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НАУКА І ХРИСТИЯНСТВО

ЗАХИСНИКИ ЖЕНІ
(ІМУННА СИСТЕМА)

У    Жені піднялася температура до 
37.8°, і майже цілий день вона про‑

лежала в ліжку. Зазвичай вона, бадьора 
й весела восьмирічна дівчинка, майже 
всі вихідні проводить із друзями. Але 
сьогодні їй щось не кортить погуляти. 
Ще вчора вона почувала себе пречудо‑
во, а сьогодні вранці у неї почало боліти 
горло.

Звичайно, Жені дуже себе шкода. 
Та, з іншого боку, їй дуже подобається 
бути в центрі уваги. Коли б то ще тато 
з мамою так про неї піклувалися! А ще 
глибоко в душі вона знає, що я теж до‑
помагаю їй, хоча ми з нею й не знайомі 
особисто. Але дівчинка не здогадується, 
що якби не я, вона не впоралася б на‑
віть із легкою застудою. Завдяки моєму 
дивовижному Творцеві, Господу Ісусові 
Христу, я виникла задовго до того, як 
Женя народилася, щоб постійно нагля‑
дати за Женіним здоров’ям  — удень і 
вночі. Я — Женіна імунна система.

Узагалі‑то правильніше було б ска‑
зати не «я наглядала», а «ми нагляда‑
ли». Тому що, як і всі органи й тканини 
Женіного тіла, я складаюся з мільярдів 
клітин. Та все ж я не така, як інші орга‑
ни, тому що знаходжуся в усіх частинах 
тіла, а не в якомусь одному місці (на‑
приклад, у серці чи в оці). Мої кліти‑
ни невтомно пересуваються по всьому 
Женіному тілі в пошуках неполадок.

Мій найкращий друг  — шлунок —  
якось сказав, що я схожа на зграю диких 
африканських хижаків. А коли я запи‑
тала, яких саме хижаків, він пробурчав: 
«Та багатьох». Іноді мій друг стає дуже 
буркотливим. Воно й зрозуміло: спро‑
бували б ви перетравити те, що іноді 
в нього потрапляє. Якось Женя з’їла 
бутерброд із маринованим огірочком, 
додавши трохи майонезу й арахісового 
масла. У‑у‑у! Тут будь‑хто забурчить!

Ось уже декілька днів у мене сила‑
силенна роботи. І мій друг мав рацію, 
коли порівнював мене з хижаками. Мої 
клітини, можна сказати, завжди в по‑
шуках здобичі. Хоча іноді я не розумію, 
як ми, такі різні й незвичайні створін‑
ня, можемо так злагоджено охороняти 
Женю від інфекцій. Однак я прекрасно 
знаю, що це з волі Ісуса ми так бездо‑
ганно організовані.

Ось що відбувається всередині Жені 
останні кілька днів. На початку тижня 
моя хазяйка гралася з дівчинкою, у якої 
була застуда. На жаль, Женечці не по‑
таланило — кілька вірусів застуди вирі‑

шили трішки пожити в неї в горлі. Але я 
пам’ятаю, навіщо Господь створив нас! 
Тільки‑но ці бридкі віруси пробралися 
всередину Жені, я блискавично послала 
ціле військо особливих кров’яних клі‑
тин — поліфагів, щоб вони справилися 
з паном Вірусом Застуди. Як стрімкі 
гепарди, поліфаги ринулись на пошуки 
здобичі.

Та, на жаль, коли потрібна кількість 
поліфагів дісталася Женіного горла, ар‑
мія вірусів уже захопила клітини носо‑
горла. Мигдалини відразу ж укрилися 
білими цяточками1, що утворилися на 
тих місцях, де билися й загинули віруси 
з поліфагами. Я змогла затримати віру‑
си застуди в Женіному горлі, але цілко‑
вито перемогти їх мені не вдалося.

Поліфаг
Проте мене так просто не візьмеш! 

Бог дав мені неперевершений арсенал, 
і ось у бій вступають мої доблесні мис‑
ливці  — макрофаги. Макрофаги най‑
більше подібні на гієн  — вони такі ж 
невтомні і їдять майже все підряд — і 
живе, і мертве. Макрофаги, які живуть у 
Жені в крові, називають моноцитами. І 
якщо вже порівнювати їх із тваринами, 
то вони — крокодили. Від мікробів, які 
потрапляють у кров, в одну мить і сліду 
не залишається. Тільки‑но макрофаги 
прибули в Женіне горло, вони готові 
були знищити непроханих гостей, та 
бридкі віруси не хотіли здаватися без 
бою.

Доки поліфаги‑гепарди й макро‑
фаги‑геєни оборонялися, я вирішила 
покликати їм на допомогу особли‑
ві клітини, які очікували свого часу 
в лімфатичних вузлах. Як розлючені 
леви, накинулися ці Т-клітини на ві‑
руси. Т‑клітини такі безжальні, що їх 
ще називають «клітини‑вбивці». Кожна 
клітина поєднує у собі смертодійність 
скорпіона й лютість лева. Вони відра‑
зу ж накинулися на інфіковані Женіні 
клітини й мертвою хваткою вчепили‑
ся вірусам у горлянку (насправді, як ви 
здогадуєтесь, ніякої горлянки у вірусів 
немає, але ви мене зрозуміли, чи не 
так?)! А відтак Т‑клітини «вприснули» 
хворим клітинам свою смертодійну 
отруту. Вони також увели в Женіну кро‑
воносну систему особливі речовини, 
які спричиняють підвищення темпе‑
ратури. Багато хто з людей уважає, що 
підвищення температури — це погано. 

Але насправді невелике її підняття спо‑
вільнює роботу вірусів і полегшує мені 
боротьбу з мікробами‑загарбниками.

Доки Т‑клітини воювали, у хатинках‑
лімфовузлах Б-клітини готували віру‑
сам невеличкий сюрприз. Б‑клітина — 
унікальне творіння Бога, що виділяє 
так зване антитіло.

Для того щоб виділяти антитіла, 
Б‑клітини мають «дозріти» й перетво‑
ритися на клітини плазми. Антитіла — 
це молекули білка, майстерно створені 
Ісусом для того, щоб знищувати інфек‑
цію в людині. Байдуже, що її спричини‑
ло — бактерії чи віруси.

Макрофаг. Т-клітина. Б-клітина
Антитіла, що виділяються в орга‑

нізм, реагують на віруси, як загін му‑
рашок, які накидаються на комаху, що 
проповзає повз них. Так само як му‑
рашки, антитіла миттєво розпізнають 
чужинця, що проник на їхню територію, 
і відразу ж атакують його. Вони впива‑
ються у віруси з усіх боків, не даючи їм 
проникнути в Женіні клітини.

Антитіла чіпляються до заражених 
клітин, щоб моїм Т‑клітинам і макро‑
фагам було легше їх знайти. Молекули, 
які називають складними білками, цир‑
кулюють у крові в Жені й приліплюють‑
ся до антитіл, щоб пошкоджені клітини 
мали «апетитніший» вигляд. Вони — як 
сіль і перець, які ми додаємо до їжі для 
смаку. І справді, макрофаги більше по‑
любляють їсти клітини, присмачені ан‑
титілами й складними білками.

Цікаво, що більшість неприємних 
симптомів застуди походять не від ві‑
русів, а від того, що я борюся з Женіною 
хворобою. Через декілька днів Жені 
стане краще. Я й багато моїх друзів че‑
каємо цього. Хоча шлунку подобається 
несподіваний відпочинок. Він гніваєть‑
ся, коли чує, що скоро йому знову до‑
ведеться працювати, як і раніше. «Вам 
би перетравлювати ці цукерочки вран‑
ці!..» — буркотить він. Що ж, йому ви‑
дніше...

Особисто мені Женін організм на‑
гадує первозданну гущавину, яку Ісус 

Макрофаг

...я дивно утворений! 
Пс. 138:14
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безпечуючи їх протиінфекційними 
антитілами з молоком матері. Без цих 
антитіл дитинчата б померли5.

Поміркуйте: хіба не дивно, що гри‑
фи нічим не заражаються, хоча жив‑
ляться мертвечиною? Роль цих птахів 
у знищенні наслідків смерті неоцінен‑
на для здоров’я всього світу, тому Ісус 
і обдарував їх огидливим, на наш по‑
гляд, апетитом. Грифи здаються нам 
потворними, та насправді їхні голі шиї 
й голови створені так з особливою ме‑
тою. Мікроби, які потрапляють на голу 
шкіру грифа, коли він їсть, гинуть під 
очисним сонячним промінням. До того 
ж, висококислотний шлунковий сік 
знезаражує повне мікробів м’ясо. 

Господь наш Ісус забезпечив вели‑
ких тварин і людей розвиненою імун‑
ною системою. Але Він добрий навіть 
до найменших Своїх створінь — у них 
Він теж вклав захисний механізм.

Ось, наприклад, жук‑плавунец. У 
нього — унікальний захист. Живе він у 
воді й постійно покривається бактері‑
ями, що населяють калюжі й ставки. У 
цього жука є свій індивідуальний де‑
зінфектор, розміщений у залозах на за‑
дній частині тіла. Жук розмазує рідину, 
яку виділяють ці залози, по всьому тілу, 
знищуючи бактерії6.

Гриф
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4	 Антитіла	—	це	білкові	молекули,	що	їх	виділяють	спеціальні	клитини	(клітини	плазми)	людей	і	багатьох	тварин.	Антибіотики	—	це	різні	поєднання	хімічних	сполук,	
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довірив охороняти мені. І навряд чи ба‑
гато хто з вас знає, скільки Бог зробив 
для того, щоб люди були живі й здорові. 
Я — відображення Його любові й турбо‑
ти про людей. Хоча мої клітини й роз‑
сіяні по всіх тканинах, а не зібрані в 
одному місці, Бог невпинно допомагає 
мені робити все можливе, щоб у разі 
потреби захистити Женю. Господь Ісус, 
мій Творець  — Великий Захисник для 
всіх нас — і великих, і малих.

Про нас є Кому потурбуватися!

ВЕЛИКИЙ 
ЗАХИСНИК
...Він [Господь] наша поміч і щит наш. 

Пс. 33:20

Захист буває найрізноманітніший. 
Лев підіймає голову, демонструючи за‑
грозливий вищір. І той, хто думав було 
напасти на лева, відразу ж зникає вда‑
лині. Колючки на трояндовому кущі на‑
гадують нам про те, що Ісус обдарував 
найпрекраснішу квітку не лише кра‑
сою, але й засобом захисту. А бджоли 
лякають деяких людей самим лише сво‑
їм дзижчанням.

Усе це приклади того, як Небесний 
Отець забезпечив усе Своє творіння 
засобами захисту. Так, практично не‑
можливо знайти рослину чи тварину, 
у якої не було б явно вираженого спо‑
собу захисту. Але вся різноманітність 
видимого захисту ніщо в порівнянні 
з неймовірно складною «оборонною 
системою», яку Ісус створив усередині 
кожної живої істоти. Те, що Він створив 
ці приховані механізми, які борються з 
невидимими хвороботворними мікро‑
бами, ще раз свідчить нам про Його 
любов. Його турбота про нас очевидна: 
Він оберігає життя не лише ззовні, але 
й ізсередини. Воістину Господь наш Ісус 
Христос не лише наш Творець, а й Ве‑
ликий Захисник.

Майже в усіх живих істотах Господь 
Ісус створив декілька «ліній оборони» — 
бар’єрів для мікроскопічних агресорів. 
Відразу ж після вторгнення мікробів зу‑
стрічають мільйони захисних механіз‑
мів і пристосувань. Приміром, корені 
рослин виробляють речовини, які діють 
як антибіотики. Це просто необхідно, 
оскільки в ґрунті навколо коренів міс‑

титься неймовірна кількість бактерій і 
грибків2. Організми тварин також ма‑
ють захисні речовини: жир і піт, що ви‑
діляються шкірою; сльози; слиз травно‑
го тракту; шлункові соки; слина.

Мікроби, які вдираються в організм, 
мають також здолати серйозні й добре 
сконструйовані фізичні перешкоди. 
Шкіра коня й слона, товста кора дерева, 
міцний екзоскелет3 комахи чи павука — 
це лише деякі приклади захисного одя‑
гу, який виткав їм Господь.

Крихітним агресорам, яким усе ж 
вдалося здолати цей зовнішній захист, 
доведеться зустрітися з непереверше‑
ною армією спеціальних клітин або 
речовин, що знищують усе чужорідне. 
Більшість тварин має величезну кіль‑
кість клітин‑пожирачів (фагоцитів). 
У хребетних (риб, земноводних, реп‑
тилій, птахів і ссавців) фагоцити двох 
видів: поліфаги і макрофаги. Фагоци‑
ти безхребетних (тварин, у яких немає 
хребта) називають гемоцити. Вони є 
і в комах, і в павуків, і в молюсків, і в 
черв’яків, і в раків. Фагоцити відрізня‑
ються один від одного формою й розмі‑
ром, але всі вони виконують однакову 
функцію. Вони  — «механізми поїдан‑
ня», які пожирають в організмі все чу‑
жорідне.

Мікроби, яким вдалося уникнути 
фагоцитів, неминуче зустрінуться з мі‑
льярдами рухливих антитіл4 або, коли 
йдеться про безхребетних, із речови‑
нами лектинами. Антитіла й лектини, 
по‑перше, «чіпляються» за чужака‑агре‑
сора, допомагаючи клітинам‑пожира‑
чам схопити їх, а по‑друге, атакують і 
руйнують мікроби просто на місці.

У людей і ссавців є своєрідні «фор‑
теці», які перешкоджають поширенню 
інфекції всередині тіла. Вони розташо‑
вані в стратегічно важливих місцях. Ці 
фортеці — лімфатичні вузли. Вони міс‑
тять складні клітини, що виробляють 
антитіла, які допомагають схопити й 
знищити загарбників, а також спряму‑
вати в потрібний орган імунну армію 
організму. У риб немає лімфовузлів, але 
в них є органи, подібні до наших мигда‑
лин, і розміщені вони на зябрах.

Але Бог не лише створив складні 
захисні системи, а потім покинув жит‑
тя напризволяще. Коли ми уважно ви‑
вчаємо різних тварин, стає зрозуміло, 
що Він постійно турбується про кожну 
живу істоту. Дитинча зебру й слоненя 
Ісус дбайливо оберігає від хвороб, за‑

Жук-плавунець
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НАУКА І ХРИСТИЯНСТВО

Турботу Творця ми бачимо і в гу‑
сениці. Коли вона перетворюється в 
метелика, внутрішні органи гусениці 
повністю розчиняються, вивільняючи 
величезну кількість кишкових бакте‑
рій. І дивовижно влаштована імунна 
система справляється з ордою мікро‑
бів!7 Це звична подія в житті майбут‑
нього метелика, але якби таке сталося в 
людини, у неї було б важке зараження 
(перитоніт), і вона б померла.

Усі плазуни й комахи забезпе‑
чені захистом, який створив Небес‑
ний Отець, і значення цього захисту 
величезне. Уявіть собі, у світі існує 
1  000  000  000  000  000  000 комах. Це 
мільйон мільйонів мільйонів! А Ісус 
про кожну потурбувався, кожну захис‑
тив, давши імунну систему. Навіть у 
найпростішого земляного черв’яка є 
внутрішні захисники, чия будова на‑
багато складніша від будь‑якої супер‑
сучасної зброї.

Христос потурбувався не лише про 
тварин. Завдяки Йому рослини теж мо‑
жуть захищатися від мікробів. І хоча 
рослини не виділяють антитіл, вони 
просякнуті подібними на них речови‑
нами, які називають фітоалексини. Для 
посилення першої лінії оборони Ісус 
просочив кору дерев цими антибіоти‑
ками. Крім того, ефірні олії й танін до‑
помагають рослинам вистояти проти 
пліснявих грибків. Серцевина деяких 
дерев містить стильбен, який допо‑
магає уникнути дії гнильних бактерій. 
Деякі рослини містять ціанід — отруту, 
небезпечну для мікроорганізмів. Гос‑
подь також дав рослинам спосіб зу‑
пинити хворобу, якщо зараження все 
ж відбулося. Коли грибок потрапляє в 
здорову рослину, йому вдається вбити 
якусь кількість здорових клітин. Клі‑
тини, гинучи, виділяють токсини, які 
знищують грибок. Грибкова інфекція, 
зрештою, локалізується, а інша частина 
дерева залишається здоровою. Ви, на‑
певно, бачили коричневі плями на лис‑
ті різних дерев. Вони свідчать про те, 
що вторгнення кровожерливих грибків 
було зупинено.

Але Господь наш Ісус Христос ство‑
рив для тварин і рослин ще один спосіб 
захисту від інфекцій. Кожне Його тво‑
ріння було створено з індивідуальною, 
властивою лише йому хімічною струк‑
турою й комбінацією речовин. Як і всім 
іншим живим істотам, мікробам по‑
трібні конкретні поживні речовини для 
зростання й розмноження. А відбува‑
ється ось що: в деяких частинах твари‑
ни або рослини мікроб знаходить від‑
повідні речовини, а в інших — ні. Навіть 
серед людей одні заражаються ангіною, 

інші — ні. Існує величезна кількість різ‑
номанітних поєднань різних речовин, 
із яких створені живі істоти. Саме ця 
різноманітність ускладнює передання 
інфекцій від однієї рослини, тварини 
чи людини до іншої.

Ось деякі приклади:
1) люди, свині й коні хворіють на 

грип, а кролики — ні;
2) коти не заражаються кором;
3) для великої рогатої худоби си‑

бірська виразка смертельна, у 
свиней від неї болить горло, але 
собаки цією хворобою не заража‑
ються;

4) рептилії та риби не хворіють на 
сказ;

5) проказа буває тільки в людей, і 
ніколи — у тварин.

На жаль, під впливом деяких чинни‑
ків імунітет може знизитися. Переду‑
сім, він знижується з віком. Коли росли‑
на, тварина чи людина старіє, здатність 
боротися з інфекцією знижується: «ни‑
щиться зовнішній наш чоловік» — гово‑
рить апостол Павло (2 Кор. 4:16).

Дослідження показали, що стрес, 
хвороби, голодування й вживання гор‑
монів негативно впливають на опір‑
ність організму. Недостатнє харчу‑
вання й переїдання також знижують 
опірність. Високі чи низькі темпера‑
тури теж впливають на імунітет. Риби, 
наприклад, більше схильні до захворю‑
вань осінню і взимку.8 А влітку хвойні 
рослини інтенсивніше виділяють анти‑
біотики, ніж восени.9

Ісус використав на благо й негатив‑
ні чинники, застосувавши для захис‑
ту організми, що збуджують хвороби. 
Чи знаєте ви, що основні антибіотичні 
препарати, що їх використовують у ме‑
дицині й ветеринарії, виготовляють із 
мікробів, що живуть у ґрунті? І, до речі, 
такий знайомий усім запах землі похо‑
дить від пліснявих грибків, що живуть в 
землі й виділяють антибіотики.

Турботу Христа про Своє творіння 
видно в тому, як Він захищає всі живі 
істоти. Із самого початку Бог не хотів, 
щоб Його творіння піддавалося випро‑
буванням і руйнуванню. Божественним 
Своїм передбаченням Він створив за‑
хисні системи, які можуть перемогти 
інфекції рослин, тварин і людини. Хоча 
Він передбачив грандіозні відкрит‑
тя в медицині, що покращують наше 
здоров’я, переважна більшість методів 
захисту була встановлена Ним від по‑
чатку.

Отець Небесний завжди доводить сво‑
їми діями, що Він — Великий Захисник.

УТРАЧЕНИЙ 
ІМУНІТЕТ

Бог піклується про вас. Уже те, на‑
скільки дивовижно ви створені, — пре‑
красний прояв Його безмірної любові. 
Коли ви хворієте, у вас може виникнути 
запитання: «Що хорошого в тому, як я 
утворений?» Але Бог через хворобу по‑
казує нам, як сильно ми залежимо від 
Нього: без імунної системи, так доско‑
нало створеної Ним, ми всі дуже швид‑
ко захворіли б і померли. Коли ви щойно 
з’явилися на світ, Він дав вам захист від 
різних шкідливих факторів. Цей захист 
може бути ослаблений, але це не озна‑
чає, що Бог перестає любити вас. Він 
може відновити або не відновити вашу 
імунну систему, але Він готовий налаго‑
дити з вами стосунки Батька і Його ди‑
тини — тільки дозвольте Йому це.

Багато‑багато років тому люди самі 
вибрали життя, незалежне від Бога. 
Так ми втратили досконалий захист і 
турботу, які Отець Небесний призна‑
чив для нас. Створивши нас за Своїм 
образом, Він постійно піклується про 
нас, зокрема підтримуючи роботу на‑
шої імунної системи. На жаль, через 
те що люди відмовилися жити з Богом, 
ми всі страждаємо від хвороб, викли‑
каних ослабленням захисних функцій 
організму. Ми шукаємо допомоги в ме‑
дицині, але знаходимо лише тимчасо‑
ве полегшення. Тільки‑но винаходять 
ліки проти однієї хвороби, виникає 
нова. Утім залишається невирішеною 
основна проблема — наша відчуженість 
від Господа Бога, наше небажання під‑
порядкувати себе Його волі. Замість 
цього люди частенько шукають утіхи в 
алкоголі, наркотиках, фізичній любові, 
курінні, солодощах, трудоголізмі та ін‑
ших різноманітних речах. Саме вони, 
як не прикро, і є вибраними нами бо‑
гами й опорами, що дають нам при‑
марну радість і хибне відчуття безпеки. 
Але все це не лише не захищає нас від 
бід, що є у світі, але й ослаблюють нас 
і робить більш вразливими до болю й 
страждань.

У Євангелії від Луки знаходимо ди‑
вовижну історію про сина, який, узяв‑
ши батьківське багатство, пішов із дому 
в пошуках щастя. Хоча в нього було 
дуже багато грошей, йому не вдалося 
уникнути поневірянь і труднощів жит‑
тя. Зрештою він став убогим і нещас‑
ним. Історія дивовижна тим, що коли 
син, розтративши всі батьківські гроші, 
повернувся додому, батько без розду‑
мів обійняв його з любов’ю і радістю 

7	 Майкл	Эд.	Брегелин.	Иммунитет	беспозвоночных.	Берлин,	Шпрингер-Ферлаг,	1986.	С.	71.
8	 Эдвин	Л.	Купер,	Калуд	Ланглет,	Жак	Эдс.	Бьерн.	Эволюционная	и	сравнительная	иммунология.	Нью-Йорк,	Алан	Р.	Лисс,	1987.	С.	44.
9	 Л. В.	Метлицкий,	О. Л.	Озерецковская.	Иммунитет	растений	—	биохимический	аспект	сопротивляемости	растений.	Нью-Йорк,	Пленум	Пресс,	1968.	С.	19.
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Чи знаєте ви?

• Вірусів застуди є понад 200 видів!
• Дівчатка від чотирьох років 

застуджуються частіше від хлопчиків.
• Люди застуджуються не через 

переохолодження чи ходіння в мокрому 
одязі, через це може бути запалення 
легенів.

• Уже кілька століть застуду лікують 
п’явками.

і прийняв назад у лоно сім’ї. І  лише 
в рідному домі син знайшов щастя 
(Лк. 15:11–32).

Ісус розповів це, щоб ми зрозумі‑
ли, як Отець наш Небесний любить 
нас. Подивімося на наші тіла, як на 
багатство, подароване нам. Ми мо‑
жемо пустити на вітер дорогоцінний 
Божий дар — імунну систему — своєю 
надмірністю в їжі, суєтністю й усі‑
лякими шкідливими звичками. Ми 
можемо послабити, порушити й на‑
віть зовсім зруйнувати імунітет так, 
що його неможливо буде відновити. 
Але це не означає, що Бог не любить 
нас. Навпаки, Він хоче, щоб ми знову 
повернулися до Нього. Він чекає вас. 
Так, ми ніколи не зможемо не страж‑
дати від проблем або від хвороб тут, 
на землі, але ми віримо, що Бог захи‑
щатиме нас вічно там, на небесах.

Гріх — як ракове захворювання, що 
вражає світ із початку часів. А єдиний 
захист від гріха — щира віра й любов 
до Спасителя. Дві тисячі років тому 
Бог довів нам Свою любов: Він прий‑
шов на землю в Синові Своєму, Іс‑
усові, щоб узяти заразу гріха на Себе. 
Христос умер на хресті й повернувся 
до життя, щоб позбавити нас від усьо‑
го поганого, що ми вчинили в житті. 
Ісус зробив це тому, що Він ніжно лю‑
бить кожну людину, і вас особисто.

Ви можете зміцнювати свою імун‑
ну систему вправами, відпочинком і 
дієтою, уникаючи при цьому стресів. 
Але ви не молодієте, і наслідки дея‑
ких учинків уже неможливо виправи‑
ти. Але навіть якщо ви втратили свій 
імунітет, ви не втратили можливості 
придбати вічність на небесах із Бо‑
гом. Імунітет може зникнути, Божий 
дар спасіння — ніколи.

Отже, наш духовний зв’язок із Бо‑
гом, перерваний гріхом, може бути 
відновлено. Навіть для тих, хто ніколи 
не звертався до Бога, в Христі є надія.

Якщо ви бажаєте перебувати в 
турботливих Божих руках навіки віль‑
ними від болю й хвороб, розпочніть із 
молитви. Наприклад, такої:

«Милостивий Боже! Я усвідомлюю, 
що жив без Тебе і що це великий гріх. 
Пробач мені через Сина Твого, Ісуса 
Христа, через Його смерть на хресті. 
Ісусе, будь ласка, увійди швидше до мого 
серця і стань моїм Царем і моїм Богом. 
Я приймаю Твій дар вічного життя. 
Навчи мене жити так, як Ти цього хо-
чеш. Благаю про це в ім’я Господа Ісуса 
Христа. Амінь».

Рік Дестрі,  
доктор медицини
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Д
О

Д
АТ

О
К Віруси — найкрихітніші з усіх живих Божих творінь. 

Якби ваш зріст сягав 13 кілометрів, то вірус, що сидить 
у вас на плечі, був би не більшим від піщинки.

Через цей вірус 
у людей бувають 

бородавки.

Цей вірус 
спричиняє 

грип.

А через цей вірус болить 
горло в кроликів, кіз, овець 

і людей.

Це вірус кору. 
Щеплення захищає 

нас від нього.

Цей симпатичний вірус 
знищує бактерії.

Це один із 200 
вірусів, що 

спричиняють 
звичайну застуду.

По горизонталі:
1. Клітини тіла, ненажерливі, як гієни, — це 

_______________.
4. Деякі рослини, щоб убити мікроби, 

виділяють _______________.
5. Антитіла — це _______________, які 

допомагають боротися з інфекцією.
7. Клітина, яка поїдає все чужорідне для 

організму — це _______________.
По вертикалі:

2. Лімфовузол — це _______________, що стоїть 
на шляху мікробів, які хочуть потрапити в 
організм.

3. Піт, сльози, _______________ допомагають 
захищати організм від мікробів.

6. _______________ — клітини, тисячі яких 
гинуть на мигдалинах.

8. _______________ — хвороба, на яку не 
хворіють кролики.

9. __________ — птах, що харчується падаллю.
10. _______________ гине під променями сонця.

Знайдіть віруси-близнята Знайди слово

Б і Ж — віруси-близнята

А

В

Д

Ж

Б

Г

Е

З

Банк слів:
вірус
горло
гриф
гусениця
захист
інфекція
кислота
клітина
кір
моноцит
піт
застуда
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Кросворд

Усі слова, 
використані 
в кросворді, 

є в тексті 
статті.
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