
Газета Західної  конференції  
Церкви Адвентистів сьомого дня

Гучно грають сурми в селі Ільниця с.2

№151
червень 2018

Боже Слово для зранених душею і тілом с.3

«Країна здоров’я» в Костополі с.4

Мрії «Надії» збуваються с.6



2 № 151 червень 2018Надії
Голос

№ 150 травень 2018Надії
Голос
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Олександр Мосійчук

Гучно грають сурми в селі Ільниця

28 квітня 2018 року в селі Іль-
ниця  святкували 50-річчя духового 
оркестру. Це була особливо радіс-
на подія для тих багатьох, хто мріяв 
про духовий оркестр у їхній грома-
ді, і ця мрія здійснилась.

А починалося все в далекому 
1967 році, коли 19 березня Іван Гле-
ба і Анна Хіминець задумали одру-
житися. А щоб весілля було справді 
гучним, вирішили запросити на на 
цю святкову подію духовий оркестр 
із села Пожарки Волинської облас-
ті. Але в ті часи це було не так легко 
здійснити. Потрібно було просити 
дозволу у влади. Але і це не стало 
на заваді. Коли прийшли до голо-
ви райвиконкому просити, щоб на 
весіллі грав духовий оркестр, той 
відповів: «А що то за весілля без 
музики?», і дав письмовий дозвіл. 

І ось перша мрія здійснилася - 
весілля відбулося. Всі були задово-
леними. Але оркестр поїхав, гості 
порозходилися, а мрія мати свій 
духовий оркестр залишилася.

Через декілька місяців повер-
нувся молодий, гарячий до служін-
ня хлопець Федір Попович. Коли 
йому розповіли про гучне весілля, 
у його душі загорілося полум’я лю-
бові до музики. Він запропонував 
організувати духовий оркестр в 
Ільниці. Його підтримали молоді 
енергійні хлопці з громади. 

Обговоривши це питання, ви-
рішили діяти. Звичайно, потрібно 
було звернутися до пастора, і це 
доручили зробити Федору Попови-
чу, який через рік мав стати зятем 

пастора. Звісно, пастор М.М. Луцьо 
підтримав цю ідею і пообіцяв до-
помогти. Брати склалися по 100 
карбованців і відправили пастора в 
Ригу, де він купив інструменти.

Всі зібралися, розібирали, кому 
яка подобається труба, і почали 
грати. Але ви можете уявити, що то 
була за гра? Як у відомій байці Кри-
лова. Тому постало наступне не-
очікуване питання: хто ж навчить 
їх грати? Вирішили запросити в 
якості керівника оркестру Анатолія 
Туніка із Чернівців. Він зібрав на-
зад усі труби і вже сам роздав кому 
яку. Почалися перші репетиції. Але 
брат Анатолій не міг так часто при-
їжджати до Ільниці аж із Чернівців, 
тому було обрано деригента серед 
місцевих - Івана Радзівіла.

Репетиції відбувалися 3 рази на 
тиждень. На дошці, за яку відпові-
дав Іван Симканинець, малювали 
ноти, а під нотами писали «0 1 2 
3», тобто яку клавішу потрібно на-
тискати. 

За неповних два місяці оркестр 
вже знав 7 творів, і новий 1969 рік 
церква вже зустрічала під супровід 
оркестру. 

Та в ті нелегкі часи тотального 
контролю не завжди можна було 
вільно збиратися. Інколи на репе-
тицію несли печиво і компот, щоб 
імітувати святкування дня народ-
ження. Були і інші перешкоди, але 
ніщо не задило збиратися 24 чоло-
вікам тричі на тиждень для гри в 
духовому оркестрі.

Багато з перших музикантів вже 
спочивають у Господі, але ще ба-
гато з них є досі активними уболі-
вальниками духового оркестру.

І хоча колектив з кожним поко-
лінням змінюється, але він завжди 
залишається дружнім і готовим до 
служіння.

Сьогодні духовий оркестр гро-
мади села Ільниці  має у своєму 
складі 35 музикантів. Керує ним 
Станіслав Ловска, який сам і розпи-
сує ноти.  В організаційних питан-
нях допомагає Михайло Волошин.

Оркестр став учасником бага-
тьох благодійних та євангельських 
зоходів. Моладі активні учасни-
ки оркестру не втрачають нагоди 
прикрасити своєю грою урочисті 
події у різних громадає не тільки 
Закарпаття, а й України. Минуло-
го року були учасниками великого 
концерту у Рівному, де їх офіційно 
зарахували до міжконфесійного 
«братства» оркестрів. Також ча-
стина музикантів стали учасника-
ми місійного конгресу в Румунії. А 
наступного року планують поїхати 
туди повним складом. 

Нехай Господь благословить 
невтомних учасників оркустру, щоб 
вони могли ще більше і з кожним 
роком досконаліше славити Госпо-
да на своїх музичних інструментах, 
а в майбутньому опанувати грою 
на золотих арфах у Новому Єруса-
лимі. 
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Події. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Микола Борсуков

«Виставка здоров’я» у Сарнах
Вже весна йшла впевненим 

кроком до літа. А на Поліссі, серед 
високих соснових лісів, мирно роз-
ташувалося гарне місто Сарни, що 
на Рівненщині. Саме у цьому місті 
20 травня 2018 року  «на вулиці, що 
Широкою зветься», на центральній 
алеї з 10 до 13 години  відбулася 
“Виставка здоровя”, яку організу-
вали та провели для жителів міста 
члени церкви АСД. А приїхали до-
помогти у цій справі брати і сестри 
зі села Берестя, Дубровицького ра-
йону. 

Ранкове сонце освітлювало 
стенди, які поволі розкладали, на-

мет для літератури, столик для ви-
мірювання тиску... Звичайні стенди 
доповнилися новими: “Скандинав-
ська хотьба”, “Простити заради 
здоров’я”. Все розкладено, всі за-
йняли свої відповідальні місця біля 
стендів. І ось - звернення до людей, 
які проходили повз, дружнє   спіл-
кування, запис на клуби для покра-
щення здоров’я. Служили щиро: 
кому тиск виміряли, кому пораду 
дали, хтось склянку чистої води 
отримав в спекотну погоду, хтось 
добре слово почув. Ісус казав:  “Я 
прийшов, щоб ви мали життя, і з по-
достатком щоб мали” (Іван.10:10). І 

у цій справі відкривався Бог, Який 
дбає про здоров’я і життя людини. 

Розповсюджено багато різних 
буклетів, газет. Були нові знайом-
ства. Йшов запис на клуби, семі-
нари - тренінги: “Дихайте вільно”, 
“Зніміть окуляри”, Скандинавська 
хотьба”, “Простити заради здо-
ров’я”, “Клуб фізичного та духов-
ного здоров’я”. І все це за короткий 
час Бог зробив через таких простих, 
посвячених людей, які, залишивши 
свої справи, зібралися з любов’ю 
послужити людям. І все це для того, 
щоб відкрити Христа — Доброго, 
Люблячого, Дбайливого Спасителя. 

Олександр Резніков

Слово Боже для зранених душею і тілом

19 травня 2018 року церква 
Адвентистів сьомого дня за спри-
яння Українського біблійного то-
вариства відвідала Військово-ме-
дичний клінічний центр Західного 
регіону аби підтримати молодих 
бійців, які втратили кінцівки, по-
жертвували своїм здоров’ям, щоб 

виконати поставлене перед ними 
завдання. У рамках благодійного 
проекту Українського біблійного 
товариства «СЛОВО ЗЦІЛЕННЯ» 
військовослужбовці отримали у 
подарунок спеціальне видання Бі-
блії – особливу духовну підтримку 
в цей складний час.

Варто відмітити, що 
наша церква співпрацює з 
Біблійним товариством не 
тільки у цьому, а ще у ба-
гатьох інших благодійних 
заходах.

Щиро запрошуємо вас 
підтримувати цей проект 
молитвами, а також по-
жертвами. Ми знаємо (і 

переконуємося в цьому щодня), 
що Добрий Господь бажає зцілити 
навіть найбільш зранену душу, та 
віримо: кожна молитва, кожна леп-
та буде помножена Ним і принесе 
розраду й мир для багатьох наших 
співвітчизників, вселить у їх серцях 
надію і любов. 
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Леся Рахильчук

“Країна здоров’я” в Костополі
В неділю 10 червня костопіль-

ська громада провела святковий 
захід для дітей «Країна здоров’я». 
Долучилися до програми також су-
сідні громади.

Початковим етапом в заході 
була реєстрація, де бажаючі отри-
мали наліпки зі своїм ім’ям та ло-
готипом «Країни здоров’я». Після 
чого їх було розприділено в коман-
ди на чолі з наставником.

Для дітей були представлені 
різні конкурси та естафети, але пе-
редували цьому проходження по 
станціях із стендами про основи 
здорового способу життя. Команди 

отримали обхідні листи, які впро-
довж програми мали заповнити, а 
на завершення мали можливість 
отримати подарунки.

Захід відвідало близько 200 ді-
тей. Разом з ними також приходи-
ли їх батьки, які мали змогу й самі 
взяти участь у розвагах та отрима-
ти додаткову інформацію про здо-
ров’я та способи його покращення.

Найбільш запам’ятовуючим 
атракціоном для дітей стала пере-
права, яку координували слідопити 
з міста Дубно, батут та вправи на 
командну організацію. Але були 

такі дітки, що віддали перевагу ру-
коділлю або ляльковому театру.

“Все було дуже вражаюче. Я б 
хотіла знову пройти всі станції та 
ще пострибати на батуті”,- розпові-
ла Марина, учасниця «Країни здо-
ров’я». ЇЇ мама додала, що бачила 
свою дитину щасливою та захопле-
ною, тому варто подібні заходи ро-
бити частіше.

Враження організаторів заходу 
теж не менш приємні. Бо, на дум-
ку багатьох, працювати з дітьми не 
тільки весело, а й повчально, бо є 
багато того, що ми можемо повчи-
тися у них.

Микола Пельц

Дияконське рукопокладання в громаді села Затурці

       19 травня в громаді села Затурці, 
що на Волині, відбулося особливе 
урочисте служіння для Господа, 
під час якого було здійснено 
рукопокладання старшого диякона 
громади Дениса Шахновського. 
Брат Денис вже довгі роки 
відповідально здійснює дане 
служіння. Його дружина Наталія 

та двоє синів завжди поруч, щоб 
бути підтримкою в служінні своєму 
чоловікові і татові. Духовні роздуми 
під час проповіді були про служіння, 
яке є принципом Царства Божого. 
Про Служителя, Яким є Бог, а також 
усі небожителі. Розглядалися на 
основі Слова Божого принципи 
дияконського служіння. Проповідь 
а також молитву посвячення 
здійснив пастор Іван Андрейчін. 
Після молитви зі словами 
привітання до сім’ї Шахновських 
звернувся пастор. Від імені всієї 
громади привітав пресвітер 
Олександр Вишневський, на 
славу Божу прозвучала пісня з уст 
Світлани Шевчук. Під час служіння 
відчувалася дружня сімейна  

атмосфера і, мабуть, кожен 
відчував присутність Божественної 
Особи — Святого Духа. По 
завершені служіння члени церкви 
підходили до дияконської сім’ї, 
щоб особисто привітати і висловити 
слова підтримки.

Події . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Виконуючи місію . . . . . . . . . .
Марія Власюк

Навчання для майбутнього

13-16 червня на  території Укра-
їнського гуманітарного інституту 
відбулася ІІ педагогічна конферен-
ція “Навчання для майбутнього”. 
Назва цього заходу має подвійне 
значення: це навчання майбутньо-
го покоління, а також те, що хри-
стиянська освіта має далекосяжну 
мету – допомогти вихованцям ста-
ти громадянами майбутнього Не-
бесного Царства.

Закінчився навчальний рік, 
клопотів у педагогів поменшало, 
і більше 250 працівників освіти зі-
бралися, щоб підвести підсумки 
навчального року, поділитися до-
сягненнями, разом помолитися за 
проблеми і надихнутися на нові 
звершення. На західі були присут-
ні педагоги близько 20 адвентист-
ських навчальних закладів, пред-
ставники МОН України, а також 
регіональних відділів освіти.

Із Західної конференції були 
представники із 5 навчальних за-
кладів. До речі, це рекордна кіль-
кість адвентистських шкіл в одній 
конференції на Україні. Це Львів-
ська середньоосвітня школа “Живе 
Слово”, Мукачівська та Ільницька 
початкові школи, Тячівська серед-
ньоосвітня школа «Щасливе місто» 
та Центр розвитку дитини «Надія», 
що в Луцьку.

Програма семінару була наси-
ченою і різносторонньою. Увагу 
приділили не лише вдосконален-
ню вчителя як педагога, а також і 
його фізичному і психологічному 
здоров′ю завдяки лекціям профе-
сійного терапевта Олексія Опаріна 
та психіатра Юрія Бондаренка. 

Представники адвентистських 
шкіл з різних регіонів представля-
ли свою роботу, надбання і досві-
ди, ділилися проблемами, адже у 

наш економічно непростий час їх 
достатньо, особливо коли справа 
стосується відкриття чи розвитку 
такого великого проекту, як шко-
ла. Проте наш Великий Вчитель 
допомагає не зупинитися не перед 
якими проблемами, а Його силою 
подолати їх. Адже християнська 
школа – це потужний інструмент 
позитивного впливу не тільки на ді-
тей, а й на їх батьків. 

Тому дуже важливо підтримати 
християнські школи у нашому ре-
гіоні та по всій Україні молитвами, 
участю у їх развитку а також, у кого 
є така можливість, і фінансово. 

На сторінках цього випуску га-
зети «Голос надії» ми познайоми-
мося із найменшими учасниками  
освітнього служіння в нашій кон-
ференції, так званою «маленькою 
школою», ЦРД «Надія», що у Луць-
ку.

Світлана Окуневич

Мрії “Надії” збуваються
Місто Луцьк з насленням 

близько 216 тисяч осіб має 
3 громади Церкви Християн 
Адвентистів сьомого дня. 
Щотижневі Богослужіння радісною 
хвалою доповнюють діти та молодь, 
яким Господь довіряє особливу 
мету життя – співпрацювати з 
Ним в поширенні Благої вістки 
кожній людині. І для досягнення 
цього високого покликання перед 
батьками ставиться головне 
завдання – виховати своїх дітей так, 
щоб вони були гідними найвищого 
служіння життя. «Вдосвіта сій 
насіння твоє, і ввечері хай не 

ослабне рука твоя, бо не знаєш, 
котре зійде, чи це, чи те, і чи обидва 
разом добрі» (Еклезіаста 11:6).

Як дати справжню якісну осві-
ту підростаючому поколінню? Як 
зробити Біблію найкращим підруч-
ником для формування істинного 
світогляду у дітей? Як регулярно 
доносити людям пізнання Ісуса 
Христа?  Такі питання постійно тур-
бували молоді розуми братів Сергія 
Остапенка, Руслана Бойчука, Ан-
дрія Матвійчука, Сергія Музичука, 
Володимира Горбатюка та багатьох 
інших після відвідання адвентист-
ської школи «Живе Слово» у місті 

Львові. Отримане натхнення не 
проходило з плином часу, і молоді 
люди усвідомлювали, що то «Бог 
викликає в вас і хотіння, і чин за до-
брою волею Своєю» (Фил. 2:13). І 
вони довірилися Йому: мріяли, мо-
лилися і діяли, радилися і невтом-
но працювали. Задум створити при 
громаді Приватний навчально-ви-
ховний комплекс «Дошкільний на-
вчальний заклад – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів “Надія”» під-
тримав пастор обласного духовно-
го центру Анатолій Антонюк, рада 
громади №1, небайдужі брати та 
сестри. (Продовження на стор. 6)
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Виконуючи місію . . . . . . . . . .
Світлана Окуневич

Мрії “Надії” збуваються
(Продовження. Початок на стор.5)
В березні 2015 року семеро 

перших вихованців разом із бать-
ками увійшли в просторий чудово 
обладнаний клас. У святковій не-
вимушеній атмосфері діти позна-
йомилися зі вчителями та один з 
одним, а батьки, дізнавшись про 
християнське спрямування вивчен-
ня предметів, з радістю погодилися 
на майбутню співпрацю з педаго-
гами. Була духовна настанова пас-
тора, спільна молитва та дружнє 
спілкування за святковим столом. 
Першими вчителями стали Анна 
Остапенко, Карина Шевчук, Світ-
лана Окуневич, музичний керівник 
Юлія Павлюк. Кожен новий день 
починали з молитви, а тоді ішли до 
дітей, передаючи їм краплина за 
краплиною отримане натхнення та 
любов Бога. Діти роздумували про 
життя Ісуса Христа і Його величну 
мету спасіння, вчилися довіряти 
Йому свої серця і радіти відповідям 
на молитви. Крізь призму пізнан-
ня Бога вони отримували необхід-
ні навички логічного мислення та 
математики, української та англій-
ської мови, розвивалися у фізично-
му та творчому напрямках. Разом з 
дітьми навчалися вчителі, підбира-
ючи кращі методики, запозичуючи 
досвід інших християнських шкіл та 
здобуваючи власний.

Наступний 2015-2016 навчаль-
ний рік Бог благословив особливим 
чином, довіривши нашій опіці 15 
дошкільнят. І вже не було потре-
би в засобах реклами, її «в живу» 
здійснювали батьки діток першого 
випуску. І знову було свято знайом-
ства з новими дітьми та їх батьками 
1-го вересня, цікаві творчі уроки, 
веселі перерви, новорічне та ви-
пускне свято. Вихованці оркестру 
дзвіночків під керівництвом Дани 
Доманської радували слухачів ви-
конанням чудових музичних творів. 

Мрія відкрити школу в першу 
чергу для дітей церкви була ско-
ригована Богом згідно Його волі і 
переросла у місійно-освітній про-
ект, метою якого є відкривати усім 

без обмежень дітям та їх рідним 
велику Божу любов і план спасіння. 
І Господь робив чудеса! Наступно-
го 2016-2017 навчального року Він 
привів до нас 31 дитину. 

Стало доброю традицією щомі-
сяця за участю коштів небайдужих 
братів та сестер Луцьких громад 
кожній сім’ї дарувати газети «Моя 
здорова сім’я» та «Скарбничка». 
Під час випускного свята діти щоро-
ку отримують пам’ятні подарунки 
та дипломи, а батьки – чудову мі-
сійну літературу для продовження 
пізнання Господа. 

А Бог і далі продовжував нас 
вести і спонукати до чергової ра-
дості: 2017-2018 навчальний рік 
увінчався випуском 50 дітей, з яких 
лише 3 відвідували адвентистську 
церкву. Така кількість вихованців 
змусила посвячених братів швидко 
підготувати і обладнати додаткову 
класну кімнату та гардеробне при-
міщення. І з 1 вересня вже у двох 
класах проводили заняття чотирьох 
груп дошкільнят: «Сонечка», «Світ-
лячки», «Мурашки» та «Бджілки». 
Ми молилися про формування і 
ріст педагогічного колективу, і Бог 
долучив до цього служіння сестер 
Наталію Савку, Ольгу Овчаренко 
та Олену Ольхович. З радістю діти 
відвідують гурток творчості, який 
очолила Ірина Антонюк. Запрацю-
вали гуртки англійської мови та лі-
кувальної фізкультури. 

Малюки з перших занять полю-
били найкращу у світі книгу – Бі-
блію, з якої щодня читали повчаль-
ні історії про величні діла Господа. 
Кожен хотів мати свою власну для 
читання вдома разом з батьками. І 
ми разом з дітьми щиро молилися 
про це і вірили, що Бог подарує їм 
таку можливість, бо це – Його воля. 
І вже за два місяці місіонери з Бель-
гії пожертвували кошти на місійну 
роботу. Коли ми звернулися в міс-
цевий книжковий центр до Віталія 
Шевчука та Галини Матвійчук з про-
ханням замовити нам 50 Біблій на 
цю суму, то вони відповіли, що ці 
книги вже є в наявності в кількості 

52 екземпляри і треба доплатити 
лише 30 гривень. Нам залишилося 
взяти ці книги, підписати кожній 
дитині, як пам’ятний подарунок, 
і урочисто вручити, подякувавши 
Богу за чергову відповідь на дитячі 
молитви! На церемонію вручення 
Святого Письма дітям ми запроси-
ли тих самих місіонерів, розповів-
ши їм про Боже провидіння. Став-
ши в коло, малюки щиро дякували 
Богу за їх першу відповідь на мо-
литви і такий цінний подарунок. На 
очах гостей були сльози… 

Поступово, крок за кроком, під 
впливом Духа Святого змінюються 
характери дітей, їх мислення і по-
ведінка, а вони, у свою чергу, не-
суть цей вплив у свої сім’ї. Спільні 
молитви за проблеми батьків, чу-
дові відповіді Бога на молитовні 
прохання, спілкування на біблійні 
теми протягом навчального року 
роблять свою справу. І, можливо, 
не завжди нашим очам відкрито 
результати таких відносин, але ми і 
далі молимось за цих діток і їх сім’ї, 
віримо, що добре посіяне зерно 
зросте. 

Все почалося з мрії про школу, 
де панує атмосфера доброзичли-
вості, радості і любові. Частково ця 
мрія збулася. Молимося і віримо, 
що Господь допоможе нам здійс-
нити задумане: знайти і підготува-
ти відповідні приміщення для по-
дальшої роботи Центру розвитку 
дитини, побудувати нову простору 
загальноосвітню школу та школу 
мистецтв, отримати необхідні лі-
цензії на впровадження освітньої 
діяльності. Щиро просимо молити-
ся про втілення Божого плану щодо 
християнської освіти наших дітей.
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Сторінка здоров‘я . . . . . . . . . .
Друзі і вороги у нашому домі

Влітку, коли за вікном так багато 
зелені, хочеться, щоб і вдома було її 
більше. Дехто вважає, що вазони в гор-
щику - річ чисто декоративна. Проте це 
далеко не так. Рослини також вплива-
ють на нас, якщо живуть поруч. І серед  
них є ті, що ефективно виконують роль 
кондиціонера, іонізатора, дезинфіка-
тора та антидепресанта. Але є і такі, що 
можуть нам зашкодити. 

Отже, які рослини у списку наших 
друзів:

«Тьощин язик» або по-науковому 
сансевієрія (Sansevieria) є справжнім 
генератором кисню. Крім того, ця рос-
лина захищає від токсинів, що виділя-
ються синтетикою і лінолеумом. 

Хлорофітум. Це однa з найбільш 
корисних кімнатних рослин. Листя 
хлорофітума очищає повітря від шкід-
ливих речовин, які виділяються з ме-
блів, ламінату, газової плити. За добу 
рослина поглинає до 80 % шкідливих 
мікроорганізмів. Є зволожувачем пові-
тря. Додайте у грунт подрібнені таблет-
ки активованого вугілля, і зволоження 
збільшується у кілька разів. Хлорофі-
тум добре вирощувати людям-алерге-
тикам та хворим на респіраторні за-
хворювання, оскільки він дуже добре 
очищає повітря. Для очищення повітря 
в кімнаті площею близько 20 квадрат-
них метрів достатньо 6 екземплярів 
рослин.

Крім того, що листя алоє має уні-
кальні цілющі властивості, навіть коли 
ця рослина просто стоїть у вас на під-
віконні, то приносить багато користі, 
очищуючи повітря від тих же фор-
мальдегідів і хвороботворних бакте-
рій.  Варто алоє ставити у спальні, адже 
цей вазон саме вночі виділяє кисень і 
поглинає вуглекислий газ. 

Драцену також можна віднести 
до найпотужніших зелених „філь-
трів“. Вона видаляє з повітря більше 
70% шкідливих домішок, які можуть 
виділятися з неякісних синтетичних 
покриттів, лінолеуму і ДСП. Драцени 
переробляють всі ці шкідливі сполуки, 
а також знищують половину всіх існую-
чих мікробів. 

Листя лимона, що є джерелом 85 
цілющих речовин, стерилізує повітря. 
У кімнаті, де виростає лимон, переста-

ють розмножуватися хвороботворні 
організми. Ефірні масла листя лимо-
на, апельсина, грейпфрута, помаранчі 
та інших цитрусових здатні знижувати 
підвищений артеріальний тиск, нада-
вати відчуття бадьорості і покращувати 
загальний стан, підвищувати мозкову 
активність.

Більш корисний кактус з довгими 
голками. Ця рослина вбиває мікроби 
і знижує шкідливу іонізацію повітря, 
захищаючи нас від електромагнітного 
випромінювання. Одне застереження: 
якщо у вашому домі є допитливі ма-
ленькі діти, ставте ці вазони в недо-
ступному для них місці, адже колючки 
цих рослин можуть боляче поранити їх 
ручки.

Фікус.  Крім насичення повітря 
киснем, зволоження й очищення від 
токсинів, фікус виділяє фітонциди, що 
пригнічують життєдіяльність мікроор-
ганізмів (він діє навіть ефективніше за 
часник). Глянець листя фікусу затримує 
багато пилу. Але оскільки кисень фікус 
виробляє в денний час, а поглинає - 
вночі, то ставити горщик з цією росли-
ною в спальню, а тим більше, в дитячу, 
не рекомендується. 

Пеларгонія (герань) виконує функ-
цію «домашнього лікаря» при функці-
ональних розладах нервової системи. 
Аромат герані знімає нервову напру-
гу, допомагає при безсонні, неврозах, 
стресах, а також при онкології. Виді-
лювана нею речовина гераніол надає 
антивірусну та антибактеріальну дію, 
вбиває віруси стафілококів і стрептоко-
ків. А ще пеларгонія начебто «висмок-
тує» чадний газ і вогкість, відлякує мух, 
освіжає застояне повітря.  Але одне за-
стереження: різкий запах герані може 
викликати алергію. 

Монстера не тільки збагачує при-
міщеня киснем і озоном, але й покра-

щує мікроклімат, створює комфортний 
рівень вологості. Поглинає шкідливий 
формальдегід, який виділяють деякі 
будівельні матеріали. Виділяє біологіч-
но активні речовини, які допомагають 
боротися з деякими бактеріями, віру-
сами і грибками. Монстера має гарні 
великі листя, які затримують на своїй 
поверхні пил. Але ... її сік дуже шкід-
ливий для людини. Він моментально 
викликає опік шкіри, а якщо він по-
трапить в очі, слід терміново промити 
їх водою, потім відваром ромашки, 
а потім відправлятися на прийом до 
лікаря. У випадку, якщо тварина або 
людина ковтне сік, то це моменталь-
но викличе печіння в роті, буде рясно 
виділятися слина. Тому з цією росли-
ною слід поводитися вкрай обережно: 
обрізати спеціальним інструментом, 
пересаджувати у рукавичках, а якщо у 
вашому домі є діти, краще подарувати 
монстеру сім′ї, в якій їх немає. 

Дифенбахія. Гарна, висока росли-
на, відмінно очищає повітря, вбиває 
стафілококи, очищує повітря від токси-
нів. Чудово активує мозкову діяльність, 
хороша для офісів. Але сік рослини 
отруйний. Не можна допускати попа-
дання його в порожнину рота, інакше 
може викликати сильний набряк. 

Однак часто поруч з нами виявля-
ються рослини, які є досить небезпеч-
ними, а особливо для дітей.

 Олеандр. Сік цієї рослини містить 
велику кількість алкалоїдів і глікозидів. 
При потраплянні в організм він може 
викликати порушення серцевої діяль-
ності, а в великих дозах може бути 
смертельно небезпечним.

Азалія. Якщо шматочок її листка 
потрапить у шлунок, почнуться судоми 
і коліки. 

Звичайно, це далеко не всі росли-
ни, які можна вирощувати під дахом. 
Однозначно, варто більше дізнатися 
про тих, хто живе з нами в одній кім-
наті, про кімнатні рослини. Щоб поруч 
з нами не виявилися вороги, а друзів 
можна завести побільше. Але тут та-
кож без фанатизму, бо кожна рослина 
– це живий організм, якому потрібне 
не тільки сонце і волога, а ще й життє-
вий простір. 
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