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Рігден Джаппо

Гідний поваги той, 
хто живе і діє заради 
своєї душі і духовного
майбутнього всього

людства.

Сьогодні дуже значимий день! Сьогодні, 21 грудня 2018 року, вийшла знамен-
на для Сходу і Заходу передача «ЗОВ Махді». Рівно 6 років тому, 21 грудня 2012 
року, була завершена робота над книгою «АллатРа». Саме сьогодні велике свято 
— Шабе Ялда — День Перемоги Сонця над темрявою. День, коли саме завдяки 
людям Ахура Мазда здобуває перемогу Добра над злом.

Це важливий день для всього людства, тому, що це екватор часу Перехрестя! 
Дійсно великі події проходять непоміченими для свідомості людей, але кожен, у 
кому жевріє Життя, це відчуває.

Нова унікальна пере-
дача, яка розкриває суть 
духовного шляху лю-
дини через духовні зер-
на ісламу в їхній красі 
і чистоті, які, як вели-
кий океан, об'єднують 
у своїй основі могутні 
ріки ісламу.

Що таке людина, її 
структура? У чому сенс 
життя? Що таке рай 
(ал-джанна) і як його 
досягти? Як досягти ду-
ховної свободи? Що таке 
старанність на шляху до 
Аллаха? Іхсан як стан ви-
разу щирої Любові до Ал-
лаха. Про Любов Аллаха 
до людей, які люблять 
Його (згадки в Корані і 
хадісах). Що таке «роз-
криття грудей» (про сріб-
ну нитку)? Що таке стан 
«ал-гайб» і поняття «ла-
хут», яке ототожнюється 
з Божественним світлом 
і Святим Духом? Що зна-

чить «Лотоса Крайнього 
межа»? Чому в Корані 
говориться про те, що 
іслам — це прямий шлях 
до Бога (Аллаха), про що 
говорив пророк Мухам-
мад (мир йому)?

Ібліс (Сатана) — ворог 
для людини і людства. 
Чому Ібліс нашіптував 
Адаму прагнення досяг-
ти «влади неминущої»? 
Чому в Корані згадуєть-
ся, що Ібліс засяде на 
прямому шляху між лю-
диною і Аллахом і буде 
«збуджувати своїм голо-
сом»? Звідки виникають 
думки в голові і як позбу-
тися їх? Що таке робота 
над собою? Як перемог-
ти свій нафс (егоїзм), які 
стадії долає людина? Як 
захиститися від повчань 
Ібліса і шайтанів у своїй 
голові? Що таке Великий 
і Малий джихад (особи-
стий Армагеддон люди-

ни)? Що таке пекло (Джа-
хане)? Що відбувається 
з людиною після смерті 
її фізичного тіла (опису 
станів «грішника» (су-
бособистості) в Корані)? 
Що таке Судний день 
(Останній суд, День спо-
кутування — Кіямат)?

Знак на древніх мече-
тях. Пророцтва і згадки 
про час приходу Імама 
Махді (прихід Каїма), про 
суть його приходу і його 
діяння в останні дні (сло-
ва пророка Мухаммада 
(мир йому), записані в 
хадисах). Що таке ЗОВ 
МАХДІ, і як він пов'я-
заний з «диханням сон-
ця»? Чому прихід Махді 
пов'язують з настанням 
нової епохи? Про сестер 
Аллат, про відроджен-
ня справжньої гідності в 
людині, про Життя віч-
не, про те найкраще, що 
ЖИВЕ в душі кожного.

ПОШУКИ ЩАСТЯ. ДОСВІД СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ
Людмила Васильєва, м. Дніпро, Україна

В юності у мене було багато 
творчих планів. Я дуже любила 
поезію, музику, займалася в му-
зичній школі, навіть закінчила 
перший курс музичного училища, 
захоплювалася серйозно матема-
тикою, астрономією. Звичайно, 
були плани, як у будь-якої дівчи-
ни, зустріти гідну, цікаву людину. 

Зустріла свого майбутнього чо-
ловіка на третьому курсі. Мені він 
сподобався своєю серйозністю, 
ставленням до життя, і ми створи-
ли сім'ю. У нас двоє дітей, дві дів-
чинки, а ще двоє онуків і онучка.

Коли маленька дитина, ти її ве-
деш ... Ось повела доньку на балет, 
потім — до музичної школи по 
класу скрипки. Дитина йде, така 
задоволена, захоплюється, зай-
мається. А ти, весь час її направ-
ляючи, так і звикаєш направляти. 
І не помічаєш, як вісім, дев'ять, 
десять, одинадцять, дванадцять 
років минуло ...

Дитина виросла. У неї свої інте-
реси. Те, що ти дав їй в дитинстві, 
вклав у неї, або що вона сприйняла 
з того, що ти хотів укласти, — ось 
із тим вона вже далі йде, і ти вже 
не спрямуєш. І твоє невдоволення 
або бажання, щоб людина йшла 
цим шляхом, а не тим, яким вона 
йде... Треба розуміти, що в цьому 
місці треба зупинитися і просто 
любити. І батькам, і людям, які 
поряд, треба вчасно це зрозуміти.

У мене дві дівчинки. І ось одна 
з них ... Мені так хотілося, щоб у 
неї було багато радості в житті, 
вона часто була сумною. Ось ця 
каблучка з каменем Сваровсь-
кі... Захоплення було буквально, 
може,  півгодини. Як би ти не на-
магався матеріально прикраси-
ти життя людини, що б ти не дав 
своїм дітям матеріального, ти ща-
стя цим не принесеш, вона повин-
на навчитися відчувати Живе.

(Закінчення — на стор. 11)

Читайте на сторінці 10 Читайте на сторінці 3

ТРАДИЦІЇВАШІ ЛИСТИ

Дивіться вже зараз на каналі allatra.tv
www.allatra.tv/video/zov-mahdi

ЗОВ Махді на екваторі часу людства
21.12. 2012 | 21.12.2018

Доброго дня! 
Мене звуть Васильєва Людмила Леонідів-

на, я живу в Україні, в місті Дніпро. Зараз 
вже пенсіонерка, приділяю дуже багато ува-
ги онукам, дітям, своїй сім'ї і багатьом ду-
ховним питанням.
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ЦЕ ЦІКАВО

«Дружно жити — горя не знати». (Прислів'я)

З НОВИМ 2019 РОКОМ! 
З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Любі, шановні читачі, пе-
редплатники та цінителі на-
шої газети!

Щиро вітаю вас з прий-
дешнім Новим роком і Різ-
двом Христовим! Ще один 
рік ми прожили разом, і, 
сподіваюся, наші зустрічі 
принесли у ваші домівки 
затишок і радість, а в ваші 
теплі серця — посмішки, ща-
стя, спокій і нові знання.

Наша газета допомагає 
лікувати не тільки тіло, а й 

душу. Ми намагаємося пу-
блікувати різні матеріали, 
думки, статті про духовність, 
про нові погляди на життя і 
смерть, на духовний розвиток 
людини. 

Наші з вами діалоги і дис-
кусії, що публікуються в га-
зеті, дуже допомагають ро-
звиватися і отримувати нові 
знання не тільки іншим чи-
тачам, але і всьому колекти-
ву редакції. Спасибі всім, хто 
пише нам листи, не боїться 
висловити свою думку. Вдяч-
ні ми також усім, хто читає 
нас і надсилає любов!

Зараз настав такий час 
нового сприйняття світу, в 
якому кожна людина може 
усвідомити, що вона створена 
за образом і подобою Божою, 
і сама може творити свою 
долю. Самостійно вибирати, 
чи хоче вона бути здоровою, 
багатою (тобто прибувати в 
Богові) і щасливою. Настав 
час взяти відповідальність за 
своє життя, оскільки всі ми 

самі його створюємо. І коли 
ми усвідомлюємо це, життя 
змінюється так, як ми цього 
хочемо.

Пам'ятайте про те, що ко-
жен день — це щастя, радість 
і любов. Давайте наповнюва-
ти наступний рік саме таки-
ми почуттями та думками. 
Надсилайте їх кожній людині, 
кожній хвилині свого життя. 
І відчувайте, як ви наповнює-
теся Силою, Знаннями, Раді-
стю і Любов'ю!

P.S. Цей номер останній в 
2018 році. Наступний випуск 
«Пантелеймона» отримають 
ті, хто не забув передплатити 
його на 2019 рік, приблизно 
16—17 січня. Може виникну-
ти невелика затримка в зв'яз-
ку зі святами. Не хвилюйтесь.

До зустрічі на сторінках 
газети в 2019 році!

З вірою в кожного, з любов'ю 
і позитивними образами — 

Анна Хатімлянська

Звертається до вас ваша 
давня шанувальниця і перед-
платниця Любов Степанів-
на Трушко, мешканка міста 
Тульчин, що на Вінниччині. 
Мені здається, що я з вашими 
газетами вже все життя, тому 
передплатила, не роздумую-
чи. 

Люблю землю, люблю 
людей, люблю життя. Кори-
стуюся порадами з газети, 
виписую спеціальну літера-
туру, насіння, випробовую 
різні рецепти, ділюся ними з 
друзями, беру участь у кон-
курсах — тобто живу з вами 
повнокровним життям, тому, 

напевно, і стала частиною ва-
шої роботи.

Хочу розповісти про один 
епізод з життя моєї внучки 
Катрусі. Якось, повертаючись 
зі школи, вона сіла в марш-
рутку і зрозуміла, що грошей 
в кишені немає, десь загуби-
ла. Що ж робити? 

Ось Катя і думає: «Як я до 
людей, так і вони до мене». 
Підійшла до однієї жінки і 
запитала: «Ви не змогли б 
оплатити мені проїзд — три 
гривні? Я загубила свої гро-
ші». Жінка посміхнулася і 
відповіла: «Із задоволенням!»

Коли настав час цій 
жінці виходити, вона 
озирнулася і сказала 
Каті: «Дівчинко, ти мені 
просто настрій підня-
ла». А коли Катруся 
розповіла своїм рідним, 
то і у нас на душі стало 
тепло.

Любов Степанівна 
Трушко, м. Тульчин,

Вінницька обл.

Здрастуйте, шановна ре-
дакціє «Пантелеймона»! Я 
прихильник вашої газети 
вже давно, дуже полюбив 
її і читаю із задоволенням. 
Вона для мене — порадниця 
в скрутну хвилину. Тільки й 
чекаю, коли буде черговий 
номер. Скільки всього ціка-
вого і мудрого в цій газеті, 
що не хочеться дивитися те-
левізор, адже там мало хоро-
шого розповідають.

«Пантелеймон» повертає 
мене до життя, світ навколо 

стає кращим, світлішим і до-
брішим. Я вдячний за газету і 
за те, що на світі є люди, яким 
не байдуже чиєсь життя. По-
більше б таких, тоді, може, в 
нашій країні швидше б настав 
мир, не було б кровопролиття.

З прийдешнім вас Новим 
роком! Дай вам Бог всім здо-
ров'я міцного і всього найкра-
щого!

З повагою і вдячністю
Віктор Іванович,

 м. Чернігів

Я вам якось раніше надси-
лала молитву, написану Анту-
аном де Сент-Екзюпері, і ви її 
надрукували. А тепер пропо-
ную вашій увазі молитву Оп-
тинських старців (зовсім інша 
редакція), яку треба читати 
щоранку після «Отче наш».

МОЛИТВА ОПТИНСЬКИХ 
СТАРЦІВ

Господи, дай мені з душевним 
спокоєм зустріти все, що 

принесе мені цей день.
Господи, дай мені цілком 

віддатися волі Твоїй святій. 
Господи, на всяку годину цього 

дня у всьому настав 
і підтримай мене.

Господи, які б не отримав 
звістки протягом цього дня, 

навчи прийняти їх зі
 спокійною душею і твердим 
переконанням, що на все Твоя 

воля свята.

Господи, відкрий мені волю 
Твою святу для мене і тих, 

хто мене оточує.

Господи, у всіх моїх словах і 
помислах Сам керуй моїми 

думками і почуттями.
Господи, у всіх непередбачених 
випадках не дай мені забути, 

що все послано Тобою.

Господи, навчи правильно, 
просто, розумно поводитися 

з усіма домашніми і тими, 
хто оточує мене: старшими, 

однаковими і молодшими, 
щоб мені нікого не засмути-

ти але всім сприяти до блага.
Господи, дай мені силу пере-
нести стомлення дня, що 

настає, і всі події 
протягом дня.

Господи, керуй Сам Ти моєю 
волею і навчи мене молитися, 
сподіватися, вірити, люби-
ти, терпіти й прощати.

Господи, не дай мене на 

сваволю ворогам моїм, 
але заради імені Твого свято-
го Сам веди й управляй мною.
Господи, просвіти мій розум і 
серце моє для розуміння Твоїх 
вічних і незмінних законів, що 

управляють світом, щоб я, 
грішний раб Твій, міг правиль-

но служити Тобі 
і ближнім моїм.

Господи, дякую Тобі за все, що 
зі мною буде, тому що твердо 

вірю, що тим, хто любить 
Тебе, все сприяє до блага.

Господи, благослови всі мої 
виходження й входження, 

діяння справ, слова і помисли, 
удостой мене завжди радісно 
прославляти, оспівувати й 
благословляти Тебе: тому 

що Ти благословен єси на віки 
вічні. Амінь.

З любов'ю, повагою
 і вдячністю

Світлана Яківна Біла,
Кіровоградська обл. 

ВІД  РЕДАКЦІЇ

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА — ЕКОНОМІЯ ЧАСУ І ГРОШЕЙ
Зі щирими привітаннями та найкращими побажаннями звертаюся до редколегії чудо-

вих газет «Розумне господарство» і «Пантелеймон»! Я дуже давно знайома з цими газетами 
і завжди оформляю передплату в комплекті на цілий рік. Ось і зараз зробила передплату на 
комплект «Розумне господарство» + «Пантелеймон» на весь 2019 рік, а на півроку передпла-
тила «Розумне господарство» своїм чудовим сусідам. Річна передплата — хороша економія 
часу і грошей.

ЯК ПРОСТО ПІДНЯТИ НАСТРІЙ
Здрастуйте, шановна редакціє газет «Пантелеймон» і «Ро-

зумне господарство»!

ПОРАДНИЦЯ У ВАЖКУ ХВИЛИНУ
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

Байазід Бістамі, суфій-
ський Майстер, написав у 
своїй автобіографії:

«Коли я був молодим, ос-
новою всіх моїх молитов було 
бажання змінити світ. Я про-
сив: «Господи, дай мені сили, 
щоб я міг змі-
нити світ!» 

Мені все 
здавалося не-
правильним. 
Я був рево-
люціонером, 
я хотів змі-
нити обличчя 
Землі.

Коли я по-
дорослішав, 
став моли-
тися так: «Це, здається, за-
багато; життя йде з моїх рук. 
Пройшла половина, а я ще не 
змінив жодної людини. Тому 

дозволь, о Господи, змінити 
мою сім'ю!»

А коли я постарів, то усві-
домив, що навіть сім'я — це 
занадто багато. До мене прий-
шла мудрість, і я зрозумів, що 
якщо мені вдасться змінити 

самого себе, 
цього буде до-
статньо, більш 
ніж достатньо. І 
почав молитися 
так: «Господи, 
я все зрозумів 
і хочу змінити 
самого себе. До-
зволь мені зро-
бити це!»

І тоді Бог від-
повів мені: «Те-
пер уже в тебе 

не залишилося часу. З цього 
слід було починати. Ти пови-
нен був подумати про це на 
самому початку».

В Україні Різдво Христове 
православні відзначають 

7 січня. Різдвяні піснеспіви 
— колядки — належать до 
основних традицій цього 

світлого свята.

****
Я — маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик,
В сопілочку граю,
Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте.

Яблучка, горішки —
Це мої потішки.

* * *

Колядин-дин,
Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок
Та положи у мішок.
З руками, з ногами,
Щоб бігав за нами.

***
Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пирога!
Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,
Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.
У ріг буду трубити,
Волом буду робити,

Хвостом буду поганять
Та на гречку орать.

Добривечір!

***

Проспіваю я колядку
На весь голос, на всю хату:

— Коляд, коляд, коляди,
Колядую я один.

Коляд, коляд, колядочка,
Прокидайтесь, маляточка!
Прокидайтесь, годі спати,

Будем всі колядувати!

***
Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!

***
Я маленький пастушок,
Загорнувся в кожушок,

На скрипочці граю,
Вас всіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте —
Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

«НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ 
СОЙДУ»

(Автори: В. Шаїнський — 
М. Танич

Альбом: «Звездопад»)

На дальней станции сойду,
Трава — по пояс!

И хорошо, с былым наедине,
Бродить в полях,

Ничем, ничем не беспокоясь,
По васильковой, 
синей тишине.

На дальней станции сойду — 
Запахнет мёдом!

Живой воды попью у журавля!
Тут всё — моё,

И мы, и мы отсюда родом — 
И васильки, и я, и тополя.

На дальней станции сойду — 
Необходимой!

С высокой ветки в детство 
загляну.

Ты мне опять позволь,
Позволь, мой край родимый,
Быть посвящённым в эту 

тишину!

На дальней станции сойду,
Трава — по пояс!

Зайду в траву, как в море, 
босиком.

И без меня обратный
Скорый, скорый поезд

Растает где-то в шуме 
городском…

Я передплатила газету 
собі і лікарні на 2019 рік у 
жовтні 2018-го. Але, на жаль, 
пошта в нашому місті закри-
та, довелося просити людей, 
хто їздить в інше місто за 22 
кілометри, передплатити мені 
«Пантелеймон». Не знаю, 
як отримуватиму. Але надія 
вмирає останньою!!! Пишу 
вам — люблю вас!

Багато років я отримую 
мою газету, частину перед-
плачувала і друзям, які тепер 
ваші передплатники. І ось 
вирішила передплатити для 
лікарні, щоб читали всі, хто 
лікується у прекрасного ліка-
ря Степана Томовича Біляка! 
Лікарня знаходиться перед 
в'їздом у місто. Працюють там 

висококваліфіковані лікарі 
на чолі зі Степаном Біляком. 
Він і мене врятував 25 років 
тому, і мою внучку. Тепер з 
ним працює його син —  пре-
красний лікар, якого виховав 
С. Т. Біляк. Сюди їдуть хворі 
з усієї України та з ближньо-
го зарубіжжя. У дворі лікарні 
побудована Церква Святого 
Стефана, де проповіді і служ-
бу проводить наш любий 
Степан і його вірна супутни-
ця — наша Тамара, яка співає 
в храмі. Це найпрекрасніші 
люди! Я багато років їздила на 
служби в нашу церкву, але ось 
уже три роки (після інсульту) 
не можу бувати там. Але впев-
нена, що за мене моляться всі 
віруючі нашої церкви. Спа-
сибі їм за те, що я ще можу 
зателефонувати і сказати 
всім спасибі! Поки моя душа 
ще жива, молюся, щоб швид-
ше настали мир, благодать і 
спокій для всіх людей нашої 
планети!

Галина, 87 років
м. Чоп, Закарпатська обл.

«ПАНТЕЛЕЙМОНЕ 
ЦІЛИТЕЛЮ», ДРУЖЕ 

НАШ ДОРОГИЙ!

Дорогі мої «пантелей-
монівці» — всі! Ми, як стро-
каті ніжні метелики зелені, 
тягнемося до божествен-
но-прекрасної квітки Лото-
са — видання «Пантелеймон 
цілитель»! Прийміть в дар 
наступні рядки, написані від 
душі, нашому улюбленому 
виданню.

ОДА ВИДАННЮ 
«ПАНТЕЛЕЙМОН 

ЦІЛИТЕЛЬ»
«Пантелеймон целитель» — 

Лотоса цветок!

Божественным сиянием души 
озаряет,

Любовью, творчеством,
 нежнейшей теплотой,

Вселенской мудростью сердца 
он окрыляет.

«Пантелеймон целитель», 
друг наш дорогой!

За доброту твою и мудрость 
да прибудет! 

Господь и Ангел белый 
рядышком с тобой,
Сквозь годы и века 

Божественной любовью 
освящённый,

В душе зелёной цвет Лотоса 
нежнейшим чудом будет!

Олена Миколаївна Корсун,
Слов'янський р-н,

Донецька обл.

ДОРОГА РЕДАКЦІЄ, 
ДОБРИЙ ДЕНЬ!

Прошу вас опублікувати 
хороші пісні радянських часів. 
Від тих пісень хотілося жити. 
Можете надрукувати посту-
пово мої улюблені: : «Синий 
иней», «Звёздочка моя неж-
ная», «Полевые цветы», пісні 
колективу «Пісняри», а також 
«На дальней станции сойду», 
«Вы слыхали, как поют дроз-
ды». Буду вам дуже вдячна.

Любов Савчук,
с. Олексіївка,

  Хмельницька обл.

ПРИТЧА ТОЧКА ВІДЛІКУ «У РІЗДВЯНУ СВІТЛУ НІЧКУ 
ЗАПАЛИ НА РАДІСТЬ СВІЧКУ...»

«ПИШУ ВАМ — ЛЮБЛЮ ВАС!»
Найкращі, найпрекрасніші мої «пантелеймонівці»!
Приємного вдячна вам за газету, за призи. Але дуже про-

шу Вас, моя дорога Анно Хатімлянська!
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«Людина з чистим серцем бачить чистоту у всьому. Адже зовнішній світ — це лише віддзеркалення вашого серця. 
Якщо ви наповните його любов'ю, то всюди відчуватимете любов».

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Для хвойної ванни беруть 
ялинові голки, дрібно нарі-
зані гілочки і подрібнені яли-
нові шишки, всього близько 
1 кг сухої ваги. Кип'ятять 30 
хвилин в 7—8 літрах води. 
Після цього щільно закрива-
ють і залишають настоювати-
ся протягом 12 годин.

Хороший настій хвої має 
коричневий колір. Потім його 
виливають у ванну з теплою 
водою (30—40 ° C). Сам прий-
ом процедури коливається від 
10—20 і більше хвилин і зале-
жить від самопочуття. Тем-
пературу води від процедури 
до процедури слід поступово 

збільшувати, але самопочуття 
в цьому питанні — головний 
критерій. На тиждень потріб-
но робити 3—4 ванни. Після 
процедури — прохолодний 
душ протягом 5—10 секунд. 
Цикл подібних ванн триває 
близько місяця.

Комбінування хвойних 
ванн з питвом хвойного відва-
ру підсилює очисний ефект. 
Проводити ці процедури кра-
ще після Нового року. У цю 
пору року найбільш сильний 
біоритм нирок і сечового мі-
хура, що не дозволить їм пе-
ревантажуватися рясним ви-
діленням шлаків.

Надіслала Ірина Кравчук,
м. Алчевськ

Щоб не давати організму 
підвищене навантаження, пе-
редноворічний день 31 груд-
ня краще провести якомога 
легше в плані гастрономії. 
Фахівці запропонували вжи-
вати їжу в цей день не більше 
двох-трьох разів. Такий ре-
жим дає можливість 
«відпочити» підшлун-
ковій залозі. Кожен 
додатковий перекус 
активує вироблення 
залозою інсуліну — 
гормону, який сти-
мулює в печінці про-
цеси, які змушують 
активно поглинати 
глюкозу клітинами ін-
ших тканин організму. 
У людини при цьому 
з'являється відчуття 
підвищеного апетиту, з яким 
пов'язані переїдання і набір 

зайвої ваги, а також зростає 
ризик внутрішніх запалень.

Вся їжа повинна бути най-
менш «важкою» — краще зва-
реною або приготованою на 
пару. Також краще виключи-
ти повністю з раціону будь-я-

кого роду солодощі, включа-
ючи фруктові соки.

Перед їдою експерти пора-
дили випивати склянку трохи 
теплої води, можна з декіль-
кома краплями соку лимона. 
Протягом дня пийте тільки 
воду і неміцний свіжозава-
рений чай, каву — не більше 
чашки.

Рясне пиття в пе-
редсвятковий період 
сприяє більш ак-
тивному очищенню 
печінки і організму 
від токсичних і хво-
рих компонентів. Це 
допоможе органу 
краще впоратися з 
алкоголем, який ча-
сто вживається за 
новорічним столом в 
більшому, ніж зазви-

чай, обсязі.
Джерело: Медикфорум

У призначений день чо-
ловік відправився до лікарні. 
По дорозі заїхав до знайомих, 
розповів про свою біду. Вони 
покликали сусідську бабусю, 
щоб подивилася на боляч-
ку. І та порадила спробувати 
лікуватися вдома. Сказала 
чоловікові, щоб парив ногу в 
відварі хвої через день. Сказа-
ла, що у нього дуже «зла» бо-
родавка, в народі називається 
вона «куряча жопка».

Чоловік до лікарні не пої-

хав. Приїхав додому, і почали 
ми лікувати цю бородавку. 
Робили напар з хвої. Тримав 
чоловік ногу в цьому напарі, 
поки він не остигав. Один на-
пар можна використовувати 
три рази. Зробив так чоловік 
10 разів через день, і бородав-
ка відпала.

Ми брали 200 г хвої і напа-
рювали в двох літрах окропу.

А. Б. Мулявка,
Івано-Франківська обл.

ДІВЧАТКА-ПІДЛІТКИ 
МОЖУТЬ РАНІШЕ 

ПОДОРОСЛІШАТИ ЧЕРЕЗ 
ЗВИЧАЙНІ  ПАРФУМИ
 Хімічні речовини, які 

входять до складу  парфумів, 
кремів для рук і лосьйонів 
для тіла, можуть стати при-
чиною раннього пубертату у 
дівчаток. До такого висновку 
дійшли дослідники з Калі-
форнійського університету.

У таких популярних косме-
тичних засобах, як парфуми і 
лосьйони для тіла, містять-
ся хімікати, що провокують 
ранній пубертат у дівчаток. 
Йдеться про хімічну речови-
ну під назвою діетилфталат, 
яка використовується в пар-
фумерії та косметиці. Лише 
цього року влада Євросоюзу 
заборонила застосовувати 
певні підвищені концентрації 
діетилфталату в тих чи інших 
продуктах. Крім того, ранній 
пубертат може бути спрово-
кований і впливом метилпа-
рабену — хімічної речовини, 
яка виявляється в недорогих 
лосьйонах для тіла і кремах 
для рук.

http://www.bagnet.org

Якщо болять коліна, спро-
буйте змішати мед, гірчицю, 
сіль і соду в рівних кілько-
стях. Змастити цією суміш-
шю коліно, а зверху покласти 
компрес: поліетилен, вату, 
бинт. Залишити на ніч. Курс 
лікування — не менше 4-х 
компресів (може, і більше). 
Вранці змивати теплою во-
дою. Ефект відчуватиметься 
відразу.

Також можна спробувати 
компреси з відвареної кар-
топлі. Треба зварити карто-
плю зі шкіркою, злити воду і 
пом'яти. Нанести на ткани-
ну (або марлю) і прикласти 
до колін, добре обгорнувши. 
Тримати до охолодження. 
Курс лікування — 7—10 днів.

Будьте здоровими!

ПІДГОТУЄМО ПЕЧІНКУ 
ДО НОВОРІЧНОГО ЗАСТІЛЛЯ

На думку гастроентерологів, святкове застілля о 12 го-
дині ночі — це справжнє випробування для організму, осо-
бливо для печінки. Медики вважають, що до такої події слід 
заздалегідь підготуватися.

ЗАПИТУВАЛИ? 
ВІДПОВІДАЄМО

ЯКЩО БОЛЯТЬ 
КОЛІНА

«Здрастуйте, шановна редакціє «Пантелеймона цілите-
ля»! Спасибі за прекрасну газету. Дуже любимо її читати 
всією сім'єю. Хотілося б, щоб ви друкували більше молитов 
і розповідей про святих. Ну і, звичайно, цікавлять різні на-
родні рецепти, адже нам, пенсіонерам, ліки не по кишені. 
Болять у мене сильно ноги в колінах. Може, щось порадять 
добрі люди. Наперед дякую.

А. С. Нікічкіна, Луганська обл.»

ПІСЛЯ НОВОГО РОКУ
Хвойні ванни сприяють очищенню шкіри, судинного рус-

ла і стимуляції нервової системи. А також відбувається виве-
дення з організму «токсинів втоми».

ДОПОМАГАЄ ВІД БОРОДАВОК
Хочу порадити один рецепт, завдяки якому вилікувався 

мій чоловік. Було це минулої зими. Сильно заболіло у ньо-
го між пальцями ніг. А потім став рости якийсь наріст. І це 
супроводжувалося сильними болями. Порадили їхати до 
лікарні, там призначили операцію.

БАТЬКАМ НА ЗАМІТКУ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Коли в нашому серці тиша, радість і любов, ми відчуваємо себе в раю». (Старець Тадей Вітовницький) 

РЕКЛАМА--------------

ПІДПРИЄМСТВО ПРОПОНУЄ 
Порошок з гарбуза від за-

порів та цук рового діабету; 
порошок з винограду від тиска, 
відновлення після інсультів і 
інфарктів та інше.

Поспішайте! Знижка на  
порошки тільки до 15 січня!

Ціна на 2,5 місяця прийому
  250 грн 

зі знижкою 190 грн
(економія -  60 грн)

Телефонуйте: 
(068) 8672862 або (066) 1148240 

 0661148240@ukr.net
www.pulveris-eco.com.ua

Не є лікарським засобом

ОХ, ПОПАРИЛАСЯ!
   
Паритися банним віником 

можна по-різному. Існує кіль-
ка різних способів його вико-
ристання. Розповім про те, як 
ми з подругами паримося на-
передодні Нового року, щоб 
за святковим столом сяяти 
красою і впевненістю в собі, і 
таким чином отримати заряд 
позитивних емоцій на весь 
наступний рік.

У парильному відділенні 
слід завжди дихати носом. 
При носовому диханні гаря-
че повітря, проходячи через 
носоглотку, охолоджується, а 
занадто сухе — зволожується.

Поки шкіра обличчя розпа-
рена, бувалі банщики реко-
мендують нанести скраб, а 
потім — будь-яку зволожу-
вальну маску. 

Можна нанести все, що є 
під рукою (йогурт, сметанку, 
свіжі ягоди і фрукти), мож-
на зробити огіркову маску. 
Завдяки тому, що пори від-
криті, поживні компоненти 
глибше проникають у шкіру, 
зволожують і живлять її.

ЕТАП ПЕРШИЙ  — 
ПОГЛАДЖУВАННЯ

Починаючи зі спини, ро-
бимо погладжування двома 
віниками. Для цього їх при-
кладають до ніг і неквапливо 
ведуть по литках, стегнах, по 
спині — до шиї. Рухаючи ві-
ники в зворотному напрямку, 
ведуть їх із боків тіла. Проце-
дуру виконують 2—3 рази.

ЕТАП ДРУГИЙ — 
ПРИТИСКАННЯ

Віники піднімають вгору, 
нагріваючи їх у більш гарячо-
му повітрі, і опускають на по-
перек. Одну руку звільняють 
і нею притискають віники 
на 1—3 секунди. Потім таке 
ж притискання виконують у 
ділянці лопаток, колін і тих 
місць, які особливо турбують. 
Щоразу віник притискають 
3—4 рази.

ЕТАП ТРЕТІЙ — 
ПОХЛЬОСКУВАННЯ
Похльоскування виро-

бляють швидкими легкими 
похльоскувальними рухами 

кінцем віника. Роблять цю 
процедуру протягом 1 хвили-
ни.

ЕТАП ЧЕТВЕРТИЙ — 
ЗМІНА ПОЛОЖЕННЯ 

ТІЛА
З боку живота виконуєть-

ся все те ж саме, що і зі спи-
ною.

ЕТАП П'ЯТИЙ — 
ПОВТОРЕННЯ

Хвилини дві знову поглад-
жуєте і похльоскуєте все тіло.

ЕТАП ШОСТИЙ — 
СИЛЬНІШЕ 

ПОХЛЬОСКУВАННЯ
Похльоскування вико-

нують з «притисканням» і 
більш грунтовно, ніж лег-
ке похльоскування. Віник 
піднімають вгору над го-
ловою для прогріву. Потім 
роблять три грунтовних 
похльоскування всією ма-
сою віника з притисканням 
його до спини рукою. Те ж 
саме виконується на попе-
реку, сідницях, на зовніш-

ній поверхні стегон, ступ-
нях.

ЕТАП СЬОМИЙ — 
РОЗТЯЖКА

Виконується з боку спини. 
Віники кладуть на поперек і 
одночасно розводять у різні 
боки: один — до голови, ін-
ший — до ніг. Повторюють 
процедуру 4—6 разів.

ЕТАП ВОСЬМИЙ — 
РОЗТИРАННЯ

Однією рукою беруть ві-
ник за ручку, а іншою доло-
нею злегка натискають на 
листкову частину віника. Та-
ким чином розтирають спину, 
поперек, гомілки, руки. Роз-
тирання бажано проводити 
у всіх напрямках, але краще 
уздовж тіла горизонтальними 
і колоподібними рухами.

Паритися віником краще 
не більше двох-трьох разів 
за одне відвідування лазні, з 
попередніми відпочинками 
в кімнаті відпочинку — від 
15 до 30 хвилин.

Зустрічайте Новий 2019 
рік свіжими і красивими!!!  
З прийдешнім!

Перші два види інгаля-
торів об'єднані терміном «не-
булайзери» (від лат. Nebula 
— туман, хмара), вони ство-
рюють не пари, а потік аеро-
золю, що складається з мі-
крочастинок розчину, який 
розпорошується.

ВЛАСТИВОСТІ 
І ПЕРЕВАГИ КОЖНОГО 

З ВИДІВ

ДЛЯ ПРОГРІВАННЯ 
ВИБИРАЙТЕ ПАРОВИЙ

ІНГАЛЯТОР

Парові інгалятори призна-
чені для прогрівання верхніх 
дихальних шляхів — тепло 
пом'якшує трахею і носоглот-
ку, а також допомагає від-
кашлятися. 

У інгаляторах такого типу 
використовують в основному 
настої трав і ефірні олії. 

Ще одна перевага — вони 
підходять для косметичних 
процедур. За допомогою па-
рових інгаляторів можна про-
водити і ароматерапевтичні 
сеанси.

НА ЗАПАЛЕННЯ 
ВПЛИВАЙТЕ 

УЛЬТРАЗВУКОМ
Головне достоїнство уль-

тразвукових інгаляторів — 
маленька вага і розмір, без-
шумна робота і однорідність 
лікувальних частинок, одер-
жуваних на виході (0,5—10 
мкм). Проведені дослідження 
показують, що такий розмір 
дозволяє частинкам прони-
кати навіть у дрібні бронхи, 
ефективно впливаючи на за-
пальний процес. Лікувальний 
ефект при цьому буде макси-
мальним. Деякі моделі мають 
додаткові маски і насадки, що 
дозволяють проводити інга-
ляції лежачому або сплячому 
хворому.

Якщо вашій дитині важ-
ко посидіти на місці 5—10 
хвилин під час проведення 
процедури, ультразвуковий 
інгалятор можна поставити 
біля ліжечка або у місці, де він 
грається. 

При роботі інгалятора 
створюється ціла хмара дріб-
нодисперсної рідини, схожої 
на дим, і дитині зовсім не 
обов'язково тримати обличчя 
безпосередньо у мундштука.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ 

КОМПРЕСОРНИЙ ІНГАЛЯТОР

Їх всього два, зате вельми 
універсальних: компресорні 
інгалятори можуть розпоро-
шувати практично всі лікар-
ські засоби, що використову-
ються для інгаляцій, і у них 
великий термін експлуатації.

Тепер, коли ви знаєте про 
інгалятори, найголовніше, 
з'ясуйте у вашого сімейного 
лікаря, які саме препарати 
рекомендовані вам, і можете 
вирушати за покупкою.

ЯКЩО ДОШКУЛЯЄ 
КАШЕЛЬ

Вже зима, і є такі люди, 
які при найменших холо-
дах застуджуються, і їм 
дошкуляє кашель. Хочу 
поділитися простими 
способами  його позбав-
лення.

 ЦИБУЛЕВИЙ СІК
Видавити одну столову 

ложку соку і змішати з ме-
дом або цукром. Вживати 3 
рази на день, особливо до-
бре на ніч, перед сном.

ТРИ ЦИБУЛИНИ
Взяти три середні ци-

булини в шкірці (верхню 
зняти) і варити в молоці 
(краще в козячому), поки 
цибуля не стане м'якою. 
Остудити, порізати і вжи-
вати за три прийоми про-
тягом дня.

ВАРИМО ЦУКЕРКИ
У столову ложку наси-

пати трохи більше поло-
вини цукру, кілька кра-
пель води і тримати над 
конфоркою до розчинення 
цукру, через кілька хвилин 
буде льодяник. Смоктати 
його, коли дошкуляє ка-
шель.

Надіслала Г.Ф. Щербан,
м. Вашківці, 

Чернівецька обл.

ПРО ВИБІР ПРАВИЛЬНОГО ІНГАЛЯТОРА
Сьогодні в медичній практиці використовують три основних типи інгаляторів: парові, 

ультразвукові і компресорні. У кожному із них різні принципи роботи.
Ультразвукові апарати перетворюють рідкі лікарські речовини на аерозоль під впливом 

ультразвукових хвиль. Компресорні формують аерозольну хмару за допомогою компресо-
ра, що створює спрямований потік повітря через вузький отвір у камері з лікувальним роз-
чином. Дія парових інгаляторів заснована на ефекті випаровування лікарської речовини 
при нагріванні.

ЯК ЗА ДОПОМОГОЮ ВІНИКА 
СТАТИ КРАСИВОЮ ПІД НОВИЙ РІК
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Людина твердіша  за камінь, ніжніша за  квітку». (Прислів'я)

Представлена інформація на сторінках про здоров'я носить ознайомлювальний і просвітницький характер і не призначена для самодіагностики або самолікування. Вибір і призначення 
лікарських препаратів, методів лікування, а також контроль за їх застосуванням може здійснювати тільки лікар. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем.!

У ЗОНІ РИЗИКУ? 
НЕ ПОСПІШАЙТЕ 

ВЖИВАТИ ПІГУЛКИ!

Але ось ви потрапили на 
вулицю, по якій бродять люди 
не тільки здорові, але й не 
дуже, а то і просто хворі. Це 
своєрідна зона ризику, і від 
того, наскільки успішно ви 
її подолаєте, наскільки силь-
ний ваш імунітет, наскільки 
загартований організм, зале-
жить, чи розвинеться хворо-
ба, уклавши вас в ліжко.

До дому ще далеко, але ви 
вже відчуваєте в горлі пер-
шіння, біль при ковтанні. Вам 
гранично ясно: якщо швидко 
не вжити заходів, то огидна 
хвороба надовго виб'є вас із 
колії. По дорозі забігаєте до 
аптеки, а там готові зарадити 
біді, звільнивши від грошенят 
ваш (поки ще тугий) гама-
нець. Вам обіцяють миттєвий 
результат без побічних дій, 
про вас нічого не знаючи ...

Ви затримуєте свій погляд 
на дорогих таблетках, які вам 
переконливо намагаються 
продати, але раптом згадуєте 
про те, скільки підробок зна-
ходиться в аптеках.

Ви вчасно зупинилися! Без 
консультації лікаря можна так 

нашкодити собі, що не тільки 
Новий рік зустрінете в ліжку, 
але ще й Різдво захопите!

ВПОРАЄТЕСЯ САМІ
 Сховайте свій гаманець і 

біжіть додому — у вас все є, 
щоб впоратися з хворобою, 
яка починається. І у якої го-
сподині не знайдеться в домі 
цибулини?

Прийшовши додому, за-
варіть чай (якщо немає зеле-
ного, то неміцний чорний): 
всипте заварку в чайник, 
покладіть зверху промите 
проточною водою лушпиння 
цибулі, відріжте кілька шма-
точків лимона і все залийте 
окропом. Через 10 хвилин чай 
з цибулевим лушпинням буде 
готовий до вживання. Якщо 
вдома є мед, то покладіть в 
чайну ложку і пийте вприку-
ску. Ще можна додавати до 
лушпиння шипшину і подріб-
нені голки ялини або сосни.

Пийте чай гарячим, але не 
палючим! Якщо біль у горлі не 
мине, випийте пігулку аспіри-
ну, але не ковтайте, а повільно 
всмоктуйте з чаєм.

У разі, якщо ви до того ж 
змерзли, зробіть гарячу ванну 
для ніг з цибулевим лушпин-
ням.

Цибулиння — це чу-
довий протизастудний 

засіб, що володіє анти-
бактеріальним і проти-
запальним ефектами. 

Також лушпиння з ци-
булі сприяє уповільненню 
процесів старіння, проявляє 
яскраві ранозагоювальні, он-
копротекторні властивості, 
корисне як сечогінний засіб, 
оскільки більшість токсич-
них речовин, шлаків та інших 
«надмірностей» виводиться з 
нашого організму саме з се-
чею. Крім того, застосування 
цибулиння сприяє очищен-
ню судин від «непотрібного» 
холестерину, зміцненню су-
динних стінок і зниженню до 
мінімуму ризику утворення 
тромбів, тим самим поперед-
жаючи розвиток численних 
проблем з серцево-судинною 
системою.

ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ?
Захистити себе від 

повітряної інфекції на деякий 
час ви можете, якщо перед 
виходом промиєте ніс роже-
вим розчином марганцівки і 
ним же прополощете рот, або 
протерті часник з цибулею за-
горнете в тришарову марлю і 
змажете крила носа, або зно-
ву запарите лушпиння цибулі 
і промиєте ним носоглотку.

Можете застосувати і ок-
солінову мазь, перевірений 

ефективний засіб. Для ліку-
вання несильного нежитю, 
спричиненого респіратор-
но-вірусною інфекцією, мазь 
закладають прямо на слизову 
в кожний носовий прохід по 
2-3 рази на добу протягом чо-
тирьох днів.

ЗАГАРТОВУВАТИСЯ 
НІКОЛИ НЕ ПІЗНО

Ви переконалися, як пре-
красно допомогло лушпиння 
цибулі, яке ще зовсім недавно 
викидали в сміття, і задума-
лися: «Як же вберегтися від 
застуди і не захворіти на Но-
вий рік?»

Знайте: ніколи не пізно 
почати себе загартовувати! 
Але ви морщитеся від перед-
чуття неприємних відчуттів, 
пов'язаних з холодною во-
дою. Не турбуйтеся завчас-
но, можна загартовувати себе 
повітряними ваннами.

Процедура досить 
проста: оголюєтеся се-
кунд на 20 в кімнаті з 
відкритою кватиркою, 
потім енергійно розти-

раєте тіло су-
хим рушником і 
пірнаєте на хви-
лину в ліжко під 
теплу ковдру. 

Потім знову пе-
ребуваєте на свіжо-
му повітрі, але вже 
на 10 секунд біль-
ше, розтираєте тіло 
сухим рушником 
і знову пірнаєте в 

тепле ліжечко.
Доведіть перебування в 

оголеному стані до хвилини, 
змочіть рушник теплою во-
дою, розітріть гарненько тіло, 
а потім розітріть знову сухим 
і пірнайте остаточно в ліжко.

Наступного дня зробіть на 
одну процедуру більше і до-
ведіть поступово загальний 
час повітряних ванн в оголе-
ному стані до двох хвилин.

Кращий час для прийо-
му повітряних ванн — ранок 
(після сну) або вечір (перед 
сном). Подаруйте своїй шкірі 
свіже повітря і масаж, і вона 
у відповідь стане здоровою і 
пружною. Контрастні ванни 
на повітрі допоможуть від-
новленню клітин, видаленню 
шлаків з поверхні шкіри і по-
силенню роботи залоз вну-
трішньої секреції.

Виконуючи ці прості 
правила, ви убережетеся від 
хвороби і зустрінете Новий 
рік у доброму здоров'ї. Чого 
вам і бажаємо!

Не викидайте ялинку! 
Хвоя багата на вітамін С. 
Причому взимку рівень його 
більший, ніж улітку. Крім 
нього, в хвої ялини і сосни мі-
стяться вітаміни К, Р, В1, В2, 
В3, РР, В6, а також кобальт, 
залізо і марганець.

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЗОРУ
Візьміть 5 столових ложок 

подрібнених голок хвої і зали-

йте 500 мл окропу, витримай-
те на водяній бані 20—30 хви-
лин, залиште на ніч. Вранці 
процідіть і пийте по 1 ст. лож-
ці 3—4 рази на день після їди.

ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ
На трилітровий чайник 

візьміть півлітрову банку 
ялинової або соснової хвої з 
гілочками, залийте окропом 
і прокип'ятіть 15 хвилин. Мо-

жете додати потроху різних 
трав: споришу, листя сморо-
дини, малини. 

Залиште до ранку настою-
ватися. Пити цей чай можна 
скільки душі завгодно — з 
варенням, цукерками, медом, 
цукром, але обов'язково з ли-
моном. 

Такий чай до того ж очи-
щає нирки. Повний курс ліку-
вання — 4—5 місяців.

СЕЧОГІННИЙ 
ЗАСІБ

Одну чайну ложку 
хвої заваріть склян-
кою окропу, настоюй-
те 30 хвилин і вжи-
вайте по 1 ст. ложці 
2—3 рази на день.

ЗАБОЛІЛО 
ГОРЛО?

Залийте гарячий хвой-
ний відвар у чайник. В носик 
чайника вставте скручену зі 
щільного паперу трубку і че-
рез неї обережно вдихайте 
пар. Цю процедуру рекомен-
дується проводити 4—5 разів 
на день.

ПРИ АРТРИТІ
Свіжозрубані гілки ялини 

залийте окропом і залиште на-

стоюватися. Коли настій охо-
лоне до температури, яку ви 
зможете витримати, опустіть в 
нього ноги або руки на 30 хви-
лин. Потім утепліть їх на 1 годи-
ну. Краще на цей час прилягти.

Процедуру повторюйте че-
рез 2 дні. При ревматичному 
поліартриті курс лікування — 
5—7 процедур.

ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ
Кашку з хвої ялини (мож-

на сосни та ялиці) змішайте в 
рівних частинах з медом (по 
вазі) і настоюйте в прохолод-
ному темному місці протягом 
2-х тижнів, періодично помі-
шуючи. Злийте медово-хвой-
ний сік, відіжміть залишок, 
вживайте по 2 ст. ложки вран-
ці натщесерце. Сік зберігайте 
в холодильнику.

НЕ ЗАХВОРІТИ ПЕРЕД СВЯТОМ
Кому не хочеться зустріти Новий рік здоровим, щасливим і красивим?! І вже, звичайно, 

не хочеться захворіти перед святом.

ХВОЙНА АПТЕКА, 
АБО НЕ ВИКИДАЙТЕ ЯЛИНКУ!

Не випадково в народній медицині використовують 
хвою як незамінну сировину для профілактики і лікування 
багатьох захворювань. В бруньках, голках і молодих пагонах 
хвої міститься багатющий арсенал біологічно активних ре-
човин.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

КОЗЕРІГ
 
Майбутній рік для Козеро-

га буде цікавим у моральному 
аспекті. Доведеться не тільки 
навчитися багато чому, але 
й прийняти той факт, що всі 
люди різні. Постійна працьо-
витість цього знака зодіаку 
дозволить йому розширити 
свої фінансові кордони і на-
решті зайнятися тим, до чого 
давно лежить душа. Головне в 
прийдешньому році — пам'я-
тати: якщо бажання розкрити 
творчий потенціал занадто 
велике, то користуватися мо-
ментом потрібно або зараз, 
або ніколи.

 
ВОДОЛІЙ

Водолії — люди відкриті, 
доброзичливі і в міру оптимі-
стичні. Гороскоп для Водолія 
на 2019 рік говорить про те, 
що цьому знаку доведеться 
докласти чимало зусиль, щоб 
домогтися всіх поставлених 
цілей. Змінити своє життя на 
краще, стати на крок ближ-
че до своїх мрій — ось те, що 
цілком під силу зробити в на-
ступному році. І якщо рапто-
во почне здаватися, що все, 
що відбувається, не має сенсу, 
варто згадати стару приказку: 
«Якщо ти впав, це ще не озна-
чає, що ти йдеш не туди».

 

РИБА

Гороскоп для Риб проро-
кує, що представникам цього 
знака буде добре і комфортно 

в майбутньому році. Всі спра-
ви вдаватимуться, мрії збува-
тимуться, а життя — зміню-
ватиметься на краще. Уміння 
знаходити підхід до різних 
людей не раз зіграє на руку 
самим Рибам.

ОВЕН

Майбутній рік стане для 
Овнів своєрідною межею між 
минулим і майбутнім. Все по-
гане залишиться в грудні 2018 
року — все хороше почнеть-
ся з січня 2019 року. Таким 
чином, «нинішнє» представ-
ників вогняної стихії стане 
найпрекраснішим часом їх-
нього життя: нові емоції, нові 
відкриття і любов зроблять 
свою справу — дозволять Ов-
нам бути щасливими і навчать 
їх насолоджуватися життям 
тут і зараз, без відкладання 
емоцій в довгий ящик.

ТЕЛЕЦЬ

Людям, народженим під 
заступництвом Тельця, 2019 
рік підготував значні зміни в 
професійній сфері. Відчуття 
свободи і своєї кар'єрної пе-
реваги дозволять вам повною 
мірою насолодитися плодами 
наполегливої праці, якими ви 
займалися протягом поперед-
ніх років.

 

БЛИЗНЮКИ

Близнюки в 2019 році 
зроблять просто неможли-
ве — стануть розсудливи-
ми. Не виняток, що комусь 
здасться, що це не найкраще 
передбачення, проте саме з 
цією статечністю пов'язані 
найрадісніші моменти прий-
дешнього року. Природно, це 
призведе до великої кількості 
змін, які торкнуться не тільки 
звичного укладу життя, а й 
професійної сфери. У момен-
ти прояву настільки власти-
вої знаку апатії варто пам'я-
тати, що: «Людині потрібна 
людина».

РАК

Головне, про що варто 
пам'ятати Ракам у 2019 році, 
так це те, що їхнє майбут-
нє цілком і повністю знахо-
диться в їхніх руках. Можна 
скільки завгодно звинувачу-
вати обставини і оточуючих 
у тому, що ви досі не сидите 
на золотих тюках, але справа 
поки стоїть на місці тільки 
через вашу нерішучість. Тому 
наступний рік для Раків ціл-
ком можна назвати «роком 
ризику». Ризикніть розкрити 
свій потенціал — так ви змо-
жете випробувати настільки 
довгоочікувані щастя і сво-
боду.

ЛЕВ

Гороскоп на 2019 рік для 
Левів підготував тернистий 
шлях, протягом якого пред-
ставники знака повинні бу-
дуть виконувати відносно 

легкі, але досить непрості 
для самих Левів завдання. 
Для досягнення своїх цілей в 
майбутньому році Левам до-
ведеться багато працювати, а 
також навчитися враховувати 
бажання і думки оточуючих 
їх людей. Навики комуніка-
ції та кооперації — головні 
вміння, які будуть сприяти 
особистісному розвитку ве-
личного знака, і якщо у вас з 
ними складності, над цим до-
ведеться серйозно попрацю-
вати. 

ДІВА

Як співається в одній ві-
домій пісні: «Я складаю ро-
ман». Так і волелюбні Діви 
в 2019 році «складатимуть» 
своє життя і «розсилатимуть 
всім подругам». Протягом 
всього року представникам 
знака доведеться стикатися 
з заздрісниками, які намага-
тимуться встромляти їм па-
лиці в колеса. Однак нічого у 
них не вийде, і там, де доріж-
ка закінчиться обривом, 
обов'язково з'явиться той, хто 
допоможе вибудувати міст на 
інший берег. Головне — віри-
ти в себе і в людей.

ТЕРЕЗИ

Говорити про те, що пра-
ця облагороджує, вже давно 

не доводиться. Люди навчи-
лися цінувати працю саму по 
собі, як частину своєї реалі-
зації. Гороскоп для Терезів на 
2019 рік говорить про те, що 
в прийдешньому році пред-
ставникам знака доведеться 
неабияк потрудитися для до-
сягнення своїх цілей. Звичай-
но, досягти бажаного вдасть-
ся за будь-яких обставин, але 
якщо хочеться зробити це 
швидко, то краще докласти 
додаткових зусиль.

СКОРПІОН

Астропрогноз для Скор-
піонів на 2019 рік обіцяє 
створити такі умови, в яких 
представники знака просто 
приречені домогтися успіху 
і загального визнання. Не-
прикриті амбіції і природний 
потенціал Скорпіонів — ось 
та рушійна сила, яка дозво-
лить їм кинути виклик всьо-
му світу і отримати все, чого 
душа забажає.

СТРІЛЕЦЬ

Значні зміни майбутній рік 
принесе і Стрільцям. Бунтівні 
душі нарешті заспокояться 
і зможуть змиритися з тим 
фактом, що Земля крутиться 
навколо Сонця, а не навколо 
представників цього знака. 
Зміна свідомості дозволить 
Стрільцям впоратися з низ-
кою труднощів особистого 
характеру, про рішення яких і 
мріяти не можна було. 

Так, у 2019 році для Стріль-
ців настане нова ера — життя 
без душевних метань, нова 
і перспективна робота, а го-
ловне — єднання з собою і 
внутрішня гармонія.

ПОЗИТИВНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗ НА 2019 РІК
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СМАЧНО ТА З ЛЮБОВ’Ю

«Під час спокуси слабкий шукає винного, сильний шукає Бога».  (Святитель Іоанн Златоуст)

Коли новорічні свята закінчуються, постає ще 
одне питання: а що приготувати на Різдво? У пра-
вославній культурі існують різноманітні страви, 
які прийнято готувати напередодні цього світлого 
свята. 

Втім, саме по собі різдвяне меню у православ-
них не таке суворе, як у католиків, тому в різних 
православних сім'ях готують абсолютно різні 
страви на Різдво Христове.

СВЯТВЕЧІР

Святвечір, або навечір'я Різдва Христо-
вого — напередодні цього великого свята. 
Він відомий традицією подавати до столу 
спеціальну пісну страву — кутю.

У цей день не прийнято починати їсти, 
поки на небі не з'явиться перша зірка, яка оз-
наменує народження Ісуса Христа, благу звіст-
ку. Потім вже приступають до святкової тра-
пези. І хоча вона складається з пісних страв, 
але називається «багатою вечерею», адже на 
столі багато страв.

КУТЯ З ПЕРЛОВКИ
Класичну різдвяну кутю 

готують із пшениці, але хо-
четься спробувати щось но-
веньке. Цей рецепт чудово 
підійде також і на святку-
вання Старого Нового року.

 
Інгредієнти: перлова крупа 

— 200 г, мак — 150 г, родзинки 
— 50 г, горіхи — 50 г, вершки 

— півсклянки, мед і цукор — 
за смаком.

Приготування:
Перловку промиваємо і 

заливаємо холодною водою 
(1: 3). Варимо на повільному 
вогні.

Мак теж заливаємо холод-
ною водою і залишаємо на 
1—2 години. Коли набубнявіє, 
висипаємо в блендер і ретель-

но перемішуємо, щоб виділи-
лося біле молочко. Родзинки 
запарюємо окропом. Горіхи 
подрібнюємо в блендері.

Коли перловка приго-
тується, додаємо в неї горі-
хи, мак, родзинки, мед і цу-
кор. Наприкінці заливаємо 
вершками і ретельно перемі-
шуємо.

Складові:
Для тіста: яйця — 3 шт., 

масло вершкове — 150 г, бо-
рошно — 125 г, цукор — 125 
г, сіль — щіпка, розпушувач.

Для начинки: мандарини 
— 2 шт., в'ялені сухофрукти 
(курага, родзинки, чорнос-
лив) — 150 г, апельсиновий 
лікер — 2 ст. л., цукор — 1 ч. 
л., масло вершкове — 20 г.

Для прикраси — манда-
рин, кокосова стружка або 
цукрова пудра (для імітації 
снігу).

Приготування:

1. Два мандарини розібра-
ти на частки і залишити на 
1 годину, щоб підсохла їхня 
скоринка.

2. Добре вимиті сухоф-
рукти на півгодини замочи-
ти в апельсиновому лікері 
(можна використовувати ко-
ньяк) — в кількості 2 столо-
вих ложок.

3. Переходимо до тіста. 
Змішати вінчиком блендера 
цукор і м'яке масло, потім 
по одному вбити яйце і після 
кожного знову збити.

4. Додати просіяне бо-
рошно, трохи солі і розпу-
шувач. Змішати блендером.

5. На сковороді розтопити 
вершкове масло, додати цу-
кор і обсмажувати часточки 
мандарина по кілька хвилин 
з кожного боку. Карамелізо-

вані часточки викласти на 
широку тарілку і винести на 
холод, щоб охололи.

6. На цій же сковороді 
злегка «тушимо» сухофрук-
ти в коньяку, поки алкоголь 
не випарується. Їх теж по-
трібно остудити і змішати з 
тістом.

7. Викласти половину 
тіста в форму для запікання 
і зверху покласти часточки 
мандарина.

8. Закрити часточки дру-
гою половиною тіста і по-
ставити в розігріту до180 ℃ 
духовку. Випікати до готов-
ності.

9. Злегка остиглий кекс 
посипати кокосовою струж-
кою (або цукровою пудрою) 
і прикрасити часточками 
мандарина.

Інгредієнти: квашена ка-
пуста — 800 г, картопля — 400 
г; пастернак, морква, корінь 
селери, цибулина — по 1 шт., 
сушені гриби — 60 г, олія — 
2 ст. л., цукор — 1 ч. л., лав-
ровий лист — 1 шт., чорний 
перець — 2 горошини, сіль, 
зелень петрушки і кропу — за 
смаком.

Сушені гриби промити, 
розмочити у воді і проварити. 
Відварені гриби нашаткува-
ти, а відвар добре процідити. 
У квашену капусту влити ча-

стину грибного відвару, дода-
ти цукор. Тушити до готов-
ності.

У грибний відвар, що за-
лишився, помістити нарізану 
картоплю, довести до кипін-
ня, додати капусту, гриби, 
злегка обсмажені шматочки 
моркви, пастернаку, селери і 
цибулі.

Варити капусняк до повної 
готовності овочів. Наприкін-
ці додати лавровий лист, го-
рошини гіркого перцю, посо-
лити за смаком.

 Узвар. З давніх-давен у 
слов'ян великою популярністю 
користується узвар із суше-
ної суміші ягід та фруктів. Це 
питво символізує живу воду, 
яка очищає душу і тіло. На від-
міну від компоту, узвар не ва-
риться, а настоюється.

 Пироги і пиріжки 
повинні обов'язково сто-
яти на різдвяному столі 
біля господаря будинку: 
випічка символізує со-
нячну чоловічу енергію.

 
 Риба є уособленням жі-

ночої енергії, водної, і її також 
має бути достатньо, кількох 
видів — смажена, тушкована, 
солона, печена, копчена, ма-
ринована, у вигляді консервів. 
Крім того, риба — стародавній 
символ Христа, і тому рибні 
страви на столі 6 січня мають 
бути обов'язково.

 

 Вареники — символ 
достатку і райського 
життя, адже праведни-
кам визначено потрапи-
ти в рай, де вони будуть, 
як вареники в маслі.

 
 Тісто для вареників кра-

ще взяти з пшеничного бо-
рошна грубого помелу. Воно 
багате на вітаміни В і Е і краще 
засвоюється організмом, ніж 
борошно вищого гатунку. Крім 
того, в ньому міститься пектин 

і клітковина. Вареники можуть 
бути з різними начинками: 
картоплею, грибами, капустою; 
солодкі версії — з маком, виш-
нями, сухофруктами...
 Страви з гороху і квасолі 

також дуже важливі на столі в 
Святий вечір: вважається, що 
бобові принесуть в будинок 
достаток. Також вони сим-
волізують вічну Божу весну — 
відродження після занепаду.

 Голубці символіч-
ні однією своєю назвою:  
голуб — символ Божої 
гармонії і краси, миру і 
любові.

 
 Ставлять на стіл у Свят-

вечір також перші страви — 
борщ на буряковому квасі або 
капусняк. І той, і інший готу-
ють з простих рослинних ін-
гредієнтів, і ця простота народ-
жує гармонію і ситну їжу. 

Так і людина, щодня працю-
ючи над собою, стає чистішою 
і мудрішою.

ПІСНИЙ КАПУСНЯК З ГРИБАМИСТРАВИ НА СВЯТИЙ ВЕЧІР І РІЗДВО

Кутя — головна страва, з якої починається різдвя-
на трапеза. Вона символізує достаток і благополуччя 
в домі і завжди робиться солодкою — з медом, маком, 
сухофруктами, цукатами, цукром, узваром — щоб усій 
сім'ї весь наступний день солодко жилося. Кутя — це 
зерно, а значить, символ вічного відродження і віри в 
Христа.

РІЗДВЯНИЙ КЕКС З МАНДАРИНАМИ

ВІНЕГРЕТ
Його готують з варених картоплі, буряка, моркви і квасолі. 

Також кладуть сирими цибулю і петрушку, додають марино-
вані або солоні огірки, заправляють олією.

НА СТОЛІ В СВЯТВЕЧІР
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, но если не нырнёшь — во сне и будешь жить... (Носир Хісроу)

БОГ Є ЛЮБОВ

У наш час є така сторона 
цього свята, в якій, на жаль, 
немає глибини і осмисленості 
того, що сталося дві тисячі 
років тому в невеликому се-
лищі під назвою Віфлеєм. 
Навколишній світ пропонує 
нам зовсім інше Різдво, де в 
центрі всього — не народже-
не Немовля Христос, а самі 
люди, і де заохочується бла-
женство прийняття замість 
блаженства віддачі. Строкаті 
реклами вітрин, помітні яр-
лики великих розпродажів, 
штучно створений ажіотаж у 
супермаркетах на тлі музики 
і пісень, які нічого не мають 
спільного з самою темою Різ-
два. 

Все це відволікає від голов-
ного сенсу найбільшої в світі 
події, коли Сам Бог прийшов 
до Свого творіння. Питання: 
добре проведене різдвяне свя-
то — це можливість ситно по-
обідати в колі сім'ї або своїх 
друзів, обговорити останні 
події світового чи місцевого 
значення, обмінятися пода-
рунками і просто добре про-
вести час? Так, добре проведе-
ний відпочинок є важливою 

частиною свята, але зовсім не 
найголовнішою.

Підміна полягає в тому, що 
на чолі часто стоїть людське 
«я» з його ненаситними ба-
жаннями і прим-
хами, а як же Бог?

Відомо, що 
офіцери поліції 
- початківці, про-
ходячи курс нав-
чання, вчаться, як 
не втратити з поля 
зору автомобіль, 
який вони переслі-
дують. Головне 
завдання — три-
мати транспорт, 
що вислизає, в 
полі зору. Якою б завантаже-
ною не була траса, скільки б 
не було поруч схожих машин, 
ніщо не повинно відвернути 
уваги поліції від того авто-
мобіля, який вона переслідує. 

У швидкісній гонці по цьо-
му життю головне — не випу-
скати з поля духовного зору 
те, заради чого варто жити: 
нашу віру, вічні цінності, Лю-
бов Божу.

«БЛАЖЕННІШЕ ДАВАТИ, 
НІЖ БРАТИ»

Що для нас має бути най-
головнішим під час свята Різ-
два Христового і взагалі під 

час цієї події?
«Бо так полюбив Бог світ, 

що віддав Сина Свого Єди-
нородного ...» (Ін. 3:16). Тому 
Різдво — це, перш за все, час, 
коли ми по-особливому по-
винні усвідомити слова Ісуса 
Христа: «Блаженніше давати, 
ніж брати» (Діян. 20:35).

Давайте поміркуємо, як 
ми можемо відсвяткувати цей 
день, щоб отримати справж-

ню радість і внутрішнє за-
доволення для душі. Отже, 
перше, що нам потрібно 
пам'ятати, що цей день народ-
ження не наш, а Господа на-
шого Спасителя Ісуса Христа, 

значить, вся наша 
увага має бути 
зосереджена на 
Ньому. Але як це 
практично зро-
бити? Тут важли-
во зрозуміти, що 
Сам Бог не має 
потреби ні в чому, 
оскільки Він Сам 
є початком усьо-
го. Ми Йому мо-
жемо дати тільки 
Любов і Подяку!

ПОДИВИМОСЯ 
НА ПОТРЕБИ 
БЛИЖНЬОГО

Давайте уважно подиви-
мося навколо себе. Можна 
почати з самого простого, що 
навіть не варте грошей, але, 
тим не менш, таке цінне і таке 
необхідне: це наші увага і лю-
бов.

Поставимо собі просте за-
питання: коли ми востаннє 

приділили кілька хвилин сво-
го часу тим, хто нам близь-
кий і дорогий? Чи можемо ми 
хоча б у ці святкові дні забути 
про нас самих і наші пробле-
ми і звернути свою увагу на 
тих, хто нас оточує? Адже їм 
теж необхідне людське тепло і 
трохи любові.

Але головне — це більшу 
частину своєї уваги щодня, а 
особливо в свято, віддавати 
через почуття Любові і Подя-
ки Отцю нашому — Богові.

Наостанок хочеться всім 
читачам побажати най-
радіснішого і найщасливі-
шого Різдва Христового. 
Побажати, щоб це свято 
стало поворотною точкою в 
нашому житті, коли, усвідо-
мивши, що є найголовніше 
в Різдві, ми почнемо більше 
давати і менше приймати.

Навечір'я Різдва Христо-
вого, або Різдвяний святвечір 
— останній день Різдвяно-
го посту напередодні Різдва 
Христового. У цей день пра-
вославні християни особливо 
готуються до прийдешнього 
свята, весь день наповнений 
особливим святковим на-
строєм. Уранці в святвечір 
після закінчення літургії і 
наступної за нею вечірньої 
в центр храму виноситься 
свічка, і священики співають 
перед нею тропар Різдву Хри-
стовому.

ЯК ПОСТИТИ 
В СВЯТВЕЧІР?

— Отче Олександре, 
питання, які наші читачі 
ставлять найчастіше: «Як 
правильно постити в Свят-
вечір? До якого часу потріб-
но утримуватися від їжі? Що 
значить піст до першої зір-
ки?»

— Сама назва (сочель-
ник-рос.— Ред.) походить, як 
вважають, від слова «сочи-
во» (те ж, що «коливо» — ва-
рені зерна рису або пшениці). 
Куштувати «сочиво» (або «ко-
ливо») належить напередод-

ні свята тільки після літургії, 
яка з'єднується з вечірньою. 
Таким чином, частина свят-
вечора проходить в повному 
неїдінні. Традиція не спожи-
вати їжі до першої вечірньої 
зорі пов'язана зі спогадом про 
явище зірки на Сході (Мф. 2: 
2), що сповістила про народ-
ження Христа, проте статутом 
ця традиція не прописана.

Дійсно, Типікон прописує 
піст до кінця вечірньої. Однак 
служба вечірньої з'єднується 
з літургією, служиться вран-
ці, тому і постимо ми до того 
моменту, коли в центр храму 

виноситься свічка і перед нею 
співають тропар Різдву Хри-
стовому.

Очевидно, що люди, які 
знаходяться в храмі, постять, 
більшість цього дня причаща-
ються. Добре, якщо і ті, хто не 
можуть бути на службі в храмі, 
хто працюють, вшанують цей 
день більш суворим постом. 
Ми пам'ятаємо, що за росій-
ським прислів'ям: «Сите че-
рево до молитви глухе». Тому 
і більш строгий піст готує нас 
до прийдешньої радості свята.

Ті, хто причащаються на 
нічній літургії, за церковною 

традицією, куштують їжу 
востаннє не пізніше, ніж за 
шість годин до часу причастя, 
або приблизно з 6-ї години 
вечора. І тут справа не в кон-
кретній кількості годин, що 6 
або 8 годин потрібно пропо-
ститися, і ні хвилиною менше, 
а в тому, що встановлюється 
якась межа, міра утримання, 
яка допомагає і нам знати 
міру.

— Отче, більшість питань 
приходять від людей хворих, 
які не можуть дотримува-
тися посту. Питають, як їм 
учинити.

— Хворі люди, звичайно, 
повинні дотримуватися по-
сту в тій мірі, в якій це узгод-
жується з прийомом ліків і з 
приписами лікарів. Йдеться 
не про те, щоб немічну люди-
ну укласти в лікарню, а в тому, 
щоб зміцнити людину духов-
но. Хвороба — це вже важкий 
піст і подвиг. І тут людина по-
винна намагатися визначити 
міру посту за своїми силами.

— Чи не гріх молодій лю-
дині, не немічній, без дітей, 
піти на службу не вночі, а 
вранці?

— Відвідати нічну службу 
чи ранкову — слід зважати 
на свої сили. Зустріти свято 
вночі — звичайно, це особ-
лива радість: і духовна, і ду-
шевна. Урочисті нічні служби 
сприяють глибшому молитов-
ному переживанню і сприй-
няттю Свята.

Апостол Павло заповідав 
нам: «Завжди радійте. Моліть-
ся без перерви. За все дякуйте 
Господу» (1 Фес. 5: 16—18). 
Якщо ми зустрічаємо свято з 
радістю, молитвою і вдячні-
стю Богові, то ми виконуємо 
апостольський заповіт.

 Вітаю всіх читачів з 
прийдешнім святом Різдва 
Христового!

Протоієрей 
Олександр Ілляшенко 

Запитання підготували 
Лідія Доброва 

і Анна Данилова

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР 
І РІЗДВО ХРИСТОВЕ

Різдвяний святвечір (навечір'я Різдва Христового) — це 
останній день Різдвяного посту напередодні Різдва Христо-
вого. Дата свята — 6 січня.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ: 
НЕ ВТРАТИТИ З ПОЛЯ ЗОРУ 

ГОЛОВНОГО

Ми так звикли до Різдва, що вже не уявляємо на-
ших культурних традицій без цього свята. Однак, 
роблячи що-небудь занадто часто, завжди існує не-
безпека робити це поверхнево, до кінця не усвідом-
люючи всієї глибини того, що відбувається. Святку-
вання Різдва теж не є винятком.
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«Живучи на Землі, кожному доводиться вибирати, заради чого жити: заради того,
 щоб стати добривом, чи заради того,  щоб стати світлом добра, і цим світлом світити людям».  (Симеон Афонський)

Здається, все маю: є у мене 
і сім'я — чоловік і три дочки, 
і будинок, який ми разом 
з чоловіком купили, а я в 
ньому ніби народилася, 
і достаток, і спокій, але 
душа завжди просила чо-
гось більшого — визнан-
ня. Де його візьмеш в 
селі? Кого чим здивуєш? 
Почала писати вірші, 
друкуватися в місцевій 
газеті. Але чи читає хто 
її? Крім сім'ї, до мене бай-
дуже всім. Прикро стало, 
роки минули. Коли гуляли 
гучні весілля, брали головною 
куховаркою, тут отримувала 
задоволення. Тепер весілля і 
вечірки відзначають у кафе. Я 
зрозуміла: хочу себе прояви-
ти, інакше збожеволію.

Розповіла кумі про свої 
душевні терзання, вона відра-
зу ж дала почитати кілька 
номерів «своєї улюбленої га-
зети», як вона назвала «Пан-
телеймон». І це інакше, як 
Провидінням, не назвеш. 
Тому що осінило воно душу 
в одну мить. Мені після про-
читаних листів захотілося до 
церкви. Тепер я не можу за-
бути, як на Стрітення в 2007 
році стояла на службі в церкві. 
Шепотіла слова молитви, і до 
болю зримо спливав у пам'яті 
образ рідної мені людини, 
тому що в той день виповни-
лося 5 років з дня смерті мого 

батька. Тато був професійним 
художником, тому бачила 

його зосереджене за роботою 
обличчя і пензель, що тво-
рить диво на полотні. Прямо 
в серце дивилися очі святих, і 
немов осяяння пронизало мій 
мозок: «Я вмію малювати».

Цього ж дня я поїхала до 
себе в село, де народилася, де 
ще зберігалося у мами батько-
ве багатство: дощечка, на якій 
він змішував фарби, пензлі, 
різнокольорові тюбики, а ще  
— ікона Сина Божого.

Вранці відразу взялася за 
роботу. Не маючи полотна, 
витягла зі столу ящик, зня-
ла дно і взяла в руки пензля. 
Так і провела весь день. Світ, 
здавалося, перестав існувати, 
зате образ Ісуса був перенесе-
ний на фанеру.

Здивувала своїх домашніх, 
а найбільше — себе. Ніколи в 

житті я не любила малювати. 
Написану картину показала 
настоятелю місцевого хра-
му, він і благословив мене на 
творчість. З того часу життя 
моє наповнилося якимось но-
вим змістом.

Тепер я стала сама перед-
плачувати свою улюблену 

газету «Пантелеймон». 
Але найбільшою раді-
стю стали картини. Вони 
народжуються одна за 
одною, світлі, яскраві, 
життєстверджувальні. 
Особливо до душі мені 
зимові пейзажі і освіт-
лені вікна будинків. Там 
за ними чиєсь життя, 
невідоме мені, загадкове, 
але наповнене теплом і 
любов'ю.

Зараз я займаюся цим про-
фесійно. Перечитала купу 
спеціальної літератури, знаю, 
де купити фарби і полотно. 

А ще — здійснилася моя 
давня мрія: старша дочка 
влаштувала мені поїздку до 
Франції. У Луврі я мала мож-
ливість познайомитися з 
творчістю найвидатніших ху-
дожників світу.

Свої картини я возила на 
виставку народної творчості 
в район напередодні Дня Не-
залежності. Люди, розгляда-
ючи їх, висловлювали своє 
захоплення, бажали успіху. 
Сьогодні я дякую Богові за 
безцінний дар, який змінив 
моє життя.

Лілія Радушинська,
Житомирська обл.

І захотілося мені поділи-
тися з читачами епізодами 
зі свого життя. До аварії на 
Чорнобильській АЕС я і моя 
сім'я жили в Білорусії (потім 
довелося відселитися на Лу-
ганщину). Тато наш, Микита 
Киреєвич, народився в 1903 
році. 

Закінчив 4 класи церков-
но-приходської школи, де 
викладали Закон Божий. Ми 
в родині виховувалися в чес-
ності, повазі до Бога і людей. 
Знали від тата багато притч 
і оповідань про святих. Досі 
чітко пам'ятаю, як ми з татом 
якось увечері везли дрова на 
возі, в який була запряжена 
корова. Був повоєнний час, 
корова була і годувальницею, 
і замість коня.

Світив повний місяць. 
Ми рухалися йому назустріч. 
І тато розповів історію про 
братів Каїна та Авеля. Каїн 
зробив зло, убивши свого 
брата. І Бог, закликавши Каї-
на, сказав йому, що, поки 
світитиме Місяць, для науки 
всім, хто живе на Землі, він 
буде зображений на лику Мі-
сяця, як убивця. Нібито три-
має Каїн на плечі свого брата 
Авеля, а в руці відро, в яке 
стікає безвинна кров брата ...

Уже 64 роки живу я на світі, 
і щоразу, коли бачу повний 
Місяць, вдивляюся в нього, 
намагаючись розгледіти де-
талі. Згадую своє дитинство, 
своїх батьків, Царство їм Не-
бесне і свята пам'ять. Вдячна 
їм за все, що вони прищепили 
хорошого мені, моїй сестрі, 
братам. З мамою любила хо-
дити в ліс по гриби, ягоди, 
збирати лікарські рослини.

Якось ми з мамою йшли 
польовою дорогою. З право-

го боку було житнє поле, в 
ньому — блакитні волошки. І 
раптом мою увагу привернуло 
щось незвичайне: починаючи 
від самої дороги, в житі про-
ходила ніби острижена смуга 
шириною 4—5 см на висоті 
трохи вищій, ніж зазвичай 
жнуть жито. І йшла ця смуга 
далеко, видно через все поле. 

Острижечки були корич-
невого кольору, ущільнені і 
начебто занурені в розтопле-
ний віск. Я покликала маму, 
показала їй і запитала, що б 
це значило. Мама сказала, що 
це Матір Божа зробила за-
жинки...

І ношу я в душі світле по-
чуття причетності до цього 
великого таїнства. Вдячна 
Богу, що дав мені можливість 
бачити це диво, ступати там, 
де ступала нога Матері Божої.

У народі кажуть: «Один 
з'їси хоч і вола — одна хвала». 
Ось і я, керуючись приказ-
кою, вважаючи блюзнірством 
насолоджуватися спілкуван-
ням з газетою наодинці,  дала 
почитати своєму колезі Ле-
оніду Івановичу. Через кілька 
днів питаю: «Ну, як газета?» 
Він набрав повні легені пові-
тря і завмер в захваті. Я кажу: 
«Моя реакція була такою ж». 
Тож думаю, що в 2019 році 
родина «пантелеймонівців» 
збільшиться обов'язково. Ща-
стя, добра, удачі і всього най-
кращого!
Євдокія Микитівна Паліцина

Дорога редакціє!

У вас часто оголошують 
конкурси на цікаві і потріб-
ні теми. Є ще хороша тема: 
«Що найголовніше в жит-
ті?» І, вибачте мені мою смі-
ливість, я посилаю вам мій 
віршик на ще не оголошену 
тему. Мій батько завжди ка-
зав мені: «Пам'ятай, доню, в 
житті головне — життя!»

А тепер мій вірш:

Господь дал огромное 
счастье — 

Стать мамой двоих детей.

Конечно же, были ненастья,
Но больше счастливых дней.

Господь дал огромную 
радость:

Послал пятерых мне внучат,
И это бесценный подарок —

Двух мальчиков, 
трёх девчат.

Господь мне явил 
свою милость,

Об этом не смела мечтать!
Мне правнучка даже 

не снилась,
И вот внучка — 
правнучки мать.

Какие они все разные — 
Мои любимые дети!

Чудесные и прекрасные —
Лучшие дети на свете!

Дерево родовое 
ветвистое какое!

И в этом смысл бытия, 
Наверно, счастливая я!

З повагою, Ніна Георгіївна 
Коржова, с. Щасливе, 

Бориспільський р-н,
Київська обл.

ДАР, ЯКИЙ ЗМІНИВ ЖИТТЯ
Здрастуйте, шановні творці газети «Пантелеймон»!

Пишу вам уперше. Мені 47, але відчула я в собі талант 
художника в ... 45 років, і саме ваша газета допомогла мені 
зрозуміти, для чого я живу.

ЯК ДЖЕРЕЛЬНА ВОДА
Здрастуйте, шановні працівники газети «Пантелей-

мон-цілитель»!
Цього року моя сусідка Людмила Григорівна запропону-

вала переглянути вашу газету. Після її прочитання я відчу-
ла таке, ніби напилася живої джерельної води. Затамував-
ши подих, я відчувала, як інформація цілющим бальзамом 
заповнює весь мій організм, кожну клітинку мого тіла... За-
хотілося стати чистішим, духовнішим. Велике спасибі вам 
за газету. Я відразу ж оформила передплату і не збираюся 
зраджувати їй в майбутньому.

В ЖИТТІ ГОЛОВНЕ — ЖИТТЯ!
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

А чи так це? Чи був у нас 
вибір вчинити по-іншому 
в прожитих життєвих си-
туаціях? Адже ми жили, як 
кажуть, за велінням серця. 
Ніхто з нас не хотів нічого 
робити на шкоду.

Байдуже, що і коли ми 
хочемо, важливо те, що ми 

хочемо отримати від цьо-
го задоволення. Така наша 
суть. Життя, правда, іноді 
вносить свої корективи, і 
задоволення ми отримуємо 
не завжди. Набагато часті-
ше — гірке розчарування. 
Але як би там не було, якби 
ми могли повернутися на-
зад, в минуле, ми б вчини-
ли б так само.

Так чи варто озирати-
ся назад і докоряти собі 
за «помилки молодості»? 
Пригадується відомий 
біблійний сюжет, коли Все-
вишній наказав Лоту і його 
сім'ї втекти з Содому і Го-
морри, збираючись знищи-

ти ці загрузлі в гріхах міста. 
Але при цьому попередив 
їх, щоб назад не озиралися, 
якщо хочуть врятуватися. 
Дружина Лота, порушив-
ши заборону, обернулася. І 
перетворилася на соляний 
стовп...

Цей приклад може слу-
жити нам повчанням на 

майбутнє. Не варто озира-
тися назад і докоряти собі 
за старі «помилки». 

Змінити вже нічого не 
можна. Краще дивитися 
вперед і намагатися знай-
ти те, що можна змінити в 
собі, щоб у майбутньому 
все робити правильно.

(Продовження. 
Початок — на стор. 1)

Один із наріжних каменів 
в житті людини — це сім'я. 
Але сказати, що це наповнює 
повністю твоє життя (при-
наймні, моє життя), немає. 
Тому що в ньому ще є дуже 
багато-багато важливих, жит-
тєво важливих моментів. В 
основному це, звичайно, ду-
ховні моменти. Сім'я і діти не 
можуть бути єдиним сенсом 
життя.

Одним із чудових мо-
ментів у моєму житті була 
зустріч з дивовижним 
чоловіком. Він був на-
стоятелем церкви, біля 
якої ми зараз сидимо. Він 
сказав: «Знаєте, Ви дуже 
любите своїх дітей, але не 
треба проживати за них 
життя. 

Досить для щастя дитини 
просто величезної любові ма-

теринської. Просто любіть — 
і більше нічого не треба».

Ще один момент був у жит-
ті, коли я була маленькою дів-
чинкою. О 4-ій годині ранку 
було таке сонце, що я відпро-
силася у мами вийти у двір 
погуляти. І я гуляла, нікого 
немає. І знаєте, така радість: 
ранок, свіжість і ось ці про-
мені — таке щастя блиснуло, 
це просто надзвичайно! 

Мабуть, це мить, коли 
шалене нескінченне щастя 
наповнило мене маленькою 
дівчинкою, і потім це світло, 

яке я побачила тут, вони 
якось поєднуються між со-
бою.

В юності я зустрілася з 
йогою — була Блаватська, 
потім була Агні-йога, Реріх, 

Шрі Ауробіндо, Кастанеда і 
багато-багато духовної літе-
ратури. Багато джерел — як 
ковток води, знаєте, з такою 
радістю наповнювалася, але 
не могла зрозуміти все одно. 
Там даються поради, реко-
мендації, якось теоретично 
пояснюється духовний світ і 
духовність, але не було чогось 
такого важливого, ключа. 
Якось так все викладено, що 
немає зерна, ось того зерна, 
такої основи, звідки все це 
росте, не було видно. І такий 
випадок (не знаю, випадок це 

чи закономір-
ність, швидше 
за все, зако-
номірність).

Я привела 
свою внучку 
на тренуван-
ня з айкідо, і 
там роздають 
книги «Сен-

сей». Мені дали перший том 
«Сенсея» Анастасії Нових. 
Ви знаєте, я навіть не можу 
це пояснити. Розумію, що я 
просто беру книгу і розумію, 
що вона мені ... Не те, що на-
зва «Сенсей» або ще щось ... 
Я просто розуміла, що вона 
мені якраз потрібна. 

Коли почала читати, було 
таке враження, що у мене ось-
ось... А коли почала читати 
вже всі томи, то стало ясно, 
що це подарунок долі!

Наведу вам такий приклад 
зі свого життя, коли я просто 
була вражена. Сталася біда. У 
мене розбився чоловік на ма-
шині. Я поїхала, забрала його 
додому (був удар серйозний 
в бік). Я повинна була бути 
зневіреною, хвилюватися, а 
в мені така радість непереда-
вана: або це радість, або це 
світло якесь. Розумієте, я була 
вражена. Я була в стані яко-
гось спокою і розуміла, що 
все буде добре.

У найважчі і критичні мо-
менти життя людини завжди 
йде величезна допомога від 
Духовного світу, йде духов-
ний підйом. І якщо людина 
трохи прислухається, вона 
вловить і прийме цю силу. Го-
ловне — відчувати. Відчути її 
і прийняти.

Я взагалі відчуваю себе 
дуже щасливою людиною! 
Настільки щасливою, що на-
віть передати не можу. Відчут-
тя щастя йде з глибини серця. 
Неможливо навіть ні з чим 
порівняти. Навіть якби сказа-
ли, що чим хочеш — володій, 
що хочеш — май, хто хочеш 
— тобі буде слухняним. Це 
навіть не те, що незрівнянно, 
а навіть начебто, знаєте, да-
леко і в нескінченності якась 
цяточка, і ось цей весь світ пе-
ред тобою. Це незрівнянно, це 
навіть поруч поставити жод-
ним чином не можна.

Людмила Васильєва,
м. Дніпро

ПОШУКИ ЩАСТЯ. 
ДОСВІД СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ

Людмила Васильєва, м. Дніпро, Україна

«У цьому 
і л ю з о р н о м у 
світі все минає 
швидкоплинно, 
немов міраж 

у пустелі. Тому все, чим 
ми володіємо в фізично-
му світі, не має цінності, 
бо воно минає. Треба по-
спішати вчитися відчу-
вати Душею і осягати 
прекрасне. Тому що все 
в цьому матеріально-
му світі, в тому числі і 
життя людини, не біль-
ше, ніж бульбашки піни 
на морському піску». 

З книги Анастасії Нових 
«АллатРа»

«Адже справа не в 
тому, скільки вона змог-
ла забезпечити своїм 
дітям матеріальних 
благ, справа в тому, 
скільки людина змогла 
дати їм духовних цінно-
стей своїм прикладом 
життя. Адже діти — це 
не особиста власність і 
не «милиця», на яку лю-
дина планує спиратися 
в старості. Це в першу 
чергу нові Особистості, 
у яких свідомість є чи-
стим аркушем».

З книги Анастасії Нових 
«АллатРа»

НЕ ОЗИРАТИСЯ НАЗАД
Людям властиво озиратися назад, оцінювати свої вчин-

ки з висоти прожитих років. І, прокручуючи в пам'яті жит-
тєві ситуації минулого, людина може радіти якимось своїм 
успіхам і сумувати про невдачі. Причому про невдачі люди 
часом сумують дуже сильно і, поїдаючи себе зсередини, впа-
дають в депресію або навіть зводять рахунки з життям. Ро-
зуміючи, що зараз змінити нічого не можна, людина часом 
уявляє собі, що якби була така можливість, то вона б, зви-
чайно ж, вчинила по-іншому.
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ВІД ЗАВІДОМО МЕРТВОГО ДО ВІЧНО ЖИВОГО»!

Дорогі друзі! Повідомляємо з вели-
кою радістю, що вийшла книга «Сві-
домість і Особистість. Від завідомо 
мертвого до вічно Живого» під ре-
дакцією Анастасії Нових. Це жива 
розмова з Ігорем Михайловичем Да-
ниловим. Це жива книга. Це початок 
глобальних подій, які неминуче ро-
звиватимуться далі. Це наслідок того, 
що сталося 21 грудня 2012 року. Це на-
ступний крок після книги «АллатРа».

З повною версією відео-
передачі можна ознайоми-
тися на сайті «АЛЛАТРА 
ТВ»: https://allatra.tv/video/
soznanie-i-lichnost

Придбати книгу можна, 
замовивши її телефонами:  

(050) 271 28 88; 
(067) 794 25 27

Обкладинка: тверда
Сторінок: 528

У минулому номері ми 
опублікували привітання 
Катерині Іванівні Дудник 
від Олени Миколаївни Кор-
сун, але до вірша «пролізли» 
помилки, як то кажуть, люд-
ський фактор.

Спасибі, що повідомили 
нам про це. Щиро просимо 
вибачення. Вітаємо Вас ще 
раз і публікуємо вірш без 
помилок. Дякуємо за ро-
зуміння!

Ранним утром с молитвой 
встречаю рассветы,
После дня трудового 
провожаю закаты,

Обожаю дожди и дружу с 
вольным ветром,

Меня сводят с ума вьюги 
и снегопады.

Моя сельская жизнь вся 
пронизана цветом,

Дивным светом небесным, 
самоцветами рос,

Лунный жемчуг росы 
в сонных травах долины,

Лесной шёпот ручья в кронах 
россыпи звёзд.

Я купаюсь в красе мне 
дарованной дивною жизнью
И хочу поделиться со всеми 

заветной мечтой:

Чтобы каждый сумел 
оторваться от 

будничной жизни —
И, сливаясь с прекрасным, 

ощутил мирозданья покой!

ВСІХ ВІТАЮ 
З НОВИМ РОКОМ!

Новый год — 
это новая радость

И прошедшее в облаке огней,
Пожелание нового счастья, 

успехов в работе
От любимых, родных 

и друзей.

А за ним Рождество 
наступает,

Вместе с новой надеждой 
идёт,

Обновление сердца нам дарит
В новый день, новый час, 

Новый год!

Удачи вам, достатка 
везде и во всём!

З любов'ю — 
ваша постійна 
передплатниця 

Валентина Іллівна Слончак

ЯК ВИ СМІЄТЕСЯ?

1. Чи характерно для вас 
під час сміху торкатися мізин-
цем своїх губ? Якщо так, то це 
означає, що вам подобається 
бути в центрі уваги.

2. Чи прикриваєте ви рот 
рукою, коли смієтеся? Якщо 

так, то ви дещо невпев-
нені в собі. Часто соро-
митеся, віддаєте пере-
вагу залишатися в тіні.

3. Чи часто, сміючись, за-
кидаєте голову? Якщо так, то 
ви, очевидно, довірливі, у вас 
широка натура.

4. Чи торкаєтеся 
під час сміху рукою 
обличчя або голови? 
Якщо так, то, швидше 
за все, ви — мрійник.

5. Чи морщите ви ніс, коли 
смієтеся? Якщо так, то ваші 
почуття і погляди швидко й 
часто змінюються.

Зима, весна, літо, осінь — 
вічний кругообіг пір року ... 
Вони змінюють одна одну, ра-
дуючи нас теплим вітерцем, 
шумливою зливою, танцем 
сніжинок. А якщо зима осе-
лилася в серці? Як йому від-
танути?

Жила-була маленька бу-
рулька. Вона жила високо, 
під самим дахом, і мріяла 
приносити людям радість. 
Вона думала, що вона — 
сонце, що це від її світла 
маленькі люди в малень-
кому дворику посміхають-
ся, що коли вона проки-
дається — настає день, а 
коли засинає — настає ніч. 
Вона вважала себе чарів-
ною ... І вважала чарівним 
увесь світ навколо ...

Але якось, коли прийшла 
справжня весна, бурулька за-
плакала. Тому що зрозуміла, 
що вона всього лише зимова 
бурулька, а ніяке не вічне сон-
це... І що люди посміхаються 
не їй, і що це не від її світла на 
душі у них стає тепло і добре...

І тоді вона захотіла жити 
в світі, де немає ніякої весни, 
ніякого літа — тільки холод і 
вічна мерзлота. І вона замо-
розила свою чарівну душу. І 
в усьому світі оселилася все-
світня холоднеча.

Коли прийшло літо, бу-

рулька все ще висіла там, під 
самим дахом, але її вже не 
радували ніякі люди. Вона за-
стигла в своєму маленькому 
замороженому маленькому 
світі і хотіла б заплакати, щоб 
виплакати всю себе і, нареш-
ті, розтанути назовсім, але не 
могла, бо мороз оселився в її 
маленькій душі.

Так у цій замороженій са-
моті минали роки. І якось, 
коли настало особливо по-
сушливе літо, бурулька поба-
чила внизу прямо під собою 
маленьку зім’яту кульбабу, 
яка гинула від спеки.

— Гей! Як ти там? — крик-
нула бурулька. Але кульбаба 
не відповідала їй, тому що 
майже зовсім засохла від спе-
ки і навіть не могла підняти 
голови.

І тоді вона зважилася:
— Нехай я розтану, але 

зате принесу хоча б одну ма-
леньку радість хоча б одній 

маленькій кульбабі. І я більше 
не буду такою нескінченно са-
мотньою тут. І вона, можли-
во, згадає колись мене добрим 
словом...

Так подумала маленька 
бурулька, і в ту ж мить її за-
морожений світ розтанув, і 
бурулька пролилася прямо на 

кульбабу.

Кульбаба зраділа, стре-
пенулася і стала, захли-
наючись, вбирати довго-
очікувану вологу. А коли 
втамувала спрагу і захотіла 
подивитися, хто це її вря-
тував, то там, під самим 
дахом, не побачила нічого.

Але кульбаба, яка ожи-
ла, все-таки сказала це 

чарівне слово. Вона вимовила 
його просто в простір, навіть 
не знаючи, до кого воно звер-
нене.

— Дякую ... — сказала 
кульбаба, і в цей момент ста-
лося щось дуже чарівне ...

І найдивніше в тому, що 
його почула колишня малень-
ка бурулька, яка текла тепер 
Соком Життя в її коренях і 
пелюстках, і що в світі навіть 
найхолоднішої зими тепер є 
сонячний острівець Життя. І 
люди, дивлячись на нього, по-
сміхаються. І до їхнього світу 
повертається Радість.

І ЗНОВУ СВЯТО!
І В СВІТ ПОВЕРТАЄТЬСЯ 

РАДІСТЬ

ЗИМОВА КАЗКА

«У світі навіть найхолоднішої 
зими є сонячний острівець Життя»


