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Оксана Стасюк – автор 

и  ведущая радиопередачи «Со-
веты психолога нашей общины»

Бальзам или 
отрава?
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"È âñå, ÷òî âû äåëàåòå, ñëîâîì èëè äåëîì, âñå äåëàéòå âî èìÿ Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà..." (Êîë.3:17)

Ìåæöåðêîâíàÿ 
õðèñòèàíñêàÿ ãàçåòà 
Ñëàâÿíñêîãî Öåíòðà 

ïîìîùè, ã.Ñàêðàìåíòî, 
Êàëèôîðíèÿ

4

Слово и ДелоСлово и Дело
Читаючи Євангелію, 

ми бачимо, яку ціну пла-
тили учні Ісуса Христа.

Перечитывая дневники 
Льва Толстого и его 
«Исповедь» - неволь-

но ощущаешь насколько же 
трудной и мучительной была 
его внутренняя жизнь. Посто-
янные противоречия терзали  
сознание великого писателя, 
изнуряющие душу бури - буше-
вали в его жизни и творчестве. 
Что это, трагедия гения? Муче-
нический крест гиганта мысли? 
Свою «Исповедь» Лев Толстой 
закончил в 1881 году, в ней он 
предельно откровенно, подоб-
но блаженному Августину, де-
лится с нами своей внутренней 
жизнью и поисками смысла 
жизни... пытается найти путь к 
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Сила свідчення.
П’ятидесятниця

Сила Духа Святого про-
являється в святому житті ві-
руючих.

Иисус оставил нашу 
землю и вознесся к Отцу 
Небесному

Вознесение 
Христа
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тому, что называется Истиной.
«Я был крещен и воспитан 

в православной христианской 
вере. Меня учили ей и с дет-
ства, и во все время моего 
отрочества и юности. Но когда 
я 18-ти лет вышел со второго 
курса университета, я не верил 
уже ни во что из того, чему 
меня учили... я никогда и не 
верил серьезно, а имел только 
доверие к тому, чему меня 
учили, и к тому, что исповедо-
вали передо мной большие; 
но доверие это было очень 
шатко...», - так начинается 
«Исповедь» великого писате-
ля земли русской. 

Продолжение на стр.9

Большинство наших 
соотечественников 
уже знают, что в мае 

должно состояться очеред-
ное мероприятие для нашей 
общины. Да, они правы. И это 
уже стало традицией - Славян-
ский Центр Помощи каждый год 
организовывает такие меропри-
ятия. Кармайкл парк уже стал 

10-ый ежегодный Славянский День 
безопасности, здоровья и труда

для нашей общины каким-то 
родным местом для проведе-
ния разных мероприятий. Так 
это случилось и в этом году. 

19 мая 2012 года прошел 
10-тый ежегодный Славянский 
День безопасности, здоровья и 
труда. Ведь безопасность, здо-
ровье и труд немаловажны для 
каждого из нас. Чтобы всё это 

иметь, нужна информация от 
верных источников. Славянский 
Центр Помощи единственная 
славянская организация, ко-
торая заботится о  том, чтобы 
обеспечить нашу общину 
верной информацией. Для 
того, чтобы организовать такое 
мероприятие, нужны немалые 
средства и нужно знать, какие 
организации необходимо при-

гласить на такое мероприятие. 
Наша организация помогает 
славянской общине вот уже 
более десяти лет, и, разумеет-
ся, у нас есть связи с нужными 
организациями. У нас есть 
партнеры и спонсоры, которые 
спонсируют эти мероприятия. 

Вторая цель проведения 
мероприятий - пропаганда здо-
рового подвижного образа жиз-

ни в нашей общине. Для этого 
мы организовываем вместе с 
Future High School и Community 
Outreach Academy разные 
спортивные игры и соревнова-
ния. Дети имеют возможность 
поиграть в футбол, волейбол, 
баскетбол и посоревноваться, 
кто быстрее бегает, а также 
соревнования по перетягива-

нию каната. Наш центр в этом 
году участвует в проекте в 
контракте с Сакраменто каунти 
по эмоциональному и психи-
ческому здоровью. Эмиграция 
очень часто оставляет большие 
негативные отпечатки на пси-
хологии наших соотечествен-
ников. 
Продолжение на стр.12

По страницам «Исповеди» Льва Толстого

Из всего созданного Богом именно человече-
ское сердце в наибольшей степени излучает 
свет, но увы, оно же источает и наибольшую 
тьму... (Виктор Гюго)

Кор. Пане мер, будь-
ласка, коротко роз-
кажіть про себе.

В.Б. Я народився у 1954 
р. у сім’ї шахтаря, у невелико-
му містечку Сніжне Донецької 
області. Коли мені було 5 
років, моя сім’я переїхала на 
Західну Україну на Батьків-
щину моєї матері м. Ново-
волинськ Волинської обл. З 
цього часу проживав у цьому 
місті усе моє життя, за винят-
ком служби в армії і навчання 
у вищому навчальному за-
кладі. Маю дві вищі освіти, 
а саме - інженер-будівель-
ник та економіст-фінансист. 
Одружений, маю одну доньку 
і одну онучку. Працював у 
багатьох організаціях, за-

І Н Т Е Р В ’ Ю

Завжди у пошуках

ймаючи різні посади, був 
обраний на посаду мера у 
1998 р. Мене переобирали 
тричі, а в 2010 р. обрали на 
четвертий термін.

Кор. Розкажіть про 
Ваше місто.

В.Б. Наше місто було 
засноване у 1950 р., тому що 
в цих околицях знайшли ве-
ликі поклади вугілля. За часів 
Радянської Влади переважна 
індустрія, видобування вугіл-
ля, а також декілька заводів 
і багато інших підприємств. 
Ми мали 9 вугільних шахт, 
вугільну збагачуючу фабрику, 
на яких працювали більшість 
населення нашого міста. 

По причині припинення 
існування Радянського Союзу, 

виробництво впало в 10 разів, 
настали важкі депресивні часи 
і наше місто було дуже близько 
до статусу мертвого міста, 
але дякуючи працьовитим 
нововолинцям, нам вдалося 
уникнути цього статусу. На 
даний момент працюють на 
всю потугу 4 шахти. Дякую-
чи інвестиціям, нам вдалося 
створити нові робочі місця. 

Пропонуємо до вашої уваги інтерв’ю з мером 
міста Нововолинська паном Віктором Борисовичем 
Сапожніковим, який навідав Сакраменто з робочим 
візитом і пасторами Володимиром Івановичем 
Грицаком і Олександром Йосиповичем Дудіком.

Продовження на стор.11

Вручення подяки В.Б.Сапожнікову

В.Сапожніков отримвав сертифікат 
від Мера міста Цітрус Хайтс Під час ефіру програми Impact

Місто живе і розвивається. 
Згідно статистичним даним, 
наше місто займає перше 
місце по області по валовому 
виробництву товару на душу 
населення, а також середня 
заробітна зарплата найвища 
по області, також місто займає 
перші місця по Україні, невели-
кий процент безробітних. 

Встреча важных гостей хлебом и солью

Выступление украинского коллектива

Турнир по футболу среди детских команд
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Íовини з Óкра¿ни
ПОЛІТИÊА І ÓÊРА¯НА

Тейшейра подтвер-
дил замораживание ЕС 
значительной части 
финансовой поддержки 
Украины из-за недо-
вольства их использо-
ванием.

Евросоюз не будет увели-
чивать финансовую помощь 
Украине в рамках финанси-
рования европейской по-
литики соседства.

О б  э т о м  н а  п р е с с -
конференции сказал глава 
представительства ЕС в 
Украине Жозе Мануэль Пин-
ту Тейшейра.

Он напомнил, что в 2011 
году в рамках этой политики 
ЕС одобрил принцип "боль-
ше за большее", который 
состоит в том, что ЕС пред-
оставляет финансовую по-
мощь странам, которые 
более активно внедряют 
европейские принципы у 
себя.

"На этом этапе нельзя 

ЕС недоволен, как Óкраина тратит 
его деньги

говорить о при-
менении прин-
ципа "больше 
за большее" к 
Украине", - ска-
зал он.

Т е й ш е й р а 
напомнил, что 
Европейский 
с о ю з  п р и -
о с т а н о в и л 
значительную 
часть финансовой поддерж-
ки Украины, в частности, 
выделение 70 млн евро для 
реформы государственной 
службы в Украине, из-за 
ненадлежащего примене-
ния Украиной выделенных 
средств.

"Если говорить об Укра-
ине, вы знаете, что зна-
чительная часть поддерж-
ки Европейским союзом 
сегодня приостановлена. 
Для этого есть несколько 
причин. В частности, это 
обеспокоенность управле-

нием государственными 
финансами и также одной из 
причин является проблема 
с регистрацией экспертов 
Евросоюза. Это новая по-
меха, которая возникла в 
последние годы", - сказал 
Тейшейра.

Напомним, в феврале 
ЕС приостановил финан-
сирование ряда своих про-
грамм в сфере бюджетной 
политики Украины из-за 
невыполнения условий по 
их внедрению властями. ■

lb.ua

Президент Польщі 
Броніслав Коморов-
ський вважає необхід-
ним вести прагма-
тичну політику щодо 
української влади, на-
магаючись наблизити 
Україну до ЄС, а не від-
штовхнути її до Росії.

Таку думку він висловив 
у програмі Tomasz Lis na 
żywo, коментуючи відносини 
України з Європейським 
Союзом, повідомляє УНІАН.

Коморовський зазначив, 
що польська влада зацікав-
лена в інтеграції свого най-
більшого безпосереднього 
східного сусіда, котрим є 
Україна, із західним світом, 
назвавши актуальною пере-
шкодою на цьому шляху 
справу екс-прем’єра Юлії 
Тимошенко.

"Давайте не будемо за-
лишати Україну на її дорозі 
до західного світу, бо піде на 
Схід", - сказав глава поль-

Президент Польù³: Давайте не 
залишати Óкра¿ну, бо п³де на Сх³д

ської держави.
В о д н о ч а с 

він наголосив, 
що лише укра-
ї н ц і  м о ж у т ь 
самі вирішити, 
к у д и  х о ч у т ь 
інтегруватися 
та самі пови-
нні знайти ви-
рішення справи 
екс-прем’єра, 
звільнення якої 
вже десятий місяць домага-
ються європейські політики.

"Сьогодні необхідно по-
єднувати певний прагма-
тизм впливу на українську 
владу з одночасним на-
маганням домогтися того, 
аби Україна після вибо-
рів мала новий шанс на 
пришвидшення процесів 
європейської інтеграції з 
західним світом", - сказав 
Коморовський.

Президент Польщі ви-
словив думку, що європей-

ським політикам необхідно 
поєднувати заохочення та 
тиск на українську владу, 
домагаючись змін націо-
нального законодавства, 
яке зробить неможливим 
засудження за політичні 
рішення.

Коморовський також на-
голосив, що вважає пра-
вильним свої заклики не 
бойкотувати матчі Євро-
2012 в Україні через справу 
Тимошенко. ■

korrespondent.ua

Óкра¿нö³ кажуть, ùо вимираþть через 
низький р³вень життя

68% українців ува-
жають, що причиною 
скорочення чисельнос-
ті населення країни є 
низький рівень життя.

Про це св ідчать ре-
з у л ь т а т и  о п и т у в а н н я , 
проведеного компанією 
Research&Branding Group, 
повідомляють Українські 
новини.

Респондентів запитали, 
які, на їхню думку, причини 
скорочення чисельності на-
селення в Україні за останні 
10 років, при цьому можна 
було дати кілька варіантів 
відповіді.

По 24% опитаних вважа-
ють причиною скорочення 
населення країни збільшен-
ня рівня смертності й ре-
зультат державної соціаль-

ної політики, 
20% - знижен-
ня значимості 
цінності сім'ї, 
особливо се-
ред молоді.

12% опита-
них бачать при-
чини скорочен-
ня чисельності 
населення в 
з б і л ь ш е н н я 
кількості укра-
їнців, які не можуть мати 
дітей за станом здоров'я, 8% 
- у несприятливій демогра-
фічній ситуації в попередні 
роки, 6% - у широкому поши-
ренні "західної" моделі сім'ї, 
що характеризується низь-
ким рівнем народжуваності, 
а 3% опитаних не змогли 
відповістити на запитання.

Опитування проводилося 
22 березня-1 квітня, усього 
опитано 2 078 респондентів 
старше 18 років, що про-
живають у всіх областях 
України.

Статистична похибка ви-
бірки не перевищує 2,2%. ■

segodnya.ua

Литвин запропонував розпустити 
парламент

Го л о в а  В е рх о -
вної Ради України 
Володимир  Лит-
вин запропонував 
парламенту ухва-
лити рішення про 
саморозпуск, однак 
лідери фракцій ВР 
його пропозицію не 
підтримали.

Про це Литвин по-
відомив журналістам 
після погоджувальної 
ради з лідерами фрак-
цій.

Спікер зазначив, що 
сьогодні  можна кон-
статувати, що парла-
ментаризм і Верховна 
Рада в країні остаточно 
зруйновані, повідомляє 
«УНІАН».

«У нинішній ситуації 
я пропонував прийняти 
політичне рішення про 
визнання цього факту з 
наступним політичним 
рішенням - самороз-
пуском Верховної Ради 
і проведенням виборів 

В е р х о в н о ї 
Ради», - ска-
зав Литвин.

Г о л о в а 
В Р  з а з н а -
чив, що ця 
пропозиція 
не була при-
йнята і  на-
віть не обго-
ворювалася 
л і д е р а м и 
фракцій.

«Але я думаю, у та-
кій ситуації потрібно 
дати  людям можли-
вість визначитися, тому 
що далі спостерігати 
це неподобство, м'яко 
кажучи, не потрібно і 
необхідно припинити 
мучити країну», - сказав 
він.

 Нагадаємо, 24 трав-
ня, у залі засідань Вер-
ховної Ради після деба-
тів щодо законопроекту 
про засади мовної по-
літики сталася бійка між 
народними депутатами.

Народний депутат 

від НУ-НС Андрій Пару-
бій заявив, що рішення 
про зрив голосування 
за проект Закону «Про 
засади державної мов-
ної політики» було при-
йняте ним одноосібно.

25 травня,  близь-
ко 40 народних депу-
татів від парламент-
ських фракцій «БЮТ-
Батьківщина» і НУ-НС 
заблокували підходи 
до президії і трибуну 
парламенту задовго 
до початку пленарного 
засідання.

«ForUm»

П³дготовка ³нôраструктури до ªвро-
2012 коштувала Óкра¿н³ 108 млрд. грн.

Підготовка інфраструкту-
ри до Євро-2012, передба-
чена державною програмою 
на 2008-2012 роки, обійшлася 
Україні близько в 108 млрд 
грн. Із них 47 млрд грн були 
перераховані з держбюдже-
ту.

Як повідомив директор 
департаменту розвитку буді-
вельної діяльності, ціноутво-
рення та економіки будівни-
цтва Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та ЖКГ Петро Губень, у 2008 
році в рамках програми було 
виділено 1,7 млрд грн, у 2009 
році - 1,7 млрд грн, у 2010 
році - 7,8 млрд грн, у 2011 
році - 13,8 млрд грн, у 2012 
році - близько 4 млрд грн.

Він також уточнив, що 
програмою передбачено за-
вершення будівництва та 

реконструкці ї 
деяких об'єктів 
у грудні поточ-
ного року.

Як зазнача-
ється, у рамках 
програми було 
п о б у д о в а н о 
три стадіони в 
Києві, Харкові 
та Львові, ре-
конструйовані 
аеропорти, тре-
нувальні бази 
у Львівській, Київській та 
Донецькій областях, рекон-
струйовані автодороги на 
маршрутах Євро-2012. На 
такі цілі у 2011 році було ви-
трачено близько 6 млрд грн.

За словами Губня, на 
сьогоднішній день у рамках 
підготовки до чемпіонату 
побудовані і реконструйовані 

44 готелі, відремонтовані 
24 гуртожитки і приведені в 
належний стан 12 пам'яток 
культурної спадщини.

Раніше повідомлялося, що 
Польща  витратила на підго-
товку об'єктів інфраструктури 
до проведення Євро-2012 
близько 100 млрд злотих 
(22,9 млрд євро). ■

УНИАН
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До норвезької церк-
ви належать більше 
80% мешканців країни 

21 травня стало історич-
ним днем для норвезьких 
віруючих. Парламент змі-
нив Конституцію країни, 
в результаті чого Єванге-
лічно-лютеранська церква 
Норвегії відтепер не є дер-
жавною. Таким чином було 
покладено край 500-річ-
ному союзу релігійної та 
світської влади. Відтепер 
церква в Норвегії прирів-
нюватиметься до інших 
релігійних і філософських 
течій. Зокрема, тепер її 
представники самі при-

значатимуть архієпископів 
і старших пасторів (досі 
останнє слово в цьому 
питанні залишалося за дер-
жавними чиновниками). 
Утім, за церквою залишать-
ся деякі привілеї. Так, нор-
везькі пастори збережуть 
статус державних служ-
бовців, а відповідальність 
за підтримання церковних 
будівель в належному стані 
і оплата праці священиків 
буде як і раніше лежати 
на державі і муніципальній 
владі. На переконання вла-
ди, шляхом цих змін церква 
стане більш відкритою, 
демократичною і інклю-

зивною (тобто вільною від 
забобонів). Зазначимо, що 
в сусідній Швеції церква 
перестала бути державною 
ще 12 років тому, а в Данії 
бачать в церковній реформі 
загрозу своїм засадам. ■

tsn.ua

Íîðâåã³ÿ â³äìîâèëàñÿ â³ä äåðæàâíî¿ ðåë³ã³¿
Х Р И С Т И А Н С Ê И Е  Н О В О С Т И

Â Êåíèè ïåðåä åâàíãåëèçàöèåé ñîæãëè 
äâóõ ïàñòîðîâ

8 мая, в Кении возле 
города Момбаса были 
сожжены два пастора, 
- сообщает Христи-
анский Мегапортал 
invictory.org со ссыл-
кой наMission Network 
News.

По данным организации 
«Open Doors, USA», вчера 
полиция арестовала 5 подо-
зреваемых. Отиено Авоур, 
офицер полиции, сообщил, 

что подозреваемые будут 
привлечены к суду.

Два пастора - Бенджамин 
Джума из баптистской церк-
ви в Ньяли и Джексон Киоко 
из церкви «Мелхиседек» 
- планировали провести 
евангелизацию. Пока они 
все готовили, собралась 
толпа и обвинила их в кра-
же.

Не дожидаясь подтверж-
дения совершения пре-

ступления толпа подожгла 
пасторов.

«Я не знаю, что исполь-
зовали люди. Был то бензин 
или что-либо другое, но все, 
что мы увидели, приехав, 
даже было не похоже на 
тела. Там лежало что-то на-
подобие кусков древесного 
угля!», - рассказала вдова 
пастора Джумы.  ■

invictory.org

Âàòèêàí áóäå õðåñòèòè óñ³õ ³íîïëàíåòÿí

Ватикан оголосив про го-
товність зустріти інопланетян 
з теплом і хрестити прибульців 
за їх власним бажанням. Про 
це заявив головний астроном 
Папи Римського доктор Гай 
Консольманьо. Як розповів 
науковець, католицька церква 
не відкидає теорію існування 
інопланетних форм життя 
і була б щаслива зустрічі з 
неземними цивілізаціями. Чи-

тайте: Уряд США розповів усю 
правду про інопланетян "Я 
був би радий, якщо де-небудь 
виявилося б життя, і радітиму 
вдвічі більше, якщо це жит-
тя буде розумним", - додав 
Консольманьо. Він вважає, 
що розум, свобода любити 
і робити вибір, тобто ознаки 
душі, можуть бути притаманні 
не тільки людині. "Будь-яке 
створіння, незважаючи на 

те, скільки в нього щупальців, 
має душу", - сказав католик. 
Передбачається, що подібні 
заяви можуть дати початок 
космічних польотів місіонерів 
для навернення інопланетян 
у християнство. Воднчоас, 
Консольманьо додав, що Ва-
тикан уже протягом багатьох 
століть стежить за тим, що 
відбувається в світі науки. ■

invictory.org
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Велика любов віковічна
Спасителя Бога Отця
Та милість Господня велична
В Ісусі із неба зійшла.

Цей світ до загину котився, 
Платня - в пеклі смерть за гріхи,
Месія із неба з’явився, 
Щоб кару за гріх понести!

За грішних віддався у жертву, 
Громаду Він смертю купив, 
Він кров’ю придбав Собі Церкву, 
Гріхи в покаянні простив!

П О Е З І ß

Ö³на оö³неного

В житті людей на 
нашій землі є осо-
би і різні речі, які 

оцінюються людьми, а 
також Господом Богом, 
як дорого, так і безцінно. 
Бувають шановані і дорогі 
люди, є і нікчемні. Є до-
рогоцінні речі, є і безцінні.

Наприклад, у Біблії є 
вислови Господа Бога 
про Його вибраний народ 
Ізраїль. "Ти став дорогий 
в Моїх очах..." (Iс.43:4) 
"Сини Сіону дорогоцінні, 
рівноцінні найчистішому 
золоту!" Цар Давид ціну-
вав Йонатаном: "Плачу по 
тобі, Йонатане, мій брате! 
Ти для мене був вель-
ми дорогий!" (2Сам.1:26) 
Господ Бог Своєму на-
родові в пророцтвах обі-
цяв Спасителя і Месію. 
(Буття 3:15; 49:10; Іс.9:5; 
28:16; 1Пет.2:6) А коли 

Ö³на оö³неного

Месія прийшов до них, їх 
поводирі Його не визна-
ли, а оцінили ціною раба. 
(Зах.11:12-13) "І взяли 
вони тридцять срібняків, 
заплату Оціненого, що 
Його оцінили сини Ізраїле-
ві,  і дали їх за поле ганчар-
ське".(Матв.27:9,10) Така 
є оцінка в Біблії на раба чи 
рабиню.(Вих.21:32) Дуже 
нікчемно  оцінили Його на 
тяжкі муки розп’яття!

А зі  Своє ї  Боже-
ственної сторони: 
"Так бо Бог по-

любив світ, що дав Сина 
Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не згинув, але мав 
життя вічне". (Iван.3:16) "І 
Христос полюбив Церк-
ву і видав Себе за неї!" 
(Єф.5:25) "І знайте, що 
не тлінним сріблом або 
золотом відкуплені  ви 

були від марного вашого 
життя, що передане вам 
від батьків, але дорого-
цінною кров'ю Христа, як 
непорочного й чистого 
Ягняти". (1Петр.1:18,19)

Тепер, ми всі, хрис-
тияни, котрі все це зна-
ємо і увірували в Месію і 
Спасителя Ісуса Христа, 
що нас полюбив і спас від 
гріхів і заплатив за гріх! Як 
і чим ми все це цінуємо? 
І чи ми готові платити за 
любов Божу і за спасіння 
в Ісусі Христі? Як ми Його 
оцінимо?

Читаючи Єванге-
лію, ми бачимо, 
яку ціну платили 

учні Ісуса Христа. Петро 
Ісуса запитав: "От усе ми 
покинули, та й пішли за 
Тобою слідом; що ж нам 
буде за це? А Ісус від-
казав їм: Поправді кажу 
вам, що коли ... кожен, 
хто за Ймення Моє кине 
дім, чи братів, чи сестер, 
або батька,  чи мат ір , 
чи діти,  чи землі ,  той 
багатократно одержить 
і успадкує вічне життя". 
(Матв.19:27-29)

Це було не тільки із 
тодішніми учнями, а і 
в  наші  дн і  буває ,  що 
многі залишають це все 
згадане заради Ісуса і 
Євангелії. Або тим, хто 
повірить і послідує науці 
Ісуса Христа говорять: 
"Якщо ти туди підеш, ми 
не рахцєм тебе за батька, 
за маму, за дитину, за 
брата чи сестру..." Лю-
дина у випробовуванні 
стоїть перед вибором. І 
щаслива, коли устоїть в 
спокусі і вибере Того, Хто 
за неї помер. А Господь 

П Р О П О В І Д Ь

дає в  сто раз  б ільше 
того,  що ми маємо,  а 
потім і жорстокосердні 
смиряються. Господь і їм 
відкривається та всім дає 
нове життя і насліддя в 
Царстві небеснім!

Коли ми жили ще в ми-
нулому Союзі, де правили 
безбожники, теж дорого 
платили, коли більше ціни-
ли Тим, Хто нас покликав 
і спас від гріхів, ніж до-
часні гріховні приманки. 
Багатьох, щоб залишитись 
вірними і не відректись від 
свойого Господа Спасите-
ля - страждали в тюрмах 
і виправних лагерях, осо-
бливо ті, яких безбожники 
бачили,  що вони є  по-
водирями серед віруючих. 
Багато молоді, які хотіли 
б вчитися, але були ві-
руючими, не допускались 

у вузи, а змушені були 
працювати на різних про-
стих роботах. І як сказано 
в  Посланні  До Євреїв : 
"...а інші дізнали наруги 
та рани, а також кайдани 
й в'язниці. Камінням по-
биті бували, допитувані, 
перепилювані, умирали, 
зарубані мечем, тинялися 
в овечих та козячих шку-
рах, збідовані, засумовані, 
витерпілі. Ті, що світ не 
вартий був їх, тинялися 
по пустинях та горах, і 
по печерах та провал-
лях земних". (Євр.11:36-
38) "Блаженні вигнані за 
правду, бо їхнє Царство 
Небесне". (Матв.5:10) "Бо 
дорого куплені ви. Отож 
прославляйте Бога в тілі 
своєму та в дусі своєму, 
що Божі вони!" (1Кор.6:20)

* * *

"І сказав: Що хочете дати мені, і я вам Його 
видам? І вони йому виплатили тридцять 
срібняків". (Матв.26:15) 

"І, зв'язавши Його, повели, та й Понтію 
Пилату намісникові віддали. Тоді Юда, що 
видав Його, як побачив, що Його засудили, 
розкаявся, і вернув тридцять срібняків 
первосвященикам і старшим, та й сказав: 
Я згрішив, невинну кров видавши. Вони ж 
відказали: А нам що до того? Дивись собі 
сам... І, кинувши в храм срібняки, відійшов, а 
потому пішов, та й повісився... А первосвяще-
ники, як взяли срібняки, то сказали: Цього не 
годиться покласти до сховку церковного, це 
ж бо заплата за кров. А порадившись, купили 
на них поле ганчарське, щоб мандрівників хо-
вати, чому й зветься те поле полем крови аж 
до сьогодні. Тоді справдилось те, що сказав 
був пророк Єремія, промовляючи: І взяли вони 
тридцять срібняків, заплату Оціненого, що 
Його оцінили сини Ізраїлеві,і дали їх за поле 
ганчарське, як Господь наказав був мені. 
(Мтв. 27:3-10)

В книжці одного гру-
зинського письмен-
ника, яка назива-

ється "Балаваріані" є такий 
приклад, який підійде до цієї 
проповіді. "Кожна людина, 
подібна до цієї людини, яка 
в своїм житті мала трьох 
приятелів. І коли вона діс-
тала повістку на суд, вона 
звернулася до приятелів за 
поміччю. Перший приятель, 
з яким ця людина проводила 
найбільше часу, відповіла: "Я 
дам тобі одежу і труну, і все!" 
Другий сказав: "Я можу тебе 
провести в цю дорогу, але 
вернуся!" Третій сказав: "О, 
за це, що ти приятелював зі 
мною, хоч по декілька годин у 
вихідні я буду з тобою на суді 
твоїм Захисником!" (Перший 
приятель - це праця. Другий - 
сім’я. Третій - Ісус Христос.) ■

Іван Кулініч

Д Ó Х О В Н А  С Т А Т Т ß

Євреї Його не прийняли, 
Хоч Він і прибув до Своїх, 
За срібняків тридцять узяли, 
На смерть і страждання за всіх!

О, як ми оціним Ісуса?
Чи Він є дорогим для нас?
Чи будуть дорожчі спокуси?
За це, що від пекла нас спас?

Він дорого смертю купив нас, 
Оціним Господню любов!
Як прийде випробувань час, 
Дасть силу Спасителя кров! ■  

Іван Кулініч

Навряд чи знайдеться 
в церквах багато віру-
ючих, котрі не бажали 

б для себе духовного пробу-
дження. Однак, підносячи за 
цю потребу до Бога палкі мо-
литви, далеко не всі розуміють 
суть цього поняття особисто 
для себе. Одні розуміють це 
як якийсь особливо піднесений 
настрій, другі – як незвичайний 
прояв дарів, треті – як Боже 
благословіння на виконання 
якоїсь особливої місії і тому 
подібне. Кілька разів доводи-
лося спостерігати дуже сильні 
такого роду „пробудження”. 
Після приїзду до нас Чарльза 
та Френсіс Хантерів всі тільки 
тим і займалися, що видовжу-
вали калікам ноги, виправляли 
косину очей, рівняли на спинах 
горби. У деяких церквах книгу 
Ханте рів опрацьовували по 
пунктах, наполегливо засво-
юючи „науку” оздоровлення, 
але минуло з півроку, і все, 
як мовиться, зійшло на коло 
своє. Після виходу у світ кіль-
кох книг відомого на весь світ 
пастора, ми раптом зрозуміли, 
чому наше духовне життя таке 

«І це тому, що знаєте час, що пора нам уже 
пробудитись від сну. Бо тепер спасіння ближче до 
нас, аніж тоді, коли ми ввірували» (Рим. 13:11).

Ïðîáóäæåííÿ êîæíîãî â³ðóþ÷îãî

кволе: бо ми не молимось до 
Духа Святого. Сильне „про-
будження” через недовгий час 
розчинилося у хвилях нових 
віянь. Ні, не так ми молилися. 
Розбудила нас книжка іншого 
відомого євангеліста. Про-
читавши її, я сам молився по 
чотири-п’ять годин на добу, але 
й це минуло.

Апостол Павло був, без сум-
ніву, пробудженим віруючим. І 
ось як він сам говорить про суть 
усієї своєї діяльності: „Не тому, 
що я вже досягнув, або вже 
вдосконалився, але прагну, чи 
не досягну я того, чим і Христос 
Ісус досягнув був мене. Браття, 
я себе не вважаю, що я до-
сягнув. Та тільки, забуваючи 
те, що позаду, і спішачи до 
того, що попереду, я женусь 
до мети за нагородою високого 
поклику Божого в Христі Ісусі” 
(Фил. 3:12-14). Радячи своїм 
послідовникам прямувати тим 
самим шляхом, він дає більш 
розгорнуту характеристику тої 
прекрасної мети, досягнення 
якої бажає в молитві усім ві-
руючим. Він дає їм настанову 
працювати під керівництвом 

своїх наставників, аж „поки ми 
всі не досягнемо з’єднання віри 
й пізнання Сина Божого, Мужа 
досконалого, у міру зросту 
Христової повноти” (Еф. 4:13).

Отже, пробудження для 
кожного віруючого окремо по-
лягає не в якомусь духовному 
захопленні чи виплеску інтен-
сивної релігійної діяльності. 
Воно полягає в не обхідності:

1. Усвідомити своє покли-
кання на Землі, яке ап.Павло 
вважав за найвищу винагоро-
ду.

2. Вперто й наполегливо 
працювати над своєю внут-
рішньою духовною людиною, 
маючи на увазі найвищу мету: 
досягнення повноти Ісуса Хрис-
та. Дитя, яке перестало рости, 
стає інвалідом, залишається 
дитиною на все життя. Мо-
литвами, що їх звершував 
ап.Павло за своїх духовних 
дітей, може молитися кожний, 
хто бажає пробудження собі 
та своїм друзям. Досить лише 
змінити „ви” на „ми” (Еф. 1:17-
19 та Еф. 3:14-19). 

Людину, яка стала на цей 
шлях, Бог благословляє на 
новий молитовний труд, Він 
скаже їм, за що молитися далі.

Таубе ЛЕОНТІЙ
г-та Слово и Дело, 2005

"І сказав: Що хочете 
дати мені, і я вам Його 
видам? І вони йому випла-
тили тридцять срібняків". 
Матв.26:15
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Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

"Ставши ж Петро із Одинадцятьма, 
свій голос підніс та й промовив до них: 
Мужі юдейські та мешканці Єрусалиму! 
Нехай вам оце стане відоме, і послухайте 
слів моїх!" (Дії 2:14)

Ярослав  БОРСУК

Сила св³дчення
П’ятидесятниöя (д³¿ 2:14)

В День П’ятидесятниці 
Бог сповнив Свою 
обітницю і зіслав 

Духа Святого. Зіслання Духа 
Святого супроводжувалося 
трьома чудами:

1. Несподівано зчинився 
шум з неба, ніби зірвалася 
буря.

2. З’явилися вогняні язики 
і по одному осіли на кожному 
з них.

3. Апостоли почали гово-
рити іншими мовами, як їм 
Дух промовляти давав.

Про що апостоли 
говорили?

Про великі діла Божі, і 
вони говорили і люди розу-
міли їх, бо вони говорили 
їхніми мовами. Це дуже диву-
вало людей, бо апостоли не 
вивчали і не знали їхніх мов, 
і в День П’ятидесятниці вони 
чисто проповідували Слово 
Боже на мовах тих народів, 
які їх слухали.

Колись люди хотіли уві-
ковічити своє ім’я і будували 
Вавилонську башту. Бог по-
дивився на їхній задум і 
дав їм різні мови. Вони не 
розуміли один одного і ця 
праця зупинилася. В День 
П’ятидесятниці почалось 
нове будівництво. Господь 
Ісус почав будівництво Церк-
ви, і саме в цей час сталося 
протилежне, що сталося на 
будівництві Вавилонської 
вежі. Апостоли, не вивчаючи 
мови інших народів, пропо-
відували людям про великі 
діла Божі на їх рідній мові.

Ще одне чудо, яке ста-
лося - біля 3000 людей уві-
рували і охрестилися. Якби 
апостол Павло сказав цю 
же проповідь, але на один 
день раніше, то такого ре-
зультату не було би. В День 
П’ятидесятниці ап. Петро 
проповідував в силі Духа 
Святого, тому був прекрас-
ний результат.

Хоч Дух Святий прийшов 
невидимо, Його, як особу, 
люди не бачили, але бачили 
Його дію і відчували силу 
Духа Святого. "Бо не дав нам 
Бог духа страху, але сили, і 

любови, і здорового розуму". 
(2Тим.1:7) Задача кожного 
християнина бути свідком 
Ісуса Христа.

Ісус пояснив, коли ми 
можемо бути Його свідками:

1. Коли злине на нас Дух 
Святий.

2. Коли приймемо силу 
Духа Святого. (Дії 1:8)

В чому проявляється сила 
Духа Святого для свідчення 
людям про Спасителя Ісуса 
Христа?

Перш за все - це лю-
бов. Ісус пояснив 
так: "Нову заповідь 

Я вам даю: Любіть один одно-
го! Як Я вас полюбив, так лю-
біть один одного й ви! По тому 
пізнають усі, що ви учні Мої, 
як будете мати любов між 
собою". (Iван.13:34,35) Щоб 
мати силу свідчити іншим 
про спасіння Боже - необ-
хідно мати любов один до 
одного. Подивіться, як було 
в Єрусалимській церкві. (Дії 
2: 41-47) Що вони робили? 
"І вони перебували в науці 
апостольській, та в спільноті 
братерській, і в ламанні хліба, 
та в молитвах". (Дiї.2:42) "І 
щоденно до Церкви Господь 
додавав тих, що спасалися". 
(Дiї.2:47)

Апостол Павло пояснив 
наскільки важливим в ділі 
спасіння є любов. (1Кор.13:1-
3)

1. "Коли я говорю мовами 
людськими і ангельськими..."

2. "Коли маю дар про-
рокування і знаю всі тайни 
і маю віру, щоб гори пере-
ставляти..."

3. "Коли роздам всі свої 
маєтки і коли віддам своє тіло 
на спалення, та любови не 
маю, - то користі не матиму 
жодної..."

Ап. Іван пояснив так: "Коли 
один одного любимо, то Бог 
в нас пробуває, а любов 
Його в нас удосконалилась". 
(1Iван.4:12) Кожен з нас має 
щось добре, але є і щось 
недобре, бо ми не є доскона-
лими. Слово Боже закликає 
нас: "...і поводьтеся в любові, 
як і Христос полюбив вас". 

(Еф.5:2)
Багато людей, котрих 
ми запрошуємо в Дім 

молитви, що вони 
бачать?

Якщо вони побачили непо-
розуміння, групіровки, немає 
любови, то їм важко буде 
увірувати. Дорога душа, якщо 
ти когось осуджувала, зне-
важала, говорила на когось 
недобре, то ти є перешкодою 
для навернення людей до 
Господа. Треба щиро по-
каятися.

"Бо коли ти устами своїми 
визнаватимеш Ісуса за Госпо-
да, і будеш вірувати в своїм 
серці, що Бог воскресив Його 
з мертвих, то спасешся, бо 
серцем віруємо для правед-
ности, а устами ісповідуємо 
для спасіння". (Рим.10:9,10) 
Кожна душа, котра сповнена 
Духом Святим, має обов'язок 
іншим людям свідчити про 
спасіння в Ісусі Христі. Дух 
Святий побуджує кожного 
з нас свідкувати, як ми по-
каялися, як Господь змінив 
наше життя. 

В Євангелії від Марка 5 
розділ Ісус вигнав з бісну-
ватого легіон бісів, і цей чо-
ловік хотів йти з Ісусом, але 
Христос не дозволив йому, 
а сказав: "Іди до дому свого, 
до своїх, і їм розповіж, які речі 
великі Господь учинив тобі, 
і як змилувався над тобою! 
І пішов він та в Десятимісті 
зачав проповідувати, які речі 
великі Ісус учинив йому. І всі 
дивувались!" (Мар.5:19,20)

Коли Ісус зустрівся із Са-
марянкою і розказав їй істину і 
яких поклонників прагне мати 
Отець Небесний, то вона 
побігла в місто і свідчила 
людям, що знайшла Месію. І 
багато людей повірили.

А хто свідчить нашим ді-
тям? Чи знають наші діти, як 
ми увірували, як ми покаяли-
ся? Чи знають наші діти, як 
Бог нам допомагав, спасав, 
творив чуда? Чи нашим ді-
тям свідчить ТV, комп’ютер,  
інтернет? Щоб свідчити про 
Господа, треба мати силу, 
необхідно сповнятися Духом 
Святим.

Сила Духа Святого про-
являється в святому житті 
віруючих. Є велика сила 
вплинути на чоловіка, що 
він повністю зміниться. "Так 
само дружини, коріться своїм 
чоловікам, щоб і деякі, хто не 

кориться слову, були приєд-
нані без слова поводженням 
дружин, як побачать ваше 
поводження чисте в стра-
ху... й мовчазного духа, що 
дорогоцінне перед Богом". 
(1Петр.3:1-4)

Батьки повинні благотвор-
но впливати на своїх дітей 
і на один одного. "Чоловік 
бо невіруючий освячується 
в дружині, а дружина неві-
руюча освячується в чоло-
вікові. А інакше нечисті були 
б ваші діти, тепер же святі". 
(1Кор.7:14)

Чому ми пробуємо впли-
вати на дітей чи на чоловіка, 
чи на жінку, але добрих ре-
зультатів немає? Необхідно 
зрозуміти, що добрий вплив 
не ми робимо, а Ісус Христос, 
що живе в нас. Люди часто за-
дають питання пресвітерам: 
Яку ви рекомендуєте про-
читати книгу, аби правильно 
виховувати дітей? Най пра-
вильніше - це батькам треба 
стати щирими християнами і 
тоді їхнє життя буде впливати 
і змінювати життя дітей.

Служителем може 
бути тільки той, хто 
має вплив на лю-

дей. Ісус сказав: "Ви - сіль 
землі". (Мтв.5:13) Справжній 
християнин той, хто впливає 
на інших, осоляє їх... Він їх 
охороняє від загнивання, від 
гріха. В школах Радянського 
Союзу вчили, що Бога немає, 
а все створила природа. А 
вдома батьки вчили своїх ді-
тей, що Бог є, що треба вірити 

і прославляти Бога, що все що 
написано в Слові Божому - це 
істина. Тому більшість дітей 
віруючих батьків ставали 
віруючими людьми, хоч їх і 
переслідували. 

Навіть тоді, коли віруючі 
нічого не говорять, їхнє життя 
свідчить про Господа. "По-
водьтеся поміж поганами 
добре, щоб за те, за що вас 
обмовляють вони, немов би 
злочинців, побачивши добрі 
діла, славили Бога в день 
відвідання". (1Петр.2:12)

Для чого Бог нас створив?
"Бо ми Його твориво, ство-

рені в Христі Ісусі на добрі 
діла, які Бог наперед при-
готував, щоб ми в них пере-
бували". (Еф.2:10) Доброта 
- це наслідок нашого спасіння. 
(Еф. 2:8-9) Доброта - це озна-
ка живої віри. По чому люди 
впізнають віруючих людей? 
По алодах. Ап. Петро на-
писав: "Покажіть у вірі вашій 
доброту." Першим плодом 
віри є доброта. 
А якщо немає добро-

ти? 
"А хто цього не має, той 

сліпий, короткозорий, він за-
був про очищення з своїх 
давніх гріхів". (2Петр.1:9)

1. Доброта - це плід віри.
2. Добром і тільки добром 

можна перемогти зло.
3. Через доброту віруючих 

багато людей каються, на-
вертаються до віри, до Бога.

Раніше віруючі не мали 
духовної освіти, але усім 
свідчили про Господа Ісуса 

Христа. Вони свідчили скрізь: 
на роботах і на польових 
огородах, в магазинах чи по 
дорозі на ринок. Люди каялись 
і навертались до Бога. А в наш 
час мало хто кається. Є дві 
основні причини:

1. Віруючі багато говорять 
про все: про бізнес, політику, 
спорт, здоров’я, але дуже 
мало свідчать про Христа.

2. Віруючі рідко сповню-
ються Духом Святим. "...вони 
мають вигляд благочестя, 
але сили його відреклися". 
(2Тим.3:5)

Ми живемо в дуже 
в ідпов ідальний 
час. Христос скоро 

прийде. Світ гине у гріхах, 
гинуть наші рідні і друзі. Ми 
усвідомлюємо, що на нас 
лежить відповідальність за 
спасіння грішників, що наш 
обов’язок свідчити і приводи-
ти грішників до Христа. Але 
ми цього не робимо. Чому? 
Бо у нас немає сили. 90% не 
свідчать іншим про Христа. 
Слово Боже нам відкриває, 
що є два види свідчення:

1. Словами свідчити лю-
дям про Господа.

2. Свідчити людям своїм 
життям, діями.

Тому будемо сповнятися 
Духом Святим, щоб бути 
сіллю, світлом і письмом 
Христовим. Будемо жити під 
керівництвом Духа Святого, 
щоб Господь міг використати 
для славі Своєї, щоб наше 
служіння буо в силі Божій. ■

Розуміння Трійці є 
дуже складним та 
н е о с я ж н и м  д л я 

людського розуму. Цю річ 
намагалися осягнути багато 
філософів, вчених та бого-
словів. Та інколи ці роздуми 
вводили їх в сферу невідо-
мого та важко зрозумілого, 
що навіть дехто доходив до 
єресі. Вся причина в тому, 
що надприродне і вічне не 
пояснюється людським фак-
тором. Одним словом – все 
зрозуміти неможливо, через 
це потрібно мати по від-
ношенню до цього питання 
міцну віру. І тому керуватися, 

Б³бл³йне вчення про Тр³йöþ
щоб отримати відповідь на 
це питання потрібно виключ-
но  Біблією. 

Біблія відкриває  для нас 
цю істину лише частково. І 
цю істину можна сформулю-
вати в трьох пунктах: 1) Бог 
є  три особи; 2) кожна особа 
є Богом; 3) Бог  єдиний. 

Найбільш чітко думка 
про рівноправ’я Трійці ви-
ражена в Євангелії від Івана. 
Взаємозв’язок між трьома 
Лицями підкреслюється по-
стійно. Син посланий Отцем 
(Ів. 14:24) і прийшов від 
Нього (Ів 16:28). Дух даний 
Отцем (Ів. 14:16), посланий 

Отцем (Ів. 14:26) і йде від 
Отця (Ів. 15:26). 
Бог у трьох особах

Пресвята Трійця — це один 
Бог у трьох особах.

Число 3 дуже часто зустрі-
чається в релігійних повчан-
нях. Є три місця, в яких люди 
перебуватимуть після смерті: 
небо пекло і чистилище, є 3 го-
ловні частини служби Божої, 3 
особи святої Родини, 3 головні 
Церковні свята в році, 3 години 
висів Ісус Христос на хресті, 
3 дні спочивав у гробі, 3 роки 
сповнював свій учительський 
труд, виконував троякий чин: 
учительський, св'ященичий і 

царський і т. д. І в природі теж 
часто зустрічаємо число 3. 
У природі існують три світи: 
тваринний, рослинний і світ 
мінералів, 3 стани води: твер-
дий, рідкий і газоподібний; є 
три часи: минулий, теперішній 
і майбутній.

Зустрічаємо в релігії і чис-
ло 4. Маємо 4 Євангелія, 4 
головні чесноти, люди в раю 
були 4 роки, з 4 сторін світу 
вестимуть ангели людей на 
суд, 4 тисячі років чекали 
люди на Спасителя, чотири-
гранною була Єрусалимська 
святиня і т. д. Зустрічається 
в релігії і число 7:7 днів тво-
рення, 7 святих Тайн, 7 діл 
милосердя, 7 головних гріхів, 

7 дарів Св. Духа, 7 просьб у 
молитві Господній, 7 слів Ісуса 
Христа на хресті і т. д. Зустрі-
чаємо число 7 і в природі: є 7 
кольорів у спектрі, 7 основних 
звуків у музиці.

Число 3 в релігії — це 
число Бога, число 4 - це число 
світу (чотири сторони світу), 
число 7 означає поєднання 
Бога із світом.

Пресвяту Трійцю назива-
ємо таїнством, бо не можемо 
зрозуміти її нашим слабим 
розумом.

Не можемо зрозуміти, що 
є три особи Божі, а лише 
один Бог. Трійця — це щось 
"незрозуміле і не вимовне".

Якщо розглянути історич-

ний аспект цього питання, 
ми зустрінемо багато різних 
єретичних і на наш погляд 
нерозумних думок різних 
філософів та вчених, сюди 
можна внести і монархіанство 
і аріанство. Але були також 
і такі люди, з вченням яких 
ми можемо погодитися – це 
реформатори Лютер і Кальвін. 
Лютер говорив: "Бог - Єдина 
Сутність...Існують три Особи – 
вічних та рівних по силі - Отець 
Син і Дух Святий" 

І розглядаючи різні те, що 
є в Біблії, можна слово Трійця 
для кращого розуміння умовно 
розкласти так: 1) Бог є  три 
особи; 2) кожна особа є Богом; 
3) Бог  єдиний.  ■

Д О Ê Т Р И Н И  Х Р И С Т И ß Н С Т В А
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Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Объясните 
подробнее роль силы в 
жизни подростка.

Ответ: Давайте начнем 
с определения. Сила — это 
способность контролировать 
других. Страсть к этому глу-
боко заложена в человеческой 
природе. Все мы хотим быть 
боссами, и это начинает прояв-
ляться в очень раннем возрас-
те. Исследования показывают, 
что младенцы одного дня от 
роду фактически стремятся к 
контролю над окружающими 
взрослыми. Даже в этом неж-
ном возрасте они ведут себя 
так, чтобы заставить своих 
опекунов удовлетворять их 
потребности.

Стремление к власти прояв-
ляется, когда мальчик убегает 
от матери в супермаркете или 
когда 10-летний ребенок от-
казывается делать домашние 
уроки. Мы наблюдаем это же, 
когда пожилая женщина от-
казывается переезжать в дом 
престарелых. Эти явления и 
тысячи других связаны общей 
нитью — непреодолимым жела-

нием поступать по-своему при 
всяком удобном случае. Люди 
отличаются только степенью 
интенсивности этого чувства, 
но оно мотивирует поведение 
каждого из нас в большей или 
меньшей степени.

Как же быть с вашим сыном 
или дочерью? Интересовались 
ли вы, почему он или она прихо-
дят из школы в таком ужасном 
состоянии? Спрашивали ли вы 
их, чем они так раздражены 
весь вечер? Может быть, они 
даже не смогут объяснить вам 
свое настроение и весь день 
будут пребывать в состоянии 
вражды. Даже если они не уча-
ствовали в драке, скоре всего 
они запутались в том открыто 
враждебном окружении, где на 
каждом шагу их подстерегают 
эмоциональные потрясения. 
Разве я так уж преувеличиваю? 
Да, в отношении ребенка, у 
которого все хорошо. Но не в 
отношении тех молодых людей, 
которые чувствуют себя бес-
сильными перед этим миром.

Поэтому уже в первый день 
в школе, или прежде чем нач-

нется спортивная игра, или в 
любом случае, когда на карту 
поставлен их статус силы, они 
представляют собой комок 
нервов. Мотивировано это со-
стояние не столько желанием 
контролировать, сколько по-
требностью самоутвердиться. 
Чувство собственной ценности 
в этом возрасте напрямую 
зависит от отношения группы 
сверстни-ков. И поэтому груп-
па имеет какую-то тотальную 
власть над отдельной лично-
стью. И такой ребенок очень 
страдает, если встречает со 
стороны сверстников насмешки 
и неуважение.

Вопрос: Если сила 
так воздействует на 
подростков, тогда она 
может сыграть боль-
шую роль и в семейных 
отношениях. Как этот 
момент работает в 
семье?

Ответ:  Вы задали очень 
непростой вопрос. Родителю 
требуется много мудрости, 
чтобы воспитать правильное 

Продолжение в 
следующем номере

отношение к понятиям силы и 
независимости в молодом по-
колении. Эта задача связана 
с поисками равновесия между 
двумя опасными крайностями. 
Родители боятся давать свобо-
ду подросткам прежде, чем те 
достаточно повзрослеют, чтобы 
справиться с этой свободой. 
Подростки все еше нуждаются 
в родительском руководстве, 
и родители обязаны предо-
ставить им его — таков закон 
в этом мире. Те, кто получает 
власть поступать свободно 
слишком рано, развивают в 
себе, как правило, неуважение 
к авторитетам. Это распро-
страняется на учителей, слу-
жителей церкви, полицейских, 
судей и даже на Самого Бога. 
Такой ребенок никогда не под-
чиняется родительской воле. 
Почему он или она должны 
кого-то слушать? Такому бун-
тующему подростку всего один 
шаг до наркотиков, социального 
эксперимента, побега из дома 
и тому подобного. Раннее об-
ретение свободы привело к 
бесчисленным жертвам среди 
молодежи.

С другой стороны, в конце 
подросткового периода нельзя 
впадать и в другую ошибочную 
крайность. Нельзя слишком 
откладывать предоставление 
нашим маленьким взрослым 
свободы. Каждый взрослый 
человек имеет право на самое 
важное — самоопределение. 
Оттягивать предоставление 
подростку свободы на слиш-
ком долгое время — значит 
разжигать революционные 
настроения.

Мой хороший друг Джей 
Кеслер заметил, что старуш-
ка Англия допустила как раз 
такую ошибку по отношению к 
своим «детям» в американских 
колониях. Они выросли и стали 

«подростками» — бунтарями, 
требующими себе свободы. Не-
смотря на это, она продолжала 
отказывать им в свободе, что 
привело к пролитию крови, 
которого можно было избежать. 
К счастью, Англия извлекла 
хороший урок из этого печаль-
ного опыта. Спустя 171 год она 
все-таки совершила передачу 
власти мирным путем еще од-
ному своему неспокойному «от-
прыску», который назывался 
Индией 98.

Рискуя повториться, я все же 
попробую подытожить наши за-
дачи как родителей. Во-первых, 
нельзя вручать свободу слиш-
ком рано, даже если наши дети 
ежедневно превращают дом в 
поле битвы. Матери, соверша-
ющие такую ошибку, — самые 
несчастные люди на этой зем-
ле. С другой стороны, нельзя 
сохранять родительскую дик-
татуру слишком долго. Власть 
будет взята от нас силой, если 
мы не отдадим ее добровольно. 
Предоставление права на само-
определение должно идти нога 
в ногу с процессом взросления, 
заканчиваясь полным освобож-
дением.

Говорить легко, не так ли? 
Мы-то лучше знаем. Я считаю, 
что разумное и своевременное 
предоставление подростку 
права поступать свободно яв-
ляется одной из труднейших 
и ответственнейших задач 
родительской опеки. ■

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Симптомы сердечных заболе-
ваний зависят от разновид-
ности болезни.

Симптомы болезней сердца, свя-
занных с кровеносными сосудами 
(сердечнососудистых заболеваний)

Заболевания этого типа обуслов-
лены сужением или блокированием 
кровеносных сосудов, то приводит к 
нарушению притока крови к сердцу, 
головному мозгу или другим частям 
организма. Основными симптомами 
таких нарушений являются:

• Боль в груди (стенокардия);
• Одышка;
• Боли, онемение, слабость или 

ощущение холода в ногах или руках.
Часто симптомы заболеваний этого 

типа выражены так слабо, что пациент 
не обращает на них внимания до тех 
пор, пока у него не развивается сер-

дечный приступ, стенокардия, инсульт, 
или сердечная недостаточность. Обяза-
тельным условиям раннего выявления 
сердечнососудистых заболеваний 
являются регулярные медицинские 
обследования.
При нарушении сердечного 

ритма
К этим заболеваниям относятся 

различные типы аритмии - учащенное 
и замедленное, а также неровное серд-
цебиение. Симптомы аритмии:

• Ощущение «порхания» в груди;
• Увеличенная частота сердечных 

сокращений (тахикардия);
• Сниженная частота сердечных 

сокращений (брадикардия);
• Боль в сердце;
• Одышка;
• Головокружение;
• Обмороки или предобморочные 

состояния.
При пороке сердца

Обычно серьезные пороки сердца 
выявляются вскоре после рождения. 
Их симптомами могут быть:

• Бледный, сероватый или синева-
тый цвет кожи (цианоз);

• Отечность ног, живота или области 
вокруг глаз;

• Затрудненное дыхание во время 
кормления, что приводит к медленному 
увеличению веса.

Признаки менее серьезных пороков 
сердца могут проявиться позднее - ког-
да ребенок пойдет в школу, или даже в 
зрелом возрасте. Признаки и симптомы 
таких пороков сердца:

• Одышка, часто появляющаяся в 
результате физической активности;

• Быстрая утомляемость во время 
тренировок;

• Застой жидкости в сердце и легких;
• Отечность рук и ног.
При утолщении сердечной мышцы 

(кардиомиопатия)
• Частая одышка, даже в состоянии 

покоя;
• Отеки ног и ступней;
• Вздутие живота в результате за-

стоя жидкости;
• Слабость;
• Нерегулярный пульс;
• Головокружение и обмороки.
Симптомы сердечных заболеваний, 

вызванных инфекциями
Существует три типа инфекционных 

заболеваний сердца:
• Перикардит - поражает ткани, 

окружающие сердце (перикард);
• Миокардит, затрагивающий мы-

шечный слой стенки сердца (миокарда);
• Эндокардит, поражающий вну-

треннюю оболочку сердца, которая 
разделяет камеры и клапаны сердца.

Общие симптомы этих нарушений:
• Лихорадка;
• Одышка;
• Слабость и повышенная утомля-

емость;
• Отечность ног или живота;
• Нарушения сердечного ритма;
• Сухой и/или хронический кашель;
• Кожная сыпь.
Симптомы болезней сердца, связан-

ных с сердечными клапанами

Всего в сердце четыре клапа-
на - аортный, митральный, 
легочный и трикуспидальный 

(трехстворчатый) клапаны. Их по-
вреждения влекут за собой различные 
расстройства - например, стеноз, 
регургитация и пролапс. Симптомами 
этих нарушений могут быть:

• Повышенная утомляемость;
• Одышка;
• Нерегулярный пульс или шумы 

в сердце;
• Отечность ног;
• Боль в сердце;
• Обмороки.
Причины сердечных заболеваний, 

как и симптомы, зависят от типа за-
болевания.

Причины сердечнососуди-
стых заболеваний

Хотя нарушения этого типа могут 

Êак предупредить сердечные заболевания
Сердечные заболевания: предупреждение и профилактика. Что предпринять

Сердечные заболевания - это термин, который ис-
пользуют для описания целого ряда болезней, которые 
затрагивают сердце. К ним относятся, например, болезни 
кровеносных сосудов, такие, как заболевания коронарной 
артерии, аритмия, инфекционные заболевания сердца, 
врожденные пороки сердца. Многие разновидности сер-
дечных заболеваний можно предотвратить при помощи 
здорового образа жизни.

быть вызваны различными редкими 
заболеваниям кровеносных сосудов, 
чаще всего их причиной является 
атеросклероз. При этом расстройстве 
на стенках кровеносных сосудов об-
разуются жировые бляшки, что со 
временем может привести к их сужению. 
Причиной атеросклероза могут быть 
неправильное питание, недостаточная 
физическая активность, лишний вес и 
курение.

Причины аритмии
Наиболее распространенными при-

чинами аритмии являются:
• Врожденный порок сердца;
• Заболевания коронарной артерии;
• Высокое кровяное давление;
• Диабет; Курение;
• Злоупотребление алкоголем или 

кофеином;
• Стресс;
• Употребление запрещенных нар-

котических средств;
• Некоторые лекарственные пре-

параты, в том числе безрецептурные, а 
также пищевые добавки и травы;

• Заболевания сердечных клапа-
нов. ■
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Н А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е
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áîëåå ÿðêèì

А что же такое здоровье и 
здоровый образ жизни?

Согласно Устава Всемирной 
организации здравоохранения, здоровье - 
положение полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не только 
лишь отсутствие заболеваний и различных 
физических дефектов".

В постоянном ритме крупного города мы 
не можем успеть уследить за собственным 
здоровьем. А это очень не кстати!

 Задумайтесь о собственном 
здоровье, довольны ли вы им?

Выберите те пункты, которые для вас 
максимально подходят, и придерживайтесь 
их ежедневно:

1. Наверное, ни для кого не станет стран-
ным, если я скажу, заниматься физической 
культурой, как минимум 30 мин в день. Ну а 
если у вас не хватает времени и на это, то 
совершайте регулярные прогулки пешком. 
Добираясь домой вашим маршрутным ав-
тобусом, выйдите на одну остановку ранее 
и пройдитесь. А если вы ездите на своей 
машине, тогда поднимайтесь на собствен-
ный этаж без лифта. Стремитесь больше 
двигаться.

2. Рациональное питание. Употребляйте 

б о л ь ш е 
пищи, что 
содержит 
клетчатку 
и цельные 
з е р н а ,  и 
меньше – 
в которой 
содержит-
ся сахар, а 
также, если она приготовлена из пшеничной 
муки. Но не забывайте при этом об овощах 
и фруктах. Готовьте вашу пищу на только на 
растительном масле, и снизьте употребле-
ние животного жира.

3. Избегайте излишнего веса, не ужинайте 
позже 6 часов вечера. Питайтесь не более 
3 раза на день.

4. На протяжении дня пейте много жидко-
сти. К тому же это благотворно сказывается 
на состоянии вашей кожи, позволяя тем са-
мым продлить ее молодость и эластичность.

5. Во время приготовления пищи при-
меняйте низкие температурные режимы 
и готовьте пищу не долго. Что позволит 
сохранить в пище полезные вещества и 
витамины.

6. Соблюдение режима дня. Ложитесь 

спать и вставайте по одному и тому же 
графику. Это наиболее простой вариант, 
как выглядеть красивым и здоровым и от-
дохнувши за ночь.

7. Психологическая уравновешенность. 
Не нервничайте по пустякам, ведь как 
известно нервные клетки не подлежат вос-
становлению. Впрочем, некоторые ученые 
говорят, что восстанавливаются, однако 
весьма-весьма медленно.

8. Закаляйте собственный организм. 
Для этого отлично помогает хороший 
контрастный душ - прохладная и теплая 
водичка. Не только лишь полезно, но еще 
и помогает проснуться.

9. И естественно не курите и не злоу-
потребляйте алкогольными напитками и 
многими другими вредными привычками. 
Так как это основные факторы, что ухуд-
шают ваше здоровье.

10. Много гуляйте в парке, а также на 
свежем воздухе и находитесь подальше 
от автомобилей и иных загрязнителей 
воздуха.

11. Делайте добро. Ведь на него всегда 
отвечают добром. И тогда оно непременно 
к вам вернется в качестве хорошего само-
чувствия и веселого настроения. ■

Здоровый образ жизни
Наверно нет, такого человека, который бы не желал себе быть здоровым

Если вы не можете вспомнить имя 
вашей первой учительницы или 
напряженно морщите лоб, припо-

миная вчерашнее меню, не удивляйтесь 
— в этом нет ничего сверхъестественного. 
По мере старения организма человека 
долгосрочная и краткосрочная память, 
как правило, ухудшается. Впрочем, рас-
страиваться тоже не стоит: чем больше 
нейрофизиологи узнавали об этом процес-
се, тем больше появлялось способов для 
замедления данного процесса. И сейчас мы 
ознакомимся с некоторыми из них.

1.Проснитесь и почувствуйте 
запах розмарина.

Ученые обнаружили, что ароматы могут 
оказать серьезное влияние на когнитивные 
способности человека. В 2003 году, иссле-
дуя этот вопрос, психологи предложили 144 
добровольцам серию тестов для проверки 
памяти, внимания и реакции. Некоторые 
работали в помещении без ароматов, неко-
торые — в помещении с эфирными парами 
розмарина, а остальные — в комнате с 
ароматом лаванды.

Как выяснилось, те, кто находился в 
помещениях с запахом розмарина, имели 
значительно лучшие показатели долго-
срочной и оперативной памяти, чем те, 
кто не подвергался влиянию ароматов. А 
аромат лаванды влиял негативно на тесты. 
Поэтому, если вы стремитесь улучшить 
работу вашего мозга — поставьте розмарин 
на подоконник. Ну а контакта с лавандой 
лучше избегать.

2.Жевательная резинка для 
мозга.

Никто точно не знает почему, но ис-
следования показывают, что жевательная 
резинка положительно влияет на память. В 
2002 году ученые из Великобритании обна-
ружили, что люди с жевательной резинкой 
во рту значительно лучше справляются с 
тестами на долгосрочную и краткосрочную 
память, чем без нее.

3.Пища для размышлений.
Чтобы сохранить память «молодой», 

невзирая на годы, ученые рекомендуют 
есть продукты с высоким содержанием 
антиоксидантов. К ним относятся черника, 
яблоки, бананы, темно-зеленые овощи, 
чеснок и морковь. Антиоксиданты нужны 
нам для борьбы со свободными радика-
лами. Они, накапливаясь в организме с 
возрастом, пагубно влияют на клетки го-
ловного мозга. Нуждается мозг и в омега-3 
жирных кислотах, которые содержатся во 
многих видах рыбы и орехах. Еще вашему 
мозгу обязательно придутся по вкусу 
некоторые десерты, например, шоколад, 
изобилующий антиоксидантами.

4.Игры разума.
Для того, чтоб мозг «оставался в фор-

ме», необходимо его тренировать. Амери-
канские ученые разработали компьютер-
ные игры-упражнения, ориентированные на 
пожилых людей. Специальные программы 
предназначены для улучшения памяти, 
внимания и даже настроения. Впрочем, 
если вы не любитель компьютерных игр, 
классические головоломки, такие как 
судоку и кроссворды, будут прекрасной 
альтернативой.

5.Здоровый сон.
Когда вы спите, ваш мозг трудится. Он 

повторяет и закрепляет данные получен-
ные за день, подготавливаясь к длительно-
му их хранению. Этот процесс очень важен 
для консолидации памяти (то есть перехода 
кратковременной памяти в долговремен-
ную). Следовательно, пропуская ночной 
сон вы рискуете утратить или перепутать 
воспоминания, причем позже восстановить 
их будет практически невозможно.

6.Прогулки в прошлое.
Физические упражнения поддерживают 

в тонусе не только мускулы, но и наше се-
рое вещество. Исследования показывают, 
что часть мозга, участвующая в механизме 
консолидации памяти и называемая 
гиппокампом уменьшается с возрастом. 
Но в 2011 году ученые доказали, что по-
жилые люди, для которых пешие прогулки 
обычное дело, получают шанс увеличить 
гиппокамп в объеме. Американские ис-
следователи пришли к выводу, что трех 
регулярных 40-минутных прогулок в не-
делю достаточно для того, чтобы через 
год объем гиппокампа увеличился прибли-
зительно на 2 %. По сути, это замедляет 
процесс старения на 2 года. ■ 

6 способов 
улучшить 

память
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Вознесение Господ-
не ,  Вознесение 
Иисуса  Христа , 

Вознесение Христа или 
просто - Вознесение. По-
разному люди говорят и 
называют это событие, 
произошедшее в последний 
день земной жизни Господа 
нашего. Но, как бы не на-
зывали это событие, ясно 
одно - Иисус оставил нашу 
землю и вознесся к Отцу 
Небесному.

Давайте, друзья, немно-
го коснемся этого события 
и посмотрим во свете Писа-
ния на этот совершившийся 
факт. И что оно, Вознесение 
дает лично каждому из нас.

"Христос ушел, но цер-
ковь не скорбит", - кто-
то сказал эту знаменитую 
фразу. Ведь Сам Господь 
в беседе с учениками пред-
упреждал их, что уйдет от 
них, обещая не оставить. И 
в Своем утешении обещал: 
"Не оставлю вас сирота-
ми, приду к вам". И в день 
же Вознесения, в момент 
разлуки, когда Господь, 
подняв руки Свои в благо-
словении их - учеников 
Своих, стал отделяться от 
них и возноситься на небо. 
Поднявшись в глазах их и 
облако взяло Его из вида 
их. Писание говорит, что 
они стояли и смотрели на 
небо. Я не знаю, как долго 
это было, сколько времени 
они так простояли, смотря 
на небо, что думали они, 
какие мысли у них были, 
но "... вдруг предстали им 

два мужа в белой одежде и 
сказали: мужи Галилейские! 
что вы стоите и смотрите 
на небо? Сей Иисус, воз-
несшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, 
как вы видели Его восходя-
щим на небо". (Деян.1:10,11) 
"И возвратились в Иеруса-
лим с великою радостью". 
(Лук.24:52)

Все, что в Церкви живет, 
не существует по инерции, 
живет близостью ко Христу 
и общением сл Христом. Он 
сказал и не обманул, сказал 
и исполнил: "Я с вами во 
все дни до скончания века. 
Аминь". (Матф.28:20)

В явлении Фоме, Господь 
называет блаженными "не 
видевших, но верующих". 

Ничем не умалены в сла-
ве и благодати, в радости и 
дерзновении те, кто не жил 
во дни земной жизни Иисуса 
Спасителя. Всем верующим 
по благодати дано любить 
Христа и исполнять Его 
волю, Его заповеди. "Кто 
любит Меня, тот соблюдет 
слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем 
к нему и обитель у него со-
творим". (Иоан.14:23)

Н о в ы й  З а в е т  т о ч н о 
определяет место и время 
Вознесения Христа. Это 
произошло 40 дней после 
Воскресения Христа. "Явил 
Себя живым, по страдании 
Своем, со многими верными 
доказательствами, в про-
должение сорока дней явля-
ясь им и говоря о Царствии 
Божием". (Деян.1:3) И хотя 

обстоятельства Вознесения 
Христа служили верным 
признаком того, что уход 
Его был окончательным, 
однако, ученикам было 
обещано, что Христос опять 
возвратится на землю "в та-
ком же виде, как они видели 
Его возносившимся".

Петр Дин в своей 
проповеди сказал: 
"Сегодня праздник 

- Вознесение Иисуса Христа. 
Почти весь мир празднует 
его. Я спросил себя: А какое 
значение имеет он лично для 
меня?" Праздник Рождения 
Иисуса Христа праздновал 
почти весь мир, в Евангели-
ях о нем пишут только Лука 
и Матфей. Марк же и Иоанн 
ничего не упоминают, однако 
же, не смотря на это, все 
этот праздник празднуют. О 
Вознесении Христа пишет 
Марк и немного больше Лука 
в Деяниях Апостолов. 

Что стало с учениками 
после того, как умер Иисус? 
Те, кто читают Библию, зна-
ют, что Петр пошел ловить 
рыбу, а с ним и несколько 
других учеников. Они были 
опечалены и расстроены 
Его смертью. Что происходит 
потом? Иисус воскресает,  
является ученикам, они ра-
дуются Его воскресению 
и успокаиваются, все ста-
новится на свои места. Он 
учит учеников, дает им на-
ставление и вдруг... уходит 
на небо, или как говорит 
Библия: облако взяло Его 
с земли.

"Как же так? Ты что де-
лаешь, Бог?  Ты почему так 
поступаешь?!" Наверное, так 
подумали бы мы. Возможно 
так же подумали и ученики, 
не зря так долго смотревшие 
в небо: "Кто теперь будет 

Вознесение Христа
учить людей? Кто будет их 
наставлять?"

Хорошо, что Бог знал, 
что Он делал, когда воз-
носился Иисус. После Его 
вознесения, спустя совсем 
небольшое время, наступила 
новая эра - эра Святого 
Духа, которая длится и по 
сей день.

Иисус, находясь на 
земле, не мог при-
сутствовать сразу 

во всех уголках повсюду. 
Мы читаем, что Он исцелял 
только там, где был Дух 
Святой. Он находится по-
всюду одновременно во всех 
уголках Земли. Более того, 
Он поселяется в каждом 
сердце, которое призвало 
Имя Господне.

Слава Богу, что на землю 
пришел Дух Святой. Смотри-
те, ученики уже не идут ло-
вить рыбу  после вознесения 
Иисуса, не возвращаются к 
своим прежним делам. Они 
идут и выполняют то, что 
повелел Иисус. 

Какое же значение этого 
праздника для меня? Это 
только праздник? Красная 
дата календаря? Или это 
что-то большее?

Для всех людей, всего 
человечества наступила, 
как я уже говорил, новая эра 
Святого Духа. Бог забрал от 
учеников Иисуса. Для них Он 
был Кем-то очень важным 
и дорогим. Без Него они не 
могли и не представляли 
себе жизни. Так и у нас порой 
Бог забирает что-то. Нам не 
понять этого. Мы не знаем, 
порой, что делать. Но Бог 
знает, Он готовит что-то 
лучшее.

Мы, искупленные кровью 
Иисуса Христа, получаем 
прощение грехов, силу, во-

И С С Л Е Д Ó Е М  П И С А Н И Е

дительство Духа Святого, 
усыновление. В нас поселя-
ется новый Хозяин. Который 
требует полного подчине-
ния, при чем добровольного. 
Если мы не хотим, то Он 
просто уходит.

Мне хотелось показать 
нам всем на примере Иисуса 
Христа, что Бог забирая что-
то, не оставляет Своих детей 
брошенными. Взамен Он 
обязательно дает другое. С 
первых же минут, после того, 
как вознесся Иисус, Бог дал 
ученикам утешение, а значит 
даст и нам! ■

Георгий Полищук
Polishukg@gmail.com

"И вывел их вон [из города] до Вифании и, 
подняв руки Свои, благословил их. И, когда 
благословлял их, стал отдаляться от них и 
возноситься на небо". (Лук.24:50,51)

Ê О Р О Т Ê О Е  С Л О В О

В Своей последней 
беседе с учениками 
Господь предупреж-

дал их, что уйдет от них. Сло-
ва Его тогда были для них 
темны. Там были утешения: 
«Не оставлю вас сиротами; 
приду к вам» (Ин.14:18) Но 
была и скорбь. Скорбь грозной 
неизвестности, страх от не-
избежности исполняющихся 
пророчеств.

«Оттого, что Я сказал вам 
это, печалью исполнилось 
сердце ваше. Но Я истину 
говорю вам: лучше для вас, 
чтобы Я пошел» (Ин.16:6-7)

Так было перед Его страда-
нием. В день же Вознесения, 
при самой разлуке, для печали 
не было места. Господь пре-
подал им благословение и 
«стал отдаляться от них и 
возноситься на небо. Они по-
клонились Ему и возвратились 
в Иерусалим с великой радо-
стью» (Лук. 24:52) Великая 

радость должна сопутствовать 
этому расставанию с Христом, 
которое зовется Вознесением; 
расставанию, которое вовсе и 
не есть расставание, а потому 
достойно названия «Разлуки, 
запрещающей скорбь»

Все, что в Церкви живет, 
а не существует по инерции, 
живет близостью к Христу и 
общением со Христом. Он 
сказал и не обманул; сказал и 
исполнил: «Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мф.28:20) 
В явлении Фоме и разговоре с 
ним, Господь называет бла-
женными «не видевших, но 
веровавших».

Ничем не умалены в славе 
и благодати, в радости и дерз-
новении те, кто не жил во дни 
земной жизни Спасителя. Всем 
верующим по благодати Уте-
шителя дано любить Христа и 
исполнять Его заповеди. «Кто 
любит Меня, тот соблюдет 
слово Мое; и Отец Мой воз-

любит его, и Мы придем к нему 
и обитель у него сотворим» 
(Ин. 14:23)

Итак, не просто не разлучен 
со Христом человек после 
Вознесения, но даже обителью 
Отца и Сына может стать 
человек, если заповеди Христа 
соблюдает. Здесь – все. Здесь 
– корень всех живых ответов 
на сложные вопросы. Испол-
нение заповедей, рождаемое 
от любви. А иначе «Нелюбя-
щий Меня не соблюдает слов 
Моих» (Ин. 14:24)

Апостол Павел не хо-
дил за Христом, не 
был на Тайной Вече-

ри, не провожал возносяще-
гося Христа долгим взглядом. 
Однако вот, что он говорит: 
«Но благодатью Божиею есмь 
то, что есмь; и благодать Его 
во мне не была тщетна, но 
я более всех их потрудился; 
не я, впрочем, но благодать 
Божия, которая со мною» (1 
Кор. 15:10). Павел открывает 
собою новую страницу в исто-
рии Церкви. Начиная с Павла, 
о Христе свидетельствуют те, 
кто не ходил за Ним и не знал 
Его по плоти. Узнавший Христа 
уже после Воскресения и Воз-
несения, Павел всех зовет к 

Христос ушел, но öерковь не скорбит
пасхальной радости и свободе 
от греха во Христе Иисусе.

Он не знал Христа в каче-
стве Учителя, не говорил Ему 
«равви». Он узнал Его уже 
прославленным, и говорит 
даже: «Потому отныне мы 
никого не знаем по плоти; 
если же и знали Христа по 
плоти, то ныне уже не знаем» 
(2 Кор. 5:16)

До чего сильна его связь с 
прославленным Христом, до 
чего сильно в нем дерзнове-
ние! Можно ли при такой благо-
датной смелости вести речь об 
оставлености, отдаленности, 
одиночестве?

Как много этих чудных при-
меров!

Все, чем Церковь жива, 
это переживание Пас-
хальной победы и 

общение с Господом Иисусом 
в Духе Святом.

Ради полноты свидетель-
ства можно дать слово и 
«внешним». Наполеон уже 
в ссылке, осмысливая опыт 
прожитых лет, говорил, что 
солдаты любили его и верили 
ему до самозабвения. Они 
бросались на явную смерть, 
видя своего императора. «Но 
они видели меня», — говорит 

Наполеон. А за 
Христа умирали 
тысячи и сотни 
тысяч, хотя перед 
их глазами Его 
в это время не 
было. Эта мысль 
убеждала Напо-
леон в Божестве 
Иисуса. И все так. 
Но действительно 
ли не видели уми-
равшие за Христа 
Самого Христа? 
Может быть, опыт 
мученичества и 
исповедничества 
именно и объяс-
няется тем, что 
Церковь вклады-
вает в Воскрес-
ную песнь после 
Евангелия: «Вос-
кресение Христово видевше, 
поклонимся святому Господу 
Иисусу»

Он ушел, но и не ушел. 
Это так естествен-
но для той области 

жизни, где чудо есть факт, 
и факт есть чудо. Бог един 
и Он – Троица. У Девы есть 
Сын. Христос ушел от нас, но 
от нас же не разлучился. На 
Вечери Он Жертву приносит, 

и Он Сам в ней приносится; 
Он же принимает ее и раздает. 
Он – Альфа и Омега. Куда бы 
ни повернуть лицо, Он смотрит 
в глаза человеку.

Апостолы после Вознесе-
ния вернулись в Иерусалим, 
и «пребывали всегда в храме, 
прославляя и благословляя 
Бога» (Лук. 24:53)

Пойдем в «храмы» и мы, 
чтобы заняться тем же. ■

У Джона Донна, английского поэта мета-
физической школы, есть стихотворение «A 
Valediction Forbidding mourning» — Прощанье, 
запрещающее грусть. Название стихотворе-
ния, как нельзя лучше, соответствует смыслу 
праздника Вознесения.
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СВЕЖИЙ!  ЗДОРОВЫЙ!  
СЕЙЧАС!

Возьмите вашу EBT карту на рынок и 
купите свежие фрукты и овощи для вашей 
семьи.

Использование вашей EBT карты на 
Фермерском Рынке легко и доступно.

1. Когда вы приедете на рынок – подой-
дите к столу менеджера рынка.

2. Скажите что вы хотите использовать 
вашу EBT/CalFresh карту и назовите сумму 
которую вы хотите потратить.

3. Получите жетоны на денежную сумму 
которую вы назовете (ее снимут с вашей 
EBT карты и на эту сумму вам дадут жетоны 
на которые вы сможете купить продукты 
на рынке).

4. Покупайте сезонные продукты по 
лучшей цене с вашими жетонами.

Soil Born Farms Urban Agriculture & 
Education Project

PO Box 661175
Sacramento, CA 95866

FLORIN и Центральный 
Фермерский Рынок сейчас 

принимает SNAP

1. FLORIN Фермерский Рынок – каж-
дый четверг круглый год

с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
FLORIN SEARS МАГАЗИН
FLORIN ROAD & 65th STREET (на 

передней стоянке) Sacramento, CA
2. Центральный Фермерский Рынок 

–  каждое воскресенье круглый год 
с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
8th & W St., STATE PARKING LOT, 

Sacramento, CA

Славянский Центр Помощи, на даный 
момент, работает над разработкой соци-
альной программы для людей, которые в 
силу обстоятельств оказались в состоянии 
одиночества. Если у вас есть пожелания или 
советы, как можно это сделать, пишите нам 
по адресу : 2117 Cottage Way, CA, 95825   

Может ли обыкно-
венное слово при-
дать силы слабо-

му, и способно ли оно убить 
сильного ?

 Какова сила наших слов 
и какие последствия нашего 
влияния на людей? 

Соприкасаясь с разными 
семьями я наблюдаю как 
несвойственно нашей этни-
ческой культуре вдохновлять 
и подбадривать. Насколько 
легко мы  убиваем ростки  
позитивной самооценки в 
наших детях. Своими дей-
ствиями, своими словами 
родители формируют ха-
рактеры своих детей. Да, 
жизненные обстоятельства, 
окружение, друзья будут 
вносить свои коррективы, но 
мы не можем переоценить 
силу влияния наших слов на 
наших детей.

Мы становимся такими, 
какими нас воспринимает 
самый близкий нам человек, 
и какие слова он говорит 
о нас.  Рассказывают, что 
кто-то подложил орлиное 
яйцо в гнездо курицы. Когда 
вылупился орленок, курица 
не знала что и подумать. 
Бедный маленький орленок 
не мог рыться в земле. А 
его крылья все продолжали 
расти. Когда он хлопал ими, 
то проявлял такую силу и так 
далеко их вытягивал, что все, 
находящиеся вокруг него па-
дали с ног. Петух насмехался 
над ним, потому что он не мог 
петь. Бедная мама вздыхала 
и решила, что у нее родилась 

очень странная курица.
Однажды огромный орел 

парил над ними. Каждый во 
дворе бежал, чтобы спря-
таться. Но орленок вытянул 
свою голову и с нескрывае-
мым восторгом наблюдал за 
прекрасной птицей, парящей 
в небе. Вдохновленный уви-
денным, сказал своей маме: 
«О, я тоже хочу так летать!» 
«Я понимаю, сын мой", - 
вздохнула курица, - "Но ты 
не можешь так летать. Ты 
курица и, кроме того очень 
странная». 

Далее в этой истории 
говорится, что этот орленок 
вырос, жил и умер, как кури-
ца в курятнике, потому что 
тот, кого он любил более 
всего, говорил ему, что он 
был курицей, притом, очень 
странной. Как видите, мы все 
становимся такими, какими 
нас считает самый близкий 
нам человек, и что он по-
стоянно нам о нас говорит.

Можно ли изменить конец 
этой истории? А что, если б 
курица сказала: «Попробуй!»

 Дети неспособны проти-
востоять  критике , потому 
что они еще не созрели как 
личность. Они просто верят 
родителям на слово. Самый 
разрушительный рычаг вли-
яния – это стыдить ребенка. 
Стыд - одна из тех эмоций, 
корой родители  или воспи-
татели любят пользоваться, 
считая ее помощницей в 
воспитании. Это большая 
ошибка. С одной стороны 
это естественная эмоция, 

но когда она постоянна, она 
разрушительна. Это сильное 
чувство, надавив на которое, 
можно очень легко манипу-
лировать ребенком. Если 
ребенка стыдят регулярно, то  
он будет постоянно чувство-
вать: «Я плохой. Я не такой 
умный, я не такой ловкий, я 
не такой красивый…»

Ошибки в воспитании 
неизбежны. Иногда очень 
трудно успокоить ребенка, 
который бьется в истерике 
в людном месте, или ведет 
себя агрессивно. Бывает, мы 
не знаем как объяснить ему 
что-то, но если мы  будем 
воспитывать его с помощью 
диалога, обсуждая плохие 
поступки, а не самого ребен-

ка, ему будет легче воспри-
нять наши слова. Мы можем 
учить его, как нужно и как 
не нужно поступать, не раз-
рушая при этом его эмоции.

 Сила родительского вли-
яния измеряется влияние 
длиною в жизнь, и чем будут 
наполнены сердца наших де-
тей, бальзамом или отравой, 
зависит от наших слов.

 «Никакое гнилое 
слово да не исходит 
из уст ваших, а толь-
ко доброе для назида-
ния в вере, дабы оно 
доставляло благо-
дать слушающим». 
(Ефесянам 4:29) ■

Оксана Стасюк

Бальзам или отрава?
Влияют ли наши слова на окружающих? 

Если да, то насколько сильно это влияние?  

О причинах отпа-
дения своего от 
веры пишет он, 

о сомнениях и поисках 
счастья...

В самом начале своей 
«Исповеди» Толстой при-
знается, что единственной 
верой его в то время - была 
вера в совершенствова-
ние. «Началом всего было, 
разумеется, нравственное 
совершенствование, но 
скоро оно подменилось 
совершенствованием во-
обще, т.е. желанием быть 
лучше не перед самим со-
бою или перед Богом, а же-
ланием быть лучше перед 
другими людьми. И очень 
скоро это стремление быть 
лучше перед людьми под-
менилось желанием быть 
сильнее других людей, 
т.е. славнее, важнее, бо-
гаче...».

Вспоминает писатель и 
о своей «бурной» молодо-
сти, не скрывает и самого 
темного: «Я всею душой 
желал быть хорошим; но 
я был молод, у меня были 
страсти, а я был один, 

совершенно один, когда 
искал хорошего. Всякий 
раз, когда я пытался выка-
зывать то, что составляло 
самые задушевные мои же-
лания: то, что я хочу быть 
нравственно хорошим, я 
встречал презрение и на-
смешки; а как только я пре-
давался гадким страстям, 
меня хвалили и поощряли. 
Честолюбие, властолюбие, 
корыстолюбие, любостра-
стие, гордость, гнев, месть 
— все это уважалось... Без 
ужаса, омерзения и боли 
сердечной не могу вспом-
нить об этих годах...  Ложь, 
воровство, любодеяния 
всех родов, пьянство, наси-
лие, убийство... Так я жил 
десять лет. В это время я 
стал писать из тщеславия, 
корыстолюбия и гордости».

Сблизившись с людьми 
искусства, художниками 
и писателями, Толстой 
«вынес новый порок - до 
болезненности разнив-
шуюся гордость и сумас-
шедшую уверенность в 
том, что я призван учить 
людей, сам не зная чему... 
Настоящим, задушевным 
рассуждением нашим было 
то, что мы хотим как можно 
больше получать денег 
и похвал... Я продолжал 
жить, исповедуя только 
веру в прогресс...». Но 
вера «в прогресс» не при-
носила талантливейшему 
писателю истинного сча-
стья и внутреннего покоя: 
«Я чувствовал, что я не 
совсем умственно здоров, 
- признается он, - я за-
болел более духовно, чем 

физически».
Очередное спасение от 

бессмысленности своего 
бытия Лев Толстой на-
чал искать в семейной 
жизни. Но после пятнад-
цати лет брака, «минуты 
недоумения и уныния» 
начали преследовать его 
все чаще и чаще. «Слу-
чилось то, что случается 
с каждым заболевающим 
смертельною внутрен-
нею болезнью. Сначала 
появляются ничтожные 
признаки недомогания, на 
которые больной не об-
ращает внимания, потом 
признаки эти повторяются 
чаще и чаше и сливаются в 
одно нераздельное по вре-
мени страдание... Жизнь 
моя остановилась...   Я как 
будто жил-жил, шел-шел и 
пришел к пропасти и ясно 
увидал, что впереди ниче-
го нет, кроме погибели... 
Жизнь мне опостылела... 
Я долго жил в этом сумас-
шествии». 

Как тонко заметил 
Александр Мень, 
« к р и з и с  н а с т и г 

Толстого в период рас-
цвета его таланта и в 
зените успеха. Любящая 
и любимая семья, богат-
ство, радость творческого 
труда, хор благодарных 
читателей... И внезапно 
всплывает холодный убий-
ственный вопрос: «Зачем? 
Ну а потом?» Очевидная 
бессмысленность жизни 
при отсутствии в ней вну-
треннего стержня пора-
жает пятидесятилетнего 
писателя, словно удар».

«Жизнь моя остано-
вилась...». На грани ду-
шевной катастрофы, Лев 
Толстой продолжает упор-
но искать выход: «Я стал 
сближаться с верующими 
из бедных, простых, неуче-
ных людей, с странниками, 
монахами, раскольниками, 
мужиками... И я полюбил 
этих людей... И вспомнив 
то, как те же самые веро-
вания отталкивали меня и 
казались бессмысленны-
ми, когда их исповедовали 
люди, жившие противно 
этим верованиям, и как 
эти же самые верования 
привлекли меня и пока-
зались мне разумными, 
когда я видел, что люди 
живут ими, — я понял, 
почему я тогда откинул 
эти верования и почему 
нашел их бессмысленны-
ми, а теперь принял их и 
нашел полными смысла. Я 
понял, что я заблудился и 
как я заблудился. Я заблу-
дился не столько оттого, 
что неправильно мыслил, 
сколько оттого, что я жил 
дурно. Я понял, что истину 
закрыло от меня не столько 
заблуждение моей мыс-
ли, сколько самая жизнь 
моя в тех исключительных 
условиях эпикурейства, 
удовлетворения похотям, в 
которых я провел ее».

И далее: «Сердце мое 
томилось мучительным 
чувством. Чувство это я 
не могу назвать иначе, как 
исканием Бога... не мог 
же я без всякого повода, 
причины и смысла явиться 
на свет... не могу я быть 

таким выпавшим из гнезда 
птенцом, каким я себя чув-
ствовал. Пускай я, выпав-
ший птенец, лежу на спине, 
пищу в высокой траве, но 
я пищу оттого, что знаю, 
что меня в себе выносила 
мать, высиживала, грела, 
кормила, любила. Где она, 
эта мать? Если забросили 
меня, то кто же забросил? 
Не могу я скрыть от себя, 
что любя родил меня кто-
то. Кто же этот кто-то?... 
Бог... «Он знает и видит 
мои искания, отчаяние, 
борьбу. Он есть», — гово-
рил я себе. И стоило мне 
на мгновение признать 
это, как тотчас же жизнь 
поднималась во мне, и я 
чувствовал и возможность 
и радость бытия».

«Помню, это было ран-
нею весной, я один был 
в лесу, прислушиваясь к 
звукам леса... Я опять ис-
кал Бога... тут я оглянулся 
на самого себя, на то, что 
происходило во мне; и я 
вспомнил все эти сотни 
раз происходившие во мне 
умирания и оживления. Я 
вспомнил, что я жил только 
тогда, когда верил в Бога. 
Как было прежде, так и те-
перь, сказал я себе: стоит 
мне знать о Боге, и я живу; 
стоит забыть, не верить в 
него, и я умираю... Ведь я 
живу, истинно живу только 
тогда, когда чувствую его 
и ищу его. Так чего же я 
ищу еще? — вскрикнул во 
мне голос. — Так вот он. 
Он — то, без чего нельзя 
жить... Бог есть жизнь.  
«Живи, отыскивая Бога, и 

тогда не будет жизни без 
Бога...». Живи, отыскивая 
Бога, Истинного Бога...

Нашел ли Лев Тол-
стой Истинного 
Б о г а ?  Х о ч е т с я 

верить, что да, не знаю... 
Но зато твердо уверен в 
другом. Как великий мыс-
литель и художник слова, 
Толстой постоянно и не-
удержимо искал истину и 
заставлял работать свою 
мысль, нет... не только свою 
мысль. Его творчество и 
поныне будит всех нас ото 
сна, не давая погрязнуть в 
застое болотного спокой-
ствия и самодовольства. 
«Толстой поистине стал 
голосом совести России и 
мира, живым упреком для 
людей, уверенных, что 
они живут в соответствии 
с христианскими принци-
пами. Его нетерпимость к 
насилию и лжи, его про-
тесты против убийств и 
социальных контрастов, 
против равнодушия одних 
и бедственного положения 
других составляют самое 
драгоценное в его насле-
дии» (Александр Мень). ■

Иван Лещук, 
livan@usa.com

«Исповедь» Льва Толстого
Р А З М Ы Ш Л Е Н И Е

Начало на  стр.1



№ 5 (123) МАЙ 2012

10 Слово и ДелоСлово и ДелоМежцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center

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" 
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(916) 966-VLAW (8529)
Email: info@vorobetslaw.com  

Address: 4790 Dewey Drive, Suite J, 
Fair Oaks, CA 95628, www.vorobetslaw.com
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Надходять найвищі ін-
вестиції на душу насе-
лення і тому вдається 

нам створювати нові робочі 
місця. Є вищі учбові заклади, 
які готують нових спеціалістів. 
Аби щось було зроблено, тре-
ба працювати плідно і завжди 
шукати нові можливості для 
створення нових робочих місць 
і покращення добробуту для 
кожного нововолинця. 

Кор. Скажіть, будь-
ласка, якого характеру 
Ваш візит до США і хто 
Вас запросив?

В.Б.  Мій візит є службовим 
на запрошення мерії і міст Ци-
трус Хайтс і Ранчо Кордова при 
клопотанні про це Слов’янського 
Центру Допомоги під керівни-
цтвом виконавчого директора 
Романа Ромасьо. 

Кор. Які Ваші плани на 
цей візит?

В.Б. Я маю три мети, які хо-
тів би здійснити, відвідуючи Спо-
лучені Штати Америки. Перша 
– мати зустріч з американськими 
мерами, а також побачити, як 
проводяться засідання депутатів 
міської ради, яким чином аме-
риканці вирішують повсякденні 
проблеми. Мені цікава методика 
і структура правління містами, 
адже Америка є однією з ведучих 
держав світу, і я думаю, що мож-
на буде дещо запозичити від них.  

Друга мета - запропону-
вати систему співпраці міст-
побратимів на всіх рівнях, які 
можуть перерости у економічні, 
інвестиційні проекти на май-
бутнє.  

Третє - відвідати нововолин-
ську діаспору, яка є немалою 
в Сакраменто. Мені цікаво по-
бачити, як влаштувалися ново-
волинці, які виїхали з нашого 
міста. Я повинен Вам сказати, 
що виїхали найкращі люди, за 
якими ми частенько сумуємо.

Кор. Якщо вивести 
середнє арифметичне 
значення або загальну 
думку яка може охаракте-
ризувати Ваш візит - це є 
пошуки чогось нового пер-
спективного і корисного 
для суспільства, а також 
відшукати своїх земляків 
на другому кінці світу. 
Скажіть, хто домовлявся 
про зустрічі у цих містах?

В.Б. Я вже називав пріз-
вище виконавчого директора 
Слов’янського Центру Допомоги 
Романа Ромасьо і йому допо-
магав  Анатолій Гридюшко. Орга-
нізація Романа тісно співпрацює 
з багатьма американськими 
організаціями та державними 
установами. Я попросив його 
домовитися про всі ці зустрічі на 
час мого перебування в Сакра-
менто, і повинен сказати, що все 
організовано було дуже добре 
і продуктивно. Коли ми відвід-
ували ті установи, відчувалося, 
що Роман Ромасьо має хороші 
ділові стосунки з усіма офіційни-
ми особами, які нам доводилося 
зустрічати.

Кор. Ми так зрозуміли, 
що Ваш графік був дуже 

щільним. Чи вдалося вам 
дотриматися запрогра-
мованого для Вас графіку 
усіх тих зустрічей?

В.Б.  Графік мого візиту 
був дуже щільним,  добре 
продуманим і продуктивним. 
Американські установи є дуже 
організованими і ретельні у ви-
конанні.  Зустрічі були недовгі, 
але продуктивні. До речі, хочу 
сказати, що зі мною є ще два 
пастори з нашого Нововолин-
ська - це Володимир Іванович 
Грицак і Олександр Йосипович 
Дудік, які були весь час на усіх 
зустрічах. Мені приємно, коли 
вони були поруч зі мною, адже 
і їм було також цікаво побачити, 
як керують містами в США.  Всі 
заплановані зустрічі відбулися 
вчасно і були дуже цікавими.

Кор. З ким Ви мали 
зустрічі?

В.Б.  На другий день після 
нашого приїзду у США 9 травня 
2012 року нас запросили у пря-
мий радіо ефір в радіостудію, і 
ми мали змогу поспілкуватися 
з слов’янською громадою через 
радіохвилі. 10 травня 2012 року  
о 3 годині ми мали зустріч з 
мером міста Цитрус Хайтс  Jeff 
Slowey і з його менеджером міс-
та, а на 7 годину вечора нас за-
просили на засідання депутатів 
міської ради. Потім ми поїхали 
у штат Вашінгтон і там мали 
зустріч з мером міста Федерал 
Вей і міста Кент.  Повернулися 
ми з Вашінгтону  15 травня і 
тоді нам Юрій Кулінич та Павло 
Богданович влаштували зна-
йомство з тихоокеанським по-
бережжям. 18 травня 2012р. ми 
мали запрошення на бізнес-ланч 
з мером  міста Ранчо Кордова 
і лідерами різних громадських 
організацій. Мені сподобався цей 
бізнес-ланч на такому рівні, адже 
такі регулярні спілкування допо-
магають згуртовувати людей і 
таким способом представники 
громадських організацій і держ-
службовці мають змогу ближче 
познайомитись, робити разом 
спільну справу. Це є дуже гарний 
підхід до організації людей для 
продуктивної співпраці. Нас по-
знайомив пан Роман з головою 
бізнес асоціації міста Ранчо 
Кордова. До речі, ця жінка відвід-
увала нашу країну декілька разів 
і їй дуже сподобався наш край 
і наші люди. Ще одна приємна 
річ, яку я побачив на цьому за-
ході, коли представники міської 
влади разом з бізнес асоціацією 
нагороджували 10 найкращиx 
випускників школи, і між ними 
був один хлопець з Нововолин-
ська. Його прізвище Мудрик, 
якщо не помиляюся. З цих 10-ти 
випускників було три українці, 
один білорус і один з Молдови. 
Такі показники мені говорять, 
що тут є багато наших людей, 
і вони добре себе зарекомен-
дували. Увечері нас запросили 
в телестудію “Impact”, котрою 
керує знову нововолинець Юрій 
Чернецький. Ми мали змогу по-
спілкуватися, практично, з усіма 
нововолинцями цілого світу, 
адже ця передача транслюва-
лася по супутниковій мережі. Я 

відчуваю, що є багато ділових 
людей між нововолинцями. 
Наступного дня, 19 травня нас 
запросили на 10-ий щорічний 
День безпеки, здоров’я і праці 
для слов’янської громади, яку 
організував Слов’янський центр 
допомоги в Кармайкл парку. 
День був сонячний і дуже гар-
ний, який надавав святкового 
настрою. Коли я прибув разом 
з пасторами Володимиром Гри-
цаком і Олександром Дудіком, на 
весь парк лунала музика духо-
вого оркестру під керівництвом 
вихідця з Нововолинська Олек-
сандра Журавля. Незабаром я 
був запрошений Виконавчим ди-
ректором Слов’янського центру 
допомоги Романом Ромасьо на 
сцену. Він представив мене усім 
присутнім, а опісля я почув зна-
йому мелодію гімну нашої рідної 
України. Я побачив багато наших 
земляків, які заповнювали цей 
парк, і ось ще одна приємна не-
сподіванка - з правого боку несе 
жіночка коровай на вишиваному 
рушникові, одягнена в українську 
національну одежу. Було дуже 
приємно, коли мене та пасторів 
привітали хлібом і сіллю. Мені і 
не здавалося, що я десь далеко 
від рідного краю у Сполучених 
Штатах Америки. На сцені про-
довжувала йти запланована 
програма з виступів дитячих 
танцювальних та музикальних 
колективів. Цього дня я ще раз 
переконався у тому, що українці 
люблять свою країну і культуру, 
вони і в Америці залишаються 
українцями. Було приємно по-
спілкуватися з нашими людьми 
на цьому святі. У цей день о 
6 годині вечора ми мали ще 
одну зустріч з нововолинською 
діаспорою в церкві, де є один із 
пасторів - Борис Серафимович 
Кузнєцов. Церква була запо-
внена нововолинцями, нашими 
людьми які виїхали з нашого 
міста, я вдивлявся в лиця моїх 
земляків і старався впізнати ко-
гось із них. Правду кажучи, мені 
вдалося багатьох впізнати, хоча 
роки своє роблять. Першого кого 
я впізнав - це був Володимир 
Вільчиця. Було багато промов 
згадування про рідне місто у 
минулому, грав духовий оркестр, 
лунали гарні пісні і читалися гарні 
поетичні твори, складені нашою 
землячкою Світланою Касянчик. 
Мої нововолинці пригадували і 
проглядали моменти з пережи-
тих часів, а я мав змогу показати, 
яке є наше місто Нововолинськ 
сьогодні. Люди дивилися цей 
короткий фільм про наше місто з 
великою цікавістю. Працюючи на 
посаді голови міста, мені прихо-
дилося вирішувати масу різних 
питань і я рахую це, як обов’язок 
перед моїми виборцями. По-
вірте, що було багато різних 
ситуацій за цей час, про які я вже 
й забув, але люди пам’ятають ці 
речі і один за одним приходять 
та пригадують і дякують ще раз. 
Я мав коротку промову до моїх 
земляків і наше спілкування 
йшло до завершення, і тут ще 
один сюрприз влаштували мені 
наші нововолинці та виконавчий 
директор Слов’янського центру 
допомоги Роман Ромасьо. Я 
вже був готовий зайняти своє 
крісло в залі, коли виходить 
пан Ромасьо і заставляє мене 
трохи ще залишитися на сцені 
та говорить слідуючі слова: "Ми 
пам’ятаємо про все, що Ви роби-
ли і який вклад внесли у розвиток 
міста, допомагаючи людям, при 
чому ми є свідками. Ми вдячні 
Вам за все і просимо прийняти 
від нововолинської діаспори у 
Сакраменто та Слов’янського 
центру допомоги подяку, на-
писану ось на цьому планшеті". 
Для мене це була приємна 

несподіванка і мені було при-
ємно отримати таку подяку ось 
тут в Америці. Мені пощастило 
також бути в деяких церквах, де 
є наші нововолинці. В понеділок 
21 травня о 10 год. зранку ми 
мали зустріч з мером  міста та 
міськими депутатами Ранчо 
Кордова, яка була найбільш три-
валою, це було біля двох годин. 
Відбулася цікава розмова, було 
багато цікавих питань з обох сто-
рін і мені здається, що напевно 
нам вдасться заснувати дружні 
стосунки зразку міст побратимів. 
Наступна наша зустріч була зно-
ву в мерії Ранчо Кордова о 5-ій 
год. після обіду в сесійному залі. 
Мене представили перед усіма 
депутатами міської ради міста 
Ранчо Кордова і подарували 
символічний золотий ключ від 
міста Ранчо Кордова. Мені була 
надана можливість звернутися 
з привітальним словом до всіх 
присутніх і на закінчення я запро-
сив їх відвідати наше місто. При 
нашій розмові, я так зрозумів, що 
вони є згідні на співпрацю з нами, 
але потрібно пройти процедуру 
формальності.

Кор. Пане мер, я так 
розумію, що Вам не при-
ходилося скучати. Це вже 
все, чи ще десь були або 
мали зустрічі?

В.Б.  Мені була нагода ко-
ротенько зустрітися з нашими 
дипломатичними працівниками 
з Українського генерального 
консульства з Сан Франциско 
генеральним консулом паном  
Альошиним. Ми мали коротку, 
але цікаву розмову про май-
бутню співпрацю між містами 
України та США. Окрім всіх 
офіційних візитів мені пощастило 
побачити два чуда природи, це 
побувати біля озера Lake Tahoe 
і побачити найбільші, найвищі 
і найстарші дерева нашої пла-
нети, які ростуть в Big tree park 
– національному заповіднику. 
Була можливість також побувати 
на березі Тихого океану в Мон-
терей, Сан Франциско і побачити 
багато цікавого. Повинен сказа-
ти, дуже гарна Каліфорнійська 
природа. Вам пощастило жити 
в такому гарному куточку землі, 
як цей штат.

Кор. Підсумовуючи Ваш 
візит, чи вдалося Вам все 
те зробити, що плану-
вали? 

В.Б.  Зустрічі відбулися на 
високому рівні і дуже продук-
тивні. Я залишив пропозиції на 
співпрацю з Нововолинськом у 
всіх меріях  де мені приходилося 
побувати. Надіюсь, що співпраця 
нам вдасться. В мене була 
можливість багато чого цікавого 
побачити і, можливо, вдасться 
дещо впровадити в нашому 
місті.

Кор. Можливо Ви ма-
єте ще щось сказати 
нашим читачам або ново-
волинцям? 

В.Б. Мені сподобалася ваша 
діаспора тим, що ви є дружні, 
гостинні, не забуваєте свою 
Батьківщину, мову і культуру. 
Дуже важливо, що ваші діти, 
які народилися в Америці роз-
мовляють українською мовою. 
Я мав нагоду побувати в наших 
нововолинців у гостях і я радий, 
що наші люди хто хоче працю-
вати або вчитися реалізовують 
свої мрії. Аби влаштувати такий 
прийом, вам треба було багато 
попрацювати і організувати це 
все. Гадаю, ви напевно мали 
якийсь організаційний комітет, 
який займався цим питанням. 
Повинен сказати, що організа-
ція була на високому рівні і я 
всім вам дуже вдячний. Також 
хочу подякувати пану Роману 
Ромасьо за організацію всіх 

зустрічей з мерами, а також з 
генеральним консулом паном 
Альошиним. Я вдячний також 
Юрію Куліничу, Сергію Куліничу 
і його дружині, Павлу і Тетяні 
Богдановичам, Олександру і 
Валентині Гайдучик, Анатолію 
Гридюшко, Віктору і Ніні Семе-
нюк, Олександру і Людмилі Жу-
равель за гостинність і за теплий 
прийом та проживання Наташі і 
Анатолію Гайдучик. Взагалі, ви 
молодці, продовжуйте у цьому 
самому дусі, як кажуть росіяни 
"Так держать"! Будьте завжди 
українцями. Я всіх запрошую до 
нас у Нововолинськ. До зустрічі 
в Україні!

Кор. Володимир Івано-
вич, Ви є пастор церкви 
“Святої Трійці”, скажіть, 
як Вам вдається знаходи-
ти спільну мову з вашим 
мером Віктором Борисо-
вичем Сапожніковим?

В. І. Все залежить від люди-
ни і її характеру. Віктор Борисо-
вич той, який постійно у пошуках 
компромісу і шляхів співпраці у 
нашому суспільстві. Нам час-
тенько приходиться звертатися 
до нього з різними проблемами, 
які стосуються до нашої церкви, 
і він завжди виходить нам на 
зустріч. Наприклад ми часто 
проводимо євангелізаційні зі-
брання під відкритим небом і 
він ніколи нам не заперечував. 
Ми його запрошуємо на різні 
наші церковні урочистості, і 
він завжди приходить до нас з 
привітальним словом. Завдяки 
йому, ми можемо навчати дітей 
євангельській науці, яка пози-
тивно впливає на мораль моло-
дого покоління і цілого міста. Він 
розумний чоловік, який боїться 
Бога і тому нам легко знайти 
спільну мову і співпрацювати. 
До речі, хочу вам сказати, що я 
також весь час у пошуках щось 
зробити корисного для  людей, 
які проживають у нашому місті і 
тому нам легко знайти спільну 
мову і служити нововолинцям.

Кор. Скажіть, скільки 
маєте церков в Ново-
волинську і чи маєте Ви 
порозуміння і мир між 
собою? Чи вдається Вам 
робити якусь спільну 
справу для Бога і для 
людей?

В.І. В нашому місті є 15 
різних релігійних конфесій. Ві-
ктор Борисович часто закликає 
всіх священників, пасторів і 
проводить наради. Ніколи не 
дозволяє нікому принижувати 
якусь конфесію. Ми маємо п’ять 
євангельських церков, доволі 
часто приходиться робити спіль-
ні євангелізаційні зібрання. Ми 
допомагаємо один одному, під-
тримуємо всі добрі наміри і наш 
мер нам допомагає. Наприклад, 
ми кожного року маємо день 
молитви за наше місто і нашу 
міську адміністрацію. Слово 
Боже нас навчає дбати за мир 
і берегти його. Тут все дуже 
просто і нічого складного немає, 
треба шукати можливості для 
співпраці, порозуміння, а Бог у 
цьому допомагає.

Кор. Ось через пару 
днів Ви повернетеся до-
дому, які враження з цих 
відвідин ви повезете з со-
бою, і які ви маєте поба-
жання для своїх земляків?

В.І. Поїздкою ми дуже задо-
волені. Дякуємо за гостинність 
та відкриті ваші серця до нас. 
За час нашого перебування в 
США ми мали багато зустрічей 
на високому рівні. Я би хотів 
запровадити одну справу в нас 
в Україні таку, як спільні бізнес 
-ланчі, які роблять в Ранчо 
Кордові. Ми там бачили як зби-
раються бізнесмени, пастори, 
працівники міської адміністрації 
і мають спілкування. Практика 
показала, коли є спілкування, 
тоді є більше порозуміння і 
немає ніяких підозрінь і легко 
працювати разом. А для наших 
нововолинців бажаю всім добра, 
Божого благословення, шукайте 
мир і бережіть його, а усе інше 
добавиться вам. Моліться за 
Україну, за наше місто, приїж-
джайте до нас в Нововолинськ. 

Кор. Олександр Йо-
сипович, Ви є пастором  
однієї з церков міста Но-
воволинська, яку мету 
Ви мали на цю поїздку з 
мером вашого міста? І 
друге питання. Чи вам 
вдалося осягнути цю 
мету у цій поїздці?

О.Й.Так, я є пастором церви 
"Ковчег" і ми маємо 932 члени. 
Я маю деякий досвід у служінні, 
але думаю, що є ще багато 
чому навчатися. Наш мер, Ві-
ктор Борисович має великий 
досвід у праці з людьми і різни-
ми організаціями. Його досвід 
підтверджується результатом 
праці, яку ми всі бачимо. До 
нашого міста багато гостей 
приїжджають і перше що вони 
бачать - це порядок на вулицях, 
гарні дороги, а це говорить про 
те, що в місті є господар. Це все 
досягається невтомною працею 
і постійними пошуками за мож-
ливостями покращення еконо-
мічних і моральних досягнень. 
Для мене ця поїздка є дуже 
цікава і я багато чому навчився. 
Я мав нагоду побачити, як аме-
риканська спільнота співпрацює 
з державними структурами і 
духовенством. Мені здається 
через це,  що Америка має таку 
співпрацю і порозуміння, є та-
кою могутньою державою. Нас 
Слово Боже також навчає, що в 
єдинстві є сила. Ми не можемо 
бути однодумці у всіх напрямках, 
але ми можемо співпрацювати 
у багатьох життєво важливих 
ділянках для благоустрою на-
шого міста, наших людей. Ми 
намагаємося дотримуватися 
цієї моделі в Нововолинську і 
нам дещо вдається, про що ми 
свідчимо сьогодні. Маємо надію, 
що після нашої поїздки до США 
ми постараємося впровадити 
багато чого в нашому місті. 

Кор. Незабаром Ви 
повернетеся до свого 
міста, а що би Вам хоті-
лося залишити для ваших 
нововолинців?

О.Й. Щиро дякую за гос-
тинність, вашу теплоту та під-
тримку. Хай вам завжди буде 
добре. Моліться за нас, за нашу 
країну, любіть Бога і служіть 
Йому. Христос в нагірній пропо-
віді сказав такі слова: "Блаженні 
чисті серцем бо такі побачать 
Бога". Бережіть чистим серце, в 
якому немає нічого негативного. 
Приїжджайте до нас, ми будемо 
вам раді. ■

І Н Т Е Р В ’ Ю

Завжди у пошуках
Початок  на  стор.1

Вручення символіного ключа м.Ранчо Кордове
меру м.Нововолинська

Віктор Сапожніков зі студентами 
з України та Молдови
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Мы провели опрос на-
ших соотечествен-
ников и выявили не-

малое количество наших людей, 
страдающих психологическими 
расстройствами, а некоторых 
даже преследует мысль о само-
убийстве. Большое количество 
наших людей особенно по-
жилого возраста находятся 
в одиночестве и изоляции. 
Большое число наших людей 
находятся в депрессивном со-
стоянии, страдают биполярным 
расстройством и сами об этом 
не знают. Не знают, что можно 
получить помощь и жить полно-
ценной жизнью. Для того, чтобы 
определиться, какие программы 
могут помочь нашим людям, 
мы в этот день провели опрос 
на предмет - какие программы 
будут более эффективными 
для нашей общины из рас-
четов эффективности нашей 
культуры. Большое спасибо 
всем, кто принял участие в этом 
опросе.

Вот уже 6 лет Славянский 
центр помощи проводит опрос в 
нашей общине с целью узнать, 
каково состояние в нашей об-
щие в области здоровья, за-
нятости, уровень наркотической 
зависимости и т.д. Согласно 
наблюдениям и нашим опросам, 
наркотическая зависимость, 
алкоголизм увеличиваются с 
каждым годом. В этом году мы 
провели такое исследование со-
вместно с университетом штата 
Вашингтон. Все эти исследова-
ния мы передадим социологам, 
которые сделают доклад на 
основании этих опросов. Наша 
цель -  привлечь необходимые 

10-ый ежегодный Славянский День 
безопасности, здоровья и труда

Начало на стр.1

Полиция учила детей безопасности на улицеПожарники рассказали о безопасности

Перетягивание каната

Праздник был насыщен спортивными играми

Юные бандуристы под руководством Ольги ОлийныкНадувные домики доставили много радости детям Во время регистрации на празднике

программы, которые могли бы 
остановить и предотвратить 
быстро шагающие эпидемии 
наркомании и алкоголизма в 
нашей общине. Вот, для чего мы 
делаем эти опросы каждый год. 

Многие наши дети учатся 
играть на музыкальных инстру-
ментах, учатся танцевать и им 
хотелось бы продемонстриро-
вать свое умение. В этот день 
представляется возможность 
принять участие в культурной 
программе. У нас есть верные 
партнеры, которые каждый год 
участвуют в нашей культурной 
программе. Это Оля Олийнык, 
которая всегда радует красивой 
игрой на бандуре и пением вмес-
те с её учениками. Воспитанники 
Ирины и Джерджа Арабаджи 
всегда радуют присутствующих 
украинскими народными танца-
ми в исполнении танцевального 
ансамбля “Сонечко”.  Большая 
благодарность им за долголет-
нее сотрудничество.

На весь парк звучала 
весёлая музыка духового орке-
стра под руководством Алексан-
дра Журавля. В парке царила 
праздничная атмосфера. В этом 
году у нас на празднике были 
гости из Украины, а именно, 
мэр города Нововолынска Ви-
ктора Борисович Сапожникив, 
пастора Владимиа Иванович 
Грицак и Александр Иосипович 
Дудика.  Мы их поприветствова-
ли и приняли с хлебом и солью, 
который преподнесла им Оля 
Олийнык, как полагается в на-
шей культуре. Затем прозвучал 
украинский государственный 
гимн в исполнении духового 
оркестра Александра Журавля.  
Виктор Борисович передал 

приветствие от его горожан 
и пожелал успехов в нашем 
мероприятии. В свою очередь 
пастора Владимир Грыцак и 
Александр Дудик передали 
приветствия своим землякам 
и присутствующим из города 
Нововолынска. Наши гости 
имели возможность пообщаться 
с участниками этого меропри-
ятия. Идея проведения таких 
мероприятий  им понравилась 
и они будут пытаться внедрить 
это у себя в Нововолынске.

Все присутствующие на этом 
празднике имели возможность 
отведать горячие хот-доги и 
попытались выиграть ценные 
подарки по лотерее, которую 
получил каждый при регистра-
ции. Мы постарались вручить 
каждому ребёнку игрушку у на-
шего регистрационного столика. 

По с л е  о к о н ч а н и я 
спортивных соревно-
ваний все победители 

были награждены кубками и ме-
далями. А на завершение нашего 
праздника многие ждали момен-
та попытаться что-то выиграть 
в лотерею. Было очень много 
призов и, разумеется, многим по-
везло выиграть хорошие призы. 
Целый день дети и взрослые 
подходили к полицейской маши-
не, где был Виталий Прокопчук. 
Он показывал и рассказывал 
много интересного по безопас-
ности на улице. Liz Dutton, офи-
цер дорожной полиции, сделала 
презентацию по безопасности 
езды на велосипедах. В свою 
очередь прибыла пожарная 
машина в полном снаряжении. 
Взрослые и дети с интересом 
осматривали пожарную машину 
и задавали разные вопросы 

пожарникам. Алекс Гранчуков 
от организации SETA сделал 
презентацию о трудоустройстве 
и многим другим полезным про-
граммам для наших людей. Алла 
Пономар представила программу 
по недорогой страховке для де-
тей. Владимир Кунец, представ-
ляющий Ukrainian Federal Credit 
Union,  рассказал о финансовых 
услугах, предлагаемых для на-
шей общины. 

Т а к  п р о ш е л  1 0 - т ы й 
Ежегодный Славянский День 
безопасности, здоровья и труда. 
Было много интересного и по-
лезного на этом мероприятии. 

Хочется поблагодарить 
наших спонсоров: компанию 
SMUD, Union Bank of California, 
Health Net, Molina Healthcare, 
Kaiser Permanente,  Sacramento 
County Mental Health Behavior 
Department, Ukrainian Federal 
Credit Union, Brother Printing, 
Sacramento County Board of 
Supervisors. Мы выражаем 
благодарность также церкви 
"Добрый самарянин" за обес-
печение звуковой аппарату-
рой, а также благодарность 
волонтерам  Виктору Ромасьо, 
Александру Макогоненко, Эдику 
Пономареву, Людмиле Ромасьо, 
Анатолию Гридюшко, Виталию 
Данчуку.  Если Бог продлит нашу 
жизнь, мы планируем провести 
следующий 12-тый Ежегодный 
Славянский День безопасности, 
здоровья и труда 11 мая 2013 
года на этом же месте. А пока,  
всего вам хорошего и если вам 
нужна помощь, звоните нам по 
телефону 916-925-1071.

Роман Ромасьо
Исполнительный директор 

Славянского Центра Помощи 

Алекс Гранчуков от организации SETA

Молодые исполнители Интересная программа привлекла 
огромное количество участников и зрителей

Liz Dutton, офицер дорожной полиции 
презентует программу безопасности

Соревнования среди бегунов


