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У Книзі Приповістей Соломона 20:1 на-
писано: «Вино – то насмішник, напій п’ян-
кий – галасун, і кожен, хто блудить в ньо-
му, немудрий».

Відверто кажучи, ця тема є пекучою, 
адже від історій про наслідки алкоголізму 
часто-густо кров стигне у жилах. Іноді зда-
ється, що світ поволі божеволіє. Довкола 
п’ють старі, молодь і навіть діти, а реклама 
спиртних напоїв виправдовує все це гучними 
фразами, як наприклад: «Маленькі пристра-
сті народжують великі ідеї». Майже третина 
населення України хвора на п’янство та ал-
коголізм. Хіба ж можна мовчанкою обминути 
цю тему, немовби у нас все гаразд?

Якщо мати-п’яниця систематично приго-
щає немовля вином, щоб воно не кричало, 
з немовляти виросте злочинець. Батько-ал-
коголік, у якого померла дитина, в день по-
хорону дуже схотів випити. Оскільки у нього 
не було грошей, то, не зволікаючи, він зняв 
черевички з померлої дитини і подався мі-
няти їх на горілку. Ось така наша болюча 
реальність. Пригадую, одного разу, ще в 
дитинстві, я зайшов до свого товариша і за-
став його в сльозах. Як мені розповіли, бать-
ко забрав з його дитячої скарбнички останні 
копійки, яких назбиралося на чотири карбо-
ванці, і спустив на горілку.

Щось страшне коїться з нами. Біля две-
рей корчми стояв чоловік і виміряв їх ме-
тром, щось бурмочучи собі під ніс. Обернув-
шись до людей, які цікаво спостерігали за 
ним, чоловік промовив: «Погляньте-но ось 
на ці двері, вони ж лише 85 сантиметрів зав-
ширшки і два метри заввишки, зовсім неба-

гато. А я ж то мав добру хату, і вона пройшла 
крізь ці двері. Уся моя земля і господарське 
знаряддя теж пройшли через ці двері. А ще 
на додачу – мої коні, корови, хатні меблі, 
одяг та заощадження. Лікар сказав, що й 
моє здоров’я пройшло через ці двері. Лю-
доньки, не тільки здоров’я, але й моя честь, 
моє добре ім’я, все, що я тільки мав. Навіть 
душу мою поглинули ці двері. Я збайдужів 
до дружини і дітей.

І хоч часто, виходячи з корчми, я співав, 
насправді мене душило нещастя. І напивав-
ся я до безтями, щоб ставати бездушним, як 
ті двері». Ганьба!

«Вино – то насмішник, напій п’янкий – 
галасун». Замисліться над значенням цього 
порівняння, шановні читачі. А може, у вас 
теж проблеми з алкоголем? Можливо, це 
ненажерливе диявольське чудовисько вже 
відібрало у вас добробут, сімейне щастя, а 
то і гляди – здоров’я. Ви волієте позбутися 
цієї ганебної звички, але бракує снаги. Ці-
каво, де у такі хвилини ви шукаєте допомо-
ги? Сьогодні чимало людей намагаються 
вилікуватися від алкогольної залежності за 
допомогою кодування. Нещодавно я чув ре-
кламу, яка більше скидалася на жарт. «Про-
понуємо позбавлення від тютюнової, нарко-
тичної та алкогольної залежності. Постійним 
клієнтам знижка». Коментарі при цьому, як 
кажуть, зайві.

Цікаво звернути увагу на те, що говорить 
Біблія з цього приводу. Святе Письмо вчить, 
що Бог створив людину за Своїм образом та 
подобою. Це означає, що людина наділена 
розумом та свободою вибору. Інакше кажучи, 

людина – не робот і не комп’ютер, який мож-
на налаштувати так, що він буде виконувати 
будь-які команди. Бог створив людину, щоб 
вона могла свідомо приймати рішення і нести 
відповідальність за свої вчинки. Кодування ж 
означає безпосереднє втручання у свідомість 
людини, наслідки якого часом непередбачу-
вані. Крім того, я достеменно добре знаю, що 
багато людей зазнали невдачі через кодуван-
ня, адже багатьом воно не допомагає взагалі 
або дія його розповсюджується на нетрива-
лий час. На превеликий жаль, мусимо також 
визнати, що для алкоголіків малий пожиток і 
від державних лікувальних закладів. Невдовзі 
з одного такого закладу повернувся мій зем-
ляк, який знову пиячить із завзяттям, не мен-
шим, ніж до лікування.

Проте Господь пропонує бідним гріш-
никам Свою допомогу. Любі друзі, кожен з 
вас сьогодні має право на вибір і надію. Але, 
щоб досягти позитивних результатів, слід 
скористатися порадою, яку дає Бог. Мушу 
нагадати, що Бог працює через свідомість 
та моральний вибір. Свого часу в питанні 
«пити чи не пити» ви зробили свій вибір, і 
тепер ви відповідальні за нього перед Бо-
гом. Якщо сьогодні бажаєте полишити життя 
в багні алкоголю, вам знову треба вибирати. 
Це рішення за вас не в змозі прийняти ніхто: 
ні дружина, ні батьки, ні діти, – лише ви самі. 
Служити Богові чи пити далі? Яким буде 
ваше рішення? Ви віддасте перевагу Ісусу 
Христу, Який постраждав за вас на хресті, 
чи отруті зеленого змія? Вилікуватися від 
алкоголізму – означає перервати залежність 
від нього раз і назавжди. Якщо у вас в до-

мівці є запас алкоголю, чи готові ви знищити 
його заради Христа? Чи, може, побережете 
його? Знайте, що для вас він буде постійною 
спокусою, яка у майбутньому призведе до 
загибелі. Так уже сталося із багатьма моїми 
знайомими. Не залишайте нічого і ніколи, 
більше не беріть в рот ані краплі алкоголю. 
Бог діє через свідомий вибір, і тому, якщо 
Він побачить ваше палке бажання зцілити-
ся, Він допоможе вам. «Вірний Бог, Який 
не попустить, щоб ви випробовувалися 
більше, ніж можете, але при спробі й по-
легшення дасть, щоб знести могли ви її» 
(1 Кор. 10:13).

Чи бажаєте ви довіритися Христу? 
«Коли Син зробить вас вільними, то справ-
ді ви будете вільні» (Ів. 8:36). Навчіться до-
віряти Богові та Його обітницям. Я бажав би 
застерегти Вас уникати товариства тих лю-
дей, які можуть знову спокусити вас до грі-
ха. «Не дайте себе звести, – товариство 
лихе псує добрі звичаї! Протверезіться 
правдиво, та й не грішіть» (1 Кор. 15:33). 
Раджу вам заприязнитися з християнами, 
які живуть за біблійними постановами, які 
допоможуть порадою і ніколи не осудять. 
Адже, коли з’являються проблеми, замість 
того, щоб приховувати їх, слід зізнатися у 
гріху та сповідати його перед Богом. «Хто 
ховає провини свої, тому не ведеться, а 
хто признається та кидає їх, той буде по-
милуваний» (Пр. 28:13).

Ви можете зробити свій вибір навіть 
сьогодні. Господь чекає на вас зі Своїми 
благословеннями.

Олександр Чмут
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29 «В кого ой, в кого ай, в кого сварки, в 
кого клопіт, в кого рани даремні, в кого очі 
червоні?
30 У тих, хто запізнюється над вином, у 
тих, хто приходить попробувати вина 
змішаного. 
31 Не дивись на вино, як воно рум’яніє, як 
виблискує в келіху й рівненько ллється, 
32 кінець його буде кусати, як гад, і вжа-
лить, немов та гадюка, 
33 пантруватимуть очі твої на чужі жінки, 
і серце твоє говоритиме дурощі... 
34 І ти будеш, як той, хто лежить у се-
редині моря, й як той, хто лежить на що-
гловім верху. 
35 І скажеш: Побили мене, та мені не бо-
ліло, мене штурхали, я ж не почув, коли я 
прокинусь, шукатиму далі того ж...» 

Приповісті 23:29-35

Колишній артист і п’яниця, а тепер християнин Юрій Богачов
Юрій Павлович Богачов – двічі на-

родний артист СРСР і двічі позбавлений 
цього звання. Чотири рази розлучався 
з дружиною і знову повертався до неї. 
Стояв на краю загибелі. А вся причина 
була в п’янстві. Йому щось навіював 
Кашпіровський, щоби звільнити від за-
лежності, Чумак чарував і навіть До-
вженко кодував… Але дарма!

Вже не вперше задумував звести 
рахунки з життям. А лікарі обіцяли Юрію 
Павловичу короткі дні через цироз печін-
ки. Але в 1991 році його запросили по-
слухати Євангеліє в тому театрі, в якому 
працював. Він пішов і там навернувся 
до Бога. Господь відразу звільнив його 
від алкогольної залежності, і з того часу 
він співає, прославляючи Бога. Сьогод-
ні Юрію Богачову майже сімдесят п’ять 
років, але його голос звучить молодо, а 
його свідчення слухають тисячі людей.

Разом з дружиною видали кілька 
книг, у тому числі книгу поезії.

До речі, його мама була віруючою і 

молилася за нього Богові, але вона піш-
ла з життя задовго до його навернення, 
в 1973 році. Проте відійшла з вірою, що 
її Юра прийде до Бога і покається перед 
Ним. Тоді син не погоджувався з мамою 
і дратувався, коли вона наполягала 

на необхідності покаяння. Його метою 
було, як він нині розповідає, – слава і 
багатство. Любив себе, а людей нена-
видів. Сьогодні Юрій Павлович з жалем 
згадує той час, коли, бувало, прямо зі 
сцени під час вдалих виступів вислов-
лював свою ненависть до тих, перед 
ким співав, обзиваючи їх різними, в тому 
числі і нецензурними словами, а вони 
пищали від задоволення і часом навіть 
носили його на руках.

А ще співак підзаробляв у право-
славних храмах, хоч зовсім не вірив у 
Бога. Він просто виконував церковні 
пісні. Співав, і там же відразу і пив,.. це 
було справжнім блюзнірством. Але Го-
сподь змилувався над ним, і нині Юрій 
Богачов – цілком інша людина. Минуло 
більше двадцяти років з того часу, як лі-
карі погрожували швидкою смертю. Та 
він, зцілений Господом, фактично во-
скрес із мертвих до нового життя. 

Василь Трубчик

Дев’ять фактів про підлітковий алкоголізм

Статистика поширеності 
алкоголізму в підлітковому 
віці лякає своїми масшта-
бами. Психологи, педагоги 
і медики переконані: це не 
проблема конкретних сімей, 
в яких хлопці починають ви-
пивати, – це соціальна про-
блема, яку треба вирішувати 
на державному рівні, адже 
в 76% випадках алкоголізм 
з’являється до двадцяти 
років. Щоби проілюструвати 
масштаби пристрасті до ал-
коголю в підлітковому віці, 
наведемо декілька фактів:

Згідно з дослідженнями 
ВООЗ, в Україні 40% дітей у 
віці від 14 до 18 систематично 
вживають алкоголь. У США 
цей показник дорівнює 30%.

Основна причи-
на вживання алкоголю 
підлітками – самостверджен-
ня. Згідно з дослідженнями 
Швейцарського інституту 
по боротьбі з алкоголізмом, 
більшість підлітків спонукає 
вживати алкоголь бажання 
самоствердитися серед од-
нолітків (Німеччина – 56,9%; 
Франція – 52,1%; Італія – 65,8%).

У це ж число входять від-
повіді: «Мені це подобаєть-
ся», «Мені подобається стан 
легкого сп’яніння», «Просто 
мені нудно».

На другому місці сто-
їть вплив і тиск одноліт-
ків (Німеччина – 31,1%; 
Франція – 52,1%. На остан-
ньому місці – зняття психічної 
напруги (Німеччина – 12,0%; 
Франція   –12,8%;  Італія  –15,4%).

Дівчата сприйнятливіші 
до зловживання алкоголем, 
ніж хлопчики. 59% дівча-
ток-підлітків, опитаних під 
час масштабного досліджен-
ня в США, вважають, що ал-
коголь допомагає їм впора-
тися з проблемами вдома і в 
колективі.

Алкоголь шкодить біль-
ше дівчаткам, ніж хлопчи-
кам. За даними, отриманими 
вченими Університету Калі-
форнії і Стенфордського Уні-
верситету, у дівчаток-підліт-
ків, які випивають, швидше 
знижується увага і псується 
робоча пам’ять, ніж це відбу-
вається у юнаків. Вчені ви-
ділили причини сильнішого 

впливу алкоголю на мозок 
дівчаток: повільніший обмін 
речовин; більш ранній, ніж 
у хлопців, розвиток мозку; 
більша кількість підшкірного 
жиру; менша вага; гормо-
нальні відмінності статей.

Пияцтво підвищує ризик 
сексуального насильства. 
Це підтверджують дослі-
дження вчених з Медичного 
Університету Південної Ка-
роліни. Піддаються насиль-
ству дівчатка або на вечір-
ках, або самі потрапляють 
у неприємні ситуації в стані 
алкогольного сп’яніння.

Ризик алкогольної за-
лежності вищий у підлітків, 
яких у сім’ях долучають до 
культури пиття. Найчастіше 
батьки підлітків переконані, 
що краще дитина буде випи-
вати вдома, в колі сім’ї, ніж 
на вулиці в невідомій компа-
нії. Вже з десяти років, а то 
й раніше, дитині пропонують 
спробувати алкоголь під час 
сімейних застіль. Але таке 
ставлення з боку членів сім’ї 
є однією з істотних причин 
збільшення масштабів ал-

коголізму серед підлітків. Як 
кажуть, «п’яниці породжують 
п’яниць». Лише повне не-
прийняття алкоголю в сім’ї 
дозволяє зменшити ризик 
того, що дитина в майбут-
ньому долучиться до алко-
голю.

Молодші брати і сестри 
питущих підлітків з більшою 
ймовірністю теж будуть ви-
пивати. Соціолог Еббі Фа-
ганья провів дослідження, 
в якому взяли участь 1370 
підлітків. У сім’ях, де стар-
ші діти зловживали алкого-
лем, 40% підлітків почали 
пити. У сім’ях з непитущими 
старшими дітьми тільки 10% 
підлітків стали зловживати 
алкоголем.

Алкоголізм у підлітків 
розвивається за лічені міся-
ці. Якщо у дорослої люди-
ни алкоголізм формується 
протягом декількох років, 
то підлітки значно швидше 
адаптуються до змін на-
вколишнього середовища. 
Тому всього за кілька міся-
ців у питущої дитини може 
розвинутися найсильніша 
алкогольна залежність. І це 
стосується не тільки міцних 
алкогольних напоїв. Так зва-
ний «пивний» алкоголізм в 
даний час набирає обертів, 
а пиво та слабоалкогольні 
напої – якраз те, чим в ос-
новному забавляються су-
часні школярі.

В Україні пивний алко-
голізм вважається однією з 
національних особливостей. 
Пиво у нас є, і воно дешеве, 
а реклама цього напою вва-
жається чи не найпідступ-
нішою ланкою в механізмі 
розвитку алкоголізму серед 
підлітків. Хлопці та дівчата 
14-18 років випивають про-
тягом дня по кілька пляшок 
пива, не замислюючись про 
те, що пляшка пива впли-
ває на організм так само, як 
60 мл горілки. 

Тетяна Корякіна

Українці посідають п’яте місце у 
світі за вживанням алкоголю на душу 
населення, – повідомляє Радіо Свобо-
да. Проте, щодо сили впливу алкоголю 
на свідомість та рівень смертності від 
спиртного, Росія і Україна не мають рів-
них у світі. Згідно з даними досліджен-
ня Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я, у рейтингу споживання алкоголю 
неповнолітніми ці країни посідають пер-
ше місце у світі. 

Фактично випивати спиртні напої у 
нас починають у віці 10-13 років. Тому 
не дивно, що, за статистикою Міністер-
ства охорони здоров’я, 60% дитячих 
отруєнь спричинені саме алкоголем. За 
такого стану справ українці в найближ-
чому майбутньому ризикують стати 
ледь не найп’янішою нацією на планеті. 

Вино, пиво та інші алкогольні напої 
асоціюються у свідомості багатьох лю-
дей з пам’ятними подіями, радісними 
датами, святами й важливими діловими 
переговорами. Алкоголь став не тільки 
соціально допустимим, а й «обов’язко-
вим» за певних обставин. На жаль, іс-
нує також інший бік алкоголю, який про-
давці принципово не хочуть показувати 
своїм клієнтам.

Важливо знати кожному, що хіміч-
ний склад алкоголю сприймається люд-
ським організмом не як їжа, а як токсич-
на речовина. Алкоголь всмоктується в 
шлунку і протягом кількох хвилин пере-
носиться з кров’ю до мозку, легень, ни-
рок і серця. Особливо страждає печінка, 
яка витрачає кілька годин на переробку 
цієї речовини. При постійній або трива-
лій дії алкоголю на організм внутрішні 
органи руйнуються, і людина страждає 
від багатьох захворювань.

На жаль, негативний ефект від ал-
коголю впливає не тільки на людину, 
яка випиває. Суспільству також дово-
диться платити за нього високу ціну. 
Більше половини всіх ДТП і пригод на 
виробництві пов’язані з вживанням ал-
коголю. У сім’ях алкоголіків жінка (чоло-
вік) та діти стають жертвами усних або 
фізичних образ.

Алкоголь, як і будь-яка психотроп-
на речовина, позначається на здатно-
сті людини приймати рішення. Під його 
впливом люди роблять найжорстокіші 
безглузді злочини.

Особи, які потрапили в алкогольну 
залежність, повинні усвідомити свою 
проблему та потребу в сторонній до-
помозі. Це включає насамперед Божу 
силу, підтримку сім’ї або дбайливої 
церковної спільноти, а також лікування, 
призначене кваліфікованим лікарем.

Примітно, що в цілому світі алко-
гольна індустрія за обсягами прибутків 
поступається тільки торгівлі зброєю та 
наркотиками. Тому й зрозумілий інтерес 
представників цього бізнесу, щоб пере-
січні українці були залежними. Чи не 
прийшов час народним обранцям звер-
нути увагу на цю проблему, щоб на за-
конодавчому рівні зупинити деградацію 
нашої нації?

 biblepravda.com
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Небойові втрати і пияцтво в армії
На жаль у армії, в 

якій солдати, ризикуючи 
своїм життям, захищають 
батьківщину, є і «небойо-
ві втрати». Самостріли, 
«дружній вогонь», і голов-
на біда –пияцтво! 

Нещодавно потужна 
вибухова хвиля накрила 
підрозділ одного з добро-
вольчих батальйонів. Бій-

ці спочатку подумали, що важка артилерія супротивника 
влучила в склад боєприпасів. З’ясувалося, що вибух стався 
у розташуванні сусідньої механізованої бригади. Шестеро 
«двохсотих» одразу, дев’ятеро – поранені. Вони й розпові-
ли, що трагедія (у день зарплати) сталася тому, що «піді-
грітий» особовий склад вирішив сушити порох... на відкри-
тому вогні. Легкозаймиста речовина здетонувала, а за нею 
вибухнули й міни.

У самому Міністерстві Оборони причиною «зловживан-
ня спиртними напоями» вважають кожний шостий випадок 
втрат та кожну п’яту ДТП за участю військовослужбовців, 
а також – «практично всі випадки хуліганства». (Про це в 
інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомив заступник керівника 
головного управління по роботі з особовим складом Зброй-
них сил України Віталій Покотило).

 http://blogs.pravda.com.ua/

На масці мумії знайшли фрагмент 
Євангелія, написаний у І столітті нашої ери

Найдавніший відомий науці фрагмент Євангелія, напи-
саний ще в I столітті нашої ери, знайшли на масці мумії.

Фрагмент Євангелія від Марка знайшли на аркуші па-
пірусу.

Про це з посиланням на канадського біблеїста Крейга 
Еванса повідомляє Lenta.ru за інформацією Live Science.

Вчені знайшли фрагмент Євангелія від Марка на арку-
ші папірусу, який був утилізований в похоронній масці. Хоча 
похоронні маски єгипетських фараонів виготовлялися з зо-
лота, простолюдини задовольнялися виробами з папірусу, 
клею і фарби. Текст був написаний раніше 90-го року.

В останні роки дослідники навчилися розводити клей 
на таких масках, не пошкоджуючи чорнило на папірусі, і та-
ким чином розшифровувати текст. Датували Євангеліє зав-
дяки іншим документам з тієї ж маски – ділових і особистих 
листів, а також за допомогою радіовуглецевого методу та 
аналізу типів письма.

Поки найстарші копії євангельських текстів датують-
ся II – III століттями.

Чотири євангелія (від Матвія, Марка, Луки та Івана) 
увійшли до складу канонічних книг Нового Завіту, затвер-
дженого на перших Вселенських соборах.

http://www.unian.ua

Віктор Гамм розповів про Фестиваль надії
Для України надія не втрачена! 

Про це йшлося на прес-конференції 
у готелі «Леополіс» у Львові.. Міжна-
родний фестиваль надії за участю 
Франкліна Ґрема офіційно презенту-
вали для львівських мас-медіа.

Основним промовцем прес-кон-
ференції став Віктор Гамм, віце-пре-
зидент Євангелістської асоціації Біл-
лі Ґрема. Він прилетів зі Сполучених 

Штатів Америки для зустрічі з журналістами та священно-
служителями: «Фестиваль буде святом для всіх мешканців 
Львова та західних областей України. Ми запрошуємо цер-
кви долучитись до цього заходу, незалежно від конфесії, 
щоб сказати: Надія в України є, вона не втрачена! Заявити 
про це масштабно – не тільки для Європи, але для всього 
світу!»

Мета фестивалю – поділитись звісткою надії, заснованої 
на християнських цінностях. Незалежно від віку, національ-
ності, соціального статусу, віросповідання і політичних погля-
дів кожен має унікальну можливість відвідати цей захід.

Фестиваль надії відбудеться 20 червня о 17.00 на стаді-
оні «Арена Львів», вхід вільний. Усі деталі можна знайти на 
офіційному сайті заходу: hopefest.lviv.ua.

Прес-служба Міжнародного фестивалю надії

В Києві глави церков з десятками тисяч 
людей вийшли на акцію «Я – Волоноваха»

В неділю 18 січня від-
бувся «Марш миру». Біля 
20 тисяч людей на чолі з 
представниками головних 
релігійних конфесій в Укра-
їні пройшли маршем від 
парку імені Шевченка, по 
однойменному бульвару, 
через Хрещатик до Майда-

ну Незалежності, де за участю президента Петра Порошен-
ка та прем’єр-міністра Арсенія Яценюка відбувся молебень 
в пам’ять за загиблими в теракті під Волновахою.

Після виступів духовенства президент Порошенко 
звернувся до людей, які зібрались на майдані і заявив, що 
українців не залякати. Україна переможе окупантів і терор, 
який вони чинять.

«Сьогодні цей марш і наша спільна молитва – історич-
на подія. Бо ми боремось за нашу незалежність і свободу 
нашої держави».

http://mirvam.org/

Тату, йдемо додому!
Маленькій дівчинці не було 

і трьох років, коли вона стояла у 
в’язниці і просила: «Тату, йдімо 
додому!» Щось всередині Лоу-
ренса здригнулося, і він сказав: 
«Тато не може йти додому». Він 
був холоднокровним злочинцем і 
міг впоратися з будь-яким болем, 
але не з цим ... Коли металеві две-
рі в’язниці суворого режиму зачи-
нилися, йому раптом стало дуже 
важко на душі...

Він почав красти і битися з 
тринадцяти років. У той час як 
інші однолітки грали в м’яч, він 
грабував магазини. Коли підріс, 
то відчув себе в злочинному світі, 
як риба у воді. Грабував банки за 
60 секунд, холоднокровно вбивав 
людей, займався вимаганням та 
шахрайством, торгував наркоти-
ками. Ззовні життя Лоуренса ви-
глядало привабливим: шикарний 
автомобіль, наркотики, гроші, 
бенкети – здавалося, все це буде 
тривати вічно. А його нутро спов-
нювали страх, порожнеча і неза-
доволеність.

За 3 тижні до свого двадця-
тип’ятиріччя Лоуренс був зааре-
штований. Його дитинство рап-
тово скінчилося. Арештували за 
шахрайство і підробку цінних па-
перів. Через два з половиною роки 
неволі у в’язниці його дружина 
просунула йому крізь ґрати доку-
менти про розлучення. Отож, сім’ї 
більше не було. Друзі теж зникли. 
Не було і ніжних обіймів донечки.

У в’язниці начальство, поди-
вившись на його високі результати 
IQ тесту, запитало: «Що хлопець з 
такими здібностями робить тут?» 
Але незабаром не стало і здібнос-
тей. Від вживання наркотиків та 
алкоголю у нього з’явилися галю-
цинації. Якось він 5 разів помив 
один і той же кавник – алкоголь 
убив його пам’ять. Лоуренса ви-
пустили з в’язниці. Він остаточно 
втратив контроль над собою. Од-
ного разу напився і побив люди-

ну майже до смерті. Він клявся у 
своїй невинності і хотів, щоби його 
випустили під заставу. Планував, 
вирвавшись на волю, вбити свого 
обвинувача і знищити його тіло. 
Але Бог не допустив цього, Лоу-
ренса знову посадили.

Гріх тяжів над ним ще сильні-
ше. На рахунку було 87 криміналь-
них звинувачень, його засудили на 
40 років в’язниці. Він хотів зміни-
тися, але не міг. Коли всі поснули, 
Лоуренс почав ходити взад-впе-
ред по коридору. По його обличчю 
текли сльози. Хотів закінчити жит-
тя самогубством. Його співкамер-
ники різали собі вени і вішалися. 
Але він не наважувався... Лоуренс 
перебував на межі відчаю.

І тоді втрутився Бог. Лоуренс 
звернувся до тюремного свяще-
ника, вони довго розмовляли. 
Весь цей час батьки Лоуренса не-
впинно молилися за нього. Одного 
вечора він почав писати образли-
вого листа про Бога своєму бать-
кові. Раптом Божий Дух торкнувся 
його. Лоуренс звернувся до Бога: 
«Прости мене! Я грішник! Зміни 
мене, дорогий Господи!» Сам Лоу-
ренс пише: «Ісус наповнив мене. 
Перебуваючи за товстими ґрата-

ми в’язниці, я вперше відчув себе 
абсолютно вільною людиною. Це 
було таке прекрасне почуття, що 
я схилився з другого ярусу свого 
ліжка і сказав своєму сусідові зни-
зу: «Ісус звільнив мене!»

Лоуренс став розповідати про 
переміну в його житті кожній лю-
дині у в’язниці. Не всім це подоба-
лося. Коли один з охоронців нама-
гався вивести його з себе, інший 
зупинив його і сказав: «Залиш 
його в спокої. Хай буде віруючим, 
якщо хоче».

У 1981 р. Лоуренса звільнили. 
З тих пір він їздить по всьому сві-
ту і розповідає історію про те, як 
Бог змінив його життя, як Господь 
звільнив його від різних залежно-
стей. Він попросив вибачення у 
своєї дружини, примирився з нею, 
і їхня сім’я відновилася. Поки тато 
був у в’язниці, маленька дівчин-
ка виросла. Бог змінив її батька, 
звільнив його від залежності та 
гріха і сьогодні тато живе вдома! 
Тепер Лоуренс відданий Господу і 
несе пасторське служіння. Слава 
Богу!

«Кожен, хто покличе ім’я 
Господнє, спасеться» Рим. 10:13.

Макс Лукадо

Алкогольна статистика України

В Україні щороку через алкоголь помирають понад 
40 тисяч людей. Це близько 8 тисяч отруєнь алкого-
лем, 8 тисяч – кардіопатій і решта – це всі інші захво-
рювання, а також нещасні випадки, які трапляються 
через вживання алкоголю: куріння в ліжку в нетверезо-
му стані, ДТП тощо.

На сьогодні 40% дітей (від 14 до 18 років) “вже при-

частились” до алкоголю, при тому, що існує заборона 
на продаж алкоголю неповнолітнім.

Щороку фіксується близько 25-30% випадків дитя-
чої патології новонароджених, частою причиною чого є 
вживання алкоголю мамою або татом.

30% чоловіків у віковій групі від 25 до 50 років за-
лежні від алкоголю.

В Україні офіційно зареєстровані та поставлені на 
наркологічний облік 700 тисяч осіб з діагнозом хроніч-
ний алкоголізм.

Рівень вживання алкогольних напоїв в державі ста-
новить близько 12 л на 1 особу в рік, хоча за даними 
ВООЗ цей показник не повинен перевищувати 8 літрів.

Світ у павутинні алкоголю

Росія. За даними Роспотребнадзору, 2,5 мільйони 
росіян страждають від алкоголізму та знаходяться на 
обліку. Ще близько 600 тисяч не мають діагнозу, але не 
можуть жити без щоденної дози алкоголю. В 2007 році 
89 тисяч жителів Росії померло через надмірне вжи-
вання спиртного.

Білорусь. За останні п’ять років, як повідомляє від-
діл профілактики МВС, в Білорусі внаслідок отруєння 
алкоголем померло близько 14 тисяч людей. На даний 
момент рівень вживання білорусами алкоголю стано-
вить 10,59 літра на одну людину.

США. В 2006 році близько 1600 учнів середніх шкіл 
померло від отруєння алкоголем.
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Замовлення № 42

Міфи про алкоголь

Міф 1. Алкоголь підвищує 
статевий потяг

На якомусь етапі сп’яніння це твер-
дження дійсно спрацьовує. Так як алкоголь 
негативно діє на кору головного мозку, в лю-
дини притуплюється почуття сорому, зніма-
ються всілякі бар’єри, вилазять назовні різні 
нестримні бажання.

Якщо чоловік, який зрідка вживає спирт-
не, прийме 100 грамів горілки за один раз, 
у нього з’явиться легке сп’яніння і піднятий 
настрій. 150 грамів горілки – підвищать сек-
суальне бажання, яке буде направлене на 
декількох жінок водночас. Проте 300 грамів 
горілки, випитих за короткий відрізок часу, 
суттєво знижують статеву потенцію і, як 
правило, чоловік стає нездатним відчувати 
сексуальне бажання.

Як не дивно, але природа ніби каструє 
чоловіків та жінок, які вживають алкоголь. У 
жінок під дією спиртного гинуть яйцекліти-
ни, а в чоловіків зникає ерекція.

Негативний вплив алкоголю поширю-
ється також на дітей тих, хто вживає спирт-
не. Ще в давнину люди спостерігали, що у 
п’яниць діти народжуються із психічними та 
фізичними дефектами. Древньогрецький лі-
кар Гіппократ вважав, що причиною ідіотиз-
му та епілепсії у дітей є вживання батьками 
вина в день зачаття.

За статистичними даними, 28% жінок, 
які вживають алкоголь, мають ускладнену 
вагітність, у 34% народжуються недоношені 
діти, а у 25% – мертві плоди.

Імпотенція, безпліддя, венеричні хворо-
би, небажана вагітність. Це лише невеликий 
список негативної дії алкоголю на інтимну 
сферу життя. 
Міф 2. Слабкі алкогольні напої 

безпечні для людини
З горілкою все зрозуміло. Вона шкідли-

ва і її краще не вживати. Ну, а як же вино, 
пиво чи шампанське? Невже вони також 
шкідливі для людини?

Міф про корисність легких алкоголь-
них напоїв, зокрема пива, створений і по-
ширений самими виробниками алкоголю, 
які отримують величезні прибутки від його 

реалізації. Свою лепту у цей обман додає і 
українське законодавство, яке по невідомих 
причинах, не відносить пиво до алкоголь-
них напоїв і не ставить вікове обмеження 
на його вживання. Проте лікарі вже давно 
б’ють на сполох щодо поширення в державі 
такого поняття як пивний алкоголізм.

Відомо також, що пиво є перехідним ал-
когольним напоєм для молоді, яка пізніше 
починає вживати щось міцніше. Всесвітня 
організація охорони здоров’я у 2001 році 
оприлюднила звіт під назвою „Алкоголь і 
молодь”. Виявляється, що 22% українських 
підлітків почали вживати алкоголь у віці мо-
лодше 13 років. В цьому ми обігнали таких 
відомих виробників пива та вина, як Чехія, 
Італія та Франція і посіли 7-ме місце серед 
28 європейських країн.

Пиво
Будь-яке пиво (в тому числі і так зване 

безалкогольне) містить у собі етанол. Бокал 
звичайного пива має стільки ж спирту, як і 
чарка горілки.

Також, через відносно низький вміст ета-
нолу, пиво не так сильно подразнює стінки 
шлунку, тому швидше всмоктується в кров.

Всупереч поширеній думці, пиво не 
здатне вгамовувати спрагу, а лише, внас-
лідок дії алкоголю, пригнічує це почуття. 
Окрім цього, пиво відрізняється високим 
вмістом калію, який, в поєднанні з великою 
кількістю води, збільшує утворення сечі, що 
призводить до вимивання корисних мінера-
лів з організму.

Пиво – це висококалорійна суміш, яка, 
при частому вживанні сприяє відкладенню 
жиру під шкірою. На перших порах це ство-
рює ілюзію здорового вигляду людини. В 
цей же час в організмі порушується обмін 
речовин, страждають печінка та підшлунко-
ва залоза. Окрім цього, пиво містить фітое-
строгени, які є аналогами жіночих гормонів. 
Через це у чоловіків поступово починають 
звужуватися плечі і розширюватися талія.

Для того, щоб пиво не мутніло і не втра-
чало смак, у нього добавляють різні хімічні 
сполуки. Наприклад, хлорид кобальту – ста-
білізатор пивної піни, є найтоксичнішим із 

усіх добавок і викликає ураження серцево-
го м’язу. Вміст цього токсичного елементу в 
серцевому м’язі у тих, хто споживає пиво, 
перевищує допустиму норму в 10 разів. Крім 
того, кобальт викликає запальні процеси в 
стравоході й шлунку.

 Міф 3. В Біблії написано: 
«Пий, та не впивайся»

Одного разу мій знайомий священно-
служитель їхав у потязі. Разом з ним у купе 
було ще троє чоловіків, які поставили на стіл 
пляшку, закуску і запропонували йому випи-
ти. Він відмовився, пославшись на свою віру 
в Бога. Тоді один з них закинув аргумент: «В 
Біблії ж написано: «Пийте, та не впивайте-
ся». Тоді мій знайомий витягнув Біблію, про-
стягнув їм і сказав: «Якщо знайдете, де таке 
написано – буду пити з вами до самого приїз-
ду». Після тривалого перегортання сторінок, 
чоловіки залишили його в спокої.

Як не дивно, але в Біблії немає слів „Пи-
йте, та не впивайтеся”. Проте в ній містить-
ся безліч Божих застережень щодо п’янства 
та небезпеки алкоголю взагалі.

«Не будь поміж тими, що жлуктять 
вино» (Прип. 23:20).

«Не впивайтесь вином, в якому роз-
пуста, але краще сповняйтесь Духом» 
(Еф.5:18). В цій цитаті є одне дуже цікаве 
спостереження. На латині слово спирт зву-
чить як „spiritus” і означає «дух». Виявляєть-
ся, коли ти п’єш алкоголь, то наповнюєшся 
його духом, так само, як наповнюються 
Духом Божим під час молитви. І цей дух 
починає керувати тобою. Тому, або ти доз-
воляєш, щоб дух вина керував тобою, і ти 
грішиш, або стаєш під керівництво Духа Бо-
жого і виконуєш Його заповіді. Все залежить 
від твого вибору.

 Міф 4. Алкоголь знімає стрес
Дуже часто люди говорять, що п’ють для 

того, щоби втопити у горілці горе, зняти стрес 
або побороти втому. Проте в жодній із пере-
рахованих ситуацій алкоголь не допомагає.

Пити для того, щоби втопити горе – це не 
що інше, як втеча від проблеми. Коли люди-
на п’яна, їй здається, що проблема минула. 
Проте, з протверезінням, окрім горя, яке ні-
куди не дівається, приходять ще й негативні 
фізичні відчуття. Тому краще у час біди та 
труднощів почати молитися до Бога і побути 
з людиною, яка зможе зрозуміти та потішити.

Також у боротьбі зі стресом та втомою 
алкоголь є досить поганим засобом. Якщо 
на початку сп’яніння дійсно може здатися, 
що організм розслабляється, то пізніше все 
змінюється. Настрій падає, з’являється де-
пресія, підсилюється почуття внутрішньої 
втоми.

 Міф 5. Гріх не випити на свято
В українській мові слово «свято» похо-

дить від такого поняття як «святість», що оз-
начає «віддільність від гріха». Проте саме 
на свята наші люди намагаються чомусь 
чим побільше нагрішити.

«Не обманюйте себе: ні розпусники, ні 
ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні 
мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні 
п’яниці, ні злоріки, ні хижаки – Царства Бо-
жого не успадкують вони!» (1 Кор. 6:9-10).

«Бо що тільки людина посіє, те саме й 
пожне!» (Гал. 6:7).

http://www.pravdapro.org/

О, що таке життя? 
О, що таке життя? Це лотерея? Гра?
Це вік страждань чи легкий виграш долі?…
Комусь розчарування і біда
Лишає згадку про колишні болі…
Кар’єра, відпочинок, суєта…
Розкішний дім, обставлений по стилю…
Можливо, новий одяг чи взуття,
У банках статки, а комусь машина…
Мета життя – для когось довгий вік,
Цей час, що подарований на хвилю…
Для когось пережитий Новий рік,
який вселяє в серце дивну силу…
А може – це весілля, чоловік?…
Родинний сміх,чи ніжний погляд мами…
Для когось це журба, де похорон всіх мрій,
коли несуть в труні свою дитину…
О, що таке життя? Наркотик? Біль?…
Коли шукаєш дозу у безсиллі?
Чи чарка, що туманить розум й зір,
Заплутує й провадить до могили…
Так що це? Де є бідність і війна,
де помирають люди у розлуці,
шматок хлібини там – ціна життя,
а спрагнені страждають у розпуці…
О, що таке життя для тебе, друже мій?
Уседозволеність і гра, чи виклик долі…
А може, це є віра в майбуття,,
куди прямують всі, хто любить Бога.
Життя – це радість і життя – це Бог!
Для тих, хто переніс душі прозріння.
Життя – це спокій і в бурхливий час,
якщо ти лиш прийняв Його спасіння…

Ковальчук Євгенія
***

Душа з гріхом – безсила, безборонна.
Отак було, і так сьогодні є.
Як лютий змій колись Лаокоона,
Нехай той гріх її не обів’є.

Невже на поглум і на вічні муки
Ти віддаси цю душу без жалю?
Візьми її, мов скрипку, ніжно в руки
І станеш враз подібним скрипалю.

Вона озветься голосом любові –
Співуча, чиста, сонячна, як вись...
За нею ти в одвіті перед Богом,
За неї у спокуті помолись.

Сергій Рачинець
***

Моє минуле, як туман,
Що ліг на трави і розтанув.
Я в нім блукав - то був обман,
А так хотілось без обману.

Мені казали: є любов,
На серці маю лиш відбиток,
ЇЇ шукав і не знайшов,
А так хотілося любити.

Шукав добра, а бачив зло,
Що наповняло душу часто,
Гадав, в житті не повезло,
А так хотілось мені щастя.

І лиш тепер, з вершини літ,
Гріха зрікаючись свойого, 
Збагнув, що люди на землі
Стають нещасними без Бога.

Сергій Рачинець

Прийдіть!
Прийдіть усі, хто змучений гріхами,
До ніг Христових тягарі зложіть;
Загоїть Він сердечні ваші рані...
Прийдіть усі знеможені, прийдіть!

Прийдіть до Нього, як колись Марія,
Він біля серця вашого стоїть,
Він хоче дать вам радості й надії,
Тому, не гайте часу, а прийдіть!

Він прийме вас, наділить вас спокоєм,
Лише Йому все горе розкажіть.
Посадить вас вечеряти з Собою...
До вашого Спасителя прийдіть!

Сьогодні Він ще ніжно закликає,
Від серця ви Його не відженіть,
А Він вам дасть велике щастя раю...
Тому, не гайте часу, а прийдіть!

Михайло Подворняк


