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ВЕЛИКДЕНЬ: 
У ЧОМУ СУТЬ?

Читайте на стор. 9

У наш час для багатьох Ве-
ликдень – це тільки зовнішні 
атрибути: великодні яйця, па-
ски і т. д. Цю духовну суть Ве-
ликодня мало хто знає. 

У чому ж суть Великодня? 
Що це може означати для лю-
дини, що живе в сучасному 
світі?

Напуття дня

«СПАСИБІ ЗА ТАКУ ПОТРІБНУ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ГАЗЕТУ!»

Доброго дня усім чудовим людям, працівникам газети 
«Пантелеймон цілитель»! Від щирого серця вітаю вас зі 
святами  і бажаю всім міцного здоров'я, радості, щастя, лю-
бові, успіхів у всьому і удачі, задоволення від життя, сімей-
ного благополуччя, хороших читачів, творчого натхнення у 
вашій цікавій роботі і Божої благодаті.

ПІД КРИЛОМ АНГЕЛА
Сьогодні, напередодні Великодня, мені дуже 

захотілося розповісти вам, друзі мої, цю історію.
Почула я її випадково. 

Їхала додому на автобусі. 
Моїм попутником вия-
вився молодий чоловік, на 
вигляд було йому років 30. 
Високе чоло, брови орлині, 
чорні, як смола, кучерики. 
Чимось він нагадував мені 
грузина, тільки очі були 
небесно-блакитними, як у 
дитини. І це надавало йому 
особливого шарму.

Ледве машина вирулила 
на трасу, як сусід повернув-
ся до мене і представився:

– Я – Женя. А Вас як зва-
ти-величати? – запитав, і ра-
зом із усмішкою на обличчі 

заграли зворушливі ямочки. 
Не витримавши, засміялася 
у відповідь і представилася.

Не минуло й 10-ти хви-
лин, як ми роззнайомились 
по повній. У обох відразу 
виникло відчуття, що знає-
мо один одного 100 років 
(ну, може, трохи менше) ...

Дізнавшись, що я вчи-
телька, Женя зрадів:

– Колега, значить?! Отже, 
чудово!

Розповів кілька курйоз-
них випадків зі своєї прак-
тики. Посміялися від душі. 

А потім мій супутник зізна-
вся, що ще в школі, хлопцем, 
закохався по вуха в одну 
дівчину.

– Моя Оксаночка!.. – 
промовив він і, зітхнувши, 
глянув на свою обручку ...

– А Оксанка... Вас теж 
любила?.. – заінтригована, 
обережно запитала я.

– На жаль, не все так 
просто... – погляд Євгена 
став дуже серйозним. 

Молодий чоловік нена-
довго замовк, але потім за-
говорив знову.

(Продовження – на стор. 2)

«Життя тимчасовим 
не буває, тимчасовим буває 

тільки існування».
(Рігден Джаппо)

Газету «Пантелеймон» я 
передплачую вже 5 років. 
Вперше отримала її як по-
дарунок до Нового року від 
хорошої, доброї людини – 
парафіянки нашої церкви з 
міста Чоп Закарпатської об-
ласті Галини Григоренко. З 
перших сторінок газети вона 
мені дуже сподобалася ціка-
вими рубриками, практични-
ми побажаннями і порадами 
добрих людей. Дуже добре, 
що ви заздалегідь розповідає-
те різні історії релігійних 
свят із їхніми традиціями і 
прикметами, публікуєте фо-
тографії. Мої рідні, друзі та 
знайомі вдячні вам за таку ін-
формацію, яку вони отриму-
ють до прийдешніх свят.

Моя сім'я з нетерпінням 
чекає кожен номер вашої 
цікавої газети, статті якої 
несуть в собі добро і душев-
ність, зцілюють людські душі 
і тіла. Зберігаємо всі випу-

ски. Отримавши газету, із 
задоволенням даю її почита-
ти рідним, друзям, колегам, 
сусідам. Я дуже рада, що ще 
хтось зігріє своє серце і душу 
теплим, щирим і радісним 
словом.

На 2021 рік я вже перед-
платила чотири видання га-
зети «Пантелеймон цілитель» 
– собі, сестрам і однокласни-
ці: Любі Загребельній, Любі 
Озірській та Вірі Ткаченко. 
Нехай і вони отримують ще 
одну радість і задоволення в 
житті.

Дякую вам за таку потріб-
ну для людей газету!

З повагою – Віра Дмитрівна 
Тегза, м. Ужгород
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ЦЕ ЦІКАВО

«Не той великий, хто ніколи не падав, а той великий, хто падав і вставав». (Конфуцій)

Гірше того, Ксюша взяла, 
та й закохалася в мого одно-
класника Вовку! Звичайно, 
Володимир ще той красень 
був. Фігура, як у Аполлона, 
очиська чорні, пекучі, але 
ловелас і серцеїд, яких світ 
не бачив! І вчився так собі – 
серединка наполовину, зате 
– зірка футболу! І, бачу, теж 
став поглядати на Оксанку, як 
кіт на сметанку. Загалом, ста-
ли вони дружити, зустріча-
тися. Я трохи не збожеволів, 
коли дівчина, закінчивши 
педінститут, вийшла за Воло-
димира заміж. Через велике 
кохання, звичайно!

Тільки, схоже, любила 
тільки вона ... Через рік у 
них синочок народився – ма-
ленька копія мами! Оченята 
у крихітки, немов смарагди, 
волосся світленьке, як лебе-
диний пух. Усміхнений, ве-
селий. Оксана його інакше, 
як «моя кульбаба», і не нази-
вала. На той час я теж закін-
чив Київський університет, 
факультет іноземних мов. І 
волею долі опинилися ми з 
Оксаною Вікторівною в одній 
школі. Та й як інакше? Адже у 
рідному селі школа одна! Че-
рез рік старенька директриса, 
Галина Павлівна, попросила-
ся на пенсію. І як я не відмо-
влявся, призначили-таки ди-
ректором школи.

– І не дивіться на мене 
так здивовано, Ірино 

Миколаївно! Це я на вигляд 
балагур. Але якщо треба, 
можу і крутим чоловіком 

бути, – впевнено промовив 
Євген.

– Може, тому і поставили 
начальником. Колектив у нас 
– суцільні дами. Вісім дівчат 
– один я! – засміявся добро-
душно. – На Оксану в школі 
зайвий раз навіть поглянути 
боявся. Жінка заміжня. Ні 
мені, ні їй пересуди ні до чого. 
Але волею-неволею бачив, 
як та приходила до школи 
сумною, а часом і заплака-
ною ... Володимир працював 
у колгоспі шофером, і майже 
кожен день був напідпитку. 
Спочатку його начальство 
так-сяк терпіло. Мабуть, Ок-
санку шкодували. Але коли 
той розпився вкрай, вигна-
ли з тріском. Оксана нікому 

на своє життя 
не скаржилася. 
Викладала в школі 
російську мову і 
літературу. Діти її 
дуже любили. Від-
криті уроки у вчи-
теля проходили на 
висоті. У районі 
Оксану Вікторівну 
теж цінували. 
Словом, гордість 
школи! А ось вдо-
ма молодому пе-
дагогу явно життя 
не було. У селі – не 
в місті. Тут все, 
як на долоні. І не-
цензурна лайка Володьки, що 
доносилася з відкритих вікон 
їхнього будинку. І надривний 
плач переляканого Саньки. І 
синці, які жінка намагалася 
замаскувати тональним кре-
мом... 

А якось її благовірний так 
напився, що в п'яному угарі 
ледь не задушив бідолаху! Та, 
схопивши синочка, в чому 
була, втекла до сусідки тьоті 
Маші. І тільки після цього 
кошмару жінка, нарешті, по-
дала на розлучення. Тут вже я 
не міг і не хотів упустити свій 
шанс. Любив же її, мою любу, 
більше життя! Став подавати 
знаки уваги. Квіти, цукерки, 
прикраси дарував. Малюкові 
велосипед триколісний пре-
зентував, іграшки, одежину 
красиву ... Поступово Окса-
ночка ожила, відтанула, зно-
ву навчилася безтурботно 
сміятися. І я злетів «на сьоме 
небо» від щастя, коли на мою 
пропозицію руки і серця вона 
відповіла мені: «Так!».

А Володимир, як і рані-
ше, пив, гуляв, веселився з 
дружками. І допився-таки до 
білої гарячки. У лікарні ледве 
відкачали. Літній лікар стро-
го-настрого наказав: «Не пий, 

хлопче! Згинеш ні за що! » Але 
хто там тих лікарів слухав! 
І знову скрутило його після 
чергового запою. «Швидка» 
ледве живого до лікарні до-
ставила. Повернули до життя. 
Обстежили і поставили не-
втішний діагноз: цироз печін-
ки. 

Матінці його старенькій 
лікар прямо сказав, що, мов-
ляв, більше місяця не про-
тягне. А Володимир у неї, у 
вдови, був єдиним сином. Як 
почула бабуся таке, побіліла, 
як полотно, за серце схопи-
лася... Через тиждень її всім 
світом ховали. Хорошою лю-
диною бабуся Варя була, Цар-
ство їй Небесне!

Ось так і залишився Во-
лодимир один-однісінький. 
Шкода було дивитися, на що 
перетворився: спився, хво-
рий, руки-ноги трусяться. У 
будинку все, що можна і не 
можна, пропив. Тепер же най-
частіше стирчав біля магази-
ну – випрошував у чоловіків, 
щоб ті дали похмелитися. 

Якось побачив Володь-
ка мене. Я, якщо чесно, лед-
ве впізнав його: очі тьмяні, 
щоки запали, неголений. До-

лоню тремтя-
чу вперед про-
стягнув: «Жека, 
дай п'ятірку, по 
старій дружбі, 
похмелитися...» 
Глянув я на ко-
лишнього од-
нокласника – і, 
повірите, серце 
стислося в груд-
ку. Все-таки, 
якщо на чисто-
ту, забрав я від 
нього дружи-
ну-красуню. Та 
ще й цілих два 
роки захищав 

Оксанку і сина від Володими-
ра, як міг. Звичайно, він сам 
винен: дружину ображав, си-
ночок боявся такого батька 
гірше вогню. А я всім серцем 
прикипів до хлопчини, полю-
бив хлопчика – давно вважав 
його своїм, рідним. І чоти-
рирічний Сашунька називав 
мене «татом», «татком», «та-
тусем»!..

Подивився я на цього бідо-
лаху і заявив строго: «Ну ось 
що, Вово. На горілку не дам. 
І не сподівайся. Йдемо!» Взяв 
колишнього дружбана під 
лікоть і повів до свого дому. 
Оксанка, як побачила свого 
колишнього, так і охнула. На 
мене в усі свої зелені очиська 
втупилася. 

А той на коліна перед нею 
впав, плаче: «Ксюшо, прости 
мене, дурня!.. Недовго мені 

залишилося...» Глянув і я 
на дружину запитально: «Я 

його в окрему кімнатку хочу 
розмістити. Ти не проти?» 

Вона, моя голубка, мовчки 
кивнула. Так і зажили ми вчо-
тирьох. Я його сам годував, 
купав, переодягав. І гуляти 
виводив разом із синочком, 

як собачку. Стежив, щоб хто 
з «жалісливих» товаришів по 
чарці не пригостив. Друзі, 
сусіди застерігали, пальцем 
біля скроні крутили: «Жень-
ка! Ти сповна розуму?! Наві-
що здався тобі цей алкаш?!»

– А я не міг, розумієте?! 
Не міг просто так кинути 
Володьку! – пронизав мене 
Жека синіми очима. Зітхнув 
скрушно і заговорив знову: – 
Спочатку він дуже страждав 
без випивки! Але поступово 
приходив до тями. На люди-
ну став схожий. Тільки пізно 
вже було. Хвороба прогресу-
вала нещадно. Найняв мед-
сестру. Надійка прибігала 
кожного дня. Ставила йому 
крапельниці, колола морфій. 
Страждав Володимир сильно. 
Але помер тихо, уві сні. Через 
пів року. Ми його і поховали.

– Дивовижна Ви людина, 
Женю, – змахнула я сльозу, 
що покотилася по щоці. Щось 
сказати у відповідь Євген не 
встиг. Водій оголосив його зу-
пинку. Женя, випаливши ско-
ромовкою:

– А скоро у нас народиться 
дівчинка! Удачі вам! – обдару-
вав мене на прощання сліпу-
чою усмішкою і вискочив із 
автобуса ...

... Решту шляху я сиділа, 
прикривши очі віями, і по-
сміхалася. Було відчуття, що 
мене своїм крилом торкнувся 
Ангел ...

****

Дорогі мої редактори! Дя-
кую вам, що видаєте для нас, 
читачів, це дивне видання! 
І як же це здорово, що ми, 
«пантелеймонівці», стали 
однією великою родиною! 
Сім'єю однодумців!

І якщо ти, мій друже, з 
«Пантелеймоном», значить, 
ти вже не самотній у цьому 
світі! Спасибі тобі за все, моя 
мудра і лагідна газето-сонеч-
ко!
З любов'ю до всіх вас – регент 
(хормейстер) церковного хору 
Свято-Миколаївського храму

Ірина Самсоненко, с. Трепівка, 
Кіровоградська обл.

ПІД КРИЛОМ АНГЕЛА
(Продовження. Початок – на стор. 1)

– Оксанку я знав давно. Жили в одному селі, вчилися в одній школі. Я, правда, був на два 
класи старшим. Сподобалася вона мені ще в третьому класі. Тоненька така, немов билина. 
Незграбна трішки. Очі зелені, як у нашого сусідського кошеняти. Волосся, немов льон, біле 
і пухнасте. Вона заплітала його в дві товсті коси... А в старших класах ця худенька раптом 
взяла і розцвіла. Перетворилася на струнку довгоногу дівчину. Я тоді зовсім голову втра-
тив. Та й, якщо чесно, не я один! За нею пів школи хлопчаків бігало. Але на мою особу вона 
нуль уваги. Страждав, звичайно, жах. Від горя навчання на думку не йшло. Так хотілося, 
щоб хоча б одним оком глянула у мій бік! Але на жаль!..
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«Життя на 10% складається з того, що з нами відбувається, а 90% з того, як ми на це реагуємо». (Джон Максвелл)

З ЯКОГО ВІКУ МОЖНА 
ВПРАВЛЯТИСЯ У 

ШВИДКОСТІ ЧИТАННЯ?

Для дорослої людини 
вкрай важливо не просто 
вміти продемонструвати 
здатність якомога швидше 
прочитати уривок тексту «на 
секундомір», а реально необ-
хідна можливість економити 
час завдяки швидкісному чи-
танню. Тому при прочитан-
ні тексту на ту чи іншу тему 
дорослий просто зобов'яза-
ний вміти «пропускати повз» 
непотрібні, неінформативні 
частини тексту, при цьому 
виловлюючи поглядом клю-
чові слова, що відображають 
головну думку автора.

Найбільш поширена реко-
мендація щодо дітей: не вар-
то навчати дитину швидкому 
читанню до 14 років. Ми згод-
ні, що поверхневе читання «за 
діагоналлю» – не найкращий 
варіант для школярів, яким 
перш за все потрібно якісно 
засвоїти навчальну програму 
і навчитися насолоджуватися 
творами художньої літерату-
ри.

Безумовно, кожна дитина 
і її здатності унікальні, тому 
розумно буде орієнтуватися 
на ключові моменти готов-
ності дітей до освоєння тех-
ніки швидкого читання. Так, 
якщо ваша дитина вже вміє 
читати вголос, легко прочи-
тує сторінку за кілька хвилин 
і розуміє зміст прочитаного 
(може переказати зміст свої-
ми словами), можна ставити 
завдання щодо підвищення 
швидкості читання за допом-

огою набору вправ для швид-
кого читання.

5 КЛЮЧОВИХ НАВИЧОК 
ДЛЯ ВИСОКОЇ 

ШВИДКОСТІ ЧИТАННЯ

Навчаючись швидкому 
читанню, важливо постійно 
тренувати такі вміння:

- концентрацію уваги;
- придушення артикуляції 

(звички промовляти текст);
- покращений зоровий на-

вик – широке поле перифе-
ричного зору;

-вміння швидко виділяти 
в тексті цінну, корисну інфор-
мацію і не розтрачувати увагу 
на «воду»;

- хороша пам'ять – за-
своєння цінної інформації з 
прочитаного матеріалу;

- підвищення швидкості 
мислення.

ВЧИМОСЯ ШВИДКОМУ 
ЧИТАННЮ. 

ЗАХОПЛИВІ ВПРАВИ

1. «Перегони»

Ця вправа дозволяє підви-
щити швидкість читання і 
сприяє розвитку мови. Ви-
беріть разом із дитиною улю-
блений вірш і запропонуйте 

прочитати його кілька разів, 
щоразу збільшуючи темп на-
скільки це можливо.

2. «Лист у пляшці»

Розкажіть дитині історію, 
що до ваших рук потрапила 
пляшка з листом, виловлена 
з моря. Але деякі букви зми-
ла вода, і прочитати послання 
буде не так-то просто. Зміст 
листа може бути будь-яким 
на ваш вибір, але стирати 
літери слід в залежності від 
того, наскільки добре дитина 
вже читає.

3. «Голова-хвіст»

Існує два варіанти вико-
нання цієї вправи.

У першому варіанті дорос-
лий зачитує початок слова, а 
дитина повинна знайти його 
закінчення («хвіст»). Щоб це 
зробити, потрібно якомога 
швидше пробігтися очима по 
тексту і відшукати потрібне 
слово.

Другий варіант передбачає 
зачитування дорослим почат-
ку речення, а дитині потрібно 
знайти кінець. Таке тренуван-
ня відмінно розвиває вміння 

«сканувати» текст очима, а 
також підвищує концентра-
цію уваги (пам'ятаєте, ми вже 
говорили, наскільки це важ-
ливо?)

4. «Перший 
і останній»

Попросіть дитину про-
читати текст про себе, але 
при цьому вимовляти вго-
лос першу і останню букви 
кожного слова. Потім нехай 
розповість, про що був текст. 
Вправа вчить швидко пере-
микати увагу і одночасно ви-
конувати кілька дій (читання, 
розуміння, запам'ятовуван-
ня).

5. «Партизан»

Дитина читає текст вголос. 
Але коли дорослий вимов-
ляє слово «партизан», дитині 
необхідно прикласти палець 
до губ (ще варіант – взяти в 
зуби олівець) і продовжува-
ти читання мовчки. Почув-
ши фразу «партизан утік», 
школяр прибирає палець від 
губ або олівець і продовжує 
знову читати вголос. Це кори-
сне тренування для усунення 
промовляння слів під час чи-
тання.

Не намагайтеся викону-
вати всі вправи відразу. Чер-
гуйте їх, міняйте, комбінуй-
те, щоб вони не набридали 
дитині. Головне – займайте-
ся потроху, але регулярно.

ПАМ'ЯТКА БАТЬКАМ

1. Дуже важливо пе-
ревіряти розуміння прочи-
таного, особливо після вико-
нання вправ на придушення 
артикуляції. Ставте дитині 
запитання за текстом, обго-
ворюйте, просіть переказа-
ти.

2. Обов'язково відзначай-
те навіть невеликі успіхи і 
робіть акцент на позитив-
них моментах навчання.

3. Ніколи не порівнюйте 
свою дитину з іншими шко-
лярами, єдиним критерієм 
для порівняння повинні 
бути досягнення самої ди-
тини. Наприклад, сьогодні 
вона прочитала текст швид-
ше, ніж учора, а завтра її че-
кають нові рекорди!

4. Не обмежуйтеся тіль-
ки заняттями зі швидкісно-
го читання. Читайте книги, 
дитячі журнали, ходіть до 
бібліотеки.

5. Показуйте позитив-
ний приклад. Нехай дитина 
частіше бачить у ваших ру-
ках книгу, ніж смартфон або 
планшет. Саме від вас, доро-
гі батьки, багато в чому за-
лежить, чи полюбить ваша 
дитина читання. Ми щиро 
бажаємо вам удачі!

Більшість людей 
на початку весни 
замість очікува-
ної бадьорості нас-
правді відчувають 
підвищену втому. 
За даними Вернера 
Касселя з універси-
тетської лікарні Гіс-
сена (Німеччина), 
йдеться про чверть 
всього населення. 
Експерт пропонує 
справлятися з цим станом за 
допомогою порції яскравого 
світла.

За словами Касселя, світ-
ло володіє в такій ситуації 
цілющими властивостями, 

оскільки стимулює в ор-
ганізмі вироблення гормону 
серотоніну, а при шкірному 
контакті зі світлом – вітаміну 
D. При цьому повинно зни-
жуватися виділення гормону 
сну – мелатоніну.

Щоб «зарядитися» достат-
ньою порцією світла, необхід-
но вранці проводити більше 
часу на відкритому повітрі, 
віддаючи перевагу не транс-
порту, а пішим прогулянкам. 
Перебування на свіжому 
повітрі і фізична активність 
упродовж дня сприяють міц-
ному сну вночі.

1. Припиніть думати тільки про себе

Коли ваші думки спрямовані лише на вас, це виснажує. Ви 
починаєте сприймати світ як потенційну загрозу вашому вну-
трішньому світові. Потрібно намагатися бути більш доброзич-
ливими, але це не означає, що можна дозволяти іншим людям 
сідати вам на шию.

2. Думайте про щось хороше хоча б 
15 хвилин на день

Зосередьтеся на тому, що викликає у вас тільки приємні 
думки, і постарайтеся ні на що інше не відволікатися. Якщо 
ви почнете так тренуватися, то вже через два тижні відчуєте 
позитивний психологічний ефект і почнете сприймати навко-
лишній світ простіше.

ЯК ПОБОРОТИ ВЕСНЯНУ ВТОМУ РЕЦЕПТ ЩАСТЯ ВІД МАТЬЄ РІКАРА

ДОПОМОЖІТЬ НАВЧИТИСЯ ШВИДКОМУ ЧИТАННЮ
Здрастуйте, дорога редакціє газети «Пантелеймон»!
Мені 70 років. Я дуже люблю читати. Вашу газету перечитую від кірки до кірки. Дуже 

задоволена вашими публікаціями, рецептами, порадами на різні теми. Буває, що прочитую 
і двічі.

Звертаюся до вас із проханням. По приймачу була передача про те, як навчити дитину 
швидкому читанню. У мене онук досить дорослий, але читає повільно, і це заважає йому 
краще вчитися. Дуже хотілося б йому допомогти вивчити цю науку. Заздалегідь вам вдячна.

З повагою – Валентина Григорівна Бондаренко, с. Лизунівка, Чернігівська обл.



4     №8 (662), 2021panteleymon.com



ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Вчіться більше сміятися. Як на мене, сміх так само святий, як і молитва». (Ошо)

ТЕМА НОМЕРА

Хто стикався з цією на-
пастю, напевно знає: щоб 
вгамувати різкий біль і 
скутість, готовий застосува-
ти все і відразу: компреси, 
припарки, розтирання, про-
грівання, мазі і ін'єкції. 

Ділюся своєю методикою, 
що допомагає в короткі тер-
міни реанімувати себе під 
час нападу радикуліту. Ліку-
вання передбачає вживання 
муміє всередину і в поєднан-
ні з масажем, тобто зовніш-
ньо.

ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ: 20–30 мг 
муміє розчинити в пів склян-
ці теплого молока. Пити 
вранці натщесерце. Курс – 3 
тижні з перервою на 10 днів. 
Якщо напад радикуліту го-
стрий, то вживати ліки ще й 
увечері перед сном.

ЗОВНІШНЬО: на 100 мл 
спирту взяти 10 г муміє, роз-
вести і щовечора втирати цей 
засіб у хвору зону з легким 
масажем (протягом 5–7 хви-
лин).

Ефективність муміє в 
тому, що цей природний за-
сіб (гірська смола) забезпе-
чує швидке відновлення чут-
ливості, зникають спазми, 
відновлюється еластичність 
міжхребцевих дисків, нор-
малізується робота перифе-
ричної нервової системи.

Надіслала Наталя 
Коломієць, Тернопільська обл.

ЖИВУЧА БАКТЕРІЯ

Правець – це гостре ін-
фекційне захворювання, 
що вражає нервову систе-
му і проявляється м'язовою 
напругою і судомами. Його 
спричиняють спори бактерії 
Clostridium tetani, які при 
потраплянні в організм лю-
дини утворюють сильнодію-
чі токсини. За відсутності 
своєчасного лікування за-
хворювання часто призво-
дить до летального резуль-
тату.

Спори патогенного мі-
кроорганізму знаходяться в 
ґрунті, пилі, попелі, фекаліях 
птахів, тварин і людей. Бак-
терії правця стійкі до впливу 
антисептиків, високих темпе-
ратур і факторів навколиш-
нього середовища, тому здат-
ні зберігати життєздатність у 
ґрунті роками.

     
ШЛЯХИ ЗАРАЖЕННЯ

Збудник правця про-
никає в організм через 
пошкодження шкіри і 
слизових оболонок (порі-
зи, рани, опіки, обмо-
роження). Особливо не-
безпечні в цьому плані 
дрібні травми, отримані 
під час роботи з землею.

У зв'язку з перерахова-
ними способами заражен-
ня в основній групі ризи-
ку знаходяться дачники, 
сільські жителі, тварин-
ники, фермери. 

У той же час правець 
не передається від лю-
дини до людини, тобто 
хворий безпечний для 
оточуючих. Імунітет 
після хвороби не розви-
вається, тому можливе 
повторне зараження.

    

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Інкубаційний період за-
хворювання може тривати від 
декількох днів до місяця (за-
лежить від кількості мікробів, 
що потрапили в рану). Але в 
більшості випадків хвороба 

розвивається протягом 10–14 
днів після інфікування. Є й 
закономірність: що коротший 
інкубаційний період, то важ-
чий перебіг захворювання.

Найбільш типові сим-
птоми правця у дорос-
лих – це скутість м'язів 
нижньої щелепи, утруд-
нене ковтання, головний 
біль, характерний вираз 
обличчя (усмішка з опу-
щеними куточками губ) і 
раптові хворобливі спаз-
ми різних груп м'язів, що 
провокуються зовнішні-
ми подразниками (шум, 
світло, дотик). Також 
можуть спостерігатися 
прискорене серцебиття, 
підвищення артеріаль-
ного тиску і темпера-
тури тіла, рясна піт-
ливість, дискомфорт 
у шлунково-кишковому 
тракті, дратівливість, 
тривожність.

Однією з головних не-
безпек правця вважається 
різке виникнення судомного 
синдрому, який може призве-
сти до перелому кісток і хреб-
та, розриву сухожиль і м'язів. 
Крім того, ускладненнями 
важких форм правця бувають 
інфаркт, пневмонія, набряк 
легенів, сепсис.

Існує також класифіка-
ція хвороби в залежності від 
шляху зараження, локалізації 
в організмі (місцевий або за-
гальний правець) і тяжкості 
перебігу (легка, середня, важ-
ка або особливо важка фор-
ми).

ДІАГНОСТИКА 
І ЛІКУВАННЯ

   
Правець діагно-

стується на основі 
клінічних ознак і не вима-
гає лабораторних дослід-
жень. За визначенням 
Всесвітньої організації 
охорони здоров'я, для під-
твердження діагнозу до-
сить наявності стійкого 
спазму лицьових м'язів 
(так звана «сардонічна» 
усмішка) або хворобли-
вих м'язових скорочень, 
появі яких передували 
травма або поріз.

Пацієнту з правцем необ-
хідна термінова госпіталіза-
ція. Лікування полягає в гли-
бокій обробці рани; введенні 
правцевого антитоксину; за-

стосуванні протисудомних 
препаратів і антибіотиків. 
Також медики займаються 
підтримкою життєво важли-
вих функцій організму (ди-
хання, серцева діяльність), 
профілактикою і лікуванням 
ускладнень.

Період одужання триває 
до двох місяців. Пацієнт, який 
одужав, повинен протягом 
двох років спостерігатися у 
невропатолога.

ЯКЩО ВИ ПЕРЕБУВАЄТЕ 
В ЗОНІ РИЗИКУ

Профілактика за-
хворювання полягає в 
обережному поводженні 
при роботі з ґрунтом 
(наявність захисних ру-
кавичок і взуття, уник-
нення травм і порізів), а 
також у плановій імуні-
зації проти правця (якщо 
щеплені в дитинстві, то 
перша дифтерійно-прав-
цева вакцина вводиться 
в 26 років, і потім повто-
рюється кожні 10 років). 
У разі необхідності (при 
отриманні ран, опіків і 
так далі) для профілак-
тики застосовується 
екстрена вакцинація.

Ірина Лебединець, 
napensii.ua

ЯК УБЕРЕГТИСЯ ВІД ПРАВЦЯ?
Муміє при 
радикуліті

Якщо ви живете в селі чи маєте дачу за містом і любите возитися з землею, вам варто 
більше дізнатися про правець – захворювання, хоча й рідкісне, але дуже небезпечне. Чому 
саме дачники-городники вважаються групою ризику і як звести до мінімуму можливість 
заразитися, розповіла дніпровський лікар-інфекціоніст Віра Олійник.

ДОСВІД ЧИТАЧІВ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

ПИТАННЯ— ВІДПОВІДЬ

ЧАС ЗДОРОВ'Я

«Кожна мить життя божественна тим, що вона ніколи більше не повториться». (Мудрість)

Усі ваші листи і дзвін-
ки ми належним чином об-
робляємо, щоб підібрати 
відповідну інформацію. 
При цьому акцентуємо на 
тому, що самолікування і 
самодіагностика нерідко за-
грожують наслідками. Тож 
у будь-якому випадку при 
захворюваннях і тривожних 
станах важливо в першу 
чергу звертатися до фахів-
ців-медиків. А ще продуку-
вати в собі добрі думки, на-
цілюватися на все хороше і 
відганяти негативні емоції. І 
тоді все у вас буде добре – ось 
побачите!

Розглянемо ситуацію, ко-
ротко описану однією з чита-
чок: 

«Мені 68 років. Була у гі-
неколога і мені сказали, що 
у мене опущення матки. По-
радьте, що робити. Буду дуже 
вдячна за пораду. З нетерпін-

ням чекаю відповіді, тому що 
хвилююся за своє здоров'я. 
Все-таки серйозна проблема».

Безсумнівно, будь-яка 
проблема зі здоров'ям і в 
будь-якому віці є серйозною, 
оскільки це впливає на якість 
життя, а іноді і на його три-
валість. Але в цілому кожній 
людині слід навчитися ро-
зуміти природу недуги, що 
з'являється, щоб усвідомлено 
підійти до лікування або про-
філактики.

З такою патологією, як 
опущення матки, стикаються 
багато жінок, особливо після 
пологів або в літньому віці. 
Причин тому безліч: врод-
жений порок органів малого 
таза; важкі пологи, аборти, 
клімакс; гормональні зміни, 

слабшання м'язової ткани-
ни матки, підняття важких 
предметів і посилені фізичні 
навантаження, зайва вага, за-
пори, грижа за малим тазом, 
пухлини тощо.

Випадання матки буває 
частковим і повним. Кожен 
із видів потребує лікування. 
Огляд у фахівця допоможе 
визначити ступінь випа-
дання шийки цього органу і 
правильно призначити ліку-
вання: медикаментозне (на 

ранніх стадіях), хірургічне (в 
більш складних ситуаціях); 
застосування пластмасового 
кільця (песарія); лікувальна 
фізкультура.

Допоміжною тера-
пією при випаданні ма-
точного тіла вважа-
ються плавання, ходьба 
(по сходинках і сканди-
навська), вправа Кегеля 
(ця інформація базуєть-
ся на чергуванні напруги 
і розслабленні інтимних 
м'язів. При напрузі їх по-
трібно втягнути в себе, 
зафіксувати положення 
на 15–20 секунд, повільно 
розслабитися. 

Повторити через 5 
секунд. Робити гімна-
стику тричі на день по 
10–15 хвилин, поступово 
збільшуючи тривалість 
напруги).

Всім удачі і міцного здо-
ров'я! Бережіть себе і своїх 
близьких. Любіть!

У сучасну фармакопею 
черемха потрапила завдя-
ки цілющим властивостям 
її плодів: багаті на вітаміни 
В, С, Р і РР, містять ніацин, 
фолієву і нікотинову кисло-
ти, дубильні речовини, мідь, 
кобальт, залізо, цинк, мар-
ганець і магній. У науковій 
медицині відвар плодів че-
ремхи використовують як 
в'яжучий засіб при інфек-
ційних колітах і дизентерії, 
диспепсії, захворюваннях 
очей. Фітонцидні власти-
вості рослини успішно вико-
ристовувалися при лікуван-
ні трихомонадних кольпитів 
і грибкових уражень шкіри.

 
У народній медицині 

застосовуються всі ча-
стини черемхи. Рослина 
діє як імуномодулюючий 
засіб, жарознижуваль-
ний, седативний, м'який 
болезаспокійливий і сечо-
гінний. Запашні квітки 
і листя заготовляють 
у травні, кору зрізають 
у березні-квітні, а ягоди 
збирають із липня по ве-
ресень.

РЕЦЕПТИ ЛІКАРСЬКИХ 
ЗАСОБІВ ІЗ ЧЕРЕМХИ

Відвар для зовнішнього за-
стосування: 20 г кори залити 
0,5 л води, варити упродовж 
15 хвилин і дати настоятися 
під накритою кришкою. Та-
ким відваром обробляють 
рани, які погано загоюються 
і гнояться, шви, пролежні, ву-
гри.

Для внутрішнього засто-
сування: 5 г кори на 200 мл 
води. Відвар готуємо так 
само, як і для зовнішнього 

застосування. Пити у вигляді 
чаю при захворюваннях ни-
рок і сечовивідних шляхів, як 
потогінний засіб при застуді.

Настій плодів: 1 ч. ложка 
ягід на 200 мл окропу. Про-
варити на слабкому вогні 
15 хвилин. Дати настояти-
ся. Вживати по пів склян-
ки 3 рази на день при діареї, 
колітах, захворюваннях су-
глобів і застудах.

Для промивання очей (яч-
мінь, кон'юнктивіт) заварити 
10 г квіток у склянці води, на-
стояти 20 хвилин і використо-
вувати як примочки. Також 
настій відмінно тонізує і зво-

ложує шкіру обличчя, сприяє 
відновленню волосся.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:
 
Черемха протипоказана 

при вагітності і дітям до 2-х 
років. Не рекомендується 
прикрашати букетами квітів 
черемхи приміщення – її за-
пах може спричинити за-
паморочення або алергію, 
оскільки квіти і листя містять 
підвищену кількість фітонци-
дів.

ЧЕРЕМХОВА АПТЕЧКА
Це дерево по весні серед інших майже не помітне. Але! Поки не почне цвісти. Ще здалеку 

почувши незрівнянний тонкий аромат, ноги ніби самі ведуть у бік пахучої черемхи. Краса 
і ніжність, символ весни, молодості та вічного кохання – такі статуси у черемхи звичайної. 
Однак мало хто знає, що це ще й лікарська рослина, що використовується з глибокої дав-
нини.

ПРО ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ'Я І НЕ ТІЛЬКИ
Шановні читачі! Дуже багато отримуємо від вас звернень із проханнями допомогти 

слушними порадами стосовно здоров'я. Це і побажання публікувати рецепти народної меди-
цини для лікування різних недуг, і уточнення діагнозів і симптомів; багато хто побоюється 
захворіти або висловлюють розгубленість у зв'язку з виявленим захворюванням.
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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.!

«Найздоровіші і найкрасивіші люди — це ті, яких нічого не дратує». (Мудрість)

ДОСВІД ЧИТАЧІВ

АЛЕРГІЯ І АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ

Прихильники процеду-
ри стверджують: вона дивним 
чином допомагає поліпшити 
самопочуття. Після першого 
ж курсу дозволяє забути про 
будь-які ліки. Олія натщесер-
це сприяє тотальному очи-
щенню й омолодженню ор-
ганів і систем.

КОРИСТЬ ОЛІЇ 
НАТЩЕСЕРЦЕ

Відомо, що саме натщесер-
це організм найкраще засвоює 
корисні речовини. А в оліях, 
незалежно від виду, їхній вміст 
надзвичайно високий.

Олія допомагає запустити 
роботу печінки і жовчного мі-
хура. Завдяки викиду жовчі, 
їжа, якою ви потім поснідаєте, 
засвоюється максимально. Ор-
ганізм продовжує переробляти 
жири упродовж всього дня.

На поліпшенні обміну 
речовин і вітамінізації 
організму переваги не 

закінчуються. Олія обволікає 
стінки шлунка, за рахунок 

чого притупляється почуття 
голоду. Тому процедуру 

особливо полюбили бажаючі 
скинути зайву вагу.

ЯК ПИТИ

1. Вживати олію треба стро-
го натщесерце. Не можна пити 
навіть воду.

2. Пийте не більше 1 ст. л. 
олії, оскільки замість комфорт-
ного очищення кишечника 
отримаєте ефект потужного 
проносу. Початківцям у перші 
2 тижні вживання досить і 1 ч. 
ложки.

3. Через 30 хвилин після 
вживання олії можна снідати.

4. Загальна тривалість курсу 
– від 1 до 2 місяців, після чого 
зробіть перерву на 30 днів.

ВЛАСТИВОСТІ ОЛІЙ

Кожна олія володіє 
унікальними властивостями. 
Яку вибрати, вирішувати вам!

• Соняшникова олія – дже-
рело вітамінів Е і А. Для ліку-
вання годиться тільки нерафі-
нована олія.

• Олія виноградних кісточок 
– чемпіон за вмістом ненасиче-
них жирних кислот, покращує 
ліпідний обмін і знижує рівень 
поганого холестерину в крові.

• Олія насіння амаранту мі-
стить лінолеву кислоту – по-
тужний спалювач жиру і анти-
оксидант.

• Кокосова олія найбільш 
приємна на смак і діє бакте-
рицидно. Сприяє повному за-
своєнню корисних речовин із 
їжі.

• Касторова олія справ-
ляється з хронічними запора-
ми, сприяє виведенню шлаків і 
слизу з кишечника.

• Олія обліпихи благотвор-
но діє на слизову стравоходу і 
шлунка. Перевірений засіб для 
лікування гастриту і виразко-
вої хвороби.

• Олія розторопші очищає 
і оновлює клітини печінки, 
сприяє відтоку жовчі, приско-

рює обмін речовин і сприяє 
схудненню.

• Кукурудзяна олія оновлює 
і зміцнює мембрани клітин, діє 
як антиоксидант.

• Кунжутна олія знижує 
рівень поганого холестерину в 
крові, очищає і зміцнює стінки 
судин. Діє як профілактика ате-
росклерозу та інсульту.

• Оливкова олія ефективна 
при гіпертонії та інших серце-
во-судинних захворюваннях. 
Благотворно впливає на роботу 
шлунково-кишкового тракту, 
сприяє виведенню токсинів.

• Лляна олія дає омолоджу-
вальний і антиоксидантний 
ефект. Запускає і прискорює 
процеси схуднення.

Важливо!
Олія натщесерце має 

миттєву дію на організм. 
Тому при жовчнокам'яній 

хворобі, ослабленій функції 
підшлункової залози, 

панкреатиті, ерозивному 
гастриті і виразці шлунка 

вживання олії без 
консультації з лікарем 

протипоказано.

Ви здивуєтеся, але деякі люди відкривають новий день не 
чашкою кави і навіть не склянкою води з лимоном. Ложка олії 
– перше, чим вони вважають за краще живити свій організм!

Цей засіб може використо-
вуватися хворими, які пере-
несли інсульт, як допоміжний 
засіб до основної терапії. Він 
очищає судини, розріджує 
кров, блокує загибель не-
рвових клітин, сприяє нор-
малізації кровотоку у всьому 
організмі і відновленню коор-
динації рухів.

Спиртова настоянка зрілих 
соснових шишок із додаванням 
яблучного оцту готується дуже 
просто. Берете 5 шишок, 250 мл 
70% спирту (можна міцну горіл-
ку), 1 ч. ложку яблучного оцту 
(краще домашнього).

Шишки вимити і трохи под-
рібнити, помістити в банку і 
залити спиртом (горілкою). На-

стояти в умовах кімнати 10 днів. 
Після процідити і додати оцет.

Вживати щодня перед сном, 
додавши чайну ложку на склян-
ку неміцного чаю.

Всім здоров'я і довголіття!

І. Загоруйко, Львівська обл.

СОСНОВІ ШИШКИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 
ІНСУЛЬТУ І ТРОМБОЗУ

ОЛІЯ НАТЩЕСЕРЦЕ

Як відомо, на кінчиках 
пальців знаходиться ве-
личезна кількість нерво-
вих закінчень. Легке на-
тискання на них дозволяє 
поліпшувати кровообіг і 
знімати напругу у всьому 
організмі.

Щоб мати можливість 
при першій необхідності 
знімати стрес швидко і 
безпечно, досить носити 
в сумочці або в кишені 
два волоських горіхи. 
Як тільки відчули, що 
починаєте втрачати са-
мовладання і втрачати 
контроль, берете в доло-
ню будь-якої руки горіхи 
і починаєте робити такі 
маніпуляції.

1. Протягом декількох 
хвилин слід переміщати в 
долоні горіхи по колу. До-
помагайте при цьому собі 
пальцями. Перекладіть 
горіхи в іншу руку і вико-
найте те ж саме.

2. Візьміть один горіх і 
прикладіть його біля осно-
ви кисті в самому центрі 
зап'ястя, між сухожилля-
ми. Притисніть долонею 
іншої руки і зробіть по 
кілька кругових рухів: 
спочатку за годинниковою 
стрілкою, а потім – про-
ти. Повторіть вправу на 
зап'ясті другої руки.

Повторюйте горіхо-
вий масаж по кілька разів 
протягом дня. По-перше, 
це допоможе вам роз-
слабитися і відволіктися. 
По-друге, захистить і поз-
бавить цілої низки недуг, 
які виникають від нервів. 
А по-третє, ваша психічна 
стійкість і позитивний на-
стрій налагодять відноси-
ни з людьми, що вже само 
по собі буде відмінним 
фундаментом для успіху у 
всіх сферах життя.

https://joinfo.com/

Хто схильний до таких алергічних реакцій як 
висип, набряки, почервоніння, нежить, повинні 
завжди мати під рукою активоване вугілля. Воно не 
вилікує від алергії повністю, зате неприємних зов-
нішніх проявів захворювання ви зможете позбути-
ся за короткі терміни.

Активоване вугілля застосовується для деток-
сикації організму при будь-якому вигляді алергії, а 
також при отруєннях. Для дорослих добова доза – 1 
таблетка на 10 кг маси тіла; для малюків – 0,2 г на 1 
кг маси.

ГОРІХОВИЙ МАСАЖ ПОЛІПШИТЬ 
САМОПОЧУТТЯ

Горіховий масаж долонь допомагає позбутися цілої 
низки недуг. Крім того, у людей, які звикли носити в 
сумочці два волоських горіхи, завжди гарний настрій 
і самовладання.

У БЛОКНОТ

НАШ МЕДЛІКНЕП
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Ваша думка є першопричиною зародження ваших життєвих обставин». (А. Нових)

ПИТАННЯ - ВІДПОВІДЬ

КОРИСНО ЗНАТИ

Пояснюється це 
розподілом в добі поєднань 
енергій, званих в Аюрведі 
дошами. Їхнє домінування 
в той чи інший період ство-
рює сприятливі умови для 
однієї діяльності і несприят-
ливі для іншої.

   
Причому інтуїтивно біль-

шість із нас намагається жити 
згідно з цими закономірно-

стями, відомими нам як «біо-
ритми» або «біологічний го-
динник». Так, наприклад, час 
навчання в школах, коледжах 
і університетах збігається з 
періодом найвищої інтелекту-
альної активності, яка триває 
з 10 до 14 години дня і пов'я-

зана із домінуванням в при-
роді Пітта-доши. На цей же 
час припадає і пік травлення 
(саме Пітта відповідає за аґні 
– травний вогонь), тому обід 
вважається основним вжи-
ванням їжі.

Найпоширеніші робочі 
години – з 10 до 18 – від-
повідають двом періодам, 
які перебувають під впливом 
«енергійних» дош – Пітти і 
Вати (з 10 до 14 год. і з 14 до 
18 год. відповідно). Час, що 
починається з 18:00, Капхи – 
це період спокою.

Ось чому їжа, яка потра-
пляє в організм після шостої 
вечора, не перетравлюється 
повністю, поповнюючи жи-
рові депо і утворюючи токси-
ни. З цієї ж причини засипан-
ня до 22:00 сприяє здоровому 
сну і відновленню організму. 

І вам варто знати, що, не ля-
гаючи спати до закінчення 
періоду впливу Капхи, ви 
вступаєте в фазу Пітти і зно-
ву переводите свій організм у 
період неспання.

О 2-ій годині ночі Вата-до-
ша змінює панування Пітти 
в просторі, починаючи нове 
коло активності. Тому підйом 
з 4 до 6 ранку (за умови, що 
ваш організм встиг відпочи-
ти) відбувається легше, ніж у 
наступний період розміреної 
Капхи...

Спробуйте синхронізува-
ти свій внутрішній годинник 
із ритмами природи, і ви оці-
ните всю користь Аюрведи, 
що зберігає свої секрети в 
простих істинах.

Джерело: thirdmillennium.ru

ЧОМУ ТІ, ХТО РАНО ВСТАЄ, 
НАБАГАТО ЗДОРОВІШІ

Хоча без одягу люди 
виглядають досить 
голими істотами, на-
справді волосяних 
фолікулів у нас стільки 
ж, скільки у приматів. 
Невідомо, чому при цьо-
му більшість цього во-
лосся практично не 
видно, зате відомо, для 
чого нам потрібне волос-
ся, що росте «пишним 
цвітом».

- Волосся на голові захи-
щає її і утримує тепло.

- Брови захищають очі від 

поту, що стікає з чола, а ще 
вони дуже ефективні в невер-
бальному спілкуванні.

- Наші вії – як котячі вуса, 
дуже чутливі до дотику.

- Волосся на тілі, як авто-
ритетно стверджують вчені, 
потрібне нам тому, що воно 
привабливе. Воно призначе-
не для залучення партнера, 
оскільки вказує на статеву 
зрілість.

Волосся на шкірі допома-
гає їй швидше гоїтися. За сло-
вами професора Універси-
тету Бредфорда Десу Тобіну, 
волосяні фолікули заповнені 
стовбуровими клітинами, які 

значно прискорюють і покра-
щують процес її загоєння.

Волосся на пальцях ніг го-
ворить про хороший кровоо-
біг. Але якщо у вас голі ноги, 
не поспішайте хвилюватися: 
про порушений кровообіг 
говорить лише недавнє «об-
лисіння» пальців ніг.

Раніше люди спеціаль-
но викликали чхання – це 
було модно. Для цього ви-
користовували нюхальний 
тютюн. Мода на нього з'яви-
лася в середині XVII століття 
у багатьох парижан і швидко 
поширилася по всій Євро-
пі, втримавшись майже два 
століття. Особливо любили 
нюхати тютюн імператриці 

Єлизавета Петрівна 
і Катерина II, після 
них в Золотій коморі 
Ермітажу залишила-
ся багатюща колекція 
табакерок.

Навіщо вони це 
робили? Під час чхання силь-
на повітряна хвиля прохо-
дить по зведенню носоглот-
ки, одночасно впливаючи на 
судини і активуючи лімбічну 
систему в головному мозку 
(вона відповідає за емоції). 
Це викликає прилив сил і 
бадьорості, «прочищає міз-
ки». 

Людина може втратити 
здатність чхати, якщо слизо-
ва оболонка порожнини носа 
перестане нормально працю-
вати. Таке може статися при 
різних захворюваннях.

Наприклад, при атро-
фічному риніті або озені 
(прогресуючий атрофічний 
процес в слизовій оболонці, 
хрящових і кісткових струк-
турах носа). При озені сли-
зова покривається величез-
ною кількістю корок, через 
що ніс перестає справлятися 
зі своєю захисною функцією. 
Немає подразнення – немає 
чхання.

Високий рівень глюкози 
– це явний сигнал про на-
ближення цукрового діабе-
ту. Тому кожному важливо 
знати ознаки підвищеного 
цукру в крові, щоб вчасно по-
чати лікування і не допустити 
ускладнень хвороби.

Норма глюкози в крові 
для людей будь-якого віку 
становить від 3,3 ммоль/л 

до 5,5 ммоль/л. Якщо рівень 
від 5,5 до 6 ммоль/л, 

то йдеться про переддіабет. 
Якщо глюкози міститься 

6,1 ммоль /л і вище, 
то ставиться діагноз 
«цукровий діабет».

Симптоми діабету у біль-
шості хворих схожі, хоча мо-
жуть відрізнятися в залеж-
ності від віку та тривалості 
захворювання. 

Як правило, перші озна-
ки підвищеного цукру на-
ступні:

• Сухість у роті, сильна 
спрага і виділення великого 
обсягу сечі.

• Втома і слабкість.
• Погане загоєння подря-

пин, ран, саден, порізів.
• Збільшення або змен-

шення маси тіла.
• Шкірні захворювання і 

інфекції статевих органів, що 
спричиняють свербіж.

• Запах ацетону від тіла. 
Такий прояв характерний для 
високого рівня цукру.

Пізніше у хворого з'явля-
ються такі симптоми підви-
щеного цукру:

•Погіршення зору.
• Кровоточивість ясен, 

розхитування зубів.
• Зниження чутливості 

в кінцівках: поколювання, 
оніміння, зміна больової і 
температурної чутливості на 
кистях і стопах.

• Пронос або закреп, біль у 
животі, утруднене ковтання.

• Набряки кінцівок і пору-
шення роботи нирок.

• Хвороби серця і судин.
•Еректильна дисфункція.
• Зниження інтелекту і 

пам'яті.

Джерело: serdec.ru

ВОЛОССЯ. ЯКА ВІД НЬОГО КОРИСТЬ?

ЧХАННЯ ЯК СПОСІБ 
«ПРОЧИСТИТИ» МІЗКИ

СИМПТОМИ ДІАБЕТУ, ЩО НАБЛИЖАЄТЬСЯ 
«Підкажіть, що в організмі вказує на підвищений 

рівень цукру в крові і ймовірність діабету?
Петро Мірошниченко, м. Луцьк»

ДОБРА ПОРАДА
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СМАЧНО ТА З ЛЮБОВ’Ю

«Думати, що хтось інший може зробити тебе щасливим або нещасним, — просто смішно». (Будда)

Господарочкам на замітку
Оскільки за випіканням пасок на кухні вам належить 

провести майже весь день, напередодні приведіть її в порядок. 
Підготуйте увесь необхідний посуд, зайві предмети схо-

вайте, щоб не заважали під рукою. 
Дістаньте з холодиль-

ника і продукти, щоб до мо-
менту замісу тіста вони були 
кімнатної температури. 

До процесу готуван-
ня святкової випічки при-
ступайте після молитви, зі 
спокійною душею.

Готуємося до Великодня

РЕЦЕПТИ СМАЧНИХ ПАСОК
До найголовнішого християнського свята рукою пода-

ти. І нагальне питання «Як приготувати смачну паску?» 
актуальне для багатьох господинь, які традиційно готу-
ють великодню здобу самі. 

Пропонуємо вашій увазі кілька цікавих рецептів, щоб 
ваша випічка вдалася на славу.

Інгредієнти: 1 кг борош-
на, 6 яєць, 300 г вершкового 
масла, 2 склянки цукру, 50 
г свіжих дріжджів, 0,5 ч. л. 
солі, 2 г ваніліну, 1 ч. л. кур-
куми, 150 г родзинок, 2 ч. л. 
коньяку або бренді.

Приготування

Опара. У теплому молоці 
розведіть дріжджі, додайте 
половину просіяного борош-
на, перемішайте. Поставте 
на 1 годину в тепле місце для 
підіймання.

Жовтки відокремте від 
білків, розітріть із цукром, 
сіллю і ваніліном. Додайте 
куркуму (для посилення ко-
льору). Перелийте масу до 
опари.

Вершкове масло розто-
піть, остудіть до кімнатної 
температури і влийте в тісто. 
Білки збийте на піну і лопат-
кою вмішайте в опару.

Тісто. Додайте борошно, 
що залишилося, і ретельно 
вимішайте масу, поки тісто 
не перестане липнути до рук 
і стінок миски. Борошна не 
підсипайте! Миску з тістом 
накрийте рушником і за-
лишіть у теплі на 3 години.

Родзинки промийте, за-
мочіть у коньяку, обсушіть і 
обваляйте в борошні. Тісто 
обімніть, додайте родзинки і 
ще раз добре вимісіть.

Залізні форми змастіть 
маслом або застеліть пер-

гаментом, з паперовими ні-
чого робити не потрібно. 
Змазаними маслом руками 
розподіліть тісто по формах. 
Заповнюйте їх на дві трети-
ни.

Залишіть форми з тістом у 
теплі на 1 годину. За цей час 
розігрійте духовку до 190 ° C. 
Випікайте 30–40 хвилин. На 
нижній ярус духовки можете 
поставити ємність із водою, 
щоб паски не підгоріли.

Готові вироби дістаньте 
з духовки, покладіть на бік 
і остудіть, періодично пере-
вертаючи. Змастіть глазур'ю 
і прикрасьте.

Інгредієнти: 250 мл мо-
лока, 3 ст. л. сметани, 130 г 
вершкового масла, 11 г сухих 
дріжджів, 1 щіпка солі, 1 г 
ваніліну, 4 яйця, 225 г цукру, 
700 г борошна, 100 г родзи-
нок.

Приготування:
Опара. У 40 мл теплого 

молока всипте дріжджі і 1 ч. 
л. цукру. Залиште на 10 хви-
лин.

Тісто. 210 мл молока і 50 г 
вершкового масла з'єднайте в 
каструлі і доведіть до кипін-
ня. Зніміть з вогню, при без-

перервному розмішуванні 
додайте 50 г просіяного бо-
рошна. Грудочок бути не по-
винно.

Жовтки відокремте від 
білків. Жовтки розітріть із 
сіллю, залиште на 5 хвилин. 
Потім всипте 110 г цукру, 
ванілін і розітріть. До жовт-
кової маси додайте опару, що 
підійшла.

У окремій мисці збийте 3 
білки і 110 г цукру. Додайте 
сметану і 80 г розтопленого 
масла. Перекладіть масу до 
жовткової суміші з опарою. 
Додайте заварене тісто.

Всипте борошно, вимісіть 
тісто. Перекладіть його в 
місткий поліетиленовий па-
кет. Залиште на 1–1,5 години. 
Вмішайте родзинки в тісто, 
що підійшло.

Розкладіть тісто по зма-
щених формах. Залиште 
ще на 30 хвилин. Випікайте 
упродовж години при 180 
градусах. Паски, що остигли, 
змастіть глазур'ю і прикрась-
те.

 Приготування:

З вечора яйця розбийте в 
миску і залиште. За ніч колір 
жовтків стане яскравішим – 
тісто вийде насичено-жов-
тим.

Опара. 

Уранці в теплому моло-
ці розведіть дріжджі, 1 ч. л. 
цукру і жменю борошна. За-
лиште бродити на 30–40 хви-
лин.

Тим часом розтопіть мас-
ло. У яйця додайте звичайний 
і ванільний цукор, розтопле-
не масло і мускатний горіх. 
Збийте масу, додайте цедру, 
перемішайте. Суміш перели-
йте до опари, що підійшла.

Тісто. 

У велику миску просійте 
борошно, додайте дріжджову 
суміш, замісіть тісто. Через 30 
хвилин додайте промиті род-
зинки. Продовжуйте місити, 
поки тісто не перестане лип-
нути до рук. Миску накрийте 
рушником і поставте в тепло 
на 1 годину. Після цього тісто 
обімніть і залиште ще на го-
дину.

Тісто, що піднялося вдру-
ге, розкладіть по формах. 
Залиште підніматися на 30 
хвилин.

Випікайте паски при 200 
градусах 30–40 хвилин. Пер-
ші 20 хвилин духовку не від-
чиняйте, щоб паски не осіли.

Інгредієнти: сир – 500 г, варене згущене 
молоко – 300 г, курага – 100 г, вершкове масло 
– 100 г, сметана – 100 г.

У глибокій мисці з'єднайте сир, сметану, 
згущене молоко і вершкове масло. Збийте все 
до однорідності.

Курагу залийте окропом на кілька хвилин, 
обсушіть і подрібніть. Додайте в сирну масу і 
перемішайте.

Застеліть форму марлею, викладіть сирну 
масу. Накрийте і встановіть невеликий ван-
таж. Поставте у холодильник. Кожні 6–8 го-
дин збільшуй-
те вантаж, щоб 
карамельна па-
ска поступово 
віддавала зай-
ву рідину.

Приблизно через 3 
дні паска буде готова. 
Акуратно зніміть фор-

му і марлю.
Прикрасьте за бажанням і подавайте кара-

мельну паску до столу.

ПАСКА «СІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ»

АРОМАТНА ПАСКА «ЯК ШАФРАНОВА»
Інгредієнти: 500 мл молока, 10 яєць, 350 г вершкового 

масла, 500 г цукру, 0,5 ч. л. солі, цедра 1 лимона і 1 апельси-
на, 1 ч. л. меленого мускатного горіха, 20 г ванільного цукру, 
100 г свіжих дріжджів, 200 г родзинок, 1,5–2 кг борошна.

ЗАВАРНА ПАСКА

СИРНО-КАРАМЕЛЬНА ПАСКА
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БОГ Є ЛЮБОВ 

«Глибинні почуття — це і є особлива мова, відмінна від людської». (Анастасія Нових)

• 2 травня – Світле Христове Воскресіння. Закінчення Великого посту.
• З 3 по 9 травня – Світла седмиця.
• 6 травня – Великомученика Георгія Побідоносця.
• 9 травня – Червона гірка. Тиждень 2-ий пo Великодню. Антипасха або Хомин день у 2021 році.
• 9 травня – Поминання покійних воїнів.
• 10 травня – Апостола і священномученика Симеона, eпископа Єрусалимського, небожа Господнього.
• 11 травня – Радониця, поминання покійних.
• 16 травня – Преподобного Феодосія, ігуменa Києво-Печерського.
• 18 травня – Святкування ікони Божої Матері «Невипивана чаша».
• 21 травня – Апостола і євангелістa Іоанна Богослова.
• 22 травня – Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мір Лікійскиx.
• 24 травня – Рівноапостольних Мефодія і Кирила.
• 26 травня – Переполовіння Господнє (25-й день після Пасхи).

ПРАВОСЛАВНІ СВЯТА У ТРАВНІ 
2021 РОКУ

Я як християнин не завжди 
замислювався про суть свята. 
Пам'ятаю, в дитинстві чекав 
Великдень тільки для того, 
щоб поїсти смачних пасок і 
помилуватися на те, як кра-
сиво розфарбовують курячі 
яйця в різні кольори. 

І ось настав момент, і я 
запитав себе: «А в чому ж 
суть Великодня? Невже все 
зводиться до 
пасок і красиво 
розфарбованих 
курячих яєць?» 
Так, я знав, що в 
цей день воскрес 
Ісус Христос. І 
як сумно, що це і 
були всі мої знання про свя-
то...

Християнське свято Вели-
кодня – це урочистий спогад 
Воскресіння Господа на третій 
день після Його страждань 
і смерті. Сам момент Вос-
кресіння не описаний в Єван-
гелії, адже ніхто не бачив, як 
це сталося. Зняття з Хреста і 
поховання Господа було здій-
снене ввечері в п'ятницю. 

Оскільки субота у іудеїв 
була днем спокою, жінки, 
що супроводжували Госпо-
да і учнів із Галілеї, що були 
свідками Його страждань і 
смерті, прийшли до Гробу Го-
споднього тільки через день, 
на світанку того дня, який ми 
тепер називаємо недільним. 

Вони несли пахощі, які, за 
звичаєм того часу, приносимо 
на тіло померлої людини.

Як минула субота, на 
світанку першого дня тижня, 
прийшла Марія Магдалина 
та інша Марія побачити гроб. 
І ось стався великий земле-
трус, бо Ангел Господній, що 
зійшов з небес, приступивши, 
відвалив від гробу камінь, та 
й сів на ньому; Його ж по-

стать була, 
як блискав-
ка, а шати 
його були 
білими, як 
сніг; від 
страху пе-
ред ним за-

тряслася сторожа, та стали, 
як мертві; а Ангел озвався й 
промовив до жінок: «Не бій-
теся, бо знаю, що ви шукаєте 
Ісуса розп'ятого. Його немає 
тут – Він воскрес. 

Підійдіть, подивіться на 
місце, де знаходився Він. Ідіть 
же хутко, і скажіть Його уч-
ням, що Він воскрес із мерт-
вих, і ото ви-
переджує вас 
у Галілеї; там 
Його побачи-
те. Ось, я ска-
зав вам».

І пішли 
вони хутко від 
гробу, зо стра-
хом і великою 
радістю, по-

бігли сповістити учнів Його. 
Коли ж ішли вони сповісти-
ти учнів Його, і Ісус зустрів 
їх і сказав: «Радійте!» І вони, 
приступивши, вхопилися за 
ноги Його і вклонилися Йому. 
Тоді промовляє до них: «Не 
лякайтесь, Ідіть, повідомте 
братів Моїх, нехай вони йдуть 
у Галілею, і там вони побачать 
Мене» (Мф. 28, 1–10).

Справжня суть свята Ве-
ликодня – не в пасках і фар-
бованих курячих яйцях, 
а в Ісусі Христі, Який 
був розіп'ятий за гріхи 
людські, пролив Свою 
святу кров. Що віруюча 
в спокутну жертву Ісуса 
Христа людина отримує 
прощення гріхів, при-
мирилася з Богом і має 
надію на життя вічне. У 
ці великодні дні христи-
яни всього світу святку-
ють і радіють воскресін-
ню Ісуса Христа.

Значення святкування Ве-
ликодня добре передане на 

православній іконі «Зішестя 
в пекло». На ній – щойно вос-
креслий Христос, одягнений 
в білі шати, що розвиваються, 
спускається в Пекло, бере за 
руки Адама і Єву і виводить їх 
звідти. 

Ворота пекла лежать зла-
маними під Його ногами: 
слідом за Адамом і Євою з 
пекла в Рай перейшли всі ті, 
хто очікував пришестя і вос-
кресіння Христа, і відтепер 
вони будуть вічно перебувати 
в Раю поруч зі своїм Творцем.

Нам же, тим, що народи-
лися після Воскресіння Хри-
стового, Ісус дав можливість 

потрапити в рай, уникнувши 
ув'язнення в пеклі, яким були 
піддані всі старозавітні пра-
ведники: для цього потрібні 
лише віра і дотримання за-
повідей. Саме це слід пам'я-
тати, святкуючи Великдень: 
Воскресіння Христове – тор-
жество життя над смертю.

Для всіх старовірів, неза-
лежно від згоди, Великдень 
– це Свято свят і Торжество 
торжеств, це перемога добра 
над злом, світла над темря-

вою, це велике торже-
ство, ангелів та архан-
гелів вічне свято, життя 
безсмертне для всього 
світу, нетлінне небесне 
блаженство для людей.

Вітаємо всіх вірую-
чих християн зі святом 
Великодня! Нехай у ва-
ших серцях буде радість 
про воскресіння Ісуса 
Христа. Бажаємо вам 

завжди пам'ятати істинну 
суть цього свята. Христос 
Воскрес!!!

ВЕЛИКДЕНЬ: У ЧОМУ СУТЬ?
У наш час для багатьох Великдень – це тільки 

зовнішні атрибути: великодні яйця, паски і т. д. 
Цю духовну суть Великодня мало хто знає. Навіть 
говорячи традиційне: «Христос воскрес!», люди не 
замислюються про значення цих слів. У чому ж суть 
Великодня? Що це може означати для людини, що 
живе в сучасному світі?

Свічка – це внутрішній 
вогонь людини, його 
життєва сила. А яйце 

символізує зародження 
духовного життя людини.

Катання яєць – великодня забава для малят
На Світлому тижні в деяких безпопівських громадах досі 

збереглася давня забава для малят, до якої з неприхованою 
радістю приєднуються і дорослі – катання фарбованих (не-
освячених) яєць. Суть гри така: кожен гравець котить своє 
яйце по спеціальній дерев'яній доріжці – жолобу, і якщо яйце, 
що покотилося, потрапить в чиєсь інше яйце, то гравець заби-
рає його собі як приз. Недалеко від жолоба зазвичай розкла-
дають ще й подарунки-сувеніри. За старих часів такі змагання 
могли тривати по кілька годин. А «щасливчики» поверталися 
додому з багатим «урожаєм» яєць.

Свято Світлого Великодня – найулюбленіше свято 
ще з дитинства, воно завжди радісне, 

особливо тепле і урочисте! 

Особливо багато радості воно приносить дітям, а кожен 
віруючий намагається подати пасхальне яйце, 
паску або солодощі в першу чергу саме дитині.
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«Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні». (Піфагор)

Ми живемо в унікальний 
час, коли Істина стає загаль-
ним надбанням, і люди пе-
рестають мовчати про те, що 
приховувалось упродовж 6 
тисяч років! 

Всі Пророки приходи-
ли від одного-єдиного Бога і 
приносили всьому людству 
одну Істину, яка була привне-
сена пророками в її чистоті!

І я на одному диханні ди-
вилася і слухала, як першу, 
другу, так і цю – третю – кон-
ференції! Вона тривала 8,5 го-
дини, і всі – учасники, спіке-
ри – розповідали про Істину, 
очищали Істину! 

На Душі у мене була 
радість, щастя, любов Божа, і 
впродовж усієї передачі я від-
чувала присутність в ній Ду-

ховного Світу, Господа Бога, 
Святого Духа, Матері Божої 
та ангелів!

А яка прекрасна пісня 
звучала під час передачі 
«Гімн Людства»! Так трепет-
но відгукнулася вона в моїй 
Душі! Я дуже раділа, що і 
сама причетна до цієї пре-
красної, вирішальної події 
в житті нашої цивілізації. 
Раділа за себе, за своїх дітей, 
онуків і за майбутні поколін-
ня. Радію також, що довело-
ся жити в такі часи змін. Світ 
вже змінюється, я це бачу і 
відчуваю, та й інші люди про 
це говорять. Відчувала я єд-
нання з усіма людьми під час 
перегляду. І це дуже значуща 
подія в житті всіх людей на 
планеті. Нам випала честь 
жити в часи, про які говори-
ли пророки.

Всім велика подяка і низь-
кий уклін світу Духовному, 
Богу, Святому Духу за прове-
дення цієї унікальної конфе-
ренції, за допомогу, за любов, 
доброту, розуміння, терпіння. 
Дякую і всім учасникам МГР 
«АллатРа», спікерам, вче-
ним, священнослужителям 
за проведення і участь в кон-
ференції, а також всій техніч-
ній групі, всім перекладачам, 
адже було на цій конференції 
47 мов синхронного перекла-
ду з 180 країн світу і мільйони 
онлайн-підключень!

І всім-всім дякую за цю 
благодать! Всіх вас, мої до-
рогі, дуже люблю і завжди з 
вами душею і в команді!

З любов'ю і вдячністю – ваша 
постійна читачка – Тетяна 

Віталіївна Куценко,
м. Біла Церква, Київська обл.

День добрий, мої дорогі 
«пантелеймонівці»! Сьогод-
ні 25 березня. Здавалося б, 
пора і весні розгулятися ... 
Але ні! З вечора розгулялася 
заметіль ... Ніч сипала снігом 
до самого ранку, та й зараз 
мете, мете ... Саме час брати 
лопату і розчищати доріж-
ки. Снігу по коліна! Дерева в 
білосніжних шатах, на гілках 
– сніг. Ось тобі і чудо Боже-
ственної природи!

І подарувала мені весна 
цю казку, якою хочу поділи-
тися з вами, мої дорогі «пан-
телеймонівці»! Всім бажаю 
здоров'я відмінного, енер-
гії, сил у роботі і творчості, 
миру! Ангела-хранителя і 
Божої благодаті!

БЫЛЬ 
«ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 

Зима с Весной решили 
Ночь невестой нарядить.

Метель-швея 
и ветер-портной

Ей стали платье шить…

Оделись небо и земля, 

Деревья и кусты
В роскошный свадебный наряд 

Девичьей чистоты...

Метель вязала кружева
На снежную постель.

Ночь трепетала и ждала,
А ветер дул в свирель…

На тройке белых лошадей 
Умчал ночку рассвет.

А день с венчания принёс
Подснежников букет...

P. S. Цей вірш був напи-
саний мною 20 березня 1997 
року. І ось диво: казка повто-
рилася!

Олена Миколаївна Корсун, 
с. Долина, Слов'янський р-н, 

Донецька обл.

Якось набираю номер те-
лефону своєї подруги дитин-
ства, і перше, про що питаю, 
чи не відберу у неї час на 
прості розмови. «У будь-який 
час дня і ночі рада тебе чути», 
– була її відповідь. Дякую 
Богу, що звужений віком наш 
світ ще здатний на такі цінні 
задоволення – просто погово-
рити.

Просто лист-роздум про-
читала в №4 «Пантелеймона» 
від Володимира Полякова 
з Волинської області. І те-
пер уже точно знаю, що таке 
«Царство Небесне всередині 
тебе». Для тих, кому незнай-
оме це відчуття, даю пораду 
не раз і навіть не двічі пере-
читати публікацію під назвою 
«Роздуми про вибір істинного 
шляху». Вітаю автора цього 
духовного творіння з доско-

налим і вичерпним світогля-
дом християнина, багатим 
і глибоким викладом теми, 
м'яким і широким мовним 
простором. Спасибі Вам, Во-
лодимире.

Не утримаюся, щоб не на-
вести невеликі цитати, які 
підносять душу до неба: «Все 
поруч – сонце і небо... Вода і 
дерево життя...» Треба тіль-
ки приймати!!! Відчуваєте, 
як широко розкриті двері 
для милості Божої? А ось 
і настороженість Творця: 
«Дві речі лихі мій народ учи-
нив: кинули Мене, джерело 
живої води, щоб собі подов-
бати водозбори поламані, 
що води не тримають…»

Ось така вона, наша зем-
на правда! Сумна, в багатьох 
поколіннях зневірена, бідна і 

хвороблива, але на диво без-
смертна. Активізація в людях 
всього хорошого, позитив-
ного, творчого мені здаєть-
ся не випадковим явищем. У 
смутні і важкі часи так було 
завжди. Першими проявляли 
свої кращі якості всі небай-
дужі, зібрані і відповідальні. 

Сьогодні сторінки «Панте-
леймона цілителя» є тим про-
стором і часом, коли з нами 
розмовляє Сам Господь. Ми 
вдячно слухаємо Його ніжну 
мову, і часом в нас зароджу-
ються досить продуктивні 
речі. Це називається зворот-
ним зв'язком. Подібне притя-
гується подібним.

Оголене і беззахисне наше 
сьогодення не могло не ви-
бухнути криком небайдужої 
молодості: «Час створювати 
– зараз! Ми – люди, ми тут, 
щоб жити. Ти можеш зроби-
ти багато!!!» Повторення не 
зашкодить справі. Спасибі, 
Аннушко, ми з тобою.

У мене є така думка: ко-
жен, хто усвідомив, який без-

цінний подарунок він отри-
мав від Творця – можливість 
жити, – легко може досягти 
Раю Небесного самостійно, 
незважаючи на владу, держа-
ву, батьків!!! Ми, люди, ство-
рені за образом Творця неба 
і землі, у нас є свій земний 
шлях до побудови Царства 
Небесного в своєму серці. Як 
єдині земля і небо, так єдині 
людина і Бог. Не можна жити 
і не пам'ятати про це, не мож-
на жити і творити без волі 
Божої! Все, що ми робимо не 
з Ним, за все доведеться від-
повісти. І наше сьогодніш-
нє буття в цьому плані дуже 
красномовне.

Складним, але цікавим ча-
сом буває бездоріжжя нашого 
життя, де кожному треба буде 
зробити вибір між новим і 
старим, людським і Божим, 
своїм і чужим, добром і злом. 
І відповісти на питання: «З 
ким я? Куди веде мій шлях?» 
Мудрий Соломон буде осо-
ромлений своєю мудрістю: 
«Мине і це», тому що ми з 
вами – люди відповідальні, 
думаючі і розумні. Нас турбує 

зовсім не другорядне питання 
героя всім відомого класика: 
«Бути чи не бути?» ...

Дорогі мої «пантелей-
монівці»! Стати духовно здо-
ровими, побудувати суспіль-
ство для людини – це просто. 
Треба лише навчитися з 
радістю віддавати. Спасибі, 
«Пантелеймоне цілителю», за 
публікації, які породжують 
в нас потребу про них гово-
рити, заглиблюватися в себе 
внутрішнього і вибухати спа-
лахом почуттів. Дякую Богу 
за Диво, яке завжди поруч. 
Спасибі, дорогі, за ваші ли-
сти – всім і кожному, що ми є 
одне в одного! Це дуже-дуже 
цінно!

Всіх віруючих і невіруючих 
вітаю з початком Великого 
посту – Торжеством Право-
слав'я.

Бажаю всім натхнення, ос-
вячення і очищення. «Да буде 
нам по справах наших».

З любов'ю Р. Костиря, смт 
Бабинці, Бородянський р-н, 

Київська обл.

ПРИЙШЛА ВЕСНА, І КАЗКА ПОВТОРИЛАСЯ ....ВРАЖЕННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ: ВДЯЧНА РАДІСТЬ 
ВІД УСВІДОМЛЕННЯ ІСТИНИ

Здрастуй, добра газето для добрих людей «Пантелеймоне 
цілителю»! На платформі «АллатРа ТБ» 20 березня 2021 року 
відбулася унікальна Міжнародна онлайн-конференція, яка 
називається «Благотворче суспільство. Про що мріяли про-
роки».

КУЙ ЗАЛІЗО, ПОКИ ГАРЯЧЕ
Здрастуйте, дорогі «пантелеймонівці»! Мабуть, ще не 

встигла висохнути чорнильна паста на попередньому моєму 
листі, як невгамовна душа моя подумки говорить: «Куй залі-
зо, поки гаряче». Спілкування з однодумцями –надзвичай-
но дивовижна приємність. Не так часто дарує нам Творець 
таке свято.
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«Що посієш те й пожнеш. Відповідальність за все, що з тобою відбувається, лежить тільки на тобі». (Р. Дауні)

Озирніться, люди! Навко-
ло нас стільки повітря! Ні, 
ми його не бачимо. Але чи 
можливе наше життя без 
нього?! Повітря нагадує мені 
про Бога. Підніміть свої очі 
до Неба. І ви заплющите очі, 
бо не зможете дивитися на 
величне Сонце! Все живе на 
Землі розквітає під його га-
рячими, але такими ніжними 
променями. І ти, Сонце, нага-
дуєш мені про Бога! Поглянь-
те, незрівнянні мої, на лілію. 
О, яка вона чиста, доскона-
ла, прекрасна! Ну, скажіть, 
чи можна засумніватися, що 
і тут присутня Його незри-
ма рука?! Так, у нашому світі 
дуже багато підказок про 
Нього, великого і люблячого! 
Правда ж, друзі мої?!

А тепер скажіть, тільки 
чесно, чи часто ви думаєте 
про смерть? Так, не запере-
чую, про неї потрібно пам'я-
тати. Але ось мені ніяк не 
віриться, що я помру!.. І знає-
те, чому? Тому, що «таких, 
як я, не буває»! (Пам'ятаєте, 
як співає Ірина Білик? І вона 
має рацію!) Тому що я – єди-
на і неповторна в очах Госпо-
да! І кожна людина, кожна (!) 
унікальна і безцінна для Ньо-
го!

Мені здається, всім нам 
властиве відчуття вічності. 
Я вірю, я відчуваю (!), що не 
помру ще й тому, що душа-то 
моя безсмертна! Але мої дум-
ки про вічне, на жаль, тонуть 
і розчиняються, як паперові 
кораблики, в суєті повсякден-
ного життя. І часом я, грішна, 
забуваю про свого Творця! 
Правда ж, так легко заблука-
ти в тернах буття і відійти від 
Бога?.. Він-то мене любить. А 
я Його ?! І одна я така?!

Ми гніваємось, 
дратуємося на колег, 
чоловіка, дітей. Від-
чайдушно заздримо 
тим, у кого багато «зе-
лененьких», або сук-
ня від Версаче. Купив, 
наприклад, шановний 
джентльмен нову ма-
шину. Але побачив, 
що у сусіда крутіша, 
і знітився... Йому до 
болю в печінках за-
хотілося таку ж! А 
вчора його друг по-
вернувся з Таїланду. 
Засмаглий, помолоді-
лий – красень! «А я 
то чим гірший?» – тут 
же змією вкусила заз-
дрість ...

А якийсь дивак з остан-
ніх сил дереться по кар'єрних 
сходах. І, дивись-но, дістав-
ся-таки – вище нікуди! Але 
там його, виявляється, очіку-
вали самотність і порожне-
ча... І ми, наївні, віримо в цю 
красиву казку: що більше у 
мене в кишені грошей, то я 
щасливіший!.. Так, не запе-
речую, наші емоції, бажан-
ня, пристрасті і роблять нас 
людьми. Тільки ти, людина, 
здатна так відчайдушно лю-
бити і ненавидіти, ревнувати 
і прощати, заздрити і лестити, 
страждати і радіти.

На жаль, всі ми далеко 
не ангели. Не грішив ніколи 
тільки Він, Христос. Здавало-
ся б, Йому Святому, є за що 
зневажати нас, які загрузли в 
гріхах від вух до самих п'ят. А 

Він, незважаючи ні на що, лю-
бить кожного з нас ... більше 
за всіх!

Так, Бог такий великий, а 
я, людина, така мала. Мізер-
но мала! Але в моїх крихітних 
грудях б'ється серце! Воно, 
як порошинка, в порівнянні 
з Ним. Воно, як крапелька, в 
порівнянні з морем. Але в цій 
міні-посудині вмістилося так 
багато! Там – рай і пекло! Там 
Великий Господь і страшний 

гріх! І воно, моє серце (як і 
твоє, мій друже!) більше, ніж 
Всесвіт!

Якщо у мене щось бо-
лить, я біжу до лікаря. І дуже 
сподіваюся, що він допоможе 
вилікувати моє тіло. Лікар 
знає, як мені стати здоровою, 
краще, ніж я. А якщо моє ду-
ховне здоров'я підточують, 
немов черв'як, гріхи?! Ось тут 
я падаю на коліна перед Бо-
гом. І вірю, що Він – і тільки 
Він (!) – знає, як зробити моє 
життя гідним і щасливим!

Так, у нашому світі живуть 
поруч добро і зло, любов і 
ненависть. Вони, як два боки 
однієї медалі. І кожен має 
право сам вибрати, яким бо-
ком йому скористатися. Який 
шлях вибереш ти?.. Мені не-

відомо. Але я впевнена: мета 
Бога – привести всіх нас, 
люди, до Себе. Щоб ми мали 
життя вічне!

Друзі мої! Ще трохи – і 
весь світ усміхнеться, і сві-
жим вітром увірветься в наше 
життя ... диво! До нас на поріг, 
під звучання дзвонів, ступить 
свято свят – Великдень! І всі 
людські уста на планеті ви-
гукнуть в унісон: «Христос 
воскрес!»

 Христос воістину воскрес! 
Ну хіба це не диво-дивне?! І я 
вітаю всіх вас, мої безмежно 
любі редактори і «пантелей-
монівці», з цим хвилюючим 

днем! Будь ласка, прий-
міть від моєї скромної 
персони (разом із зай-
чиком на листівочці) 
вірш вам у подарунок.

 
Мені так хочеться 

притиснути до грудей 
і розцілувати кожно-
го з вас! (Подивіться, 
з яким благоговінням 
цілуються ці двоє на 
картині Б. Кустодієва 
«Христос воскрес!», 
1817 р. Надсилаю вам 
ф о т о р е п р о д у к ц і ю 
картини). Шалено хо-
четься! Тому що всі ми 
– брати і сестри однієї 
крові! Христос віддав 
життя за нас, люди! 
Ну хіба це не справж-

ня Любов?! А сьогодні Він 
воскрес! З великим святом 
вас, мої рідні люди! (Карти-
ни в кольоровому варіанті 
опубліковані на сторінці 12 – 
Прим. Ред.)

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Играет Солнце. 
Смеётся Небо.

И птичьим криком 
взорвался лес. 

Ликуйте, люди! 
Он с нами будет!
Навеки будет — 
Христос воскрес!

Он — совесть наша, 
и счастье наше.

И канут в Лету беда и грех.
— Христос воскресе! — 

всего два слова, 
Но для меня вы важнее всех!

Воскрес Иисус наш — 
и ад повержен!

Не будет в душах пусть
больше зла!

И солнце светит, хохочут 
дети — 

Сегодня, завтра, 
всегда-всегда!

И песнь о Сыне Христе 
набатом

Звучит пусть, люди,
нам вновь и вновь!

И в мире нашем живут 
пусть вечно 

Надежда, Вера и неземная 
Его Любовь!

Дорогі редактори, невга-
мовні бджілки-трудяжки! Дя-
кую вам за чудовий конкурс 
для передплатників! Того 
року я щиро пораділа за тих, 
хто опинився в числі пере-
можців. А цього – щастя за-
глянуло і в мій дім. Я виграла 
(і вже отримала!) «Фермент 
чебрецю». Ура! Нескінченно 
рада і за себе, і за всіх, кому 
посміхнулася удача. Який ко-
рисний і дуже потрібний приз 
для зміцнення здоров'я! Та ще 
й натурпродукт, без будь-якої 
хімії!

Спасибі вам, дорога ред-
колегіє, за безкорисливу тур-
боту про нас! І це в такий 
непростий «масковий» час! 
Як же чіпає ваша увага! Ви – 
наш Корабель під червоними 
вітрилами! Ти, «Пантелеймо-
не», наш дороговказ!

Я від щирого серця бажаю 
вам, милі редактори, Вам, ро-
зумнице і красуне Аннушко 
Хатімлянська, і, звичайно, 
вам, друзі-«пантелеймонів-
ці», здоров'я душевного, ду-
ховного і тілесного! А нашій 
газеті-цілительці – многая 
літа!

А як на душі світло і лег-
ко (ніби крильця за спиною 
виросли!) тому, що друкуєте! 
Для мене це найголовніша на-
города. Дякую!!!

З любов'ю до всіх вас – регент 
(хормейстер) церковного хору 
Свято-Миколаївського храму
Ірина  Самсоненко, с. Трепів-

ка, Кіровоградська обл.

НАПЕРЕДОДНІ СВІТЛОГО ВЕЛИКОДНЯ. 
Душевні роздуми і щирі побажання

Здрастуйте, дорогі редактори щирої, наповненої теплом, довірою і любов'ю до нас, чи-
тачів, газети! Ти, «Пантелеймоне», потрібен кожному, хто спрямовується до Бога і до себе.

Мої мудрі редактори! 
Дорогі моєму серцю 
«пантелеймонівці»!

З найбільшим вас, мої рідні 
люди, святом! З Великим 

Великоднем!
Пошли, Господь, нам усім 
здоров'я, миру на Землі і 

хлібця на столі!
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ВІТАЮ РАЇСУ ВАСИЛІВНУ БАЛУН 
ІЗ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! (09 квітня)

Рясних Божих благословень, всіх земних 
благ, усмішок і гарного настрою! І головне 
– здоров'я! Be healthy and wealthy! (англ.) 
Будь здоровою і багатою! 

З повагою і любов'ю – 
Дмитро Балун

Істота, яку створив Бог, 
складалася з божественного 
начала, тобто душі. Вона не 
знала поганого, вона знала 
тільки хороше, тому що в ній 
була Божа Любов.

Природно, що істота 
мала величезні здібності, 
і для неї не було ніяких 
перешкод ... Цих істот, 
крім Бога, полюбив і Лю-
цифер, ангел Світу, який 
є правою рукою Бога. І 
він сказав Богу: «Ці істо-
ти не розуміють, на-
скільки Ти любиш 
їх, бо знають тіль-
ки хороше».

І Люцифер почав 
відстоювати індиві-
дуальність людини, 
її позицію як вільної 
істоти для пізнання, 
щоб людина істинно 
полюбила Бога, а не 

для того, щоб вона просто іс-
нувала перед Богом як росли-
на, радуючи Його погляд.

Бог «наказав» Люциферу: 
«Якщо ти любиш їх так, як 
я, то навчи їх цього». І Бог 
заселив людей на Землю, яка 
спеціально була створена для 
людини з морями, сушею, 
рослинністю і різними звірят-
ками. 

Люцифер же створив тіло 
людське, в яке Бог помістив 
душу, породивши тим самим 
в ньому два начала: духовне і 

тваринне. І людині була дана 
Богом сила думки, оскільки 
вона є сином Божим. Розум 
же став полем битви думок 
двох начал.

Саме це і підкреслює 
створення людини Богом 
і Люцифером разом. Саме 
це і показує, що Люцифер 
був і залишається пра-
вою рукою Бога, бо він 
брав активну участь у 
створенні людини і бере 
активну участь у вихо-
ванні її душі...

Таким чином, Лю-
цифер дав людям мож-
ливість досконало зро-
зуміти і пізнати, що 
таке добре і зле. 

А Бог дав людям 
свободу вибору між 
двома цими началами.

Картини, які надіслала 
читачка Ірина Самсоненко

(село Трепівка Кіровоградської області). 
Лист читайте на сторінці 11.

Повідомляється, що 
Чорнобильський заповід-
ник і Громадська органі-
зація «Свободу не спини-
ти» підписали угоду про 
співпрацю. Планується, 
що одним із головних 
результатів цього пар-
тнерства має стати 
створення музею-садиби 
в селі Оташів, де компак-
тно проживало чимало 
самоселів. Основу музею 
складуть предмети по-
буту, знаряддя праці та 
інвентар, які жителі 
Полісся використовували 
в повсякденному житті.

«У разі успішної реаліза-
ції цієї ініціативи музей-са-

диба може стати цікавим 
культурно-просвітницьким і 
туристичним об'єктом, який 
відкриє зону відчуження із 
ще одного унікальною боку 
– історичного. Така ідея ви-
никла з огляду на те, що перед 
Чорнобильським заповідни-
ком стоять не тільки приро-
доохоронні, науково-дослідні 
або еколого-просвітницькі 
завдання, а й одночасно істо-
рико-культурні», – заявляють 
в Чорнобильському заповід-
нику.

Нагадаємо, туристи 
вже знову можуть відвідати 

зону відчуження, 
за умови дотримання 
певних рекомендацій.

«Щоб знайти ЗНАННЯ, кож-
ного дня щось додавай. Щоб 
знайти МУДРІСТЬ, кожного дня 

чогось позбавляйся». 
(Японська мудрість)

«Працюй над очищенням своїх думок. 
Якщо у тебе не буде поганих думок, не буде і 
поганих вчинків». 

(Конфуцій)

За сімейним столом си-
димо, розмовляємо з діть-
ми. Старший запитує:

– А правда, що у кож-
ної дитини повинен бути 
тато?

– Так.
– Дивно. Чому тоді у 

нас чотири дитини, а тато 
всього один?

***
Син так розкапризу-

вався, що ніяк не хоче на-
дягати в садок колготки: 
«Мамо, я сьогодні супел-
гелой, а вони в колготках 

не ходять».
Довелося по-

казати йому в Інтернеті 
картинки супермена. Все. 
Дитина в садку, в колгот-
ках. Звичайно, на колгот-
ки ще довелося одні тру-
си натягнути, але це вже 
дрібниці...

***

 На столі стоїть букет 
ромашок, одна з них зів'я-
ла.

Марійка (5 років):
– Дивись, ромашка 

зів'яла, наче на неї накри-
чали.

В ОДНОМУ З ВІДСЕЛЕНИХ СІЛ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 
ЗОНИ ПЛАНУЮТЬ СТВОРИТИ МУЗЕЙ-САДИБУ

На території колишнього села Оташів в Чорнобильській 
зоні відчуження планують створити музей-садибу. У селі 
в минулому проживало багато самоселів. Планується, що 
основу музею становитимуть предмети побуту, знаряддя 
праці та інвентар жителів Полісся. Про це стало відомо з 
повідомлення пресслужби Державного агентства України з 
управління зоною відчуження на сторінці в Facebook.

Мудрість дня

ВИБІР ВИХОДИТЬ ІЗ РОЗУМІННЯ
Коли Бог створив людину, тобто душу, Він милувався своїм творінням, бо воно було ство-

рене за образом і подобою Його. Людина тоді не була в тілі на Землі, як зараз стверджують 
деякі релігії ...

УСМІХНІТЬСЯ ВІД ДУШІ!


