
Члены нашего коллектива помогают нашей общине с 1991 года!
Многолетний опыт работы и профессиональный сервис к Вашим услугам!

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

Предлагаем бесплатные услуги переводчиков и помощь в культурной и социальной адаптации  
беженцам, которые проживают в округе Сакраменто.

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

- Заполнить документы на грин-карту, 
- Приглашение в гости, 
- Перевод любых документов, 

- Американское гражданство, 
- Готовим документы на любые паспорта, 
- Нотариальные заверения, 

- Поставить паспорт на консульский учёт, 
- Травел-паспорта, 
- Любые доверенности.

Славянский центр помощи помогает всем!

С О К Р О В Е Н Н Ы Е  И С П О В Е Д И

Продолжение на стр.3

Особливий шквал 
насмішок вилив-
ся  на  доктрину 

воскресіння. Насмішники 
знаходилися в усі періоди 
Церкви. Афіняни висміяли 
Павла, коли почули з його 
уст про воскреслого Христа 
(Дії Ап.17:32). В післяапос-

тольський період з’явився 
язичницький філософ – епі-
куреєць Цельс, який на-
смішливо стверджував, що 
воскресіння мертвих – це 
шалене східне безглуздя. 
Ту ж саму ідею в тому ж 
дусі провадив і уїдливий 
філософ-матеріаліст епохи 

«Просвітництва» Франсуа 
Вольтер, а також войовничі 
атеїсти ХХ століття.

Та при всьому цьому, док-
трина воскресіння була за-
вжди ключовою в проповідях 
Апостолів та всіх правдивих 
послідовників Ісуса Христа. 

С Л О В О  Б Л А Г О Д А Т І

Визволення, яке дає нам 
Христове Воскресіння!
Протягом всього 

двохтисячолітнього 
періоду свого існуван-
ня, християнство за-
вжди відчувало на собі 
сильний прес зовніш-
ніх переслідувань. Це 
і тиск гонінь, і тиск 
скептицизму, і тиск 
атеїзму. Уже з самого 
початку створення 
Церкви, християнське 
вчення активно ви-
сміювалося.

Продовження на стор.9

Уроки о Библии
Библия – книга Завета и открове-

ния Бога, сокровищница неисследи-
мого богатства Божьей премудрости.
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)

Межцерковная 
христианская газета 
Славянского Центра 

помощи, г.Сакраменто, 
Калифорния
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Слово и ДелоСлово и Дело
Ці слова Ісус сказав не безбожнику, 

але Апостолу Хомі. Отже, для віруючих 
людей є загроза стати невіруючим.

Є сучасне ідолопоклонство, 
якому люди приносять в жертву 
себе, тобто свій час, свою любов... 6 8

Ответы Доктора Добсона
Воспитание детей в семьях  и 

ответы на разные вопросы Доктора 
Добсона. 

Слушайте Новую славянскую волну на волне 1690АМ 
каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM

Общеобразовательная 
радиопрограмма «Здо-
ровая  семья»  о т 
Славянского Центра По-
мощи звучит в эфире уже 
несколько лет. Вещание 
программы осуществля-
ется на волне 1690 АМ, 
каждую среду, с 6:00 
до 6:30 вечера. 

Автор и ведущий данной 
программы – Иван Лещук.

Алла Воробец –  ав-
тор и ведущая радиопе-
редачи «Мы и закон», 
адвокат нашей общины.

Цель радиопередачи 
« М ы  и  з а к о н »  –  п р о -
и н ф о р м и р о в а т ь  с л а -
вянскую общину об их 
правах и обязанностях.

стр.10

Оксана Ста-
сюк  – автор и  
ведущая радиопе-
редачи «Сове-
ты психолога 
нашей общи-
ны».

Психологиче-
ское и физическое 
здоровье тесно 
взаимосвязаны.

стр.1,3, 10 стр.6

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«Я до сих пор не могу поза-

быть двух старичков прошед-
шего века... Легкие морщины на 
их лицах были расположены с 
такою приятностию, что худож-
ник, верно бы, украл их. По ним 
можно было, казалось, читать 
всю жизнь их, ясную, спокойную 
жизнь... Нельзя было глядеть 
без участия на их взаимную 
любовь... На лице и в глазах ее 
было написано столько добро-
ты... Он всегда слушал с при-
ятною улыбкою...» (Н.В.Гоголь, 
«Старосветские помещики»). 
Проникновенные строки из 
повести русского классика в 

очередной раз напоминали ему 
о смысле жизни, возрождали в 
суетном сердце желание жить 
по-Божьи. Он как-будто наяву 
представлял себе описанную 
Гоголем картину жизни и раз-
луки двух любящих сердец...

После смерти своей жены, 
старичок «был совершенно 

поражен... мутными глазами 
глядел он на нее, как бы не 
понимая... Но когда возвра-
тился он домой, когда увидел, 
что пусто в его комнате... - он 
рыдал, рыдал сильно, рыдал 
неутешно, и слезы, как река, 
лились из его тусклых очей... 

Верность до смерти
Он протянул руки... и 

сказал проникновенно:
- Всегда буду пом-

нить, что обязан дер-
жать за вас ответ пе-
ред Господом Богом...

Генрих Манн, 
«Верноподданный»

А.С.Пушкин и Н.В.Гоголь
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Новини з України
ПОЛІТИКА І УКРАЇНА

Після завершення за-
ходів 26 квітня у Чорно-
билі Президент України 
Віктор Янукович і Пре-
зидент РФ Дмитро Мед-
ведєв проведуть робочу 
зустріч у Києві.

Про це УНІАН повідомили у 
прес-службі Кремля.

«Планується, що після 
завершення заходів у Чорно-
билі Д.Медведєв і В.Янукович 
проведуть робочу зустріч у 
Києві. Очікується, що глави 
держав обговорять, зокрема, 
стан справ з подоланням 
наслідків чорнобильської 
трагедії, наданням соціальної 
і медичної допомоги ліквіда-
торам аварії, підвищенням 
рівня безпеки ядерної енер-
гетики, особливо на фоні 
подій, що відбуваються в 
даний час на японській АЕС 
«Фукусіма-1», - зазначається 
у повідомленні.

Наголошується, що крите-
рій безпеки є пріоритетним і 
в контексті співпраці Росії і 
України, що динамічно роз-

Янукович і Медведєв знову 
поговорять про митний союз

вивається,  у 
сфері ядерної 
енергетики.

Передбача-
ється, що глави 
держав також 
р о з г л я н у т ь 
найважливіші 
питання торго-
вельно-еконо-
мічної співпраці, 
включаючи вза-
ємодію двох країн у цій сфері 
з урахуванням створення 
Митного союзу і формування 
договірно-правової бази Єди-
ного економічного простору 
Росії, Білорусі і Казахстану.

Наголошується, що об-
сяг російсько-українського 
товарообороту минулого року 
практично досяг позначки 
37 млрд. дол. Сторони роз-
раховують на його подальше 
зростання, в т.ч. за рахунок 
поглиблення виробничих 
коопераційних зв'язків, вза-
ємодії у розвитку інновацій-
них технологій.

Очікується, що Д.Медведєв 

і В.Янукович обміняються 
думками щодо реалізації низки 
великих гуманітарних проектів, 
спрямованих на зміцнення 
атмосфери взаєморозуміння 
і довіри між народами Росії і 
України.

Повідомляється, що під 
час візиту Д.Медведєва за-
плановано участь глав дер-
жав і предстоятеля Руської 
православної церкви Кирила 
у меморіальних заходах в м. 
Чорнобиль, у т.ч. відвідання 
Свято-Іллінського Чорнобиль-
ського храму, музею «Зірка 
Полин». ■

УНІАН

Комуністи зажадали 
від уряду зупинити ді-
яльність харківських 
чиновників, зокрема гу-
бернатора Харківської 
області Михайла Доб-
кіна, які, на їхню думку, 
сприяють пропаганді 
неонацистської ідео-
логії.

З відповідним запитом до 
прем'єра Миколи Азарова 
звернувся народний депутат 
від Компартії Євген Царьков. 

"Представники офіцерської 
громадськості Харківщини 
звернулися до мене, щоб я як 
народний депутат зажадав від 
керівництва держави створити 
комісію з вивчення дій губерна-
тора Добкіна, який фактично 
ініціював відкриття меморі-
альної дошки гітлерівському 
колабораціоністові Сліпому в 
Харкові - місті, з якого почина-
лося звільнення України від 
фашизму", - зазначив Царьков, 
цитує прес-служба КПУ. 

Харківські ветерани по-
скаржилися на хамство у при-
ймальні Добкіна 

Він нагадав, що Дзержин-
ський суд Харкова 15 вересня 
2010 виніс рішення про демон-
таж меморіальної дошки Йо-
сипу Сліпому, однак Добкін "у 
порушення судової постанови 

Комуністи назвали Добкіна 
посібником українських неонацистів

самовільно вирі-
шив встановити 
цю меморіальну 
дошку". Депу-
тат-комуніст на-
голосив, що він 
вимагає дати не 
тільки правову 
оцінку діям Доб-
кіна як голови 
обласної дер-
жадміністрації 
в частині пере-
вищення повно-
важень, але і зробити політичні 
висновки з його діяльності. 

"Будучи представником 
партії влади, він порушує 
саму програму Партії регіонів, 
оскільки представники цієї 
партії в парламенті підтримали 
заяву Верховної Ради щодо 
65-річчя Нюрнберзького про-
цесу, в якій засуджуються 
спроби реабілітації фашист-
ських колабораціоністів", - до-
дав Царьков. 

Нагадаємо, меморіальна 
дошка на честь патріарха 
Української греко-католиць-
кої церкви (у 1944-1984 р.) 
Йосипа Сліпого вперше була 
встановлена у Харкові 2005 
року під час з'їзду Всесвіт-
нього конгресу українців у 
приміщенні колишньої пере-
сильної в'язниці. У 2008 році її 

знищили, і пізніше вона була 
відновлена на кошти Спілки 
української молоді та Фонду 
Гната Хоткевича. Вдруге до-
шку розбили в листопаді 2010 
року. 

22 лютого 2011 в Харкові 
в присутності губернатора 
області Михайла Добкіна, а 
також губернатора Львівщини 
Михайла Цимбалюка та мера 
Львова Андрій Садового до-
шка була знову відкрита. 
Церемонію намагалися зі-
рвати комуністи, які прийшли 
з плакатами "Геннадій, гідний 
син Адольфа" (мається на 
увазі мер Харкова Геннадій 
Кернес - ред.), "За пропаган-
ду фашизму - кримінальна 
справа", "Бандерівська мразь 
- геть з Харкова!" тощо. ■

кореспондент.нет

Янукович создал новое министерство
Президент Украины 

Виктор Янукович сфор-
мировал Министер-
ство аграрной поли-
тики и продовольствия 
Украины.

Соответствующий Указ 
обнародован на официаль-
ном сайте Президента. В 
документе отмечается, что 
новое министерство являет-
ся правопреемником Минис-
терства аграрной политики 
Украины, ликвидированного 

в декабре 2010 года.
Среди основных задач 

нового ведомства особый 
акцент сделан на формиро-
вании и реализации госу-
дарственной агрополитики, 
направленной на обеспече-
ние продовольственной без-
опасности государства и раз-
витие агропромышленного 
комплекса. Особое внимание 
будет уделяться государ-
ственной политике в сферах 
животноводства, сельско-

го хозяйства, садоводства, 
семеноводства, виногра-
дарства, питомниководства, 
сельскохозяйственной сове-
щательной деятельности, пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, технико-
техническому переоборудо-
ванию. Как известно, Мина-
грополитики Украины было 
ликвидировано в рамках 
админреформы в декабре 
2010 года. ■

ура-информ

Кияни довіряють Віталію Кличку
Опитування: Більше 

половини киян довіря-
ють Віталію Кличку.

У другій половині березня 
2011 серед українських по-
літиків найбільша кількість 
киян висловили довіру Віталію 
Кличку.

Про це свідчать результа-
ти опитування Українського 
демократичного кола, прове-
деного за замовленням Інсти-
туту політики. Так, за давніми 
опитування, Віталію Кличку 
довіряють 66,4% опитаних. У 
той же час не довіряють Кличку 
25,6%. Баланс довіри / недові-
ри становить +40,8%. 

Арсенію Яценюку довіря-
ють 40,9% киян (не довіряють 
47,3%). Баланс довіри / недові-
ри дорівнює - 6,4%. 

Сергію Тігіпку довіряють 
39,9% киян (не довіряють 
53,2%). Баланс довіри / недо-
віри дорівнює - 13,3%. 

Юлії Тимошенко довіряють 
38,6% опитаних (не довіряють 

53,4%). Баланс довіри / недові-
ри становить - 14,8%. 

Анатолію Гриценку дові-
ряють 32,5% (не довіряють 
42,4%). Баланс довіри / недо-
віри дорівнює - 9,9%. 

Голові Київської міськдер-
жадміністрації Олександру По-
пову довіряють 27,4% киян (не 
довіряють 44,6%). Баланс дові-
ри / недовіри становить - 17,2%. 

Миколі Томенку висловили 
довіру 25,4% опитаних (не до-
віряють 52,7%). Баланс довіри 
/ недовіри становить - 27,3%. 

Президенту Віктору Януко-
вичу довіряють 21,5% киян (не 
довіряють 67,5%). Баланс дові-
ри / недовіри становить - 46%. 

Голові Верховної Ради 
Володимиру Литвину довіря-
ють 21,3% киян (не довіряють 
69,8%). Баланс довіри / недові-
ри дорівнює - 48,5%. 

Олександру Турчинову дові-
ряють 21,2% респондентів (не 
довіряють 64,4%). Баланс дові-
ри / недовіри становить - 43,2%. 

Віктору Пилипишину дові-
ряють 11,7% киян (не довіряють 
58,2%). Баланс довіри / недові-
ри дорівнює - 46,5%. 

Борису Колеснікову дові-
ряють 9,5% опитаних (не дові-
ряють 62,1%). Баланс довіри / 
недовіри дорівнює - 52,6%. 

Олесю Довгому довіряють 
6,6% опитаних (не довіряють 
75,7%). Баланс довіри / недо-
віри дорівнює - 69,1%. 

Київському міському голові 
Леоніду Черновецькому довіря-
ють лише 1,6% киян. При цьому 
серед українських політиків 
Черновецькому не довіряє най-
більша кількість киян - 89,5%. 
Черновецький має й найгірший 
баланс довіри / недовіри, який 
складає - 87,9%. 

Як повідомлялося, за дани-
ми опитування, чверть киян го-
тові підтримати партію Віталія 
Кличка УДАР, якби вибори до 
Київради проводилися у другій 
половині березня 2011. ■

УНІАН

Рейтинг Тимошенко вдвічі вищий, 
ніж Януковича

Опитування: Пре-
зидентський рейтинг 
Тимошенко серед киян 
майже вдвічі вищий, ніж 
Януковича.

Кожен п'ятий киянин гото-
вий проголосувати за Юлію 
Тимошенко, якби президент-
ські вибори відбулися в другій 
половині березня 2011 року.

Згідно з даними опиту-
вання Українського демокра-
тичного кола на замовлення 
Інституту політики, 22,6% киян 
підтримали б Тимошенко, в 
той час як за чинного Пре-
зидента Віктора Януковича 

погодилися б проголосувати 
лише 12,1%. 

Висловили готовність 
проголосувати за Арсенія 
Яценюка 13,5%, за Сергія 
Тігіпка - 12,4%, за Анатолія 
Гриценка - 6,4%, за Олега 
Тягнибока - 3,3%, за Володи-
мира Литвина - 1,9%, за Петра 
Симоненка - 1,9%, за Віктора 
Ющенка - 0,7%. 

Проголосували б проти 
всіх 14,1%, а 11,1% опитаних 
не змогли визначитися з ви-
бором. У цілому по Украї-
ні президентський рейтинг 
Януковича трохи вищий за 

рейтинг Тимошенко, хоча і має 
тенденцію до зниження. 

Українське демократичне 
коло проводило репрезента-
тивне вибіркове опитування 
дорослого населення Києва 
19-25 березня. Усього за міс-
цем проживання опитано 800 
респондентів. Статистична 
похибка вибірки не переви-
щує 3,5%. Як повідомлялося, 
згідно з результатами до-
слідження компанії Research 
& Branding Group, лідером 
президентського рейтингу на 
сьогоднішній день є Янукович 
(22%).  ■

Азаров: Украину ждет самый 
тяжелый год в истории

Премьер-министр 
Украины Николай Аза-
ров считает, что 2011 
год станет самым 
тяжелым в истории 
Украины.

Об этом он заявил во 
время встречи с президентом 
ЕБРР Томасом Мировым. По 
словам премьера, его пра-
вительству досталось очень 
много долговых обязательств 

от предшественников.  
«В этом году мы должны 

заплатить около 90 млрд. 
гривен по всем обязатель-
ствам предшественников», 
- отметил Азаров. Премьер 
уточнил, что каждая третья 
гривна дохода в бюджет 2011 
года пойдет на погашение 
долгов. «За 20 лет такой 
тяжелый для Украины год - 
впервые», - подчеркнул он. 

При этом Азаров отме-
тил, что экономический 
курс, взятый нынешним 
правительством, уже дает 
положительные результаты. 
В частности, по словам пре-
мьера, удалось сократить 
дефицит бюджета с 5% в 
прошлом году до 3% или 
даже 2,5% в нынешнем. ■

ура-информ
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С О К Р О В Е Н Н Ы Е  И С П О В Е Д И

Верность до смерти

Часы роботы  Пон-Суб: 10-9 
               Воскресение: 12-10

Начало на стр.1

Эт о  б ы л и  с л е з ы , 
которые текли не 
спрашиваясь, сами 

собою, накопляясь от едкости 
боли... 

Он недолго после того 
жил... «Положите меня возле 
Пульхерии Ивановны», - вот 
все, что произнес он перед 
своею кончиною». Читая эти 
строки, он в очередной раз 
впитывал в себя завещание 
верных, неспособных на из-
мену и предательство мужчин 
и женщин. Неисгладимое 
впечатление получала душа 
его, трепетало сердце и за-
жигалось священным огнем, 
призывающим подражать 
сильным в верности...

«Неверующий муж освя-
щается женою верующею, и 
жена неверующая освящается 
мужем верующим. Иначе дети 
ваши были бы нечисты, а 
теперь святы» (1Кор. 7,14). 
Огромная привилегия дарует-
ся детям ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
святых и верующих роди-
телей - им дарована честь 

верность.
Жизнь текла своим чере-

дом, его дети подросли. Од-
нажды он собрал их вместе... 
Собрал, чтобы заключить 
с ними завет. Они не под-
писывали никаких обещаний, 
не давали формальных обе-
тов. Историю об отцовском 
подвиге – рассказал он им. 
Джордж Йейгер – трагичная 
история его семьи описана в 
книге Гордона Макдональда, 
«Мудрый отец»…

Однажды, Джордж, 
три его сына и уже 
пожилой отец вышли 

в море на лодке – на рыбалку. 
Тогда он и подумать не мог, 
что к концу дня, своими соб-
ственными глазами увидит, 
как три его сына и отец, один 
за другим, в совершенном 
изнеможении, захлебнувшись 
морской водой  - погибнут... 
«День клонился к вечеру, 
когда заглох мотор лодки. 
Поднялись огромные волны и 
ветер. Судно дало крен, стало 
ясно, что лодка обречена. 
Пятеро мужчин из рода йей-
геров надели спасательные 
жилеты, привязались друг к 
другу страхующей веровкой 
и бросились в море... Лодку 
утащило в бездну моря... Они 
плыли к берегу. Трехметровые 
волны и сильное течение 
делали их попытки достичь 
берега почти безсмысленны-
ми. Набрав в легкие соленой 
морской воды, погиб сначала 
один мальчик, за ним – другой, 
затем третий... Беспомощному 
Джорджу оставалось только 
наблюдать, как умирали его 
сыновья и отец... Восемь 
часов спустя, изнемогая от 
крайнего утомления, он вы-
шел на берег и из последних 
сил вытянул канат, которым 

его три сына и отец были 
привязаны к нему... «Умом я 
понимал, что никто из них не 
выжил... но отказывался в это 
верить...» 

Широко открытые 
глаза его детей - 
увлажнили слезы... 

Их сердца уже были готовы 
услышать заключительные 
аккорды отцовского завета: 
«Дети, я хочу, чтобы вы за-
помнили... Джордж до конца 
тащил своих детей, он му-
жественно исполнил свою 
отцовскую миссию, он научил 
их верить Богу, он научил их 
не бояться смерти... И я хочу, 
чтобы вы знали и никогда 
не забывали: Чтобы с вами 
не случилось, где бы вы не 
оказались, помните - Я ИЗО 
ВСЕХ СИЛ БУДУ ТАЩИТЬ 
ВАС, И ЕСЛИ ПОГИБНУТЬ 
РАДИ ВАШЕГО СПАСЕНИЯ 
– ПОГИБНУ... Душу свою по-
ложу за вас, Христос научил 
меня этому...» ■

 Из книги Ивана Лещука 
«Исповедь», 

готовящейся к публи-
кации издательством 

«Смирна»
Иван Лещук, США, 

2011, livan@usa.com

жить в доме, где обитает 
Бог. Только возмужав он ре-
ально осознал, что родиться 
в семье ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
верных и посвященных Богу 
родителей – истинное благо-
словение для ребенка. Этим 
он, дэвээровец не в первом по-
колении, смиренно дорожил... 
Превозноситься же над теми, 
кому выпала иная доля – счи-
тал преступным! Он верил в 
духовную преемственность 
благословенных поколений. 
Верил он и в то, что Божья 
сила и благодать разрывает 
наследственную цепь прокля-
тий, вырывая души из пороч-
ного круга роковой жизни; из 
жизни, как пел Игорь Тальков, 
«в которой вы все не живете, 
не живете, потому что нельзя 
это жизнью назвать». 

«С молоком матери» он 
впитал веру в Бога и пошел 
по стопам своих родителей, 
считая Церковь своим вто-
рым домом... Годы служения 
в тюрьме – всегда считал 
переломными в своей дэвэ-
эровской судьбе: «Именно в 

«зоне» я понял, что значит 
крест и плаха, что значит 
служить отверженным, лю-
бить падших и по настояще-
му зависеть от Бога. Там, 
за колючей проволокой, в 
серости и мраке тюремного 
бытия - разрушились мои 
стереотипы относительно 
служения людям и Богу. Там, 
в «тюремной» церкви, я испы-
тал благодать несравненную, 
избавился от мелочности и 
ханжества ревнующих «не по 
рассуждению» (Римл.10,2). 
Парадоксально, но именно 
среди заключенных - мне по-
новому открылась суть живого 
христианства. Бог постепенно 
сокрушал мое «религиозное» 
сердце... 

Я видел воскреше-
ние «безнадежных», 
я знаю, как звучат 

«струны» истерзанного гре-
хом сердца. Но я слышал и 
другое – пение человеческой 
души, преображенной дей-
ствием спасительной благо-
дати...

«Нет больше той любви, 

как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Иоан-
на 15,13). Анна Герман - «бе-
лый ангел» польской эстрады 
и женщина... с необыкновенно 
трагичной судьбой. В 1967, 
в Италии, она попадает в 
страшную автокатастрофу. 
Сложные переломы позво-
ночника, ног и рук, травма 
мозга, 14 дней без сознания. 
Неведомым чудом – Анна 
вернулась к жизни... 

Биографы знаменитой 
певицы в унисон от-
мечают очень важную 

деталь: Все трудные послео-
перационные годы - ее муж 
был неустанно рядом с ней. 
Покалеченная, она стесня-
лась своей внешности, она 
не могла ходить, у нее про-
пала память, она очень всего 
боялась... Будучи инженером, 
он сконструировал для «своей 
Анечки» специальное при-
способление, чтобы учить ее 
ходить. Он на руках переносил 
ее в машину, и ночью они 
уезжали на окраину города. 
Там, с большим вниманием и 
любовью, он учил ее ходить, 
шаг за шагом... Возможно по-
тому и пела она перед самой 
своей смертью Гимн Любви, 
из Евангелия (1Кор.13гл.). Для 
него же – она остается жить: 
«Вот эту песню Анечка мне 
пела на кухне, а эту, когда гла-
дила", - мужественный взгляд 
уходит куда-то в глубину. 
Збышеку тяжело слушать ее 
голос, читать статьи в прошед-
шем времени. В доме всего 
несколько ее фотографий. 
Боль не проходит никогда. Два 
человека не привыкали друг 
к другу. Они просто любили. 
Тихие, скромные, очень до-
верчивые. Люди не от нашей 
суеты...» Они завещали нам 
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Читаючи Біблію, в 
книзі Левит, ми 
бачимо мораль-

ний кодекс, якого Бог 
передав через Мойсея 
Свойому вибраному Ізра-
їльському народові. У 18 
розділі з 3 вірша читаємо: 
«За чином єгипетського 
краю, що сиділи ви в 
нім, не робіть, і за чином 
Краю ханаанського, що 
Я впроваджую вас туди, 
не зробите, і звичаями 
їхніми не підете». А далі 
сказано, які були у них 
звичаї: «А з насіння сво-
го не даси на жертву 
Молохові, і не зневажиш 
Імени Бога свого. Я Гос-
подь!» (Лев.18:21) «І з 
жодною худобиною не 
зляжешся, щоб не стати 
нею нечистим. І жінка не 
стане перед худобиною 
на злягання, це паскуд-
ство! Не занечищуйтеся 
тим усім, бо всім тим 
занечищені ті люди, яких 
Я виганяю перед вами.» 
(Лев.18:23,24) «Бо всі ті 
гидоти робили люди тієї 
землі, які перед вами, і 
стала нечиста та земля.» 
(Лев.18:27)

«Не звертайтеся до 
ідолів, і не робіть собі 
литих божків. Я Господь 
Бог ваш!» (Лев.19:4) «Не 
будете їсти з кров'ю. 
Не будете ворожити, і 
не будете чарувати!» 
(Лев.19:26) «Не звертай-
тесь до духів померлих 
та до ворожбитів, і не 
доводьте себе до опо-

ганення ними. Я Господь, 
Бог ваш!» (Лев.19:31) Ще 
в посланні до Коринтян 
сказано: «Тож що я кажу? 
Що ідольська жертва є 
щось? Чи що ідол є щось? 
Ні, але те, що в жертву 
приносять, демонам, а не 
Богові в жертву приносять. 
Я ж не хочу, щоб ви спіль-
никами для демонів стали.» 
(1Кор.10:19,20) Ще слід 
згадати, що в книзі Левит 
в противагу моральному 
розложеною оточуючих 
народів, за що їх Господь 
нищив – викладена сімейна 
і громадська мораль, за 
якою повинні були жити 
Ізраїльтяни. Ще за днів 
Авраама у планах Божих 
було це зробити, але ще не 
доповнився гріх Амореяни-
на. (Бут.15:16)

На жаль, подібні 
слова говорив наш 
Господь Ісус від-

носно народу Ізраїльсько-
го: «Горе вам, книжники 
та фарисеї, лицеміри… 
Доповніть і ви міру про-
вини ваших батьків!  О 
змії, о роде гадючий, як 
ви втечете від засуду до 
геєнни?» (Матв.23:29-33) 
Та ще й самі вони говори-
ли: «А ввесь народ відпо-
вів і сказав: На нас Його 
кров і на наших дітей!...» 
(Матв.27:25) Тому, не дар-
ма, у їхній історії було так 
багато лиха!

Дорогі наші співвітчиз-
ники, як необхідно і нам, 
в наш час переглянути 

звичаї, в яких ми живемо 
і вважати на слова, які 
заявляємо, щоб вони не 
підлягали карам Божим! 
В народі, особливо у без-
божників є звичай говори-
ти: «Бери від життя, що 
можеш!» І беруть та інших 
спокушають, але чим біль-
ше життя обкрадеш, тим 
скоріше воно скінчиться! 
Є звичаї у виді розкоші і 
розваг , такі, як алкоголізм, 
куриво, наркотичні кайфи 
і, як результат цих розваг 
– блуд, злодійство і інше 
беззаконня, що веде до по-
карання Законом держави 
і до Божого прокляття і 
правосуддя!

Є т а к о ж  с у ч а с н е 
ідолопоклонство, 
якому люди при-

носять в жертву себе, тобто 
свій час, свою любов, тіло і 
душу. А це азартні ігрища, 
комп’ютерні і телефонні 
забави, в яких люди уто-
пають, забуваючи за все! 
А Господь Творець наш 
хоче і говорить у Своїм 
слові: «Він же промовив 
йому: Люби Господа Бога 
свого всім серцем своїм, і 
всією душею своєю, і всією 
своєю думкою. Це найбіль-
ша й найперша заповідь. 
А друга однакова з нею: 
Люби свого ближнього, як 
самого себе.» (Матв.22:37-
39; 5Мойсея 6:5) Апостол 
Павло пише: «Тож благаю 
вас, браття, через Боже 
милосердя, повіддавайте 
ваші тіла на жертву живу, 
святу, приємну Богові, як 
розумну службу вашу, і не 
стосуйтесь до віку цього, 
але перемініться відновою 

Звичаї
П Р О П О В І Д Ь

Є різних багато звичаїв
Між людом на нашій землі.
В народах, де Бога не знають
Є звичаї гидкі і злі.

Ми в Біблії звістки читаєм, 
Що люд, якого Бог карав
Брав діточок по їх звичаям
І в жертву Молоху давав.

Мужі з мужами блуд чинили, 
Також з тваринами був срам, 
І різні жертви приносили
Не Богу – ідолам, бісам.

В них було повно чародіїв
І ворожіїв, і блуда.
Сонцю і місяцю служіння 
І темне окультне вчення.

За ці гидоти Бог вигонив
Нарід гидкий, споганений, 
А на їх добрі землі вводив
Нарід, в Законі навчений.

В наш час також ще є багато
Поганських звичаїв гидких; -
Не маймо частки в них, а свято
Живім без рабства справ світських!

Є в світі звичай – люди кажуть:
«Бери , що зможеш від життя!»
І як вони життя ограблять, -
Скоро воно кінчається!

П О Е З І Я

ЗВИЧАЇ
А наш Господь учнів навчає:
«Тісні ворота й вузький путь, -
Щасливий, хто їх вибирає – 
Вони лиш до життя ведуть!»

Шануй батьків і довголітнім
Будеш на смертній цій землі!
І шануй Господа маєтком, 
Блага прийдуть в двори твої!

Не мудрий той, хто забирає, 
А той, хто Богу віддає!
Блаженні, в кого є звичаї – 
Служити іншим всім, що є!

В Ісуса теж були звичаї, -
Йти в синагогу у суботу, -
Там Він прорік з книги Ісаї
Свою задачу і роботу!

В Павла такі ж були звичаї, -
У синагогах про Ісуса
Він переконував євреїв, 
Спасаючи народні душі!

Звичай святий і в нас хай буде, 
Наших зібрань не залишати, -
Де служать Богу Його люди, 
Готуючись Христа стрічати! ■

Іван Кулініч
 

Слава Господу Богу Творцеві за Біблію! 
Вона є джерелом відкриття Його тайн, нам, 
смертним людям.

вашого розуму, щоб пізнати 
вам, що то є воля Божа, 
добро, приємність та доско-
налість.» (Рим.12:1,2) Якщо 
цього людина не зробить 
для Бога, то робить для 
сучасних ідолів. Що людина 
найбільше любить, те є 
її ідолом. Переможений 
гріхом – є раб гріха.

Господь через проро-
ка Осію говорить: «Я 
тягнув їх шнурками, 

що людям лицюють, шнур-
ками любови, і був Я для 
них немов ті, що здіймають 
ярмо з-над їхньої шиї, і Я їх 
годував.» (Ос.11:4)

Справді, чи є більша 
любов, як Божа, виявлена 
в Ісусі Христі?! Він є Той, 
Який спасає і здіймає ярма 
гріха з шиї людей! Полю-
бимо Його, бо Він раніше 
нас полюбив! Чи нас це не 
тягне? Втікаймо від гріха, бо 
цей злий господар має ціль 
красти, вбити і погубити. А 
ціль Господа Ісуса – дати 
життя земне і вічне! Ісус го-
ворить: «Бо тісні ті ворота, 
і вузька та дорога, що веде 
до життя, і мало таких, що 
знаходять її!» (Матв.7:14)Та 
«Шануй свого батька та ма-
тір це перша заповідь з обі-
тницею, щоб добре велося 
тобі, і щоб ти був на землі 
довголітній!» (Еф.6:2,3) І 
«Страх Господній примно-
жує днів, а роки безбожних 
вкоротяться.» (Пр.10:27) І 
«Шануй Господа із маєтку 
свого, і з початку всіх пло-
дів своїх, і будуть комори 
твої переповнені ситістю, 
а чавила твої будуть пере-
ливатись вином молодим!» 
(Пр.3:9,10)

Хай Господь поблаго-
словить вас усіх вибрати 
цю дорогу життя і мати 
блаженні звичаї!

В нашого Господа 
Ісуса Христа теж 
б у л и  б л а ж е н н і 

звичаї: «І прибув Він до 
Назарету, де був вихова-
ний. І звичаєм Своїм Він 
прийшов дня суботнього до 
синагоги, і встав, щоб чита-
ти.» (Лук.4:16) І прочитав з 
Ісаї: «На Мені Дух Господ-
ній, бо Мене Він помазав, 
щоб Добру Новину звіщати 
вбогим. Послав Він Мене 
проповідувати полоненим 
визволення, а незрячим 
прозріння, відпустити на 
волю помучених, щоб про-
повідувати рік Господнього 
змилування». (Лук.4:18,19) 
І ще були звичаї молитися. 
(Лук.22:39) І інші звичаї. 
(Мар.10:1) У Апостола Пав-
ла теж були подібні звичаї. 
(Дії 17:2; 16, 13)

Дорогі друзі, бережімось 
поганих звичаїв і това-

риств, які псують добрі 
звичаї. (1Кор.15:33) А 
хай будуть у нас звичаї, 
які були в Ісуса Христа і 
у Апостола Павла!

В п о с л а н н і  д о 
Євреїв Апостол 
Павло застері-

гає віруючих від недо-
брого звичаю залишати 
зібрання: «Не кидаймо 
збору свого, як то зви-
чай у деяких, але за-
охочуймося, і тим більше, 
скільки більше ви бачите, 
що зближається день 
той». (Євр.10:25) Бо там 
сповіщає Ісус про ім’я 
Отця Небесного братам 
Своїм і хвалить Його 
серед Церкви! (Євр.2:12; 
Пс.22:23) І Він там пере-
буває! (Пс.21:4)

«Цареві ж віків - не-
тлінному, невидимому, 
єдиному, [премудрому] 
Богові, - честь і слава 
на віки вічні,  амінь». 
(1Тим.1:17) ■

І.Кулініч

Дорогі брати і сестри в 
Господі, з братською 
любов'ю поздоров-

ляємо всіх  вас з найрадісні-
шим і світлішим зі всіх свят 
християнства — зі святом 
Великодня, зі святом воскре-
сіння Ісуса Христа!

   «Та Бог воскресив Його, 
пута смерти усунувши, вона 
бо тримати Його не могла.»  
(Дії Апостолів 2:24)

  Кожного року ця славна 
подія сповнює нас радістю, 
спокоєм та миром.

У пасхальні дні, два місця 
повні якнайглибшої утіхи і 
радості для нас, віруючих в  
Ісуса Христа. Це Голгофа і 
сад Йосипа Арімафейського. 
На Голгофі Христос помер 
за гріхи наші; у саду Йосипа 
Арімафейського Він воскрес 
для виправдання нашого.

 Хрест Голгофи і порожня 
могила, де був покладений 
Христос, — ось два місця, 
навколо яких обертається все 
християнство. Сумніватися у 
воскресінні Христа — це озна-
чає сумніватися у всіх осно-
вних істинах християнства. 
Євангелія без воскресіння 
Христа перестає бути Єванге-
лією, тобто радісною звісткою 
про наше викупленняння і 

виправдання.
В ці святкові великодні та 

радісні дні, нехай кожна роди-
на та кожне серце возносить 
Воскреслому Христу хвалу, як 
нашому Спасителю.

«А Христос помер за 
всіх,щоб ті, хто живе, вже 
не для себе жили, але для 
померлого для них і воскрес-
лого.» (2 Коринтян 5:15)

Євангелія закликає 
всіх нас — пам'ятати 
Христа, воскреслого 

з мертвих! «Пам'ятай про Іс-
уса Христа з насіння Давидо-
вого, що воскрес із мертвих». 
(2Тим.2:8) Ми згадуємо на 
пасхальних служіннях, зустріч 
воскреслого Христа з Марією 
Магдалиною, з жінками, з 
двома учнями з Еммауса , і 
повинні пам’ятати про зустріч 
Христа з нами. 

Пам'ятати Христа, во-
скреслого з мертвих, - це 
означає пам'ятати все, що 
було пов'язане з Його слав-
ним воскресінням.

Згадуючи Христа, воскрес-
лого з мертвих, ми згадуємо 
жінок-мироносиць, які йшли 
до гробу свого Господа з 
ароматами, щоб помазати 
тіло Його. 

У пасхальні дні всі ми 

згадуємо великий камінь, 
привалений до гробу Христа, 
і тривожне питання миро-
носиць: «Хто відвалить нам 
камінь від дверей гробу?» 
(Єв. Марк. 16, 3) Але триво-
га мироносиць виявилася 
марною: камінь виявився від-
валеним силою Самого Бога. 
На нашому життєвому шляху 
можуть бути різні «великі 
камені», що  турбують, наші 
серця. Христос живий, і Він 
сильний відвалити з нашого 
шляху всі наші «камені»!

У пасхальні дні ми при-
слухаймося до слів апостола 
Павла про силу воскресіння 
Христова. Він закликає всіх 
нас, віруючих, «пізнати Його і 
силу воскресіння Його» (Фил. 
3: 10)

Господь хоче, щоб ми 
розказали, що пізнали 
Спасителя, і свідчили 

Євангелію в наші дні всім 
людям.

Нехай воскреслий Хрис-
тос завжди буде центром 
вашого життя і служіння. 

Нехай наповнить ця ра-
дість серця всіх нас! Воскре-
сіння Христа — це божествен-
на печатка на велику справу 
нашого спасіння, здійсненого 
на хресті Голгофи! ■

Х Р И С Т О В Е  В О С К Р Е С І Н Н Я

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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Ці слова Ісус ска-
зав не безбожни-
ку, але Апостолу 

Хомі. Отже, для невіруючих 
людей є загроза стати неві-
руючим.

Які є причини?

1. Сумніви.  Сум-
ніватись – це бути 

невпевненим, не цілком 
довіряти, це хитання і нері-
шучість в прийнятті рішень, 
це неясність. «Бо хто має 
сумнів, той подібний до 
морської хвилі, яку жене 
й кидає вітер. Нехай бо 
така людина не гадає, що 
дістане що від Господа.» 
(Як.1:6,7) «А праведний жи-
тиме вірою. І: Коли захита-
ється він, то душа Моя його 
не вподобає.» (Євр.10:38) 

Матв.14:30. Апостол 
Петро йшов по воді до тих 
пір, поки не засумнівався. 
А коли з’явився сумнів, то 
він злякався і почав тонути. 
Ісус подав Петрові руку і 
сказав: « Маловірний, чого 
усумнився?» (Матв.14:31) 

Коли жінки мироносиці 
розказали Апостолам, що 
гріб Христа порожній і що 
Ангол їм возвістив, що Ісус 
воскрес, то вони (Апостоли) 
сумнівались. Написано:  
«Та слова їхні здалися їм 
вигадкою, і не повірено їм.» 
(Лук.24:11)

Апостол Хома також не 
повірив, хоч всі Апостоли 
йому свідкували, що вони 
бачили воскреслого Ісуса 
Христа. Сумніви завжди 
руйнують віру, приводять 
до невір’я, до кораблекру-

шіння у вірі до загибелі.
Ми живемо в такий час, 

про який написано: « що від 
віри відступляться дехто…» 
(1Тим.4:1)Подивіться на 
Європу. Християнські хра-
ми пусті, а мусульманські 
мечеті «ростуть, як гриби». 
Йде велике відступлення 
від віри. В Голландії м. Мід-
дельбург в протестантській 
церкві дозволили пастору, 
який оголосив, що він атеїст 
продовжити служіння (бо 
тільки 25% були проти). Це 
відкрите відступлення. А 
скільки є скритих відступ-
ників від Бога?

2.Друга причина 
– це гріх. Гріх з 

віруючої людини робить 
невіруючу. На жаль, але і 
віруючі люди також согріша-
ють, падають і грішать. Гріх 
робить людину нечистою, 
ставить її у вороже  по-
ложення до Бога. «Хто чи-
нить гріх, той від диявола». 
(1Iван.3:8) Така людина 
дає місце дияволу і вона 
засмучує Духа Святого.

Є 4 стани людини по 
відношенню до гріха:

1) Людина нагрішила 
колись.

2) Людина, яка согріши-
ла тепер. Десь спіткнулась 
і впала.

3) Людина, яка живе у 
гріху, вона є раб гріха. Вона 
потрапила в залежність: 
алкогольну, наркотичну, 
комп’ютерну…

4) Ще одна стадія – це 
одержимість. Коли злі духи 
оволоділи людиною.

3. Третя причи-
на, яка з віруючої 

людини робить неві-
руючу – це нечистота.

Для чого покликав нас 
Бог? 

«Бо покликав нас Бог 
не на нечистість, але на 
освячення». (1Сол.4:7) Бог 
хоче, щоб ми були святи-
ми. «Будьте святі, Я бо 
святий!» (1Петр.1:16) Є 
застереження для вірую-
чих: «Бо, пізнавши Бога, не 
прославляли Його, як Бога, 
і не дякували, але знік-
чемніли своїми думками, і 
запаморочилось нерозумне 
їхнє серце. Називаючи себе 
мудрими, вони потуманіли, 
і славу нетлінного Бога 
змінили на подобу образа 
тлінної людини, і птахів, і 
чотириногих, і гадів. Тому 
то й видав їх Бог у пожад-
ливостях їхніх сердець на 
нечистість, щоб вони самі 
знеславляли тіла свої». 
(Рим.1:21-24)

Такі віруючі, які не про-
славляють Бога, не дякують 
Йому, не моляться. Таких 
Бог видав на нечистоту.

Сьогодні бажаю зверну-
ти вашу увагу на нечистоту. 
«Бо як ви віддавали були 
члени ваші за рабів не-
чистості». (Рим.6:19) Тут 
Апостол Павло пише про 
життя людини до увіру-
вання. Скільки там було 
нечистоти!

Нечистота прояв-
ляється: в думках, 
словах, в бажан-

нях, буквально у всьому. 
Все те, що не можна на-
звати чистим, має якусь 
нечистоту.

Наближається свято 
Пасхи. У мене є право-
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Будь віруючим

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

славні родичі, які перед 
Пасхою мають 40-ка денний 
піст. Обмежують себе в їжі. 
На цей час кидають палити, 
не вживають алкоголю, 
стараються з усіма при-
миритись, не відвідують 
веселих міроприємств і 
обов’язково очищаються 
через сповідь перед Богом і 
священиком. Деякі роблять 
це формально, але многії 
– щиро.

А як ми готуємось 
до Пасхи?

Що ми робимо?
Є чистота зовнішня і вну-

трішня. Священики, книж-
ники, фарисеї дбали про 
зовнішню чистоту. Часто 
мили руки і ноги, очищали 
тіло і одежу. Гігієна – це 
добре діло, але погано те, 
що вони не дбали про душу. 
Чи не є ми подібними до 
книжників і фарисеїв?

Що є у нас всередині?
Бог повелів, щоб перед 

Пасхою всі очищалися від 
нечистоти. «Наближалася 
ж Пасха юдейська, і багато-
хто з Краю вдались перед 
Пасхою в Єрусалим, щоб 
очистити себе». (Iван.11:55)

Що ми повинні пе-
ревіряти і очищати?

«І не будь ти невіруючий, але 
віруючий!» (Iван.20:27)

 Це наші очі.
Від очей залежить дуже 

багато, наш духовний стан. 
«Око твоє то світильник 
для тіла; тому, як око твоє 
буде дуже, то й усе тіло 
твоє буде світле. А коли б 
твоє око нездатне було, то 
й усе тіло твоє буде темне». 
(Лук.11:34) Перший гріх 
увійшов у людину  через очі. 
Єва «побачила, що дерево 
добре на їжу, приємне для 
очей і пожаданне, щоб на-
бути знання, і взяла з плоду 
та з’їла». 

Давид низько впав, бо 
дивився не туди, куди треба 
і наслідки були жахливі.

Очі – це вікно в світ і те, 
що людина бачить, воно 
попадає в розум і серце 
людини, і воно впливає на 
життя людини. 

Син віруючих батьків 
дивився на гріховні сайти і 
це привело до одержимості. 
Цей  юнак ледь не загинув.  
«Їхні очі наповнені пере-
любом та гріхом безупин-
ним; вони, діти прокляття». 
(2Петр.2:14)Щоб тебе не 
настигло прокляття, тобі 
сьогодні треба покаятись, 
очистити свою душу.

Діі 7. Диякона Степана 
побивали камінням, а він 
дивився на небо і бачив 
Сина Божого, що стояв по 
правиці Отця Небесного.

А  к у д и  д и в и -
мося ми і  що ми 
бачимо?Необхідно 
перевірити і очисти-
ти своє серце.

Слово Боже дає пора-
ду: «Над усе, що лише 
стережеться, серце своє 
стережи, бо з нього по-
ходить життя». (Пр.4:23) 
Важливо пам’ятати, що 
«чоловік бо дивиться на 
лице, а Господь дивиться 
на серце». (1Сам.16:7) Є 
в Слові Божому застере-

ження для кожної людини. 
«Стережися, щоб у серці 
твоїм не зродилася зла 
думка». (Повт.15:9)

Таке велике застережен-
ня тому, що всі наші слова, 
діла і поступки зароджують-
ся в думках. Апостол Пав-
ло дає віруючим пораду: 
«Отож, коли ви воскресли 
з Христом, то шукайте того, 
що вгорі, де сидить Христос 
по Божій правиці. Думайте 
про те, що вгорі, а не про 
те, що на землі». (Кол.3:1,2)

Що є в нашому серці? Які 
там думки?

Давид молився і просив 
Бога: «Серце чисте сотвори 
в мені, Боже». (Пс.50:12)

 Дуже важливо пе-
ревірити і очистити 
свою совість.

Ми дали обітницю Богу, 
що будемо мати добру 
совість. «Того образ, хри-
щення не тілесної нечисто-
сти позбуття, але обітниця 
Богові доброго сумління, 
спасає тепер і нас воскре-
сенням Ісуса Христа». 
(1Петр.3:21)

Як очистити свою 
совість?

Тільки кров Христа 
очищає її совість, 
коли людина каєть-

ся. «Кров Христа, що Себе 
непорочного Богу приніс 
Святим Духом, очистить 
наше сумління від мертвих 
учинків, щоб служити нам 
Богові Живому!» (Євр.9:14)

Церква Ісуса Христа має 
бути чиста, свята і непо-
рочна.

Тому Апостол Павло 
закликає всіх віруючих: 
«Отож, мої любі, мавши ці 
обітниці, очистьмо себе від 
усякої нечисти тіла та духа, 
і творімо святиню у Божім 
страху!» (2Кор.7:1) ■

Пастор Ярослав 
Борсук

Справжня віра опус-
кає свій лист у по-
штову скриньку і 

більше не турбується про 
нього. Невіра ж, вхопив-
шись за куточок листа, 
переживає про те, чи при-
йде відповідь на цей лист. 
У мене на письмовому столі 
вже кілька тижнів лежать 
невідправлені листи, тому 
що я не був впевнений в 
точності адреси, і вони так 
і не потрапили на пошту. 
Вони не принесли ні мені, ні 
іншим ніякої користі. Нічого 
через них я не досягну, 
поки не випущу їх з рук 
моїх і не довірю їх пошті та 
листоноші.

Віра так чинить: вона 
віддає справу Богу, і Бог ро-
бить те, що Йому довірено. 
Ми знаходимо чудові слова 
в 36 Псалмі: "здай дорогу 
свою, і завжди надійся на 
Нього, і Він зробить". Але 
зробити Він нічого не може 
до тих пір, поки ми не дамо 
Йому можливість зробити 
це. Віра довіряє Господу і 
приймає або, краще сказа-
ти, бере дари пропоновані 
Богом. Можна повірити, 
прийти до Бога, довірити 
Йому шлях і заспокоїти-
ся, але все ж - повністю 

здійснити благословення не 
можна, поки ми не увійдемо 
до положення постійного 
перебування в Господі і по-
стійного прийняття від Нього 
потрібної благодаті.

Відомий служитель Бо-
жий писав одній старенькій 
матері, дуже стурбованою 
станом свого сина: "Ви занад-
то турбуєтеся про нього. Чи 
не краще вам буде, якщо ви, 
після того, як помолилися про 
нього і доручили його Богу, 
перестанете хвилюватися 
про його долю? Заповідь: "Не 
піклуйтеся ні про що "(Фил.4: 
6) нічим не обмежена, такими 
ж є і слова: "всі турботи по-
кладіть на Нього ". 

Якщо ми свої турботи 
покладаємо на кого-
небудь, чи можуть 

К О Р О Т К О

"А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого". 
(Євр. 11:1)

вони нас пригнічувати? 
Якщо ж, побувавши у Пре-
столу Благодаті, ми все 
ще пригнічені ними, стає 
зрозумілим те, що ми їх 
там ніколи не залишали. Я 
завжди сам себе перевіряю 
і відчуваю свою молитву: 
якщо я, після того як у 
чому-небудь зрадив Богу 
в молитві, можу, як Анна, 
йти своєю дорогою, більше 
немаючи смутку, а маючи 
заспокоєння і радість у 
серці, не засмучений і не 
нарікаю, - значить молитва 
моя була молитвою віриоли 
ж, помолившись, я знову 
залишаюся під гнітом і в пе-
чалі серця свого, то я звісно 
приходжу до висновку, що 
віра була відсутня за моєї 
молитви. ■

Незалежно від того, як 
давно ми стали хрис-
тиянами, ми усе ще 

мало знаємо про таємницю 
воскресіння. Апостолові Павлу 
було багато відкрито, але й він 
в кінці своїх земних днів бажав 
більше пізнати “силу воскресін-
ня Йогo” (Фил. 3:10).

Чи не повинно це бажання 
бути прагненням кожного хрис-
тиянина? Я не беруся пере-
конувати кого-небудь у тім, що 
Христос воскрес. Я вірю у во-
скресіння Христа, тому що від-
чуваю Його дію в собі самому, 
бачу Його позитивний вплив і 
Його спасаючу силу в інших. 
Я вірю Писанню, а Писання рі-
шуче й виразно стверджує, що 
Христос воскрес. Воно також 
стверджує, що “Бог же не є Бо-
гом мертвих, а живих, бо всі в 
Нього живуть” (Лк. 20:38). Сло-
во Боже говорить, що всі люди, 
без виключення, воскреснуть 
(Ів. 5:20,29), але не всі в один 
час: “первісток Христос, потім 
ті, що Христові, під час Його 
приходу”. (1 Kop. 15:23). Всі 
інші люди воскреснуть через 
тисячу років. Це буде друге 
воскресіння, воскресіння неві-
руючих (Відкр. 20:5). 

Люди, які відкидають лю-
бов Христа, зневажають Ним, 
бажали б взагалі ніколи не 
воскреснути. Однак вони по-
винні будуть стати перед судом 

Божим. Не дивно, що ці люди 
бояться навіть думати про 
воскресіння. Вони хотіли б, 
щоб за труною взагалі нічого 
не було: ні Бога, ні вічності, ні 
неба, ні пекла. Але воскресіння 
їм не уникнути!

Невіруючі люди ін стин к-
тивно відчувають, що Божа 
справедливість буде проти 
них, тому вони страшаться 
смерті, відганяють думки про 
життя за труною. У яких же 
тілах воскреснуть віруючі? І на 
це питання відповідає Писан-
ня. Апостол Павло говорить: 
“сіється тіло звичайне, встає 
тіло духовне. Є тіло звичайне, 
є й тіло духовне” (1 Кор. 15:44). 
Тіла воскреслих будуть духо-
вними. Для нас це здається 
неможливим. Але для Бога 
немає нічого неможливого. 
Христос по воскресінні Своєму 
мав тіло, у якому Він міг увійти 
в кімнату при закритих дверях. 
Грецька й східна міфології 
створили немало легенд про 
такі тіла (наприклад, “Шапка-
Невидимка”). Бог здійснить 
цю мрію людства у воскресінні 
віруючих. Ці воскреслі тіла бу-
дуть жити життям духа. Людина 
не буде почувати ні голоду, ні 
утоми. Писання називає гідних 
першого воскресіння “синами 
воскресіння” (Лк. 20:36).

Як же будуть виг лядати 
сини вос кресіння? Євангелія 

відповідають: “як анголи” (Мт. 
22:30). Анголи завжди були 
символом краси. І такими бу-
дуть сини й дочки воскресіння. 
Вони будуть подібні Самому 
Христу. Господь “перемінить 
тіло нашого пониження, щоб 
стало подібне до славного тіла 
Його” (Фил. 3:21). 

Краса, велич воскреслих 
не піддається опису. Але Пи-
сання говорить, що кожний 
воскреслий не втратить своїх 
індивідуаль них рис. Мільйони 
святих у Христі із всіх народів, 
племен і мов воскреснуть. Це 
будуть ті, які прийняли Христа 
як особистого Спасителя. Вони 
воскреснуть для слави й у 
славі, хоча тут їх безславлять, 
зневажають ними, паплюжать і 
навіть переслідують. 

Багатьох померлих ховають 
у славі, але  чи воскреснуть вони 
в славі? Карл Великий колись 
заповів, щоб його поховали 
сидячим на пре столі, в імпе-
раторському одязі, з жезлом у 
руці. Через двісті років Оттон 
ІІІ розпорядився розкрити мо-
гильний склеп. Коли відкрили 
склеп, то побачили, що золота 
корона упала, одяг зотлів, жезл 
валявся на підлозі... Не так було 
із Христом! Його розіпнули як 
лиходія, але Він воскрес як Цар. 
Його ховали без слави, але Він 
воскрес у славі. ■ 

М.Водневський

Таємниця воскресіння  Таємниця воскресіння  
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Вседозволенность – это любовь?
Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Как опреде-
лить зоны потенциаль-
ных конфликтов, чтобы 
действовать с осторож-
ностью? Как избежать 
столкновения «спаниеля 
с бульдогом»?

Ответ: Здесь можно вы-
делить три наиболее существен-
ных момента. Во-первых, дети 
очень чувствительны к вопросам 
физической привлекательности 
и внешних пропорций тела. Ни 
в коем случае нельзя отпускать 
комментарии в адрес одного ре-
бенка в ущерб другому. Например, 
Шарон случайно услышала отзыв 
о своей сестре: «Бетти будет 
девчонка что надо!» Уже одно то, 
что имя Шарон при этом не было 
упомянуто, может разжечь в ней 
огонь ревности. Если по внешним 
данным одна из сестер превос-
ходит другую, будьте уверены, 
что Шарон сделает вывод: «Да, я 
уродина». И если затем ее опасе-
ния подтвердятся родителями, то 
вражда и ревность обеспечены.

Внешняя красота — самый 
важный критерий самооценки для 
детей па западе. Любое замеча-
ние на эту тему должно тщательно 
контролироваться родителями, 
потому что разжигает ненависть 
между братьями и сестрами.

Во-вторых, еще одной чув-
ствительной темой, требующей 
внимательности и осторожности, 

является вопрос об интеллекте. 
Часто можно слышать, как ро-
дители говорят в присутствии 
детей; «По-моему, наш младший 
сын способнее брата». Взрослым 
трудно понять, какую бурю вызы-
вает в душе ребенка такое заяв-
ление. Даже при непроизвольном 
характере таких высказываний и 
их привычности, они демонстри-
руют оценку ребенка его семьей. 
Все мы очень чувствительны к 
мнению о себе.

В-третьих, дети (особенно 
мальчики) очень ревнивы относи-
тельно физических способностей. 
Это касается тех, кто не так быстр, 
ловок, силен и не обладает такой 
хорошей координацией, как его 
брат или братья. Взгляните, на-
пример, на записку, которую пока-
зала мне мать двух мальчиков. Ее 
написал ее девятилетний старший 
сын своему восьмилетнему брату 
после того, как младший опередил 
старшего на беговой дистанции:

Дорогой Джим, лучше всех — я. 
А ты — хуже всех.

Я любого могу победить в беге, 
а ты — никого. Я самый способ-
ный, а ты — ужасный тупица. Я 
лучший игрок, а ты — худший. А 
еще ты — свинья. Я всем могу 
задать жару! И это правда. Вот и 
все. Искренне твой, Ричард.

Эта записка рассмешила меня, 
потому что мотивы Ричарда лежат 
на поверхности. Его самолюбие 
было очень сильно задето, и, 
придя домой, он встал на тропу 
войны. На протяжении следующих 
двух месяцев он будет искать 
случая, чтобы нанести Джиму 

удар ниже пояса. Такова природа 
человека.

Вопрос: Моя старшая 
дочь отлично учится 
из года в год. Ее млад-
шая сестра учится в 6-м 
классе. Школа для нее — 
утомительное занятие, 
и она даже не пытается 
что-то делать. Более 
всего меня удручает то, 
что младшая дочь на-
много способнее сестры. 
Почему она не желает 
использовать свои спо-
собности?

Ответ: Причин отсутствия у 
нее интереса к академическим за-
нятиям может быть множество, но 
я попробую предложить наиболее 
вероятную. Дети часто отказыва-
ются от соревнования, если знают, 
что им обеспечено второе место, 
а не первое. Поэтому возможно, 
что младший ребенок избегает 
соперничества со старшим братом 
или сестрой в области борьбы за 
первенство. Если, скажем так, сын 
№ 1 — прекрасный спортсмен, то 
сын № 2 может преуспевать в кол-
лекционировании бабочек. Если 
дочь № 1 замечательно играет 
на пианино, то дочь № 2 может 
быть отъявленной бездельницей, 
помешанной на мальчиках.

Так, конечно же, бывает не 
всегда. Это зависит от того, на-
сколько ребенок боится оказаться 
неудачником, и оттого, как он рас-
ценивает свои шансы на победу 
в состязании. Если он уверен в 
себе, он может безбоязненно 

Продолжение в 
следующем номере

вторгаться на территорию своего 
старшего брата с намерением 
превзойти его. Но более типичен 
другой тип поведения — поиск 
новых территорий, на которых еще 
не укрепился авторитет семейной 
супер-звезды.

Если поведение вашей млад-
шей дочери соответствует этой 
схеме, то вы должны проявить 
мудрость и сместить свои акценты 
в сторону чего-то другого, помимо 
ее школьных результатов. Нельзя 
пытаться вталкивать разных детей 
в одну форму, да это и не нужно 
им самим.

Иногда у меня такое чувство, 
что мои дети дерутся только 
затем, чтобы привлечь мое вни-
мание. Если это так, как мне быть?

По-видимому, вы правы в своих 
наблюдениях. Часто детские 
распри нацелены на манипули-
рование родителями. Ссоры и 
драки дают шанс обоим детям 
«поймать» внимание взрослых. 
Говорят, что «некоторые дети 
предпочитают скорее быть вос-
требованными за убийство, чем не 
быть востребованными совсем». 
Ради этого двое несносных детей 
могут заключить негласный до-
говор доводить родителей до тех 
пор, пока не последует реакция, 
— даже если это будет гнев.

Один отец рассказал мне, что 
как-то его сын и его племянник 
затеяли спор, а потом начали 
колотить друг друга кулаками. 
Оба отца, присутствовавшие при 
этом, решили посмотреть, что 
будет дальше. В первом же пере-
рыве между схватками один из 
мальчиков покосился в их сторону 
и сказал: «Неужели никто не оста-
новит нас, пока мы не покалечили 
друг друга?» Оказывается, драка 
была нежелательна ни для одного 
мальчика, ни для другого. Их драка 
была обусловлена исключительно 
присутствием двух взрослых 
и выглядела бы совершенно 
по-другому, если бы дети были 
одни. В таких случаях дети как бы 
«цепляют на крючок» родитель-
ское внимание и добиваются их 
вмешательства.

Хотите верьте, хотите нет, 

но такую форму вражды между 
братьями и сестрами легче всего 
погасить. Родитель должен просто 
дать понять обоим детям всю бес-
смысленность и невыгодность для 
них самих такого поведения. Я бы 
порекомендовал вам разобраться 
в происходящем (допустим, день 
начался с потасовки) и затем 
сказать: «А теперь послушайте 
меня внимательно. Если вы хотите 
доводить и унижать друг друга, 
то пожалуйста (тем самым вы до-
пускаете их абсолютное равенство 
в отношении физической силы). 
Идите на улицу и деритесь сколько 
угодно. Но я больше не потерплю 
этого рядом с собой. Все! Хватит! 
И знайте, что я не бросаю слов на 
ветер. Мы поняли друг друга?»

Определив таким способом 
четкие границы поведения, я 
бы на вашем месте действовал 
немедленно в случае нарушения 
одним из них условий договора. 
Если у них разные спальни, я бы 
посадил каждого в свою комнату 
на полчаса при полном отсутствии 
всяких звуков (радио, компьютера, 
телевизора). Или отправил бы 
одного из них делать уборку в 
гараже, а другого — косить газон. 
Или отправил бы обоих спать. Все 
это я делал бы для того, чтобы они 
поверили в серьезность моих на-
мерений в другой раз, когда я буду 
требовать мира и спокойствия 
между ними.

Просто нельзя позволять детям 
нарушать радость совместного 
проживания. Но что самое удиви-
тельное — дети очень счастливы, 
когда родители ограничивают их 
поведение разумными требова-
ниями, сопровождая это добрым 
и достойным отношением к ним. ■

Сегодня мы рассмотрим 
противоположный стиль 
воспитания: когда любви 

очень много, но нет дисциплины.
Э т о  РА З Р Е Ш А Ю Щ И Й 

СТИЛЬ воспитания, стиль вседоз-
волености. Такое отношение приво-
дит к тому, что именно ОН (ребенок) 
становится центром семьи.

Выполняются все его желания и 
просьбы, причем безоговорочно, по 
первому требованию. Потворство 
всем капризам ребенка взращивает 
в нем особый вид эгоизма — де-
спотизм. Ребенок быстро ориен-
тируется, каким образом добиться 
желаемого от родителей. Если не 
помогают слезы и крик, то всегда в 
резерве есть истерика. Это обычно 
и употребляется, как последний 
«аргумент». Истерика становится 
привычным оружием в осуществле-
нии желаний.
Каким же видят Бога дети, 

воспитанные в такой 
семье? 

Они уверены, что Бог для того и 
существует на небе, чтобы выпол-
нять их желания и просьбы. 

Они воспринимают, что Он дол-
жен это делать! И если взрослея, 
эти дети молятся и что-то просят 
Бога, а Он не выполняет их просьбу, 
то они, привыкшие к дальнейшему 
развитию событий, проявляют 
истерику, то есть, хлопают дверью 
церкви, уходят из общины и от Бога, 
в существовании которого теперь 

сомневаются. Через некоторое вре-
мя они могут возвратиться к Богу, 
но только за тем, чтобы принести 
еще несколько своих требований 
и желаний. Следующая волна ис-
пытания неотвеченной молитвы 
может отбросить их далеко в волны 
разочарования и безверия. Редко 
такие дети останавливаются на 
своем пути. Люди, обладающие 
разрешающим стилем руководства, 
готовы всегда уступить, изменить 
свое мнение, лишь бы не было 
какой-либо неприятности, ссоры или 
недовольства. Основным принци-
пом взаимоотношений в этом случае 
является слепая любовь, приво-
дящая к трагическим последствиям.
Какой же выход? Как нам 
быть? Библия дает нам 

ответ.
Милость и справедливость, лю-

бовь и дисциплина. Эти понятия не 
противоположны, они взаимосвязан-
ны. Помните, как только родители 
перегибают палку то в сторону дис-
циплины, то в сторону любви – это 
сразу вносит дисфунцию в семью. 
Семья уклоняется, то в сторону 
авторитаризма, то в сторону все-
дозволености.

Так  как же быть?  Сказать - найти 
«золотую середину», это не совсем 
верно. 50% любви + 50% дисциплины 
- это 100%  провал в воспитании. Я 
бы сказала: на фундаменте 100% 
любви, применять разумные вос-
питательные требования, находя  

равновесие, когда любовь не ис-
ключает дисциплины, и в тоже время 
дисциплина не исключает любви. 
Это не всегда легко, но возможно. 
Именно в таких случаях я вспоминаю 
Божье обетование: «А если кому из 
вас недостает мудрости, пусть про-
сит у Бога, что всем дает просто, и 
не укоряет…(Иак.1:5)

Одни родители более терпеливы 
и любвиобильны в силу своего 
эмоционального склада. Другие 
же по природе нетерпеливы. Глав-
ное – это умение в любое время 
принимать ребенка таким, каким 
он есть, хотя данное утверждение 
вовсе не означает одобрение всех 
его поступков. Подобно тому, как Бог 
любит грешника, но ненавидит грех, 
так и родителям следует проводить 
четкую грань между поведением 
ребенка и самим ребенком.

Это  и есть авторитетный стиль 
руководства (не путайте с автори-
тарным!) Основными способами 
установки взаимоотношений явля-
ются — понимание к детям, собе-
седование при появлении проблем, 
желание выслушать и дать совет.

 Но если есть необходимость по-
требовать, или дать полную инфор-
мацию об ограничениях, последстви-
ях поступков, это всегда родители 
готовы сделать. Ребенок уверен в 
том, что если папа предупредил об 
ограничении, то это очень серьезно 
и необходимо для исполнения, но он 
так же уверен и в том, что его всегда 
готовы выслушать и понять. Если 
ребенок, который воспитывается в 
такой семье, получит в школе двойку, 
он будет очень удручен и подавлен 
тем, что принесет огорчение своим 
родителям. Ему неприятна печаль, 

отраженная в глазах мамы и папы 
из-за его нерадивости. Но ему даже 
в голову не придет вырвать страницу 
из дневника, потому что он уверен в 
том, что сможет объяснить то, что 
случилось с ним в школе. И, дей-
ствительно, первое, что он слышит 
после своего объявления об «успе-
хах» в школе — это вопрос: «Что 
случилось?» «Почему?» Ребенок 
рассказывает чистосердечно и прав-
диво о своей неподготовленности 
или забывчивости.  Далее следует 
фактор ограничения и дисциплины 
– например: выучить неусвоенный 
материал и только потом идти гулять. 
С великим облегчением ребенок 
выполняет требования родителей, 
вполне уверенный в родительской 
любви и понимании.

Каким же дети видят и 
представляют себе Бога в 

такой семье?
Во-первых, они уверены, что Бог 

их любит всегда, что бы не произо-
шло в их жизни. Бог есть любовь 
и они это твердо усваивают, но 
Бог - это Бог порядка и дисциплины! 

И они готовы выполнять все 
советы и предупреждения Божии, 
потому что они знают, что Он им 
желает только добра! Такие дети 
растут глубоко верующими людьми, 
доверяющими Богу, любящими 
Его и Его закон. Справедливость и 
доброта, требование и послушание, 
любовь и охотное подчинение - все 
это естественно укладывается в 
психике детей и остается с ними на 
всю жизнь, как основа их взаимоот-
ношений не только с Богом, но и с 
окружающими.

Таким образом, родители стано-
вятся авторитетом для своих детей, 
обучая их честности, вниматель-
ному и заботливому отношению к 
окружающих их людям. ■

Оксана Стасюк

В предыдущей статье мы  подробно исследовали 
влияние авторитарного стиля  воспитания на фор-
мирование характера у детей, когда стрелка весов 
cклоняется в сторону дисциплины.
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З Д О Р О В Ь Е

Об удивительной 
славе этого рас-
тения говорит хотя 

бы такой факт: по коли-
честву подделок с ним не 
сравнится ни одно лекар-
ственное растение. “Дар 
богов”, “чудо природы”, 
“корень жизни” — так назы-
вали женьшень на Востоке.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ИМПЕ-
РАТОРА

Растет женьшень в 
Ю г о - В о с т о ч н о й 
Азии, потому первы-

ми целебную силу женьшеня 
открыли китайцы. Импе-
раторы использовали это 
растение для повышения 
жизненной силы, сексуаль-
ной энергии и как средство 
“вечной молодости”. Долгое 
время препараты на основе 
женьшеня были доступ-
ны исключительно членам 
императорской семьи. Лю-
бому человеку, попытав-
шемуся найти и исполь-
зовать корень женьшеня, 
грозила смертная казнь...

ОТ 100 И БОЛЬШЕ

В с о с т а в 
корня вхо-
д я т  б и  о -

логически активн ые 
вещества. Ученые на-
считали их уже больше 
сотни — растительные 
белки, крахмалы, пек-
тины, сахароза, глюко-
за,   фруктоза,   эфир-
ные  масла, жирные кис-
лоты,  смолы, витамины, 
особенно С и группы В, 
аминокислоты. Большое 
количество необходимых 
организму микроэлемен-
тов — железо, фосфор, 
марганец, молибден, цинк, 
хром, кремний, германий, 
селен. Женьшень содержит 
сложные органические со-
единения — сапонины. Они 
помогают предупредить 
развитие атеросклероза 
у людей всех возрастов.

СТРОГО НАУЧНО

В последнее вре мя 
женьшень активно 
изучают западные 

медики. Так, итальянцы 
доказали, что он повыша-

ет иммунитет, снижает 
выделение гормонов, свя-
занных со стрессом. Амери-
канцы пришли к выводу, что 
женьшень также помогает 
восстановиться после курса 
антибиотиков, нормализует 
уровень сахара в крови.

ГЛАВНОЕ - ДОЗА

И все же принимать 
женьшень лучше 
всего только по-

сле консультации с вра-
чом. Дело в том, что он 
повышает артериальное 
давление .  Ежедневно 
надо пить от 0,6 до 2 г 
смолотого порошка.  ■

ЖЕНЬШЕНЬ:
ЧУДО ПРИРОДЫ
На нашей планете, наверное, 
нет другого растения, которое 
пользовалось бы столь огромной 
популярностью, как женьшень. Ни 
о каком другом растении не сло-
жено столько легенд и преданий

Прежде всего надо на-
учиться пра вильно 
хранить и готовить 

продукты, в которых вита-
минов больше всего. Так, 
чтобы сохранить витамин С, 
чаще готовьте пищу на пару. 
При варке продукты теряют 
около 50—60% аскорбин-
ки. Кладите их в кипящую 
слегка подсоленную воду, 
варите в эмалированной 
посуде под крышкой. Не 
готовьте еду про запас — 
при повторном разогре-
вании аскорбинка почти 
полностью разрушается. 
КЛАДОВАЯ ВИТАМИНА С:

 капуста, щавель, кабачки, 
редька, зеленый лук, цитру-
совые, квашеная капуста, 
шиповник. В 100 г плодов 
шиповника — 1200 мг, перца 
— 250 мг, петрушки — 150 мг. 
Ваша норма — от 70 до 100 мг.

При кулинарной обра-
ботке разрушается от 15 до 
30% витамина А. Чтобы со-
хранить его, продукты, содер-
жащие этот витамин, храните 
в темном месте. Овощи, зе-
лень режьте непосредствен-
но перед подачей на стол. 
КЛАДОВАЯ ВИТАМИНА А: 

г о в я -
жья и сви-
ная печень, 
молоко, сливоч-
ное масло, мор-
ковь, шпинат, помидоры, 
яйца. В яйце содержится 
0,65 мг, в 100 г говяжьей 
печени - 10 мг, моркови 
- 9 мг, помидоров - 2 мг. 
Ваша норма - 1,5 мг в день.

Витамин А лучше всего ус-
ваивается в составе йогуртов, 
сливок, сливочного масла. 
КЛАДОВАЯ ВИТАМИНА В: 

молоко,  масло,  печень 
трески, тунец, семга, яйца. 
В 100 г печени трески — 
1500 мг, скумбрии - 100 мг. 
Ваша норма - 400 мг в день.

Витамин В1, или рибофла-
вин, почти не накапливается 
в организме, потому продук-

т ы , 
бо гатые им, 

должны быть 
на вашем столе постоянно. 
Учтите, этот витамин не 
выносит солнечных лучей. 
Например, оставленное в 
стакане на столе молоко 
каждый час будет терять 
примерно 10% витамина. 
Не стоит также кипятить 
его, иначе вы потеряете 
примерно 15% витамина. 
Достаточно нагреть моло-
ко до образования пенки. 
КЛАДОВАЯ ВИТАМИНА В2: 
дрожжи, молоко, зелень, 
постное мясо, рыба, шпинат, 
цветная капуста, укроп. В 
100 г куриных яиц - 0,44 мг, 
говяжьей печени - 2,2 мг. 

ВИТАМИННАЯ
К У Х Н Я    
Витамины практически не син те зи-
руются в организме. Получаем мы 
их с едой. При приготовлении часть 
разрушается. Как же их сохранить?

Потому здоровью следует 
уделять особое внимание. 
Спите не меньше 6-8 часов. 

Не пренебрегайте и часиком по-
слеобеденного сна. Начинайте 
утро с контрастного душа: постой-
те несколько минут под теплой 
водой, потом подставьте под 
холодные струи сначала ноги, а 
затем руки (от кистей к плечам). 

Такое чередование “хо -
лодно-горячо” проделай-
те минимум 5 раз. После 

душа хорошенько разотрите 
тело жестким махровым по-
лотенцем и сделайте массаж 
ушных раковин. Специалисты 
по акупунктуре считают, что 
на ушных раковинах распола-
гаются точки, отвечающие за 
работу всех внутренних органов. 

Потому не менее минуты 
массируйте подушечками 
пальцев мочки ушей, это 

вызовет прилив энергии и по-
высит ваш жизненный тонус.
В течение дня не забывайте ре-
гулярно пить минеральную воду.

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ
Ч ел о в е к  н е  в п а д а ет  в  з и м -
нюю спячку. Просто в холодное 
время года его организм пере-
ходит  в  «пассивный  режим» .

Как часто, особен-
но с возрастом, 
мы жалуемся на 

свою забывчивость. Од-
нако не знаем, что есть 
несколько проверенных 
способов заставить свою 
память работать без пере-
боев. Например, время 
от времени выполняйте 
какие-нибудь привычные 
действия (одевайтесь, 
принимайте душ, ходите 
по квартире) с закрытыми 
глазами. Если вы прав-
ша, пишите каждый день 
хотя бы несколько стро-
чек левой рукой и наобо-
рот. Пейте больше. Вода, 
чай и соки стимулируют 
нашу память. Отличный 
помощник — масло роз-

марина. Оно активизирует 
умственную деятельность. 

Не случайно роз-
м а р и н  и з д а в н а 
использовался в 

составе магических снадо-
бий, дарящих мудрость. В 
качестве тонизирующего 
средства роз-мариновое 
масло можно применять 
как внутрь (по 1—3 кап-
ли), так и наружно в виде 
массажа, ингаляций, ванн. 
Оказывается, такими же 
свойствами обладает.. . 
ж е ва т е ль на я  р е з и нк а . 

В про цессе жевания сер-
дечный ритм увеличивает-
ся, снаб жая клетки голов-
ного мозга большим количе-
ством кислорода и глюкозы, 
тогда как слюна стимулиру-

ет выработку инсулина, 
заставляя трудиться за-
поминающие рецепторы 
в клетках головного мозга.

Турецкие медики 
уверены, что улуч-
шить память по-

могут витамины группы В, 
лимон, ананас, а также ка-
пуста и морковка в любом 
виде: свежие и вареные. ■

На долгую память!По-настоящему ме-
ханизм действия ко-
феина был изучен 

недавно. Оказывается, в мозгу 
есть природный "тормоз", 
вещество под наз ванием 
аденозин, которое препят-
ствует выработке электриче-
ских импульсов. Кофеин же 
тормозящее действие отме-
няет, чем  и  приводит в воз-

Часто устают глаза, вы 
стали хуже видеть? Конеч-
но, это повод заглянуть к 
окулисту. Но и сами вы можете 
помочь себе, если хотя бы 
один раз в день в течение 
месяца займетесь лечебной 
гимнастикой, которая вернет 
глазным мышцам тонус, 
улучшит их кровоснабжение 

и  с н и м е т  у с т а л о с т ь . 
Закройте глаза и рас-

с л а б ь т е с ь .  М е д л е н н о 
сосчитайте до десяти. Затем 
откройте глаза. Зажмурьте 
глаза, быстро откройте и 
снова зажмурьте. Сделайте 
это  упражнение  8  раз .

Мигайте — сначала мед-
ленно, а потом все быстрее, 

считайте до двадцати пяти.
Закройте глаза и вращайте 

зрачками по часовой стрелке 
6 раз. Это упражнение прек-
расно укрепляет мышцы 
глаз и зрительные нервы. 

П р и к р о й т е  в е к и , 
смочите кончики пальцев 
о л и в к о в ы м  м а с л о м  и 
подушечками помассируйте 
глаза по кру гу, как будто 
играете на  пианино.  ■

буждение нервную систему. 
Именно отсюда — прилив 
бодрости, повышение рабо-
тоспособно-после чашечки 
кофе (правда, не сразу — 
максимальная  концентрация  
кофеина в крови достигается 
через полчаса-час). Действие 
кофеина, содержащегося в 
чае, не так ярко выражено, 
однако продолжается дольше.

Плюсы и минусы
Относительно   кофеина   

говорить только о плюсах или 
только о минусах его употре-
бления невозможно. Попробу-
ем все разложить по полочкам.

П л ю с .  П о м о г а -
е т  с о с  р е д о т о ч и т ь с я . 

Минус.  Концентрация вни-
мания быстро сме ня ется рас-
сеянностью и бес покойством. 

Плюс.  Способен ус -
транить головную боль, вы-
званную переутом ле нием. 

Минус. При головной 
боли, вызванной спазмами 
сосудов (например, при гипер-
тонии), кофе только навредит. 

П л ю с .  Г и п о т о н и к и 
часто и успешно прибега-
ют к  по  мощи кофеина . 

Минус.  Кофеин приво-
дит к учащению сердечного 
рит ма и приступам тахикардии. 

Плюс.  Стимулирует 
вы деление желудочного 
сока и повышает аппетит. 

М и н ус .  П р и  п о в ы -
шенной кислотности — это 
кратчай ший путь к язве.

Все под контролем
"Общаясь" с кофеином, 

нужно помнить, что его 
высо кие дозы токсичны, 
более того, "порция" в 10 г 
может оказаться смертель-
ной! Содержание кофеина 
в черном чае составляет 
2—3,3%, зеленом — 1,5—
2,3%, 1 ст. ложка молотого 
кофе содержит 0,07—0,15 
г, а 1 ч. ложка раствори-
мого — 0,1 г кофеина. ■

Кофеин: за и против

Дискуссия о пользе и вреде кофе-
ина  длится  столько ,  сколько  че -
ловечество употребляет кофе и чай. 
Не пора ли поставить в ней точку?

Глаз, как у орла
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П Р А З Д Н И К  В  Ц Е Р К В И

Д Л Я  Д У Х О В Н О Г О  Р О С Т А

Продолжение. На-
чало в предыдущих 
номерах.

Введение

Христианская церковь 
не может процветать 
без Христианского 

Дома.
Христианский Дом - это 

позвоночник нации, соль 
цивилизации.

Христианский Дом - это 
учреждение, в котором ро-
дители привязаны друг ко 
другу христианской любовью, 
всегда рады детям и готовы 
воспитывать и учить их по 
Писанию. В Христианском 
Доме Господь Иисус не толь-
ко предполагаемый Глава 
Дома, но его действительный 
Глава, там и родители и 
дети ежедневно собираются 
вместе для семейного по-
клонения.

Христианский Дом - это 
место, где члены семьи на-
слаждаются отдыхом, ощу-
щением безопастности, где 
они учатся работать, играть, 
молиться и все вместе плани-
ровать свои действия.

Христианский Дом - это 
такой дом, в котором друг ко 
другу относятся как к равно-
правному члену семьи, где 
такие качества, как верность, 
лояльность, честность, со-
трудничество, знакомство,- 
практикуются всеми без ис-
ключений.

Христианский Дом - из-
лучает Христа, приютит 
странника и проявит исклю-
чительное гостеприимство.

Христинский Дом состоит 
из богобоязненного отца, 
богобоязненной матери, бо-
гобоязненных детей.

Быт.18:19, пожалуй, одно 
из лучших библейских при-
меров Христианского Дома.

Прежде всего Бог утвер-
дил Авраама в его домохо-
зяйстве и затем возложил на 
него более ответственные 
обязанности.

1. Богобоязненные 
отцы

Главою дома Бог поставил 
мужа, Быт.18:19. Авраам 
был добросовестным главой 
своего домашнего хозяйства, 
состоявшего из него самого, 
его жены, детей и слуг.

Еф.5:23 «Потому что муж 
есть глава жены, как и Хри-
стос глава Церкви».

Это есть заведенный Бо-
гом порядок, и, семья идущая 
с ним вразрез, нарушает 
Божий план, и разрушает мир 
в своем доме.

То, что муж является гла-
вой семьи, не значит, что 
жена должна быть рабыней у 
его ног. Она - его помощник, 
взятый из его бока, чтобы 
всегда оставаться рядом с 
ним, сбоку - равноправным 
напарником и сотрудником.

Любить свою жену - это 
обязанность мужа. Еф.5:25 
«Мужья, любите своих жен, 
как и Христос возлюбил Цер-
ковь и предал Себя за нее».

Любить, это не просто 
уважать или ценить хорошие 
качества другого. Между 
мужем и женой должна быть 
не много не мало- любовь, 
1 Кор. 13, любовь в здравии 
и в болезни, в бедности и в 
процветании.

От мужа требуется быть 
верным своей жене. Мы сей-
час живем в век зыбких мо-
ральных стандартов, когда, 
чтобы развестись , надо лишь 
пошевельнуть пальцем, век 
торжества, триумфа супру-
жеской неверности.

Но Божьи стандарты не 
изменились. Бог как и в ста-
рые добрые времена, требу-
ет честности, искренности и 
верности между супругами.

В обязанности мужа вхо-
дит утешение жены в час 
печали и испытаний. 1Цар. 
1:8.

Ему следует советоваться 
с женой по деловым вопро-

сам, потому что они - одна 
команда.

Вступая в брак, двое ста-
новятся одним - Быт.31:4-7.

Жены Иакова были правы 
в ст. 16 «Итак делай все, что 
Бог сказал тебе». Т.е. мы - 
твои, мы принадлежим тебе, 
теперь мы слушаемся тебя.

Муж-христианин поставит 
Христа на первое место в 
своей жизни. Лк. 14:26.

Он должен любить свою 
жену, но Христа он должен 
любить еще больше.

Муж является семейным 
священнослужителем и несет 
ответственность за семейный 
алтарь - т.е. ежедневное 
семейное поклонение. Он от-
ветственен за благодарение 
Господу, за ниспослание 
пищи на каждый день.

Иов приносил жертвы за 
всю свою семью, Иов 1:5.

2. Богобоязненные 
матери

Почти все великие 
люди стали велики-
ми благодаря одной 

из двух любящих женщин 
- благочестивой матери или 
преданной жены. Их роль в 
жизни человека незаменима.

Первейшая обязанность 
жены - любить Иисуса Христа 
и служить Ему. Лук. 14:26.

Следующая за ней обя-
занность - повиноваться сво-
ему мужу. Еф.5:22 «Жены 
повинуйтесь своим мужьям, 
как Господу».

Поведение Сарры в дан-
ном случае служит очень 
ярким примером. 1Пет.З:6 
«Так Сарра, повиновалась 
Аврааму, называя его госпо-
дином».

Это трудный урок для 
современной жены, но она 
никогда не будет счастлива 
и богоугодна, пока не под-
чинится Божьему предна-
значению.

Это объясняется тем, что 
(1Тим.2:11-15) Ева была пер-

Изучаем Слово Божие

вой, кто согрешил в Эдемском 
саду. См. также Быт.3:16.

Если ее муж не спасен, 
ей придется стать духов-
ной главой дома, но все же 
подчиняться мужу во всем 
остальном. Бог обеспечит 
ее мудростью и благодатью.

По Евангелии - идеальный 
Христианский Дом - это, когда 
оба родителя любят Иисуса.

Жены должны не только 
уважать и слушаться сво-
их мужей, но и любить их 
Тит.2:4, мужья так же должны 
нежно любить своих жен.

Жене не прилично укра-
шать себя внешними узорами 
и украшениями. 1Тим.2:9,10. 
Она должна украшать себя 
добрыми делами, куда вхо-
дят:

1)  скромность (стыд -
ливость) и целомудрие, 
1Тим.2:9, так не хватающие 
многим в наши дни и в наш 
век;

2) красота кроткого и мол-
чаливого духа, 1Пет.З:4,5. 
Хорошая жена или мать - это 
дар от Господа. Она огром-
ное благословение для мужа, 
сына, всей семьи. Пр.31:10 
«Кто найдет добродетель-
ную жену? Цена ее выше 
жемчугов». Пр.31:12 «Она 
воздает ему добром, а не 
злом, во все дни жизни сво-
ей». Жены время от времени 
нуждаются в добрых словах 
благодарности,одобрения и 
похвалы. Пр.31:28 «Встают 
дети и ублажают ее, муж - 
хвалит ее».

3. Богобоязненные 
родители

Дом не может быть 
счастливым без 
детей.  Родители 

умышленно препятствующие 
рождению детей - проявляют 
в этом свое непослушание 
Богу, и их ждет наказание.

Божий порядок: «плоди-
тесь и размножайтесь, и на-
полняйте землю...» Быт. 1:28.

В некоторых случаях Го-
сподь заключает чрево и, 
хотя родители молятся о том, 
чтобы иметь детей, им в этом 
временно или постоянно бы-
вает отказано Богом (Анна).

Родители должны осоз-
нать, что их дети - это дра-
гоценное наследство от 
Господа.

Родители должны любить 
своих детей.

Родители должны при-
вести своих детей к Иису-
су в раннем возрасте. Мф. 
19:13,14.

Родители должны вы-
растить и воспитать своих 
детей для служения Господу. 
Пр.22:6 «Наставь юношу 
при начале пути его: он не 
уклонится от него, когда и 
состареет».

Родители, обязательно 
приводите своих детей в 
воскресную школу и церковь.

Учите детей Библии на 
доступном для них языке и 
вовлекайте их в семейные 
молитвы.

Учите детей слушаться 
Бога и соблюдать законы 
страны. Втор .32:46.

Илий был наказан за то, 
что не контролировал своих 
нечестивых сыновей.

Родители должны обеспе-
чивать своих детей: пищей, 
одеждой и возможностью 
иметь образование и из-
бирать, ходя перед Богом, 
собственную жизненную про-
фесию и специальность.1 
Тим.5:8.

Родители не должны раз-
дражать своих детей (англ. 
Библ. - провоцировать их 
гнев - Еф.6:4). Иногда, когда 
родители ссорятся между со-
бой, кто-то из них разряжает 
свое недовольство на детях 
- за малейшую провинность 
начинает их лупасить. Это 
очень скверный и недостой-
ный христианина поступок.

Прежде всего родители 
должны молиться за своих 
детей, молиться за их спасе-
ние. Молитесь за их победу 
над грехом и пр.

4. Богобоязненные 
дети

Исх.20:12 «Почитай отца 
твоего и мать твою чтобы 
продлились дни твои на зем-
ле».

Исаак служит хорошим 
примером исполнения вы-
шесказанного. Мы видим в 
Быт.22 как он безропотно 
несет дрова к жертвеннику.

Отрок Самуил, еще один 
пример для подражания не-
медленного повиновения 
старшим, даже посреди ночи, 
1Цар. 3:3-5.

Отрок Иисус был по-
слушен своим родителям, 
Лк.2:51. ■

Продолжение изучения 
читайте в следующем 
номере

Подготовил пастор адми-
нистратор церкви Еммануил 

Георгий Полищук

Продолжая изучать Слово Божие сегодня коснемся вопроса: 
Что из себя представляет христианский дом?

Дорогие друзья, бра-
тья и сестры, члены 
нашей поместной 

церкви Еммануил, а также и 
все христиане нашего города 
Сакраменто штата Калифор-
ния и всей страны. Примите 
поздравление от руководства 
церкви и лично от старшего 
пастора-епископа, брата Ни-
колая Артемовича Гелиса.

Словами Евангелия обо-
дряем вас, где сказано: «Не 
бойтесь... вы ищете Иисуса 
Распятого. ЕГО НЕТ ЗДЕСЬ! 
ОН ВОСКРЕС! Он воскрес! 
Его нет здесь. Вот место, где 
Он был положен...»

Воскресение Иисуса – 
одна из центральных истин 
Евангелия. 

Для нас, христиан, важ-
ность воскресения Христа 
является во мноих факторах. 
Но вот, хотя бы, некоторые 
из них: 

1. Это  доказывает , 
что Он Сын Божий. 

(Иоан.10:17-18; Рим.1:4)

2. Это гарантирует дей-
ственность Его иску-

пительной смерти. (Рим.6:4; 
1Кор.15:17)

3. Это подтверждает 
истинность Писания. 

(Пс.15:10; Лук.24:44-47; 
Деян.2:31)

4. Это доказательство 
то го ,  ч то  Христос 

дал Святого Духа и ду-
ховную жизнь Своему на-
роду. (Ин.20:22; Рим.5:10; 

1Кор.15:45) А также, основа-
ние его небесного служения 
ходатайства за каждого веру-
ющего. (Евр.7:23-28)

5. Воскресение Христа 
заверяет верующего 

в его будущем небесном 
наследии. (1Пет.1:3-4) и его 
личном воскресении и пре-
ображении при возвращении 
Господа. (Ин.14:3; 1Фес.4:14)

6. Это делает возмож-
ным присутствие Хри-

ста и Его силы, и власти над 
грехом в нашей повседневной 
жизни. (Гал.2:20; Еф.1:18-20) 

Христос воскрес!
Христос воистину 

воскрес! ■
G.P.

Христос 
воскрес!

Дорогие братья и сё-
стры во Христе, весь 
славянский народ, 

приехавший в эту страну и 
проживающий в этой стране.

Сердечно поздравляет 
вас церковь «Еммануил» с 
самым мощным событием во 
всей истории христианства – 
праздником Пасхи. Христос 
воскрес!!!

Когда женщины спешили 
оказать свою последнюю 
любовь и заботу мёртвому 
телу Спасителя, Он, видя их 
печальными, явил Себя им 
живым. Какая радость на-
полнила сердца женщин в тот 
момент, когда они увидели 
своего Спасителя живым!

Празднуя этот праздник, 

будем поздравлять и желать 
Божьих благословений, вос-
клицая: «Христос воскрес! – Во-
истину воскрес!!!»

Да, великая победа со-
вершилась над силами ада, 
духами злобы поднебесной и 
над смертью Воскресением 
Господа Иисуса Христа. Это 
величественное мировое со-
бытие: торжество света над 
тьмою, любви над ненавистью, 
добра над злом, жизни над 
смертью, истины над обманом, 
свободы над насилием, благо-
словения над проклятием, 
веры над неверием, надежды 
над депрессией, смирения над 
гордостью и тщеславием. 

Будем вместе с церко-
вью «Еммануил» в эти дни 

праздника воздавать нашему 
Славному Победителю, Спа-
сителю мира, Искупителю 
рода человеческого, Святому, 
Кроткому и Смиренному Агнцу 
Божьему, Господу господству-
ющих, Царю всех царей, Сыну 
Божьему славу и благодаре-
ние как спасённые, омытые 
Кровью Его. А те, которые не 
знают Его как Воскресшего, 
пусть принесут Ему в подарок 
своё сердце.

Молитва нашей церк-
ви и ходатайство 
за то, чтобы ещё 

тысячи людей в этот праздник 
отдали свои сердца Господу 
и восклицали: «Воистину 
Христос воскрес!» ■
Пастор Н.Гелис, 2006 г.

Воистину 
воскрес!

П О З Д Р А В Л Е Н И Е  П А С Т О Р А
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Початок на стор.1

Більше того, воскре-
сіння Христа було 
завжди кульмінацією 

їхніх проповідей, незалежно 
від того для якої аудиторії 
вони не говорили б. Цей 
факт неминуче приводить 
до висновку – воскресіння 
Ісуса Христа завжди було і є 
ключовою доктриною христи-
янства. Правдиві християни 
завжди знали, що своїм во-
скресінням Христос здобув 
найвеличнішу перемогу. Ця 
перемога наділяє нас самих 
переможним потенціалом. 
А ще виявляється, що всі 
ми – ті, які вірою приймаємо 
Христове воскресіння, маємо 
у Христі здатність перемог-
ти нелегкі аспекти нашого 
повсякденного життя. Без 
Христа і Його воскресіння 
усі ці аспекти дуже мучать 
людство, вводячи в депресію 
та відчай.

Варто уважно прислуха-
тися до слів ангела, що звер-
нувся з промовою до жінок 
біля гробу Господнього:

 «Не жахайтесь! Ви шука-
єте Розп'ятого, Ісуса Назаря-
нина. Він воскрес, нема Його 
тут! Ось місце, де Його похо-
вали були. Але йдіть, скажіть 
учням Його та Петрові: Він іде 
в Галілею попереду вас, там 
Його ви побачите, як Він вам 
говорив» (Мар. 16:6-8)

В цих словах звучить за-
певнення в тому, що пере-
можець Христос воскрес, 
а воскресінням Своїм і нас 
зробив вільними. Завдяки 
пустій могилі Христа ми, як 
запевняє нас Писання, маємо 
визволення від усього того, 
що пригнічує і руйнує нас.

1.Ми позбавлені 
страху

Перші слова, які сказав 

ангел, були закликом не 
жахатися. Цими словами 
він підтвердив важливу іс-
тину – нема більше причини 
боятися.

Одним із перших відчуттів 
набутого гріховного досвіду 
для Адама та Єви став саме 
страх. (Бут. 3:8) Ні для кого не 
є секретом, що страх руйнує 
як ціле суспільство, так і 
кожного індивідуально. Страх 
паралізує, оплутує, відбирає 
сили. Страх жорстоким чином 
відбирає від людей радість 
та спокій і взамін дає смуток 
та тривогу. Англійський пись-
менник Даніель Дефо свого 
часу дав таке визначення 
страху: «Страх – хвороба, 
яка розслабляє душу, так 
само як розслабляє тіло фі-
зичний недуг». А англійський 
філософ Джон Лоок дав своє 
визначення: «Страх є не-
спокоєм душі при думці про 
майбутнє зло, яке ймовірно 
на нас звалиться». Уже ці 
два вислови відомих людей 
змушують замислитися про 
це негативне відчуття, з яким 
не можливо не рахуватися. 
Тому, людство завжди роби-
ло спроби перемогти в собі 
цей страшний недуг. Скільки 
не пропонувалося різних 
психологічних, медичних та 
навіть гіпнотичних спроб до-
сягти визволення від страху – 
все марно та безрезультатно.

Біблія говорить про люд-
ський страх ще конкретніше: 
«…страх має муку. Хто ж 
боїться, той не досконалий 
в любові» (1Iв. 4:18). Святе 
Писання дає ясно зрозуміти, 
що тільки один Творець може 
дати раду цій проблемі. Єди-
ний Христос Своєю смертю 
та воскресінням визволив 
нас від муки страху. В Ньо-
му Єдиному ми можемо з 
впевненістю сказати: «Коли 

я піду хоча б навіть долиною 
смертної темряви, то не буду 
боятися злого, бо Ти при мені, 
Твоє жезло й Твій посох вони 
мене втішать!» (Пс. 22:4)

2. Ми позбавленні 
безплідних 

шукань

Далі ангел звернув 
увагу на недоціль-
ність самого пошуку 

жінок біля гробу. Вони шукали 
мертвого, розіп’ятого, безди-
ханного серед живих. Всі їхні 
наміри були тільки зробити 
ритуал над тілом. Всі мірку-
вання охоплювали земне, 
людське та недосконале. 
Небожитель вимушений був 
сказати з докором: «Чого ви 
шукаєте Живого між мерт-
вими?» (Лук. 24:5) І ця про-
блема, висловлена ангелом,  
є не менш актуальною, ніж 
проблема страху.

В нас, людей, закладе-
не прагнення завжди щось 
шукати. Думаю, я не по-
милюся, якщо скажу, що ми 
завжди щось шукаємо – від 
найдріб’язковішого до ваго-

мого та значимого.  Хтось 
зранку шукає алкогольних 
напоїв та звеселяючих місць, 
а хтось шукає чашу Грааля та 
філософського каменя. Наші 
пошуки виявляють та форму-
ють в цілому наш світогляд. 

Біблія закликає нас шукати 
Бога (Іс. 55:6), і в той же са-
мий час та ж Біблія констатує 
той трагічний факт, що ніхто 
Бога не шукає (Рим. 3:11). Та 
при цьому все ж знаходяться 
ті, які шукали Христа, але не 
мали правильних мотивів. 
Його шукали не по волі Божій 
– рідня Ісуса (Мк. 3:31-35). 
Його шукали для власних 
потреб – народ, який їв хліб 
та наситився (Ів. 6:22-26). 
Його шукали, встановивши 
для себе певні межі пошуків 
–  багатий юнак (Мт. 19:16-
22). Його шукали, будучи спо-
нукані злісними, ворожими 
намірами – первосвященики 
та книжники (Ів. 5:16,18:3-9). 
Саме тому, Біблія закликає 
нас, шукаючи Бога, переві-
рити мотиви своїх пошуків.

Якщо для нас Христос 
не воскрес, то, відповідно, 

ми і будемо шукати Його в 
мертвих речах. Це можуть 
бути мертві ритуали, мертві 
традиції, мертве (бездієве) 
вчення та філософія і т.п. 
Саме тому ангел і закликає 
нас залишити цю безплідну 
працю. Він закликає нас звер-
нутися до Живого Христа, 
Який Єдиний визволяє нас від 
подібних шкідливих пошуків.

Але найбільш значимим 
визволенням для нас, яке 
дарує нам воскреслий Спа-
ситель, є наступне:

3. Ми позбавлені 
безнадійності

Після гріхопадіння 
люд ство в спадщину 
отримало найбіль-

ше зло, яке тільки мислиме  
для всього живого – смерть. 
Смерть є нашим найбільшим 
ворогом. Цей ворог злий, жор-
стокий та нахабний. Він без-
жалісно вторгається в наші 
сім’ї, забираючи найрідніших 
близьких та гаряче любимих 
людей. Всі розуміють, що ігно-
рувати смерть, а тим більше 
скасувати її, неможливо. Ве-
ликий російський письменник 
Лев Толстой висловив і свою 
думку стосовно цієї проблеми 
людства: «Все в світі примар-
не; одна смерть реальна!» І я 
категорично не погоджуюся з 
висловом російського вченого 
К.Е. Ціолковського: «Страх 
смерті знищиться від глибоко-
го пізнання природи». Подібні 
вислови є тільки спробами 
обдурити самих себе. Так 
як ми не в силах поправити 
положення, в якому по своїй 
же добрій волі і опинилися, 
все людство знаходиться  у 
стані безнадійності. Про це 
чітко стверджує Біблія: «Всі 
згрішили, і позбавлені Божої 
слави» (Рим. 3:23).

Та, окрім всього вищес-

казаного, ми не повинні 
забувати, що смерть – це 
вирок нашому непослуху по 
відношенню до застереження 
Господнього. Глибина траге-
дії людства полягає в тому, 
що ми не можемо вирішити 
цієї серйозної проблеми, а 
все, що можемо, –  тільки 
ще більше ускладнити її. 
Саме з цієї причини Сам 
Бог закликає звернутися до 
Нього і Його Святого Слова. 
Тільки з Біблії ми дізнаємося 
про Добру Новину, даровану 
Богом через Його Сина Ісуса 
Христа. Цю Новину і звістив 
ангел біля пустого гробу: «Він 
воскрес, нема Його тут!» Цим 
самим було проголошено 
визволення від всякої безна-
дійності. 

Воскресіння Христа 
єдине здатне всели-
ти в нас надію, яка 

ніколи нас не засоромить! 
Справедливе твердження 
сказане кимось: «Пустота 
Господньої могили наповнила 
моє серце надією!» Ця надія 
робить нас переможцями, 
дієвими для Царства Божого 
та тими, хто з впевненістю 
дивиться в майбутнє, не 
боячись останнього ворога 
смерті (Рим. 15:54-55).

Жінки, які йшли до гробу, 
де, як вони вважали, лежить 
бездиханне тіло Ісуса Христа, 
були в страху, не мали ніякої 
надії і не мали правильних 
мотивів пошуку. Їхні дії та їх 
стан в повній мірі відображав 
стан всього людства. І коли 
ангел проголосив їм воскре-
сіння Ісуса Христа, то в той же 
час він всім проголосив нову 
еру в історії людства – еру, 
де нема страху, де пошуки 
приносять рясний плід для 
душі, еру, де існує тверда та 
непохитна надія!

Дулішкович Петро

С Л О В О  Б Л А Г О Д А Т І

Визволення, яке дає нам Христове Воскресіння!

Євангелист  Марк 
описує останні хви-
лини життя Ісуса 

Христа перед Його смертю. 
Він говорить про деякі речі, 
які сталися в момент смерті 
Ісуса Христа. Я би хотів 
сьогодні звернути нашу 
увагу на одну подію, яка 
має сьогодні безпосереднє 
відношення до нас з вами, 
бо завдяки цій події, яка 
сталася, тоді, в Єрусалимі, 
ми маємо можливість цією 
благодаттю користуватися. 

Марк описує, що в мо-
мент смерті Ісуса Христа 
«в храмі завіса роздерлась 
надвоє, від верху аж додо-
лу». Яке це значення має 
сьогодні для нас із вами? 
Яке це значення мало в 
житті народу Ізраїльсько-
го? Чому була завіса? Яку 
роль вона відігравала в 
житті народу Ізраїльського, 
в житті священиків, - тих 
людей, які мали можливість 
служити при скинії заповіту, 
спочатку, а потім і в Єруса-
лимському храмі? Яке це 
значення сьогодні має для 
нас із вами? 

Автор післання до Єв-
реїв у 10 розділі з 19 вірша 
говорить: «Отож, браття, 
ми маємо відвагу входити 
до святині кров'ю Ісусовою, 
новою й живою дорогою, яку 
нам обновив Він через заві-
су, цебто через тіло Своє, 
маємо й Великого Свяще-
ника над домом Божим, то 
приступімо з щирим серцем, 
у повноті віри, окропивши 
серця від сумління лукавого 
та обмивши тіла чистою 
водою!».  

Для народу Ізраїльського 
завіса говорила про одну 
важливу істину – доступ до 
престолу Божої благодаті 
закритий. Один раз в році,  
первосвященик і то не без 
крові мав можливість ввійти 
за цю завісу. (Євр.9:7) 

А чому взагалі виникла ця 
завіса? Що вона говорила 
для кожного ізраїльтянина, 
який приходив на покло-
ніння, спочатку в скинію 
заповіту, а потім і в храм? 
Коли ми читаємо книгу Ви-
хід, 26 розділ, то Бог дає 
постанову для Мойсея, і Він 
говорить, ми читаємо з 31 

вірша: «І зробиш завісу з 
блакиті, і пурпуру, і червені 
та з суканого віссону. Мис-
тецькою роботою зробити її 
з херувимами. І повісь її на 
чотирьох акаційних стов-
пах, пообкладаних золотом, 
гаки їх золоті, на чотирьох 
срібних підставах. І повісь 
ту завісу під гачками, і вне-
сеш туди за завісу ковчега 
свідоцтва. І ця завіса буде 
відділяти вам між святинею 
й між Святеє Святих!» А 
у 25 розділі Бог сказав до 
Мойсея: «І зробиш два зо-
лоті херувими… І покладеш 
те віко згори на ковчега, а 
до цього ковчега покладеш 
свідоцтво, яке Я тобі дам. І Я 
буду тобі відкриватися там, і 
буду говорити з тобою з-над 
віка з-посеред обох херуви-
мів, що над ковчегом свідо-
цтва, про все, що розповім 
тобі для синів Ізраїлевих.»  
Дуже цікавий цей момент: 
кусок матерії, здавалося б, 
але таку велику відігравав 
роль в житті і служінні на-
роду Ізраїльського. Якщо б 
можна було сказати сьогодні 
сучасною мовою, кожен ізра-
їльтянин, який приходив на 
поклоніння в єрусалимський 
храм бачив напис: «Увага! 
Входити небезпечно! За 
непослух – смерть».

Дивіться, чому ця завіса 
повинна виглядати ось так? 
По-перше, три кольори – 
блакить, пурпур, червень… 
тканий вісон… І на цьому 

фоні вишито два херувими. 
Взагалі, чому херувими? Міг 
Бог сказати, наприклад, на 
цій завісі вишийте дві скри-
жалі, і напишіть заповіді. 
Але Бог сказав «вишийте з 
херувимами». Взагалі, яке 
місце херувимів в служінні 
перед Божим престолом? 
Херувими – це особливий 
вид ангелів, які служать при 
Божому престолі. У Псалмі 
79:2 ми читаємо, що Бог, 
якому ми з вами поклоняє-
мось – це Бог, Котрий сидить 
на херувимах.  Херувими є 
"найвищого поряку чи класу, 
створені із неможливою для 
опису силою та красою..."

Коротко про їх го-
ловну мету та ді-
я л ь н і с т ь  м о ж н а 

сказати слідуючим чином: 
вони проголошують та за-
хищають славну присутність 

Бога, Його суверенність, і 
Його святість." Вони несуть 
охорону при брамі Єдем-
ського Саду, не допускаючи 
грішну людину увійти туди 
(Бут.3:24); вони були золоти-
ми статуями, які покривали 
кришку ковчега Заповіту в 
Святому Святих (Вих.25:17-
22); і вони супроводжува-
ли славу Божу при видінні 
Єзекії (Єзек.1). Потім, коли 
ми читаємо про ковчег за-
повіту, коли филистимляни 
взяли його в полон, то в 4 
розділі 1 книги Самуїла ми 
читаємо, що народ воював 
з филистимлянами, нелегка 
була боротьба і, взагалі, 
вони думали, що вони про-
грають через те, що ковчега 
заповіту нема посеред них. І 
вони прийняли таке рішення: 
«Візьмімо собі з Шіло ков-
чега Господнього заповіту, 

і нехай ввійде поміж нас, і 
нехай спасе нас із рук на-
ших ворогів. І послав народ 
до Шіло, і понесли звідти 
ковчега заповіту Господа 
Саваота, що сидить на херу-
вимах.» Ви знаєте, херувими 
завжди говорили людям про 
те, що доступ охороняється 
по-особливому. Навіть, в 
приписах для первосвя-
щеника, коли він входив у 
Святеє Святих було, щоб 
на його одежі були дзвоники, 
які б говорили про те, що він 
ще там рухається, і до його 
однієї ноги привязували 
мотузку – якщо б Бог рап-
том поразив його, щоб не 
заходити, а витягнути. І це 
настільки було для народу 
Ізраїльського величне, що  
ніхто не осмілювався туда 
заходити.

Розірвана завіса
П Р О П О В І Д Ь

Ми з вами знаємо про Божу благодать, 
яка діє безмірно по сьогоднішній день в 
житті кожної людини.  Ця Божа благодать 
по-особливому діє для кожного, щоб ніхто 
не мав можливості потім мати виправдання 
перед Богом, що він не міг скористатися 
цією благодаттю. 

Продовження на стор.11
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Его нужды, Ее нужды

Различия между муж-
чинами и женщинами 
— очевидны. Супругам 

необходимы знания о мужских и 
женских потребностях, чтобы луч-
ше понимать друг друга, избежать 
разочарований и наслаждаться 
совместной жизнью в браке.

Способы 
выражения любви

Каждый из нас является уни-
кальной личностью и выражает 
(принимает) любовь по-разному. 
Некоторые считают, что любовь 
— это качество времени (обще-
ния), которое супруги проводят 
вместе. Для других, любовь - это 
приятные, ободряющие слова. 
Имеется пять важных языков 
любви, которые супруги должны 
знать и понимать.

Романтика
В нашей культуре ошибочно 

считают, что романтичные встре-
чи происходят только до брака. В 
действительности же, романтич-
ные отношения и встречи должны 
продолжаться и в брачной жизни. 
Романтичные отношения сбли-
жают супругов и делают семью 
счастливой.

Интимные 

Брак – это важно
Основы здорового брака

отношения
Некоторые люди путают ин-

тимные отношения с сексом. 
Сексуальные отношения явля-
ются важной частью брачных ин-
тимных отношений. Но интимные 
отношения - это нечто большее. 
Общение друг с другом, забота 
друг о друге, мирное разрешение 
конфликтов, удовлетворение 
нужд друг друга - все это явля-
ется составной частью брачных 
интимных отношений.

Разрешение 
конфликтов

Между двумя личностями 
могут возникать конфликты. И 
в здоровом браке - муж и жена 
должны знать как позитивно 
разрешать возникающие кон-
фликтные ситуации.

Прощение
В здоровом браке - прощение 

и милосердие должны прояв-
ляться ежедневно (иногда - еже-
минутно!)

Сексуальные 
отношения

Это замечательный дар для 
супругов, состоящих в браке.

Духовные отношения
Духовные отношения между 

супругами очень сильно влияют 

на созидание и здоровье брака.
http://www.abcsofahealthymarriage.
com

Польза от здорового 
брака ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ
Как показали исследования, 

существует много преимуществ 
для детей и молодежи, которые 
воспитываются родителями в 
здоровом браке (по сравнению 
с браками, испытывающими 
проблемы).

Некоторые преимущества 
приведены ниже:

♦Лучшее физическое здоровье
♦Лучшее эмоциональное здо-

ровье
♦Лучшая академическая успе-

ваемость
♦Больше шансов поступить в 

колледж
♦Меньшая вероятность попыт-

ки или совершения самоубийства
♦Меньше проблем с плохим 

поведением
♦Меньшая вероятность стать 

жертвой физического или сексу-
ального насилия

♦Меньшая вероятность употре-
бления наркотиков или алкоголя

♦Лучшие отношения с матерью 
и отцом

♦Меньшие шансы на развод 
после вступления в брак

♦Меньшая вероятность за-
беременеть (или сделать ее 
беременной) в подростковом 
возрасте

♦Меньшая вероятность сексу-
альной активности в подростко-
вом возрасте

♦Меньшая вероятность вос-
питываться в бедности

Польза от здорового 
брака ДЛЯ ЖЕНЩИН
Как показали исследования, 

существует много преимуществ 
для женщин, состоящих в здо-

ровом браке (по сравнению 
с браками, испытывающими 
проблемы). Некоторые преиму-
щества приведены ниже:

♦Более счастливые отношения
♦Лучшее эмоциональное здо-

ровье
♦Более состоятельная жизнь
♦Меньшая вероятность стать 

жертвой домашнего насилия, 
сексуального надругательства 
или других насильственных 
преступлений

♦Меньшая вероятность попыт-
ки или совершения самоубийства

♦Меньшая вероятность употре-
бления наркотиков или алкоголя

♦Меньшая вероятность жить 
или умереть в бедности

♦Лучшие отношения со своими 
детьми

♦Лучшее физическое здоровье

Польза от здорового 
брака ДЛЯ МУЖЧИН
Как показали исследования, 

существует много преимуществ 
для мужчин, состоящих в здо-
ровом браке (по сравнению 
с браками, испытывающими 
проблемы). Некоторые преиму-
щества приведены ниже:
♦Большая продолжительность 
жизни
♦Лучшее физическое здоровье
♦Более состоятельная жизнь
♦Большая стабильность на ра-
боте
♦Лучшая финансовая ситуация
♦Лучшее эмоциональное здо-
ровье
♦Меньшая вероятность употре-
бления наркотиков или алкоголя
♦Лучшие отношения со своими 
детьми
♦Более счастливые сексуальные 
отношения

Польза от здорового 
брака ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Как показали исследования, 
общество, в котором здоровые 

браки - имеет много преимуществ 
по сравнению с обществом, в 
котором браки проблемные. 
Некоторые преимущества при-
ведены ниже:
♦Больший процент физически 
здоровых граждан
♦Больший процент эмоциональ-
но здоровых граждан
♦Больший процент образован-
ных граждан
♦Меньший уровень домашнего 
насилия
♦Меньший уровень преступности
♦Меньший уровень подростковой 
беременности
♦Большее количество граждан 
владеет собственными домами
♦Уменьшается миграция на-
селения
♦Более высокий уровень жизни
♦Уменьшается нужда в социаль-
ных службах помощи

“The weakening of marriage is 
the most important social problem 
facing America today.”

— James Q. Wilson
“Unless we work to strengthen 
the family, to create conditions 
under which most parents will stay 
together — all the rest: schools and 
playgrounds, and public assistance, 
and private concern, will never be 
enough to cut completely the circle 
of despair and deprivation” 

Lyndon B. Johnson

“Сильные семьи — это 
основа общества".

Благодаря семье, мы пере-

THE SLAVIC ASSISTANCE 
CENTER

2117 Cottage Way, Sacra-
mento, CA 95825 ,
Phone: 925-1071, 
Fax.: 925-1072.

Executive Director, Roman 
Romaso

даем наши традиции, обычаи 
и ценности. В семье мы полу-
чаем любовь, ободрение и об-
разование, что так необходимо 
для жизни. Семейная жизнь 
обеспечивает возможности и 
время для духовного роста, 
взращивает щедрых и ответ-
ственных граждан… Я не верю 
в возможность существования 
сильной и здоровой нации без 
наличия семей, как ее базовых 
ячеек. Если процветает семья - 
процветает и нация.” 

Рональд Рейган

♦ Сильные семьи посвящены 
друг другу и работают на со-
зидание отношений.
♦ Сильные семьи проводят 
время вместе (важно не только 
количество времени, но и каче-
ство общения).
♦ Сильные семьи имеют эффек-
тивные способы общения друг 
с другом.
♦ Сильные семьи показывают, 
что они ценят друг другом.
♦ Сильные семьи умеют вы-
ходить из кризисных ситуаций.
♦ Сильные семьи посвящены 
друг другу духовно. ■
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Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

- Проблемы на Вэлфере?
- Не получили талонов на питание?
- Не получили вовремя чек?
- Конфликты с воркером? Хотите оформить IHSS (по 
уходу за престарелыми) или иметь больше часов?
- Имеете проблемы с SSI или не получаете положен-
ную сумму денег?
- Семилетний срок получения SSI истекает?

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, Ваши 
права защищены законом. И если все-таки случаются недора-
зумения, обращайтесь в Калифорнийскую Коалицию по защите 
прав людей, находящихся на Вэлфере. В этой организации рабо-
тают люди, которые говорят на русском, армянском и английском 

языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us

- Новости славянской общины
- Фотогалерея
- Все материалы газеты
- Архив газеты "Слово и Дело" 

Наш новый веб-сайт

Добро пожаловать. Юри-
дическая контора Аллы 
В. Воробец первый 

офис в Сакраменто, которым 
владеет и управляет адвокат, 
который свободно говорит на 
украинском и русском языках. 

Адвокат Алла Воробец им-
мигрировала в Соединенные 
Штаты Америки из Украины в 
качестве беженца в августе 1993 
года. После окончания Белла 
Виста средней школы, Алла 
Воробец поступила в Калифор-

нийский университет в Санта-
Барбаре (UC Santa Barbara), 
который она закончила в степени 
бакалавра с отличием в области 
права, общества и славянских 
исследований. Она получила 
высшее юридическое образова-
ние в Санта-Клара университете 
(Santa Clara University). 

До создания этой фирмы, 
г-жа Воробец работала в каче-
стве политического аналиста, 
а также, как судебный клерк, 
адвокат для нескольких юриди-
ческих фирм, а также внутренних 
корпоративных юристов. 

Адвокатская контора Аллы 
В. Воробец обеспечивает каче-
ственное и агрессивное пред-
ставительство для отдельных 
лиц и бизнесов в гражданских 
судебных разбирательствах. 

Мы предлагаем опытное и до-
ступное консультирование и 
юридическое представительство 
в своевременном и эффектив-
ном образе. 

Наш офис работает в 
тесном контакте с кли-
ентами, чтобы обеспе-

чить, что цели наших клиентов 
будут выполнены. Мы стремимся 
предоставить нашим клиентам 
экономически эффективную за-
щиту без ущерба для качества и 
индивидуального обслуживания. 
Удовлетворенность клиентов и 
долгосрочная перспектива объ-
единения для нас важнее, чем 
краткосрочные выгоды. 

Обращайтесь в наш офис для 
всех ваших юридических потреб-
ностей. Наш юрист говорит на 
русском и украинском языках.  ■

Адвокат нашей общины 
Алла В. Воробец

(916) 966-VLAW (8529)
Email: info@vorobetslaw.com  
Address: 4790 Dewey Drive, Suite J, 
Fair Oaks, CA 95628, www.vorobetslaw.com

Слушайте авторскую радиопередачу 
Адвоката нашей общины  (Мы и закон) по 
радио,  на волне 1690 АМ каждый четверг 
с 6:00 до 6:30 вечера

w Личные травмы
w Дорожно-транспортных происшествия
w Трудовое законодательство
w Незаконное увольнение
w Симейное право
w Сексуальные домогательства
w Дискриминации
w Предпринимательское право
w Регистрация Бизнесов

w Формирование партнерства
w Бизнес споры / судебные тяжбы
w Законодательство в сфере недвижимости
w Арендодатель / Арендатор
w Коммерческая аренда
w    Контракты
w Нарушение договоров 
w Банкротство

Наш полный комплект услуг, фирма предлагает консультации и предста-
вительство в следующих областях:
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І ось, ми бачимо, що в 
момент смерті Ісуса 
Христа на Голгофі, ця 

завіса розривається, і це 
зробив Бог, а не людина! 
Дивіться, ми читали, що 
вона була роздерта зверху 
донизу! Як правило, якби 
це робили люди, то вони 
б рвали її знизу доверху, 
а Бог це зробив зверху до 
низу. Фактично, ця завіса 
говорила про те, що доступ 
до престола благодаті від-
критий! І це сталося завдяки 
досконалій жертві нашого 
Господа Ісуса Христа. В 
момент смерті було про-
голошено, що закінчилося 
ворогування – Бог дає Свою 
особливу благодать для 
кожного. Ісус Христос, ми 
читали, автор післання до 
Євреїв каже: «Своїм тілом 
розірвав цю завісу». І ми 
сьогодні маємо можливість 
приступати до престолу 
благодаті. Євангелист Лука 
говорить, що завіса розі-
рвалася не тільки зверху 
донизу, але й посередені. 

Фактично, по-центру цієї 
завіси стояв ковчег заповіту, 
про який Господь сказав, що 
«Я буду відкриватися там». 

І ось, відкрита для нас 
з вами дорога до престолу 
благодаті – в Божу присут-
ність. І ми маємо це право 
виключно через жертву на-
шого Господа Ісуса Христа. 
Що сьогдні нам свідчить ця 
завіса? Нам з вами, христи-
янам ХХІ століття? Чому ми 
про це говоримо? Яке це 
має значення для нас, тих 
які повірили в Ісуса Христа?

Перше, що ми може-
мо зауважити, що 
завдяки смерті Іс-

уса Христа і розрив завіси в 
храмі, ми маємо вільний до-
ступ до Бога. Апостол Павло 
у післанні до Єфесян, у 1 
розділі з 11 вірша говорить 
нам слідуючі слова: «У Нім, 
що в Нім стали ми й спадко-
ємцями, бувши призначені 
наперед постановою Того, 
Хто все чинить за радою 
волі Своєї, щоб на хвалу 
Його слави були ми, що 
перше надіялися на Христа. 

У Ньому й ви, як почули були 
слово істини, Євангелію 
спасіння свого, та в Нього й 
увірували, запечатані стали 
Святим Духом обітниці, Який 
є завдаток нашого спадку, 
на викуп здобутого, на хвалу 
Його слави!» Апостол Павло 
говорить, що «тільки в Нім», 
тобто, в Ісусі Христі ми ма-
ємо це. «Ви, як почули були 
слово істини, Євангелію… 
увірували… запечатані ста-
ли…» Бог покликав вас до 
себе. У Єф.2:19, ап. Павло 
каже: «Ви вже не чужі й не 
приходьки, а співгорожани 
святим, і домашні для Бога». 
Вільний доступ до престолу 
благодаті… «Ви, почули 
слово істини, Євангелію… 
увірували…», отримали 
доступ, Бог дав вам Свою 
печатку, запечатав вас Ду-
хом Святим. 

Розірвана завіса свідчить 
нам не тільки про вільний 
доступ до Бога, до Божого 
престолу, але розірвана 
завіса свідчить нам і про 
примирення з Богом через 
досконалу жертву Госпо-

да нашого Ісуса Христа. 
Пам’ятаєте, апостол Павло 
каже так: «Хто в Христі, той 
створіння нове, стародавнє 
минуло, ото сталось нове!» 
У 2 Кор. 5 розділі останнім 
віршом він каже: «Бо Того, 
Хто не відав гріха, Він учи-
нив за нас гріхом, щоб стали 
ми Божою правдою в Нім!»

В Ісус і  Христ і  Бог 
зробив амністію, в 
момент смерті Ісуса 

Христа. Ця амністія розпо-
всюджується на всіх без 
виключення, незалежно від 
того, скільки людина зро-
била гріхів у своєму житті. 
Незалежно від важкості цих 
вчинків. Вона розповсюди-
лася і на того розбійника, 
якого  розіп’яли разом з 
Ісусом на Голгофському 
хресті, і на Никодима, який 
був релігійною людиною, 
знав правила етикету, вів 
чисте, побожне життя, але 
йому так само потрібна буля 
ця благодать. І це сталося! В 
момент смерті Ісуса Христа, 
амністія розповсюджувала-
ся на всіх. 

Розірвана завіса гово-
рить нам, що без Ісуса Хрис-
та доступ до Бога немож-
ливий. Чому Ісус Христос? 
Автор післання до Євреїв 
говорить, що Він нам цей 
доступ відкрив через заві-
су, тобто, через Своє тіло. 
Його тіло також було розі-
рване, обпльовано, оббите. 
І Він, в момент смерті на 
Гологофському хресті, цей 
доступ нам відкрив. Багато 
людей сьогодні питають: «А 
чому тільки Ісус Христос? 
А що буде з іншими? А 
як ті люди, які сповідують 
інші релігії? А як буде з 
мусульманами, буддистами, 
з тими хто визнає індуізм?» 
Біблія говрить дуже чітко: 
«Ніхто не приходить до Отця 
Небесного» - Ісус Христос 
казав – «як тільки через 
Мене. Я – дорога, правда і 
життя.» (Ів.14:6) Ви скажете: 
«А все інше?» Без Ісуса 
Христа отримати спасіння 
і доступ до престолу благо-
даті неможливо! «Хто в 
Христі, той створіння нове» 
(2Кор.5:17) Не написано, 
що хто в Будді, Магометі, 
той творіння нове. Хто в 
Ісусі Христі! Апостол Павло 
у післанні до Колосян у 1 
розділі з 12 вірша говорить 
такі слова: «Дякуючи Отцеві, 
що вчинив нас достойними 
участи в спадщині святих 
у світлі, що визволив нас із 
влади темряви й переста-
вив нас до Царства Свого 
улюбленого Сина, в Якім 
маємо відкуплення і про-
щення гріхів. Він є образ 

невидимого Бога, роджений 
перш усякого творива. Бо то 
Ним створено все на небі 
й на землі, видиме й неви-
диме, чи то престоли, чи то 
господства, чи то влади, чи 
то начальства, усе через 
Нього й для Нього створено! 
А Він є перший від усього, і 
все Ним стоїть». 

Через Ісуса Христа. 
Без Ісуса Христа 
ніхто не має навіть 

якогось маленького шансу 
приступити до Божого пре-
столу. І настільки просто, і 
настільки складно. Складно 
людям повірити, що Ісус 
Христос єдина дорога до 
спасіння. Апостол Петро 
не боявся про це свідчити 
перед усім народом і він ска-
зав: «Під небом нема іншого 
Ймення, даного людям, що 
ним би спастися ми мали.» 
(Дії 4:12)

Отже, сьогодні ми маємо 
з вами вільний доступ до 
Божого престолу. Чому? 
Бо Христос, Своїм одно-
разовим приношенням, на-
завжди зробив досконалими 
тих, які приходять до нього. 
Він зробив це один раз. 
(Євр.10:12,14) Ми повірили 
в Ісуса Христа, ми чекаємо 
Його повернення, бо Він 
сказав «Я прийду знову і 
візьму вас до Себе, щоб і 
ви були там де Я». (Ів.14:3) 
Отже, очікуючи Його, бу-
демо, пильнувати, «…щоб 
ви знайшлися для Нього 
нескверні та чисті у мирі.» 
(2Петр.3:14) ■

Іван Кондор

Розірвана завіса
П Р О П О В І Д Ь

Початок на стор.9
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