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

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

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

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

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

Славянский центр помощи помогает всем!

Слушайте Новую славянскую волну на волне 
1690 АМ каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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О чем жалеют 
люди, дожив до 
сторости

Homínibus bonae voluntátis

Продовження на стор. 5

Сегодня в мире существует огромное количе-
ство рождественских гимнов. Есть и торжественные 
хоралы, и трогательные детские песенки. Но первый 
рождественский гимн принадлежит не человеческим 
устам. Он прозвучал в небе ночного Вифлеема, а 
слушателями его были только пастухи.

В Евангелии от Луки 
мы читаем: «И вне-
запно явилось с 

Ангелом многочисленное во-
инство небесное, славящее 
Бога и взывающее: слава в 
вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!» 
(Лк. 2:13,14).

Правда, складывается 

такое ощущение, что ангелы 
перепутали время выхода 
на сцену в Божественной 
постановке. Эти возгласы 
подходят больше ко второму 
пришествию Христа, чем к 
первому. Но, возможно, в 
песнопении и звучит весть 
о грядущем новом мире, о 
младенце в яслях, который 

осуществит слова ангельско-
го славословия? Ведь через 
воплощение Христа явлена 
слава Божья, Он есть наш 
мир (Еф. 2:14) и в Нем Божье 
благоволение (Мф. 3:17).

Пе р е в о д ч и к и  п о -
разному трактова-
ли данный отрывок 

из Евангелия. Разночтения 
возникали по поводу по-
следней части. Дело в том, 
что некоторые новозавет-
ные манускрипты содержат 
версию: «…и на земле мир 
людям доброй воли». 
Продолжение на стр. 11

День 
благодарения

стр.8Праздник 
в церкви

БОГ СИЛЬНИЙ

с Рождеством 
Христовым и 

с Новым 2016 годом!

Дорогие друзья, братья и сестры!
Коллектив Славянского центра помощи поздравляет Вас с 

Рождеством Христовым и Новым 2015 годом!

Пусть Господь Вас всех благословляет, 
миром счастьем наполняет, к вечной жизни направляет.

Счастья, уверенности и мужественности!

Пророк Ісая жив 
приблизно за 700 
р. до народження 

Ісуса Христа. По розпо-
відям він помер смертю 
мученика при царі Ма-
насії. (2Цар.21:16) Його 
звинуватили в т ім,  що 
він стверджував, що ба-
чив Господа. ( Іс.6:1-2) 
Друга провина в тім, що 
він насмілився порівняти 

Єрусалим з Содомом і 
Гоморрою. (Іс.1:10; 3:9) 
Розповідають, що по цим 
причинам цар Манасія на-
казав перепиляти дерево, 
в дуплі якого заховався 
пророк Ісая. Можливо про 
це написано в Євр.11:37, 
що деякі були перепилені. 
Мова йде саме про Ісаю.

Пророка  І саю деяк і 
б о г о с л о в и  н а з и в а ю т ь 

п’ятим євангелистом, бо 
в ін  багато описує про 
Ісуса Христа, особливо 
про Його страждання і 
смерть... 

Пророк Ісая дає 
І с у с у  4  і м е н а : 
Дивний Порад -

ник, Бог сильний, Отець 
в ічности ,  Князь  миру . 
Минулого разу ми разом 
звертали увагу на перше 
ім’я - Дивний Порадник. 
Тепер бажаю, щоб ми 
звернули увагу на друге 
ім’я - Бог сильний.

"Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і 
влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому: Див-
ний Порадник, Бог сильний, Отець вічности, Князь 
миру." (Iс.9:5)

Рождественская песнь



№ 12 (166) ДЕКАБРЬ 2015

Падіння промислового 
виробництва в Україні в 
листопаді 2015 р. порів-
няно з листопадом 2014 
р. сповільнилося до 4,9% 
проти 5% у жовтні 2015 р. 
Про це повідомили в прес-
службі Державної служби 
статистики.

Водночас індекс про-
мислової продукції у лис-
топаді 2015 р. порівняно 
з  попередн ім  м ісяцем 
становив 98,3%, а за під-

Індекс промислової продукції у листопаді 2015 р. 
порівняно з попереднім місяцем становив 98,3%

Игорь Коломойский расска-
зал об отличиях между Пе-
тром Порошенко и Виктором 
Януковичем.

Украинский олигарх, экс-
губернатор Днепропетров-
ской области Игорь Коло-
мойский считает президента 
Украины Петра Порошенко 
"образованным узурпатором". 
Об этом он заявил в интервью 
авторитетному американскому 
изданию Politico.

Единственное различие 
между Порошенко и бывшим 
президентом Виктором Януко-
вичем заключается в том, что 
у первого - "хорошее образо-
вание, хорошее знание англий-
ского и отсутствие судимости".

В остальном же, говорит 
Коломойский, они идентичны: 
"Это та же кровь, перевопло-
щенная плоть. Если Янукович 
был безграмотным диктато-
ром, то Порошенко является 

Коломойский сравнил Порошенко с Януковичем

образованным узурпатором, 
стремящимся к абсолютной 
власти".

В интервью Коломойский 
назвал задержание своего 
соратника, лидера партии 
УКРОП Геннадия Корбана 
ударом Порошенко в свою 
сторону, пояснив это тем, 
что, в отличие от остальных 
украинских олигархов, он не 
захотел заключать сделку с 
президентом.

По его словам, Ринат Ах-
метов, Виктор Пинчук, Сергей 
Левочкин, Дмитрий Фирташ за-
няли именно то место, которое 
им отвел Порошенко.

Напомним, ранее Игорь 
Коломойский рассказал о до-
говоренностях с Петром По-
рошенко. В частности, по его 
словам, речь идет о соглаше-
нии относительно непресле-
дования своих соратников. ■

Корреспондент.net

Президент считает, 
что безвизовый режим с 
ЕС поможет вернуть полу-
остров.

Президент  Петр  По -
р о ш е н к о  с ч и т а е т ,  ч т о 
безвизовый режим с ЕС 
станет шагом к возвраще-
нию Крыма под украинский 
суверенитет. Об этом он 
сказал в интервью Интеру в 
воскресенье вечером.

" Е с л и  х о т и т е  -  э т о 
дополнительный стимул и 
для возвращения власти на 
Донбасс, и один из первых 
элементов стратегии возвра-
щении Крыма. Это создание 
мотивации для крымчан: или 
у вас есть свобода передви-
жения, свобода инвестиций 
и ряд других преимуществ, 
или вы сидите в оккупиро-
ванном Крыму с ограничени-
ем международных путеше-

ствий", - заявил Порошенко.
П р е з и д е н т  о т м е т и л , 

что отдельные граждане 
Донбасса и Крыма смогут 
получить биометрические 
паспорта, которые являются 
обязательным условием для 
безвизовых путешествий. 
Но каждый такой случай 
будет рассматриваться по 
отдельности.

"В целом же мы сможем 
гарантировать. что все укра-
инские граждане, которые 
проживают на временно 
оккупированной территории, 
смогут получить и биометри-
ческий паспорт и право пу-
тешествовать без виз после 
возвращения украинского 
суверенитета", - заявил По-
рошенко.

Напомним, Европейская 
комиссия в пятницу одоб-
рила положительный отчет 

относительно выполнения 
Украиной Плана действий 
по либерализации визового 
режима с Евросоюзом.  

В документе речь идет 
о том, что Еврокомиссия в 
начале 2016 года внесет 
законодательное предло-
жение касательно внесения 
изменений в Регламент EC.

Порошенко ранее заявил, 
что безвизовый режим со 
странами ЕС для граждан 
Украины заработает уже в 
2016 году.

Ранее в МИД объяснили, 
что в случае введения без-
визового режима с Евросою-
зом, на паспортном контроле 
у   граждан Украины могут по-
просить подтверждение об-
ратного билета или наличие 
достаточного финансового 
ресурса. ■

Корреспондент.net

сумками січня-листопада 
2015р. - 85,6%.

У  добувн ій  промис -
ловост і  і  розробленн і 
кар'єрів порівняно з січ-
нем-листопадом 2014 р. 
індекс промислової про-
дукці ї  становив 84,3%, 
переробн ій  -  85 ,6%,  у 
постачанні та розподілі 
електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого пові-
тря - 87,8%.

Дані надано без ура-

хування тимчасово оку-
пованої території Авто-
номної Республіки Крим, 
м. Севастополь та частині 
зони проведення Анти-
терористичної операції 
(АТО).

Нагадаємо, за даними 
Держстату, ВВП України 
в І І І  кварталі  знизився 
на 7%. У квартальному 
вирахуванні ВВП виріс на 
0,7%. ■

112.ua
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Порошенко об отмене виз: Шаг 
к возвращению Крыма

Під ембарго РФ потрапили українська 
сільгосппродукція, сировина та продовольство

Уряд РФ опублікував по-
станову про введення з 1 
січня продуктового ембарго 
для України.

Росія забороняє з 1 січня 
2016 року ввезення сіль-
ськогосподарської продукції, 
сировини і продовольства, 
країною походження яких є 
Україна.

Про це йдеться в поста-
нові уряду РФ, опублікованій 
на офіційному сайті кабінету 
міністрів РФ.

"З 1 січня 2016 року вво-
диться заборона на ввезення 
до Росії сільськогосподар-
ської продукції, сировини 
і продовольства, країною 
походження яких є Україна", 
— йдеться в пояснювальній 
записці до документа.

В уряді РФ також відзна-
чають, що "прийняте рішення 
спрямоване на поширення 
спеціальних відповідних 
економічних заходів щодо 
України".

Як повідомляв УНІАН, 
раніше прем'єр-міністр Ро-
сійської Федерації Дмитро 
Медведєв заявив, що після 
вступу в дію економічній 
частині Угоди про асоціацію 

Україна-ЄС Росія має намір 
ввести з 1 січня 2016 року 
ембарго щодо продовольчих 
товарів з України. Крім того, 
з 1 січня буде припинено дію 
зони вільної торгівлі з РФ, за 
умовами якої українські това-
ри надходили на територію 
Росії за нульовою ставкою 
митного тарифу. З нового 
року тариф для українських 
товарів буде в середньому 
6%.

Прийняті раніше (у серпні 
2014 і в червні 2015) поста-
нови уряду РФ передбачали, 
що заборона на ввезення 
до Росії сільськогосподар-
ської продукції, сировини 
і продовольства, країною 
походження яких є Україна, 

застосовується "з дня на-
брання чинності пунктом 1 
постанови уряду від 19 ве-
ресеня 2014 "Про введення 
ввізних мит щодо товарів, 
країною походження яких є 
Україна", але не пізніше 1 
січня 2016 року.

Довідка УНІАН. За да-
ними Кабміну, українські 
аграрії в 2015 році істотно 
диверсифікували ринки збу-
ту своєї продукції і знизили 
аграрний експорт в Росію 
до 2% від загального об-
сягу агроекспорту країни. У 
Кабміні зазначили, що ди-
версифікація продовольчих 
ринків допоможе подолати 
російське ембарго. ■

unian.ua

На території Донецької 
та Луганської областей 
знаходяться понад 7,5 
тисяч військовослужбовців 
ЗС РФ.

Про це в ефірі телекана-
лу «112 Україна» повідомив 
начальник управління ГУ 
розвідки Міноборони Укра-
їни Вадим Скібіцький.

«Якщо брати ті дані, які 
є в ГУР, кадрових військо-
вослужбовців ЗС РФ, які 
перебувають на території 
Донецької і Луганської об-
ластей, ми нараховуємо 
близько 7 тисяч 700. Це ті, 
які безпосередньо входять 
до складу ЗС РФ», – роз-
повів він.

При цьому він уточнив, 

що ця кількість істотно не 
збільшувалася, вона за-
лишається постійним, а 
передислокація, посилен-
ня, особливо в першому 
ешелоні, збільшується в 
першому і другому армій-
ських корпусах ЗС РФ.

За даними ГУР, постійно 
відбувається перегрупуван-
ня військ, постійно прово-
дяться заходи оперативної 
підготовки, оперативної і 
бойової підготовки з ви-
ходом військ на полігони, 
проведення стрільб. Та-
ким чином, продовжується 
повсякденна бойова під-
готовка і підготовка підроз-
ділів ЗС РФ до, можливо, 
відновлення бойових дій на 

території України.
«Безпосередньої загро-

зи на сьогоднішній день 
немає. Але ознаки є, що 
ЗС РФ, бойові підрозділи 
1-го, 2-го АК, здійснюють 
підготовку, і така планова 
підготовка. Обстановка 
залишається складною 
(АТО). Противник продо-
вжує обстрілювати позиції 
українських силових струк-
тур. За останню добу, за 
даними ГУР, було скоєно 
57 обстрілів. Крім того, про-
довжується нарощування 
боєприпасів, пально-мас-
тильних матеріалів, що 
прибувають з РФ», – по-
інформував він. ■

zik.ua

На Донбасі перебувають понад 7,5 тисяч 
військових РФ, – розвідка Міноборони

Кабінет міністрів в 
черговий раз  перен іс 
проведення другого Все-
українського перепису 
населення – на 2020 рік.

Про це йдеться в розпо-
рядженні уряду №1323 від 
16 грудня, передає УНІАН.

Документ передбачає 
внесення відповідної зміни 
до розпорядження №581 
від 9 квітня 2008 року. Від 
початку воно стосувалося 
проведення перепису ще 
у 2011 році. Проте в 2010 
році Кабмін переніс прове-
дення перепису населення 
на 2012 рік, у жовтні 2012 
року – на 2013 рік, а верес-

ні 2013 року – на 2016 рік.
Крім того, органам дер-

жавної статистики розпо-
рядженням доручено до 
проведення перепису на-
селення використовувати 
програмно-технічні засоби, 
закуплені для обробки 
матеріалів перепису, для 
виконання поточних за-
вдань.

Перший і єдиний поки 
що за час незалежності 
України перепис насе -
лення було проведено 5 
грудня 2001 року. У зв’язку 
з цим 5 грудня відзна-
чається День працівників 
статистики України. Тоді 

було переписано 48,457 
мільйона жителів.

За даними поточного 
обліку, на початок квіт-
ня 2014 року чисельність 
населення знизилася до 
45,378 мільйона чоловік. 
Після цього у цьому по-
казнику не враховувалися 
дані по окупованих Росією 
АР Крим і Севастополю 
(там у жовтні 2014 року РФ 
провела окремий «пере-
пис»). Без їх урахування в 
Україні станом на 1 листо-
пада 2015 року проживає, 
за офіційними даними, 
42,789 мільйона чоловік. ■

zik.ua

Всеукраїнський перепис населення буде 
проведено у 2020 році
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Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

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

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, 
Ваши права защищены законом. И если все-таки случаются 
недора зумения, обращайтесь в Калифорнийскую Коали-
цию по защите прав людей, находящихся на Вэлфере. В 
этой организации работают люди, которые говорят на рус-
ском, армянском и английском языках. В этой организации 

Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us

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

Наш новый веб-сайт

ГРАНИ ЖИЗНИ 
Е ж е н е д е л ь н а я  Р а д и о п р о г р а м м а   

С Иваном Лещуком и Романом Ромасьо 
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Пр и  с т в о р е н н і 
Богом людей на 
землі, було від 

Господа для них таке до-
ручення: "... наповнюйте 
землю, оволодійте нею, 
і пануйте над морськими 
рибами, і над птаством 
небесним, і над кожним 
плазуючим живим на 
землі!" (Бут.1:28) А піс-
ля гріхопадіння людей і 
прокляття було ще до-
бавлено: " У поті свойого 
лиця ти їстимеш хліб, 
аж поки не вернешся в 
землю, бо з неї ти взятий. 
Бо ти порох, і до пороху 
вернешся." (Бут.3:19) "І 
найкраща пора життя лю-
дей - праця і страждання". 
(Пс.89:10) З давніх часів, 
коли почали писатись 
всілякі людські історії, і до 
нашого часу, були і є пани 
і раби, власники багатств, 
фермері і просто робочі. 
(Йов.7:2) Підприємства 
і всілякі заклади, в них 
робітники, що працюють 
та получають платню за 
свою працю. Для кращо-
го заохочення до праці 
існують винагороди (пре-
мії) для тих, хто краще 
працює. 

Це існує в сфері 
р і зних  і грищ і 
змагань. Люди 

шукають не тільки хліба, а 
і забав. Щоб їх краще роз-
важати для переможців у 
різних змаганнях існують 
різні винагороди, хоча 
при тренуваннях та іграх 
бувають травми і пере-
ломи, але це не зупиняє 
гравців, бо попереду за-
манює нагорода! Та ще й 
гравцям треба багато від 
чого стримуватися для 
легкості тіла (1Кор.9:25) і 
для перемоги.

Все це вищезгада-
не допоможе нам 
краще зрозуміти 

духовне служіння і працю 
для Господа, за що теж 
є заплата і винагороди, 
тільки вічні і  нетлінні! 
Слово Боже говорить про 
такий фронт праці для 
Бога: "Тож ідіть, і навчіть 
всі народи, христячи їх в 
Ім'я Отця, і Сина, і Свя-
того Духа." (Матв.28:19; 
Марк.16:15-16) "І Він нам 
звелів, щоб народові ми 
проповідували та засвід-
чили, що то Він є при-
значений Богом Суддя 
для живих і для мертвих. 
Усі пророки свідкують 
про Нього, що кожен, хто 
вірує в Нього, одержить 
прощення гр іх ів  Його 
Йменням." (Дiї.10:42,43) 
Апостол Павло писав до 
віруючих: "Бо ми співро-
бітники Божі, а ви Боже 
поле,  Божа буд івля. " 
(1Кор.3:9) І, ось, на цьому 
полі сіється насіння. "А 
Він відповів і промовив 
до них: Хто добре на-
сіння посіяв був, це Син 

Людський." (Матв.13:37)

А Божа будівля - 
це якість будів-
ництва на основі 

науки Ісуса Христа, своєї 
віри і життя та проповідь 
цього іншим. (1Кор.3:11-
14) І, ось, ці робітники пра-
цювали, а апостол Павло 

так міг написати:"Його ми 
проповідуємо, нагадуючи 
кожній людині й навчаю-
чи кожну людину всякої 
мудрости, щоб учинити 
кожну людину доскона-
лою в Христі." (Кол.1:28) 

"... і кожен одержить свою 
нагороду за працею сво-
єю!" (1Кор.3:8)

Є служіння христи-
янських свяще-
ників і пасторів, 

служителів інших релігій, 
які оплачуються грома-
дянами, у котрих вони 

ПРОПОВІДЬ

Нагороди

служать і  це не забо-
роняється Словом Бо-
жим. (1Кор.9:13-14) А є 
служителі малих громад 
і церков, які служать да-
ром, працюючи на роботі 
фізично,  духовно-добро-
вільно, як для Господа, 
за що получать нагороду 
у вічності! (1Кор.9:17,23) 
Та, навіть, будуть на-
городи тим, хто взагалі 
тільки дотримується слів 
Господн іх !  (Пс.18:12) 
Будуть великі нагороди 
на небесах усім, котрих 
гнали за ім’я Господнє. 
(Матв.5:12) Також апос-
тол Іван попереджає у 
своєму посланні: "Пиль-
нуйте себе, щоб ви не 
згубили того, над чим 
працювали, але щоб при-
йняли повну нагороду." 
(2Iван.1:8) І в Об’явленні 
Господь утішає Своїх по-
слідовників: "Ото, незаба-

За щирість праці і за вірність
Винагороджують людей,
За перемоги і за гідність - 
Значки чіпляють до грудей.

За всякі нагороди тлінні
Й винагороди грошові - 
Терплять у боротьбі й змаганні
Сподвижники у різній грі!

Бувають травми, переломи, 
І безнадія у житті...
Та ще є інші тут закони
В людськім духовному бутті.

Господь Бог кличе, закликає
У Своїм Слові всіх людей
На Божу стежку направляє, 
Що до високих йде ідей.

Винагороди
ПОЕЗІЯ

"Блаженна людина, що 
витерпить пробу, бо, бувши 
випробувана, дістане вінця 

життя..." (Як.1:12)

ром приходжу, і зо Мною 
заплата Моя, щоб кожно-
му віддати згідно з ділами 
його." (Об.22:12) Певна 
річ, що в приході Ісуса 
Христа будуть получати 
свою заплату і нечестиві, 
а нагороди діставатимуть 
слуги Господні і вінці не-
тлінні! (1Кор.9:25) Апос-
тол Петро, як співучасник 
слави, яка має з’явитись, 
писав пасторам: "Тож 
благаю між вами пре-
світерів, співпресвітер та 
свідок Христових страж-
дань, співучасник слави, 
що повинна з'явитись: 
пасіть стадо Боже, що 
у вас, наглядайте не з 
примусу, але добровіль-
но по-Божому, не для 
брудної наживи, а ревно, 
не пануйте над спадком 
Божим, але будьте для 
стада за взір. А коли Ар-
хипастир з'явиться, то 

одержите ви нев'янучого 
вінка слави." (1Петр.5:1-
4; 1Сол.2:19) А апостол 
Павло знав, який йому 
вже приготований вінець 
"праведності". (2Тим.4:8) 
"Блаженна людина, що 
витерпить пробу, бо, був-
ши випробувана, дістане 
вінця життя..." (Як.1:12; 
Об.2:10) 

Коли апостол Іван 
зійшов у відчинені 
двері на небі, то 

він бачив старців, котрі 
сиділи на престолах, кру-
гом престолу Божого, які 
були в білих одежах і 
золоті вінці на головах їх, 
і коли складалась слава, 
честь і подяка Сидячому 
на престолі, то старці по-
клонялись і складали свої 
вінці перед престолом, 
говорячи :"Достойний Ти 
прийняти славу і честь, і 
силу, бо Ти все створив." 
(Об.4:1-11) І далі їх пісня: 
"Ти достойний  (Агнець) 
узяти книгу, і зняти печаті 
з неї, бо Ти був заколений, 
і кров'ю Своєю Ти вику-
пив нас Богові з усякого 
племени, і язика, і на-
роду, і люду. І зробив нас 
царями і священиками, 
щоб ми служили Богові і 
ми будемо царювати на 
землі!" (Об.5:9,10 Пере-
клад П.Д.Деркач)

"Благословенний Бог 
і Отець Господа нашого 
Ісуса Христа, що ве-
ликою Своєю милістю 
відродив нас до живої 
надії через воскресення 
з мертвих Ісуса Христа, 
на спадщину нетлінну й 
непорочну та нев'янучу, 
заховану в небі для вас!" 
(1Петр.1:3,4) ■

Іван Кулініч

Вона веде в життя без смерті,
Яке Господь Ісус придбав - 
За грішних вмер на перехресті,
Покаянним прощенням дав!

Він кличе, щоб Йому служили, 
Звіщавши добру новину
І нагороди получили
За добровільний труд Йому!

В любві хто буде працювати
Для Свого Господа й людей
Й душі від гибелі спасати,
З гріховних діл і злих ідей.

За виконання слів Господніх - 
Нетлінні нагороди йдуть,
Для увінчання боговгодних
Вінці на чола покладуть!

Іван Кулініч

Кожному згідно його праці:
Одним Бог дасть "вінець життя", 
А іншим "слави" , іншим "правди"
Для слави Господа Творця!

Іван апостол бачив в небі - 
Для вірних всіх він описав:
Мавши вінці, знімали з себе
Й клали до ніг Тому, Хто дав.

Бо Він єдиний є достойний
За любов вічну до людей,
Він залишив Свій сан престольний, 
Щоб ввести в рай Своїх дітей!

Він на землі помер за грішних, 
Щоб хто повірить в це, не вмер - 
Через посвящення успішно
Любив Його й служив тепер! ■
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Бог сильний
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

"Безсумнівно, велика це 
таємниця благочестя: 
Хто в тілі з'явився, Той 
оправданий Духом, Анго-
лам показався, пропові-
даний був між народами, 
увірувано в Нього в світі, 
Він у славі вознісся!" 
(1Тим.3:16) (рос.Юди 1:4; 
2Пет.2:1)

Звернемо увагу на 
ім’я Сина Божого - Бог 
сильний.

Ісус Христос пояснив 
Своїм учням і сказав: 
"Дана Мені всяка вла-
да на небі й на землі." 
(Матв.28:18) Всемогут-
ність і сила Христа діє в 
трьох сферах:

- Перша сфера - по 
всій землі.

1)Ісус, як Бог сильний 
має владу і силу, щоб 
уздоровлювати всіляких 
хворих, сліпих, пара -
лізованих, глухонімих, 
сухоруких, прокаженних 
і багато різних хворих... 
Всіх людей, якими б хво-
робами вони не хворіли, 
Він, як Бог сильний зці-
лював їх.

Жінка ,  я ка  12 
років хворіла 
на кровотечу, 

лікувалась, але прийшла 
ще в гірший стан. Вона 
мала віру, що коли тільки 
доторкнеться до одежі 
Ісуса, одужає, бо в Нього 

є Божа сила і так сталося. 
(Матв.9:20-22)

2) Ісус, як Бог сильний 
воскрешав мертвих. 

Він воскресив сина 
вдови Наїнської і дочку 
Яіра. А коли Лазар за-
хворів, то сестри послали 
за Христом, але Він прий-
шов тоді, коли Лазар по-
мер і вже чотири дні ле-
жав у гробі. Ісус пояснив 
Марті: " Я воскресення й 
життя. Хто вірує в Мене, 
хоч і вмре, буде жити." 
(Iван.11:25) Господь, як 
побачив, що плачуть се-
стри, рідні і друзі, то і 
Сам просльозився. Ісус 
повелів відвалити камінь, 
а Марта сказала: "Госпо-
ди, уже чути і неприємний 
запах." А Христос Бог 
сильний скрикнув гучним 
голосом: "Лазарю, вийди 
сюди!" І вийшов помер-
лий. (Ів.11:43-44) Ісус Бог 
сильний має божествен-
ну силу воскрешати, по-
веліває мертвим і вони 
встають.

3) Христос, як Бог 
сильний наказує природі 
і вона слухає Його.

На весіллі в Кані 
Г а л и л е й с ь к і й 
І с у с  з р о б и в 

чудо - перетворив воду 
у вино і так виявив Свою 
силу і славу, і увірува-
ли в Нього учні Його. 
(ів.2:11) Коли учні човном 
пливли на другий берег 
Галилейського озера, то 

Христос ішов до них по 
воді. Важливо зазначити, 
коли Ісус дозволив Петру 
іти по воді, то він теж 
ішов. (Матв.1:29) Одного 
разу, як вони плили по 
Тиверіадському озері, 
а Ісус спав на кормі, то 
здійнялася велика буря 
і хвилі заливали човен. 
Учні збудили Ісуса і бла-
гали: "Рятуй, Господи, 
гинемо! А Він відповів 
їм: Чого полохливі ви, 
маловірні? Тоді встав, 
заказав бурі й морю, і 
тиша велика настала... А 
народ дивувався й казав: 
Хто ж це такий, що вітри 

та море слухняні Йому?" 
(Матв.8:25-27)

4) Господь Ісус має 
владу і право прощати 
людям гріхи.

"І прийшли ось до Ньо-
го, несучи розслаблено-
го, якого несли четверо. 
А що через народ до Ньо-
го наблизитися не могли, 
то стелю розкрили, де Він 
був, і пробравши, звісили 
ложе, що на ньому лежав 
розслаблений. А Ісус, 
в іру їхню побачивши, 
каже розслабленому: 
Відпускаються, сину, грі-
хи тобі! Там же сиділи 
дехто з книжників, і в сер-
цях своїх думали: Чого 
Він говорить отак? Знева-
жає Він Бога... Хто може 
прощати гріхи, окрім Бога 
Самого? І зараз Ісус від-
чув Духом Своїм, що 
вони так міркують собі, 
і сказав їм: Що таке ви 
в серцях своїх думає-
те? Що легше: сказати 
розслабленому: Гріхи 
відпускаються тобі, чи 
сказати: Уставай, візьми 
ложе своє та й ходи? 
Але щоб ви знали, що 
Син Людський має владу 
прощати гріхи на землі, 
каже розслабленому: 
Тобі Я наказую: Уставай, 
візьми ложе своє, та й іди 
у свій дім І той устав, і не-
гайно взяв ложе, і вийшов 
перед усіма, так що всі 
дивувались і  славили 
Бога, й казали: Ніколи 

такого не бачили ми!" 
(Мар.2:3-12)

Апостол Петро, 
проповідуючи в 
домі Корнилія по-

яснив так: "Усі пророки 
свідкують про Нього, що 
кожен, хто вірує в Ньо-
го, одержить прощення 
гріхів Його Йменням." 
(Дiї.10:43)

Перший хто ввійшов 
в рай - це був розбійник, 
який був розп’ятий поруч 
з Ісусом. Коли він помо-
лився: "Спогадай мене, 
Господи, коли прийдеш у 
Царство Своє! І промовив 
до нього Ісус: Поправді 
кажу тобі: ти будеш зо 
Мною сьогодні в раю!" 
(Лук.23:42-43) Ісус не 
тільки простив йому грі-
хи, але і запевнив, що він 
сьогодні буде з Христом 
в раю.

-  Друга сфера, де 
проявляється сила і 
влада Христа - це над 
всіма силами тьми.

Над всіма демонами, 
світоправителями тем-
ряви, над піднебесними 
духами злоби і над са-
таною. 

"І сталось, як тиснувся 
натовп до Нього, щоб 
почути Слово Боже, Він 
стояв біля озера Геніса-
ретського.

В землі Гадаринській 
Ісус зустрів чоловіка, що 
був одержимий нечисти-
ми духами, що вселилися 
в нього, їх було легіон. 
Ісус звелів їм вийти з 
нього і всі вони вийшли. 
(Лук.5:1-14)

"Хто чинить гріх, той 
від диявола, бо диявол 
грішить від початку. Тому 
то з'явився Син Божий, 
щоб знищити справи ди-
явола." (1Iван.3:8)

-  Третя сфера, де 
проявляється сила і 
влада Христа - над всі-
ма силами неба і над 
всім Всесвітом.

Бог посадив Христа 
праворуч Себе "вище від 
усякого уряду, і влади, і 
сили, і панування, і вся-
кого ймення, що назване 
не тільки в цім віці, але 
й у майбутньому. І все 
впокорив Він під ноги 
Йому, і Його дав найвище 
за все за Голову Церкви." 
(Еф.1:21,22)

Христос є Творець 
всього видимого і неви-

димого. "Споконвіку було 
Слово, а Слово в Бога 
було, і Бог було Слово. 
Воно в Бога було спо-
конвіку. Усе через Нього 
повстало, і ніщо, що по-
встало, не повстало без 
Нього. І життя було в Нім, 
а життя було Світлом лю-
дей." (Iван.1:1-4) "Бо то 
Ним створено все на небі 
й на землі, видиме й не-
видиме, чи то престоли, 
чи то господства, чи то 
влади, чи то начальства, 
усе через Нього й для 
Нього створено! А Він є 
перший від усього, і все 
Ним стоїть." (Кол.1:16,17)

у вибраний Богом 
час Христос во-
скресить всіх лю-

дей і Він буде судити 
їх по їхнім ділам. Ісус 
пояснив Марті так: "Я 
воскресення й життя. Хто 
вірує в Мене, хоч і вмре, 
буде жити." (Iван.11:25) 
"... коли голос Божого 
Сина почують померлі, 
а ті, що почують, ожи-
вуть."  ( Iван.5:25) "Бо 
Отець і не судить нікого, 
а ввесь суд віддав Сино-
ві." (Iван.5:22) "І Він дав 
Йому силу чинити і суд, 
бо Він Людський Син." 
(Iван.5:27) Після суда не-
спасенні пійдуть на вічні 
муки, а праведні в життя 
вічне. Апостолу Івану на 
острові Патмос з’явився 
воскреслий Христос і 
сказав: "Не лякайся! Я 
Перший і Останній, і Жи-
вий. І був Я мертвий, а 
ось Я Живий на вічні віки. 
І маю ключі Я від смерти 
й від аду." (Об.1:17,18)

Слово Боже відкри-
ває нам, що лжепророк, 
антихрист, сатана, всі 
злі духи, смерть і ад і 
всі,  хто не записаний 
в книзі  життя, будуть 
кинуті в озеро вогняне. 
Це друга смерть - озеро 
вогняне. (Об.20:13-15) А 
Ісуса Христа Бог Отець 
возвеличить понад усе: 
"Тому й Бог повищив 
Його, та дав Йому Ім'я, 
що вище над кожне ім'я, 
щоб перед Ісусовим Ім'ям 
вклонялося кожне коліно 
небесних, і земних, і під-
земних, і щоб кожен язик 
визнавав: Ісус Христос то 
Господь, на славу Бога 
Отця!" (Фил.2:9-11) ■

Ярослав Борсук

Багато людей, ко-
трі вірять в Бога, 
не  в і рять ,  що 

Ісус є істинний Бог. А в 
Слові Божому ясно про 
це написано: Євангелія 
від Івана починається зі 
ствердження, що Христос 
є істинний Бог. 

" С п о к о н в і к у  б у л о 
Слово, а Слово в Бога 
було, і Бог було Слово." 
(Iван.1:1) 

"Ніхто Бога ніколи не 
бачив, Однороджений 
Син, що в лоні Отця, 
Той Сам виявив був." 
(Iван.1:18)

"А Хома відповів і ска-
зав Йому: Господь мій і 
Бог мій!" (Iван.20:28)

"А про Сина: Престол 
Твій, о Боже, навік віку; 
берло Твого царюван-
ня берло праведности." 
(Євр.1:8)

"...що їхні й отці, і від 
них же тілом Христос, 
що Він над усіма Бог, 
благословенний, навіки, 
амінь." (Рим.9:5)

"...і чекали блаженної 
надії та з'явлення слави 
великого Бога й Спаса 
нашого Христа Ісуса." 
(Тит.2:13)

Ще за часів апос-
толів були такі 
л ю д и ,  к о т р і 

навчали, що Ісус не є 
Богом, тому апостоли 
називали таких людей 
антихристами, бо деякі 
не вірили, що Ісус то 
Христос. Виникали різні 
ложні науки і єресі, проти 
яких виступали апостоли 
і всі щирі мужі віри, тому 
був написаний Апостоль-
ський символ віри - це 
основа нашого віроспо-
відання, в що саме ми 
віримо. Ми віримо в Пре-
святу Трійцю: Бога Отця, 
Сина і Духа Святого. І ці 

"Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і 
влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому: 
Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічнос-
ти, Князь миру." (Iс.9:5)

"Я воскресення й життя. Хто 
вірує в Мене, хоч і вмре, буде жити." 

(Iван.11:25) 
"... коли голос Божого Сина почують 

померлі, а ті, що почують, оживуть." 
(Iван.5:25)

троє - одне.
Підведемо підсумок і 

зробимо висновок
1. Пророки пророкува-

ли, що народжений Ісус 
Христос є Бог.

"Тому Господь Сам 
дасть вам знака: Ось 
Діва в утробі зачне, і 
Сина породить, і назвеш 
ім'я Йому: Еммануїл." 
(Iс.7:14) "Бо Дитя народи-
лося нам, даний нам Син, 
і влада на раменах Його, 
і  кликнуть ім 'я Йому: 
Дивний Порадник, Бог 
сильний, Отець вічности, 
Князь миру." (Iс.9:5)

2. Отець Небесний 
називає Сина Свого Бо-
гом.

"А про Сина: Престол 
Твій, о Боже, навік віку; 
берло Твого царювання 
берло праведности. Ти 
полюбив праведність, а 
беззаконня зненавидів; 
через це намастив Тебе, 
Боже, Твій Бог оливою 
радости більше, ніж дру-
зів Твоїх." (Євр.1:8,9) 
" П р о м о в и в  Г о с п о д ь 
Господеві моєму: Сядь 
праворуч Мене, доки не 
покладу Я Твоїх ворогів 
за підніжка ногам Твоїм!" 
(Пс.109:1)

3. Апостоли вірили і 
іншим свідкували, що Ісус 
Христос істинний Бог.

"Ми знаємо, що Син 
Божий прийшов, і  ро-
зум нам дав, щоб піз-
нати Правдивого, і щоб 
бути в правдивому Сині 
Його, Ісусі Христі. Він 
Бог правдивий і вічне 
життя!" (1Iван.5:20) Апос-
тол Хома, побачивши 
воскреслого сказав Ісусу: 
"Господь мій і Бог мій!" 
(Ів.20:28) "...що їхні й 
отці, і від них же тілом 
Христос, що Він над усіма 
Бог,  благословенний, 
навіки, амінь." (Рим.9:5) 
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Цілющу силу фізичних 
вправ підмітили ще 
древні мудреці. Так, 

Плутарх називав руху "комори 
життя", а знаменитий дав-
ньогрецький лікар Гіппократ, 
який прожив 104 роки, для 
продовження життя наполе-
гливо проповідував помірність, 
перебування на свіжому по-
вітрі, "щоденні тертя тіла і 
тілеснівправи".

1. Не йдіть на пен-
сію. Досвід показує, що у 
людини, яка раптово припиняє 
працювати, починає розви-
ватися ожиріння і хронічні 
захворювання. У К'янті (Італія), 
який славиться своїми довго-
жителями, велика різноманіт-

ність способів для дозвілля. 
Після відходу зі своїх місць 
робіт, італійці витрачають 
велику частину свого часу на 
невеликих фермах, культи-
вуючи виноград і овочі. Вони 
ніколи не бувають пасивни-
ми. Фермерство не для вас? 
Влаштуйтеся в музей! Та й 
взагалі - варіантів маса, нехай 
навіть ви будете працювати 
за невеликі гроші або взагалі 
безкоштовно.

2. Користуйтеся 
флоссом кожен 
день. Це може допомогти 
зберегти ваші артерії здо-
ровими. У 2008 році в Універ-
ситеті Нью-Йорка (New York 
University) перевірили дослі-

10 порад, які допоможуть дожити вам до 100 років

дження, в якому з'ясували, що 
щоденне використання зубної 
нитки зменшує кількість хворо-
ботворних бактерій в роті. Ці 
бактерії можуть потрапляти 
в кровообіг і викликати різні 
запальні утворення в артеріях, 
що є головний ризик-фактором 
серцевих захворювань. 

3. Рухайтеся! Фізич-
не навантаження - це єдине 
реальне джерело вашої мо-
лодості, який існує. Це схоже 
на бензин і машинне масло 
для вашого автомобіля. Ви не 
повинно робити це, але ваш 
автомобіль поїде безумовно 
краще. Згідно з численними 
дослідженнями завдяки впра-
вам поліпшується настрій, 

гострота розуму, м'язова маса 
і кістки.

Користь приходить від-
разу ж після вашої першого 
тренування. Не турбуйтеся, 
якщо у вас немає абонемента 
у фітнес-центр (або немає 
грошей, щоб його купити). 
Прогуляйтеся до друзів (піш-
ки, звичайно ж) або сходіть 
в місцевий парк. Півгодини 
прогулянок на день буде до-
статньо для початку. Якщо не 
хочете накачувати м'язи за 
допомогою тренажерів, спро-
буйте йогу - вже там тяжкості 
піднімати не потрібно.

4. Їжте багаті кліт-
ковиною злаки на 
сніданок. Споживання 
цільнозернових, особливо на 
сніданок, допомагає зберегти 
рівень цукру стабільним про-
тягом усього дня.

5. Спіть як мінімум 
шість годин на добу. 
Додавши відсутні години сну, 
ви додасте собі кілька років 
життя. Сон - одна з найваж-
ливіших функцій, яку наш 
організм використовує для 
регулювання і відновлення 
клітин.

6. Їжте цільнозер-
нові, без добавок. 
Люди, в крові яких високий 

рівень певних нутрієнтів - се-
лену, бета-каротину, вітаміну 
С і Е, як правило довше живуть 
і мають кращі когнітивні показ-
ники. На жаль, немає доказів 
того, що прийом препаратів 
з цими мікроелементами і 
вітамінами надасть подібний 
вплив. Існує більше 200 різ-
них каротеноїдів і 200 різних 
флавоноїдів в одному тільки 
томаті. Поменше продуктів 
білого кольору - хліб, борошно, 
цукор і побільше кольорових 
овочів і фруктів і темного ціль-
нозернового хліба і злакових.

7. Не нервуйте. 
Згідно новому дослідженню, 
довгожителі зазвичай не бе-
руть близько до серця про-
блеми і живуть з заморочками. 
Коротше кажучи, вони просто 
не паряться. Якщо це вродже-
на риса, знайдіть спосіб для 
себе, який дозволить керувати 
вашим стресом: йога, фізичні 
навантаження, медитація, 
тай-чи, та глибоке дихання, 
врешті-решт! Жуйка, чіпси 
перед телевізором, випивка? 
Ні, це дуже поганий варіант.

8. Турбуйтесь про 
свій організм. Аме-
риканці, які турбуються про 
свій організм, мають середній 
термін тривалості життя 89 
років. Це означає не курити, 

не зловживати алкоголем і 
солодким. Послідовники цієї 
думки зазвичай дотримуються 
вегетаріанської дієти, засно-
ваної на фруктах і овочах, 
бобах і горіхах, а також ак-
тивно займаються фізичними 
вправами. 

9. Звички. Довгожителі 
зазвичай мають строгий роз-
порядок. Вони дотримуються 
певної дієти і займаються 
певною фізичною діяльністю 
протягом життя. Вони прокида-
ються і лягають спати в один і 
той же час. Це ще одна хороша 
звичка, яка підтримуватиме 
ваше тіло в стані рівноваги. 
Ваша фізіологія стає крихкою у 
міру старіння. І тим складніше 
вашому організму прийти в 
норму, якщо ви, скажімо, про-
пустіть кілька годин сну або 
вип'єте багато алкоголю". Це 
може послаблювати імунітет, 
роблячи вас більш сприйнят-
ливим до вірусних інфекцій.

10. Контактуйте. 
Регулярний контакт зі своїми 
друзями і близькими - ключ 
до того, щоб уникнути депре-
сії, яка може призвести до 
ранньої смерті. Деякі психо-
логи вважають, що головна 
користь для літніх людей від 
фізичних вправ - соціальні 
взаємодії. ■

СЕКРЕТИ ДОВГОЛІТТЯ

	  

Чим зайнятись, якщо не 
вдається знайти роботу

Робота, яка подо-
ба  ється  і  добре 
оплачується, і бли-

скуча кар'єра - мрія багатьох 
дам. Але коли у світі криза, 
втілити такі мрії в реальність 
не так вже й легко. Безробіття 
охоплює не тільки міста, а 
й країни, кількість робочих 
місць помітно зменшується. 
Зрозуміло, багато пред-
ставниць прекрасної статі не 
здаються, і поспішають на, 
як з'ясовується, безуспішні 
пошуки роботи своєї мрії. Так 
чим же зайнятися дамам у 
непростий період?

Якщо у вас є хороша 
фінансова підтримка і такі 
якості, як відповідальність, 
зрілість і терпіння, можна за-
мислитися про продовження 
роду. Народити дитину під 
час кризи - непоганий варіант 
для жінки, але тільки в тих 
випадках, коли вона впевнена 
у фінансовому становищі 
своєї родини і дійсно готова до 
дитини. Погодьтеся, буде не-
погано, якщо дитина виросте, 
ситуація у світі покращиться, 
і можна зі спокійною душею 
відправлятися на пошуки ро-
боти мрії.

Ще один хороший варіант 
дій - навчання під час кризи. 
Очевидний плюс - багато 
організацій, які займаються 
навчанням і проведенням 
будь-яких курсів і майстер-
класів, можуть знизити або не 
піднімати ціни під час кризової 
ситуації, так як в такий час 

робочі місця користуються ве-
ликим попитом, ніж навчання. 
Навіть якщо ви вважаєте, що 
ви вже вмієте все, що знадо-
биться вам для майбутньої 
роботи, не ігноруйте думки 
про те, що ви здатні освоїти 
що-небудь нове, що вам 
може дуже стати в нагоді. 
Припустимо, ви - художник, 
але підходящого робочого 
місця для вас немає. Зате, 
в безліч перукарень потрібні 
майстри, а курси, що навчають 
майбутніх перукарів-стилістів, 
подешевшали. Так чому б 
не спробувати? Тим більше, 
навіть якщо цей навик не зна-
добиться вам у плані роботи, 
в житті ви вже точно знайдете 
йому застосування.

Під час кризи варто 
не тільки діяти, але 
й спостерігати. Як 

відомо, у важких ситуаціях 
з д а т н і  " в и ж и т и "  л и ш е 
найсильніші. Зверніть увагу, 
які організації припинили своє 
існування, а які втрималися 
і продовжують розвивати-
ся. Може, варто взяти у них 
приклад і відкрити власний 
бізнес? Приділяйте увагу не 
тільки окремим організаціям, 
а й сферам, які вони охоплю-
ють. Порада - під час кризи 
таку діяльність затівати не 
варто. Швидше за все, через 
недосвідченість і поганого 
фінансового становища на-
селення бізнес не буде при-
бутковим, або зовсім, буде 
збитковим. ■
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У повсякденній суєті 
ми часто не звер-
т а є м о  у в а г у  н а 

неприємні симптоми. Од-
нак серед них є й такі, які 
сигналізують про хвороби. 
На них потрібно звернути 
увагу і обов'язково сходити 
до лікаря. Пропонуємо ва-
шій увазі невеликий список 
симптомів, які допоможуть 
вам розібратися чому болить 
той чи інший орган.

Дізнайтесь причину 
нездужання

Головний біль. Турбу-
ватися варто, коли біль за-
важає сконцентруватися 
і не усувається болезас-
покійливими, якщо триває 
протягом трьох і більше днів, 
супроводжується нудотою і 
галюцинаціями. Причиною 
може бути тромб в головно-
му мозку. Біль у скроневій 
частині або біля вуха може 
бути ознакою артеріїту, який 
розвивається, він може при-
звести до сліпоти.

Біль у грудях. Вона може 
сигналізувати про запалення 

реберних хрящів, серцево-
му нападі або банальному 
здутті.

Біль в животі. Якщо вона 
систематична, варто занепо-
коїтися. Біль, який виникає 
до їжі і проходить під час, - 
ознака виразки або гастриту.

Синці та кровотечі . 
Якщо не проходять про-
тягом 4-5 днів, або вини-
кають в місцях, де ви не 
вдарялися, можливо, у вас 
проблеми з циркуляцією 
крові.

Утруднене дихання. 
При алергії або синуситах 
- річ звичайна. Але якщо 
воно триває більше тижня 
- до лікаря. Поява задиш-
ки - свідчення проблем з 
легенями або серцем.

П о с т і й н и й  к а ш е л ь . 
Може свідчити про інфекцію 
або бути ознакою хвороби 
легенів. Якщо ви часто каш-
ляєте і при цьому курите, 
терміново кидайте.

Часте сечовипускання 
може свідчити про діабет 

Сигнали організму: про які захво-
рювання свідчать ваші симптоми

або ж про наявність інфекції 
сечовивідних шляхів.  У 
чоловіків - про проблему з 
простатою.

Проблема з рівновагою 
і балансуванням. Може 
бути наслідком неврологічних 
розладів або вказувати на 
аутоімунні захворювання 
(розсіяний склероз), або діа-
бетичну ретинопатію (наслі-
док діабету).

Депресія. Якщо почут-
тя смутку і роздратування, 
раптові напади плачу або 
головний біль не проходять 
протягом двох тижнів, втрача-
ється інтерес до захоплень, 
тоді пора до лікаря.

Безпричинна сонли-
вість. Може бути ознакою 
апное сну - ви не висипаєтеся 
і не відпочиваєте. Також при-
чиною може бути хропіння.

Надмірний ріст волос-
ся. Може бути ознакою гор-
монального дисбалансу. У 
перспективі - облисіння у 
чоловіків, а в деяких випадках 
і імпотенція. ■

Якщо ви хочете швид-
ко відбілити зуби 
до  Нового  року , 

пропонуємо вам скористатися 
натуральним засобом, що 
легко зробити з продуктів на 
вашій кухні.

За допомогою куркуми 
можна домогтися ідеальної 
посмішки. Незважаючи на те, 
що ця пряність яскраво-жовта, 
вона чудово справляється з ро-
ботою звичайних відбілюючих 
засобів: знімає наліт з зубів, 
вбиває бактерії в порожнині 
рота і дарує емалі доглянутий 
вигляд слонової кістки.

Засіб натуральний і не 
містить речовин, які потоншу-
ють емаль і руйнують ясна.

Швидко відбілити зуби до Нового 
року допоможе куркума

Очищення печінки: 
4 народні засоби

КОРОТКО

До с л і д н и к и  з 
У н і в е р с и т е т у 
Глазго в  Шот -

ландії  (The Universi ty 
of  Glasgow, Scot land) 
прийшли до висновку: 
переважна б ільшість 
людей всього світу все 
частіше стали стражда-
ти від підвищеного рівня 
холестерину. Експерти 
наст ійно  рекоменду -
ють завжди пам'ятати 
про прихований ризик, 
який несе в собі високий 
рівень холестерину в 
крові, а саме про ризик 
розвитку інфаркту або 
інсульту. 

Їжте більше 
бобових

Запоб і гти  ж  п ідви -
щ е н н я  х о л е с т е р и н у 
можна за  допомогою 
правильного харчування 
і певних навантажень. 

Їжте більше бобових 
рослин, а також ціліс-
них злаків. Безумовно, 
повністю позбавитися 
від вуглеводів Вам не 
вдасться, так як вони 

В нормі: як тримати 
нормальний рівень холестирину

необхідні для вироблення 
енергії. Але в цих продук-
тах містяться корисні во-
локна і в них менше цукру. 
Бобові і цільні злаки вкрай 
корисні  для людей, як і 
страждають від цукрового 
діабету, а також необхідні 
для підтримки рівня хо-
лестерину в нормі.

Регулярно займай-
теся фізичними 
вправами. 30-хви-

линні фізичні навантажен-
ня щодня допоможуть у 
боротьбі з високим рівнем 
холестерину. Якщо Ви не 

любите спорт, гуляйте 
щодня не менш полу-
часа.

Ст а р а й т е с ь 
х а р ч у в а т и с я 
п р а в и л ь н о : 

смажене зам ін і ть  на 
в а р е н е  а б о  п а р е н е . 
Обов'язково відмовте-
ся від різних соусів, які 
містять велику кількість 
солі і калорій. 

Вчіться позбавляти-
ся від стресу. Відмінним 
рішенням цієї проблеми 
є йога, медитація і інші 
дихальні вправи. ■

КРОКИ ДО ЗДОРОВ'Я

Від словосполучен-
ня "чистка печінки" 
у лікарів зводить 

вилиці. Чищення печінки рад-
ше шкодить, аніж допомагає. 
Набагато ефективніше зро-
бити упор на жовчогінну їжу 
і мінеральну воду. Серед 
народних методів також є 
засоби, які допомоуть вашій 
печінці.

Чищення печінки №1
Залийте окропом 1 ст. л. 

польового хвоща і 1 ст. л. по-
лину. Настоюйте 30 хв. Пийте 
по півсклянки вранці і ввечері. 
Курс -2 тижні. Потім 2 тижні 
перерва.

Чищення печінки №2
Відкрийте на ніч пляшку 

мінеральної води, щоб вийшов 
газ. Вранці, не встаючи з ліжка, 
випийте 2 склянки цієї води. 
Під область печінки підкладіть 
подушку так, щоб голова і ноги 
були нижче рівня печінки. 
Полежіть так близько 40 хв. Ця 
процедура допоможе очистити 
жовчні протоки. Такий спосіб 
чищення печінки в домашніх 
умовах найбільш простий і 
ефективний. Скористайтеся 
ним в першу чергу, щоб виг-
нати всю застояну жовч.
№ 3 Виведення каменів 

з печінки народними 
засобами

* Якщо турбують камені 
в печінці, допоможе настій 
осіннього кореня барбари-
су звичайного: 10 г залити 
склянкою окропу, приймати по 
столовій ложці 3 рази на день.

* Добре допомагає сік листя 
кропиви (збір під час цвітіння), 
приймати по столовій ложці 3 
рази на день.

* Шипшина коричнева - та-
кож дієвий засіб для чищення 
печінки. Настій зрілих плодів: 
20 г на 400 мл окропу, на-
стоювати 3 години, процідити, 
вживати по 50 мл 2 рази на 
день.
№ 4 Для очищення ки-

шечника і печінки існує 
прекрасний 

народний засіб.
Стакан родзинок і 50 г ли-

стя сени залити 2 л окропу, 
укутати і настояти не менше 
8 годин. Процідити і додати 
200 г сиропу шипшини. Все 
перемішати, злити в скляну 
банку і поставити в холодиль-
ник. Приймати на ніч по 3/4 
склянки протягом тижня. Дозу 
можна регулювати по самопо-
чуттю. Курс лікування 2 тижні 
навесні і 2 тижні восени.

Увага! Перед застосуван-
ням народної медицини кон-
сультуйтеся з лікарем! ■

Інгредієнти:
- 1 ст. л. оливкової олії або 

води
- 1 ч. л. куркуми
Застосування:
Розмішайте спецію з во-

дою або олією. Умочіть зубну 
щітку в пастоподібну суміш 
і почистіть зуби нею як за-
звичай.

Потримайте суміш у роті 
ще 3-5 хвилин після закінчення 
чищення. Добре прополощіть 
рот.

Вже через тиждень 
регулярного викори-
стання відбілюючої 

пасти на основі куркуми 
можна помітити чудовий ре-
зультат.  ■
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Опустевшие от плодов 
сады, снопы на по-
лях, переполненные 

фруктами и овощами мага-
зины – все говорит о том, что 
пришла жатва, сбор урожая. 
И хорошо, если люди делают 
это, подсчитывая не расходы, 
затраченные на то, чтобы все 
вырастить, но с благодарно-
стью прежде всего Богу за 
урожай, какой бы он ни был. С 
такой же целью давным-давно 
Бог повелел своему народу 
Израилю – отмечать на исходе 
осени праздник Жатвы как бла-

годарность за урожай, Божье 
попечение и заботу о них. Вот 
что об этом сказано в Библии: 
«Наблюдай и праздник жатвы 
первых плодов труда твоего, 
какие ты сеял на поле, и празд-
ник собирания плодов в конце 
года, когда уберешь с поля 
работу твою», – предписывал 
закон Моисея (Исх.23:16).

Но также люди благо-
дарят Бога за все то, 
что Он сделал для 

них: за спасение души, за жизнь 
вечную, дарованную Христом, 
за семью, за здоровье, воздух, 

которым мы дышим, воду, 
которую пьем, солнце и дождь, 
утро  и ночь, за детей и за 
многое другое. Ведь в послании 
апостола Павла написано: «За 
все благодарите: ибо такова 
о вас воля Божия во Христе 
Иисусе» (1Фес.5:18). И День 
благодарения – хорошее вре-
мя, чтобы сказать Богу спасибо 
за все Его дары: и небесные 
и земные. Будем благодарны 
Ему за Церковь, где мы получа-
ем хлеб духовный и за работу, 
которая дает возможность 
зарабатывать на хлеб в пищу. 

Вспоминается одна 
история. Проснувшись 
рано и понимая, что 

надо идти на работу, один че-
ловек мысленно воспротивился 
этому и даже пожаловался 

День Благодарения

22 ноября в церкви «Еммануил», где 
старшим пастором является Николай 
Артемович Гелис, состоялось служение  
посвященное Празднику Жатвы. 

Богу: «Как я не хочу на работу. 
Вот бы так и лежать с закрыты-
ми глазами и никуда не идти». 
И вдруг Бог заговорил с ним:

– Пошевели пальцем, – 
сказал Он.

Мужчина пошевелил.
– Ты благодарен 

Мне за то, что ты 
можешь сделать это?

– Да, Господи, – с трепетом 
ответил тот.

– Пошевели ногой, – про-
должал Бог.

Человек пошевелил.
– Ты благодарен Мне за то, 

что можешь ходить?
– Да, Господи.
– Посмотри в окно. Видишь, 

как ярко светит солнце? Ты 
благодарен Мне за то, что 
имеешь зрение и можешь на-

слаждаться яркими красками 
мира, который Я сотворил.

– Да, Госпооди.
– Так знай. Я могу исполнить 

твою просьбу в одну минуту – 
ты будешь лежать на кровати 
с закрытыми глазами, не смо-
жешь ходить, видеть, слышать, 
работать. Ты все еще хочешь 
лежать?

Мужчина подскочил 
с кровати, как ош-
паренный, упал на 

колени в присутствии Божьем 
и стал громко благодарить 
Бога за все, чем до этого поль-
зовался как благом и даже не 
задумывался, Кто дает это 
благо. 

Каждому из нас есть за что 
поблагодарить Творца. Много 
существует прекрасных и за-

мечательных праздников. Но 
среди них праздник «Жатва» 
или праздник «Благодарения» 
выделяется тем, что он за-
ставляет нас задуматься над 
тем, что мы имеем и благодаря 
Кому мы все это имеем. Этот 
праздник открывает сердце 
к настоящей, неподдельной 
благодарности нашему Не-
бесному Отцу. Ведь зачастую, 
в жизненной суете мы не осоз-
наем, какую великую милость и 
благодать Господь дарует нам 
каждый день. 

В завершении нашего 
служения  была совер-
шена молитва благо-

дарения за Слово, Хлеб и Воду. 
И праздник потом продолжился 
за вкусным совместным обе-
дом. ■

ПРАЗДНИК В ЦЕРКВИ

Группа "Жемчужина" Очень вкусноПлоды земли

Старший пастор Николай Гелис  благословляет в молитве 
церковь. Пасторы  (слева направо) Петр Галушкин, Алексей  

Пустынович, Павел Кузьминчук молятся за  воду, хлеб и слово Участие молодежи Участие подростков

Старший хор прославляет БогаУчастие детей

Совместный обед возле  церковного фонтанаСовместный обед возле 
церковного фонтанаСовместный обед
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Пять самых распространённых 
сожалений умирающих

Одна женщина (в 
данном случае 
её имя не важ-

но) много лет работала в 
хосписе. Её обязанность 
— облегчение состояния 
умирающих пациентов. 
Таким образом, она бук-
вально проводила с ними 
последние дни и часы. Из 
своих наблюдений она 
составила своеобраз -
ный рейтинг основных 
сожалений людей, подо-
шедших к самому краю 
жизни.

Итак, 5 самых распро-
странённых сожалений 
умирающих:

1. Я сожалею, что у 
меня не было смелости, 
чтобы жить жизнью, 
правильной именно 
для меня, а не жизнью, 
которую ожидали от 
меня другие.

Это наиболее распро-
страненное сожаление 
среди людей. Когда люди 
осознают, что их жизнь 
почти закончена,  они 
могут оглянуться назад 
и легко увидеть, какие их 
мечты остались не реа-
лизованными. Большин-
ство людей едва ли пы-
тались исполнить даже 
половину из их мечтаний 
и должны были умереть, 
зная, что это происхо-
дило только вследствие 
выбора,  который они 
сделали или не сделали.

Очень важно попы -

таться реализовать, по 
крайней мере, некоторые 
из ваших основных жела-
ний на своем жизненном 
пути. С того момента, 
когда вы теряете свое 
здоровье, становится 
уже слишком поздно 
что-то предпринимать. 
Здоровье приносит ту 
свободу, которую очень 
немногие понимают, пока 
не теряют его.

2. Мне жаль, что я так 
много работал.

Это чувство было у 
каждого пациента муж-
ского пола, о котором я 
заботилась. Они скучали 
по своей молодости и по 
своим взаимоотношени-
ям. Некоторые женщи-
ны тоже высказывали 
такое сожаление.  Но 
поскольку большинство 
их было старшего поко-
ления, они, в основном, 
не занимались зараба-
тыванием средств для 
семьи. Все мужчины, с 
которыми я работала, 
глубоко сожалели о том, 
что потратили большую 
часть своей жизни на 
однообразный труд для 
добывания средств к 
существованию.

Упрощая свой образ 
жизни можно сократить 
требования в доходах, 
которые вы думаете, вам 
нужны. Создавая больше 
пространства в вашей 
жизни, вы становитесь 

более счастливыми и 
более открытыми для 
новых возможностей.

3. Мне жаль, что у 
меня не было смелости 
выразить свои чувства.

Многие люди подавля-
ли свои чувства, чтобы 
сохранить определенные 
взаимоотношения с дру-
гими. В результате они 
соглашались на посред-
ственное существование 
и никогда не станови-
лись такими, какими бы 
они хотели себя видеть. 
Возникновение многих 
болезней было связа-
но с  испытываемыми 
чувствами горечи и не-
годования.

Мы не можем управ-
лять реакциями других. 
Х о т я  п е р в о н а ч а л ь н о 
люди могут реагировать 
на изменения, которые 
вы вносите в отноше-

ния, не желательным для 
вас образом, в конечном 
счете, это поднимает от-
ношения на новый более 
здоровый уровень. Луч-
ше всего тем или иным 
способом устранять не-
здоровые отношения из 
вашей жизни.

4. Мне жаль, что я 
не поддерживал отно-
шения со своими дру-
зьями.

Часто эти люди дей-
с т в и т е л ь н о  д а ж е  н е 
осознавали всей пользы 
поддержания контактов 
со своими старыми дру-
зьями, пока до их смерти 
не оставалось несколько 
недель, и уже не всегда 
была возможность их 
разыскать. Многие оказа-
лись настолько погружен-
ными в свои собственные 
жизни, что позволили их 
дружбе многие годы про-

ходить мимо них. Было 
много глубоких сожале-
ний о том, что их дружбе 
не было уделено столько 
времени и усилий, ко-
торых эта дружба за-
служивала. Все скучают 
по своим друзьям, когда 
умирают.

Любому челове -
к у ,  в е д у щ е м у 
а к т и в н ы й  о б -

раз жизни, свойственно 
преуменьшать значение 
дружеских отношений. 
Но когда вы стоите на 
пороге смерти, матери-
альные стороны жизни 
теряют свое значение. 
Конечно, люди хотят, 
чтобы их финансовые 
дела были в как можно 
большем порядке. Но 
не деньги и не статус 
сохраняют в конечном 
счете свое значение. Они 
хотят принести какую-то 

пользу тем, кого любят. 
Но обычно они уже слиш-
ком больные и уставшие, 
чтобы как-то справиться 
с этой задачей.

5. Мне жаль, что я не 
позволил/позволила 
себе быть более счаст-
ливым.

Этот вид сожаления 
был на удивление об-
щим. Многие до конца 
не понимали, что их сча-
стье это вопрос выбора. 
Они были подчинены 
привычкам и сложив -
шимся представлениям. 
Они находились в плену 
«комфорта» привычно-
го образа жизни. Из-за 
страха перед переме-
нами они притворялись 
перед другими и перед 
самими собой в том, что 
были довольны своей 
жизнью. ■

сайт 20 хвилин

ПРАКТИКА ЖИЗНИ

В ходе опросов и 
и с с л е д о в а н и й 
выяснилось, что 

глубокие старики часто 
сожалеют об одних и тех 
же вещах. Почему бы не 
вооружиться их знаниями 
уже сейчас?

Вот список главных 
ошибок, собранных сай-
тами Yahoo!  F inance , 
V i r a l n o v a  и  B u s i n e s s 
Insider. Мы распределили 
их по разделам. 

Деньги и 
работа

1. Я не скопил денег 
(или начал копить слиш-
ком поздно).

2. Я не тратил деньги, 
лишив себя многих удо-
вольствий в жизни.

3. Так и не осмелился 
уйти с работы, на которой 
страдал каждый день.

4. Слишком много ра-
ботал, не замечая прочих 
радостей.

Здоровье
5. Не защищался от 

солнца и постарел рань-
ше времени.

6. Не занимался спор-
том.

7. Не следил за здоро-
вьем зубов.

Отношения, 
семья

8. Я тратил свое время 
на неудачные отношения.

9. Боялся признаться в 
любви и никогда не шел 
на большой риск.

10. Не слушал роди-
тельских советов.

11. Держал обиду, осо-
бенно на любимых людей.

12. Уделял мало вни-
мания своим детям, когда 
они были маленькими.

13. Провел мало вре-
мени с любимыми людь-
ми.

14. Не выражал благо-
дарность вовремя.

Интересы
15. Не путешествовал, 

пока была возможность.
16.  Не выучил ино -

странный язык.
17. Упустил шанс по-

бывать на концертах лю-
бимых исполнителей.

18. Халатно относился 
к учебе, не стремился по-
лучить реальные знания.

19. В юности был слиш-
ком поглощен собой, а не 
окружающим миром.

20. Упускал возмож-
ность насладиться мо-
ментом. Иногда вместо 
то го ,  ч тобы щелкать 
камерой и строчить со-
общения, нужно остано-
виться и прочувствовать 
то, что происходит здесь 
и сейчас.

Характер, 
личность

21. Я так и не сумел 
побороть страх к каким-то 
вещам.

22. Не осознавал своей 
привлекательности и не 
ценил себя.

23. Слишком часто со-
мневался, затягивал при-
нятие решений и упускал 
возможности.

24. Не заканчивал на-
чатое.

25. Слишком тревожил-
ся. Особенно бесполезно 
волноваться о том, чего 
еще не случилось.

Общество
26. Послушно следовал 

общественным установ-
кам.

27. Недостаточно по-
могал другим.

28. Слишком беспо-
коился о том, что скажут 
другие.

29. Реализовывал чу-
жие мечты, а не свои.

30. Легко сдавался под 
напором чужого мнения, 
не отстаивал собственных 
принципов.

Пять главных 
советов

И вот что большинство 
стариков посоветовали бы 

сами себе в молодости:
1. Живи собственной 

жизнью, а не тем, чего 
ждут от тебя другие.

2. Не посвящай себя 
целиком и полностью ра-
боте.

3. Наберись смелости 
и выражай собственные 
мысли и чувства.

4. Не забывай друзей, 
при любых обстоятель-
ствах поддерживай с ними 
связь.

5. Позволь себе быть 
счастливым.

Многие  слишком 
поздно осознают, 
что быть счастли-

вым или несчастным - это 
дело выбора. Идти проторен-
ной дорогой, следовать ста-
рым привычкам, бояться на-
рушить «комфорт» знакомой 
повседневности, притворять-
ся, избегать перемен - все это 
прямая дорога к тому, чтобы 
в старости остаться наедине 
с одним только сожалением. 
Так какой же выбор сделаете 
вы? ■

сайт 20 хвилин

О чем жалеют люди, 
дожив до старости

Мудрость приходит с годами, и если 
человек прожил около сотни лет, а то и 
больше, у него наверняка сформиро-
вались конкретные идеи о том, как надо 
было строить свою жизнь.

Бывшая сотрудница хосписа соста-
вила своеобразный рейтинг основных 
сожалений людей, подошедших к 
самому краю жизни.
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Отрывок из книги Р.Уоррена «Це-
леустремленная жизнь».

СЕМЬЯ

Межличностные отношения 
детей и родителей

Любите ли вы раз-
говаривать со 

своим ребенком? 

Нет, по-настоящему: 
выслушивая массу 
нудных подробно-

стей, не перебивая и не давая 
скоропалительных оценок. 
Если вы можете искренне 
ответить на этот вопрос "да", 
то вы счастливый родитель. 
Большинству родителей при-
ходится прилагать усилия для 
того, чтобы хотя бы не кри-
чать на своих детей, не гово-
ря уж о нормальном общении. 
А между тем разговаривать 
с детьми совсем не сложно 
и даже приятно - если уметь 
это делать. 

Бесплодные 
разговоры 

Многим родителям не 
нравится, как с ними раз-
говаривают их дети. "Он мне 
ничего не рассказывает! Не 
отвечает на вопросы!" - воз-
мущаются они. Но это еще 
не самое худшее. Некоторые 
вообще не замечают, что их 
разговоры с детьми не имеют 
никакого смысла. "Был в 
школе?" - "Да". - "Ну и как?" 
- "Нормально". - "Тебя вы-
зывали?" - "Нет". Естествен-
но, родителям кажется, что 
дети их не слышат, что надо 
кричать, чтобы они отреаги-
ровали. Дети действительно 
часто противятся разговорам 
с родителями. Они не любят, 
когда им читают нотации, ког-
да их поведение обсуждают 
или критикуют. Они считают, 
что родители слишком много 
говорят. В итоге разговор 
родителя и ребенка больше 
похож на два монолога, один 
из которых состоит из критики 
и наставлений, а другой из 
отрицаний и жалоб. Чтобы 
не заставлять друг друга 
страдать, родителям и детям 
нужен другой тип отношений. 

Все должно быть 
иначе 

Другой тип отношений 
основан на уважении и тре-
бует, чтобы понимание пред-
шествовало советам и на-
ставлениям. Например, сын 
страшно разозлился: пикник 
его класса отменили из-за до-
ждя. Традиционные мамины 
комментарии: "Нечего злить-
ся - ничего не поправишь!", 
"В другой раз сходите", "Ну 
я же не виновата, что пошел 
дождь, зачем ты на меня 
сердишься?" Было бы лучше, 
если бы вместо этого мама 
подумала: "Разумеется, он 
очень огорчился, что пикника 
не будет. Он разочарован. Он 
хочет разделить это чувство 
со мной и показывает, как 
он злится. Он имеет право 
на такую реакцию. Я помогу 
ему успокоиться, покажу, 
что понимаю и уважаю его 
чувства". Вслух мама может 
сказать примерно следую-
щее: "Ты, наверное, очень 
разочарован?" - "Да". - "Ты 
ведь так хотел пойти на этот 
пикник!" - "Еще бы!" - "Обидно: 
все уже приготовили и вдруг 
пошел дождь". - "Да... Ну лад-
но, как-нибудь в другой раз". 
Сыну нет смысла злиться и 
спорить с мамой, как обычно, 
ведь она полностью на его 
стороне. Польза такого обще-
ния с ребенком очевидна. 
Когда ребенок находится во 
власти сильного чувства, он 
никого не слушает. Он не 
способен принять ни совета, 
ни утешения, ни критики. 
Он хочет лишь, чтобы его 
поняли. Но он не может и не 
хочет подробно объяснить 
свои чувства, родители сами 
должны о них догадаться. 
Когда ребенок говорит вам: 
"Учительница меня сегод-
ня ругала", не стоит выяс-
нять подробности. Не надо 
осуждать его: "Наверное, ты 
заслужил это?" Не надо жа-
леть: "Бедняжка!" Родители 
должны показать ему, что 
понимают его растерянность, 
обиду, желание отомстить. 
Догадаться, что он чувствует, 
несложно. Родители смотрят 
на ребенка, слушают его, а 

также полагаются на свой 
эмоциональный опыт. Каждо-
му известно, что значит полу-
чить взбучку при всех. Если 
родители ответят: "Наверное, 
тебе было очень неприятно" 
или "Представляю, как ты ра-
зозлился", то ребенок увидит, 
что родители понимают его. 
Сильное чувство не исчезает 
у ребенка, когда ему говорят: 
"Нехорошо так злиться", "За-
будь, это ерунда". Зато оно 
станет менее интенсивным, 
когда встретит сочувствие и 
понимание. 

Разговариваем 
по-новому 

У психологов есть не-
сколько общих советов, как 
показать ребенку в разговоре, 
что вы понимаете и уважаете 
его чувства. 

От событий к 
отношениям 

Когда ребенок спраши-
вает или рассказывает о 
каком-нибудь событии, ино-
гда правильно откликнуться 
не на само событие, а на 
связанные с ним чувства. 
Например, дочь пожалова-
лась, что в последнее время 
подарков ей дарят меньше, 
чем брату. Не стоит отрицать 
этого, объяснять, что брат 
старше, и обещать исправить 

несправедливость. Детей 
гораздо больше волнует от-
ношение родителей к ним, 
чем количество и размеры 
полученных подарков. Просто 
обнимите дочку и скажите: 
"Ты боишься, что я люблю 
тебя меньше, чем брата? 
Это не так". Тем самым вы 
развеете ее опасения. От 
событий к чувствам.Напри-
мер, дочь вернулась домой 
взволнованная и рассказала, 
что ее подругу мальчишки 
толкнули в лужу. Вместо вы-
яснения подробностей можно 
сказать: "Представляю, как 
ты рассердилась, - и доба-
вить: - А ты не боишься, что 
они могут обидеть и тебя?" 
Дочка, встретив понимание 
со стороны мамы, скорее 
всего решительно ответит: 
"Пусть только попробуют!" 
Начни вы поучать ребенка 
или проявлять излишнюю 
озабоченность, исход может 
быть менее удачным. 

От общего к частному.
Когда ребенок дает 
себе и своим спо-

собностям оценку, не стоит 
просто соглашаться или сразу 
спорить. Надо дополнить вы-
сказывание словами, которые 
покажут, что вы его понимае-
те. Например, сын говорит: "У 
меня плохо с математикой". 
Ни к чему не приведет ни уны-
лое подтверждение: "Да, в 

этом ты не силен", ни упорное 
отрицание: "Ну что ты, все не 
так плохо", ни дежурные нра-
воучения: "Если бы ты боль-
ше занимался, дела бы шли 
лучше". Поспешно оказанная 
помощь может подорвать 
веру ребенка в свои силы, 
а после прямого внушения 
он не захочет в дальнейшем 
доверять вам свои опасения. 
На эту фразу лучше ответить 
примерно так: "Наверное, 
ты боишься, что мы в тебе 
разочаруемся?" Или так: "Мы 
верим, что ты делаешь все, 
что можешь". Дети часто объ-
являют родителям о своей 
глупости, и те бросаются их 
переубеждать и утешать. Но 
заставить ребенка сразу из-
менить мнение о себе невоз-
можно. Один мальчик сказал 
своему отцу: "Я понимаю, что 
ты хочешь как лучше, но я не 
так глуп, чтобы поверить, что 
я умный". Родители должны 
показать, что они понима-
ют, какие сложные чувства 
скрываются за этим простым 
утверждением. "Я глупый". 
- "Ты правда думаешь, что 
плохо соображаешь?" - "Да". 
- "Ты сильно переживаешь 
из-за этого?" - "Да". - "Ты 
боишься получить плохую 
оценку и сказать что-то не так, 
поэтому стараешься меньше 
отвечать?" - "Да". - "Знаешь, 
я совсем не считаю тебя 
глупым. Но у тебя может быть 

другое мнение о себе". После 
такого разговора ребенок 
может подумать: "Мои роди-
тели меня понимают. Если 
они не считают меня глупым, 
может, это и в самом деле не 
так?" Ребенок почувствует 
уверенность в своих силах 
и постарается стать таким, 
каким его видят родители. 

Зеркало 

Редко люди (в том 
числе и дети) испы-
тывают однознач-

ные чувства по отношению к 
чему-либо. Они любят своих 
родителей, братьев, сестер, 
учителей, друзей и одно-
временно не выносят их. Как 
ни трудно родителям при-
знать существование таких 
двойственных чувств в своих 
детях, надо постараться это 
сделать. Чтобы в доме не 
было лишних конфликтов, 
дети должны знать, что 
подобные чувства вполне 
естественны и нормальны. 
Надо выражать их вслух, тем 
самым признавая их реаль-
ность: "Ты любишь своего 
брата, но иногда он тебя про-
сто бесит", "Ты не знаешь, что 
делать: хорошо бы поехать 
в лагерь, но и с друзьями 
расставаться не хочется". 
А навредить отношениям с 
ребенком могут фразы типа: 
"Ты сам не знаешь, что хо-
чешь! Сегодня тебе нравятся 
твои друзья, а завтра ты их 
ненавидишь! Определись уж 
как-нибудь". Детям сложно 
разобраться в своих чувствах. 
Их беспокоит, что они испы-
тывают столь разные эмоции 
по отношению к одним и 
тем же людям и событиям. 
Родители могут научить их 
узнавать свои чувства. Раз-
говаривая с ребенком, вы 
должны четко называть те 
эмоции, которые испытывает 
он. И признавать его право на 
эти эмоции. Тогда ребенок 
получит возможность само-
стоятельно разобраться, как 
ему поступать дальше. Ведь, 
как ни крути, это его жизнь. ■

Як зменшити витрати: 6 дієвих способів
ПОРАДИ

Ду ж е  ч а с т о  м и 
витрачаємо гроші 
на речі, які зовсім 

нам не потрібні, або ми мог-
ли б замінити їх більш де-
шевими. Іноді цього зовсім 
не видно, і тільки історія 
операцій на банківському 
рахунку допомагає нам 
усвідомити, як багато гро-
шей пішли в нікуди. Це 
складно, але можна навчи-
тися володіти фінансами, 
не вдаючись до скнарості, і 
не погіршуючи умов життя. 
Давайте розглянемо, як це 
можна зробити.

Економія
Робіть список 

покупок
Навчіться планувати аб-

солютно всі ваші витрати. 
Розписуйте витрати, які 
пов'язані не тільки з по-
купками, але і всі можливі 
витрати. Подумайте, чи 
все вам по-справжньому 
потрібно. Плануючи купівлю 
інгредієнтів блюда, візьміть 
до уваги, чи все потрібно ку-
пувати, або в холодильнику 

залишилися продукти, які 
добре було б використову-
вати. Знайдіть рецепти, в 
яких ви зможете ці компо-
ненти застосовувати, щоб 
не викидати їх у сміття.

Обмежте рахунки
Ви поняття не маєте, 

скільки валюти витрачаєте 
протягом життя через не-
правильне використання 
джерел енергії. Якщо ви не 
використовуєте тривалий 
час які-небудь прилади, то 
слід їх відключати. Кип'ятіть 
воду в такій кількості, яка 
дійсно необхідно. Замініть 
л а м п и  р о з ж а р ю в а н -
ня на енергозберігаючі, 
і  встановіть регулятори 
яскравості,  тому що не 
завжди потрібно так яскраво 
висвітлювати всю квартиру.

Робіть менше 
візитів в магазин

Пам'ятайте, що кожен 
похід в магазин, це попадан-
ня в пастку маркетингових 
рішень, і спокуса купити 
кілька непотрібних речей до-
сить великий. Робіть великі 

покупки раз на тиждень, в 
недорогих супермаркетах, 
де можна отримати дисконт-
ну карту. Та й необхідність 
щоденних походів в мага-
зин загрожує вам не тільки 
збільшенням витрат, а й 
додаткової тратою часу. 
Цілодобові магазинчики в 
спальних районах, як пра-
вило, відрізняються більш 
високими цінами на такі ж 
продукти і товари, які можна 
придбати в супермаркеті за 
меншу суму.

Економте на 
оренді житла

Раніше будували 
велик і  будинки , 
з декількома по-

верхами, в яких прожива-
ло багато людей і навіть 
поколінь. Сьогодні вже не 
актуальні подібні практики, 
тому що молоді подружні 
пари воліють жити в своєму 
житлі, без супроводу батьків 
або бабусь і дідусів. Тому, 
більшість молодих сімейних 
пар, які ще не встигли обза-
вестися власним житлом, 
орендують квартири. На су-

часному ринку нерухомості 
ситуація не надто позитив-
на - немає факторів, які б 
регулювали ціни на оренду. 
Тому, часто вартість оренди 
житла - це сума, яку "вис-
моктали з пальця", і завжди 
можна знайти за цю ж ціну 
щось краще.

Не тримайте всі 
гроші в готівці
Не варто всі свої фінанси 

переводити в готівку- це 
велика спокуса витратити 

більше. Розпланувавши 
свої витрати, залиште пев-
ну суму, а решту коштів 
покладіть на накопичуваль-
ний рахунок. По-перше, 
навіть якщо деяка частина 
грошей буде на дебетової 
картки, ви не скрізь зможете 
витратити їх.

Використовуйте 
бібліотеки

Кожен фанат паперових 
книг розуміє, скільки гро-
шей іде на покупку книги. 

Спокуса придбати новень-
кий томик є дуже великим 
і часом важко від цього 
утриматися. На жаль, дійсно 
хороші книги, коштують 
дуже дорого, і їх покупка 
є відчутним ударом для 
сімейного бюджету. Якщо 
ви знаєте, що книга, яку ви 
збираєтеся купити, після 
прочитання осяде на полиці, 
може краще буде її взяти 
з бібліотеки або позичити 
в друзів, обмінявши на неї 
якусь зі своєї колекції? ■
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О чем же тогда поют 
ангелы?

Современные англоя-
зычные переводы в 
большинстве своем 

дают такую трактовку: «Слава 
в вышних Богу, и на земле 
мир тем, кому Он благово-
лит».

Здесь, наверное, мож-
но говорить о встрече двух 
устремлений – Божьей воли, 
изначально благой, и чело-
веческой воли, в той мере 
доброты, на которую послед-
няя вообще способна.

Интересно, что три воз-
гласа ангельского гимна со-
впадают с началом прошений 
в «Молитве Господней»: «…
да святится имя Твое; да 
приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, 
как на небе».

Верующие люди ожида-
ют дня, когда они оставят 
моления и присоединятся к 
ангельскому хоралу, обретя 
то, о чем они просили.

Но хотя благоволение Бо-
жье обращено ко всем, не все 
обрящут мир. И вовсе не по-
тому, что милосердие Божье 
истощится. Просто нельзя 
вложить дар в руку, которая 
сжата в кулак, готовый для 
удара.

Пророк Исаия писал: «Я 
исполню слово: мир, мир 
дальнему и ближнему, гово-
рит Господь, и исцелю его. А 
нечестивые - как море взвол-
нованное, которое не может 
успокоиться и которого воды 
выбрасывают ил и грязь. Нет 
мира нечестивым, говорит 
Бог мой» (Ис. 57:19-21).

Да и как без доброй воли 
обрести мир?  Это только у 
Константина Бальмонта все 
смешивается в одно. 

В стихотворении «Pax 
hominibus bonae voluntatis» 
мы находим такие строки:

 
Все — в небесах, все — 

равны в разной доле,
Я счастлив так, что всех 

зову с собой.
Идите в жизнь, мир людям 

доброй воли,
Идите в жизнь, мир людям 

воли злой.
 

Казалось бы, благо-
родное желание всех 
объединить. Но, на 

самом деле, за возвышаю-
щим пафосом стихотворения 
все одно чувствуется дека-
данс.

Если воля зла, человек не 
будет способен принять мир, 
даже если мир дарован. И в 
жизнь, зови его, не зови, не 
пойдет.

Правда, и сердца верую-
щих часто больны разладом. 
Вся наша добрая воля порой 
вмещается в слова апостола 
Павла: «...желание добра 
есть во мне, но чтобы сделать 
оное, того не нахожу».

Поэтому на себя уповать 
не приходится. Остается 
надежда лишь на Божью 
милость, на «Младенца в 
пеленах, лежащего в яслях», 
которому пришли поклониться 
пастухи. Он есть знак (Лк. 
2:12) обетованного мира, 
не только для них, но и для 
нас. ■ 

Андрей СУХОВСКИЙ

Стрес на роботі: 
4 поради, як його уникнути

ПСИХОЛОГІЯ

Нові ринки, клієнти, 
проекти, наради 
та обговорення 

з колегами, професійні 
спільноти, в які потрібно 
вливатися ... І ще вал елек-
тронних листів, не кажучи 
про документи, яким теж 
потрібно приділити час ... 
Звичайно, можна навчити-
ся краще організовувати 
свій день і боротися зі 
схильністю відволікатися. 
Але важливо також вміти 
бачити, що саме на роботі 
нас влаштовує, а що варто 
змінити. 

НАВЧІТЬСЯ ГОВО-
РИТИ "НІ"

У багатьох компаніях 
негласно передбачаєть-
ся, що мотивований, за-
цікавлений в успіху справи 
співробітник - це той, хто 
завжди говорить "так". На-
віть якщо в результаті його 
робота стане складнішою, 
а її обсяг збільшиться. Чи 
думали ви коли-небудь 
про наслідки такої "уго-
довської" позиції? Якщо ви 
схильні говорити "так", то, 
швидше за все, в один пре-
красний момент ваш при-
хований гнів бумерангом 
обрушиться на того, кому 
ви хотіли зробити приємне. 
Пам'ятайте: сказати "ні" не 
означає відкинути людини. 
Навпаки, відкрито визна-
ючи почуття, які змушують 
вас коливатися ("Мені не-
зручно тобі відмовити"), ви 
робите спілкування дові-
рливим. І в результаті у вас 
і вашого колеги з'являється 
шанс стати союзниками.

УСВІДОМТЕ СВОЇ 
КОРДОНИ

У тих, хто "горить" на ро-
боті, є загальна слабкість: 
вони віддані справі і доро-
жать своєю репутацією. Тому 
марнують себе без оглядки. 
Управління часом для них - 
реальна проблема, якою вони 
починають займатися тільки 
тоді, коли вже надто пізно. 
Адже стрес у їхньому розу-
мінні - показник ефективності. 
Але довге перебування в 
цьому стані веде до колапсу.

Зверніть увагу на сиг-
нали свого тіла: ви 
відчуваєте, що сили 

закінчуються? Чи знайомі вам 
нав'язливі думки на кшталт "Я 
не можу це кинути, я повинен 
вистояти", що викликають 
почуття сорому? Швидше 
за все, це переживання на-
стільки нестерпно для вас, 
що ви не наважуєтеся ні з 
ким поговорити про своє 
погане самопочуття. Відсто-
роняйтеся від деструктивних 
думок. Вчіться просити про 
допомогу, особливо якщо ви 
звикли розраховувати тільки 
на себе. Неможливо завжди 
бути ефективним і відповідати 
постійно зростаючим вимогам. 
Важливо не перестаратися. 
І пам'ятати, що наше благо-
получчя - невід'ємна частина 
високих результатів.

ШУКАЙТЕ СПРАВИ, 
ЯКІ НАПОВНЮЮТЬ 

ВАС ЕНЕРГІЄЮ
Ті з нас, хто виконує більш 

відповідальну роботу (в порів-
нянні з іншими), переживають 
велику радість і задоволення 
від своєї справи. Коли нам 
подобається робота, коли 
ми розуміємо необхідність 
того, що ми робимо, ми від-
чуваємо життєву рівновагу, 
відчуваємо, що час витрачено 

не дарма. У цьому стані ми 
працюємо на максимумі 
своїх можливостей. Але ви-
никає потік лише тоді, коли 
завдання посильне, але 
не занадто просте. Коли 
планка виставлена занад-
то низько (при невисоких 
здібностях), ми відчуваємо 
апатію. Коли вона занадто 
висока (при низьких або 
середніх здібностях), від-
чуваємо тривогу. А нудьга 
з'являється в ситуації, коли 
ми можемо значно більше, 
ніж від нас вимагають. Тому 
так важливо бути уважним 
до своїх відчуттів і почуттів, 
перерозподіляти час так, 
щоб витрачати його на те, 
що ми вважаємо корисним, 
і таким чином залишатися в 
гармонії з собою. 

РОЗПРОЩАТИСЯ З 
ПРОКРАСТИНАЦІ-

ЄЮ

Не  п р и д і л я й т е 
занадто багато 
уваги уявному, 

але недосяжному рівню 
якості. Адже коли ми піклу-
ємося про деталі в шкоду 
головному, ми лише за-
хищаємо нашу тендітну 
самооцінку. Замість "Я 
повинен зробити" скажіть 
інакше: "Я зацікавлений у 
тому, щоб це зробити". Пе-
реформулюйте задачу, це 
дозволить вам зрозуміти, 
що "підриває" вашу моти-
вацію, пробуджує страхи 
(виявитися не на висоті, 
потерпіти невдачу - а може 
бути, ви відчуваєте боязнь 
успіху) і заважає почати 
працювати.

Це найкраще рішення, 
яке вам слід постаратися 
втілити в життя. ■

Другие манускрипты 
говорят о том, что 
благоволение явле-

но людям.
Мартину Лютеру нравился 

последний вариант, так как 
он шел вразрез с Вульгатой, 
«официальным» переводом 
католической церкви.

Конечно, здесь была и 
теологическая подоплека. 
Ведь, согласно католиче-
ской трактовке, получалось, 
что мир явлен не всем. Его 
снищут лишь люди доброй 
воли. Лютер же настаивал, 
что никакой доброй воли у 
человека после грехопадения 
быть не может. Осталась це-
лая книга его препирательств 
по этому поводу с Эразмом 
Роттердамским.

Однако из песни слова 
не выкинешь, особенно если 
это песня ангельская. Со-
временные исследования в 
области текстологии Нового 
Завета показали, что вариант 
манускриптов, говорящий о 
«людях доброй воли», более 
древний и надежный.

Тем не менее, речь может 
идти и о людях, к которым Бог 
благоволил. Похожие фразы 
есть в текстах Кумрана – «че-
ловек Его благой воли», «дети 
Его благой воли».

Конечно, легко вспомнить, 
что нечто похожее звучит при 
крещении Христа: «И се, глас 
с небес глаголющий: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение» 
(Мф. 3:17). Она повторяется 
и во время преображения 
Господня (Мф. 17:5).

Начало на стр.1

Homínibus bonae 
voluntátis

Рождественская песнь

ЧТЕНИЕ ПИСАНИЯ
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Пастор из США предложил средство 
от рождественской депрессии

в депрессию.
«В этом сезоне многие 

ожидают, что Рождество при-
несет им счастье, но это 
невозможно, - написал пастор 
Грэг Лори в своем блоге. – Вы 
будете разочарованы».

Он подчеркнул, что ис-
тинное счастье можно найти 
не в Рождестве, но только во 
Христе, «не в подарках, но в 
Его присутствии». Иисус – вот 
настоящий и самый большой, 
самый главный подарок, кото-
рым верующие всегда могут 
поделиться с другими.

«Люди сейчас так боятся. 
Семьдесят девять процентов 
американцев считают, что те-
ракт неизбежен», - объяснил 
пастор Лори.

Он отметил, что по дан-
ным Национального институ-
та здоровья именно во время 
Рождества люди испытывают 
очень высокий уровень де-
прессии. В эти праздничные 
дни больницы и полиция со-
общают о повышении числа 
самоубийств и их попыток.

«У меня есть 10-шаговое 

средство от депрессии, - за-
явил пастор Грэг Лори. –

Шаг 1: сделайте что-
нибудь для кого-то, кто на-
ходится в большей нужде, 
чем вы.

Шаг 2: повторите Шаг 1 
девять раз».

«Я понимаю, что есть кли-
ническая депрессия. Я не об 
этом говорю, а о тех из нас, 
кто хандрит в эти празднич-
ные дни», - объяснил пастор.

Он отметил, что на-
учные исследова-
ния подтверждают 

Слово Божье о том, что 
«блаженнее давать, нежели 
принимать». У людей, кото-
рые страдали от депрессии, 
после того как они начинали 
помогать кому-то, поднима-
лось настроение. Во время 
исследований у таких людей 
фиксировались биологиче-
ские изменения мозга, от-
мечалось повышение уровня 
эндорфинов, отвечающих за 
состояние радости и удоволь-
ствия человека.  ■

invictory.com

Пастор калифорний-
ской мегацеркви 
«Жатва», известный 

евангелист Грэг Лори заявил, 
что люди не должны ожи-
дать счастья от Рождества, 
и предложил средство от 
рождественской депрессии, 
сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com со 
ссылкой на Christian Post.

В эти предпраздничные 
дни многие живут «в ожида-
нии чуда». Люди ожидают 
от праздников так много, что 
потом, когда их ожидания не 
оправдываются, они впадают 

Экс-мусульманин: как все христиане 
должны противостать ИГИЛ

какой позицией христиане 
должны противостоять этой 
террористической организа-
ции.

Пастор Фазаль подчеркнул, 
что христиане должны противо-
стать ИГИЛ не с помощью 
какого-то заявления, идеи или 
разъяснения. Христиане долж-
ны противостать терроризму 
именно в определенной физи-
ческой позиции – на коленях 
пред Богом.

Он отметил, что многие в 
современном мире считают 
молитву чем-то постыдным, 
осуждают христианских лиде-
ров и политиков за то, что они 
призывают к молитве, а не 
предпринимают конкретные 
действия против терроризма.

«Иисус говорит, что у вас 
есть власть в молитве, чтобы 
иметь доступ и контролировать 
то, что вы не видите», - подчер-
кнул пастор Фазаль и добавил, 
что молитва не просто слова 
и верующие должны иметь 
четкое представление об этом 
из Священного Писания.

Кроме того, он объяснил, 

что в молитве Бог может 
«сверхъестественно показать 
смертника» и верующий смо-
жет запретить планам терро-
ристов состояться. Пастор 
призвал верующих стоять 
твердо на том, что Иисус 
сказал о Своей Церкви: врата 
ада не одолеют ее, а что 
свяжут верующие на земле, 
то будет связано на небесах.

«Церковь должна мо-
литься, молиться, молиться, 
молиться… Вы призваны 
сделать то, что только вы 
можете сделать, потому что 
вы – Церковь», - завил пастор 
Фазаль в завершение своей 
проповеди.

Наим Фазаль родился 
и вырос в мусуль-
манской семье в Ку-

вейте. В 1990 году переехал 
в США, а в 1992 году принял 
Христа. В 2006 году он начал 
церковь Mosaic Church. Па-
стор Фазаль является одним 
из основателей городского 
евангелизационного движе-
ния «Что, если каждый». ■

invictory.com

Бывший мусульма-
нин, а ныне пастор 
Mosaic Church го-

рода Шарлотт (штат Север-
ная Каролина, США) Наим 
Фазаль рассказал о том, как 
христиане должны противо-
стоять ИГИЛ, сообщает 
Христианский Мегапортал 
invictory.com со ссылкой на 
Charisma News.

В то время, когда весь 
мир рассуждает о том, как 
лучше всего справится с 
ИГИЛ, пастор Фазаль в 
своей проповеди объяснил 
каким способом, а точнее 

Атеисты в США потребовали 
запретить молитву за полицейских

Известная в США 
группа атеистов – 

базирующийся в Вискон-
сине Фонд свободы от 
религии стремится поло-
жить конец программе по-
лицейского департамента 
Теннесси, призывающей 
молиться за полицейских 
и их семьи, сообщает Хри-
стианский Мегапортал 
invictory.com со ссылкой 
на Седмицу.

Инициатива под на-
званием «Adopt a Cop» 
является частью Между-
народной программы пре-
образования во главе с 
Эдом Сильвосо.

Инициатива предпола-
гает участие в ежедневных 
молитвах о безопасности 
полицейских и благопо-
лучие их семей, а также 
отправку сообщений со 
словами ободрения.

Атеисты направили 

письмо в департамент 
полиции Джонсон-Сити, в 
котором требуют свернуть 
инициативу в связи с ее 
«неконституционностью». 
Они руководствуются 
своей обычной логикой: 
программа незаконна, 
потому что связана с хри-
стианством и призывает 
молиться.

Департамент полиции 
пока никак не отреагиро-
вал на претензии атеи-
стов. ■
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24-й Український Різдвяний Фестиваль  
відбудеться 9 січня 2016 року /January 9th, 2016  

о 5:00/p.m.  годині вечора за адресою: 
  

 
 
 
 
 
 

  
Христос народився!Христос народився!    Merry ChristmasMerry Christmas!!  

  

 
За інформацією звертатись/Info: Валерій Тютюнник/Valeriy (916) 726-6153 

e-mail: rizdvo@gmail.com , homepage: www.rizdvo.us  
 

24th Ukrainian Christmas Festival “Rizdvo-2016” 
 

Організаторamи та генеральними спонсорами фестивалю являються українські 
церкви м.Сакраменто та Українська Федеральна Кредитна Спілка www.rufcu.org  

В США, в нью-йоркской школе 
запретили упоминать Рождество

Рождество и Сан-
та-Клауса «изъ-

яли» из одной из школ 
Бруклина (США, штат 
Нью-Йорк). Руководство 
учебного заведения в 
соответствии с дирек-
тивой местного депар-
тамента образования 
предписало именовать 
Рождество «зимними 
праздниками»,  День 
благодарения – «празд-
ником урожая», а Сан-
та-Клауса – «светским 
деятелем» (вместо «ре-
лигиозного деятеля»), 
сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.
com со ссылкой на Ин-
терфакс-религия и сайт 
телеканала «Рен ТВ».

Завуч школы Хосе 
Чапарро призвал уче-
ников и преподавателей 

«быть чувствительными 
к разнообразию семей, 
так как не все дети от-
мечают одни и те же 
праздники».

Кроме того, департа-
мент запретил распро-
странение изображений 
божеств, религиозных 
деятелей и текстов, од-
нако допустил использо-
вание таких символов, 
как ханукия и полуме-
сяц. ■


