 
призводить до егоїзму обидвох. Немає правдивої 
любові, якщо вона не виходить від обох. 



ЩАСТЯ 

 Віддаватися дітям –  

Це передусім шанувати дітей і 
усвідомлювати, що вони надають нового 
виміру подружній любові, звертають 
батьків до співпраці з Богом у величній 
справі сотворення.  

Діти допомагають позбутися власного 
егоїзму і вчать досконалішої любові. 



ЩАСТЯ 

 Давати себе світові –  

Необхідно вкласти нашу частку у 
розбудову кращого світу.  

Родина як Домашня Церква повинна 
відкритися світові, який страждає через 
брак любові, відкритися для світу, щоб 
зробити його часткою своїх цінностей. 


