
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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БЛАГОДАТНІ СТАРЦІ 

Продовження на стор. 9

Людина інтуїтивно, особливим внутрішнім 
відчуттям сприймає істинних пастирів; 
підсвідомо, серцем тягнеться до тих, хто 
близький із Богом. Особливою харизмою був 
обдарований цей дивний старець, мав не-
вичерпне джерело добра. Я добре запам’ятав 
його допитливий, буквально пронизливий погляд, 
спрямований, здавалося б, у саме серце. 

Владний погляд стар-
ця безмовно свідчив: 
він бачить і знає мою 

суть, моє таємні слабкості, 
але, за своєю безмежною 
любов’ю і добрістю, дивовиж-
но тактично береже мене і го-
товий вилікувати словом напу-

чування мою недосконалість, 
наснажити духовною енергією. 
Святим життям набувають 
старці дітей своїх. Іноді не 
кажуть ні слова, а ми й без слів 
чуємо святу правду Церкви. 
Любов небесна – їх могутня 
духовна ознака.

«Так завжди й потрібно 
писати – як своє останнє слово 
світу, як заповіт, як сповідь со-
кровенну. По-батьківськи чини, 
сину мій, по-батьківськи служи 
ближнім, адже «ніхто більшої 
любові немає над ту, як хто 
свою душу поклав би за друзів 
своїх», за братів своїх, за дітей 
своїх. Людина не може жити 
без любові, вона задихається 
без неї, морально вмирає. Від 
браку Божої любові всі наші 
біди – наркоманія, п’янство, 
розпусне життя, залишені 
діти… 

Молитва 
о царях

стр.8Размышление

ЖИТИ ДЛЯ БОГА
Для чого ми живемо? Який сенс і ціль на-

шого життя? Якщо жити для того, щоб через 
якийсь час померти, тоді життя втрачає будь-
який сенс.

Для чого ми жи-
вемо?

На це  питання 
люди дають різні відповіді:

1. Щоб мати дітей і вну-
ків.

2. Щоб мати задоволення 
в житті. Такі люди часто 
їздять на відпочинок, подо-
рожують по світу, щоб щось 
цікаве побачити, вони живуть 
для свого задоволення.

3. Третя відповідь - ціль 
життя, щоб увіковічити 
своє ім’я, щоб увійти в іс-
торію. Такі люди багато 
часу витрачають на науку, 
досліди, щоб зробити якесь 
відкриття, чи зробити щось 
таке, щоб про них писала 
преса, говорили по радіо і 
показували по тб.

4. У деяких людей - ціль 
життя, щоб розбагатіти, 

мати великий достаток і 
розкішно жити.

5. Дуже багато людей 
живуть просто так, аби 
жити.  Вони не думають про 
сенс життя і ціль життя, про 
будучність. 

1. Христос прийшов в цей 
світ, маючи ціль - спасти 
грішних людей. Ісус це так 
пояснив: "Так само й Син 
Людський прийшов не на те, 
щоб служили Йому, а щоб 
послужити, і душу Свою 
дати на викуп за багатьох!" 
(Матв.20:28)

читайте на стр.7
Четырнадцатый Славянский Ежегодный День 
безопасности, здоровья и труда



Президент України Пе-
тро Порошенко 2 березня 
2015 року присвоїв україн-
ській льотчиці, народному 
депутату, члену деле-
гації в Парламентській 
асамблеї Ради Європи 
Савченко звання «Герой 
України». У відповідному 
указі президента, текст 
якого зачитав заступник 
глави АП Андрій Таран, 
йдеться: «за незламність 
волі, громадянську муж-
ність, жертовне служіння 
українському народу при-
своєно звання Героя Укра-
їни з вручення ордена 
«Золота зірка» Савченко 
Надії Вікторівні».

Як повідомляв УНІАН, 
25 травня, стало відо-
мо про обмін української 
льотчиці Надії Савченко 
на російських спецназівців 
Олександра Александро-
ва та Євгена Єрофєєва.

В и с т у п а ю ч и  п е р е д 
журналістами, Савченко 
заявила, що готова по-
класти життя за Україну: 

Порошенко вручив Савченко "Золоту Зірку" 
Героя України

Українська співачка Джа-
мала здобула перемогу на 
пісенному конкурсі “Євроба-
чення-2016”, який проходив у 
Стокгольмі. Пісня “1944”, в якій 
розповідається про трагедію 
кримськотатарського народу, 
набрала 534 бали – 211 голосів 
журі та 323 голоси від глядачів.

Джамала підкорила Європу 
сильним голосом, національ-
ними мотивами та емоційним 
виконанням. Виступ співачки 
вразив графічними спеце-
фектами: за спиною співачки 
з‘являлися візерунки, котрі в 
кульмінації сформували мо-
гутнє дерево.

На написання пісні “1944” 
Джамалу надихнула історія її 
родини, яка в 1944 році була 
депортована разом з іншими 
представниками кримсько-
татарського народу.

“Дуже багато народів пере-
жили свої жахливі трагедії – 
репресії, депортації і геноцид. 
І, на жаль, люди досі не на-
вчилися мирного співіснування 
і толерантності. Для мене це 
дуже особиста пісня, і мені б 
дуже хотілося, щоб меседж, 
який в ній міститься, почуло 
якомога більше людей і в 
нашій країні, і за її межами”, – 
заявила раніше Джамала про 
свою пісню.

Цього року на “Євробачен-
ні” запровадили нові правила 
підрахунку голосів: професійне 

Символічна перемога української Джамали 
на “Євробаченні-2016”

журі та глядачі голосували 
окремо.

За підсумками голосування 
журі перше місце дісталося 
Австралії, Україні – друге, а 
Росії лише п‘яте.

Найвищу оцінку 12 балів 
Україна отримала від журі 11 
країн: Сан-Марино, Грузія, 
Боснія і Герцеговина, Да-
нія, Молдова, Латвія, Ізраїль, 
Сербія, Македонія, Польща 
і Словенія. Україна дала 12 
балів Литві.Глядачі голосуван-
ням поставили Росію на перше 
місце з 361 балом. Друге місце 
віддали Україні – 323 бали, 
а фаворит журі Австралія 
отримала лише 190 балів та 
стала четвертою.

Втім, у підсумку Росії не ви-
стачило голосів, аби обігнати 
Україну, котра набрала 534 
бали.Авторська пісня “1944” 
викликала багато обговорень. 

Дехто називав роботу укра-
їнської співачки занадто по-
літизованою.

Крапку у обговореннях по-
ставив європейський мовний 
союз, підтвердивши, що не 
має жодних претензій до пісні. 
Організаційна група конкурсу 
перевірила текст і назву цієї 
композиції і не знайшла в них 
порушень правил конкурсу, 
зокрема будь-яких політичних 
заяв.

Крім того, пісня отрима-
ла нагороду EUROSTORY 
AWARD 2016 за кращий рядок 
в конкурсній пісні в цьому 
році. Переможців визначало 
професійне журі письменників. 
Журі таким чином відзначило 
рядок “You think you are gods, 
but everyone dies” (“Ви вва-
жаєте себе богами, але всі 
вмирають”).  ■

euronews.com

"Я завжди готова ще раз 
покласти своє життя на 
полі бою за Україну. Я 
зроблю все можливе, щоб 
кожна дитина, яка сидить 
зараз у неволі, був на 
свободі. Герої України не 
повинні помирати. Дуже 
вигідно, коли герої мертві, 
погано, коли вони живі. 
Всім погано, але ми бу-
демо жити і герої будуть у 
парламенті України. Вони 
будуть у Верховній Раді, 
герої будуть на заздрість 
Російській думі і  вони 

будуть на славу України, 
в подяку українському 
народу. У нас Рада  буде 
складатися з тих людей, 
які цього варті. Ми будемо 
жити в Україні так, як гід-
ний повинен жити людина. 
Я не знаю, як це зробити, 
я вам чесно кажу. Я не 
буду обіцяти, що це буде 
завтра. Я вам скажу, що 
я готова померти кожної 
секунди за те, щоб це 
було. І це буде!" ■

unian.ua
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За останні 2 роки більше 12 тисяч українців 
змінили громадянство – МЗС

У 2014 році від укра-
їнського громадянства 
відмовилися 5752 людини, 
в 2015-му – 6365

Протягом двох минулих 
– 2014 і 2015 – років біль-
ше 12 тис. осіб припинили 
громадянство України. 
Про це повідомили УНН в 
Міністерстві закордонних 
справ України у відповідь 
на запит.

"У 2014 році громадян-
ство України припинили 
5752 особи. Протягом 2015 
року українське громадян-
ство припинили 6365 осіб", 
– йдеться в повідомленні.

Згідно з реєстраційними 
баз відділу громадянства 
Департаменту консуль-

ської служби МЗС, в пе-
ріод 2014-2015 років за-
реєстрували і обробили 11 
811 справ про припинення 
громадянства України.

Як повідомлялося, за 
даними МЗС України, в 
першому кварталі 2016 р. 
припинено громадянство 
України 2944 осіб. Станом 
на травень 2016 року, від-
повідно до реєстраційних 
базами відділу грома-
дянства Департаменту 
консульсько ї  служби , 
зареєстровано та опра-
цьовано 2173 справ про 
припинення громадянства 
України.

Нагадаємо, 24 травня 
міністр молоді та спорту 

Ігор Жданов заявив, що за 
час незалежності України 
135 українських спортсме-
нів змінили громадянство 
і стали виступати за інші 
країни. Міністр зазначив, 
що тільки в 2014 році 20 
спортсменів, які виступали 
за Україну, поміняли гро-
мадянство на російське, 
а в 2015 – 4 спортсмени 
отримали громадянства 
інших держав.

Також нагадаємо, 15 
травня президенту По-
рошенко в петиці ї  за -
пропонували дозволити 
українцям мати подвійне 
громадянство. ■

segodnya.ua

"Дуже важливим є при-
значення Юрія Луценка Ге-
неральним прокурором і те, 
що він буде робити на цій 
посаді", - сказав посол на 
міжнародній конференції 
"Україна - ЄС: перетворю-
ючи виклики в можливості" 
20 травня в Києві.

Він наголосив на важ-
ливості того, щоб в Україні 
було проведено реформу 
прокуратури та судової 
системи.

Як повідомлялося, 12 
травня Верховна Рада 
підтримала подання Пре-
зидента України Петра 

Порошенка про призначен-
ня лідера фракції "Блоку 
Петра Порошенка" Юрія 
Луценка Генеральним про-
курором України. Після 
цього глава Української 
держави підписав указ про 
призначення Ю. Луценка. ■

censor.net.ua

Призначення Луценка Генпрокурором і 
його дії на цій посаді дуже важливі, - Пайєтт

Конкретних термінів гу-
бернатор Одеської області 
не називав

Колишній президент Гру-
зії, а нині голова Одеської 
обласної державної адмі-
ністрації України Міхеїл 
Саакашвілі має намір по-
вернутися в Грузію і активно 
включитися в політичний 
процес. Про це він заявив в 
ефірі телекомпанії "Руставі", 
не уточнивши при цьому, 

коли він повернеться, пере-
дає "Грузия Online".

"Нехай ніхто не сумніва-
ється і не сприймає як за-
грозу – це природня справа 
– я маю намір повернутися в 
Грузію, і має намір активно 
підключитися до процесів", 
– заявив Саакашвілі.

Він також анонсував по-
яву в його партії "Єдиний 
національний рух" нових 
облич і зазначив, що з кіль-

кома з них ведуться активні 
консультації.

"Ще з кількома людьми 
ведемо переговори, щоб 
вони приєдналися до ново-
го списку. Наступні місяці 
будуть виділені формуван-
ню нової політичної еліти в 
Грузії, яка буде збагачена 
багатьма новими цікави-
ми людьми", – заявив екс-
президент. ■

segodnya.ua

Саакашвілі зізнався, що хоче 
повернутися в Грузію
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У середу, 25 травня Папа 
Франциск благословив україн-
ських військовослужбовців, які 
брали участь у паломництві до 
понтифіка.

Перед початком загальної 
аудієнції у середу, 25 травня 
2016 року, Папа Франциск, 
зійшовши з панорамного авто-
мобіля, на якому він об’їжджав 
між секторами площу Святого 
Петра, підійшов до групи укра-
їнських військових.

Про це передає Радіо Ва-
тикану.

«Святіший Отець привітав-
ся з військовослужбовцями, 
які брали участь у військово-
му паломництві до Люрду, і 
благословив їх. Серед них 
були ті, які отримали бойові 
поранення під час виконання 
завдань у зоні АТО», — йдеть-
ся у публікації.

Мова йде про 48 учасників 
міжнародного військового 
паломництва в Марійський 
духовний центр у Франції, що 
тривало від 20 до 22 травня на 
тему «Двері завжди відкриті», 
а його лейтмотивом було 
милосердя Боже.

Участь у прощі щорічно 
беруть військовослужбовці з 

різних країн світу, молячись 
за мир. Від 1996 року до ньо-
го приєдналися військовос-
лужбовці та правоохоронці з 
України. Вже стало традицією, 
що після завершення заходів 
у Франції військові з України 
приїжджають на зустріч з 
Папою. ■

telegraf.com.ua

Папа Римський благословив 
українських бійців
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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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Як в дні Єремії, так 
і  в ід початку,  в 
людях проявляв-

ся непослух, хоч Господь 
і був Отцем і Творцем, 
оповівшим людей вся -
ким благом і спільністю! 
Наш праотець Адам, по-
лучивши наказ не їсти з 
дерева пізнання добра і 
зла, щоб не померти, не 
встояв перед спокусою 
через жінку, а Єва через 
спокусу змія не встояла. 
Тому що вже був той, що 
вийшов з-під послуху Бога 
і людей тягнув за собою. 
Каїнові теж говорив Го-
сподь, щоб він панував над 
гріховною думкою своєю і 
він не послухав. Результат 
за непослух - покарання і 
прокляття! (Бут.2:16; 3:1-7; 
4:6-12)

Бібл ія  оповідає нам 
про непослух навіть таких 
мужів, як Мойсей і Ааррон, 
які теж получили кару за це, 
не ввійшовши в обітовану 
землю. (5 Мой.32:48-51) 
Теж царя Саула, де при 
його непослуху сказані 
слова: "Таж послух ліпший 
від жертви, покірливість 
краща в ід  баранячого 
лою! Бо непокірливість 
як гріх ворожбитства, а 
свавільство як провина 
та служба бовванам." 
(1Сам.15:22,23) Тут по-
карання за непослух - 
відкинення Саула і його 
нащадків від царства.  Не-
послух Йони привів до 
великої трагедії. Але непо-

слух наших праотців привів 
до найбільшої трагедії: 
"Бо як через непослух 
одного чоловіка багато-
хто стали грішними, так 
і  через послух Одного 
б агато-хто  стануть 
праведними." (Рим.5:19) 
"...щоб, як гріх панував 
через смерть, так само 
й благодать запанувала 
через праведність для 
життя в ічного Ісусом 
Христом, Господом на-
шим." (Рим.5:21)

Та к  щ о ,  ж е р т в и 
більше не мають 
н іякої  сили:  "бо 

тож неможливе, щоб кров 
биків та козлів здіймала 
гріхи! Тому то, входя -
чи в світ, Він говорить: 
Жертви й приношення Ти 
не схотів, але тіло Мені 
приготував. Цілопалення 
й жертви покутної Ти 
не жадав. Тоді Я сказав: 
Ось іду, в звої книжки про 
Мене написано, щоб волю 
чинити Твою, Боже! Він 
вище сказав, що жертви 
й приносу, та цілопалення 

й жертви покутної, які за 
Законом приносяться, Ти 
не жадав і Собі не впо-
добав. Потому сказав: 

Ось іду, щоб волю Твою 
чинити, Боже. Відміняє 
Він перше, щоб друге по-
ставити. У цій волі ми 
освячені жертвоприно-
шенням тіла Ісуса Христа 
один раз." (Євр.10:4-10) "А 
вдосконалившися, Він для 
всіх, хто слухняний Йому, 
спричинився для вічного 
спасіння." (Євр.5:9)

Хай Господь  благо -
с л о в и т ь  Й о г о  д і т е й , 
щоб кожний із нас були 

ПРОПОВІДЬ

Непослух

слухняними Його дітьми 
і  слухняність,  як  зас іб 
Б о ж и х  б л а г о с л о в і н ь 
проповідували і полонили 
всяку думку на послух 
Христу! (2Кор.10:5)

От о ж ,  п о р о з -
д у м у є м о  п р о 
послух: "Слухай-

тесь ваших наставників 
та коріться їм, вони бо 
пильнують душ ваших, як 
ті, хто має здати справу. 
Нехай вони роблять це з 
радістю, а не зідхаючи, 
бо це для вас не корисне." 
(Євр.13:17) Ось з цього, 
з церкви повинна почи-
натися всяка слухняність 
в церкві і сім’ї! Існує ось 
така інтонація покори: 
"Хочу ж я, щоб ви знали, 
що всякому чоловікові 
голова Христос, а жінці 
голова чоловік, голова ж 
Христові Бог." (1Кор.11:3) 
" І  як кориться Церква 
Христові, так і дружини 
своїм чоловікам у всьому. 

Так говорить Господь: "...Я не говорив 
батькам вашим, і не наказував їм того дня, 
як виводив їх із краю їгипетського, про справи 
цілопалення й жертви. Бо лиш справу оцю Я 
звелів їм, говорячи: Слухайтеся Мого голосу, 
і Я буду вам Богом, а ви будете народом 
Моїм..." (Єр.7:21-23)

"Шануй свого батька та матір 
це перша заповідь з обітницею, 

щоб добре велося тобі, і щоб 
ти був на землі довголітній!" 

(Вих.20:12) 

Чоловіки, любіть своїх 
дружин, як і Христос по-
любив Церкву, і віддав за 
неї Себе." (Еф.5:24,25) 
В посланні Петра 3:1-2 
говориться, що, навіть, 
чолов ікам,  непок ірним 
С л о в у  -  п о к о р и т и с я  і 
мати добру поведінку і 
богобійне життя для їх 
переконання. (Але при 
випадкові коли чоловік 
говорить: "Або Христос, 
або я!", - тоді потрібно 
примінити говорене до 
дітей: "Діти, слухайтеся 
батьків своїх у Господі!" 
(Еф.6:11; 1Кор.7:39)

І  так,  д іти,  котрі  ще 
маєте батьк ів :  "Шануй 
свого батька та матір 
ц е  п е р ш а  з а п о в і д ь  з 
обітницею, щоб добре 
велося тобі, і щоб ти був 
на землі  довголітній!" 
(Еф.6:2,3; Вих.20:12) Бага-
то є в Біблії прикладів по-
слуху дітей своїм батькам 
і тих добрих благословінь, 
які вони мали. Ось один із 

них - Єрем.35 розділ. Це 
історія послуху синів Йо-
надава свойому батькові і 
обітниця. (Єр.35:19)

Хай Господь  по -
б л а г о с л о в и т ь 
всіх Своїх дітей, 

відроджених Ним через 
Слово і  Духом Святим, 
щоб корились один одному 
у Христовім страху! (Ради 
пошани до Христа! - інший 
переклад Еф.5:21) "Хай з 
любов'ю все робиться в 
вас!" (1Кор.16:14)

Будемо пильнувати і 
молитись, щоб непослух 
ніколи і ніде ні в кого не 
проявився, бо він веде до 
покарання!

"Прийдіть до Мене, усі 
струджені та обтяжені, і Я 
вас заспокою! Візьміть на 
себе ярмо Моє, і навчіться 
від Мене, бо Я тихий і 
серцем покірливий, і знай-
дете спокій душам своїм." 
(Матв.11:28,29) ■

Іван Кулініч

Коли Господь людей створив
В подобу образу Свойого, 
Він нести жертви їх не вчив, 
Лиш слухати веління Його!

Сам Бог з людьми стосунки склав, 
Він їх благословив, любивши,
Нічого в них не вимагав,
Для їх життя добро чинивши.

А той, що всім бажає зла - 
Змій стародавній - ворог Божий
На непослух спровокував...
І впав Адам неосторожний.

Пророк Іона, прабатьки, 
Саул, Мойсей із Аароном, 
Як непослушні діточки
Були покараними Богом!

Через непослух одного, 
Багато хто зробились грішні, 
Так через послух Другого
Постануть праведні успішно!

Будуть відроджені навчать, 
Щоб непослух не повторився,
Щоб в сім’ях була благодать, 
Щоб кожний вищим покорився!

Непослух
ПОЕЗІЯ

Щоб всі Господу корились,
А Він послушним дітям Йому,
Котрі перед Ним смирились
Дасть спасіння в нагороду!

Всі чоловіки і батьки,
Коли у Господі самі,
То їх жінки і діточки
Всі хай їм коряться так само.

Як церква кориться Христу, 
Жінки коріться чоловікам, 
Майте сердечну красоту, 
Любіть друг друга не за віком!

Діти, щоб слухались батьків -
За це получать довгі роки, 
І в добробут своїх родів
Їм буде праведність уроком.

Всі ми будем своїм життям
І благовістям полонити,
Людські думки і почуття
На послух Господу хилити!

Щоби не діяв непослух, 
Бо він шкідливий для людини, 
А панував впокори дух - 
Він благодатний є єдиний! ■

Іван Кулініч

Один альпинист от-
важился покорить 
вершину, которая 

считалась одной из самых 
трудных для восхождения. 
Желая всю славу присвоить 
себе, он решил сделать это 
один. 

Но вершина просто так не 
сдавалась. Начинало тем-
неть. Звезды и луна в эту 
ночь были закрыты облаками. 
Видимость была ноль. Но 
скалолаз не хотел останав-
ливаться. 

И вот на одном из опасных 
выступов альпинист поскольз-
нулся и сорвался вниз. Он 
точно бы погиб, но как всякий 
опытный верхолаз наш герой 
совершал восхождение со 
страховкой. 

Повиснув над бездной в 
полной темноте, несчастный 
закричал: "Боже! Молю, - спа-
си меня!" 

И вдруг ясный голос про-
молвил с небес: "Режь стра-
ховку". 

Од н а к о  б ы в а л ы й 
альпинист только 
крепче обхватил 

веревку, продолжая беспо-
мощно висеть. Так он и не 
отважился ее разрезать. 

На следующий день отряд 
спасателей обнаружил тело 
замерзшего и впившегося в 
веревку скалолаза, которое 
висело всего В ПОЛУМЕТРЕ 
ОТ ЗЕМЛИ. 

РАЗРЕЖЬ СВОЮ СТРА-
ХОВКУ И ДОВЕРЬСЯ ГО-
СПОДУ… ■

Разрежь веревку
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Жити для Бога
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

А потім сказав відкрийте 
вікно і я вийду. Один брат 
встав з колін і відкрив вікно, 
тоді злий дух вийшов з того 
чоловіка, а ввійшов в того, 
хто відкрив вікно, бо той 
виконав його волю. Апостол 
Павло застерігає: "і міс-
ця дияволові не давайте!" 
(Еф.4:27) Приклад: Дії 5:1 
(Ананія і Сапфіра).

Основна думка, ціль 
життя кожної віруючої 
людини має бути та, 
щоб догодити Богу. 

Що необхідно, щоб 
догодити Богу?

1. Знати волю Божу, 
яку Бог відкриває через 
Святе Письмо, через Духа 
Святого і виконувати її.

2. Ми повинні мати 
доброту. Апостол Петро 
пише: "покажіть у вашій вірі 
доброту.." (2Петр.1:5)

Акіла і Прискіла готові 
були померти ради апос-
тола Павла. "Бо ми Його 

твориво, створені в Хрис-
ті Ісусі на добрі діла, які 
Бог наперед приготував, 
щоб ми в них перебували." 
(Еф.2:10)

3. Апостол Павло пропо-
відуючи в Афінах, пояснив, 
що життя дане для того 
"щоб Бога шукали вони, чи 
Його не відчують і не зна-
йдуть, хоч Він недалеко від 
кожного з нас." (Дiї.17:27)

Жити для Бога - це зна-
чить: 

1. Бути сіллю, бути 
світлом.

"Ви сіль землі. Коли сіль 
ізвітріє, то чим насолити її? 
Не придасться вона вже 
нінащо, хіба щоб надвір 
була висипана та потопта-
на людьми. Ви світло для 
світу. Не може сховатися 
місто, що стоїть на верхо-
вині гори. І не запалюють 
світильника, щоб поставити 
його під посудину, але на 
свічник, і світить воно всім 
у домі. Отак ваше світло 
нехай світить перед людь-

ми, щоб вони бачили ваші 
добрі діла, та прославляли 
Отця вашого, що на небі." 
(Матв.5:13-16)

2. Бути 5-ю Євангелією.
"Ви наш лист, написаний 

у наших серцях, якого всі 
люди знають і читають! 
Виявляєте ви, що ви лист 
Христів, нами вислужений, 
що написаний не чорнилом, 
але Духом Бога Живого, 
не на таблицях камінних, 
але на тілесних таблицях 
серця." (2Кор.3:2,3)

3. Наше служіння при-

ємне Богу тоді, коли ми 
переображаємось і стаємо 
подібними на Ісуса Христа.

"Ми ж відкритим облич-
чям, як у дзеркало, диви-
мося всі на славу Господ-
ню, і зміняємося в той же 
образ від слави на славу, 
як від Духа Господнього." 
(2Кор.3:18) "Нехай у вас 
будуть ті самі думки, що й у 
Христі Ісусі!" (Фил.2:5)

4. Щоб жити для Бога і 
щиро служити Йому, необ-
хідно жити під керівни-
цтвом Духа Святого.

"щоб виконалось виправ-
дання Закону на нас, що 
ходимо не за тілом, а за 
духом. Бо ті, хто ходить за 
тілом, думають про тілесне, 
а хто за духом про духовне. 
Бо думка тілесна то смерть, 
а думка духовна життя та 
мир, думка бо тілесна во-
рожнеча на Бога, бо не 
кориться Законові Божому, 
та й не може. І ті, хто ходить 
за тілом, не можуть дого-
дити Богові.  А ви не в тілі, 
але в дусі, бо Дух Божий 
живе в вас. А коли хто не 
має Христового Духа, той 
не Його." (Рим.8:4-9)

5. Жити для Бога - це 
бути плодоносним, приво-
дити грішників до Господа.

"Та ви приймете силу, як 
Дух Святий злине на вас, і 
Моїми ви свідками будете в 
Єрусалимі, і в усій Юдеї та в 

Самарії, та аж до останньо-
го краю землі." (Дiї.1:8)  Ісус 
Своїм послідовникам дає 
повеління: "Тож ідіть, і на-
вчіть всі народи, христячи їх 
в Ім'я Отця, і Сина, і Святого 
Духа, навчаючи їх зберігати 
все те, що Я вам заповів. І 
ото, Я перебуватиму з вами 
повсякденно аж до кінця 
віку! Амінь." (Матв.28:19,20)

Єрусалимська церква 
так трудилася, що написа-
но: "І щоденно до Церкви 
Господь додавав тих, що 
спасалися." (Дiї.2:47)

Апостол Павло мав 
ціль різних людей 
п р и д б а т и  д л я 

Христа. Він це так пояснив: 
"Від усіх бувши вільний, я 
зробився рабом для всіх, 
щоб найбільше придба-
ти. Для юдеїв я був, як 
юдей, щоб юдеїв придбати; 
для підзаконних був, як 
підзаконний, хоч сам під-
законним не бувши, щоб 
придбати підзаконних. Для 
тих, хто без Закону, я був 
беззаконний, не бувши без-
законний Богові, а законний 
Христові, щоб придбати 
беззаконних. Для слабих, 
як слабий, щоб придбати 
слабих. Для всіх я був усе, 
щоб спасти бодай деяких. 
А це я роблю для Євангелії, 
щоб стати її спільником." 
(1Кор.9:19-23). ■

Ярослав Борсук

"Та Я правду кажу вам: Краще для вас, щоб пішов Я, бо як 
Я не піду, Утішитель не прийде до вас. А коли Я піду, то по-
шлю вам Його. А як прийде, Він світові виявить про гріх, і про 
правду, і про суд..." (Iван.16:7,8)

"Бо ми Його твориво, створе-
ні в Христі Ісусі на добрі діла, 
які Бог наперед приготував, 
щоб ми в них перебували." 

(Еф.2:10)

що на хвильку з'являється, 
а потім зникає!..." (Як.4:14)  
Ми тут тільки гості і ми всі 
усвідомлюємо, що прийде 
час і треба відійти у вічність. 
А як ми прожили земне 
життя?

4. Є чотири претенден-
ти, які хочуть, щоб ми їм 
догоджали. 

1) це наше тіло.

Апостол Павло пояс-
нив, що у віруючій 
людині живе два 

закони: закон духа жит-
тя і закон гріха і смерті. 
(Рим.8:2) "Знаю бо, що не 
живе в мені, цебто в тілі 
моїм, добре; бо бажання 
лежить у мені, але щоб 
виконати добре, того не 
знаходжу. Бо не роблю я 
доброго, що хочу, але зле, 
чого не хочу, це чиню." 
(Рим.7:18,19)

Що ми маємо робити, 
щоб ми не були рабами 
плоті? Апостол Павло дає 
таку пораду: "А ті, що Хрис-
тові Ісусові, розп'яли вони 
тіло з пожадливостями та з 
похотями." (Гал.5:24)

2) другим претендентом, 
щоб йому догоджати - є 
люди.

Пилат хотів відпустити 
Христа, бо не знайшов в 
Нім ніякої вини. При чому, 
його дружина попередила 
його, щоб він не робив ні-
якого лиха Ісусу, бо вона 
мала сон від Бога. Але на-
род кричав: "Розіпни Його!" 
Що робити? Кого слухати? 
Написано так: "Пилат же 
хотів догодити народові, і 
відпустив їм Варавву. І ви-
дав Ісуса, збичувавши, щоб 
розп'ятий був." (Мар.15:15)

3) третій претендент, 
щоб йому догоджати - са-
тана.

Один служитель розпо-
відав, як виганяли з одного 
чоловіка нечистого духа, 
а він не хотів виходити. 

2. Христос прийшов не 
тільки для того, щоб звіль-
нити грішників з рабства 
гріха, але ще й для того, 
щоб ми жили для Нього.

Якщо ми живемо 
для Господа, то 
будемо з Ним і в 

Царстві Його. 
3. Важливо, щоб ми 

пам’ятали, що ми куплені 
дорогою ціною. "Бо дорого 
куплені ви. Отож прослав-
ляйте Бога в тілі своєму 
та в дусі своєму, що Божі 
вони!" (1Кор.6:20) Ми пови-
нні знати і пам’ятати, що ми 
куплені ціною крові, ціною 
смерти Сина Божого і ми не 
свої, ми належимо Богові. 
Наш обов’язок - жити для 
Господа. Апостол Павло, як 
увірував, то життя його зо-
всім змінилося. Він свідчить 
про себе так: "І живу вже 
не я, а Христос проживає в 
мені." (Гал.2:20)

4. Яку ціль мав апостол 
Павло, коли він увірував?

У муках Його, уподоблю-
ючись до Його смерти, аби 
досягнути воскресіння із 
мертвих... "Прагну, чи не до-
сягну я того, чим і Христос 
Ісус досягнув мене."

Що значить жити 
для Бога?

1. Визнавати Його, Його 
авторитет, Його владу, 
Його силу.

2. А це значить - жити 
не за похіттю плоті, не по 
стихіям цього світу, але 
жити по волі Божій.

3. Жити для Бога - зна-
чить правильно викорис-
товувати час. Бог дав 
нам життя і Він виміряв нам 
час проживання на землі. 
Наше життя пролітає дуже 
швидко. Апостол Яків так 
пояснив:  "ви, що не відаєте, 
що трапиться взавтра, яке 
ваше життя? Бо це пара, 

Що це означає? Авра-
ам повірив Господу і 
тому зробив немис-

лиме. Здавалося неможливим, 
що, перебуваючи в такому по-
хилому віці, Авраам зможе стати 
батьком дитини. Це виглядало 
неймовірним, проте Бог назвав 
його "батьком багатьох народів" 
ще до появи дитини. І Авраам 
назвав себе "батьком", бо так 
сказав Бог. Це і є віра - увірувати 
і стверджувати те, що говорить 
Господь. "Віра робить крок в 
уявну порожнечу і знаходить під 
ногами тверду опору".

Тільки скажи, що ти маєш те, 
в чому запевнив тебе Бог, і Він 
віддасть тобі по твоїй вірі. Але 
віра ця повинна бути істинною. 
Все, що є в тобі, має перейнятися 
цією вірою. Застав себе жити по 
вірі і ніколи не думай і не бажай 
жити по-іншому. Якщо Бог зали-
шив в душі твоєї глибинне сяйво, 
чистий яскравий світильник, за-

палений вірою, то не бійся навіть 
якщо згасне весь світ поза тобою 
і зникнуть всі зірки в синьому 
небі, і не залишиться нічого, крім 
темряви і небезпеки.

Настав час відкинути сумніви, 
покинути гніздо удаваного благо-
получчя і злетіти на крилах віри. 
Так почувається птах, якому 
вперше належить випробувати 
диво польоту. Може здатися, що 
доведеться впасти на землю. Так 
може думати і спершу пташеня. 
І воно, напевно, думає, що па-
дає. Але воно не впаде - крила 
підтримають пташеня. Якщо ж 
вони виявляться недостатньо 
сильними, доросла птиця при-
мчиться на допомогу і підхопить 
його на свої крила. Так і Бог може 
підтримати тебе. Тільки вір Йому, 
і тобі буде послана допомога. 
"Добре, - скажеш ти, - але ж я 
повинен кинутися в порожнечу!" 
- "Саме це відчуває і птах. Але ми 
то знаємо, що там не пустота, а 

"Перед Богом, Якому він вірив, Який оживляє 
мертвих і кличе неіснуюче, як існуюче". (Рим. 4:17)

повітря, яке далеко не так бесті-
лесне, як може здатися. І в тебе 
є Боже слово обіцянки, яке більш 
ніж реальне". - "Але ж здається 
абсолютно неймовірним, щоб 
моя бідна слабка душа виявила 
в собі такі сили!" - "Та хіба Бог 
не сказав, що сили знайдуть-
ся?" - "Що? Я, такий грішний і 
податливий, отримаю верх у 
цій боротьбі?" - "Та хіба Бог не 
сказав, що переможеш?" - "Що 
моє боязке, тремтяче серце 
знайде спокій?" - "Та хіба Бог 
не сказав цього? Бо коли Він 
сказав, не будеш же ти говорити, 
що Він збрехав! Невже Він не 
виконає сказаного? І якщо вже 
тобі дано слово -" слово вірне 
"обіцянки - прийми його безза-
стережно, вір йому абсолютно. І 
це вірне слово дано тобі. У тебе 
є набагато більше - з тобою Той, 
Хто з упевненістю вимовив це 
слово. Ще раз кажу тобі: "Май 
надію на Нього" . ■

На  к а л і ф о р н і й -
ському узбереж-
жі, в Пескадеро, 

є знаменитий "Криштале-
вий Берег". Довга смуга 
білого прибою ніколи не 
припиняє свій рев, вода 
гримить і гуркоче серед 
прибережних каменів. 
Безжальні хвилі підхо-
плюють гальку, кидають, 
катають її, труть камінчи-
ки один об одного і роз-
бивають об гострі скелі. 
Дні і ночі, без зупинки, 
продовжується ця не -
впинна робота. І що ж у 
результаті?

Туристи з усього світу 
стікаються сюди і зби-
рають гладкі прекрасні 
камені. Їх укладають в 
коробки, ними обробля-

ють стіни прийом-
них кабінетів. Але 
пройдіть далі,  за 
стрімчак, який пе-
регороджує шлях 
могутнім хвилях. 
І там, у затишній 
бухті, прихованою 
від бур, вічно зі-
грітої сонцем, ви 
побачите безліч каменів, 
які ніколи не приваблюва-
ли мандрівників.

Чому вони лежать 
тут ст ільки ро -
к ів ,  непотр ібн і 

нікому? Причина проста: 
хвилі не били і не терли 
їх. Перебуваючи багато 
років у безтурботному 
спокої, вони залишилися 
всі такими ж грубими, не-
зграбними і позбавлени-

ми всякої привабливості. 
Досконалість досягається 
ціною страждань.

Лише Бог знає, яку 
нішу судилося за-
йняти нам. Дамо 

ж Йому можливість нада-
ти нам відповідну форму. 
Лише Бог знає, що за 
робота нам належить, 
тому довіримося Йому, 
щоб Він належним чином 
підготував нас до неї. ■

"Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в 
усілякі випробовування" (Як. 1:2)

"Усе допомагає на добре". (Рим. 8:28)

КОРОТКО КОРОТКО
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В ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ?  ВАША ГРУППА ПОДДЕРЖКИ  

Хоспис предоставляет медицинское обслуживание и эмоциональную помощь пациентам в 
последней стадии серьёзных заболеваний. В отличии от лечения и других медицинских услуг, 
хоспис фокусируется на заботе по улучшению качества каждого дня жизни пациента, сколько бы их ни осталось.  

4362 Auburn Blvd.
Sacramento, CA 95841

Ph: (916) 678-5807

ADVANCED ХОСПИС
ПРИНОСЯЩИЙ В ДОМ КОМФОРТ

облегчение физических страданий 
доступ к квалифицированному обслуживанию 24 часа в день 
обеспечение необходимыми препаратами и оборудованием
подготовка и обучение персонала по уходу  
социально-эмоциональная поддержка
консультации в период траура
духовная поддержка с помощью домашних животных и 
музыкальной терапии

врачи 
медсестры/медбратья 
работники медицинской социальной помощи 
духовные наставники 
волонтеры

Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Что, по вашему 
мнению, может произойти 
с нами, если каждую ночь 
мы будем смотреть сцены 
насилия?

Ответ:  Уолтер Липпман 
однажды сказал, что переиз-
быток подобных впечатлений 
может фактически разрушить 
и народ, и его культуру. Я с 
ним совершенно согласен. Мы 
дошли до того, что нормальные 
люди боятся выходить из дома 
вечером. Мы живем в страхе. 
Никто не чувствует себя в без-
опасности, даже старики, не 
обладающие тем, чего ищут 
преступники. Телевидение – это 
реальная сила, способная унич-
тожить нас как нацию. Боюсь, 
оно уже нанесло нам непопра-
вимый ущерб.

Вопрос: Мне очень неловко, 
когда я пытаюсь влиять 
на детей посредством на-
граждения. Иногда мне это 
кажется чем-то вроде взят-
ки. Хотелось бы узнать ваше 
мнение.

Ответ: Многие родители 
думают так же. И я скажу вам: 
не прибегайте к этому, если 
чувствуете, что концепция по-

ощрения вам чужда. Тем не 
менее, жаль, что этим очень 
эффективным воспитательным 
средством часто пренебрегают 
из-за непонимания терминоло-
гии. Все материальное обще-
ство построено на принципе 
вознаграждения, однако мы не 
хотим применять его там, где оно 
наиболее необходимо, – к нашим 
детям. Мы, как взрослые люди, 
каждый день ходим на работу и 
получаем свой расчетный чек 
по пятницам. Следовательно, 
мы получаем свое вознаграж-
дение за то, что каждое утро 
встаем, выполняя требования 
нашей работы. Храбрых солдат 
награждают медалями, отли-
чившихся своими трудовыми 
достижениями людей – почет-
ными знаками, а уходящих на 
пенсию служащих – наручными 
часами. Награды стимулируют 
сознательную деятельность. 
Главнейшая причина потряса-
ющего успеха капитализма в 
том, что тяжелый труд и личная 
дисциплина вознаграждаются 
здесь материально. Величайшая 
слабость социализма – это от-
сутствие этого сплачивающего 
общество стимула. Для чего изо 
всех сил стараться достигнуть 
чего-либо, если при этом ничего 
не получаешь? Этот подход 

разрушает мотивировки. Тем не 
менее, некоторые родители ни-
как не хотят отказаться от него. 
Они хотят заставить маленького 
Марнина нести ответственность 
только потому, что это благород-
но. Они хотят, чтобы он работал 
и учился, и потел от усердия 
только ради чувства личного 
удовлетворения. 

Посмотрите на проблему, 
которая кажется вам подкупом 
ребенка, с этой точки зрения. 
Как еще вы можете заставить 
пятилетнего сына вести себя от-
ветственно? Наиболее распро-
страненные заменители этому 
– жалобы, мольбы, крики, угрозы 
и подзатыльники. Мать, которая 
не хочет поощрять ребенка, мо-
жет каждый день ложиться спать 
с головной болью и клясться, 
что больше у нее никогда не 
будет детей. Ей неприятно все, 
похожее на взятку, но, тем не 
менее, в другое время она дает 
ребенку деньги на расходы. 
Так как ее чадо еще не умеет 
их зарабатывать, то и разумно 
экономить, тратить или отдавать 
из них десятину оно также не 
умеет. Но самое главное – он не 
учится самодисциплине и личной 
ответственности, что достига-
ется посредством терпеливого 
воспитания.

Продолжение в 
следующем номере

Вопрос: Не манипулирует ли 
мать ребенком, чередуя награ-
ду и наказание, с тем, чтобы 
заставить его делать то, что 
ей нужно?

Ответ: Не более, чем ма-
стер на производстве манипу-
лирует работниками, снижая им 
зарплату, если они опаздывают 
на работу. Не более, чем поли-
цейский манипулирует водителем, 
нарушающим правила вождения, 
когда выдает ему штрафной талон. 
Не более, чем страховая компания 
манипулирует этим же водителем, 
увеличивая его вклад. Не более, 
чем налоговая инспекция мани-
пулирует налогоплательщиком, 
начисляя пени за задержку уплаты.

Слово «манипулирование» 
предполагает циничные или эгои-
стические мотивы тех, у кого есть 
преимущество. Так что здесь я с 
вами не согласен.

Вопрос: В каких случаях вы 
не советовали бы пользовать-
ся приемом поощрения?

Ответ: Награждение никог-
да не должно выглядеть как откуп 
от ребенка за его послушание. 
Здесь это становится взяткой 
– заместителем авторитета. На-
пример, мама пытается усмирить 
свою трехлетнюю дочь в супер-
маркете. «Иди сюда, Памела», 
– говорит она, но девочка кричит: 
«Нет!» и бежит в другую сторону. 
Мама в отчаянии обещает ей ле-
денец, если она быстро вернется. 
Это не что иное, как награда за 
послушание, с помощью которой 
фактически закладывается основа 
непослушания.

Другим примером вознаг-
раждения как подкупа ребенка 
является плата за исполнение 
им своих обычных обязанностей 
члена семьи. Сюда входит за-
правка постели и вынос мусора. 
Но когда его просят посвятить час 
воскресного дня уборке, здесь 
вознаграждение допустимо.

Вопрос: Меня беспокоит, 
что мате риальному  воз -
награждению де тей уде ляется 
слишком много вни мания. Всег-

да ли поощрение должно выра-
жаться в виде денег и игрушек?

Ответ: Разумеется, нет. 
Для некоторых детей стимулом 
могут стать свои поощрения. 
Вкусное угощение тоже может 
привлечь их внимание, хотя оно 
имеет свою оборотную сторону. 
Когда моей дочери было три года, 
я начал учить ее основам чтения 
и алфавиту. При исполнении еже-
дневных занятий вечером после 
ужина в качестве поощрения моей 
дочери в программу включались 
небольшие кусочки шоколадных 
конфет. Однажды вечером я сидел 
на кухне, заучивая с ней несколько 
новых букв, когда на улице раз-
дался страшный грохот. Вся семья 
выскочила наружу узнать, что слу-
чилось. Какой-то подросток разбил 
машину на нашей тихой и мирной 
улице. Сам он не очень пострадал, 
а машина была всмятку. Мы обли-
ли дымящийся автомобиль водой 
и вызвали полицию.

И когда страсти улеглись, мы 
увидели, что наша дочь не вы-
бежала из дома вместе с нами. Я 
нашел ее в кладовке, погруженную 
по локти в большой пакет с кон-
фетами, который я оставил. Она 
успела съесть тогда почти полфун-
та конфет, а остальное было раз-
мазано по подбородку, носу и лбу. 
Увидев меня, она успела втолкнуть 
за щеку еще несколько конфет. 
После этого я понял последствия 
материального, во всяком случае, 
съедобного, поощрения.

В качестве стимулятора можно 
использовать все – и похвалу, и 
пиццу, и игровое время. ■
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В прошлом году наш 
« Т р и н а д ц а т ы й 
ежегодный  день 

безопасности, здоровья и 
труда» состоялся 15 мая 
2015 года. Тем не менее, 20 
разных организаций активно 
участвовали в этом меро-
приятии. В этом году Бог по-

слал нам прекрасную погоду, 
солнышко хорошо грело, но 
не припекало, можно вы-
разиться одним словом – всё 
было в меру. Как всегда, 
мне пришлось произнести 
короткую пригласительную 
речь от нашей организации к 
участникам и организаторам 

«Четырнадцатый ежегодный 
день безопасности, здоровья 
и труда» для нашей общины. 
Чтобы американцы понимали 
мою речь, Лиля Балик пере-
водила на английский язык. 
Много интересного и полез-
ного узнали наши люди от 
этих организаций. Ведь, это 
всё делается специально для 
нашей общины с целью помо-
щи в поисках работы и специ-
альных программ для семей 
с низким доходом. Офицеры 
Евгений СНР сделали пре-
зентацию безопасности на 
улице, и как должны себя 
вести дети с незнакомыми 

и подозрительными людьми 
на улице. 

Представители компа-
нии  SMUD ознако-
мили присутствую-

щих с разными программами 
для людей с низким доходом. 
Работники Health Net предла-
гали замерять уровень сахара 
в крови и артериальное дав-
ление, а также предлагали 
программы по медицинскому 
обслуживанию от этой  ком-
пании. Вот уже восьмой год 
Анатолий Грыдюшко заведу-
ет блоком питания на каждом 
мероприятии. Несмотря на 
финансовый кризис, нам уда-

лось всех покормить свежими 
горячими хот-догами. 

Виктор Ромасьо тоже 
помогал им готовить 
хот-доги, а также ор-

ганизовать футбольное поле 
для соревнующихся детских 
команд. Очень приятно ра-
ботать с коллективом Grant 
Outreach Academy, который 
каждый год активно участвует 
в «Славянском дне безопас-
ности, здоровья и труда». 
Директор Grant Community 
Outreach Academy Лариса 
Гончар, Наталия Бурко ди-
ректор "Future High School" 
всегда горят большим же-

ланием что-то сделать для 
наших детей.  Большая за-
слуга в организации этого 
праздника есть сотрудников  
Вадима Краснодемского из 
Middle High School  и Мак-
сима Гончаря Future High 
School. Я уже упоминал о 
замечательном коллективе, и 
особенно, хотелось бы вспом-
нить учителя физкультуры: 
Игор Жевнуцко, организовал 
игры по футболу; баскетболу 
на победителя. Футбольные 
команды девочек и мальчи-
ков, победившие в этой игре, 
получили кубки и призы. 

Четырнадцатый Славянский Ежегодный День 
безопасности, здоровья и труда

Продолжение на стр.12

Большинство членов нашей большой славян-
ской общины в Сакраменто знают, что каждый 
год весной, Славянский центр помощи органи-
зовывает специальные мероприятия для нашей 
общины. В этом году 14 мая 2016 года в Кар-
майкл парке, как всегда, состоялся очередной 
«Четырнадцатый ежегодный день безопасности, 
здоровья и труда».
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И мне вспоминается 
потрясший меня в 
юности докумен-

тальный фильм, в котором 
худенькая маленькая ба-
бушка быстрыми, ловкими 
движениями тщательно мыла 
и чистила комнаты, где в 
металлических кроватках 
корчились детские полутру-
пики, от вида которых кровь 
застывала в жилах.

У одного журналиста, 
наблюдавшего ежедневную 
возню матери Терезы и се-
стер ее ордена Милосердия 
с прокаженными, больными 
и умирающими, вырвалось: 
«Я бы не сделал этого и за 
миллион долларов».

«За миллион и я бы не 
сделала, — ответила мать 
Тереза, - только бесплатно! 
Из любви ко Христу!» 

Мать Тереза (Агнесса 
Гонджа Бояджиу) родилась 
26 августа 1910 года в горо-
де Скопы в семье албанского 
продавца зелени. Еще учась 
в школе, она поняла, что 
каким-то образом должна 
посвятить свою жизнь Богу. 
И в 18 лет Агнесса покинула 
уютный родительский дом 
и стала монахиней миссио-
нерского ордена «Лоретские 
сестры». Свое послушни-

чество она начала в Индии 
– стране, известной своей 
невероятной нищетой и бед-
ностью. И 16 лет в полном 
соответствии с концепцией 
ордена Лорето она верой и 
правдой старалась победить 
эту бедность и нищету, об-
учая бенгальских девочек 
истории и географии на их 
родном языке.

Жизнь ее была насыщена 
и разнообразна – она пела в 
церковном хоре и много про-
двинулась по официальной 
части, став директрисой 
одной из школ, где пользо-
валась заслуженным уваже-
нием как учительского, так 
и ученического коллектива.

И вдруг… 16 августа 
1948 года мать Те-
реза, получившая 

разрешение Рима стать 
вольной монахиней, пере-
одевшись в купленное на 
рынке дешевое сари, поки-
нула сестринскую обитель. 
С пятью рупиями в кармане 
она исчезла в трущобах Каль-
кутты. Как сказывает об этом 
легенда, она сделала это по 
призыву Христа — следовать 
за Ним в трущобы, чтобы слу-
жить Ему через беднейших. И 
этому призыву мать Тереза 
последовала без колебаний.

В заброшенном доме 
среди мусорных куч она ос-
новала школу для никому не 
нужных детей – младенцев из 
мусорных ящиков, маленьких 
инвалидов и сирот, что поло-
жило начало системе детских 
приютов ордена Милосердия.

Однако ее подвиж-
ничество не зам-
кнулось на уличных 

детях и организации школ. 
Она взяла на себя миссию 
помогать умирающим. Пер-
вая женщина, подобранная 
Матерью Терезой прямо на 
залитой помоями мостовой, 
была объедена крысами и 
муравьями, но еще жива. 
Ни одна больница не хотела 
ее принимать, однако мать 
Тереза не отступила и за-
явила, что она не бросит 
несчастную, пока та не умрет. 
В Калькутте прямо на улицах 
умирают сотни бедняков, и 
весть о блаженной монахи-
не, стаскивающей куда-то 
умирающих бездомных, до-
стигла городских властей. 
Муниципалитет выделил ей 
пустой храм, посвященный 
индийской богине Кали, и в 
огромном помещении, где 
некогда содержался жерт-
венный скот, разместились 
умирающие бедняки. Так воз-
ник «Дом для умирающих», 
где обреченного на смерть 
бедняка окружали любовью и 
заботой, чтобы он мог дожить 
свои дни достойно. Тронутые 
любовью матери Терезы, 

Ин т е р в ь ю  с 
М.С. Горбаче-
вым: Однажды 

мне пришлось смотреть 
передачу, записанную с 
Михаилом Сергеевичем 
Горбачевым, в канун его 
80-ти летия. Вопросов было 
задано много, но один из 
последних, а также ответ на 
него, я хотел бы положить 
в основу моего призыва 
ниже. Ведущий спросил: 
«Михаил Сергеевич, если 
бы вам представилась воз-
можность, встретиться и 
пообщаться с кем-то из 
людей, раннее живших на 
земле, кого бы вы предпоч-
ли?». Ответ Горбачева был 
следующим: «Если бы такая 
возможность представи-
лась, то я хотел бы увидеть 
Раису Максимовну, обще-
ния с ней, мне сейчас так 
не хватает. Даже хочется 
поверить, что там, когда мы 
умираем, можно встретить-

ся». Раиса Максимовна, это 
жена Горбачева, которая 
умерла в 1999 году. Смотря 
это интервью и услышав 
такой вопрос и такой ответ, 
в котором бывший пре-
зидент СССР, упоминает о 
загробной жизни, возможно 
даже до конца и не веря в 
это, но все же, предполагая, 
я вспомнил о призыве Ап. 
Павла, молиться о царях: 
«прежде всего прошу совер-
шать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за 
всех человеков, за царей 
и за всех начальствующих, 
дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во 
всяком благочестии и чисто-
те; ибо это хорошо и угодно 
Спасителю нашему Богу, 
который хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли 
познания истины» (1 Тим. 
2:1-4). Вы скажете, мы де-
лаем это. Верно, но как пра-
вило, молясь о правителях, 

мы молимся о мудрости для 
их управления, чтобы они 
принимали правильные за-
коны, чтобы нам проводить 
жизнь тихую и безмятежную, 
но редко, а то и никогда, 
не услышишь, чтобы мы 
молились о спасении их 
душ, о чем говорит Павел 
дальше, говоря о молитве 
за царей «чтобы все люди (в 
том числе и цари), спаслись 
и достигли познания исти-
ны». А ведь они, не смотря 
на их высокое положение в 
обществе, имеют такие же 
души, о спасении которых, 
как и о спасении других, 
мы должны заботиться, 
как поется «Тот кто спасен, 
призван спасать, этот закон 
нам дает благодать». 

Пример царя Дави-
да: Ответ М.С. Горбачева, 
натолкнул меня еще раз 
на мысли о том, что нам 
необходимо молиться не 

только о мудрости для пра-
вителей, но и о их спасении, 
которым также нужно успеть 
решить, живя на земле, где 
они будут проводить свою 
вечность. Читая Св. Писа-
ние, мы находим не мало 
примеров о том, как Божьи 
люди, входили в царские 
дворцы, будучи посылаемы 
туда Богом, чтобы передать 
Слово от Бога не только о 
том, как мудро необходимо 
вести страну и народ, но и 
том, чтобы сказать им о их 
спасении и отношениях с 
Богом. Один из таких при-
меров, посещение пророком 
Нафаном, царя Давида, с 
проповедью о покаянии для 
Давида. 

«1И послал Господь На-
фана к Давиду, и тот при-
шел к нему и сказал ему: 
в одном городе были два 
человека, один богатый, а 
другой бедный;

2 у богатого было очень 
много мелкого и крупного 
скота,

3 а у бедного ничего, 
кроме одной овечки, кото-
рую он купил маленькую и 
выкормил, и она выросла у 
него вместе с детьми его; 
от хлеба его она ела, и из 
его чаши пила, и на груди у 
него спала, и была для него, 
как дочь;

4 и пришел к богатому 
человеку странник, и тот 
пожалел взять из своих 
овец или волов, чтобы 
приготовить [обед] для 
странника, который при-
шел к нему, а взял овечку 

бедняка и приготовил ее 
для человека, который 
пришел к нему.

5 Сильно разгневался 
Давид на этого человека 
и сказал Нафану: жив Го-
сподь! достоин смерти 
человек, сделавший это;

6 и за овечку он должен 
заплатить вчетверо, за 
то, что он сделал это, 
и за то, что не имел со-
страдания.

7 И сказал Нафан Давиду: 
ты--тот человек. Так гово-
рит Господь Бог Израилев: 
Я помазал тебя в царя над 
Израилем и Я избавил тебя 
от руки Саула,

8 и дал тебе дом госпо-
дина твоего и жен госпо-
дина твоего на лоно твое, 
и дал тебе дом Израилев и 
Иудин, и, если этого [для 
тебя] мало, прибавил бы 
тебе еще больше;

9 зачем же ты прене-
брег слово Господа, сделав 
злое пред очами Его? Урию 
Хеттеянина ты поразил 
мечом; жену его взял себе 
в жену, а его ты убил мечом 
Аммонитян;

10 итак не отступит меч 
от дома твоего во веки, 
за то, что ты пренебрег 
Меня и взял жену Урии 
Хеттеянина, чтоб она 
была тебе женою.

11 Так говорит Господь: 
вот, Я воздвигну на тебя 
зло из дома твоего, и возь-
му жен твоих пред глазами 
твоими, и отдам ближнему 
твоему, и будет он спать с 
женами твоими пред этим 

солнцем;
12 ты сделал тайно, а 

Я сделаю это пред всем 
Израилем и пред солнцем.

13 И сказал Давид На-
фану: согрешил я пред 
Господом. И сказал Нафан 
Давиду: и Господь снял [с 
тебя] грех твой; ты не ум-
решь» (2 Царств 12:1-13). 

Молитва о ца-
рях. Вы скаже-
те, это было в 

Израиле, с которым у Бога 
было особое отношение, 
потому Бог так заботился и 
о их царе, у нас же сегодня, 
нет таких возможностей, 
чтобы быть напрямую «про-
роками» для наших царей. 
Соглашусь с вами, хотя 
наверняка, и сегодня, из 
последователей Христа, 
есть те, кто по своему по-
ложению и статусу, вхож в 
дома царские, имеют воз-
можность встречаться с 
правителями лично, или на 
различных встречах. Дай 
Бог им мудрости, не только 
использовать эти возможно-
сти для решения насущных 
церковных вопросов и про-
блем, совета и т.д., но и для 
проповеди, возможными для 
этого средствами, людям из 
власти. Нас же, тех кто не 
имеет такой возможности, 
призываю, поставить себе 
целью, молиться о наших 
царях, равно, как о мудрости 
для них, так и о их личных 
отношениях с Богом, о их 
душах и o их спасении. ■

Пастор  В. Байко

МОЛИТВА О ЦАРЯХ
РАЗМЫШЛЕНИЕ

Продолжение на стр.9

сюда стекались благотвори-
тели со всего мира, и они уж 
точно были уверены, что их 
деньги пойдут страждущим 
и неимущим.

Ей говорили:  «Вы 
лечите не причину, 
а следствие. Вы ла-

таете дыры. Ваш труд тонет 
в океане проблем, которые 
могут быть решены только 
совместными усилиями на го-
сударственном уровне». Она 
не принимала такую критику и 
считала, что поступает в пол-
ном соответствии с буквой и 
духом Писания, где Христос 
сказал: «Я алкал – и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напо-
или Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг, и 
вы одели Меня; был болен, и 

вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне».

И поэтому, выздоравли-
вая в больнице после оче-
редного инфаркта, в своем 
дневнике, в здравом уме и 
твердой памяти, она с уве-
ренностью писала: «Что для 
меня Иисус? Иисус это…» И 
дальше следует потрясаю-
щий список:

«Слово, которое следует 
произнести. Свет, любовь, 
мир… Иисус — голодный, 
которого нужно накормить, 
жаждущий… Бездомный. 
Больной. Одинокий! Не-
желанный! Прокаженный! 
Нищий! Слепой! Калека! За-
ключенный!» И, что совсем 
уже странно, «Иисус – это 
человек с зачерствевшим 

сердцем, которому надо по-
мочь его смягчить».

Приюты, больницы, 
лепрозории были 
потом, но в начале 

своего пути она страдала 
от одиночества, и первое 
время ей часто приходилось 
ложиться спать голодной. 
Но уже через три года, в 
1949 году, как и положено 
для великих начинаний, к 
ней присоединились 12 по-
следовательниц, в основном 
прежние ее ученицы, а в 1950 
году орден Милосердия был 
признан Римом. 

Жизнь этих добровольцев 
трудна и однообразна. Их 
собственность – сари, санда-
лии и тощий матрас. 

Праздник длиной в жизнь
ИСТОРИЯ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Когда у умирающей матери Терезы 
спросили, были ли у нее выходные или 
праздники, она ответила:

- Да! У меня каждый день праздник!
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БЛАГОДАТНІ СТАРЦІ

Без любові людина 
помирає  живою. 
Тому як що «твоя 

правда» без любові, якщо 
вона руйнує твій внутрішній 
світ – відмовся від неї. Сми-
рення шукай, від гріха тікай, 
з пристрастями борися, до 
Господа наближайся. Не 
ставай в позу зарозумілого 
судді над бідами ближнього, 
а запряжися робітником в 
миру. Є люди, які звикли 
спокійно дрімати у кріслах 
застиглих понять. Розбуджені 
істиною живого слова, вони 
будуть бурхливо реагувати 
шипінням, як гуси на грім. Не 
бійся і не лякайся їх”, - у по-
вчаннях старця звучали вічно 
живі істини буття.

«Господи, благослови та-
кими старцями народ наш, 
громади і сім’ї наші, наш 
спадок!» - заблагало серце. 
Але чому ж вони благодатні 
і безпристрасні? В чому їх 
влада над умами і серцями 
народу? Де тайник їх чудот-
ворного, цілющого впливу на 
течію життя? В чому сила їх 
бездоганного авторитету?

Благодатні старці, под-
в и ж н и к и  б л а г о ч е с т я , 
йдуть шляхом духовного 
отверезіння. Смиренномудрі 
і прості, миловидні і статечні, 
лагідного і мовчазного духу, 
вони пізнали тайни життя 
і  смерті ,  до справжньої 
любові доросли. Їх смирення 
– і є вираження сили духа, 
вільного від самолюбства, 
зарозумілості і життєйської 
суєти. В непомітному для чу-
жого ока покаянні, сердечній 
журбі і подвигу молитви 
перебивають їх душі. Вони 
володіють скарбом духовного 
розуму, діляться з ближніми 
«плодами духовного досвіду». 
Надзвичайно милостиво став-
ляться вони до всіх без винят-
ку, схиляються перед кожним 
життям з благоговінням. Вони 
дуже строгі до себе, надзви-
чайно поблажливі до інших. 
Всесильною добротою покри-
вають вони людську слабкість, 
без слів відкриваючи божий 
лик смертній людині. Вияв-
ляють світові образ чистоти і 
доброти духовної, забуваючи 
в ревному служінні Богові і 
Церкві про себе. Покладаючи 
свої душі за паству, пере-
бувають «у муках народжен-
ня», щоб у нас, смертних, 
відобразився Христос. «Від 
серця до серця» пролягає їх 
шлях…

«Люба душа», - говорили 
про нього люди, хоча не мав 
він принади й не мав пиш-
ноти, які приваблювали б 
«з першого погляду». Проте 
однієї розмови з благодатним 

старцем було достатньо, 
щоб душа загорілася, щоб 
запалало життя. «Господь нас 
невимовно любить, - говорив 
кожному отець Силуан. – О, як 
Він нас любить!» Він говорив 
це настільки щиро, що очі його 
сповнювалися слізьми. До 
нього приходили, тягнулися 
люди, не раз скаржилися на 
свою скорботу, випробування 
і спокуси. Старець потішав 
і підбадьорював таких сло-
вами: «Господь знає, що ти 
страждаєш, але Його любов 
зігріє тебе, як сонце гріє зем-
лю…»

Благодатні старці виявля-
ють вражаюче проникнення 
в глибокі тайники душі. Їх 
мудрі слова схожі на ріки 
живої води, краплі, що пере-
повнюють посудини життя. 
Він надлишку великодушності 
серця вони говорять і творять. 
Чисте і нестримне джерело 
б’є в їх серці, невичерпне 
джерело правди й істини 
тече з глибини споглядальної 
душі. Велике повчання іде від 
них. Їм не страшно втрачати 
щось речове, адже благо-
дать Господня заволоділа 
їх сутністю цілковито, вони 
скуштували, який добрий 
Господь. Вони дали Господу 
обітницю безкорисливості. У 
«проломі» за свій народ, за 
спадщину свою стоять ці Божі 
старці…

До т и к а ю ч и с ь  д о 
благодатного, і ми 
долучаємося  до 

витонченої духовної сфери 
і культури. Ми починаємо 
розуміти, що «краса в пустелі 
не сама собою, а похідна від 
прекрасної душі людини». 
Нам раптом відкривається, 
що «істина цінність – це 
сімейна любов, чесна праця, 
вільна думка, незлобливе 
життя, яке нікому не шкодить, 
краса духовна; і якщо воля, 
то добра, якщо зусилля, то 
робота над самим собою, а 
не над іншим, як над річчю». 
Без штучності і пихатості, 
природно,  у  простот і  і 
сиренні, у сердечній скрусі і 
мирі здійснюють вони своє 
служіння. Не маніпулюють 
і не спекулюють ближніми. 
Таємниця їх впливу на людей 
– Сам Господь, який незримо 
в них пробуває. Вони Божі 
люди…

П е ч а т т ю  р о з у м н о с т і 
відзначене життя благодат-
них старців. Від спілкування 
з ними «горить серце». В колі 
«розумних із народу» можна 
знайти і пораду, і допомогу. 
Духовне захоплення навідує 
душі тих, хто перебуває в 
спілкуванні мудрих. Невидима 
духовна сила іде від Божих 
людей, зміцнюючи немічних 
і слабких, просвітляючи ска-

ламучену гріхом свідомість, 
вселяючи віру в серця по-
вних сумнівів. Розумні і 
святі люди випромінюють 
певні Божественні хвилі 
життєдайної енергії, від яких 
на душі стає тепло і радісно. 
Ми збагачуємося внутрішньо 
і набуваємо «крила духа» від 
їх благосних слів. Світлий 
погляд Божих людей зігріває 
і вселяє оптимізм. Перебу-
ваючи в зібранні мудрих, 
хочеться жити чесно, красиво 
і гармонійно. Дух Святий, 
«дух мудрості й розуму» (Іс. 
11:2) перебуваючи на Божих 
людях, і в цьому їх сила…

На шляху до зрілості, 
на шляху до досконалості 
благодатні старці пізнають 
мудрість, якою діляться 
зі своїми ближніми. Своє 

серце вони «нахилили до 
міркування», і знання ста-
ло приємним для їх душі 
(Пр. 2:10). Керовані духом 
премудрості, вони старанно 
засвоюють «розсудні слова» 
і «напоумлення мудрості» 
(Пр. 1: 2-3). У всіх обставинах 
життя вони зберігають «до-
брий розум і відважність» 
(Пр. 3:21). Істинні учні Все-
вишнього завжди пам’ятають, 
що «Господь мудрістю землю 
заклав, небо розумом міцно 
поставив» (Пр. 3:19). Вони 
знають, що «людина, що 
зблуджує від путі розуму, у 
зборі померлих спочине» (Пр. 
21:16). Проте їм відкрито й 
інше: покликання Божого на-
роду – випромінювати світло 

і дарувати життя!

Благодатні старці – 
Божі люди, вільні від 
вузькості фанатизму. 

Завдяки Премудрості Згори 
вони набувають дивовижну 
здатність в сокровенні порухи 
серця і прийняти ближньо-
го таким, яким він є. Як і 
Господь, вони «очеретини 
надломленої не доломить і 
ґноту тліючого не погасить» 
(Іс. 42:3). Вони несуть «у 
народ» радість і веселість, 
розкривають тріумф без-
смертя над тлінням, вияв-
ляють радість переходу із 
тимчасового, земного життя 
у життя вічне. Господь Бог 
зцілив їх від невідання і дав їм 
«мову вправну» (Іс. 50:4), щоб 
вони могли «зміцнити словом 

змученого».
Благодатні старці – Божі 

люди, одухотворені згори 
посланці-пророки. Вони «сло-
вом» істини печуть серця 
людей. Вони витрачають 
себе заради Нього і спасіння 
ближніх. Присвячені Богові і 
удосвідчені Ним, Божі люди 
володіють нетлінним багат-
ством, дозволяючи всім за-
блуканим доторкнутися до 
Істини. Життя, служіння і 
творчість цих незвичайних 
людей дають можливість 
людству зануритися «в 
сутність речей», знайти сенс і 
прилучитися до божественної 
гармонії. Це правда, що «дім 
будується мудрістю, і розу-
мом ставиться міцно. А через 

пізнання кімнати наповнюються 
всіляким маєтком цінним та 
приємним» (Пр. 24:3-4). Ча-
руюча «печать розумності» 
просвітлює і сяє на обличчях 
Божих людей і донині! І морок 
фанатизму відступає… У нього 
немає іншого виходу…

Благодатні старці набу-
вають «вигляду раба сми-
ренного». Дух благодаті і 
розчулення заволодів ними. 
Керовані Святим Духом, на-
прочуд сильні милістю Божою, 
воно панують над своїми духов-
ними дітьми. Тихо, без всілякої 
пишноти і величі, приходять 
вони в наші життя. Приходять, 
щоб врятувати надломлене, 
зігріти любов’ю ледве тліюче, 
відпустити змучених на свобо-
ду. Вони, як і Христос-Спаси-
тель, схиляються дуже низько, 
щоб підняти надломлену оче-
ретину, перев’язати її зранені 
частини, відновити цілісність… 
Вони знову запалюють полум’я 
давно погаслої свічки; на руках 
своїх, «на лоні Своєму» (Іс. 
40:11) носять вони «овечок 
Христових». Душу свою «за 
друзів своїх» поклали, подвиг 
великодушності поклали на 
свої плечі…

Долаючи інстинкт само-
збереження і віковічну 
з а к о с т е н і л і с т ь 

байдужості, пробуджують вони 
каяття у тих, хто «на дні», і 
голос совісті починає звуча-
ти в душах грішників. Вони 
випромінюють очищувальний 
імпульс у темряву безбожного 
світу, на свій страх і ризик – 
правдиво і чесно – рухатися 
життям. Долаючи фатальне 
коло розпусного буття і вири-
ваючись на орбіту вічного сяєва 
світла, відкривають і для себе і 
для інших невимовні таємниці…

Євсевій Памфіл, батько 
церковної історії, залишив нам 
дивовижну розповідь про стар-
ця Іоанна. Повернувшись після 
смерті імператора Доміціана з 
острова Патмос в Ефес, вели-
кий апостол, прийшовши в одне 
місто, запровадив спокій серед 

братів і, помітивши гарного 
і палкого юнака, звернувся 
до тамтешнього єпископа: 
«Я цілком довіряю його тобі 
перед обличчям Церкви і 
Христа». Єпископ взяв до 
себе юнака, утримував його, 
опікав, оберігав і, нарешті, 
охрестив. Проте невдовзі 
він почав менше піклуватися 
і менше оберігав довіреного, 
позбавив пильної уваги… 
До юнака ж, завчасно ви-
пущеного на свободу на 
згубу йому, причепилися 
однолітки – явні ледарі… 
Спочатку вони водили його 
з одного розкішного бенкету 
на інший, потім повели вночі 
на злодійство… юнак по-
ступово звернув з прямого 
шляху і покотився просто 
у безодню… Він зібрав 
розбійницьку зграю і став її 
ватажком…

За якийсь час апостол 
знову відвідав церк-
ву в Ефесі. «Тепер 

віддай нам, єпископе, завда-
ток, якого я і Христос довірив 
тобі, чому свідком є церква, 
якою ти керуєш», - звернувся 
він до пастиря. Єпископ спо-
чатку злякався, думаючи, що 
його неправдиво звинува-
тили у розкраданні грошей, 
яких він не брав… «юнака і 
душу брата твого вимагаю», 
- владно промовив апостол. 
Тоді єпископ застогнав у 
глибині серця: «Помер він… 
для Бога; цілковитий негідник 
і, більше того, розбійник…». 
Тоді старець-апостол роздер 
на собі одяг і, гучно стогнучи, 
покрив ударами свою голову: 
«Коня мені дайте і когось у 
провідники…». І одразу ж 
поскакав від церкви…

Приїхавши, куди вказали, 
старець був захоплений 
розбійниками, але не тікав, 
не відпрошувався, а кричав: 
«Я по те й прийшов: ведіть 
мене до вашого ватажка». 
Той озброївся і стояв, че-
каючи його. Але пізнавши 
Іоанна, почав тікати від со-
рому. Іоанн забувши про свої 
роки, побіг за ним: «Дитино 
моя, чому ти тікаєш від мене, 
свого батька, від беззброй-
ного, від старого? Не бійся, 
в тебе є ще надія на життя! 
Я відповів Христу за тебе; 
якщо потрібно, смерть за 
тебе прийму, як прийняв її 
за нас Господь. Душу віддам 
за тебе». Розбійник слухав, 
потупившись, а потім ки-
нув зброю і, здригаючись 
у гіркому риданні, обхопив 
старця… Сльозами він хре-
стився вдруге…

Благодатними старцями 
благословляє Господь нам 
світ і донині. Хоча й неба-
гато їх, дуже небагато… ■

Иван ЛЕЩУК

“"Не любите мира, ни того, что в 
мире: кто любит мир, в том нет люб-
ви Отчей; ибо все, что в мире: похоть 

плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от 

мира сего.” (1 Ин. 2:15-16)

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Их жизнь – это чудеса 
терпения и выносли-
вости, это бесконеч-

ный тренинг любви, который 
начинается в 4 утра с молитвы 
Франциска Ассизского:

То, что начиналось как 
орден из 12 человек, сейчас 
насчитывает 300000 сотруд-
ников, которые трудятся в 
восьмидесяти странах мира, 
управляя там детскими до-
мами, клиниками для лечения 
СПИДа, лепрозориями...

В 1997 году матери Терезе 
была присуждена Нобелев-

ская премия и, принимая эту 
награду во имя «нежеланных, 
нелюбимых и не обласкан-
ных», она была одета в то же 
сари, которое было на ней в 
день основания ордена.

А средства, которые долж-
ны были быть потрачены на 
банкет, она попросила пере-
дать «моим людям».

Полем ее деятельности 
были горячие точки планеты: 
Северная Ирландия, Южная 
Африка, Ливан и т.д. В 1982 
году во время осады Бейрута 
мать Тереза убедила армию 
израильтян и палестинских 

Праздник длиной в жизнь
ИСТОРИЯ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

партизан прекратить пере-
стрелку, чтобы дать ей время 
вывезти 37 детей, закрытых во 
фронтовом госпитале.

Она называла себя ка-
рандашом в руках Бога, а ее 
мысли и высказывания можно 
найти не только в многочис-
ленных изданиях, но и в папке 
меню индийского ресторан-
чика, равно как и на стене 
основанного ею приюта для 
умирающих от СПИДа:

Жизнь — это шанс, не 
упусти его. Жизнь 
— это красота, 

удивляйся ей. Жизнь — 

это мечта, осуществи ее. 
Жизнь — это долг, исполни 
его. Жизнь — это игра, 
так играй! Жизнь — это 
любовь, так люби. Жизнь 
— это тайна, разгадай ее. 
Жизнь — это трагедия, 
выдержи ее. Жизнь — это 
приключение, решись на 
него.
Жизнь — это жизнь, спаси 
ее!
Жизнь — это счастье, 
сотвори его сам. Жить 
стоит. Не уничтожай свою 
Жизнь! ■

г-та Для Тебя

Начало на стр.8 Люди часто бывают нераз-
умными, нелогичными и 

эгоцентричными. 
Все равно прощай их.
Если ты добр, люди могут 

обвинить тебя в эгоистичных и 
скрытных мотивах. 

Все равно будь добр.
Если ты добьешься успеха, то 

получишь несколько ложных дру-
зей и несколько настоящих врагов. 

Все равно добивайся успеха.
Если ты честен и искренен, 

люди могут обмануть тебя. 
Все равно будь честным и 

искренним.
То, на постройку чего ты потра-

тил годы, кто-то может разрушить 

за одну ночь. 
Все равно строй.

Если ты обретешь душев-
ное равновесие и счастье, 

к тебе будут испытывать рев-
ность. 

Все равно будь счастлив.
То добро, что ты сделал 

сегодня, люди часто забудут 
завтра.

Все равно делай добро.
Отдавай миру самое лучшее, 

что у тебя есть, и этого может 
никогда не хватать. 

Все равно отдавай миру 
самое лучшее, что у тебя есть.

Мать Тереза
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Отрывок из книги Р.Уоррена «Це-
леустремленная жизнь».

Моя жизнь изменилась после того, 
как я обратился за психологической помощью

Пе р е с е л е н и е  в 
иную культурную и 
социальную среду 

является очень большим 
стрессом для многих се-
мей иммигрантов. Все эти 
факторы и стрессы могут 
негативно повлиять на 
взаимоотношения между 
членами семьи, родите-
лями и детьми (особен-
но, подростками) и могут 
даже вызвать серьезные 
последствия, такие как 
зависимость, депрессия и 
суицид. 

После трех месяцев 
проживания в иммигра-
ц и и ,  н а ш  б р а к  н а ч а л 
испытывать некоторые 
трудности. Мы  пытались 
выжить и подстроиться к 
новой жизни и культуре. 

При ограниченном зна-
нии английского языка и 
недостатке финансов, в 
нашей семье возникали 
конфликты, которые мы 
разрешали очень некон-
структивно. Постоянные 
споры, взаимные упреки 
и оскорбления - накапли-
вались как снежный ком. 
В результате, мое эмо-
циональное и душевное 
здоровье пришло в такое 
состояние, что я потерял 
интерес к жизни. Я чув-
ствовал себя очень плохо 
и впал в депрессию. У меня 
пропала всякая энергия 
для дальнейшей жизни, 
мне хотелось быть одному. 
До этого, я никогда не 
испытывал ничего подоб-
ного, и надеялся, что мое 

депрессивное сотояние 
пройдет само собой. Но 
шло время, и мой душев-
ный кризис усугублялся, 
депрессия не проходила, 
а только усиливалась. При 
этом, я испытывал чувство 
вины и стыда за свою, как 
мне казалось, несостоя-
тельность. В силу моего 
воспитания и убеждений, 
я всячески скрывал свои 
внутренние проблемы (де-
прессию) даже от самых 
близких своих родствен-
ников...

 Для того, чтобы лучше 
понять культуру и ментали-
тет выходцев их бывшего 
Советского Союза, нужно 
учитывать ту атмосферу, 
в которой мы жили и вос-
питывались. Системное 
нарушение человеческих 
прав и свобод, подавление 
политического и религиоз-
ного инакомыслия – было 
нормой. Что касается пси-
хических заболеваний, 
то в бывшем Советском 
Союзе на людях с данными 
заболеваниями лежало 
клеймо позора. Более того, 
лица с психическими за-
болеваниями, проходили 
принудительное лечение 

в спецбольницах, которые 
находились под надзором 
КГБ. Нужно также не за-
бывать, что психиатрия 
в СССР использовалась 
властью как инструмент 
наказания тех,  кто на -
ходился в оппозиции к 
официальному/правящему 
режиму. В числе тех, кто 
действительно был диа-
гностирован как психиче-
ски больной, было много 
людей с так называемыми 
пограничными расстрой-
ствами психики и не нужда-
ющимися в госпитализации 
в психиатрические больни-
цы. Тем не менее, они, на-
ряду с тяжело психически 
больными людьми, под-
вергались принудитель-
ному лечению и не могли 
этого избежать. При этом, 
пациенты с серьезными 
психическими болезнями 
находились в ужасных 
условиях и лечились не 
всегда правильными ме-
тодами. После выхода из 
психической больницы, 
все эти люди заносились 
в специальный список, из-
вестный полиции и другим 
государственным структу-
рам, что ограничивало их 

ПРАКТИКА ЖИЗНИ

В сорокалетнем возрасте я эмигрировал 
в Соединенные Штаты Америки из Украины, 
вместе с женой и двумя детьми. Как и многие 
иммигранты из стран бывшего Советского 
Союза, я испытывал определенные трудности, 
связанные с привыканием к новой обстанов-
ке/культуре, изучением английского языка, 
поиском работы. Не секрет, что языковые и 
культурные барьеры, изоляция, безработица, 
финансовые трудности и нестабильность – 
являются препятствиями, которые нужно пре-
одолеть большинству иммигрантов. 

гражданские права и при-
вилегии, часто лишало их 
возможности трудоустрой-
ства и вызывало другие 
проблемы в социализации.

В бывшем Совет -
ском Союзе психи-
ческое заболева-

ние рассматривалось как 
самая страшная болезнь, 
приносящая стыд и позор, 
распространяющийся как 
на самого больного, так и 
на его (ее) родственников. 
Психическое заболева-
ние считалось позорным 
и рассматривалось, как 
сумасшествие и безумие. 
По этой причине, большин-
ство славянских иммигран-
тов часто скрывают свою 
медицинскую историю, 
связанную с психическими 
заболеваниями и лечени-
ем. В местной славянской 
общине существует много 
личных контактов между 
людьми. Из-за этого, почти 
все знают друг друга и 
люди нелегко раскрывают 
свою душу и рассказывают 
о своих чувствах и пере-
живаниях. Как следствие, 
скрывая свои пережива-
ния, волнения и депрессии, 
страдающие люди усугу-
бляют свое психофизио-
логическое состояние, а 
процесс их выздоровления 
и преодоления болезни 
сильно задерживыается. 
Многие скрывают свои 
психические расстройства, 
стараясь удовлетворить 
ожидания общества, се-
мьи и родителей. И это не 
смотря на то, что в тайне, 
они очень сильно страдают 
от тревожных расстройств, 
депрессий, зависимостей и 
даже мыслей о суициде. Я 
говорю об этом, потому что 
на личном опыте испытал 
все последствия такого со-
стояния. Я в тайне боролся 
с депрессией и боялся 
рассказать об этом другим. 
Шло время, но депрессия 
не проходила. Я стано-
вился все более и более 
подавленным, печальным, 
терял контроль над собой и 
своей жизнью, все дальше 
и дальше устранялся от 

жены, детей и друзей...

К счастью, жизнь сло-
жилась так, что я 
услышал по радио 

(1690 АМ) о семинарах 
по вопросам психических 
заболеваний, которые ор-
ганизовывает Славянский 
Центр Помощи. В то время, 
ведущие радиопередач от-
крыто и откровенно обсуж-
дали проблемы психиче-
ских болезней и депрессий. 
Они также приглашали 
радиослушателей, нахо-
дящихся в душевном кри-
зисе, посетить бесплатные 
семинары. Я понимал, 
что мне нельзя терпеть 
свое состояние дальше, 
а потому принял решение 
посетить эти встречи и ис-
кать помощь со стороны...

В результате, я был 
очень тронут и впечатлен 
данными семинарами. В 
открытой и очень распо-
лагающей/доверительной 
атмосфере, ведущие семи-
нара рассказывали о пси-
хических расстройствах и 
заболеваниях, говорили о 
преодолении депрессии и 
предотвращении суицида, 
а также искренне убеждали 
всех страдающих от раз-
личных расстройств не 
стесняться обращаться 
за помощью и лечением 
к специалистам и врачам. 
Для меня эта встреча была 
очень и очень важной. 
После нее, я принял со-
знательное решение обра-
титься к специалистам. Так 
начался процесс моего вы-
здоровления и моя жизнь 
сильно изменилась… Если 
вы находитесь в депрессии 
или испытываете другие 
трудности не стесняйтесь 
обращаться за помощью к 
специалистам. Всегда есть 
выход! ■

Алекс
Alex was interviewed for this 

story in support of Sacramento 
County’s Mental Illness: It’s not 
always what you think project to 
reduce stigma and discrimination, 
p r o m o t e  m e n t a l  h e a l t h  a n d 
wellness, and inspire hope for 
people and families living with 
mental illness. To learn more, visit 
www.stopstigmasacramento.org. 
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ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ У ПОДРОСТКОВ

ла нервной и плаксивой, 
если у нее часто меняется 
настроение и желания – 
это тревожный сигнал как 
для родителей, так и для 
самого подростка.

С  р а н н е г о  д е т с т в а 
ребенку «транслируется 
стереотип поведения, при 
котором он приучается 
игнорировать, подавлять 
возникающие в разных 
ситуациях негативные 
чувства. Чтобы быть со-
циально приемлемым, 
принятым родителями, 
друзьями и учителями, 
ради одобрения ребенок 
учится скрывать и пода-
влять свои внутренние 
переживания. В ситуациях, 
неминуемо вызывающих 
злость, он старается «вы-
глядеть прилично», как его 
учили, то есть не злиться, 
улыбаться, чтобы не стать 
отверженным». В самый же 
сложный период интенсив-
ного взросления, который 
сопровождается также гор-
мональными перестройка-
ми, напряжение копится 
и нарастает, как снежный 
ком. И, к сожалению, не-
редко подростки снимают 
внутреннее (душевное) 
напряжение – алкоголем, 
наркотиками, сексом, де-
виантным поведением. 
Если уровень тревожности 
и страха увеличивается и 
начинает зашкаливать – у 
подростка случаются так 
называемые панические 
атаки.

К факторам, провоциру-
ющим развитие панических 
атак у подростков, можно 

отнести  острые стрессор-
ные воздействия (смерть 
близких, болезнь или не-
счастный случай, развод 
родителей); абстрактные 
факторы, действующие по 
механизму идентификации 
или противопоставления 
(фильмы, книги и т. д.); 
биологические (гормо -
нальные перестройки  и 
т.д.); физиогенные (злоу-
потребление алкоголем; 
метеотропные факторы; 
чрезмерные физические 
нагрузки).  Замечено, что 
паническим атакам наи-
более подвержены под-
ростки, которые имеют 
повышенную чувствитель-
ность к тревожности (тре-
вожно-мнительные черты 
характера и проявления 
психической незрелости 
в виде повышенной впе-
чатлительности и внуша-
емости). Это тенденция 
к гипертрофированному 
восприятию человеком 
р а з л и ч н ы х  т е л е с н ы х 
ощущений, имеющих от-
ношение к беспокойству. 
Например, если у под-
ростка возникло болевое 
ощущение или дискомфорт 
в области кишечника, он 
воспринимает это, как при-
ступ аппендицита.

Как правило, паниче-
ские атаки могут со-
провождаться ярко 

выраженными и крайне 
неприятными симптомами: 
учащенное сердцебиение 
(до 200 ударов в минуту) на 
фоне приступа страха, чув-
ство сильнейшей тревоги; 
ощущение ужаса, предчув-
ствие чего-то страшного и 
трагического. Подросток 
начинает задыхаться, по-
теть, скачет давление; 
ему кажется, что он сейчас 
сойдет с ума или умрет, 
ощущает, что «уходит», 

теряет сознание, связь с 
реальностью. В теле может 
ощущаться тремор (дро-
жание), слабость, все это 
происходит на фоне силь-
нейшей беспомощности, 
невозможности что-то из-
менить, из-за этого паника 
усиливается еще больше. 
Возникает бессонница, 
депрессия, угнетенное со-
стояние.

Некоторые подростки 
рассказывают, что их начи-
нают преследовать мысли 
о неминуемой расплате, 
близкой смерти. При этом 
возникает головокружение, 
наблюдается полуобмо-
рочное состояние. В том 
числе, нарушается сердеч-
ный ритм, немеют пальцы 
на руках и ногах, человека 
бросает то в холод, то в 
жар. Может начаться не 
только тошнота, но и рвота. 
Во время панической атаки 
подростки могут ощущать 
боль в грудной клетке, 
затрудненное дыхание, 
спазмы в желудке, кишеч-
нике. При этом внутрен-
нее напряжение может 
продолжаться достаточно 
длительное время. Все эти 
симптомы и проявления 
ни в коем случае нельзя 

игнорировать, поскольку 
последствия могут быть 
самыми печальными - 
нервные срывы или даже 
мысли о суициде.

В настоящее вре-
мя максимально 
вероятными при-

чинами панических атак 
у подростков считаются 
социальные факторы. От-
мечено, что панические 
расстройства часто наблю-
даются у тех подростков, 
которые в детском воз-
расте подверглись сексу-
альному или физическому 
насилию. Нередко «первые 
панические атаки у под-
ростков являются след-
ствием серьезной болезни, 
сильного стресса, или при-
ема определенных медика-
ментов, которые усилили 
активность части мозга, 
отвечающей за реакцию 
страха. В любом случае, 
данную проблему необхо-
димо решать с помощью 
врачей».  Медицина не 
дает точных ответов, по 
какой причине подростки 
страдают паническими 
атаками, но даже с учетом 
индивидуальной биологи-
ческой уязвимости, образа 

мышления, и прочими фак-
торами, своевременное 
лечение всегда успешно. 

«Он нам ничего не рас-
сказывает, не разговарива-
ет с нами, целыми днями 
сидит в комнате один», 
– типичные жалобы роди-
телей подростка на приеме 
у доктора. Важно не за-
бывать, что излечение от 
панических атак в кабинете 
специалиста возможно, 
«это состояние хорошо 
поддается коррекции, и 
возможно избавиться от 
них насовсем без приме-
нения медикаментозной 
терапии». 

Но это сложная работа, 
в которую должны быть 
вовлечены, по возмож-
ности, все члены семьи 
– значимые для ребенка 
взрослые и он сам. Психи-
ческое состояние ребенка 
должно быть приоритетом 
родителей. Если вас на-
стораживает состояние 
подростка, если вы видите 
тревожащее вас поведение 
или симптомы, присущие 
панической атаке, срочно 
обращайтесь за помощью 
к специалистам. ■

Иван ЛЕЩУК

Как известно, склонность к возникновению 
различных страхов – типичная особенность 
так называемых психогенных заболеваний и 
других форм патологии в детском возрасте. 
В определённые же, особенно критические 
моменты жизни, страх может переходить в 
панику. 

Известно также, что 
подростковый воз-
раст в жизни чело-

века имеет свои сложности 
и отличается особой уязви-
мостью в эмоциональном 
и психологическом плане; 
подростковые годы - это 
очень «подходящий» пери-
од для начала панических 
атак. 

Ученые считают, что 
паника случается, когда в 
организме подростка на-
капливается «критическое 
количество невыраженной 
злости из-за постоянного 
нарушения границ его лич-
ности». Это связано с тем, 
что в период интенсивно-
го взросления подросток 
многократно сталкивается 
с конфликтными ситуаци-
ями и обстоятельствами, 
вызывающими негативные 
мысли, переживания и 
чувства. Это конфликты 
в школе, острая критика 
взрослых, постоянное дав-
ление со стороны родите-
лей и учителей, различные 
напряженные ситуации 
общения со сверстниками. 
В подростковом возрасте 
дети нередко чувствуют 
себя одиноким и брошен-
ными. При этом, у девочек 
панические атаки случа-
ются гораздо чаще, чем у 
мальчиков. Это объясняет-
ся тем, что женский пол от 
природы более чувствите-
лен и эмоционален. И спе-
циалисты предупреждают, 
что не стоит воспринимать 
симптомы панических атак 
у девочек, как «дамские ка-
призы». Если девочка ста-

По материалам научной периодики

КРОКИ ДО ЗДОРОВ'Я

Варто відзначити, що 
зелень має безліч 
корисних властиво-

стей, зокрема містить вели-
ку кількість різноманітних 
вітамінів та мікроелементів. 
Також здатна покращити 
смак, майже будь-якої стра-
ви. Низькокалорійність зеле-
них рослин здатна поліпшити 
обмін речовин і тим самим 
допоможе з легкістю позбави-
тися зайвих кілограмів. 

Компонентів та речовин, 
які потребує наш організм для 
активної діяльності та життя 
у зелені набагато більше, 
ніж в інших продуктах, таких 
як м'ясо, риба, хліб чи інших. 

Корисні властивості 
зелені кропу

Кріп життєво необхідний 
для діабетиків та людям із 
підвищеним холестерином 
в крові. 

Кріп відзначається низь-
ким вмістом калорій та 

зовсім не містить 
холестерину. 
Наприклад в 

100 гр. кро-
пу є 100 мг 
вітаміну С і 

335 мг калію. 
При  цьому 

він містить багато 
антиоксидантів, вітамінів В, 
АА, РР, Е та харчових во-
локон, завдяки яким зменшує 
кількість цукру в крові. Також 
це ефективний засіб покра-
щити травлення, позбутися 
головної болі та безсоння. 
Крім того, кріп використову-
ють для профілактики раку. 

Корисні властивості 
зелені базиліку

Пряна  рослина ,  я ка 
м а є  я с к р а в о  в и р а ж е н і 
лікарські властивості. Це 
прекрасний антисептик та 
імуностимулятор. Базилік має 
сечогінну, антибактеріальну 
дію, нормалізує температуру 
при респіраторних захворю-
ваннях, зменшує тривожність 
та негативні наслідки стресу. 
Отже, базилік застосовують 
при лихоманці, каменях в 
нирках та респіраторних за-
хворювань.

Науково доведено, що 
базилік покращує кровообіг і 
діяльність дихальних шляхів, 
стабілізує рівень цукру в 

крові і захищає організм від 
виникнення раку. Крім того, 
це смачна і корисна кулінарна 
приправа.

 
Корисні властивості 

зелені цибулі
Цибуля складається на 

90% із води. Решта 10% 
складають харчові волокна, 
мінерали та вітаміни. В 100 
гр. зеленої цибулі міститься 
денна норма вітаміну С. Та-
кож у ній є каротин, ефірні 
масла, вітаміни А і В, цинк, 
залізо, калій, магній та багато 
інших корисних речовин. 
Наявність цинку, фтори та 
кальцію покращує стан во-
лосся, зубів та нігтів. 

Свіжу цибулю ви -
користовують для 
профілактики за-

студи, авітамінозу та для 
покращення травлення.

Зелена цибуля прекрас-
ний засіб для боротьби з 
анемією, запаленнями та 
погіршення травлення або 
підвищення кров’яного тиску.

Також зелена цибуля 
з давніх-давен вважала-
ся збуджуючим засобом, 
оскільки містить афродизіаки.

Корисні властивості 
зелені руколи

Це вид  салату  з 
приємним запахом, 
який цінується через 

вміст каротину та велику 
кількість вітаміну С. Також є 
багатою на вітаміни Е, В, А, 
К та мікроелементи, такі як 
цинк, магній, натрій, фосфор, 
марганець, залізо та мідь. У 
100 гр. руколи є всього лиш 
25 калл. та добова норма 
вітаміну К. 

Рукола  корисна  для 
профілактики та лікування 
різних видів раку. Також, 
як і багато інших зелених 
листових овочів, омолоджує 
шкіру і  розгладжує малі 
зморшки на лиці. Крім того, 
руккола покращує травлення 
та зміцнює імунну систе-
му, знижує цукор у крові, 
врегульовує водно-сольо-
вий обмін, підвищує рівень 
гемоглобіну.

 
Корисні властивості 

зелені селери
Гіппократ – древній му-

дрець, вважав селеру не 
тільки овочем, але й ліками. 
Завдяки своєму унікальному 
складу, селера здійснює 
загальнозміцнюючі, очищуючі, 
а головне омолоджуючі дії на 
організм. 

Дієтологи у світі селеру на-
зивають овочем із "від’ємною 
калорійністю", оскільки вона 
дає багато корисних речовин 
організму всього лиш при 18 
калл. у 100 гр. продукту.

До складу входять вітаміни 
В, А,  Е,  С,  К,  фолієва, 
аскорбінова, щавлева кисло-
та. Також селера багата на 
мінеральні солі кальцію, калію, 
фосфору, натрію. 

Саме завдяки великому 
вмісту перерахованих корис-
них речовин, листя селери 
захищає організм від онкозах-
ворювань, бактерій та грибків, 
також покращує обмін речовин 
та травлення. Також добре 
дезинфікує ротову порожнину, 
стінки шлунку та кишківника.

Селера сприяє виведенню 
солей із організму, попереджає 
виникнення серцево-судинних 
захворювань та допомагає 
лікувати похмілля.

 
Корисні властивості 

зелені фенхеля
Фенхель використовується 

не тільки в кулінарії, але 
і в медицині. Ця росли-
на використовується 
у  в и г о т о в л е н н і 
освіжувачів рота 
та зубної пасти.

В ж и в а н н я 
фенхеля у їжу 
допомагає 
вилікувати 
а н е м і ю , 
р о з л а д и 
травлення, за-
пори, діарею, 
р і з н о м а н і т н і 

респіраторні захворювання.
Також відомо, що він має 

позитивні гормональні дії на 
жіночій організм та регулює 
менструальний цикл.

 Корисні властивості 
зеленої капусти

Неймовірно, але капуста 
містить більше вітаміну С, 
ніж апельсин. Саме тому 
вона є потужним натураль-
ним антиоксидантом, таким 
чином укріплює організм, 
захищає від різноманітних 
захворювань.

Особливо корисною є для 
лікування мозкових та невро-
тичних захворювань. ■

здоровье.инфо

Корисні властивості зелені
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После массового со-
ревнования по бегу, 
каждый победитель 

получил призы за первенство. 
Для всех детей была возмож-
ность попрыгать в надувных 
домиках. В конце спортивной 
программы было организовано 
перетягивание каната. В этом 
году на нашем празднике осо-
бое внимание детей привлек к 
себе волонтер клоун Дмитрий 
Назаров. Он делал из наду-
вных шариков разных зверей 
и всякие фигурки.

Культурная программа за-
нимает одно из важных мест 

на каждом нашем празднике. 
В этом году у нас выступал 
Украинский народный артист, 
оперный певец, кобзарь Ва-
силий Нечэпа. Он исполнил 
профессионально несколько 
украинских народных песен. 
Наш праздник приобрел 
торжественности с духовым 
оркестром под руководством 
Олександра Журавля.

Как и всегда, неотъемле-
мая часть нашей программы 
- выступление воспитанников 
Георгия и Ирины Арабаджи от 
Украинского клуба по сохра-
нению культурного наследия. 
Этот детский танцевальный 

коллектив кааждый раз ра-
дует всех присутствующих 
украинскими национальными 
танцами.

Ни одно мероприятие не 
может состояться без спонсо-
ров, и следует поблагодарить 
их за поддержку. В этом году 
спонсорами «Четырнадцатого 
ежегодного дня безопасности, 
здоровья и труда» были: SMUD, 
Health Net, Sacramento DHHS, 
Sacramento DHA, Ukrainian 
Federal Credit Union, Union 
Bank, California Endowment. 
Спонсорам, поддержавшим это 
мероприятие мы очень благо-
дарны. В заключении этого 

мероприятия были разыграны 
ценные призы и велосипеды. 
Многим повезло выиграть со-
всем бесплатно хорошие вещи, 
и для этого надо было только 
прийти на это мероприятие, 
зарегистрироваться и получить 
лотерейный билет.

Славянский центр по-
мощи организовал 
сбор опросной анке-

ты на определение, в каких 
программах нуждается Сла-
вянская община в Сакраменто. 
Для участников в этом вопросе 
были разыграны новый пыле-
сос и кухонные электрические 
приспособления... Многим в 

этот раз повезло выиграть 
велосипеды, много разных 
игрушек и ценных подарков. 

Хочу сердечно поблаго-
дарить всех волонтеров и ор-
ганизаторов «Четырнадцатого  
ежегодного дня безопасности, 
здоровья и труда» за помощь 
в организации этого меропри-
ятия. Ведь это уникальная воз-
можность для нашей общины 
отдохнуть, получить полезную 
информацию и выиграть цен-
ные призы. Мне было очень 
приятно видеть как мой внук 
Давид Ромасьо с азартом по-
могал делать хот-доги, за что 
удостоился вознаграждения. 

Он получил массу удоволь-
ствия, что он на уровне со 
взрослыми мог делать то, что 
мог. Было весело, полезно и 
приятно на нашем празднике.

Если Бог продлит жизнь, 
мы приглашаем вас на «Пят-
надцатый ежегодный день 
безопасности, здоровья и 
труда», который состоится 
13 мая 2017 года в Кармайкл 
парке. Следите за дополни-
тельными объявлениями в 
газете и  радио. ■ 

Исполнительный 
директор СЦП 

Роман Ромасьо

Начало на стр.7
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