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ПОМИЛКА ВЕЛИЧИНОЮ З “ГІМАЛАЇ” МАХАТМИ ГАНДІ
На перший погляд може здатися, що
Напевно, майже кожна людина чула таке видатне ім’я, як Махатма Ганді, засновника ідеології “суспільства без насилля”, Ганді є легендою та еталоном відношення
до проблеми насилля в світі; його
“ненасильницького спротиву”. Що це?
відносять до “великого пророка” та “сим-

волу ХХ-го століття”. Більше того – його
навіть подають в приклад християнам,
мовляв, ось людина, яка на ділі виконала Євангельські заповіді про прощення
ворогів та милосердя…
Здається, що ідеологія Ганді виглядає
досить доброю та миротворчою. Але чи
це дійсно так?
Чи можна стверджувати про виграшну
позицію цієї ідеології в світі?
В XX столітті розпочався поступовий
розпад європейської колоніальної системи (завуальованої форми рабовласництва) в країнах Африки та Азії. Зокрема, цей
розпад стався і в Індії, яка на той час була
захоплена британськими колоністами.
Тим часом Мохандас Карамчанд Ганді
(майбутній Махатма Ганді) отримував юридичну освіту в Англії та був спеціалістом
в області юриспруденції.
Вся його теорія ненасилля
с. 2
була розрахована саме на
європейську аудиторію.

Де твоє, смерте, жало?

Хто побожний і боголюбивий, нехай радіє цим величним і світлим святом. Хто розумний слуга, нехай весело увійде в радість Господа свого. Хто потрудився постом, нехай сьогодні отримає нагороду. Хто від ранньої
години став до праці, нехай тепер одержить справедливу винагороду. Хто по дев’ятій годині прийшов, нехай дякує Богові і радісно святкує. Хто по дванадцятій
годині прибув, нехай не тривожиться, бо йому ні в чому
не буде відмовлено. А хто не встиг і на третю годину, нехай приступить без вагання. І хто прибув лише на п’яту
годину, нехай не боїться, що запізнився. Бо Владика
милосердний. Він приймає останнього, як і першого.
Він задовольняє однаково і того, хто спізнився, і того,
хто працює від ранку. І останнього він милує, і про першого дбає; і тому щедро дає, і цього обдаровує. І вчинки Він приймає, і наміри вітає; і зроблене шанує, і щирі
бажання Він хвалить. Ось тому й увійдіть усі в радість
Господа свого; і перші і останні, прийміть однаково
нагороду! Багаті і бідні, веселіться разом! Витривалі і
недбайливі, вшануйте цей день! Звеселіться сьогодні
ті, що постили, і ті, що не постили! Господня трапеза
готова – розкошуйте всі! Пасха свята – нехай ніхто не

виходить голодним! Усі відживляйтеся святом віри, всі
споживайте з багатства Божої доброти! Нехай ніхто не
нарікає на вбогість, бо царювання вселюдне настало.
Нехай ніхто не засмучується гріхами, бо прощення з
гробу всім засіяло. Нехай ніхто не боїться смерті, бо
смерть Спасителя нас визволила; знищив її Той, кого
вона тримала. Ад полонив Той, хто до аду зійшов; зазнав він смутку, зіткнувшись з Його тілом. Передбачивши це, пророк Ісая голосно кликав: Ад засмутився,
стрінувши долі Тебе. Засмутився, бо знищений. Засмутився, бо зневажений. Засмутився, бо смерть на нього
прийшла. Засмутився, бо зруйнований. Засмутився, бо
зв’язаний. Взяв людину, а на Бога натрапив. Взяв землю, а стрінув небо. Взяв, що бачив, і впав через те, чого
не добачив. Де твоє, смерте, жало? Де твоя, аде, перемога? Воскрес Христос – і ти звалений. Воскрес Христос – і попадали демони. Воскрес Христос – і радіють
ангели. Воскрес Христос – і життя вільно пливе. Воскрес Христос – і не стало в гробах ні одного мертвого.
Бо Христос устав із мертвих, і початок воскресіння настав спочилим. Йому слава і влада на віки віків. Амінь.
Святитель Іоанн Златоуст
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Варто сказати, що сам Ганді вів
життя строгого аскета: одягався у рубище та спав на циновці.
І в той же час він очолював
Індійський Національний Конгрес,
який володів крупним капіталом;
текстильні королі щедро оплачували заплановані заходи, а табори
сторонників Ганді були забезпечені
всім необхідним…
В 1921-му році Ганді остаточно
очолив Індійський Національний
Конгрес, звідти пішли всі його
колишні лідери. Це була типова
партія місцевої буржуазії, таких
собі “грошових мішків”, що думали
тільки за свої інтереси і торгувалися з англійцями.
Сам Ганді був щирого, але ексцентричного характеру, з несподіваними
діями; його не розуміли навіть
найближчі сподвижники. Півжиття
його пройшло за вегетаріанськими
дослідженнями: він мав на меті створити спеціальний раціон з горіхів,
овочів та фруктів, котрий надав би
людині нові сили та можливості, а
також вирішив би проблему голоду
на землі. На його думку, якщо люди
перейшли би на вегетаріанське харчування, вони би перестали ворогувати та вести між собою війни…
Одного разу Ганді вів діалог з одним філософом:
- Не пийте молоко – це квінтесенція
(сутність) яловичини, - сказав Ганді
- В такому випадку, ми всі канібали,
- зауважив дотепний філософ, - ми
ж колись пили материнське молоко – а це квінтесенція людського
м’яса…
Ним володіла також ідея “Рамараджи” (типу “царства Божого на землі”), де немає місця

для
машинобудівництва
та
промисловості,
які
вбивають
“гармонію між людиною та природою”, де є централізована влада та
самоуправління народу…
За що хвалять Ганді – так це за
гарні лозунги про доброту та ненасилля, котрі “подолають та переможуть все”. Це нагадує сучасні
лозунги про достоїнство та свободу, що так часто використовуються
на сучасних мітингах. І навіть тоді,
коли його теорія ненасилля терпіла
поразку, Ганді затято твердив свої
гасла. Його засуджували за “розумовий деспотизм”, бо його ідеологія
насильно вбивалась послідовникам
в голови. Ганді так і лишився би
“індійським солодкоголосим гуру,
що літає десь в своїх яскравих задумах”, якби він не вийшов на
політичну арену.
Варто сказати, що “східні” настрої на
той час охоплювали європейських
освічених людей. Ганді захоплювалися такі видатні люди, як Герберт
Уеллс, Бернард Шоу та ін. Більше
того, ще під час свого навчання
в Англії Ганді вступив до групи
оккультистів (група Е. Блавацької).
Своє вчення Ганді вважав близьким
до соціалізму; він славив Леніна, як
керівника більшовиків, за його приклад “самовіддачі”, поважав Льва
Толстого і називав його “генієм”.
За покликом Ганді тисячі та
мільйони індійців починали активні
ненасильницькі забастовки проти
британського правління. Сам Ганді
оголошував постійні голодування з
політичними проханнями, і за його
закликами індійський народ щоразу
звершував абсурдні ритуали (як-то
випарювання морської солі з води).

продовження зі сторінки 1
З часом стало зрозуміло, що
спротив гандистів не був вже таким ненасильницьким: захоплення громадських установ, блокування чиновників натовпом – ці та
інші прийоми мають абсолютно
не мирний характер. Ганді і сам
потім визнав, що зробив помилку величиною “з Гімалаї”. Пізніше
від нього відвернулись і його
соратники.
“Ненасильницький”
спротив все одно закінчувався
сутичками з поліцією та новими
жертвами.
До чого привела ідея “ненасилля” Ганді в Індії? Країна
розділилась на дві половини –
індуїстська Індія та ісламський
Пакістан. Між сторонами вибухнули зіткнення, що продовжуються досі. Індія заглибилась
в індусо-мусульманську різню,
в якій було вбито щонайменше
700.000 людей. З того часу ім’я
Ганді та його ідеологія стали проклятими. Згодом, коли Індія здобула незалежність, Ганді там вже
не було місця: країна перейшла в
іншу дійсність…
Пацифізм Ганді – вид самообману. “Острів ненасилля” не може
існувати в світі, допоки в ньому вирують людські пристрасті.
Війни будуть вестися, допоки
цей світ існує. Чесніше було би
шукати шляхи стримання та зниження насилля вже під час самої
війни – а не одягатися в “білу
одежу праведності” у вигляді повного неприйняття застосування зброї та сили. В нашому світі
існує невблаганний закон гріха,
і війна людини проти людини є
наслідком війни людини проти
Бога. Людству слід усвідомити
головний закон – милість Творця пом’якшує закон гріха і цим
робить можливим продовження людського життя на Землі.
Тому не ідеології і філософські
течії допоможуть людству у
досягненні миру, а покаяння і
взаємопрощення.
Звичайно, це не означає,
що християнин відразу ж повинен рватися встановлювати
справедливість та йти на боротьбу. Але, слідуючи своїй совісті,
християнин все ж може приймати
участь в захисті та встановленні
порядку. Навіть якщо прийдеться
застосовувати силу та зброю.
Підготувала Анна Тимченко
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ПАЦИФІЗМ. “ НІ ВІЙНІ ”?
“Я - пацифіст” – скажуть про себе
багато людей (особливо молоді)
сьогодні. Такі люди осуджують будьяку військові дії та насилля – і тому
зброю до рук не візьмуть.
Що означає це поняття “пацифізм”
– і хто такі самі пацифісти?
Пацифізм, як неспротив злу, був
притаманний першим християнам.
Адже було сказано Нашим Спасителем в Нагорній Проповіді: “Ви
чули, що сказано: око за око, зуб
за зуба. А Я вам кажу не противитись злому…” (Матф 5:38). І хоча в
Новому Завіті військова служба як
така не засуджувалась (приклад
сотника Корнилія, що його потім
хрестив св.ап.Петро; військові, що
приходили хреститися до св.Іоана
Предтечі), все ж таки більшість християн намагалася ухилятися від
військової служби через розпусту
та язичницькі ритуали в римській
армії. Серед ранньохристиянських письменників були такі, що також дотримувалися пацифістської
ідеології (Тертуліан, Іустин Мученик).
При цьому, пацифізм не являв собою домінуючу течію в
житті ранньохристиянської Церкви. І до того, ж Церква не накладала єпитимію на людей, що
були воїнами – оскільки з часом
все більше християн вибирало
військову службу (наприклад великомученик Димитрій Солунський). І
лише після отримання християнами
державної влади при Костянтині Великому пацифізм зник з церковної
думки та практики.
Він зник – але не назавжди. На
рубежі I та II-го тисячоліття н.е. у
Франції почався рух за утвердження “Божого миру”, під час якого всі

– від короля до простого селянина
– клялися не розв’язувати воєнні дії
першими.
Перші пацифістські організації виникли у Великобританії та США
після Наполеонівських нападів.
З плином часу діяльність пацифістів призвела до того, що законодавство багатьох країн світу, де
є військове зобов’язання, було введено альтернативну цивільну службу.
…Мабуть, проїжджаючи маршруткою вулицями нашого міста, ви
помічали характерний значок на багатьох стінах нашого міста.
Здавалось би, простий собі знак,
який так легко намалювати самому. Але і він має своє значення та
історію. Що він означає?
Цей значок також зв’язаний з
пацифістською течією – тому і
називається “пацифік” (з англ.

pacific – миротворчий). А це
означає, що несе в собі ідею ненасилля та антимілітаристського
(антивоєнного) руху.
Цей значок є видатним та
впізнаваним по всьому світу. Був
придуманий в 1958-му спочатку
як символ ядерного роззброєння.
Придумав його британський художник та дизайнер Джеральд
Холтом. Однак з часом, в 60-х,
він став міжнародною емблемою
антивоєнного руху того часу.
В цього значка є кілька можливих інтерпретацій: він означає
об’єднання всіх доріг в одну як
символ єдності людства. Також він
може означати символ голубиної
лапки (як “голуб миру”). Під час
массових забастовок пацифісти
часто зображають смерть (англ.
“Die-in” “дай-ін”) (як це показано на
прикладі антивоєнної демонстрації
в Британії на акції проти вторгнення
в Ірак 2003 року):
З першого погляду може здатися,
що пацифізм – абсолютно світла
ідея. Але насправді це не так. За
словами філософа С. Франка, “в
основі пацифістської ідеї лежить
думка, що світ зовні мене повний
зла, а я сам – невинний добродій”…
“Насилля є злом… але перемагає
не той, хто є пасивним по
відношенню до зла, а той, хто силою
Божого світла здатний просвітити
злу волю та зупинити злочинця…”
“Кожна людина є відповідальною за
світ, в якому вона живе, бо вона від
нього залежна”, а отже вона “повинна здійснити найбільше добро чи
досягнути найменшої гріховності”.

4

віра

Заступництво Богородиці

Вперше заступництво Пресвятої
Богородиці через Її покров відчули
(пережили) жителі Константинополя у 860-му році, коли русичі хотіли
захопити столицю Візантії.
Тоді патріарх виніс чесний покров
Цариці Небесної і на чолі процесії
разом з імператором та всім
населенням з молитвою проніс
його по місту. Ворожі війська
наближались
морем.
Тоді
патріарх змочив чесний покров Пречистої у морських водах – і сталось диво: раптово
здійнялась страшна буря і потопила руські кораблі.
З того часу жителі Константинополя встановили свято на честь
порятунку міста від варварських загарбників заступництвом
Пресвятої Богородиці. Щороку
віряни збирались у Влахернському храмі і підносили свої
молитви вдячності Заступниці
роду християнському.
Та одного разу під час всенічної
служби сталось диво: серед
вірян знаходився святий юродивий Андрій зі своїм учнем
Єпіфанієм. Сам він удостоївся
побачити Саму Пречисту. Вона
стояла на воздусі в просторі
храму над вірними в оточенні небесних сил; потім Вона зняла свій
мафорій (покров) і простерла над
усіма людьми, молячись до Господа
за недостойних рабів Своїх, покриваючи їх Своєю любов’ю.
Варто зауважити, що ця подія не
згадується у грецькому церковному календарі – а от русичі довго
пам’ятали свій крах, і відчули силу
Небесної Цариці. У Київських календарях ХІІ-го століття з’явилось
свято Покрову, тоді як у Візантії не
було окремого свята.
З того часу відбувається становлення іконографії Покрову.
Найдавніше зображення Київської
Русі присвячене цій події – це
гравірування
на
Суздальських вратах. Там Пресвята Богородиця в оточенні ангелів молить Христа, Який знаходиться
в кутовому сегменті. Важливо
підкреслити, що саме ангели тримають тканину над Пречистою,

який уособлює покров мафорій, що
зберігався у Влахернській церкві в
Константинополі.
Але з кінця ХІV століття композиція
ікони ускладнюється – вона стає
трьохярусною. У нижньому ярусі
знаходяться
християни,
серед

них обов’язково присутный святий Андрій, Христа ради юродивий у власяниці та його учень
Єпіфаній. Також починають зображати світських осіб (імператорську
пару), патріарха, дияконів; серед
них присутній преподобний Роман
Сладкопівець, що жив ще в кінці
VI столітті, був автором акафісту
Пресвятій Богородиці та Різдвяних
піснепівів. Справа в тому, що 1/14
жовтня свято Покрову співпало з
днем преподобного. Його зображують молодим дияконом зі згортком,
на амвоні по центру.
Безпосередньо над ним у другому
ярусі знаходиться Пресвята Богородиця в оточенні святих. У третьому ярусі зображаються Христос
та ангели з боків, що тримають над
Пресвятою Дівою покров.
Зазвичай усе відбувається на тлі
перерізу храму. Варто зауважити, що покров часто ототожнюють
з мафорієм (хустиною), який по-

кривав голову Пресвятої – і після
Її Успіння за переданням знаходився у Влахернському храмі в
Константинополі (його перенесла зі Святої Землі імператриця
Пульхерія). Тому на іконах зображують ангелів, що тримають червону тканину доволі великого
розміру. Однак ближче до XVII
століття вона стає швидше
схожою на рушник. Справа
в тому, що в богослужбових
текстах згадується омофор,
можливо в якості синоніма до
слова “мафорій” для більшої
поетичності.
Однак, художник часто не
вникає повністю у зміст та
історію іконографії – і тому поширення набувають ті ікони, де
Пресвята Богородиця тримає
справжній єпископський омофор, котрий ніяк не пов’язаний
з чудом у Влахернському
храмі. Зокрема це можна побачити у храмовій іконі з
лемківського села Рихвальд
кінця XV століття.
Варто провести паралель
із зображенням Пресвятої
Богородиці на іконі святителя Миколая. Коли на соборі
святитель вдарив єретика, стоячи за істину, його позбавили
архієрейського сану. Але цей вчинок був Господу угодний, і тому
на іконах святого Миколая часто
можна зустріти зображення Христа у зменшеному масштабі справа
зверху, що неначе повертає йому
Євангеліє, а зліва – Богородицю,
Яка простягає єпископський омофор святителю.
На жаль, на сучасних іконах та
літографіях Покрову продовжують зображати саме єпископський
омофор в руках Пріснодіви Марії.
Можливо, це непорозуміння варто виправити і відновити істинну
традицію
іконописання,
що
відповідає історії свята. Однак я
впевнена, що для віруючої людини немає значення колір покрову,
адже його очі, спрямовані на лик
Пречистої – і він щирим серцем гаряче молиться про заступництво
над грішними людьми.
Наталя Сидорук

стиль життя
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АРХІМАНДРИТ АНДРІЙ (КОНАНОС):

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВИМКНУТИ ТЕЛЕВІЗОР

Почути Його слова
Нам подобається без перестанкупрокручувати ті події, поняття
та думки, з котрими ми живемо. І
нам дуже важко зупинитись. Важко
заспокоїтись, хай навіть і ненадовго – просто для того, щоб буремне море всередині нас стихло, і
з’явилася б нагода спокійно роздивитись свої “поверхню” та “дно”, насолоджуючись тишою та гармонією.
Але ми не можемо це зробити,
такий зараз час: кругом шум, гам,
дзвінки,
постійне
спілкування,
безліч думок в голові – і так без
упину.Вважається, що в середньому в людини з’являєтьсядесь біля
шестидесяти тисяч думок в день.
Події, поняття, ідеї – все це постійно
проходить через наш розум, і це
створює враження безкінечного
руху. Але це враження оманливе. Воно не дає нам в повній мірі
відчути тишу та спокій, що перебувалище перед створенням цього
світу.
Ти ж чув про ісіхазм? Так називалось мовчання святих подвижників.
Вони
відмовлялись
від
всіх
зовнішніх дій і зосереджувалися на
внутрішній безмовності. Якщо і ти
спробуєш так зробити, то побачиш,
скільки думок відразу ж з’явиться в
тебе в голові!
Прийдуть різні події, пригоди, розмови, бажання; почнеш відчувати
дискомфорт, відразу хотітиметься
їсти, пити, зняти верхній одяг, подзвонити комусь… Якщо такбуде

продовжуватися і надалі, ніякого
спокою не настане. Але ж наш розум звик працювати саме таким
чином! Звик прагнути, мандрувати,
думати – як хороше так і зле – без
упину. В цей час, як Господь створив людський розум зовсім іншим
– бездонним озером, котре час від
часу повинно утихомирюватись,
щоб води очищались. Одну монахиню, котра довгі роки подвизалась
у самітництві, запитали: “А що ти
взагалі робиш, сидячи на одному
місці?” І вона відповіла: “Я не сиджу, а мандрую. Так, тіло моє сидить,
але душа мандрує, і я освячуюся,
укріплююся, поглинаю благодать
і сповнююсь премудрості, котру
посилає мені Господь”.
Так, це дуже важко – сісти і прислухатися до свого власного дихання. Думки-паразити постійно поруч,
зводять з розуму. Заспокоїтися не
вдається – починаєш повертатися
в минуле, хвилюватися за майбутнє
– в той час як теперішнє проходить
повз. Хоча саме в теперішньому –
тут і зараз – перебуває та являється
тобі Бог.
Треба придумати якийсь спосіб.
Наприклад, один мій друг називає
такий стан “хвилинами спокою”.
“В мене це виходить завдяки
світлофорам”, - каже він. – По
дорозі на роботу я проїжджаю приблизно десять світлофорів. Зупиняючись перед кожним, я можу на
одну мить зупинити і свої думки, не
надумувати масу всього водночас,

заспокоїтися. Те саме і в зворотньому напрямку. Разом виходить двадцять спокійних хвилин на день”.
Cпробуймо і ми в такі хвилини
“вимкнути” екран в своїй голові,
дати розуму перепочинок. Що ж робити в такі хвилини? Нічого. Нехай
Господь робить. В цю мить Він може
дати знати про Свою присутність, і
ми відчуємо, що ми не одні в себе
в машині…
Необхідно давати своїй нервовій
системі перепочинок. Адже велика
кількість метушливих, виснажливих
та непотрібних думок – наприклад,
колишні образи – потоншують та
зношують наш розум. Залиш думки, що тиснуть. Нехай вони щезнуть. Скажи собі: “Все, я ні про що
не думатиму. Нічого не робитиму”.
І тоді в це “ніщо” прийде Бог. І скаже тобі: “Я прийшов тоді, коли побачив твоє спокійне серце”. Господь
звертається до нас: “Встань і побач –
Я Господь і Бог твій. Зупинись ненадовго, зроби паузу, залиш цю надактивну діяльність, котра несе в собі
стільки болю, страждань та праці. І
тоді ти відчуєш Мою присутність – і
зрозумієш Мене”.Адже по своїй суті
людина насправді тихе творіння.
Саме такою створив її Бог. І таким
повинен лишатися її внутрішній
устрій.
Навіть якщо в тебе є проблеми
або образи, перестань “грузити”
ними своїх близьких людей – тим
самим ти не порушуватимеш їхній
внутрішній спокій. Тобто, змінивши
свою манеру спілкування, ти принесеш людям масу користі. А це стає
можливим тільки після декількох
хвилин мовчання та молитви. Занурившись на деякий час в молитовну тишу, людина потім “вертається
назад” більш гарною, мирною та
спокійною до своїх ближніх. Це так
прекрасно!
Так і Господь наш робив, ідучи
в пустелю чи затишне місце на
Єлеонській горі. Він молився там в
тиші та безмовності – а як нелегко
було учням наслідувати Його приклад! Адже вони думали зовсім
про інше, їхній розум був зайнятий
іншими речами – тому вони так і
не змогли зрозуміти основного…
Тільки Господь знав, наскільки корисною є безмовність. І яку користь
може принести із собою молитовна
тиша.
Pravmir.ru
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бути готовим

Майбутня мама в храмі

У церковному суспільстві статус вагітної жінки
завжди був незмінно високим, на неї дивилися як
на хранительку нового життя, оточували особливою турботою і піклуванням. Традиції допомагали
майбутній матері виношувати духовно і фізично
здорових спадкоємців.
На Русі жінку, що носить під
серцем своїм дитину, називали “непразна”, що означає
“перебуває в стані, протилежному ледарству, неробству”.
Вже сам цей термін свідчить
про те, що вагітність розглядалася соціумом як справа
або, більше того, служіння
суспільству і Церкві. Свята Біблія також говорить про
це: «Жінка ... спасеться
дітородженням, якщо пробуватиме в вірі й любові…»(1
Тим. 2, 15).
Уміння
приходить
від
досвіду та навчання. Здається,
чому вчитися вагітній? Мудрий
Господь так створив наше
тіло, що всі біологічні процеси розвитку і росту плода
відбуваються без участі розуму і волі, так би мовити, автоматично. Біологічні – так, але
людина – це не тільки тіло, а
й душа. І якщо ви хочете народити добре, любляче чадо,
без праці не обійтися. Про це
свідчить і наука. Пренатальна
психологія, що вивчає психіку
ще ненароджених дітей, доводить, що основні особистісні характеристики формуються саме
в період внутрішньоутробного
розвитку людини.
Давні традиції
Ще давньоримські патриції
прагнули оточити своїх плодоносних дружин розкішшю
і
спокоєм,
огородити
їх
від
усіляких
хвилювань
і
неприємних новин. Християнство глибше розглядає цей
період: відсутність негативних
вражень у майбутньої матері ще
не гарантує духовного здоров’я
для потомства. Необхідно ще до
народження прищепити дитині
ведення благочестивого способу життя. Церква дає мудрі поради для християнок.
Насамперед майбутнім мамам
потрібно отримати особливу
Божественну силу, тобтоблаго-

дать, яка перетворює і очищає
наші душі. Отож не відкладайте
свій похід до Церкви. Після на-

родження малюка часу для
себе у вас вже не буде так багато; ви приходитимете до храму
хрестити і причащати дитину,
але причаститися самій буде
дуже проблематично. Так що,
поки є час – сходіть на сповідь.
Особливо це рекомендується
зробити тим, хто ще ніколи не
очищав свою душу від тягаря гріхів і суєти – зараз саме
час. Ви ж навряд чи хочете,
щоб ваші особисті помилки та
недосконалість
позначилися
на характері малюка? Краще
скоріше позбутися від них. Що
для цього треба? Окинути критичним поглядом своє життя.
Результати такого неупередженого самоаналізу можна конспективно викласти на клаптику
паперу – і поспішити в будьякий ранок в найближчий храм

на сповідь. Таїнство покаяння
допомагає нам позбавитися
від гріховних звичок і залежностей – і тим самим захищає
наше майбутнє покоління від їх
передачі в спадщину.
Іншим важливим і необхідним
таїнством є Таїнство Причастя. Зазвичай люди готуються
до нього триденним постом.
Але тепер це не для вас. З того
моменту, як ви зрозуміли, що
у вашому тілі живе дві
душі, піст, як стримання
в їжі, для вас повністю
скасовується.
Тепер
рекомендації з харчування ви будете отримувати тільки від лікаря: і в
період вагітності, і до тих
пір, поки не перестанете
годувати дитину грудьми.
Пам’ятайте, у вас тепер важлива служба –
турбота про підростаюче
покоління.
Перебуваючи
на
ній, ви так само, як і
військовослужбовці,
повністю
звільняєтесь
від гастрономічного посту. Достатнім буде, якщо
ви прийдете до Таїнства
Причастя
натщесерце.
Але не забувайте про
духовну підготовку: треба постаратися почитати
молитви до святого Причастя; знайти їх ви можете в Молитвослові, який
можете придбати в будь-якому
храмі.
Ця книга принесе вам багато користі, якщо постараєтеся
заглибитись у зміст молитов.
Тільки пам’ятайте, що це не читання незрозумілих слів, а живе
спілкування однієї особистості
з Іншою – вищою Особистістю Творцем. Якщо ви навчитеся хоч
трохи такого спілкування тоді,
коли під вашим серцем б’ється
інше маленьке сердечко, у вас
ніколи не виникне в майбутньому принципових розбіжностей
з дітьми. Адже у вас будуть
однакові і неминущі на всі часи
інтереси і устремління. А головне – у вас буде Один люблячий і турботливий Батько – Бог,
дітьми Якого всі ми є. Шкода,
що не всі це розуміють.
Христина Сович

волонтерський рух

ЗАЗИРНИ БІДІ У ВІЧІ

- Добрий день! Ви що, будете нам
щось розказувати? – питаються юні
жителі одного Львівського дитбудинку. Зацікавлені очі підлітків ніби
зазирають в саму душу – хто ти і
звідки?
-Привіт! Та я просто з Церкви, з
молодіжки, он, прийшла до вас, переступаю поріг.
-Ну тоді пішли за нами, - ведуть
мене в кімнату-клас. Заходжу – бачу,
що окрім підлітків там знаходяться
православний священослужитель з
двома парафіянками з нашого храму. Вони навідуються до дітей протягом вже певного часу.
На момент мого приходу народ
затіяв “глобальний проект” – він
малював космос на чотирьох окремих фанерних дошках. На столі ще
лежали фарби та кисточки. Кожна
окрема дошка обмальовувалася
двома-трьома людьми – щоб потім
все з’єднати воєдино. Не стовбичити ж тут без діла. Підсаджуюся, беру
і собі кисточку в руку – і приєднююсь
до всезагального малювального
процесу.
- Так, чекай, тут ще потрібно домалювати…Як тебе звати? – питаюся одну дівчинку, яка сиділа поряд
плече-в-плече.
- Таня.
- А скільки років?
- 14. А вам?
- 26
- Ого…ви не виглядаєте…
- Так…тут ще зірку треба!
- Угу, зараз домалюєм…і ще космонавтика… мені не подобається моє
ім’я… мені подобається ім’я, яке колись дав мені тато
- А яке це ім’я?
- Л…..
Вона сказала мені його, але тільки
по секрету – і тому я його не називатиму. Підліток довірив тобі власний
секрет – секрет вселенського масштабу. Космічного. Котрий ми, власне, зараз і малюєм…
- Цього імені не знають навіть
люди, що тут перебувають…
Розкрий таємницю підлітка ще
комусь – і ти зрадник. Жіночка,
наша парафіянка, і собі долучилася малювати частину малюнка.
Але от вона ненароком залізла на
територію Тані, домалювавши свою
“версію” – і тій це не сподобалося.
- А ви в курсі, що за подібне у нас
тут війна буває? –сказала дівчина
спокійно, проте з невдоволенням.
Жіночка спокійно і привітно вибачилася. Мовляв, добре, не знала,
більше так не буду.

До нас підсів Артем. З модною
зачіскою.
- Мені потрібна біла фарба! Шо ти
дивишся і сопеш? – на Таню
- Та нічо…
В притулку свої закони. Розмови часом жорсткі та без церемоній.
- Ось фарба, - на секунду зазирнула
йому у вічі. Очі карі. Глибокі та сумні.
Принаймні так здалося. Навіть тоді,
коли він посміхався, його посмішка
все одно була сумна…
Виявляється, Артем ще й грає на
гітарі. Помалювавши трохи з нами,
він потім підсів за комп’ютер, заліз
в канал Youtube, включив навчальне
відео, яке показувало, як грати акорди відомої панк-рок групи. Артем почав награвати на гітарі прямо перед
монітором.
Прийшов й інший хлопець, з не
менш модною зачіскою – і також почав малювати. Щоправда, не з нами,
а за окремим мольбертом. Він перемалював зображення з Інтернету
– ніби небо і ніби якась будова. В
картині переважають фіолетові та
сині кольори. Холодні кольори…
Ще пара дівчат сиділа на підлозі і
грала в якусь гру. І лише одна з них
сиділа трохи збоку, схопившись руками за голову. Вона спостерігала
за іншими дівчатами, щоправда,
трохи відсторонено…
- Давно ви сюди ходите?, - питаю ту
саму жіночку
- Ну десь може рік…
- А які тут діти?
- Ой, ви знаєте, по-різному… Є,
звісно, діти, батьків котрих “заносить” по п’янці... А інші походять з
нормальних, благополучних сімей.
Був тут один 16-річний хлопчина.
Мотив відмови батьків був таким:
“Ми з ним не справляємося”… І все.
Я спілкувалася з ним особисто –
такий добрий, ніжний хлопчик. Не
розумію, як можна було його віддати
сюди, зламати дитині психіку.
- Ось я тут ще трохи побуду – і мене
вже заберуть на наступному тижні, каже Таня.
Заберуть звідси? В неї, виявляється, так само є сім’я. Щоправда, батьки давно розлучені, вже як
12 років. Мама має вже третього
чоловіка. Дочка цього не приймає.
Як не приймає і 1-річного братика,
народженого від іншого “тата”.
- Напевно, він там зараз порозкидував всю мою косметику, - звучить
сарказм в голосі.
Час від часу, після конфліктів з
матір’ю вона втікає з дому. Коли
після дзвінка мами вона все ж
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з’являється в хаті, на неї вже чекає
поліція, котра, в свою чергу, починає
вести з нею “роз’яснювальну роботу” типу “ну, ти ж розумієш, що чиниш недобре і чи визнаєш ти свою
помилку”...
Вона визнає. Робить вигляд,
що визнає… І так по колу: вона
повертається додому до наступного
інциденту. Щоб потім знову потрапити в цей притулок.
14 років. Початок складного віку.
Звісно, поводження підлітка ще залежить від його темпераменту, характеру, виховання…
Що потрібно підліткові? Особливо
підліткові-сироті? Звісно, щоб його
помітили, вислухали, полюбили…
- І багато людей до вас навідуються?
– питаюся того Артема
- Так, приходять. Часом їх буває аж
забагато…
Ну, і таке буває…
Діти-сироти… Як на мене, одна з
найболючіших проблем людства.
Не світу, а от саме людства. Є
декілька видів сирітства – круглі сироти, батьки котрих померли чи загинули. А є ще й інший вид – сирота
при живих батьках. Ось це, напевно,
страшніше. Коли дитина знає, що в
неї є сім’я – але вона розлучена з
нею. Звісно, ситуації бувають різні,
і не слід одразу ж осуджувати дорослих: хтось їде на заробітки, бо
бідність змушує; когось скошує
смертельна хвороба чи параліч –
родичі далеко або їх майже нема, і
нема кому допомогти з дитиною…
Гірше, коли батьки є алкоголіками
або наркоманами – в цьому випадку дитину, звичайно ж, треба
вберегти від них, адже вони несуть
реальну загрозу для неї. Тут вже
ніяких виправдань для дорослих
немає. Але найгірше, коли від дітей
відмовляються по принципу “ми з
ним не справляємся”. Або ж здають своїх дітей на якийсь час, щоби
налагодити “своє особисте життя”.
Тому не дивно, чому такі діти потім
виростають недовірливими, з неврозами, озлобленими на весь світ. Добре, якщо такій дитині в майбутньому зустрінеться людина, яка прийме
її і полюбить по-справжньому – і поверне все її життя на краще. А якщо
ні?
Ну, тоді наше місто (як і наша
країна) зайвий раз поповниться
маргіналами…
Хочеш зазирнути біді у вічі? Подивися в очі сироті.
Редакція газети “Шлях”
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наразі))

ЇЖА НАСТРОЮ

Ми живемо в стресовому світі – і
щоденне життя змушує нас почуватися змученими та депресивними. Деякі люди звертаються по
допомогу до лікарів, хтось пробує
альтернативну терапію. Насправді
“ліки” можна знайти в зовсім
іншому місці – на кухні.
Доктор Пол Клейтон, експерт
з харчування (Міддлсекський
університет) каже: “Те, що ви
їсте та п’єте, впливає на ваш
мозок – як і на кожен член вашого тіла. Конкретні види їжі
містять речовини, які впливають на ваше мислення та самопочуття”.
Наприклад, їжа, багата вуглеводами, робить нас більш
розслабленими,
і
навіть
щасливішими.
Дослідження
показують, що люди, які притримуються дієт, вже через два
тижні починають перебувати в
незначній депресії – і все через
мале вживання вуглеводів.
І навпаки, їжа, збагачена
білками,
робить
нас
бадьорішими
та
зосередженими. Знову ж таки, згідно з
дослідженнями, діти, які харчуються високобілковим сніданком зранку, мають набагато кращі успіхи в
школі, ніж ті, що їли низькобілкову
їжу.
Правильний вибір їжі, як
виявляється, впливає на такі
ситуації, як здача іспиту в
післяобідній час, або бізнесзустріч, де треба приймати швидкі
рішення.

В одній телепрограмі каналу ВВС
(Бі-Бі-Сі) було проведено експеримент, в якому брало участь двоє
шахових гравців (колишні чемпіони
Британії). Перед партією гри в
шахи кожен з них з’їв різний вид
страви. Перший учасник, Пол, з’їв

високобілкову їжу – салат та прошутто (італійська шинка, зроблена
з окосту, натерта сіллю та прянощами). Його опонент, Террі, з’їв високовуглеводну страву – італійську
пасту з вершковим соусом. І ось під
час матчу Террі почувався сонним;
на відміну від Пола, йому довелося довше продумувати свої ходи.
Цей експеримент було повторено
кілька разів – і всі з однаковим результатом.
Цікаво, але їжа може бути секрет-
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ною зброєю в боротьбі зі злочином!
В місті Борнмут на півдні Англії, де
нічні випадки з насиллям є великою
проблемою, деякі власники нічних
клубів придумали наступне: вони
почали роздавати своїм клієнтам
безкоштовний шоколад наприкінці
ночі.
Результати
показали
зменшення нічних інцидентів
на 60%.
Чому саме шоколад робить
людей менш агресивними? Поперше, саме він змушує мозок
виділяти речовини “гарного
настрою”, тобто ендорфіни.
По-друге, він містить велику кількість цукру, що насичує
енергією, і допомагає запобігти
вечірній втомі (яка, в свою
чергу, може перетворитися на
агресію). Ось ці дві причини в
поєднанні з чудовим смаком і
роблять шоколад “творцем настрою”.
Що кажуть експерти:
- Чорниця та какао підвищують
рівень зосередженості до п’яти
годин
- Високобілкова їжа допомагає вашому мозку працювати більш продуктивно
- Їжте вуглеводи для того, щоб
розслабитися та краще спати
- Темно-зелені овочі (капуста та
шпинат) та жирна риба (лосось)
при регулярному споживанні допомагають боротися з депресією.

Харчуйтеся правильно, будьте
здорові і з граним настроєм
завжди)
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