Саме час задуматись!
Для мене окремим різновидом
болю є рубрика «статистика й українці», або «статистика про українців».
Чи знали ви, що у 2021 році, за даними ЦРУ, Україна посіла 4 місце у світі
за індексом смертності (щоб було зрозуміло — Афганістан на 10 місці, а...

Ст. 3

Про що свідчать
сучасні хвороби

Масштабні дослідження (доковідного періоду) американських та данських вчених запевняють, що останні
два десятки років невпинно і стрімко
росте кількість психічних розладів і
захворювань. Дослідники знаходять...

Ст. 4

«Боже, або забери
мене, або зроби щось...»

Палата № 335, або
Репортер мимоволі

Фізично я боровся, лежав у різних
лікарнях, чимало детоксикацій пройшов, і грошей витратив безліч, і БАДи
пив, але нічого не допомагало. Звертався до знахарів, бабусь, дідусів, але
допомагало тільки фізично , і то...

Але другої ночі мого перебування
в лікарні причина схильності до його
переломів стала зрозумілою. Опівночі «пацієнт навпроти» починає когось
кликати, а потім навіть з кимось сваритися. Я запитав, чи не покликати...

Ст. 5

Ст. 7

ДВА БЕРЕГИ
Два береги ріки, два поняття:
Між них тече в віки моє життя...
ХРИСТИЯНСЬКА ГАЗЕТА
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Яке здоров’я потрібне, щоб піднятись у небо
Б

айконур у 50-х роках минулого століття став будовою
всесоюзного значення. Наддержава готувалась відправити з цього космодрому до зірок першу людину.
Справа була малознайомою, недослідженою. На той час запустили на орбіту лише
кілька супутників. А чи прийме
всесвіт людину?
Особливе значення приділялося фізичному стану майбутнього зореплавця. Його
здоров’я повинно було бути
відмінним. Тож із тисяч претендентів медкомісія прискіпливо
обрала лише кілька чоловіків.
Найменше відхилення артеріального тиску, аналізу крові
ставало на заваді претендентам польоту до зірок.
І ось 12 квітня 1961 року всі
радіостанції світу заполонили
ефір повідомленнями тріумфальної події: перша людина
полетіла в космос. Газети рясніли заголовками: «Прорив
у небо»; «Підкорене небо».
Здавалося б, тисячолітні мрії
землян увінчалися успіхом. Бо
кожен, принаймні в дитинстві,
здіймаючи очі в захмарну голубінь, бажав досягнути її. Підсвідомо всі розуміють, що там
краще, світліше, чистіше. Про
недосяжне, але жадане небо
свідчать поезія, музика, живопис. Але численних кращих
претендентів на політ у космос
здоров’я підводило, що вже
говорити за інших.
Святий апостол Павло писав: «Життя наше на небесах, звідки очікуємо Господа і Спасителя нашого Ісуса
Христа…» А що, там теж треба пройти
відбір? Яке здоров’я потрібно мати, щоб
туди потрапити? Судячи з кількості аптек
людство безнадійно хворе! Про сучасну
пандемію навіть не доводиться говорити. Отже, шансів не має? Не поспішаймо з
висновками.
Звичайно, для того, щоб піднятись у

справжнє, Господнє небо, необхідне здоров’я, але не тілесне, а духовне. У духа
теж бувають своєрідні гіпертонія, діабет,
інфаркт, інсульт, ГРВІ і СOVID- 19 з різноманітними штамами.
І, як у випадку з Байконуром, хворі в
небо теж не піднімуться. Отож потрібно

хтивості, ноги підкошуються від ваги власної значимості.
Що робити? Наприклад, у боротьбі з
коронавірусом пропонуються щеплення і
соціальна дистанція. Не будемо вдаватись
у полеміку щодо правильності цих заходів,
але візьмемо їх за основу для подальших

подбати про духовне здоров’я. Адже
неозброєним оком помітно, як народ «кашляє» ненавистю, «чхає» злобою, безперестанними сварками руйнує серце. Духовна
гіпертонія тисне поганими звичками, додає головного болю, впевнено направлячи
в «реанімаційне відділення». І не кожний
звідти виходить живим. Індустрія розваг і
безчестя давно підсадила багатьох на «інсулін задоволень». На очах товсті скельця

роздумів стосовно духовного здоров’я.
Отож, через вакцину в організм людини вводиться препарат, який має допомогти організму протистояти вірусу. Відомо,
що світ давно уже заражений бацилою під
назвою «гріх», яка ще на зорі людства проникла в наше життя. Її, непомітна для ока,
руйнівна робота згубила мільярди людей.
Адже заплата за гріх — смерть. І хто може
її подолати?

Хто? З великої любові до людей Ісус
Христос зупинив смертельну заразу. Його
кров, пролита за наші провини, стала тією
вакциною, яка знищила дію смертоносного вірусу. І тепер кожний, хто визнає Сина
Божого за особистого Спасителя, стає невразливим для духовної пандемії.
Нині світ поділився на щеплених і не щеплених. Духовно
люди теж поділяються на віруючих і невіруючих. Кожному,
хто в майбутньому бажає злетіти у небо, слід розібратись, у
якій він групі.
Для подолання ковіду велике значення приділяється соціальній дистанції. Вважається,
що вона має становити понад
метр. Духовно відстань виміряється близькістю до гріха і джерел спокус.
«Вийдіть тому з-поміж них
та й відлучіться, — каже Господь, — і не торкайтесь нечистого, — і Я вас прийму, і буду
вам за Отця» (2 Кор., 6: 17-18).
Порно-індустрія, заохочена
мільйонами споживачів, поширює новий штам гріха: тільки
наблизься, подивись, поцікався, а значить: осквернись і…
заразись.
Звичайно, вакцина під назвою «кров Ісуса Христа» могутньо діє. Однак не можна
легковажити дистанцією до нечистого, не можна безвідповідально ставитись до здоров’я,
яке дав Син Божий.
Підіб’ємо підсумок: для участі в небесному житті потрібні
не аптечні ліки, не поради психологів і не
твори філософів, а тільки Ісус Христос: «Бо
під небом нема іншого Ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали» (Дії святих апостолів, 4:12). Він може виправити
і зберегти наше духовне здоров’я. Коли
настане день перельоту на небо, нам не
потрібні будуть скафандри, медичні комісії
і перевірки.
Ігор Федьків

2 ДВА БЕРЕГИ

ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Ми хворіємо…
«Я

к ваше здоров’я? Будьте здорові! На здоров’я! Головне — здоров’я…» — це далеко
не всі побажання, котрі висловлюються
людьми. Ця тема універсальна і улюблена при спілкуванні.
Якось випадково почув розмову двох літніх жінок, яким
на вигляд уже за вісімдесят. Про що бесіда? Звичайно, про
здоров’я. Нарікають на болячки, погане самопочуття, хоч
вони ще на ногах у такому віці. Кожен з нас хоче довго жити
і мати міцне здоров’я.
Немає людей, котрі б від колиски і до могили ніколи не
хворіли. Аптек і лікарень у нас не менше, ніж магазинів. На
жаль, хвороби, старіння, смерть — це невідворотні реалії
життя. Ніхто ще не винайшов еліксир молодості. Хоч медицина досягла неабияких успіхів у подоланні раніше невиліковних хвороб і вдалося збільшити середню тривалість
життя, однак біблійна планка залишається непорушною,
як і кілька тисячоліть тому. «Дні літ наших — у них сімдесят
років, а при силах — вісімдесят літ, і гордощі їхні — страждання й марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо…»
(Псалом 89:10)
Кажуть, здоров’я — це синонім щастя. «Здоровий бідар щасливіший від хворобливого короля».
Журналіст запитав в інтерв’ю одного успішного чоловіка:
— Що є, на вашу думку, щастя?
— Щастя — це коли дитина не хворіє, — просто і
щиро відповів той.
Хворіють добрі та злі, грішні й праведні. Страждав від
тяжкої хвороби побожний Йов, мали проблеми з здоров’ям
апостол Павло та його співробітники, хоч було чимало випадків, коли Павло сам зціляв людей силою Божою.
Які ж причини наших недугів?

В

Євангелії описано зцілення
паралізованого. Люди почули,
що Христос лікує хворих, тому
«… на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його, і
перед Ним покласти. Не знайшовши ж кудою пронести його з-за народу, злізли на
дім, і крізь стелю спустили із ложем його
на середину перед Ісуса» (Луки, 5:18-19). Яка
велика була віра! «…каже Він розслабленому: “Кажу Я тобі: Уставай, візьми ложе своє,
та й іди у свій дім!” І той зараз устав перед
ними, узявши те, на чому лежав, і пішов у
свій дім, прославляючи Бога» (Луки, 5:24,25).
Людина отримала не лише фізичне зцілення, але й духовне. Тому що «…сказав Він
йому: “Чоловіче, прощаються тобі гріхи
твої!» (Луки, 5:20).
А ось приклад зцілення жінки, яка дванадцять років була хвора на кровотечу. Все,
що вона мала, витратила на лікарів, та марно. І раптом — є Той, що, можливо, допоможе їй. Серце переповнила надія на одужання, але як підійти? Ні, вона не наважиться
говорити з Ним. Він же великий Учитель…
Як вчинити? Жінка вірила: якщо навіть доторкнеться одежі Його, одужає. Сумніву в
серці не було, лише тверде переконання.
Так і вчинила: «підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі Його, — і хвилі тієї спинилася їй кровотеча!» (Луки, 8:44). А за мить
почула: «Дочко, твоя віра спасла тебе; іди з
миром собі!» (Луки, 8:48).
В Євангелії від Матвія читаємо історію
уздоровлення Петрової тещі, яка лежа-

1) Наслідок гріхопадіння. Наші прабатьки жили в
Едемському саду. Не хворіли, не вмирали. А потім… «Ти в
муках родитимеш діти…» — сказано до нашої праматері
Єви (Книга Буття, 3:16). Ось тому хвороби нерідко передаються спадковістю.
2) Відсутність гармонії людини з Творцем, природою та ближніми. Це основна причина хвороб. «Усі хвороби від нервів», — часто кажуть досвідчені лікарі. Депресії,
переживання, стреси є постійними супутниками сучасної
людини. В психіатричних лікарнях не бракує пацієнтів. Препарати—антидепресанти не залежуються на полицях аптек. «Ударить тебе Господь божевіллям, і сліпотою, і туподумством» (Книга Повторення Закону, 28:28).
3) Алкогольна та наркотична залежності, переїдання. Це гріхи проти тіла свого.
4) Хвороби, породжені цивілізацією: погана екологія, забруднені землі, води річок, морів, повітря, неякісна
їжа.
5) Так звана гіперактивність. Намагання людини
багато і понад міру працювати, щоб забезпечити себе засобами для життя, а нерідко щоб зберегти «статус», престиж,
«не відстати» від ближнього.
6) Нехтування своїм здоров’ям. «Дід Петро, котрому уже було під дев’яносто, захотів довести оточуючим, що
у ньому ще залишилась молодеча сила, і заходився з сокирою біля великого пня. Занедужав, і невдовзі упокоївся. А
міг би ще кілька літ прожити…»
Це, звичайно, далеко не всі причини та наслідки хвороб.
Щоб відновити здоров’я, більшість готові платити будьякі гроші, залучати різноманітні засоби. Екстрасенси, ворожбити пропонують свої послуги. Довіряючись темним
силам, людина калічить свою безсмертну душу, а хвороби

часто повертаються після таких сеансів, та ще й прогресують.
Якщо всі хвороби від нервів, як кажуть лікарі, то логічно починати з душі, а потім і тіло стане здоровішим. «Тільки
живіть згідно з Христовою Євангелією...» (Послання до филип’ян, 1:27).
Слова Святого Письма — «життя вони тим, хто їх
знайде, а для тіла усього його лікування» (Приповісті, 4:22.)
«Надійся на Господа… бійся Господа та ухиляйся від злого!
Це буде ліком для тіла твого, напоєм для костей твоїх»
(Приповісті, 3:5-8).
Євангеліє не для цілування його у храмі, і не для припадання пилюкою на полиці. Слово Боже необхідно читати і
додержувати, бо Воно свідкує про Христа — нашого Спасителя, Цілителя душі та тіла. Чимало людей отримали зцілення через ревну молитву і перебування в Слові Божому.
Люди з поверхневою, ритуальною вірою нерідко впадають в духовну безвихідь і відчай, а «пригнічений дух висушує кістки», — написано в Приповістях. Проти цього лікарі
та психологи безпорадні — лише проста Божа віра може
допомогти. «Серце всіх проблем — проблема серця».
Прикро, коли люди звертаються до Бога про уздоровлення, а після одужання знову повертаються до гріховного
життя. «Ось видужав ти. Не гріши ж уже більше, щоб не сталось тобі чого гіршого!» — попередив Спаситель зціленого
від тяжкої, тривалої хвороби (Івана, 5:14).
Одна жінка зайшла до книгарні та й звернулась до продавщиці з проханням допомоги придбати книги для чоловіка, котрий лежав у лікарні.
— Можу Вам запропонувати Біблію.
— Та ні, щось інше, йому вже полегшало, — відреагувала жінка.
«Біблія — це не для мене. Менше знаєш, менше гріха.
Немає часу…» — так мислять люди і продовжують страждати душею і тілом. Ще давньогрецький лікар Гіппократ переконався, що «любов і спокій — найкращі ліки». А вони є у
Бога, в Його Слові, безкоштовно!
В людській немочі є дещо і позитивне. Хвороби нагадують про Вічність, що ми тут не господарі, а лише гості. Тривале перебування на лікарняному ліжку часто призводить
до переосмислення цінностей. Гроші, престиж, діяльність
— все маліє, а більш цінними стають сім’я, стосунки з ближніми, прості життєві радощі.
Великим гріхом є думати про людину, яка тяжко захворіла: «Так йому (їй) і треба…» «Хто радіє з нещастя, той не
залишиться непокараним», — застерігає Біблія.
На небі ані хвороб, ані страждань вже не буде. «Страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з 'явитися в нас» (Рим., 8:18), «і Бог кожну сльозу
з очей їхніх зітре», і не буде вже смерти. Ані смутку, ані
крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося» (Книга
Об’явлення, 21:4).
Олег Слонецький

Христос уздоровлював
і фізично, і духовно
Прихід Спасителя на землю ознаменував новий період у житті людства.
На підтвердження того, що Він є Сином
Божим, Ісус Христос робив різні чуда.
Серед яких найчастіше — фізичне і духовне уздоровлення людей. Про це ми
читаємо на сторінках 4-х Євангелій, де
слово «лікувати» зустрічається 36 разів, а «уздоровлювати» — 19.
ла в гарячці: «І Він доторкнувся руки її, — і
гарячка покинула ту… І встала вона, та
й Йому прислуговувала!» (Мт., 8:15). Лише
один дотик — і людина одужала. Хвороба
відступила.
Досить часто в своїй лікарській практиці
я теж торкалась рук пацієнтів, вимірюючи
тиск, пульс, перевіряючи силу паралізованих кінцівок, призначаючи ін'єкції медикаментів, але одужання затягувалось на дні,
тижні, місяці… Але з того часу, як Господь
став моїм Спасителем, молюся за хворих і
прошу в Нього зцілення для них.
А що говорить наука про молитву?
Психіатрам та неврологам вже давно
відомий феномен, коли після неї покращується психічний стан, сходять нанівець
симптоми найважчих захворювань. Нау-

ковці різних країн зацікавились цим, і, починаючи з 80-х років 20-го століття, активно проводили дослідження психофізіології
молитви. Експериментально було доведено, що після неї рівень інфекції в організмі
падає, покращуються морфо-функціональні властивості клітин крові, зменшуються
запальні процеси.
Професор Слезин (м. Санкт-Петербург,
психоневрологічний НДІ ім. В. М. Бехтерєва), досліджуючи електроенцефалограму
людини, яка молиться, встановив, що клітини кори головного мозку перебувають в
«дитячому» стані, тобто вона розслаблюється, перестає думати про хворобу, і — найголовніше — позбувається страху перед
недугою, тим самим підвищуючи свій імунітет. До речі, за статистикою серед хворих на

рак в неоперабельній стадії віруючі живуть
на 5 років довше. В результаті молитовної
практики синхронізуються електричні ритми обох півкуль мозку. Це робить людину
більш інтелектуально здоровою, енергійною, захищеною від стресів, здатною виявляти таланти та інші здібності.
В моїй практиці була дивовижна історія
з життя молодого віруючого чоловіка, якому в 24 роки діагностували розсіяний склероз, підтверджений даними МРТ. Ця невиліковна хвороба вражає відразу декілька
відділів нервової системи, що призводить
до появи найрізноманітніших неврологічних симптомів, включаючи фізичні, розумові та, іноді, психічні проблеми. Через
кілька років такі люди, незважаючи на лікування, стають прикутими до інвалідного
візка. В чоловіка, про якого йдеться, теж
почали наростаючи проявлятися і психічні
(депресія), і фізичні розлади. Так тривало
кілька років. Однак поступово хвороба почала відступати. Це не відповідало жодним
медичним канонам. Нині він займається з
християнською молоддю. Одружився, має
чудову сім'ю, діток.
Медична практика свідчить, що у духовно здорових людей навіть невиліковні, з
точки зору медицини, хвороби протікають
зовсім по-іншому. За тисячоліття свого існування людство «надбало» безліч різних недуг. Однак будемо пам’ятати, що Бог «учора,
і сьогодні, і навіки Той Самий!» Він не відкине тих, хто з вірою звертається до Нього.
Світлана, лікар-невролог
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Як залишатись спокійним
у періоди «великої депресії»

Епідемія, нові штами вірусу, безкінечний карантин, вакцинація, загроза втрати роботи, небезпека вторгнення в країну, зростання цін, стихійні
лиха… Нескінченні потоки негативної інформації щодня лякають, бентежать
і руйнують наш спокій та оптимізм. Тривога, страх перед невідомим, відчуття безнадії та безпомічності негативно впливають на працездатність та
імунітет, значно погіршують психічний стан, призводячи до депресії.

З

а останніми даними, лише 50%
населення нашої країни вірять у
світле майбутнє, а решта — налякані, розчаровані та зневірені. А це кожен
другий! І ні лікарі чи вакцини, ні влада зі світовими організаціями, ні закон чи гроші не
в змозі допомогти та захистити. При цьому
ніхто не скасовував ще й негаразди в осо-

бистому житті чи проблеми зі здоров’ям. І
ось тут у нас чимало однодумців та «братів
по нещастю», але жоден із них не в силах
нам зарадити.
Проте я помічаю у себе абсолютний
спокій і мир у серці. І не тому, що ігнорую
новини чи не цікавлюсь політикою. Не завдяки міцному здоров’ю чи наявності серти-

фікату про вакцинацію, не тому, що є кілька джерел доходу або хороша «фінансова
подушка», і точно не через те, що маю куди
втекти у разі нападу на нашу країну… Зовсім ні! А тому, що дещо знаю!
Тож як не впасти у відчай, уникнути
стресу та залишатись спокійним? Допоможуть нескладні перевірені біблійні засоби:
■ Перестаньте скиглити й обурюватися
— ці лише посилює ваше занепокоєння.
■ Якщо напосідають негативні думки —
забороніть собі думати про погане.
■ Ніколи не розвивайте думку «А що,
коли…». Не уявляйте найгірший сценарії
розвитку подій.
■ Обмежте «порцію» негативної інформації.
■ Будьте вдячними, навчіться помічати
все добре. «Великий же зиск — то благочестя із задоволенням» (1-е до Тим., 6:6).
■ Замисліться: можливо, усі ці обставини трапляються для того, що б ми навернулись до Бога?
■ Помоліться, розкажіть про свої переживання Господеві. Попросіть у Нього
захисту. «Ні про що не турбуйтесь, а в
усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою.

І мир Божий, що вищий від усякого розуму,
хай береже серця ваші та ваші думки у
Христі Ісусі» (До филип’ян, 4: 6-7).
■ Бережіть фізичне здоров’я: нормально спіть, дотримуйтеся збалансованого
харчування…
■ Знайте, що Господь завжди готовий
послати Свою допомогу. «…очі Господні
дивляться по всій землі, щоб зміцнити
тих, у кого все їхнє серце до Нього» (2-а
Книга хронік, 16:9).
■ Довіртеся Спасителю. Ми під Божою
охороною, а у Нього все точно під контролем. «Коли я піду хоча б навіть долиною
смертної темряви, то не буду боятися
злого, бо Ти при мені, — Твоє жезло й Твій
посох — вони мене втішать!» (Книга
псалмів, 22:4).
Що б не трапилося у житті, які б скрутні
часи не настали, головне — не здаватись!
«Не бійся, з тобою-бо Я, і не озирайсь, бо
Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі поможу,
і правицею правди Своєї тебе Я підтримаю» (Ісаї, 41:10).
Я, наприклад, повністю віддала своє
життя у руки Того, Хто мені його дав, і цілком Йому довіряю. Чи не хотіли би і ви
мати таку опору та підтримку?
Тетяна Гаврилюк

Чому не люблять дієту

«Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть-бо
люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, …нестримливі… що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога…» (Біблія, 2-е до Тим., 3:1-4).

—Л

ікарю, призначте мені
щось хороше, щоб допомагало.
— Але ж я завжди даю лише найкращі
рекомендації!
— Вибачте, Ви не зрозуміли… Мені треба щось дійсно хороше.
— Так-так. Ось вам моє призначення: дієта № …
— Та ні! Мені треба не дієта, а щось якісне. Я можу придбати собі найкращі медикаменти. Існують же вони?
— Ліки ліками, але дотримуючись лише
всього комплексу рекомендацій, Ви будете
справді добре почуватися.
— О-о-о… Це мені й потрібно, щоб почуватися...
— Добре... Тоді слухайте: вам не можна
жирного, смаженого…
— Набридло все це! Мені треба так, щоб
можна було все собі дозволити! Чуєте?
— Та виходить, що не можна… Погляньте на результати аналізів!
— А ну їх, ті результати! Зробіть же якось,
щоб без оцих дієт?!
— Воно-то може й можна… Але дотримуючись лише деяких простих обмежень,
будете почуватися добре й без пігулок.
— Та ні, це не для мене. Я хочу, щоб ніяких обмежень. Розумієте? Хочу…
Такі відверті розмови з пацієнтами відбуваються нечасто. Більше тих, хто спокійно вислухає, ввічливо подякує, а потім… зі
списку рекомендацій вибере лише те, що
«підходить».
Ох же це «хочу»… З одного боку воно
є одним з головних рушіїв у нашому житті.
Завдяки йому ми працюємо, стимулюємо
себе, дисциплінуємо. Або… стаємо рабами
того ж самого «хочу».
Для контролю над нашими бажаннями
(а часто примхами) Всевишній наділив людство такою рисою як стриманість. Це одна з
чеснот, що справді прикрашає людину. Проте останнім часом є величезним дефіцитом.
А чому люди зараз стають дедалі нестриманими?
Бачу проблему комплексною. Темп
життя і дух нашого часу привчає до швидких результатів. Ще років 20 тому потрібно було докласти набагато більше зусиль

задля досягнення якоїсь мети. Щоб розширити свої знання в якомусь напрямку,
потрібно було піти до бібліотеки, поритися
в каталогах, погортати чимало сторінок,
щось законспектувати. Сьогодні достатньо
вимовити певну фразу своєму гаджету —
і в твоєму розпорядженні тисячі статей,
книг, які можна «заскрінити» — конспект
готовий! Навіть незнайомою мовою можна
читати за допомогою електронних перекладачів. Ці зміни, звісно, дуже позитивні.
Але ніяк не допомагають розвивати стриманість.
Раніше з порожнім гаманцем у магазині
нічого було робити. Нині ж можна «заволодіти» технікою твоєї мрії, якщо навіть немає
коштів і на двадцяту частину її вартості.
«Купуй без грошей», «усе й одразу», «живи
на повну» — ці гасла з реклами впевнено
прижилися у головах більшості сучасних
громадян. І справді: навіщо себе обмежувати чи стримувати? Користуйся вже сьогодні, а розрахунок — колись, потім.
Таким чином ми не розуміємо справжньої цінності речей, почуваємося господарями того, що нам не належить. Досягнувши чогось, людина поспішає за новими
враженнями й почуттями, не задумуючись
про наслідки. Звикши до швидких результатів щодо «хочу», дехто застосовує навіть
кримінальні шляхи вирішення питання.
Обмеження, стриманість нині не «в тренді». Якщо раніше доводилось докладати багато зусиль, щоб досягти чогось, то нині навпаки — щоб відмовитися від чогось.
Як дотримання дієти робить здоровішим, міцнішим, кращим, таке ж значення
для душі мають рекомендації, що записані
на сторінках Святого Письма. Християнський шлях передбачає певні правила, обмеження, стриманість від усього гріховного,
того, що розділяє з Богом. І хоча жертва Ісуса Христа спроможна визволити від усякого
гріха, але це не означає, що дозволено жити
так, щоб використовувати її «на повну».
«Усе мені можна, та не все на пожиток.
Усе мені можна, але мною ніщо володіти
не повинно. Їжа для черева, і черево для їжі,
але Бог одне й друге понищить. А тіло не
для розпусти, але для Господа, і Господь для
тіла» (1-е до кор., 6:12-13).
Євгеній Аглічев

Саме час задуматись!
«Господи... навчи мене мистецтву маленьких кроків», — просив у своїй відомій молитві Екзюпері.
Маленькі кроки... Скільки ж від вас, маленькі, залежить... Вчасно звернутись до лікаря, вчасно зробити профілактичне обстеження, виділити в день
лише 30 хвилин на фізичні вправи, лише трохи збалансувати своє харчування.
Це дріб’язкове «лише» часто переростає у щемливе «якби ж».

Д

ля мене окремим різновидом
болю є рубрика «статистика й
українці», або «статистика про

українців».
Чи знали ви, що у 2021 році, за даними
ЦРУ, Україна посіла 4 місце у світі за індексом
смертності (щоб було зрозуміло — Афганістан на 10 місці, а Центральноафриканська
Республіка — на 15-му). За даними Держстату, минулого року у нас померло 649 999
людей (уявіть, що з 720-тисячного Львова
залишилось районне місто з населенням 70
тисяч). Основні причини смертності: серцево-судинні захворювання (60 %), COVID-19
(12 %), онкологічні (11 %).
Особливо болюче те, що більшості
смертей можна було уникнути, якби: вчасно звернутись до лікаря, пройти вчасно
календарне обстеження, збалансувати своє
харчування, 30 хвилин на день приділити
фізичним вправам. Це, насправді, невеликі
й незатратні, проте дуже дієві методи. Але ж
ні, більшість не мають часу на «ці дурниці»,
краще якийсь магічний метод.
Дорога до реанімації та передчасної
смерті теж складається з маленьких кроків.
«Та, це останній шматочок торта», — щовечора каже людина з надлишковою вагою.
«Ні, сьогодні маю багато важливих справ,
десь пізніше пройду обстеження», — думає вчорашній хворий після дзвінка про
планове обстеження. «Та нічого не буде»,
— посміхається курець, вкотре машинально пробігаючи поглядом напис «Куріння
вбиває». А потім... Потім швидка, реанімація, туманні силуети людей у білому, пізні
жалі, відчуття приреченості, тупий гнів на
себе й Всесвіт.

Ще гірше у нас справи з духовністю. Людина не може відмежуватись від неї, як би
не хотіла, тож все одно буде харчувати свою
душу. От тільки це, зазвичай, низькопробна
література, комедійні фільми (а що ще дивитись після складного робочого дня?), легка
музика. А Бог? Як же стосунки з Творцем?
Відвідини церкви на великі свята, свічка для
«відчепись» та заспокоєння совісті, інколи
подаяння нужденному або кілька гривень
благодійному фонду. Земне життя, навіть
найздоровіше, все одно прийде до кінця. А
що далі? Далі — більш глобально — що залишиш після себе дітям? Хороший приклад,
справжні цінності, правильні цілі, заради
яких і вмерти не шкода, чи кубло заплутаних проблем і бід, які ще й онуки будуть
відчувати?
Відносини з Богом теж починаються з
маленьких кроків: почати день з молитви,
прочитати кілька віршів з Біблії, допомогти
нужденному. Богові не потрібні одноразові
«подвиги», християнство — мистецтво невеликих, але щоденних кроків і перемог.
Ваше майбутнє починається сьогодні.
«Гарна сентенція», скажете ви з посмішкою.
Але подивіться реальності у вічі — це справді так! І саме відсутність такого мислення
вбиває, і вбиває у прямому сенсі. В лікарні
думаєш вже не про майбутнє, а думаєш про
те, що зараз. На Божому суді теж буде пізно
розмірковувати про неправильні кроки.
Саме тепер час задуматись про майбутнє і
ті маленькі кроки, які треба робити щодня
для щасливого і певного майбутнього, не
тільки на землі, але й у вічності. Здавалося б,
так небагато, але як же все таки багато.
Ілля Цикалюк

4 ДВА БЕРЕГИ

ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Про що свідчать сучасні хвороби,
або Портрет сьогодення

Масштабні дослідження (доковідного періоду) американських та данських вчених запевняють, що останні два десятки років невпинно і стрімко росте кількість психічних розладів і захворювань. Дослідники знаходять, що у великих містах така динаміка значно вища. І прямо пропорційна до величини населених пунктів.

✓ Недалекість плебсу, який «сам» визначає, що є
добрим чи злим. «Що там божественні цінності? Ми ХОЧЕМО!!!»
Що там тверезі аргументи, доведені небезпекою?! Натовп завжди правий!! Так в історії було не раз... Шкода лише,
що закінчувалося кривавими стражданнями мільйонів. «Як
і УСЮДИ, де людина відступила від Божої істини...» — вставив би релігійний чоловік. І схоже, він має рацію. Бачимо
тому безліч підтверджень.
✓
Зрештою, пандемія — свідоцтво того, що маси
не готові виявити просту мудрість, милосердя і найпростішу далекоглядність — «якщо я не бачу — значить нічого
немає!» «Не збираюся нині поступатися своїм комфортом
і правами заради когось!» І так мислять не десь у темних
закутках планети, а в найрозвиненіших країнах світу.
Пандемія виявила справжню сутність людства.
Висновок лишається тим самим — древнім, а через це
і незапереченим, твердим — тим, що переживши цивілізації, імперії і філософії — ГОРЕ ЛЮДСТВУ БЕЗ БОЖОЇ ІСТИНИ.
І це, мабуть, усвідомив кожен. Тільки б не бути сліпим.
Олекса Бурчак

У

різноманітних психотропних речовин, їх легалізація і, головне, реабілітація в очах дітей і молоді тиражують психічні, душевні проблеми.
Окрема тема, яка може зачепити майже кожного, — це
розробка МЕТАвсесвітів, над якими працюють найпотужніші уми планети. Ось що, у купі зі штучним інтелектом, насувається на кожного.
Звісно ж, не потрібно бути «бісогоном» і заперечувати прогрес, який полегшує життя людей, але… вал самогубств, особливо дитячих, жахає!
СНІД. У 85 % випадків передається статевим шляхом.
Саме вільне ставлення до статевих свобод призводить до
його «успішного» крокування планетою. Є страшне наукове припущення: до 2050 року близько 75 % африканського
населення буде ВІЛ-інфіковане.
Коли ж у 60-70-х роках зривалися «архаїчні» біблійні
заборони, і пропагувалася «вільна любов», про це якось
не замислювались. Може, нас це не стосується? Справді,
маховик набирає обертів не швидко — десятиліття. Але
коли розкрутиться, кровожерно молотитиме усіх — старих і малих. «За свободу потрібно платити...» — якось казав мій знайомий, хворий на сифіліс. Ніяк він не хотів зрозуміти, що «свобода» і «беззаконна вседозволеність» — це
різні речі.
А ще напрошується третій образ сучасності — Ковід.
Як він характеризує наш світ? Які глибинні процеси відкриває? Невже й тут релігійники радісно нагадають про
кари Божі?!
Проте раптове розповсюдження цього вірусу свідчить
про три речі:
✓ Відкритість світу, незважаючи на кордони і тоталітарно закриті режими.
Поділення кордонами, мовами, культурами, підходами, традиціями зникає. Універсальна людина сьогодення:
в джинсах, з банкою кока-коли в одній руці й айфоном в
іншій, крокує за біг-маком. І так само легко, від Чукотки до
мису Горн, крокують хвороби. Незабаром і цінності, етика,
естетика, хвороби — усе стане абсолютно спільними.

В

Залежність фізичного стану
від духовного здоров'я

явіть себе фотографом.
Ні — не тим, у теплому і напівтемному ательє, з постановочними посмішками і жестами..,
а вуличним — документальним. І якби вам дали завдання:
сфотографувати два об’єкти — як зображення-символ-відбиток-образ нашого часу (до речі, саме таке завдання перед собою ставили видатні художники усіх часів) — що б
ви зобразили?
Погоджусь — завдання нелегке, бо мусить поєднати в
душі два сприйняття: суб’єктивне й об’єктивне. Проте час
таки можна передати видатними особистостями епохи
— героями, зовнішність — модою і архітектурою, мистецтвом... і навіть хворобами. Тими, які ширяться, ламають
графіки і… голови дослідників.
Найактуальніші і найпоширеніші хвороби — відбиток
сутностей нашої цивілізації, її відверта характеристика і
портрет.
Отже, дві хвороби часу: психічні розлади та СНІД. Правда, сюди ще просяться сердечні проблеми — найпоширеніша причина смертей, але причини, які до них призводять,
настільки різноманітні, що потягнуть на окремі роздуми.
Тож як ці дві хвороби характеризують нас і цивілізацію
в цілому?
Психічні розлади.
У всі часи, як це бачимо з історичних документів, хронік,
літописів і спогадів, вони були присутні. Утім, сучасні масштаби і динаміка змушують бити на сполох... І одразу потрібно визнати: причина у тому, що Бог-Творець не займає те
місце у житті людей, яке повинен. Якщо ж не будеш слухати голосу Господа... то вразить тебе божевіллям
(Повторення закону, 28:28).
Раніше душевні хвороби влучно називали божевіллям.
Зараз суди заперечують схожі формулювання (термін «душевна хвороба» і «душевнохворий» були розкритиковані
Європейським судом прав людини 28 жовтня 2003 року).
Проте саме явище, яке б’є усі антирекорди, суд заборонити
не в силі.
Віртуальні «нові» світи вседозволеності, доступність
сі чули гасло радянських часів: «У здоровому тілі здоровий дух». А чи відомо вам,
що цей латинський крилатий вислів
(до речі, пишеться без тире!), належить римському поету 1-го ст. н. е.? Ця
фраза вирвана з контексту, де поетом
підкреслено необхідність їхнього гармонійного розвитку.
Звичайно, не підлягає сумніву нерозривний зв’язок духа з тілом. Але...
життя, зазвичай, доводить, що здорове тіло чомусь не є запорукою міцності
духа. А що каже Біблія? «…бійся Господа та ухиляйся від злого! Це буде ліком
для тіла твого, напоєм для костей
твоїх» (Пр., 3:8). Он як: виконуй заповіді Божі — і це позитивно вплине на
твоє фізичне здоров’я!
Наступний аспект. Святе Письмо
завжди спонукало слухатися настанов
своїх батьків. Тому в приповістях про
це нагадується: «Мій сину, прислухуйся
до моїх слів, до речей моїх ухо своє нахили! Нехай не відійдуть вони від очей
твоїх, бережи їх в середині серця свого!
Бо життя вони тим, хто їх знайде, а
для тіла усього його лікування» (Приповісті, 4:20-22). Далі батько застерігає
сина від зв’язку з блудницею: «віддали
ти від неї дорогу свою, і не зближайсь
до дверей її дому, щоб слави своєї ти
іншим не дав, а роки свої — для жорстокого, щоб чужі не наситились сили
твоєї й маєтку твого в чужім домі!.. І
будеш стогнати при своєму кінці, як
знеможеться тіло твоє й твої сили...»
(Приповісті, 5:8-11).
Тепер розглянемо таку відому фразу: «Всі хвороби від нервів». Чи знаєте
ви, що в медицині існує напрямок під

(за Книгою приповістей Соломонових).

Коли вимовляємо слово «здоров’я», найчастіше виникають асоціації з
тілом людини. Але чи завжди вони правильні? Давайте поміркуємо! У нас-бо
є його величність Досвід, або просто: практика життя. А ще маємо Святе
Письмо — царину духу. Тому порівняймо слова людей, практику життя і
Слово Боже. Отже, розпочнемо!
назвою «психосоматика», який вивчає
вплив чуттєвих чинників на виникнення тілесних захворювань?
Поганий емоційний стан (страх,
гнів, дратівливість, незадоволеність,
негативні думки) призводить до накопичення негативної енергії, яка руйнує

людину й викликає не лише душевні, а
й фізичні недуги!
Згідно з Біблією, в кожному індивідуумі існує «внутрішня невидима
людина». Тобто існують дух, душа та
фізичне тіло. Вони взаємодіють і залежать одне від одного. Тому зв’язок фі-

зичного і душевного здоров’я в Святому Письмі ніде не заперечується!
От що кажуть Приповісті стосовно
серця, що тотожне душі: «Задовга надія — недуга для серця, а бажання, що
сповнюється, — це дерево життя»
(13:12). А також: «Лагідне серце — життя то для тіла, а заздрість — гнилизна костей» (14:30).
Навколишні люди (в Біблії — «ближні») теж впливають на наше самопочуття. Тому треба слідкувати за тим,
як ми сприймаємо інших. Недарма
важлива роль у душевному здоров’ї
належить слову: «Туга на серці людини
чавить її, добре ж слово її веселить»
(12:25); «Приємні слова — щільниковий
то мед, солодкий душі й лік на кості»
(16:24).
Ще одна приповість для роздумів:
«Не мордуйся, щоб мати багатство,
— відступися від думки своєї про це...»
(23:4).
У Книзі приповістей людська природа досліджена влучно й докладно. І
хоча розглянуто лише аспект здоров’я,
виявляється, що воно є чи не найважливішим для розуміння людиною себе.
Тому що саме на цьому рівні починається знайомство зі своїм серцем...
Таким чином, як завжди, Біблія має
рацію! Піклування про духовне здоров’я передбачає турботу і про душевне, а відтак зберігає й фізичне.
«А Сам Бог миру нехай освятить
вас цілком досконало, а непорушений
дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа
нашого Ісуса Христа!» (1-е послання до
солунян, 5:23)
Ніна Ферфелуца (Замкова)

ЖИТТЄВІ СВІДЧЕННЯ

М

«Боже, або забери мене,
або зроби щось...»

ене звуть Станіслав, мені
35 років. Живу у місті Мерефа, що в Харківській області. Хочу розповісти про свій шлях до
Бога.
Народився я 1986-го року у звичайній сім'ї. Ріс, як усі діти, навчався у школі... Коли мені було 9 років, загинув батько. Оскільки мати багато працювала, то
у неї на нас із братом не вистачало часу,
і вже тоді мене почала вабити вулиця.
У дев'ятому класі вперше спробував
«траву», коноплю. Час від часу її курив,
а коли у 2001 році вступив до училища,
тоді вже палив щодня. А під кінець навчання в училищі стабільно вживав різноманітні пігулки.

Коли призвали до армії, то думав, що
там трохи стишуся. Та не так сталося, як
гадалося... Я знайшов канали, тож мені
приносили, привозили і пігулки, і траву... Словом, все це було. Після 9 місяців
служби переконали піти на контракт.
Однак і на контракті не зупинився.
І тоді, у 21 рік, я вирішив одружитися.
Думав, що сімейне життя все зупинить...
Зустрів майбутню дружину у квітні, а у
вересні ми вже відгуляли весілля.

У жовтні наступного року народився син. У мене були переживання, що
дитина буде якась неповноцінна. Але,
дякувати Богові, народився здоровенький синок. Я сподівався, що він допоможе зупинитись, але наркотик виявився
сильнішим.
Я продовжував вживати, та ще й дружину присадив. Прожили так ми років
п'ять разом, потім почалися скандали,
сварки, і вона поїхала до Криму.Так зруйнувалася сім'я, я залишився з сином і
вже настільки жорстко вживав, що почав
втрачати зір: бачив усе ніби в тумані. З
переляку все покинув, і зір відновився.
Але зупинився ненадовго, сил забракло.
Тож зір знову став сильно падати.
Фізично я боровся, лежав у різних
лікарнях, чимало детоксикацій пройшов, і грошей витратив безліч, і БАДи
пив, але нічого не допомагало. Звертався до знахарів, бабусь, дідусів, але
допомагало тільки фізично, і то ненадовго, а морально не відпускало. Думав: швидше б це життя закінчилося,
швидше б померти, і все... Але, мабуть,
у Бога була інша воля.
У 2018 році одного вечора я просто впав на коліна і благав: «Боже, або
забери мене, або зроби щось...» А вже
наступного дня, чи там через день, зателефонував двоюрідний брат і сказав:
«Збирайся, поїдеш до реабілітаційного
центру «Крок у нове життя» на лікування за 12-тикроковою системою... У
Центр мене, майже сліпого, вже заводили під руку, і закріпили людину, яка
водила спочатку.
Через 4 місяці виписали, і я зрозумів,
що наркотик покинув, але порожнечу в душі треба чимось заповнювати...
Фізично допомогло, але на духовному
рівні ніби тягнуло туди, назад... Лікарі
говорили: «Фізично ми можемо допо-

могти, а духовно — це не в нашій компетенції». І коли з Центру вийшов, то
були такі панічні атаки страху, постійно
така параноя, що жах якийсь!
У Центрі був один чоловік, Іванович,
православний, і він мені казав: «Ходімо зі мною до церкви!» А він так ревно
туди ходив, і батюшці допомагав. Ми
почали відвідувати храм, читали Молитвослов... Оскільки я був більш-менш
православним, у дитинстві з матір'ю
відвідував церкву, то, думаю, щоб не
зірватися, піду в православ'я. Почав дотримуватися всіх традицій — причастя,
сповіді… Але те все нічого не допомагало. І ще я побачив, що вони навчають
одного, а чинять зовсім інше. Розумів,
що щось там не так, і водночас молився
Богові, щоб Він мене привів у справжню церкву.
Одного дня зателефонував товариш:
«Я там до баптистів ходжу, не хочеш зі
мною?» Часу було достатньо, думаю —
піду. Потрапив на розбір Слова Божого.
І ось Біблія виявилася тим єдиним, чого
саме мені не вистачало: була жадоба
цього Слова. Запитань мав багато, і я
вирішив піти туди, може, вони мені дадуть відповіді.
Так я почав ходити до баптистів, познайомився з хлопцями, і у квітні 2021
року покаявся та заявив на хрещення. 5
вересня 2021 року прийняв святе водне хрещення. Тепер я продовжую жити
з Богом і славити Його.
Я молюся Богові і прошу, щоб Він
дав якесь служіння по силі. І ще молюся за відновлення зору. Вірю все-таки в
зцілення, хто б що не говорив. У Біблії ж
написано, що Христос учора, сьогодні і
навіки той самий. Можливо, Він ще працює наді мною, як над виноградником,
перетворює мене.
Станіслав Кислий, +380955818272

Навернення через хвороби

Я

народився 38 років тому на
Рівненському Поліссі. Мама
була християнкою, членом
баптистської церкви, а у тата було своє,
далеке від Бога життя.
Я ріс жвавим і допитливим хлопчиком.
Змалечку разом з мамою ходив до церкви, слухав проповіді, співав пісні, декламував вірші. Про Спасителя знав усе, що
необхідно знати дитині. Але з часом це
стало цікавити все менше і менше.
Після школи пішов навчатися у місто
Сарни і взагалі перестав відвідувати богослужіння. З’явились друзі, з якими поєднували спільні інтереси. Захопився гулянками у клубі, цигарками і алкоголем.
Мене вже не цікавила ані церква, ані Бог.
Однак невдовзі почало турбувати
здоров'я — часто болів шлунок, але я не
звертав на це уваги, терпів.
Пам'ятаю, викликали якось до військкомату. Швидко зібравшись, вирушив у
дорогу. З транспортом були проблеми,
тому відстань від села до районного центру подолав пішки. Попрямував через
луг, перейшов річку і дістався до міста.
Пройшов усі необхідні процедури і тією ж
дорогою вертався додому. Зайшов до магазину і тут мені стало зле. Що було потім,
вже не пам'ятаю.
Отямився у лікарні. Там прооперували, але я довго не міг відновити здоров'я.
Однак у церкві дуже ревно за мене молилися.

Ця хвороба трохи зупинила і я почав
відвідувати зібрання. Проте через кілька
місяців, коли полегшало, знову перестав
ходити до церкви.
У 2005 році в Ковелі було дводенне
християнське молодіжне спілкування, і я
поїхав туди. На завершення молодіжного закликали до покаяння. Пам’ятаю, що

сидів в останньому ряду, і раптом зі мною
щось сталося — почало кидати то в жар,
то холод. Я ще ніколи такого не відчував.
Думки в голові метушилися: «Тобі треба
покаятися!», «А як далі буде?» «Ти ж не

проживеш, якщо не збрешеш чи не вкрадеш!»
Я торгувався з совістю, але щось ніби
підняло з місця і потягнуло вперед. Однак
попереду було кілька бокових дверей, і я
різко повернув праворуч та вийшов. Видихнув. Далі вже було все одно…
Після цього відновились проблеми
зі здоров’ям, почались одна за одною
операції, адже відкрилось близько 15
внутрішніх кровотеч. Лікарі розводили
руками, брали розписку, казали — немає
гарантії, що буду жити. Я крутився в колесі
хвороб і фатальних випадків. То аварії за
моєю участю, то різні ситуації на будівництві. Підсвідомо завжди розумів, що це Господь говорив до мене, не бажаючи смерті грішника, і що тільки Він беріг життя…
Проте все змінилось у 2013 році, коли
в сусіднє місто приїхав християнський
скрипковий ансамбль і проводив євангелізаційне богослужіння, на яке потрапив і
я. Неначе невидима сила вивела мене наперед: я нарешті покаявся. Через місяць
прийняв хрещення. Відтоді не уявляю
свого життя без церкви. Бог не просто
спас від загибелі, Він влаштував моє життя, подарував сім'ю, дав можливість служити людям, трудитися в церкві.
Таким чином Господь виявив Свою
любов до мене через численні хвороби
та негаразди, показуючи, який Він милостивий.
Іван Бруяка
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Як добре і легко
жити, коли душа
вільна від гріхів!

Наше фізичне здоров'я тісно
пов'язане з духовним, тому Господь
інколи використовує хвороби як
інструмент для нашого спасіння і
відновлення спілкування з Ним.

Я

виросла у християнській родині. Змалку ввібрала в себе
духовні цінності, знала Слово Боже, любила ходити на богослужіння.
В 14 років свідомо прийняла хрещення і
стала членом церкви. Здавалось, усе було
так прекрасно і райдужно, але…
Якось уранці читала Біблію. В один момент погляд упав на слова, які ясно і безжально називали один мій вчинок гріхом.
Здавалось, ніби вперше зустріла цей
текст, хоча на той час перечитала Біблію принаймні п'ять
разів. Я протерла очі
і ще
раз перевірила.
Так, мені
не здалось,
це правда…
Стала на коліна. Розуміла, що треба
все розказати Богові.
«Господи, прости!» — шепотіли вуста, але бажаний мир у серце
так і не приходив. Я ще палкіше благала,
але небо залишалось далеким…
Встала з колін. Я знала, що треба робити в таких випадках — сповідатись. Про
це говорили у церкві перед хрещенням.
Але… Сповідати?
Думки швидко заметушились, випереджаючи одна одну: «Я ж покаялась за
свої гріхи перед Богом». «Хіба обов’язково їх ще комусь знати?» «Та це ж сором
який!» «Ні, не піду!» «Бог прощає всі гріхи, тому необов'язково сповідатися». «А
може, це я себе просто накручую?»
Рішуче встала і пішла займатися своїми справами. Однак уночі несподівано
піднялась температура, і тепер основним
видом моєї розумової діяльності стало
переосмислення даної ситуації. Батьки
не розуміли, чому я так раптово захворіла. Я й сама не розуміла цього. Так минуло
два дні.
Не в силах більше мучитися, вирішила все ж таки сповідатися. Ввечері мало
бути богослужіння, тому рішуче зібралась і, незважаючи на високу температуру, пішла. Не пам'ятаю, про що говорили
за кафедрою, які пісні співали — я чекала
одного моменту: розмови зі священнослужителем.
Після закінчення зібрання знайшла
пастора, і він одразу погодився вислухати мене. Тремтячи від хвилювання, то
біліючи, то червоніючи, повідала свою
історію. Вона назавжди залишилась за
дверима тієї кімнати, а я отримала мир
у серці.
Прийшовши додому, вирішила виміряти температуру. І, на диво, виявилось,
що вона знизилась до 36,6. А що говорити про мій душевний стан — я літала, немов на крилах!
Як добре і легко жити, коли у серці
мир, а душа вільна від гріхів! Щасливий
той, кого Христос очищає від таємного
гріха!
О. О.
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ВАЖЛИВІ УРОКИ

Контраст почуттiв у реанiмацiйному вiддiленнi

Р

еанімаційне відділення районної лікарні...
Чіткі, впевнені рухи медичних працівників,
лаконічні вказівки, злагоджені дії. Палати
обставлені різними приладами. Спеціальні ліжка, біля
кожного штативи, пляшечки, крапельні системи, апарати штучного дихання. Тумбочки, на яких і в яких повно
ліків...
На ліжках четверо хворих. Хто з чим... Один без свідомості, другий стогне... Хтось після автотрощі... У когось
розпач, безнадія. Дехто навпаки: «Виберусь, стану на
ноги... Все буде добре... Може...» Інший в агонії... А хтось
спокійний...
Розповісти, що відбувається у реанімаційному відділенні будь-якої лікарні, може тільки той, хто там працює,
або пацієнт... Описати, що відчуває хворий, може тільки
він сам, за умови, якщо у нього буде на це можливість...
Після реанімації...
Здоровий спосіб життя — безумовно важлива складова довголіття, сповненого яскравими відчуттями, повноцінною трудовою діяльністю, щасливими буднями.
Але у кожної людини, незалежно від її фізичного стану, віку, соціального статусу, посади, переживань, уподобань, настане момент, коли відчує вона подих смерті.
І ось тут, як ніде і ніколи, вона може виявити проблему,
до якої не була готовою навіть при здоровому способі
життя...
Гострий інфаркт міокарда раптово надав мені можли-

вість відчути всю атмосферу перебування в реанімації.
Я християнин за переконанням, по вірі в Ісуса Христа.
Чому акцентую увагу саме на цьому? Тому що, опинившись у вище згаданому закладі, відразу відчув величезну
різницю між станом мого тіла і станом душі.
Крапельниці в обидві руки. Уколи, таблетки, безперервні заміри тиску, пульсу... Критично низький тиск
занурював у відчуття невагомості... Перешіптування медперсоналу, швидкі рухи медсестр, постійні запитання на
різні теми... Це потім зрозумів, що з моїх відповідей робився висновок адекватності стану... А я — спокійний!!!
Мені легко на душі... Стеля в палаті біла-біла... Халати в
медсестр білі-білі, я ніби на небі... Серед ангелів...

Щоб довго жити,
потрібно…

«Діти, — слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе! «Шануй свого батька та
матір» — це перша заповідь з обітницею, — «щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі
довголітній!» (Єфес.,6:1-3).

Ц

і слова неодноразово повторюються в Біблії.
Бог закликає дітей слухатися батьків, і зі Свого
боку вказує на переваги такого життя.
Якось ще в молодому віці у мене виникло питання, чи
збувається це практично? Згадував різних людей, яких
бачив, аналізував їхнє життя і те, що чув від них, щоб зробити висновки. Згодом, зустрічаючись з довгожителями (а
таких було чимало), я намагався дізнатись про їхнє дитинство, юність. І особливо мене цікавили стосунки з батьками. Я побачив, як Боже Слово буквально стверджується на
практиці, доводячи свою правоту. Мене вражало, настільки вони і в своїй старості були прекрасними. Особливо
приємно згадувати тих, які найбільше вплинули на моє
життя.
Одного разу, коли ще був підлітком, до нашого міста
завітав з Києва благовісник Андрій Тимофійович Кечик.
Після богослужіння молодь та діти залишилися поспілкуватися з ним. Ми з цікавістю дивились на кремезного дідуся в окулярах з гарною білою бородою. Після молитви
він запропонував мені прочитати місце з Біблії, послання
апостола Павла до ефесян, перших три вірші 6-го розділу,
а потім почав майстерно пояснювати, як послух батькам
гарантує благословення, доповнюючи цікавими прикладами зі свого життя та інших людей.
Дідусь-проповідник пояснював, що ці Слова є однією з
десяти заповідей Закону Божого. Тож якщо будемо шану-

вати та любити своїх батьків, то Всемогутній Господь дарує
нам добре й довголітнє життя, і це обіцянка, не людини, а
Бога.
Минуло більше п’ятдесяти років, а я й досі пам’ятаю те
повчання. Згодом ще не раз зустрічався з цим старцем,
мав чудову нагоду почути його біографію, цікаві моменти
з життя.
Батько Андрія Тимофійовича був в’язнем сталінських
таборів далеко на Півночі. До сина дійшла звістка, що він
важко хворий. Без належного догляду життя тата наближалось до кінця. Палаючи любов’ю, Андрій Тимофійович
залишив сім’ю і з великими труднощами вирушив на Північ. Можна лише здогадуватись, настільки важко було
здолати низку перешкод, однак Бог дав їм милість зустрітися. З неймовірними проблемами добився права доглядати важкохворого. Помираючи, тато дав сину настанови
і тремтячим голосом, з останніх сил, благословив і побажав: «Сину, живи так, щоб кожен день ти заробив заслужене «спасибі»! Живи не про людське око, люби ближніх».
Батьків заповіт син проніс через усе життя: слова настанови не прозвучали намарне.
За своє служіння Господу Андрій Тимофійович теж побував у в’язниці, переніс багато труднощів, страждань. На
фронті мав важкі поранення. Від війни у серці залишився
осколок снаряду. У старості хворіли ноги, і в 85 років лікарі прийняли рішення їх ампутувати, але милосердний Бог

Щось не так зі мною, скажете? Все так!
Я подумки молився до Бога!!! Готувався до зустрічі з
Ним, зовсім не думав про стороннє... А в цей час рідні та
близькі, не одна сотня братів і сестер по вірі, молилися за
мене... Я вперше в житті реально відчув силу підтримки
на відстані... Містика, скажете? Повірте, ні!
Через деякий час сусідові по палаті стало настільки
зле, що до нього впустили сина, який чекав у коридорі.
Як правило, у реанімаційну палату не пускають, а тут я
зрозумів, що дозволили попрощатися... Син стояв біля
ліжка батька в розпачі, в сльозах, безнадійно повторював: «Тату, тримайся! Тату, тримайся!»
Я подумав: «А за що триматися? Людина без свідомості і, як я знав, без віри в Бога, за що ж їй триматися?»
Трагізм даної ситуації в тому, що виправити нічого не
можна... Як це страшно, в останній момент життя, не мати
змоги вхопитися за Світле...
Я тримався тоді. І зараз буду держатися, скільки дасть
Бог життя, за Ісуса Христа, Який Єдиний у цілому світі, у
найтяжчих хвилинах, може дати спокій...
Минуло 12 років... За цей час переніс ще два інфаркти,
три стентування на серці, але я спокійний... Знаю, що помру у чітко призначений Богом час і, можливо, зовсім від
іншої хвороби або обставин...
Головне при здоровому способі життя — здорове духовне життя: з вірою в Ісуса Христа!
Олександр Білобров
дав мудрість, як лікуватись і він до самої смерті ще ходив.
Це було чудом і для нього, і для оточуючих. Старець прожив довге і добре життя для Бога і ближніх, і був щасливим.
Згадую іншого дідуся. Колись у 1964 році мій тато запросив старого столяра Григорія Оникійовича, щоб той
зробив для новозбудованого будинку двері. Привезли матеріал, і дідусь день за днем майстрував. Тато дуже шанував його і не раз говорив, що це столяр ще Миколаївської
школи (це у нього було найвищою похвалою). Дідусь був
1898 року народження, високого зросту, з гарною білою
бородою та працьовитими руками. Робив неспішно, спокійно, але постійно. Сучасних електроінструментів тоді не
було, тож усе робилося ручним знаряддям. Нам було дуже
цікаво спостерігати за його роботою. Іноді він говорив:
— Хлопці, вчіться професії столяра, це дуже хороша
робота; я завжди мав заробіток. Це земна професія Ісуса
Христа. І у війну, і в голодомор багато хто не мав куска хліба, а я завжди мав…
Неозброєним оком було видно, що цей чоловік любить не лише професію Ісуса Христа, а й Самого Господа.
Його онук, мій товариш, розповідав, що коли той був
молодим, дуже добре ставився до своїх батьків, особливо
до матері. Як був дома, старався заготовити все необхідне для щоденного вжитку. Принести води, винести помиї,
допомогти на городі та біля хазяйства, старався, щоб мати
нічого важкого не підіймала. Коли ж ішла в містечко чи на
базар, вирушав з нею і знову старався все сам нести, щоб
вона нічого важкого в руках не тримала.
Григорій Оникійович прожив 97 років, ходив майже до
останнього дня при здоровому розумі і помер у старості
добрій.
Особливою постаттю в моєму житті є моя мама. Її життя
стало особливим прикладом. Вона теж прожила нелегке
життя, щиро люблячи Бога і шануючи батьків.
Коли моїй матері було вісім, у грудні 1937 року батька
заарештували і більше його не бачили. У них все забрали.
Залишились без тата, без хати, без майна. Згодом дім повернули… В ньому і жили бабуся, мати та її старша сестра,
у якої одна нога була на сім сантиметрів коротша за іншу.
Бабуся довгий час хворіла і малі діти обходили хвору, тож
усі роботи лягли на їхні плечі. За якийсь час бабуся піднялась, але все життя вже не була міцною.
Згодом, подорослішавши, ми почали розуміти добре
ставлення нашої матері до бабусі. Особливо перед смертю, коли та на декілька років майже осліпла, а потім виникла гангрена на нозі. Моя мама її обходила, роблячи все з
любов’ю та щирим співчуттям. І ми це бачили. Бог благословив її довголіттям, і на 93-у році життя мама відійшла у
вічність. До останнього часу мала добру пам’ять, вивчала
вірші, які з радістю читала.
Це лише три приклади, які мені особисто підтвердили
справедливість написаного у Святому Письмі. Проте кожна людина послухом може зберегти своє життя і наповнити його змістом. Бо від Бога здоров’я, охорона і благополуччя. Тож будемо для наших батьків радістю і допомогою,
поки вони ще з нами.
Петро Машницький

ВАЖЛИВІ УРОКИ

Палата № 335, або Репортер мимоволі
В січні цього року я потрапив до лікарні: на будівництві став на дошку, яка не витримала моєї ваги. І ось під вечір,
через кілька годин після травми, я з загіпсованою ногою (перелом п’яткової кістки) стаю тимчасовим мешканцем
палати № 335 травматологічного відділення. На щастя, нога не дуже боліла і я навіть відмовився від знеболення. А
оскільки в палаті були інші хворі, я мимоволі став спостерігати за ними.
Хворий ліворуч
падкові збіги обставин.
Його привезли буквально через годину після мене.
Але другої ночі мого перебування в лікарні причина
Жвавий хлопець тридцяти п’яти років, ще не одружений, схильності до його переломів стала зрозумілою. Опівночі
поспішав з роботи додому, щоб швиденько перекусити і… «пацієнт навпроти» починає когось кликати, а потім навіть
Що мало бути потім — неважливо, бо до свого під’їзду з кимось сваритися. Я запитав, чи не покликати медсестру.
не добіг десять метрів, послизнувся на ділянці зледенілого Але хворий не на жарт з кимось розвоювався. В хід пішло
асфальту і… ось він у палаті № 335.
все, що було під рукою, — пляшки з водою і, навіть судно
Але почуття гумору не втратив, бо сипав жартами і з його наповненням.
до медсестри, і до лікаря, який зібрався
Коли позбігалися санітарки з медсесвердлити п’яту, щоб поставити
страми, «хворий навпроти» переногу на витяжку. Лікар підтриконував, що «той хтось» ніби
мував оптимізм пацієнта та
є, але його не видно, і він
обнадіював, мовляв, ніне може його зловити.
чого страшного, дняНайгірше те, що дідуми прооперуємо і
сь почав вставати
буде все добре.
на зламану ногу,
Коли медики
хоча це виклизалишили кімкало дикий біль,
нату, мій сусід
від якого грастав
вголос
дом котився піт.
п р о р а хо в у в а Не допомагало
ти, скільки днів
ані заспокійлизайме реабіліве, ані снодійтація:
«Завтра
не, ані мотузки,
операція, поставякими прив’язали.
лять пластину, там
Пригоди
тривали
ще день-два і, мабуть,
до ранку, аж поки навипишуть — це ж не те
шого дідка не повезли
що з «гіпсом ходити». Потім
прокапати від зрозумілої
поцікавився в інших «сусідів»:
«хвороби».
«Як довго мені тут лежати?». Один
відказав: «Не хвилюйся — за два місяці хоПроміжний висновок
дитимеш». Тут молодик запанікував: «Як? Невже? Я думав,
Щоранку кожен мешканець палати № 335 з нетерпінням
сучасна медицина… Не може бути!» «Це неможливо, скіль- очікує свого лікаря, що нового той скаже, чим потішить. Але
ки планів пропало!» Оптимізм зник геть і жарти скінчилися. щось мені підказує, що нашій палаті потрібен не стільки
травматолог, а точніше не стільки цілитель кісткових травм,
Хворий праворуч
як душевних, духовних. Такий Лікар, на щастя, є, але біда в
Літній чоловік постійно буркоче під ніс: президент пога- тому, що ми рідко дослухаємося до Його Божественних поний, міський голова поганий, лікар поганий, дочка погана. рад. Ми й тут займаємося самолікуванням.
Проблема в нього, здається, незначна: травмував коліно,
набралася рідина, але шуму піднімає багато. І тут раптом
Хворий під вікном
«хворий праворуч» заявляє, що не дуже-то лікарі йому й
А ще майже забув про тихого чоловіка під вікном. У ньопотрібні, він, мовляв, знає чудодійні мантри, які треба чи- го був складний перелом колінного суглоба. Від внутрішніх
тати по сто разів підряд, і болячки відступатимуть. Тож не- пошкоджених тканин нога почорніла і гноїлася. Одного разу
забаром поруч почулося щось на кшталт: «Тахатха бехадзе, травматолог мав з ним довгу розмову про те, що лікування
бехатзе махатзе бехатзе»… І так сто разів підряд. Саме сто: буде непростим і тривалим. При тому він сказав, що є інші
не більше і не менше, бо інакше не допоможе. За словами медики, які наважуються піти швидшим, але ризикованим
сусіда, хоч коліно не минуло, зате самопочуття значно по- шляхом. Тому вибір за пацієнтом. «Хворий під вікном» після
кращилося. Однак нарікання на долю країни і власну не секундної паузи промовив: «Лікарю, я цілком покладаюся на
скінчилися.
вас, будемо робити так, як Ви вважаєте за краще».

335

Хворий навпроти

Приємної зовнішності дідусь. Має дружню родину, яка
його часто відвідує. Лежить з переломом гомілкової кістки, яка дуже болить, при кожному русі він стогне або й
кричить. З медперсоналом добре знайомий: виявляється,
сюди п’ятий рік поспіль потрапляє, — ламаний-переламаний.
Я цікавлюся — в чому причина: може, кістки крихкі?
Каже, що ні, і розповідає історію кожної травми: все ви-

Висновок

Лікар людських душ, Господь Ісус Христос, має багатовікову практику зцілення душевних ран, і Його методи дають
стовідсотковий позитивний результат. Від нас вимагається
лише згода на цю духовну терапію, яка виражається щирою
молитвою: «Господи, Небесний лікарю, я на Тебе цілком покладаюся, чини зі мною те, що вважаєш за потрібне, тільки
Ти можеш вилікувати мою зранену душу!»
Вадим Яцюк

Сiм висновкiв, зроблених на одрi хвороби

П

еред тим, як я стала віруючою людиною, Бог
довго працював над моєю душею через важкі
життєві ситуації. Часто почувала себе ніби пропущеною через м'ясорубку, хотілося просто вмерти, хоча
розуміла, що така дорога приведе до пекла. Однак саме тоді
Бог наче підставляв Свої долоні і піднімав мою душу високо
над світом, показуючи марність життя без Нього.
Інколи Він, випробовуючи, загартовував віру, і тоді я мала
серйозні фізичні хвороби, небезпечні для життя.
Протягом саме цього періоду зробила декілька висновків, якими охоче поділюсь.
1. Не треба чекати хвороби, щоб примиритися з Богом —
можна не встигнути.
2. Коли серйозно слабуєш, то духовний стан практично
не турбує, бо думаєш тільки про те, щоб не боліло, щоб були
нормальні аналізи, щоб швидше одужати.
3. Той внутрішній стан, який маєш на момент хвороби,

буде впливати на подальше лікування. Міцний дух сприяє швидшому одужанню, а слабкий —розвитку депресії й
ускладнень.
4. Ти матимеш вплив на оточуючих людей (медичний персонал, сусіди по палаті, люди в черзі на обстеження) і твоя
сильна віра в Бога може сприяти одужанню інших, адже немічний у вірі шукає підтримки.
5. Якщо в житті християнина сталася серйозна хвороба,
то це означає, що він комусь потрібний у лікарні, щоб засвідчити про Спасителя.
6. Тільки здоровому духом піде на користь будь-яка хвороба, яка б розв'язка не чекала наприкінці.
7. Коли маєш здоров'я, роботу, сім'ю і добробут — це найкращий час, щоб шукати Бога і духовно зростати.
Якщо ви любите себе, власну душу, бережіть здоров'я і
життя — робіть це правильно, красиво і вчасно!
Тетяна Пекур
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Притча
про шкатулку

О

дин батько, залишаючи цей світ,
надіслав синові, якого дуже любив,
дорогий подарунок. Коли той тремтячими руками розпакував його, знайшов порцелянову, прикрашену витонченим сріблом,
скриньку. На кришці красувався дивний витвір
мистецтва — вишуканий золотий вензель у
вигляді букв — ініціалів батька. Отримавши
такий дар у пам'ять про рідну людину, син виявив до нього особливу увагу — замовив у
найкращого різьбяра столиці полицю з рідкісного дерева, яку особисто прикріпив до стіни у
парадній залі свого будинку.
Він наказав прислузі ніколи не торкатися
до шкатулки, навіть під час прибирання. Пан
особисто, винятково обережно, стирав з неї
пил. А раз на рік полірував срібну її частину.
Вона була його великою цінністю, бо завжди
нагадувала про тата.
Він пишався тим, що мав таку родинну
пам’ятку. А коли приходили гості, майже завжди звертав їхню увагу на подарунок. Нерідко
й сам любувався ним, згадуючи батька. Минув
рік, і син замовив гарні золоті каблучки-підставки під кожну ніжку шкатулки. Їх у вигляді
квітів виготовив відомий ювелір. Відтак тепер
оздоблена золотом і сріблом батьківська порцеляна стала синові ще дорожчою. Протягом
кількох років він продовжував витирати пил
на шкатулці, начищати срібло, дбав про її цілість.
Та одного разу, коли відвідав могилу батьків і будинок свого дитинства, — до нього підійшов колишній слуга й запитав, як йому подарунок покійного батька.
— Він для мене дуже цінний, я по-особливому дбаю про нього, бо це пам’ять про мого
батька.
— А чому ж тоді Ви й досі не звернулися,
щоб попросити ключа?
— Якого ключа? — здивувався син. —
Адже шкатулка порожня?
— З першого погляду так… але в ній є й
друга, прихована частина: хіба ви не помітили
отвору під ключ?
— Ні!
— Чекайте-но, а який дарунок ви отримали
від батька?
— Скриньку зі срібною оздобою…
— Та ви що?! Насправді уся її цінність в
діаманті, який знаходиться всередині. Адже
батьківський задум саме у тому й полягав, що
син забажає ключа, та в пошуках його навідає
старого батька перед смертю. Той мав чимало
про що поговорити. І що ж? Маючи таку коштовність, ви так ні разу її й не побачили?
— На жаль!
— І вся ваша увага була зосереджена лише
на футлярі? — ще більше здивувався слуга.
— Саме так… — здивовано стенув плечима син.
— Даруйте, але тоді виходить, що Ви самі
себе обікрали!
Так буває і з нашим життям — дбаємо лише
про «футляр», хоча насправді нам подаровані
душа і дух. Більшість про них і не згадує. Та й
коли? Немає часу: все дбаємо про другорядне
у житті — про тіло. Туди вкладаємо всі наші цінності, нехтуючи головним.
Тому хочеться запитати вас, шановні читачі:
«А ваша увага теж на футлярі?»
Андрій Миронюк
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ЦІКАВО ЗНАТИ

А ви знали, що довго дивитися у дзеркало
шкідливо для психічного здоров'я?

Знайома ситуація: виходячи з дому, ви принаймні один раз поглянете на себе у дзеркало і затримаєтесь на хвильку, щоб поправити зачіску чи зайвий раз причепуритися.
Британські вчені провели дослідження, яке показало, що добровольці, які дивились на власне відображення протягом 10 хвилин поспіль, з плином часу відчували прогресуючу тривогу і впадали у депресію щодо своєї зовнішності,
навіть якщо до цього були задоволені власним виглядом.

Н

ещодавно я помітила за собою
одну дивну річ —
шукаю своє відображення у
вітринах магазинів, у вікнах
метро, в столовій ложці чи в
боковому склі машини, щоб
пересвідчитися, чи добре виглядаю. І тут ніби нічого поганого, але це щонайменше
дивно. Чому? В таких роздумах натрапила на статтю, де
авторка описує експеримент
«тиждень без дзеркала», в
кінці якого вона робить підсумок, що зовсім не дзеркало допомагає виглядати добре. Навпаки, навіть заважає.
Бо чим довше дивишся, тим більше бачиш
недоліків своєї зовнішності.
Мабуть, це і є причиною популярності останнім часом пластичних операцій.
Реклами навколо скрізь нав'язують нам
недосяжний ідеал зовнішності. В гонитві
за красою люди роблять дивні, а часом і
фатальні речі. До прикладу, відома дизайнерка Донателла Версаче досить рано
почала захоплюватися пластикою. Все почалося з уколів ботоксу, блефаропластики
та філерів. Згодом кожна поява жінки на
публіці стала супроводжуватися новою
пластикою. Вона змінила себе до непізнаваності, і зрозуміла це, коли було дуже
пізно. Її невдала пластика є поштовхом
замислитися: а чи варто змінювати свою
зовнішність, та й для чого?
«Тільки зараз зрозуміла, що я мати та

дружина, а не лялька Барбі. Мені знадобилося занадто багато часу, щоб усвідомити: справжня краса не зовні, а всередині», — зізнається Донателла.
Ми любимо все красиве, захоплюємося красивим, не можемо жити без
краси. Доведено навіть, що красиві і високі заробляють більше. Така собі економіка.
Але проблема в тому, що людство
сильно змістило акценти в сучасному суспільстві. Перше місце займає зовнішність,
лише потім говоримо про внутрішнє.
Відома голлівудська актриса Джулія
Робертс нещодавно висловилася: «Досконалість — це хвороба, якою страждають нації. Ми наносимо тонни макіяжу
на наші обличчя. Регулярно вколюємо
щось і моримо себе голодом, заради

ідеальних форм. Ми весь
час хочемо виправити те,
що цього не потребує. А
те, про що повинні дбати
найперше, — залишається
поза увагою. І знаєте, що
це? Це наша душа. Саме
вона потребує більш ретельного догляду та турботи. Тож настав час нею
зайнятися. Я хотіла б зрозуміти просту річ: як можна
весь час чекати, що хтось
вас полюбить, якщо себе
полюбити не можете? Змінюючи зовнішність, хіба
можна сказати, що задоволені собою? Ви повинні розуміти, що немає значення, як виглядаєте зовні, якщо всередині порожнеча».
А що про це говорить Біблія?
«Краса — то омана, а врода — марнота, жінка ж богобоязна — вона буде
хвалена!» (Притчі, 31:10).
«А окрасою їм нехай буде не зовнішнє, — заплітання волосся та навішання
золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетлінні лагідного й
мовчазного духа, що дорогоцінне перед
Богом» (1-е Петра, 3:3-4).
Все минає, краса в'яне, а душа — вічна. Для Бога важливо те, чим ми її заповнюємо.
Хочете бути красивими? Починайте
з серця. Хочете не депресувати? Заглядайте в дзеркало якнайменше.
Оксана Остаповець

Рецепти здоров’я від царя Соломона
Ми часто не згадуємо про здоров’я поки воно є, та коли в організмі щось іде «не так», порушується звичний ритм,
стається «збій», починаємо турбуватись. Іноді надто пізно.
Тож на запитання: «Як зберегти здоров’я?» логічною буде відповідь: «По-перше, не руйнувати його». А по-друге,
по-третє? — спитає прискіпливий читач. Спробуємо розібратися у цьому за допомогою книги Приповістей Соломона.
Рецепт 1. Мудра, розважлива поведінка: «Путь життя для премудрого
— угору, щоб віддалюватись від шеолу*
внизу» (Приповісті, 15:24.)
Мудра людина не нищить здоров’я, а
обирає те, що корисне для душі та тіла.
Отже, мудрість — запорука щастя, а
результат — здоров’я.
Рецепт 2. Завжди бути радісним. Що робити, коли все-таки захворів? Тоді важливо мати спокій. Не
втрачати душевної рівноваги, не погіршувати ситуацію тривожними думками й очікуваннями, а звертатися до
Бога й молитися. Пам’ятати, що: «Серце радісне добре лікує, а пригноблений
дух сушить кості» (Приповісті, 17:22).

Рецепт 3. Їсти своєчасно та в
міру, не переїдаючи, для підкріплення організму. «Горе, краю, тобі, коли
цар твій — хлопчина, а владики твої
спозаранку їдять! Щасливий ти,
краю, коли син шляхетних у тебе царем, а владики твої своєчасно їдять,
як ті мужі, а не як п'яниці!» (Еклезіяст,
10:16-17).

Рецепт 4. Правильне харчування. Воно потрібне, щоб організм
функціонував безперебійно. Дієтологи радять їсти в спокійній обстановці, з хорошим настроєм, розмовляти про приємне, не сперечатись.
Ми знаходимо підтвердження цього
принципу в Книзі приповістей: «Ліпший черствий кусок зі спокоєм, ніж
дім, повний учти м'ясної зі сваркою»
(Приповісті, 17:1).
«Ліпша пожива яринна, і при тому
любов, аніж тучний віл, та ненависть при тому» (Приповісті, 15:17).
Також Соломон подає ще деякі поради. Наприклад, на випадок, коли
доводиться спілкуватись з людиною заздрісною, краще стримати
свій апетит, інакше буде погане перетравлювання їжі: «Не їж хліба в злоокого, і не пожадай лакоминок його, бо
як у душі своїй він обраховує, такий є.
Він скаже тобі: «Їж та пий!», але серце
його не з тобою, — той кавалок, якого ти з'їв, із себе викинеш, і свої гарні
слова надаремно потратиш!» (Приповісті, 23:6-8.)
Дипломатам та наближеним до
влади бажано не забувати Соломо-

нові правила етикету: «Коли сядеш
хліб їсти з володарем, то пильно
вважай, що перед тобою, — і поклади
собі в горло ножа, якщо ти ненажера:
не жадай його ласощів, бо вони — хліб
обманливий!» (Приповісті, 23:1-3).
Про культуру споживання їжі
та про шкідливі звички маємо наступне попередження: «Не будь поміж тими, що жлуктять вино, поміж
тими, що м'ясо собі пожирають, бо
п'яниця й жерун збідніють, а сонливий одягне лахміття» (Приповісті,
23:20-21.)
* * *
Лікарі стверджують, що добрі, веселі, енергійні люди довше живуть
і менше хворіють. Медики часто радять своїм пацієнтам змінити спосіб
життя, залишити шкідливі звички, зайнятися фізичними вправами тощо.
Щоб виконати це, замало самого
бажання, треба озброїтися духовно,
бо жити правильно, у відповідності
до потреб організму, можна тільки з
Божою допомогою.

Що менi робити,
щоб спастись?
Таке питання поставив один
римський воїн, про що йдеться
у Новому Завіті (Дії святих
апостолів, 16: 30). Сталось це
тоді, коли він побачив, що настав
час міняти життя.
Любий друже! Можливо, і в
твоєму серці постали запитання,
які хвилюють душу, і ти не знаєш,
що робити.
Якщо хочеш справді бути
з Богом тепер і у вічності, то
потрібно стати християнином,
зробивши кілька кроків.
КРОК 1: познайомся із вченням
Христа, з Його заповідями у
Новому Завіті.
КРОК 2: визнай себе грішником,
що заслуговує на справедливе
покарання.
КРОК 3: повір, що Христос
помер 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 молитві 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 бажання відвідати зібрання (богослужіння), чи є потреба звернутися
за духовною допомогою, то ви можете зателефонувати за зручним
для вас регіональним телефоном:
Вінницька обл. —
+38(067) 988-34-79, Антон;
Дніпропетровська та
Запорізька обл. —
+38(067) 140-47-48, Костянтин;
Донецька та Луганська обл. —
+38(050) 855-60-89, Віталій;
+38(097) 565-62-44, Олег;
Житомирська обл. —
+38(097) 341-98-26, Анатолій;
Закарпаття —
+38(098) 622-78-90, Тимофій;
Західна Україна —
+38(098) 229-10-88, Віктор;
+38(066) 334-35-80, Тимофій;
Київська обл. —
+38(097) 081-58-39, Олександр;
Кіровоградська обл. —
+38(068)53-34567,
+38(099)953-67-27, Валентин;
Одеська, Херсонська та
Миколаївська обл. —
+38(067)605-08-03, Сергій;
+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.

Шеол* — в юдаїзмі потойбічний
світ, пекло.
Ольга Фесенюк
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