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В лісі Пригоди одного 
мандрівничка

ІСТОРІЯ ПАСХИ
У юдеїв було прийнято 

вважати дванадцятирічний 
вік рубежем між дитинством 
і юністю. Досягнувши цього 
віку, єврейський хлопчик 
уже називався сином Закону 
й Бога. Перед ним відкрива-
лися додаткові можливості 
для релігійної освіти, він міг 
брати участь у священних 
святах і обрядах. Відповідно 
до цієї традиції дванадця-
тирічний Ісус вирушив до 
Єрусалиму на свято Пасхи. 
Як і всі набожні юдеї, Йосип 
і Марія щороку відвідували 
пасхальні урочистості.

Пасху почали святкувати 
на початку історії ізраїль-
ського народу. В останню ніч 
єгипетського полону, коли, 
здавалося, не було ані най-
меншої надії на визволення, 

ПРО НЬОГО ЗАБУЛИ НА ПАСХУ
Бог наказав юдеям приготу-
ватися до негайного звіль-
нення. Господь попередив 
фараона про останню кару, 
яка вразить єгиптян, і нака-
зав кожній ізраїльській сім’ї 
зібратися у своєму житлі, 
зробивши особливі приготу-
вання: «Ягня у вас нехай буде 
без вади, самець, однорічне. 
Візьміть його з овечок та з 
кіз… І заколе його цілий збір 
Ізраїлевої громади на смер-
канні. І нехай візьмуть тієї 
крови, і нехай покроплять на 
обидва бокові одвірки, і на 
одвірок верхній у тих домах, 
що будуть їсти його в них. І 
нехай їдять тієї ночі те м’ясо, 
спечене на огні, та опрісноки. 
Нехай їдять його на гірких 
травах» (Вихід 12:5-8).

Опівночі Ангел-губитель 
убив усіх єгипетських пер-

вістків. Тоді їхній цар сказав 
Ізраїлю: «Устаньте, вийдіть 
з – посеред народу мого, і 
ви, і сини Ізраїлеві. І йдіть, 
служіть Господові, як ви ка-
зали!» (Вихід 12:11,31). Євреї 
вийшли з Єгипту вільним 
народом. І Господь наказав 
Ізраїлю в пам’ять про ви-
зволення святкувати Пасху 
щороку.

Звільнення Ізраїлю з 
Єгипту було наочним зобра-
женням звільнення, про яке 
й повинна була нагадувати 
Пасха. Заколотий агнець був 
символом Спасителя. Біль-
шість людей, що жили в дні 
Христа, дотримувалися цього 
свята в основному за тради-
цією, формально. Але яке 
величезне значення він мав 
для Сина Божого!

Продовження на 2 стор.

ОСНОВИ ВИСОКОЇ МОРАЛЬНОСТІ

Висока моральність за-
вжди була основою духовнос-
ті не лише істинної релігії, 
але й відмінною особливістю 
цивілізованого суспільства. 
Руйнування моральних 
стандартів завжди призводи-
ло до виникнення кризових 
ситуацій і навіть самознищен-
ня. Наприклад, допотопний 
світ (Буття 6:5-7). Така ж 
доля спіткала і жителів усім 
відомих давніх міст Содому і 

Гомори, тому що «гріх їх був 
дуже важкий» (Буття 18: 20).

Історія людства не один 
раз доводила, що мораль-
ність – основа життя на Землі. 
Від неї залежить добробут 
людей, їх щастя і навіть 
економічний рівень життя. 
Від екології душі залежить 
екологія природи; від ставлен-
ня до Божого Закону залежить 
дієвість цивільних і держав-
них законів.

Історія людства не один раз доводила, що 
моральність – основа життя на Землі. Від неї 
залежить добробут людей, їх щастя і навіть 
економічний рівень життя.

Після гріхопадіння люди 
почали встановлювати власні, 
нерідко помилкові моральні 
стандарти, Бог записав Своїм 
перстом на камені Закон і дав 
людям.

Коли перший оригінал був 
знищений, Бог знову написав 
на камінних таблицях 10 За-
повідей, щоб людина не могла 
ні додати до нього, ні відняти.

Священне Писання вка-
зує на те, що в Законі відо-
бражений Божий характер, 
який не змінюється, а тому 
і Закон Його ніколи не може 
змінитися.

Продовження на 3 стор.

Історія для діток – на 3 стор.ЦІНА ЖІНОЧОЇ КРАСИ
4 сторінка

Храм був переповнений людьми, які прийшли на 
свято Пасхи. Батьки, які так любили свого сина, не 
помітили Його відсутності. Не знаю, чи вистачить 

слів, щоб описати їхнє горе. 



Директор однієї будівель-
ної компанії захотів висло-
вити подяку майстрові, який  
збирався виходити на пенсію. 
Він попросив його побудувати 
будинок для невеликої сім’ї. У 
його обов’язок входило піді-
брати план, дизайн, матеріали 
та простежити за якістю ви-
конання роботи.

Майстер квапливо взявся 
за справу. Будівництво йшло 
дуже швидко, щось він спро-
щував, щось не доробляв, ку-
пував дешевше матеріали. Він 
відчував, що робить не кращу 

свою роботу, але виправдо-
вувався тим, що це остання 
робота.

Після закінчення будів-
ництва прийшла незвичайна 
комісія. У присутності майже 
всіх співробітників компанії 
директор урочисто оголосив, 
що за довгі роки активної пра-
ці компанія дарує майстрові 
саме цей будинок, який він по-
будував. Він дав йому в руки 
документи й ключі. Тепер він 
міг вселятися в цей будинок.

Майстер стояв червоний 
від сорому за власну недба-

лість, усвідомлюючи, що усі 
помилки й недоліки стали 
тепер його проблемами.

Ми теж будуємо подібно до 
цього майстра. Але чи замис-
люємося ми, що нам припаде 
зустрітися з тим, над чим ми 
працюємо. Саме так, що ми 
говоримо або робимо комусь, 
буде сказано і зроблено нам. 
Бог нам довіряє будувати своє 
щастя й усе, що ми вдіємо, 
буде впливати на тих, хто по-
ряд з нами.

Притча

«ЯК МИ БУДУЄМО НАШЕ ЖИТТЯ?»

ІСУС В ХРАМІ
Уперше Ісус відвідав храм 

та побачив священиків у 
білому одязі, що здійснювали 
урочисте служіння. Він бачив 
жертву на жертовнику. Разом 
з усіма Ісус схилявся в молит-
ві, коли хмара фіміаму під-
німалася до Господа. Він був 
свідком вражаючих обрядів 
пасхального богослужіння. 
День за днем Ісус проникав 
все глибше й глибше в їхню 
суть. Кожна ритуальна дія 
здавалася Йому пов’язаною з 
Його власним життям. Зараз 
відкривалася таємниця Його 
місії. Поглинений тим, що 
відбувається, Він відстав від 
Своїх батьків: Йому хотілося 
побути одному.

Того дня одне з приміщень 
при храмі було відведено під 
релігійну школу, організо-
вану за типом давніх шкіл 
пророків. Тут імениті вчителі 
збиралися зі своїми учнями, 
туди прийшов і Ісус. Сидячи 
біля ніг поважних чолові-
ків, Він слухав їх повчання, 
потім почав ставити вчите-
лям питання про пророцтва, 
пов’язані з приходом Месії. 
Ісус виявив незвичайне ба-
жання пізнавати Бога. Його 
питання спонукали співроз-
мовників роздумувати про 
якнайглибші істини, які були 
життєво важливими для по-
рятунку душ, але довгий час 
були приховані.

Самі того не усвідомлюю-
чи, вони відкрили свої серця 
для Слова Божого, і Святий 
Дух говорив їм. Равини не 
могли не бачити, що їх уяв-
лення про Месію розходяться 
зі словами давніх пророків, 
але в них не було бажання 
відмовитися від теорій, які 
живили їхню гординю. Вони 
не хотіли визнати, що не-
правдиво розуміють Писання, 
тлумачами якого себе вва-
жали. Вони запитували один 
одного, як може цей юнак так 
добре знати Писання, ніколи 
не вчившись.

У цей час Йосип і Марія 
перебували в горі та розпачі. 
Йдучи з Єрусалиму, вони 
втратили Ісуса і не знали, що 
Він залишився в місті. Адже 
Палестина в ті роки була 
густо населена, каравани з 
Галілеї йшли дуже великі. 
Батьки Ісуса залишали місто 
в людському натовпі, друзі і 
знайомі відволікли їхню ува-
гу, і вони не помітили відсут-
ності Ісуса, поки не настала 
ніч. І тільки зупинившись для 
відпочинку, вони виявили, що 
Сина з ними немає. Думаю-
чи, що Він знаходиться десь 
серед своїх, вони спочатку не 
особливо турбувалися. Хоча 
Він був ще зовсім юним, 
батьки повністю довіряли 
Йому і були упевнені: якщо 
знадобиться, Ісус завжди 
буде готовий допомогти їм, 
передбачаючи їх потреби, як 
Він завжди це робив.

Але тепер у них виникли 
побоювання. Марно вони 
шукали Його серед своїх зна-
йомих. Охоплені тривогою, 
згадали, як Ірод намагався 
знищити їх Сина в дитинстві. 

Тривожні передчуття напо-
внили серця Йосипа і Марії, 
і вони гірко нарікали на себе 
за неувагу до Сина. Вони 
вирішили повернутись до 
Єрусалиму і там продовжити 
пошуки. Наступного дня, зай-
шовши в повний паломників 
храм, вони почули знайомий 
голос. Помилки бути не мо-
гло – вони  з тисячі упізнали 
б Його чистий і мелодійний 
голос. Знайшовши Ісуса в 
равинській школі, Йосип і 
Марія раділи, але не могли 
забути свій відчай і занепо-
коєння.

Його обличчя засяяло, і 
батьки здивувалися цьому. 
Божественність на мить 
проявилася в Його людсько-
му єстві. Спостерігаючи за 
розмовою равинів та їх Сина, 
вони були здивовані Його пи-
таннями та відповідями. Те, 
що Він говорив, будило такі 
думки, які неможливо забути. 

Пасхальним служінням 
Господь хотів відвернути 
Свій народ від світських тур-
бот і нагадати про дивовижне 
визволення з єгипетського 

ПРО НЬОГО ЗАБУЛИ НА ПАСХУ
полону. Господь сподівався, 
що люди побачать в цьому 
дійстві обіцянку позбавлення 
від гріха. Подібно до того, як 
кров заколотого агнця колись 
захистила синів Ізраїлевих 
в Єгипті, так і кров Христа 
повинна була врятувати їхні 
душі.

Але вони могли врятувати-
ся через Христа тільки в тому 
випадку, якщо б з допомогою 
віри зробили Його життя 
своїм. Символічне служіння 
тільки в тому разі мало сенс, 
якщо б воно направляло лю-
дей до Христа як особистого 
Спасителя. Господь бажав 
спонукати їх до роздумів про 
місію Христа і вивчення її з 
молитвою.

Але коли натовпи зали-
шали Єрусалим, збудження 
від подорожі й обмін вражен-
нями поглинули всю їхню 
увагу, і богослужіння, свідка-
ми якого вони були, забувало-
ся. Спасителя не тягнуло до 
спілкування з ними. Поверта-
ючись з батьками з Єрусали-
му, Ісус хотів направити їхні 
думки на пророцтва.

Як на Голгофі Він хотів 
полегшити горе Своєї матері, 
так і тепер Він думав про неї. 
Марія повинна була стати 
свідком Його передсмерт-
них мук, і Ісус хотів , щоб 
вона зрозуміла Його місію і 
підготувалася до майбутніх 
страждань, коли меч пройде 
їй душу. Подібно до того, як 
мати три дні в розпачі шука-
ла Ісуса, вона знову втратить 
Його на три дні, коли Він 
буде принесений в жертву 
за гріхи. І коли Він встане з 
могили, її печаль знову пере-
твориться на радість. Але 
наскільки легше вона перене-
сла б страждання, побачивши 
Його смерть, якби зрозуміла 
слова Писання, до яких Він 
намагався спрямувати її 
думки!

Якби Йосип і Марія 
спрямували свої думки до 
Бога, і молячись, усвідоми-

ли священну довіру, то не 
загубили б Ісуса. Одного 
разу проявивши недбалість, 
вони втратили Спасителя, і 
це коштувало їм трьох днів 
клопоту і хвилювань.

Так і ми, захопив-
шись пустими розмовами, 
лихослів’ям або нехтуючи 
молитвою, ризикуємо одно-
го разу втратити Спасителя. 
Тоді нам доведеться провести 
багато днів в пошуках, щоб 
знайти Ісуса знову й поверну-
ти мир, який втратили. Коли 
ми, поглинені світськими 
турботами, перестаємо ду-
мати про Того, в Кому зосе-
реджена наша надія на вічне 
життя, ми розлучаємося з 
Ісусом і з небесними ангела-
ми. Ці святі істоти не можуть 
залишатися там, де присут-
ність Спасителя не бажана, а 
до Його відсутності байдужі. 
Ось чому так часто оселяєть-
ся розчарування серед тих, 
хто називає себе послідовни-
ками Христа.

СУЧАСНА ПАСХА
Перед розп’яттям Ісус зі-

брав своїх учнів, щоб навчи-
ти як тепер потрібно святку-
вати Пасху. Несподівано для 
присутніх Ісус почав служити 
їм так, як це робив би раб.
Омивши ноги учням, Він 
заповідав щоб і вони омива-
ли ноги один одному (Івана 
13:4-17). «Взявши в руки 
хліб (опріснок), Ісус поблаго-
словив, поламав, і давав Сво-
їм учням, і сказав: Прийміть, 
споживайте, це тіло Моє. А 
взявши чашу(з виноградним 
соком), і подяку вчинивши, 
Він подав їм і сказав: Пийте з 
неї всі, бо це кров Моя Ново-
го Заповіту, що за багатьох 
проливається на відпущення 
гріхів!» (Матвія 26:26-28). 
«Бо кожного разу, як будете 
їсти цей хліб та чашу цю 
пити, смерть Господню зві-
щаєте, аж доки Він прийде» 
(1 Коринтян 11:26).

Ігор Дронек



Розплющую очі і бачу 
маму, що вже стоїть на порозі, 
готова до виходу на роботу.

- Синку, – говорить вона, – 
ти залишаєшся вдома на 
цілий день сам. Тому будь 
чемним – на річку не біжи, на 
дорозі у м’яча не грай, до лісу 
не ходи!

Я піднявся й пішов у садок 
ловити метеликів, та вони 
так спритно тікали, що дуже 
швидко це заняття мені на-
бридло. Вирішив я почитати. 
Взяв зі столу журнал, роз-
глядаючи малюнки, – чита-
ти було ліньки. Аж раптом 
помітив рекламну листівку, 
яку вчора мама забрала з 
поштової скриньки разом із 
журналом. Це була реклама 
спорядження для подорожей і 
туризму. І я зрозумів, як хочу 
провести сьогоднішній день. 
Буду гратись у мандрівника. 
Я вже дорослий (перейшов 
до другого класу), а значить і 
гратися буду по-дорослому – 
не іграшки пересуватиму, а 
сам вирушу в подорож. Моя 
мандрівка буде недалекою і 
недовгою, так що мама нічого 
й не помітить.

Я швидко з’їв суп, яким 
мав обідати, а ранкові бутерб-
роди склав до свого рюкзака – 
це буде мій запас їжі в дорогу. 

Туди ж я поклав іграшкову 
рацію (треба ж зв’язок під-
тримувати), і гумового песика 
(з собакою у подорожі спо-
кійніше). На цьому мої збори 
завершилися, і я вирушив до 
краю лісової галявини.

Дорога виявилася аж занад-
то короткою, і навіть вигадати 
якусь пригоду я не встиг. Тому 
й вирішив зайти трішки-тріш-
ки до лісу, щоб за деревами 
не було видно будинків. А 
то які ж тут можуть бути 
пригоди, якщо мамині 
фіалочки до мене через 
вікно всміхаються? 
Пройшов я трохи, 
озирнувся – ще 
видно стіни нашої 
веранди. Пройшов трі-
шечки далі, озирнув-
ся – ще дах червоною 
фарбою виблискує. 
Пройшов ще, озир-
нувся – ще телевізійна 
антена на сусідському 
даху стримить. Озир-
нувся ще раз – оце діло – ніде 
нічого не визирає, нічого й не 
помітно довкола. Я в непро-
лазних джунглях, хоробрий 
мисливець, ні, краще – вчений-
дослідник. Моя експедиція ви-
вчає поведінку звірів та птахів.

Так, граючись, перехо-
вуючись і скрадаючись, я 

забрів до зовсім незнайомої 
галявини. Я ніколи ще тут не 
був. Сонечко вже проминуло 
полудень, тому бутерброди з 
мого рюкзачка стали в наго-
ді. По обіді треба відпочити. 
«Ось зовсім трішки посиджу 
і піду додому!» – такою була 
моя остання думка перед тим, 
як я заснув.

Прокинувся я, коли стало 
вже прохолодно. Сонечко 
ще не сіло, та за верхівками 
дерев його було вже не ви-
дно. І тут згадка про маму 
пронизала мене. Зараз вона 
повернеться з роботи, зро-
зуміє, що мене немає вдома, 
розхвилюється, і її хворе 
серце може не витримати. Що 
робити? Треба мерщій мчати 

додому. Схоплююсь на 
ноги і..., раптом, розумію, 
що не знаю, в який бік 
бігти. Де мій дім? Мені 
стало по-справжньому 
моторошно. Розпако-
вую свій рюкзачок. 
Через іграшкову 
рацію мене ніхто 

не почує, а гумовий 
песик не знайде до-
роги. Я кинувся бігти 
то в один бік, то в 
інший, то вперед, то 
знову назад, кричати, 
кликати на допомогу, 
та все було марно. 

У лісі ставало все темніше, а 
мені – все страшніше. Коли 
зовсім стемніло, а я зне-
силив, то, сівши під старим 
розлогим деревом, заплакав. 
Та плакав я не так, як іно-
ді бувало вдома, а тихенько, 
ніби соромлячись порушити 
лісову ніч.

В своєму горі я почав 
розуміти, скільки мені кошту-
ватиме мій непослух, який 
я назвав пригодою. Але що 
мені робити? Тут я пригадав 
бабусині слова:  «Дитя, коли 
тобі важко, перший поміч-
ник – Господь. Звертайся до 
нього в молитві». Не зволі-
каючи, я став на коліна та 
благав прощення за те, що не 
послухав маму, і попросив, 
щоб Ісус допоміг мені знайти 
дорогу додому.

Я ще молився, як почув 
шелест листя. Піднявшись з 
колін, побачив чоловіка, який 
проходив поруч. Його я не 
боявся, бо знав, що зі мною 
Господь, і що цей чоловік 
посланий Богом, щоб допо-
могти мені. Коли він підій-
шов ближче, я впізнав дядька 
Миколу. З ним я і пішов 
мовчки додому. Мені було так 
соромно за те, що я не послу-
хав маму.

Стоячи біля хвіртки, я 
виглядав, коли повернеться 
мама. Як багато я хотів їй роз-
повісти, але, найголовніше – 
разом з нею помолитись і 
попросити Бога, щоб Він дав 
мені сили слухатись батьків 
завжди.

Інга ГОРЯЄВА

Любов до Бога
Перша частина Декалогу 

(чотири заповіді) регулює 
взаємини людини з Богом 
за первинним принципом 
любові: «Ісус сказав йому: 
люби Господа Бога твого усім 
серцем твоїм і усію душею 
твоєю і усією думкою тво-
єю» (Матвія 22:37). Творець 
вклав в єство людини свободу 
волі, абсолютно не визнаючи 
насильства. Він бажає, щоб 
люди виконували перші чоти-
ри заповіді з любові до Нього, 
а це означає – добровільно.

«Я Господь, Бог твій, що 
вивів тебе з єгипетського 
краю з дому рабства. Хай не 
буде тобі інших богів передо 
Мною!» (Вихід 20:2-3). Су-
часні люди, схоже, не розумі-
ють простої речі: все, що ми 
любимо більше, ніж Бога і 
Його істину, є нашим богом. 
Отже, таке наше ставлення до 
чогось є порушенням першої 
Заповіді.

«Не роби собі різьби і 
всякої подоби з того, що на 
небі вгорі, і що на землі долі, 
і що в воді під землею. Не 
вклоняйся їм і не служи їм, бо 
Я Господь, Бог твій, Бог за-
здрісний, що карає за прови-
ну батьків на синах, на третіх 
і на четвертих поколіннях 
тих, хто ненавидить Мене, і 

ОСНОВИ ВИСОКОЇ МОРАЛЬНОСТІ

В ЛІСІ

що чинить милість тисячам 
поколінь тих, хто любить 
Мене, і хто держиться Моїх 
заповідей» (Вихід 20: 4-6). 
Сьогодні люди поклоняються 
чому й кому завгодно, навіть 
самому сатані. Предметом 
поклоніння можуть бути речі, 
які людина цінує над усе, 
навіть інша особа. Друга За-
повідь забороняє поклоніння 
іконам, навіть якщо на них 
зображений Христос, святим 
мощам тощо. Фактично це та 
ж язичницька система пред-
ків, які поклонялися творінню 
рук. 

«Не призивай Імення Гос-
пода, Бога твого, надаремно, 
бо не помилує Господь того, 
хто призиватиме Його Ймен-
ня надаремно» (Вихід 20:7). 
Боже ім’я – святе, і його не 
можна вимовляти бездумно, 
не замислюючись ні про час, 
ні про місце. Порушенням 
третьої Заповіді є також і 
звичка божитися.

«Пам’ятай день суботній, 
щоб святити його! Шість день 
працюй і роби всю працю 
свою, а день сьомий субота 
для Господа, Бога твого: не 
роби жодної праці ти й син 
твій, та дочка твоя, раб твій 
та невільниця твоя, і худоба 
твоя, і приходько твій, що 
в брамах твоїх. Бо шість 

день творив Господь небо 
та землю, море та все, що в 
них, а дня сьомого спочив 
тому поблагословив Господь 
день суботній і освятив його» 
(Вихід 20: 8-11). Майже весь 
християнський світ забуває 
про існування четвертої запо-
віді. З’явилося безліч теорій 
про те, що ця заповідь була 
змінена або взагалі скасована. 
Проте нехтування нею або 
перенесення святості суботи 
на інший день тижня – це не 
що інше, як зрада Бога і Його 
святого Закону.

Любов до ближнього
Друга частина Божого За-

кону регулює взаємини між 
людьми. «Ісус сказав йому: 
… люби ближнього як самого 
себе» (Матвія 22:37-39).

«Шануй свого батька та ма-
тір свою, щоб довгі були твої 
дні на землі, яку Господь, Бог 
твій, дає тобі!» (Вихід 20:12). 
Чи не є всі наші біди результа-
том порушення п’ятої Запові-
ді? Чи буде людина поважати 
чоловіка, дружину, друга, 
співробітника, якщо вона не 
навчився поважати батьків? А 
може винні самі батьки в тому, 
що їх не поважають? Як ми 
виховаємо своїх дітей? Варто 
серйозно замислитися над цим 
питанням?

«Не вбивай!» (Вихід 
20:13). Багато хто вважає, що 
не порушують шосту Запо-
відь, хоча нерідко роблять 
боляче ближньому «гострим» 
словом, або необдуманим 
вчинком. О, як багато людей 
саме з цієї причини передчас-
но зійшли в могилу! «Кожен, 
хто ненавидить брата свого, 
той душогуб» (1 Івана 3: 15). 
«Хто ж скаже братові своє-
му дурний, підпадає геєнні 
огненній» (Матвія 5:22). Ось 
біблійна позиція.

«Не чини перелюбу!» (Ви-
хід 20:14). Саме в порушенні 
сьомої Заповіді причина 
багатьох трагедій суспільства: 
розпуста, низька мораль, роз-
лучення, а за ними мільйони 
сиріт, безбатченків. Врешті-
решт це привело світ до 
загибелі у водах потопу. Це ж 
приведе нинішній світ до за-
гибелі у вогні (2 Петра 3:7). 

«Не кради!» (Вихід 20:15). 
Для багатьох крадійство вже 
не гріх, тому що їх девізом 
стало: «не вкрадеш – не 
проживеш». І, як наслідок, 
порушення восьмої Заповіді – 
крадійство, грабіж, шантаж 
тощо. Чи не є це прикметою 
нашого часу?

«Не свідчи неправдиво 
на свого ближнього!» (Вихід 
20:16). Поширюючи погані 

чутки про ближніх, засуджу-
ючи їхні дії, люди грішать, 
порушуючи дев’яту Заповідь. 
Хіба чи не найбільше люди 
винні в порушенні саме цієї 
Заповіді?

«Не жадай дому ближ-
нього свого, не жадай жінки 
ближнього свого, ані раба 
його, ані невільниці його, ані 
вола його, ані осла його, ані 
всього, що ближнього твого!» 
(Вихід 20:17). Заздрість – по-
чаток усіх гріхів стосовно на-
ших ближніх. Це прихований 
гріх, і якщо він силою Свято-
го Духу не буде переможений, 
рано чи пізно він стане явним 
з усіма своїми трагічними на-
слідками.

Якби існувала можливість 
скасувати Закон, Ісусові 
не треба було б помирати. 
Звідси випливає: якщо для 
збереження Закону повинен 
був померти Син Божий, 
оскільки Сам Бог не міг його 
змінити, то чи має право 
змінити Закон грішна люди-
на? Якщо ми – християни, 
то повинні прислухатися до 
побажань Того, Хто помер, 
щоб Божий Закон залишився 
незмінним: «Якщо любите 
мене, дотримайтеся Моїх за-
повідей» (Івана 14:15).
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Кожну суботу
о 10:00

Слово «краса» кожен 
розуміє по-різному і асоціює 
з чимось своїм. Порівнянь, 
насправді, може бути дуже 
багато, і кожен може мати 
на увазі щось конкретне. Чи 
може краса асоціюватися з 
гарним волоссям, стрункою 
фігурою, засмаглою шкірою, 
модним одягом, стильним 
взуттям і тому подібним? 
Скільки ви готові заплатити 
за гарну посмішку, життє-
радісність, вогонь в очах, 
уміння мовчати та говорити 
лише добрі речі?

Сьогодні телебачення та 
інтернет пропагують свої 
ідеали краси. Для сучасної 
жінки головне – виглядати 
якомога ефектніше. Людину, 
Боже творіння, перетво-
рюють в ляльку. Особливо 
страждає молодь від впливу 
нав’язаних ідей. Вони ко-
піюють віртуальних героїв, 
роблять з них кумирів і вті-
люють у життя їхній образ. 
Таким чином, у них фор-
муються інші уявлення про 
життєві цінності, де краса 
зосереджена й акцентована 
лише на зовнішніх і фізичних 
проявах. Н. П. Ашуров писав: 
«Господь красою не обидел, 
не мудреца, не подлеца. Но 
красоту души увидеть всегда 
труднее чем лица». («Господь 
красою не образив ні мудре-
ця, ні негідника. Але красу 
душі побачити завжди важче, 
ніж красу обличчя»).

Сьогодні дівчата вико-
ристовують екстремальні 
та небезпечні заходи для 
того, щоб привернути увагу 
протилежної статі. Манікюр, 
педикюр, ефектні зачіски, 
незручний одяг і небезпечні 
для організму аксесуари, що 
лише завдають незручностей 
та перешкоджають нормаль-
ному ритму життя. Все це 
заважає жити нормально, як 
передбачив Творець для Сво-
го творіння. Дуже часто такі 
заходи приводять молодих, 
гарних людей на лікарняне 
ліжко, а інколи можуть навіть 
коштувати їм життя. Звучить 
надто суворо, але, дорогі 
друзі, це відкрита і всім до-
ступна істина.

Давайте розглянемо, що 
може трапитись при прове-
денні деяких процедур.

Манікюр
Можливе зараження віру-

сами гепатиту С, гепатиту В, 
простого герпесу. Небезпека 
цих хвороб в тому, що вони 
не проявляються відразу після 
зараження, але залишаються з 
вами на довгі роки. Вони че-
кають моменту, коли організм 
трішки ослабне, і тоді вони 
розпочнуть «хазяйнувати».

Грибкові захворювання. Та-
кож 90-відсоткова ймовірність 
придбання грибкового захво-
рювання нігтьової пластинки 
після процедури манікюру в 
салоні краси. Достатньо лише 
обробити нігті пилочкою, на 
поверхні якої зберігся гри-
бок, – і ви інфіковані. Про-
явиться він одразу чи пізніше, 
залежить від стану вашої 
імунної системи. Першими 
ознаками активації грибка 
буде: ослаблення нігтьової 
пластинки, зміна її рельєфнос-
ті і кольору (посвітлішання), 
інколи можливий свербіж.

Якщо ви маєте такі озна-
ки, не відкладайте відвідання 
лікаря для підтвердження або 
спростування діагнозу, оскіль-
ки нелікування нігтьового 
грибка сприятиме його розпо-
всюдженню й проникненню в 
інші тканини.

ВІЛ інфекція. Звучить мо-
торошно, бо навіть не пошко-
джуючи шкіряних покривів 
при обробленні нігтя, ви маєте 
1-3-відсоткову ймовірність 
отримати цей вірус, навіть не 
зважаючи на те, що ця інфек-
ція передається через кров та 
лімфу.

Запитайте вашого майстра 
в салоні краси, чи роблять 
вони повну дезінфекцію 
манікюрних приладів. До-
рогі друзі, як ви вважаєте, чи 
варто піддавати ризику своє 
здоров’я лише задля того, щоб 
деякий час виглядати більш 
привабливо? Пам’ятайте, що 
простий, охайний манікюр і 
педикюр в домашніх умовах 
є більш безпечним та економ-
ним. Адже в простоті криється 
справжня краса. Крім того, 
думаю, кожна дівчина, в тому 
числі і я, відчувала незручнос-
ті довгих, несправжніх нігтів, 
з якими важко виконувати 
будь-яку повсякденну роботу.

Косметика
Хочеться звернути увагу 

на косметику, нафтохімічна 
складова якої давно є пред-
метом суперечок лікарів і 
косметологів. Наприклад, 
парабени – консерванти, що 

володіють антибактеріальни-
ми і антигрибковими власти-
востями, можуть викликати 
зміни в людському генотипі. 
Їхній вплив стає помітним 
не відразу, а лише з часом. 
Часто проявляється в перед-
часному старінні, зниженні 
імунітету й навіть може стати 
причиною появи злоякісних 
пухлин. Впливаючи на статеві 
клітини, мутагени можуть 
впливати на фізичний та 
розумовий розвиток вашої 
дитини.

Мінеральні масла, які 
використовують як недорогі 
активні зволожувачі теж, 
зазвичай, вважаються шкід-
ливими, тому що, утворюючи 
на поверхні шкіри плівку, 
вони перешкоджають випа-
руванню вологи. Але разом 
з вологою ця плівка втримує 
шлаки, токсини, які повинні 
виводитися з організму. Цей 
бар’єр перешкоджає повно-
цінному диханню шкіри, 
виникає дефіцит кисню, що 
призводить до вповільнен-
ня росту й розвитку клітин 
епідермісу. Мінеральні мас-
ла – одна з основних причин 
появи вугрової висипки не 
тільки в підлітків, але й у до-
рослих і навіть зрілих жінок. 

ЦІНА ЖІНОЧОЇ КРАСИ
Ще один небезпечний 

інгредієнт, відомий у кос-
метичній індустрії, – SLS 
(содиум луарил сульфат) – 
поверхнево-активна речовина 
в складі шампунів, гелів й 
інших засобів для купання, 
ванни й душа. Він викликає 
лущення шкіри, лупу й інші 
алергійні реакції. Компонент 
знежирює шкіру голови, ви-
кликає сверблячку, ослаблен-
ня й випадіння волосся. Він 
має тенденцію накопичувати-
ся в організмі, тому засоби, 
що містять SLS, категорично 
протипоказані вагітним жін-
кам і дітям.

Штучна засмага
В наш час досить пошире-

ним стало відвідування спа-
салону для приймання курсу 
штучної засмаги в солярії. 
Мало хто знає, що відвід-
ування соляріїв може стати 
причиною розвитку більше 
25 захворювань. На першому 
місці – рак шкіри. Ультра-
фіолетові промені можуть 
активізувати вірус герпесу та 
інших шкіряних захворювань, 
а також спровокувати алергію 
на сонячні промені.

Люди з такими недугами, 
як гіпертонія, цукровий діабет, 
захворювання щитовидної 
залози, гінекологічні захво-
рювання і мастопатії, повинні 
обходити солярій стороною, 
якщо хочуть запобігти усклад-
нень.

І, звичайно ж, не будемо 
забувати про те, що УФ-
промені негативно впливають 
на шкіру, прискорюючи про-
цеси старіння і посилюючи 
пігментацію. Справа в тому, 
що засмага в солярії пов’язана 
з високими дозами променів 
типу А, які викликають  роз-
пушення сполучних тканин в 
шкірі, що веде до зменшення 
її еластичності та прискорює 
процес передчасного старіння.

На прикладі манікюру, кос-
метики, штучної засмаги ми 
бачимо, чого може нам кошту-
вати штучна краса. Кожна лю-
дина має природну красу, дану 
Богом, яку потрібно зберегти, 
ведучи здоровий спосіб життя. 
Також варто пам’ятати про 
внутрішню красу, яка незрів-
нянно цінніша за зовнішню.

Ганна Броник

Чи може краса асоціюватися з гарним волоссям, стрункою фігурою, засмаглою 
шкірою, модним одягом, стильним взуттям і тому подібним? Скільки ви готові 
заплатити за гарну посмішку, життєрадісність, вогонь в очах, уміння мовчати та 
говорити лише добрі речі?

Поштові адреси:
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58018, м. Чернівці п/с 864

- 90500 м. Тячів Закарпатської обл., п/с19.  
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Не стримуй добра потребу-
ючому, коли в силі твоєї руки 
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