
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 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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Ласкаво просимо на 15-ий Слов'янський 
день Здоров'я, безпеки та праці

Продовження на стор. 7

13 травня 2017 року з 11:00 АМ до 3:00 РМ в 
Кармайкл парку (Carmichael park) Сакраменто 
відбудеться 15-тий  "День Безпеки, Здоров'я та 
Праці" для Слов'янської громади. 

Як розповів Ро-
ман Ромасьо, 
в и к о н а в ч и й 

директор орган ізац і ї 
Slavic Assistance Center, 
гостей і  в ідв ідувачів 
очікує цікава і корис-
н а  і н ф о р м а ц і я  в і д 

учасник ів  щодо осо -
бливостей і типів стра-
хування, можливостей 
з  працевлаштування 
і  медичного обслуго-
в у в а н н я ,  б е з п е к и  в 
повсякденні та у над-
звичайних ситуаціях. 

Також цього року 
С л о в ' я н с ь к и й  
фестиваль-яр -

марок вразить своєю 
к о н ц е р т н о ю  п р о г р а -
мою,  у  як ій  в і зьмуть 
участь  в ідом і  творч і 
колективи і виконавці 
м іжнародного  р і вня , 
такі, як духовий оркестр 
під керівництвом Олек-
сандра Журавля. 

Продолжение на стр. 8

нет, Он воскрес» (Матфея 28:6)
Самым важным событием 

в истории человечества была 
смерть и воскресение Иисуса 
Христа. Апостол Павел писал: 
«а если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша» (1 Коринфянам 
15:14)

Читая про первую церковь, 
мы обнаруживаем, что цен-
тральной темой свидетель-
ства первых христиан был 
факт того, что распятый Иисус 
Христос воскрес из мертвых. 
Сегодня мы обычно слышим 
проповедь о воскресении каж-
дую Пасху, но, похоже, это 
единственный раз в году. Тем 
не менее, в проповеди апосто-
лов крест и воскресение были 
постоянными темами. Крест 
и воскресение связаны по 
смыслу: предполагается, что 
они связаны. 

Но насколько другая 
была эпитафия на 
могиле Иисуса! Она 

не была написана золотом или 
высечена из камня. Она была 
сказана устами ангела и была 
по смыслу совершенно проти-
воположна тому, что написано 
на других гробницах: «Его здесь Продовження на стор. 5

"Отже, перш над усе я благаю чинити молит-
ви, благання, прохання, подяки за всіх людей," 
(1Тим.2:1)

В Слові Божому, як у 
Старому Заповіті, 
так і у Новому дуже 

багато написано про молит-
ву. Бог бажає, щоб люди 
молилися, щоб виявляли 
свої бажання, щоб дякува-
ли Господу і прославляли 
Його святе ім’я. 

Є різні види 
молитви.

1. Є особисті молитви. 
(Мтв.6:6)

Ісус давав пораду: "А 
ти, коли молишся, увійди 
до своєї комірчини, за-
чини свої двері, і помолися 
Отцеві своєму, що в таїні; 
а Отець твій, що бачить 
таємне, віддасть тобі явно." 

2. Є молитви сімейні.
Це коли молиться вся 

сім’я, як домашня церква.
3. Є прилюдні молитви.
"І приходить один із 

старших синагоги,  на 
ймення Яір, і ,  як поба-
чив Його, припадає до 
ніг Йому, і дуже благає 
Його та говорить: Моя 
дочка кінчається. При-
йди ж, поклади Свої руки 
на неї, щоб видужала та 
жила!... І пішов Він із ним. 
За Ним натовп великий 
ішов, і тиснувсь до Нього." 
(Мар.5:22-24) І таких при-
людних молитов є багато, 
про які написано в Єванге-
лії. (Мтв.17:17-21)

Я люблю ходить на старые кладбища в разных 
частях света. Когда мы бродим среди могил и 
смотрим на надгробия, или идем в церковь и ос-
матриваем древние памятники, мы видим надписи 
на большинстве из них: «здесь покоится …» за этим 
следует имя человека, дата смерти и, возможно, 
несколько фраз, характеризующих усопшего. 

Христос Воскрес!
Дорогие друзья, 

братья и сестры!
Коллектив 

Славянского 
центра помощи и 
редакция газеты 

"Слово и Дело" 
поздравляет Вас 

с радостным 
праздником 
Христового 

Воскресения!
Христос Воскрес!

Божиих Вам 
благословений!

Воистину Воскрес!



В цілому, корупція поши-
рена у всіх регіонах України, 
за винятком західної частини.

У МВФ заявили, що коруп-
ція в Україні поширена у всіх 
регіонах, особливо в Києві, а 
найнижчий її рівень - на заході 
країни.

Про це сказано в дослі-
дженні на сайті представни-
цтва Фонду в Україні.

"Корупція дуже поширена 
в більшій частині країни, осо-
бливо складна ситуація в 
Києві. Проте, як виявилося, 
компанії, розміщені на заході, 
мають справу з більш низьким 
рівнем корупції", - вважають 
у МВФ.

Відзначається, що високий 
рівень корупції може підірвати 
перспективи економічного 
зростання, оскільки створює, 
зокрема, перешкоди для при-
ватних інвестицій.

"Зниження рівня корупції є 

МВФ: У Києві найбільший рівень корупції

Президент  Беларуси 
Александр Лукашенко и 
Президент Украины Петр 
Порошенко сегодня при-
няли совместное заявление 
о необходимости продо-
лжать работу по ликвида-
ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Об 
этом глава белорусского го-
сударства заявил на встрече 
с представителями СМИ по 
итогам переговоров с укра-
инским коллегой, сообщает 
БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, 
что работы в этом направ-
лении будет еще больше, 
несмотря на то, что стороны 
уже много сделали. При этом 
важно идти нога в ногу и 
привлекать к этой проблеме 
общественное внимание 
всей планеты. 

«Мы приняли соответ-
ствующее заявление», - 
сказал он.

В свою очередь Поро-
шенко отметил, что Бела-
русь и Украина наладили 
эффективное сотрудниче-

Лукашенко и Порошенко 
сделали совместное заявление

ство в работе по ликвида-
ции последствий аварии на 
ЧАЭС. Так будет и в даль-
нейшем, особенно с учетом 
строительства в Беларуси 
собственной атомной стан-
ции, отметил Президент 
Украины. 

« С е г о д н я  с о с т о я л -
ся важный диалог, каса-
ю щ и й с я  б е з о п а с н о с т и 
ядерных объектов, воз -
можного сотрудничества 
в  э к с п л у а т а ц и и ,  с т р о -
ительстве, обращении с 
ядерными отходами. Мы 
договорились продолжить 

очень важную дискуссию на 
взаимовыгодной основе», - 
обратил он внимание.

Встреча глав государств 
состоялась в очередную 
годовщину аварии на ЧАЭС. 

Президенты посетили 
сегодня атомную станцию, 
ознакомились со строитель-
ством новых укрытий и хра-
нением ядерного топлива. 
На ЧАЭС, а также на терри-
тории Беларуси Лукашенко и 
Порошенко почтили память 
погибших во время ликви-
дации аварии. ■

novosti.dn.ua

вкрай важливим для приско-
рення процесу економічного 
зближення з іншими європей-
ськими країнами", - підкреслю-
ють у МВФ.

У Фонді резюмували, що 
однією з головних проблем 
в Україні є "концентрація по-
літичної і економічної влади 
в невеликій групі осіб, які 
можуть перешкоджати впро-

вадженню ефективних заходів 
щодо боротьби з корупцією".

Нагадаємо, що в цьому мі-
сяці Україна очолила рейтинг 
корупційних країн.

 
Також відзначимо, що МВФ 

погіршив прогноз зростання 
економіки України в 2017 
році. ■

korrespondent.net
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Новини в Україні

Президент заявив, що 
також домовився про від-
новлення кооперації між 
українськими і білоруськи-
ми підприємствами. 

Президент Петро По-
рошенко заявив, що до-
мовився з  б ілоруським 
колегою Олександром Лу-
кашенком про розширення 
ринку Білорусі для укра-
їнських товарів і послуг. 
Про це сказано на сайті 
президента.

"Ми домовилися про 
те, щоб розширити ринки 
Білорусі для українських 
товарів і українських по-

Порошенко: Білорусь розширить ринок 
для України

слуг. Ми чекаємо білоруські 
підприємства в тендерах на 
будівництво доріг в Україні, 
а українські будівельники 
чекають тендерів на будів-
ництво в Білорусі", - заявив 
Порошенко.

За його словами, під 
час зустрічі була досягнута 
домовленість розробити і 
підписати угоди про віднов-
лення виробничої коопера-
ції між українськими і біло-
руськими підприємствами. 

"Ми бачимо користь від 
взаємовигідної співпраці, у 
тому числі й від машинобу-
дування. Ми домовилися 

дати доручення розроби-
ти і підписати угоди про 
відновлення виробничої 
коопераці ї  між нашими 
підприємствами", - сказав 
Порошенко. 

Нагадаємо, що під час 
зустрічі Лукашенка і По-
рошенка в Білорусі укра-
їнський президент також 
заявив, що мінські домов-
леності є безальтернатив-
ним планом. 

Лукашенко, своєю чер-
гою, заявив, що Білорусь 
засукає рукави заради миру 
в Україні. ■

korrespondent.net

Окупованій проросійськи-
ми терористами частині 
Луганської області 25 квіт-
ня відключили постачання 
електроенергії через борг 
у розмірі 5,2 мільярда гри-
вень.

Про відключення елек-
троенергії повідомляє "Укре-
нерго", а про борг - заступник 
міністра з питань окупованих 
територій Георгій Тука.

"Заборгованість  "Лу -
ганського енергетичного 
об’єднання" перед енерго-
ринком складає 5,2 млрд 
грн. Цей борг розподілений 
умовно між контрольованою 
і неконтрольованою терито-
рією – приблизне співвідно-
шення 50/50", - сказав він в 
ефірі телеканалу ICTV.

Тука повідомив, що за 
останній період підпри-
ємства, як і  споживають 
електроенергію на контр-
ольованій території, роз-
раховуються 100-відсотково, 
натомість підприємства, які 
споживають електроенер-
гію на неконтрольованій 
території, "продовжують 
розраховуватися на 0%".

Заступник міністра на-
гадав, що після того, як бо-
йовики "віджали" українські 
підприємства, будь-які роз-
рахунки за спожиту електро-
енергію на непідконтрольних 
територіях припинилися.

Як повідомляла "УМ",  
ТОВ "Луганське енергетичне 
об'єднання" з 25 квітня, згід-
но з рішенням Міністерства 
енергетики та вугільної про-
мисловості України та ДП 
"Енергоринок", припинить 
поставки електроенергії в 
неконтрольовану Києвом 
частину Луганської області.

"Луганське енергетичне 
об'єднання" неодноразово 

зверталося до уряду Укра-
їни з проханням прийняти 
рішення про обмеження або 
припинення подачі електро-
енергії на неконтрольовану 
територію через відсутність 
ї ї  оплати,  що провокує 
борги української компанії 
та загрожує стабільності її 
роботи.

У той же час Національна 
енергетична компанія Укре-
нерго повідомила, що причи-
ною припинення є несплата 
протягом тривалого часу 
за поставлену і спожиту на 
неконтрольованій території 
електроенергію. ■

umoloda.kiev.ua

Окупованій Луганщині відключили світло 
через борги в 5,2 мільярда гривень

Всеукраїнський перепис 
населення, який Кабінет 
Міністрів планує на грудень 
2018 року, може коштувати 
держбюджету чималу суму.

Загалом перепис насе-
лення обійдеться в 1 мі-
льярд гривень. Про це в 
ефірі телеканалу Zik заявив 
віце-прем'єр Павло Розенко.

"Це має бути серйозне 
політичне рішення, оскільки 
перепис населення коштує 

близько 1 мільярда гривень", 
– заявив Павло Розенко.

Як пише "Українська 
правда", у вересні 2013 
року Кабмін переніс про-
ведення перепису з 2013 
року на 2016 рік. Згодом 
у грудні 2015 року Кабмін 
переніс Всеукраїнський 
перепис населення з 2016 
на 2020 рік. Проте міністр 
соціальної політики Андрій 
Рева ініціював перенесення 

Всеукраїнського перепису 
населення з 2020 року на 
грудень 2018 року.

Читайте також: Уряд 
готується ввести загальне 
декларування для українців

Нагадаємо, що єдиний 
офіційний Всеукраїнський 
перепис населення за часів 
незалежності відбувся 5 
грудня 2001 року. ■

24tv.ua

У яку неймовірну суму може обійтися 
Україні перепис населення
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Г о л о в а  п р а в л і н н я 
"Райффайзен банку Аваль" 
В о л о д и м и р  Л а в р е н ч у к 
погодився очолити На -
ціональний банк України. 
Тепер його кандидатуру 
має підтримати парламент.

Про  це  "24 "  Каналу 
розповіло поінформоване 
джерело в НБУ.

"Лавренчук погодився 
очолити  Нац іональний 
банк України, справа тепер 
за Верховною Радою", – за-
значив співрозмовник "24" 
Каналу.

Як додає джерело, Лав-

ренчук,  зарплата якого 
зараз складає близько 500 
тисяч гривень на місяць, 
готовий погодитись на зна-
чно меншу суму, оскільки 
він має амбітні плани.

Зазначимо, що Володи-
мир Лавренчук зараз очо-
лює дочірню структуру ав-
стрійської групи Raiffeisen 
Bank International в Україні 
з 2005 року. У банківській 
сфері він почав працювати 
ще в радянські  часи,  в 
епоху незалежної України 
працював в Ощадбанку, 
в 1997-2002 роках займав 

посаду голови правління 
АО "Укрінбанк".  В 2002 
ув ійшов до ради прав -
ління "Райффайзенбанк 
Україна".

Нагадаємо, що голова 
НБУ Валерія Гонтарева 
заявила про відставку 10 
квітня. Держрегулятором 
наразі тимчасово керує 
перший заступник Валерії 
Гонтаревої – Яків Смолій.

Ран іше  потенц ійним 
кандидатом на посаду гла-
ви НБУ називали Сергія 
Тігіпка. ■

24tv.ua

Лавренчук погодився замінити Гонтареву 
на посаді глави НБУ, – джерело



Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1111 Howe Ave. Suite 150 Sacramento, CA 95825

- 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
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"Я вам заповітую Царство, як 
Отець Мій Мені заповів." (Лук.22:29)

Багато людей в 
житті, прожива-
ючи на землі, не 

розтрачають всіх своїх 
надбань на світі, а ще 
залишають своїм нащад-
кам, рідним і близьким у 
виді заповіту чи завіщан-
ня. Є люди мільйонери 
чи мільярдери, котрі пев-
ні кошти завіщають чи 
відписують на сирітські 
будинки, лікарні чи інші 
благодійні міроприєм-
ства.

В даному випадку , 
такі як ми, котрі жили в 
країнах соціалізму "за-
ледве вижили самі, там 
де стратеги атеїзму ду-
шили християн в ярмі". 
В умовах переслідуван-
ня, не те що для дітей 
дбати, а й самих дітей 
забирали у батьків на 
виховання атеїстичної 
влади.  Переїхавши в 
Америку, як біженці з 
двома валізками ми тут 
побачили благотворну 
(гуманну) зустріч і ви-
явлений різний комфорт, 
матеріальні  і  духовні 
Б о ж і  б л а г о с л о в і н н я ! 
"Усе, що потрібно для 
життя та побожности, 
подала Його нам Божа 
сила!" (2Пет.1:3) Тут на-
шим пожилим дали SSI 
(матеріальне соціальне 
забезпечення), для сі-
мейств надають позику, 
щоб могли купити житло 
чи авто. Хто не бажає 
мати дім, може жити в 
апартаментах. 

У християн хоча не-
має земних скарбів для 
нащадків, зате є щось 
вище: "Я вам заповітую 
Царство, як Отець Мій 

Мені заповів." (Лук.22:29) 
І радість в Господі біль-
ша земної. (Пс.4:8) 

Ми вже бачили тих, 
котрі надіялись на земну 
спадщину, раділи нею і 
уповали. Але без Бога 
пішло все на наркотики, 
п'янство і блуд. Задо-
волення автомобілем 
закінчувалося аварією. 
Утіха домом закінчува-
лася конфіскацією за 
госпіталь чи пожаром! 
"Є лихо болюче, я бачив 
під сонцем його: багат-
ство, яке бережеться 
його власникові на лихо 
йому, і гине багатство 
таке в нещасливім ви-
падку, а родиться син і 
немає нічого у нього в 
руці: як він вийшов нагий 
із утроби матері своєї, 
так відходить ізнов, як 
прийшов, і нічого не ви-
несе він з свого труду, 
що можна б узяти своєю 
рукою!..." (Екл.5:12-14)

Кожна річ тут на 
землі, як і саме 
життя людини - є 

проминуще, непостійне і 
ненадійне! Але те, що в 
Бозі - вічне, гарантійне і 
надійне! І Спаситель Ісус 
Христос є посередник 
кращого заповіту, який 
на кращих обітницях уза-
конений. (Євр.8:6) "А оце 
та обітниця, яку Він Сам 
обіцяв нам: вічне життя." 
(1Iван.2:25) "Бо для вас 
ця обітниця, і для ваших 
дітей, і для всіх, що да-
леко знаходяться, кого б 
тільки покликав Господь, 
Бог наш." (Дiї.2:39) Хоча 
це місце говорить про 
обітницю Святого Духа, 
то якраз і є завдатком 

нашої  християнсько ї 
спадщини - запечатання 
чи хрещення Святим 
Духом! (Еф.1:13-14)

Читаючи Біблію Слово 
Боже ми бачимо,  що 
Господь Бог заповідає 
людям про їх майбут-
нє. Який вибір зробить 
людина,  таке буде ї ї 
життя земне і вічність! 
"Хай не буде тобі інших 
богів передо Мною! Не 
роби собі різьби і всякої 
подоби з того, що на небі 
вгорі, і що на землі долі, і 
що в воді під землею.Не 
вклоняйся їм і не служи 
їм, бо Я Господь, Бог 
твій, Бог заздрісний, що 
карає за провину батьків 
на синах, на третіх і на 
четвертих поколіннях 
тих ,  х то  ненавидить 
Мене, і що чинить ми-
лість тисячам поколінь 
тих, хто любить Мене, 
і  хто держиться Моїх 
заповідей." (Вих.20:3-6; 
Повт. 5:7-10) Це перша 
і друга заповіді. А 5 за-
повідь з обітницею теж 
на заставах в ідносин 
батьків і дітей: "Шануй 
свого батька та матір 
свою, як наказав був тобі 
Господь, Бог твій, щоб 
довгі були твої дні, і щоб 
було тобі добре на землі, 
яку Господь, Бог твій, 
дає тобі ."  (Повт.5:16; 
Еф.6:1)

І як приклад послуху 
описаний в 35 роз-
ділі  книги Єремі ї 

про Єгонадава ,  сина 
Рехавового, якому за-
повітуваний і його дому 
- Заповіт вічного свя-
щенства, що стоятиме 
перед Богом по всі дні! 
(Єр.35:19) Ми, батьки, в 
наші дні, як колись хоті-
ли б заповідати і своїм 
нащадкам, хоч головніші 

ПРОПОВІДЬ

Заповіт нащадкам

Заповіт нащадкам 
Що для нащадків передати?
Що заповітувати їм?
Чи  золота надбати в дім?

Ми із країн соціалізму
Заледве вижили самі,
Там де стратеги атеїзму
Душили християн в ярмі.

В людей ми бачили мільйони
І золото в панів було,
Їх дітям послужили вони
Лиш на наркотики і зло!

Все на землі тут проминуще,
Короткоденне, ненадійне,
Лиш все, що в Бозі - вічносуще
Благословенне, гарантійне!

Оперті Божі Заповіти (Євр.8:6)
На обітницях неізмінних 
Заповідь "Господа любити!" (Мрк.12:29)
Є більшого від усіх іних!

ПОЕЗІЯ

Бог заповітував нам царство (Лк.22:29)
І життя вічне обіцяє
Тим, хто приймає крові чашу (1Ів.22:25)
В завіті з Богом пробуває!

Отець нам дав завдаток Духа (Еф.1:13)
Ним наповняє серця наші
Та обітниця всім доступна (Дії 2:39)
Усім далеким й дітям нашим!

Богів в вас інших хай не буде! (Вих.20:3)
Лиш поклоняйтеся Одному,
Хваліте, славте і служіте
Творцю Всесильному Святому!

Таких Він милувати буде
Й тисячний рід благословляти,
Батьків провини Бог осуде,
Й четвертий рід буде карати! (Вих.20:5)

Батьки, любіть нащадків ваших,
Святе хай буде в вас життя
Щоб беззаконня гріхів наших,
Не  принесло їм прокляття!

Іван Кулініч

Заповіт нащадкам
А ми, батьки, заповідаєм (1Цар.261)
Нащадкам нашим, як Давид
Любити Господа навчаєм,
Дорогами Його ходить!

Свято і праведно ходити (1Хр.28:8-9)
І заповіді виповнять
Та Отця Бога пам’ятати
Всім серцем і життям служить!

Бог серце й думку знає й бачить!
Шукатимеш Його - знайдеш!
А як залиши Бога - втратиш...
Тоді залишить Він тебе! (2Хр.15:2)

Ще заповідь і обітниця 
"Шануй і слухайся батьків, (Еф.6:1)
Буде тобі добра криниця
І довгі роки на землі!" (Вих.20:12)

Так слухались сини Рехава 
Господь ще в приклад показав (Єр.3:5)
І завіт вічного священства
Їм дать навік заповідав!

бажання Божі для їх до-
бра і благословінь: "щоб 
ти боявся Господа, Бога 
свого, щоб пильнувати 
всіх постанов Його та 
заповідей Його, що я 
наказую тобі, ти й син 
твій, та син твого сина 
по всі дні життя твого, 
і  щоб були довгі  твої 
дні . "  (Повт.6:2)  "Слу -
хай, Ізраїлю: Господь, 
Бог наш Господь один!" 
(Повт.6:4) "І пильно на-
вчиш цього синів своїх, і 
будеш говорити про них, 
як сидітимеш удома, і 
як ходитимеш дорогою, 
і коли ти лежатимеш, і 
коли ти вставатимеш." 
(Повт.6:7; Мар.12:29,30) 

На к а з и  ц а р я 
Давида синові 
Соломону :  "А 

тепер, сину мій Соло-
моне, знай Бога, Отця 
твого, і служи Йому всім 
серцем та всією душею, 
бо Господь вивідує всі 
серця та знає всякий 
витвір думок. Якщо бу-
деш шукати Його, то ти 
знайдеш Його, а якщо 

залишиш Його, Він за-
лишить тебе назавжди." 
(1Хр .28 :9 )  "Господи , 
Боже Авраама, Ісака та 
Якова, наших батьків, 
збережи ж навіки цей 
напрямок думок серця 
народу Твого, і  міцно 
скеруй їхнє серце до 
Себе!" (1Хр.29:18) "Ми 
любимо Його,  бо В ін 
перше нас полюбив." 
(1Iван.4:19)

Пишучи в цьому 
газетному допи-
су про нащадків 

і їх заповіти, хочеться 
згадати ще один вірш 
із Євангелії: "Я не маю 
більшої радости від цієї, 
щоб чути, що діти мої жи-
вуть у правді." (3Iван.1:4) 
І  Біблія говорить такі 
слова: "Але ви вибраний 
рід, священство царське, 
народ святий, люд влас-
ности Божої." (1Петр.2:9) 
"Йому, що нас полюбив 
і кров'ю Своєю обмив 
нас в ід  наших гр іх ів , 
що вчинив нас царями, 
священиками Богові й 
Отцеві  Своєму,  Тому 

слава та сила на вічні 
віки! Амінь." (Об.1:5,6)

А відколи встанов-
л е н о  с в я щ е н -
ство ,  Господь 

Бог повелів проголо -
шувати ось такі слова 
благословіння на Свій 
нарід, а Я благословля-
тиму їх. (Числа 6:27)

"Нехай Господь по-
благословить тебе, і не-
хай Він тебе стереже! 
Нехай Господь засяє на 
тебе лицем Своїм, і не-
хай буде милостивий 
до тебе! Нехай Господь 
зверне на тебе лице 
Своє, і хай дасть тобі 
мир!" (Чис.6:24-26) Але 
при цьому всьому сказа-
ному слід нагадати, що 
закон сівби і жнив оста-
ється в силі. (Гал.6:7-8) 
Також вибір життя і смер-
ті за нами! (Повт.30:19)

А благодать Господа 
нашого Ісуса Христа і лю-
бов Бога Отця та єднання 
Святого Духа хай буде зо 
всіма вами! Амінь. ■

Іван Кулініч

І підсумок всього почуєм:
"Бійсь Бога, заповідь шануй!" (Єкл.12:13)
Від страху Божого крокує
Благословення для дітей! (Пс.112:1)

О, Господи, благаєм Тебе
В наслідді нашім збережи
Блаженні наміри для Себе (1Хр.29:18)
В їх щирім серці стережи! (1 Ів.1:4)

Більшої радості немає, 
Як діти в істині живуть
Ми їх завжди благословляєм
В життєвий з Богом вірний путь!

"Хай вас Господь благословляє
І хай Він скрізь вас стереже!
Та хай лицем Своїм засяє
І милостивим ввік буде!

І хай лице Своє Він зверне
І мир дарує, і спокій,
Щоб все життя благословенне
Було в надії неземній!" (Числ.6:24-26)

О, слава Господу, за милість
До людей смертних на землі,
Що в Христі дорога в вічність!
Ідіть туди, старі й малі!
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Храмова молитва
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

По с л е  С в о е г о 
вознесения на 
небо, Иисус по-

слал силу Святого Духа 
Своим ученикам в день 
Пятидесятницы. Даже 
это великое сошествие 
Духа было результатом 
ходатайства – Великим 
Ходатаем, Самим Сыном 
Божьим. Непосредствен-
но перед тем, как Он из-
немог в отчаянной борьбе 
в Гефсиманском Саду, Он 
произнес самую сильную 
и главную молитву из 
когда-либо восходящих к 
Отцу (Ин.17:1-26).

С какой силой великий 
Первосвященник заступа-

ется за учеников, которые 50 
дней спустя в горнице ждали 
сошествия Святого Духа! 
С какой силой эта молитва 
действует до сих пор, паря, 
полная могущества, над 
миром на протяжении двух 
тысячелетий, каждый раз 
проявляясь в новообра-
щенном человеке, который 
принимает Господа Иисуса 
в свое сердце. Вот главные 
вещи, о которых молился 
Иисус:

Чтобы верующие полу-
чили дар вечной жизни

Чтобы мы познали Бога 
и получили откровение Его 
имени

Чтобы мы приняли и 

поняли Слово Божье
Чтобы мы были сохране-

ны от злого
Чтобы мы были освя-

щены (очищены от осквер-
нения грехом и посвящены 
Богу)

Чтобы мы были приняты 
в то же единение с Богом, в 
котором находится Иисус

Чтобы мы достигли со-
вершенства

Чтобы любовь Отца 
пребывала в нас

Чтобы Сын Божий жил 
в нас

Каким же благоговейным 
было событие, когда первая 
группа верующих получила 
плод этого ходатайства. 

Святой Дух вошел в горницу 
как «несущийся сильный 
ветер» и разделил «языки, 
как бы огненные», паря над 
ними (Деян. 2:2-3). Конечно, 
этот «ветер» это дуновение 
самого Бога, вдыхающего в 
Свой народ восстановление 
того, что Адам потерял в 
саду.

Предсказание свер-
хъестественного 
преобразования в 

этой молитве осуществлено 
только частично, но будет 
доведено до полного испол-
нения в недалеком будущем, 
когда «мертвые во Христе» 
воскреснут, и «мы, остав-
шиеся в живых», вместе с 

ХРИСТИАНСТВО СЕГОДНЯ

Иисус – молящийся о духовном преобразовании

ними восхищены будем для 
встречи с Господом в воз-
духе во время Его второго 
пришествия (1 Фес.4:16-17). 
Тогда мы будем сделаны 
абсолютно совершенными, 
измененными и прослав-
ленными во мгновение ока, 
когда придет Царь царей 

ввійшли помолитись, один 
фарисей, а другий був 
митник. Фарисей, ставши, 
так молився про себе: 
Дякую, Боже, Тобі, що я 
не такий, як інші люди: 
здирщики, неправедні, пе-
релюбні, або як цей мит-
ник. Я пощу два рази на 
тиждень, даю десятину з 
усього, що тільки надбаю! 
А митник здалека стояв, 
та й очей навіть звес-
ти до неба не смів, але 
бив себе в груди й казав: 
Боже, будь милостивий до 
мене грішного!... Говорю 
вам, що цей повернувся 
до дому свого більш ви-
правданий, аніж той. Бо 
кожен, хто підноситься, 
буде понижений, хто ж 
понижається, той підне-
сеться." (Лук.18:10-14) 

Ісус привів приклад, 
що два чоловіка ввійшли 
в храм, маючи одну ціль 
- помолитися. Дуже важ-
ливо з якою ціллю людина 
йде в дім Божий. Деякі 
ідуть просто так, тому що 
оголошено богослужіння, 
деякі ідуть, щоб зустрітися 
з братами та сестрами. 
Деякі, щоб послухати про-
повідь, або як гарно співає 
хор. Фарисей і  митник 
мали добрі наміри - по-
молитися до Бога, бо храм 
- Дім Божий, Ісус назвав 

його Домом молитви. Це 
Дім в першу чергу для 
молитви.

Необхідно зазначити, 
що Ісус особливу увагу 
звернув на їх молитви, як 
вони молилися. Давайте 
зробимо аналіз їхніх мо-
литов.

Молитва фарисея.
1. Фарисей дякував 

Богу, що зберіг його від 
деяких гріхів: здирства, 
неправедности та пре-
любу.

2. Два рази на тиждень 
він постився.

3. Давав десятину зі 
всього, що надбав.

Як ви думаєте, чи це 

була правда?
Я думаю, що правда, 

бо він стояв перед Богом 
і знав, що Бог все знає. 

А чи ми робимо так?
1. Чи молимося ми го-

лосно в храмі, щоб люди 
чули нашу молитву?

2. Чи дякуємо Богу, що 
Він зберіг нас від падіння?

3. Чи даємо в церкву 
десятину?

4. Чи постимо два рази 
на тиждень?

Один служитель роз-
повідав, що члени малої 
церкви рішили постити 
2 рази на тиждень, але 

н е  м а л и 
сили навіть 
м і с я ц ь  ц е 
виконувати.

А н а л і з 
м о л и т в и 
митника.

1. Він молився голосно, 
що його молитву чули.

2. Він осудив себе, що 
є грішним.

3. Митник не осуджу-
вав нікого, а бив себе в 
груди - це знак того, що 
вина його.

4. Він просив у Бога 
помилування.

Яка була реакція Ісуса 
на ці дві молитви?

1. Христос не крити-
кував молитву ані фари-
сея, ані митника.

2. Але Ісус зазначив, 
що митник пішов з храму 
в дім свій більше виправ-
даний аніж фарисей.

3. Ісус пояснив, що є 

Божий закон: "Бо кожен, 
хто підноситься, буде 
той понижений, хто по-
нижується, той підне-
сеться." (Лук.18:14)

В х р а м і ,  н а в і т ь , 
діти повинні сла-
в и т и  Г о с п о д а . 

"А  первосвященики  й 
книжники, бачивши чуда, 
що Він учинив, і дітей, 
що в храмі викрикували: 
Осанна Сину Давидовому, 
обурилися,та й сказали 
Йому: Чи ти чуєш, що ка-
жуть вони? А Ісус відказав 
їм: Так. Чи ж ви не читали 
ніколи: Із уст немовлят, і 
тих, що ссуть, учинив Ти 
хвалу?" (Матв.21:15,16)

Коли апостол Павло 
молився в храмі, то Гос-
подь з’явився йому. "І 
сталось, як вернувся я 
в Єрусалим, і молився у 
храмі, то в захоплення 
впав я,і побачив Його, що 
до мене сказав: Поспіши, 
і піди хутчій з Єрусалиму, 
бо не приймуть свідо-
цтва твого про Мене..." 
(Дiї.22:17,18)

Храм - це місце для 
служіння і  про -
славлення Бога. 

Храмова молитва - це 
особлива молитва. 

Бог бажає, щоб ми іду-
чи в Дім Молитви, мали 
ціль, мали бажання мо-
литися.

Слово Боже дає по-
раду, щоб ми брали з 
собою молитовні слова. 
(Осії 14:3) Зауважте, не 

молитовні думки, а слова. 

Че р е з  х р а м о в у 
молитву Господь 
по-особливому 

благословляє.
Південна Корея має 

особливе благословення, 
як в духовному, так і в 
тілесному житті, тому що 
в Кореї особливу увагу 
звертають на храмову 
молитву. Люди прокида-
ються рано, але раніше, 
як їхати на роботу, то 
їдуть в храм, в Дім мо-
литви, щоб помолитися, 
щоб прославити Бога, 
щоб попросити Божого 
благословення на день, 
на сім’ю, на працю, на 
духовне і тілесне життя. 
Бог чує їх молитви і рясно 
благословляє. 

Апостол Павло про 
храм пояснив так: "Хіба 
ви не знаєте, що ваше 
тіло то храм Духа Святого, 
що живе Він у вас, якого 
від Бога ви маєте, і ви не 
свої? Бо дорого куплені 
ви. Отож прославляйте 
Бога в тілі своєму та в дусі 
своєму, що Божі вони!" 
(1Кор.6:19,20)

Якщо ми не прославля-
ємо Господа, то наш храм 
порожній, бо де живе Дух 
Святий, той славить Гос-
пода. Ісус пояснив так: "А 
коли прийде Він, той Дух 
правди... Він прославить 
Мене..." (1 Ів.16:13-14) ■

пастор Я.Борсук

Храм - це місце для служіння 
і прославлення Бога. Храмова 

молитва - це особлива молитва. 

«во славе Своей, и все 
святые ангелы с Ним» 
(Мф.25:31). Тогда мы 
будем наполнены Его 
великолепием настолько, 
что воссияем «как солнце 
в Царстве» нашего Отца 
(Мф.13:43). ■
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ця, посуха, чи хвороба... 
Коли люди згрішать Тобі, 
- бо немає людини, щоб 
вона не грішила...Коли 
вони навернуться до Тебе 
і будуть славити Ім’я Твоє, 
і будуть молитися, і будуть 
благати Тебе в цьому 
храмі, то Ти почуєш із не-
бес і простиш гріх народу 
Свого..."

Храмова молитва 
царя Єзекії. В час 
царювання благо-

честивого царя Єзекії , 
цар Асирійський Санхерів 
напав на Юдею і оточив 
місто Єрусалим. Він за-
пропонував Єзекії здатися 
по двом причинам: 1) Аси-
рійська армія була біль-
ша і сильніша в декілька 
разів; 2) Асирійський цар 
говорив, що то його Бог 
послав, тому він скрізь 
мав успіх. (Іс.36:10)

Цар Єзекія мав надію 
на Господа, тоді Асирій-
ський цар написав Єзекії 
устрашающі  листи. Ці 
листи цар Єзекія взяв і 
пішов в храм, він прочитав 
ці листи перед Божим ли-
цем, де були погрози і зне-
ваги та молився і благав 
Господа про 
захист. Бог 
п о ч у в  м о -
литву Єзекії 
і послав ан-
гола ,  який 
знищив 185 
000 асирійських воїнів. 
(Іс.37:36) З ганьбою цар 
Асирійський Санхерів по-
вернувся в свою країну, де 
його вбили. (Іс.37:38)

Бажаю звернути увагу 
на деякі храмові молитви 
в Новому Заповіті.

Луки 2:36-37. В храмі 
була й Анна пророчиця, 
вдова років 84, що не 
відлучалася від храму, 
служачи Богові вдень і 
вночі постами і молитва-
ми. Для сестер є прекрас-
на можливість служити 
Богу в храм - це постом і 
молитвою. Це одне з най-
більших служінь.

"Два чоловіки до храму 

4. Є молитви церковні.
"А Цар Ірод тоді підніс 

руки, щоб декого з Церкви 
гнобити. І мечем він стяв 
Якова, брата Іванового. А 
бачивши, що подобалося 
це юдеям, він задумав схо-
пити й Петра... Отож, у 
в'язниці Петра стерегли, 
а Церква ревно молилася 
Богові за нього." (Дiї.12:1-
5) І наслідок церковної 
молитви був чудовий. 
Бог послав ангола, який 
вивів Петра із в’язниці. 
Ще церква молилася за 
Петра, а він уже стукав у 
двері, де вони зібрались і 
молилися.

5. А ще є храмова мо-
литва.

Це тоді, коли людина 
йде в храм спеціально, 
щоб помолитися. "А Пе-
тро та Іван на дев'яту 
годину молитви йшли 
разом у храм." (Дiї.3:1) 
Вони йшли в храм, щоб 
помолитися. Кожний вид 
молитви має свої осо-
бливості і своє значення.

Тема моєї проповіді 
- храмова молитва, її зна-
чення і сила.

Поради для молитов.
1 Сам.1. Написано про 

жінку Анну, у якої не було 
дітей і з цією потребою 
вона прийшла в храм, 
щоб помолитися Богу. Я 
думаю, що Анна не один 
раз молилася дома про 
цю потребу, але відповіді 
не було. Після храмової 
молитви Анни Бог послав 
їй те, що вона просила - 
сина Самуїла і крім нього 
ще 5 дітей.

Коли був побудований 
Єрусалимський храм, то 
цар Соломон молився в 
храмі. Бажаю звернути 
увагу на деякі висловлю-
вання в молитві царя Со-
ломона. "Як згрішить лю-
дина проти ближнього... 
Коли народ Ізраїля буде 
вдарений ворогом за те, 
що згрішив проти Бога... 
Коли буде голод, морови-

"Отже, перш над усе я благаю чинити 
молитви, благання, прохання, подяки 
за всіх людей," (1Тим.2:1)

Початок на стор.1
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Ми часто говоримо про правильне харчуван-
ня, фізичну активність та інші речі, які важливі для 
здоров'я тіла. А як бути з емоційним здоров'ям? 
Чи можуть емоції викликати хвороби, і як вони 
впливають на наше самопочуття?

Чи можуть емоції 
викликати хвороби?

Найкорисніші продукти весни для 
відновлення сил та імунітету

Продолжение в 
следующем номере

До б р е  е м о ц і й н е 
з д о р о в ' я  д а р у є 
спокійний душев-

ний стан. Такі люди знають 
свої думки і почуття, вміють 
правильно справлятися зі 
стресом і проблемами, які є 
нормальною частиною життя. 
Вони почуваються добре і 
мають здорові відносини.

Однак багато речей, що 
відбуваються у вашому житті, 
можуть порушити емоцій-
не здоров'я і призвести до 
сильного смутку, стресу або 
тривоги. До таких речей на-
лежать всі події, які змінюють 
наше життя. Наприклад, звіль-
нення з роботи, проблеми 
з грошима, розлучення або 
весілля, відпустка або повер-
нення додому після відпустки, 
переїзд до нового будинку, 
просування кар'єрними схо-
дами, страждання від хвороби 
або травми, смерть коханої 
людини і багато іншого.

Тіло реагує на те, що ви 
думаєте, відчуваєте і роби-
те. Це один із видів «зв'язку 
розуму та тіла». Коли ви від-
чуваєте стрес, непокоїтесь 
або турбуєтесь, ваше тіло 
посилає сигнал: щось не так. 
Через це можуть виникнути і 
захворювання.

Погане емоційне здоров'я 
послаблює імунну систему 
і підвищує сприйнятливість 
організму до інфекцій і вірусів. 
Коли ви перебуваєте у стре-
совій ситуації або засмучені 
чимось, то можете не турбу-
ватися про своє здоров'я так 
добре, як потрібно: фізична ак-
тивність знижується, а втрата 
апетиту послаблює організм. 
Зловживання алкоголем, тю-
тюном або наркотиками теж 
може бути ознакою слабкого 
емоційного здоров'я.

Фізичні симптоми, які вказу-
ють на дисбаланс емоційного 
здоров'я:

• прискорене серцебиття 
(відчуття, що ваше серце 
шалено б´ється);

• біль у спині або в грудях;
• сухість у роті;
• підвищений тонус шийних 

м'язів (складно наблизити під-
боріддя до грудей);

• надзвичайна втома;
• головний або загальний 

біль;
• запаморочення;
• зміна апетиту;
• розлад шлунка (запори 

або діарея);
• сильна пітливість;

• нерівномірне дихання;
• безсоння (проблеми зі 

сном);
• високий кров’яний тиск.
Як поліпшити своє емо-

ційне здоров'я?
Перш за все спробуйте 

знайти джерело або причи-
ну своїх емоцій. З'ясувавши 
причини смутку, стресу або 
тривоги, ви зможете навчити-
ся керувати своїм емоційним 
здоров'ям. Ось деякі корисні 
поради:

1. Висловлюйте свої по-
чуття правильно

Якщо стрес, сум або триво-
га викликають фізичні пробле-
ми, придушення цих почуттів 
змусить вас почуватися де-
далі гірше. Ви можете поділи-
тися переживаннями зі своїми 
близькими, але пам'ятайте: 
родина та друзі не можуть 
допомогти вам впоратися із 
вашими почуттями належним 
чином.

У такі моменти попросіть 
когось, хто перебуває поза цієї 
ситуації, наприклад, вашого 
сімейного лікаря, порадника 
або релігійного наставника, 
дати пораду або підтримати 
вас, щоб поліпшити емоційне 
здоров'я.

2. Живіть гармонійним 
життям

Намагайтеся не заци-
клюватися на проблемах на 
роботі, у школі або вдома, 
які призводять до негативних 
почуттів. Це не означає, що 
вам потрібно прикидатися 
щасливим, коли ви засмучені. 
Важливо не пускати ці пере-
живання в себе і намагатися 
зосереджуватися на позитив-
них речах. Заведіть щоденник, 
щоб відстежувати ті події, 
які роблять вас спокійними 
і щасливими. Як показують 
дослідження, позитивний по-
гляд на життя зміцнює наше 
здоров'я.

Можливо, вам доведеться 
відпустити деякі речі зі свого 
життя, які змушують вас по-
чуватися зле. Будьте готовими 
до змін.

3. Бережіть себе
Якщо ви хочете мати 

гарне емоційне здоров'я, 
по-справжньому дбайте про 
себе, регулярно застосовуючи 
методи для зняття напруги. Не 
забувайте про здорове харчу-
вання, достатню кількість сну і 
вправ. Уникайте переїдання. ■

За матеріалами: Family 
Doctor.

Будь-яка зміна сезонів, 
чи то осінь-зима або 
зима-весна, — це 

стрес для організму. Саме тому 
з приходом нової пори року про-
являються багато захворювань, 
особливо — хронічних. Щоб 
допомогти організму пережити 
зміну сезонів, у східній медицині 
проводиться спеціальний курс 
внутрішнього та зовнішнього 
очищення.
Найкорисніші продукти 

весни
Білокачанна капуста: ква-

шена і свіжа. Капуста не тільки 
добре зберігається взимку, 
але і залишає у собі до весни 
близько 70% корисних речовин. 
100 г капусти містять добову 
норму вітаміну С. Крім цього, 
капуста містить біотин, який 

нормалізує обмін вуглеводів 
і жирів, і метіонін (вітамін U, 
вітаміноподібні речовини), який 
загоює виразки слизових обо-
лонок.

Морква, редька і редис. 
Морква багата на вітамін А, 
добова доза якого міститься 
всього в 2 коренеплодах. 
Вона необхідна для серцево-
судинної системи, нирок і 
печінки, очей. Редька — на-
туральний антибіотик. Містить 
мінеральні солі заліза, йоду, 
калію, натрію, фосфору, магнію 
і кальцію; вітаміни: С, групи В; 
каротин, пантотенову кислоту 
та ін. 100 г редьки — це добова 
доза калію, магнію і кальцію. 
Редис містить вітаміни С і В, 
елементи — калій, залізо та інші 
мікро- і макроелементи.

Гарбуз — ця «сонячна яго-
да» так само корисна, як і ка-
пуста. Вона містить вітаміни А, 
В (В3, В5, В6, В9), С, Е, а також 
калій, залізо, магній, мідь і фос-
фор. Гарбуз легко засвоюється, 
покращує травлення, оновлює 
кровоносну систему, виводить 
з організму токсини та поганий 
холестерин.

Ріпчаста цибуля і час-
ник. Цибуля і часник містять 
фітонциди — біологічно активні 
речовини, які вбивають або 

пригнічують ріст і розвиток 
хвороботворних бактерій. В 
них також є безліч речовин, що 
зміцнюють імунітет.

Зелень: цибуля, щавель, 
кріп, салат, петрушка. Свіжа 
зелень — чудове джерело 
безлічі вітамінів. Якщо ран-
ньою весною немає можливості 
знайти ґрунтову зелень, можна 
просто проростити в склянці з 
водою звичайну цибулю. Зелені 
пагони цибулі також багаті на 
вітамін С. ■

Весна — час оновлення організму та відновлення 
сил. Спеціально підібрані продукти допоможуть 
зміцнити імунітет і заповнити нестачу вітамінів.
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Ройбуш, що також 
називають ройбос 
(«червоний кущ»), 

— це традиційний напій 
корінних народів півден-
ної Африки. Його готують 
з тонкого листя і червоних 
гілок чагарнику Ройбуш, 
настоюючи їх у гарячій воді.

За легендою, ройбуш по-
дарували давнім бушменам 
Боги як джерело довголіття, 
бадьорості і здоров'я. Всу-
переч багатьом спробам 
виростити чагарник на інших 
континентах зі схожим кліма-
том (наприклад, Австралії 
та Південній Америці), це 
не вдається: ройбуш за-
лишається вірним своєму 
походженню.

Як отримують 
ройбуш

Ройбуш буває двох ко-
льорів: червоний і зелений 
— все залежить від способу 
обробки. Червоний ройбуш 
— це подрібнені стебла 
і зелене листя рослини, 
які пройшли ферментацію. 
Після ферментації зелене 
листя набуває бурштинового 
кольору, його досушують 
на сонці. Червоний ройбуш 
відрізняється природним 
солодкуватим смаком і кра-
сивим червоним відтінком. 
Це так званий традиційний 
спосіб заготівлі.

ароматичних олій.
Ройбуш буває двох ко-

льорів: червоний і зелений 
— все залежить від способу 
обробки. 

Властивості та 
застосування 

ройбушу:
допомагає за розладу 

шлунка і шлункових спазмів, 
печії, нудоти і блювоти;

виводить глисти, лікує 
запори;

зміцнює стінки судин, 
підвищує їх еластичність;

корисний за підвищено-
го тиску і серцево-судин-
них захворюваннь;

зміцнює кістки;
покращує обмін речовин;
при ангіні та ГРЗ — про-

тизапальний засіб;
можна вживати навіть 

за сечокам'яної хвороби: 
ройбуш не містить щав-
левої кислоти;

корисний для відновлен-
ня організму після важкого 
фізичного навантаження, 
в тому числі, для спортс-
менів;

покращує роботу імун-
ної системи;

Ройбуш не посту-
пається за своїми 
властивостями 

зеленому чаю і навіть пе-
ревершує його.

добре впливає на не-
рвову систему;

усуває головний біль і 
депресивні стани;

не містить кофеїну — 
ройбуш можна пити перед 
сном;

чашка ройбушу вранці 
— бадьорить, вдень — на-
лаштовує на робочий лад і 
знімає втому, перед сном 
— розслабляє і допомагає 
заснути.

Ройбуш практично не 
має протипоказань, окрім 
індивідуальної нестерпнос-
ті, яка зустрічається дуже 
рідко. 

Цей напій можна пити 
всім — як дітям, так і дорос-
лим, і в будь-який час дня. ■

Ройбуш готують з тонких 
листків і червоних гілок чагар-
нику Ройбуш, настоюючи їх у 
гарячій воді. Зелений ройбуш 
почали виробляти недавно. 
Відразу після збору листя 
обдають паром, це зупиняє 
процес ферментації. Потім 
листя розминають і готують 
напій, що нагадує зелений чай 
з м'яким трав'яним смаком.

Вважається, що по-
ширення ройбушу 
в Європі почалося 

в перші роки XX століття. 
Першими європейцями, які 
спробували ройбуш, стали 
голландці. Слідом за ними про 
цей напій дізналися і в інших 
частинах світу. Але унікальні 
властивості ройбуша залиша-
лися загадкою для європейців, 
які сприймали його лише як 
екзотичний чай з незвичайним 
смаком.

Цінні властивості ройбуша 
відкрили вчені з країни Ви-
східного Сонця. Виявилося, 
що цей напій не поступається 
за своїми властивостями зеле-
ному чаю і навіть перевершує 
його!
Що містить ройбуш?

Ройбуш містить: залізо, 
кальцій, мідь, марганець, цинк, 
фтор, магній, натрій, калій; 
натуральний тетрациклін — 
антибіотик, антиоксиданти 
та флавоноїди, близько 100 

Исследователи 
нашли причину 
повышения ум-

ственных способностей 
человека во время голо-
дания в пост.

Гормон голода стиму-
лирует рост клеток мозга

Как сообщают СМИ, 
ученые  поняли ,  что 
гормон голода грелин 
стимулирует аппетит и 
рост новых клеток го-

Для того, чтобы при-
йти к сделанным выво-
дам, ученым пришлось 
прибегнуть к экспери-
менту с участием мы-
шей. Грызунам вводи-
ли инъекцию гормона 
голода, после чего те 
показали улучшенные 
результаты в испытани-
ях на память и обучение. 
То есть - становились 
умнее. ■

Гормон голода стимулирует рост клеток

ловного мозга. Вот почему 
в результате голодания 
человек становится умнее.

Чтобы реализовывать 
свои мечты, добивать-
ся успеха — нужно 

иметь такое же крепкое здоро-
вье. Мы попытались собрать 
самые простые правила, как 
говорят — здорового образа 
жизни. Давайте рассмотрим их, 
чтобы хорошо жить и чтобы нас 
никогда не беспокоило наше 
самочувствие. Ведь для этого 
нужно следить за тем, как вести 
свой образ жизни, как питаться 
и чем вы питаться.

Думаем, нам будет полезно 
обратить внимание на свое здо-
ровье и просто придерживаться 
ниже приведенных правил:

1. Спать нужно от 7 до 9 
часов. Но можно спать 

и 5 или 6 часов в день. Но 
это зависит от того, как на это 
реагирует ваш организм.

2. При употреблении 
пищи:

не нужно смешивать много 
разновидностей пищи сразу. 
То есть не стоит при одном 
приеме пищи есть борщ, потом 
картошку, потом десерт, потом 
чай с тортом и так далее.

не нужно переедать. Просто 
съедайте обычную порцию 
(тарелку), даже если после 
приема пищи вы чувствуете 
небольшой голод – это нор-
мально.

не нужно употреблять са-
хар, торты (конфеты и шоколад 
редко).

фрукты есть перед едой (за 
30 минут до еды) или чтобы 
перебить немного аппетит, 
когда время приема пищи еще 
не настало. Не нужно есть 
фрукты после еды.

нагревать сильно, хватает до 
уровня теплая. Потому как 
чем больше вы ее нагреете, 
тем меньше в ней останется 
полезных веществ.

3. Как можно больше 
двигаться, ходить и 

как можно меньше сидеть. И 
особенно, если ваша работа 
связана с тем, что вам нужно 
много сидеть, то делайте хотя 
бы каждый час перерыв на 5 
минут. Встаньте, пройдитесь, 
разомните шею, спину, по-
тянитесь.

4. Активно заниматься 
спортом.

5. Нужно всегда следить 
за своей осанкой, и при 

ходьбе и при сидении. Потому 
как проблемы со спиной (по-
звоночником) очень плохие.

6. Следить за гигиеной 
(мыть руки перед едой 

и т.п.).

7. Эмоции. Старайтесь, 
как можно больше радо-

ваться жизни и как можно мень-
ше нервничать и переживать по 
какому-то поводу. 

Эмоции играют очень боль-
шую роль в здоровье любого 
человека. ■

7 правил здорового образа жизни

не есть после 19:00, макси-
мум можно съесть яблоко.

Нужно постараться сделать 
так, чтобы ваш рацион хоть на 
60% был составлен из фруктов 
и овощей. То есть нужно есть 
как можно больше фруктов и 
овощей, салаты.

стараться не употреблять 
много мяса. При его употре-
блении желательно есть овощи 
(самое лучшее это огурцы). 
Потому как овощи способству-
ют еще большему усвоению 
белка.

не употреблять химии (су-
харики, чипсы, кола, газирован-
ные и энергетические напитки 
и тому подобное).

не употреблять много ал-
коголя, а если сможете, то 
откажитесь от него вообще, 
также как и от курения.

среди блюд лучше всего 
есть крупы, каши, салаты.

не есть за 2-3 часа до трени-
ровок или физических нагрузок.

как можно меньше употре-
блять консервов, особенно 
продажных.

как можно сильнее огра-
ничьте еду тепловой обра-
ботке. То есть ее не нужно 

Ласкаво просимо на 15-ий Слов'янський 
день Здоров'я, безпеки та праці

Ан с а м б л ь 
бандурист ів 
Олі Олійник, 

т а н ц ю в а л ь н и й  а н -
с а м б л ь  " В е с н а " 
Українського клубу 
культурної спадщини 
на чолі з Джорджем 

та Іриною Арабаджи, ди-
тяча студія "Wonderland 
studio" під керівництвом  
Аліси і Ганни Васильєвих 
за підтримки компанії 
Forever, студія Марка 
Гулєг іна ,  скрипалька 
Ірина Ляхова та ін.

Відчуття радості і свя-

та додадуть спортивні 
ігри, змагання та еста-
ф е т и ,  о р г а н і з о в а н і 
І горем Жевнуцко  в ід 
C h a r t e r  H i g h  S c h o o l 
Future. Дітей-учасників 
та переможців змагань 
ч е к а ю т ь  щ е д р і  п р и -
зи .  Ласкаво просимо 

завітати на наше свято 
і ви не пожалкуєте.

Ор г а н і з а т о р и 
ц ь о г о р і ч н о г о 
"Дня Безпеки, 

Здоров'я і  Праці" для 
Слов'янської громади:

S l a v i c  A s s i s t a n c e 
C e n t e r ,  C a l i f o r n i a 

Depar tment  o f  Pub l i c 
H e a l t h ,  S a c r a m e n t o 
c o u n t y  B o a r d  o f 
supe rv i so rs ,  Ukan ian 
Federa l  Cred i t  Un ion, 
Citrus Plaza Dental (Dr. 
Ly u d m i l a  K r a v c h u k ) , 
C o m m u n i t y  O u t r e a c h 
A c a d e m y ,  F u t u r e s 

High School .  Kaiser 
Permanente, California 
Endowment ,  SMUD, 
M o d e r n  W o o d m e n , 
S i e r r a  H e a l t h 
Foundation.

Інформація за 
телефоном: (916) 
925-1071. ■

Початок на стор.1

Ройбуш — найкорисніший 
напій бадьорості і довголіття
Ройбуш — незвичайний напій теракотового 

кольору — називають цінним подарунком Аф-
рики. Він не містить кофеїну, а його користь ба-
гато в чому перевершує чорний і зелений чай.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

ПРАКТИКА НАШЕЙ ЖИЗНИ

Начало на стр.1

Почему Воскресение Христа — это больше, чем просто история
За десятилетия до и 

после жизни и смерти 
Иисуса, в Израиле 

существовало много разных 
мессианских движений. Почти 
в каждом случае мессианский 
лидер был убит, для многих 
это была казнь. После смерти 
лидера каждое из этих движе-
ний неимоверно прекращало 
своё существование.

Все расходились по домам, 
и на этом всё заканчивалось. 
И из всего множества этих 
движений только одно не пре-
кратилось после смерти его 
предводителя. Оно не просто 
не перестало существовать, 
оно буквально взорвалось: в 
течение каких-то 300 лет оно 
распространилось по всей 
Римской Империи.

Что делает христианскую 
веру отличной от всех тех 
мессианских движений? Хри-
стиане бы ответили, что это 
так из-за того, что произошло 
после смерти лидера этого 
движения. Итак, а что же стало 
причиной такого взрывного 
роста христианства после 
смерти его основателя?

Иисус умер в середине 
дня, а Суббота начиналась на 
закате. По еврейскому закону 
в Субботу не разрешается 
работать, и тогда это озна-
чало, что тело Иисуса могли 
погрести тем же вечером или 
на следующий день. Поэтому 
Иосиф направился к Пилату с 
надеждой на то, что сможет по-

грести тело вовремя. Иосиф, 
хоть и был фарисеем, показал 
величайшую храбрость и неза-
висимое мышление, выпросив 
тело Иисуса. Марк пишет:

«Пилат удивился, что Он 
уже умер, и, призвав сотника, 
спросил его, давно ли умер? И, 
узнав от сотника, отдал тело 
Иосифу. Он, купив плащаницу 
и сняв Его, обвил плащани-
цею, и положил Его во гробе, 
который был высечен в скале, 
и привалил камень к двери 
гроба. Мария же Магдалина 
и Мария Иосиева смотрели, 
где Его полагали». (Марка 
15:44-47)

По тому, как сообщает 
нам Марк, факт по-
хорон был очевиден: 

Пилат удостоверился, что Ии-
сус был действительно мёртв. 
Иосиф из Аримафеи упомянут 
здесь, как явный свидетель 
тому, кто в действительности 
запеленал тело Иисуса и по-
ложил его в гроб.

Римский центурион (ко-
торый был экспертом) был 
свидетелем смерти Иисуса 
перед Пилатом (который имел 
официальные полномочия по 
этому вопросу). И наконец, две 
женщины указаны как очеви-
дицы похорон. Таким образом, 
целая толпа экспертов и сви-
детелей могла подтвердить, 
что Он был действительно 
мёртв.

Для первых учеников вос-
кресение было непостижимо, 

они не могли в это поверить, 
как и многие из нас сегодня. 
Конечно, их причины были 
отличны от наших. Греки 
не верили в воскрешение; 
в греческом мировоззрении 
после смерти душа обретала 
свободу от тела. Для них 
воскресенье никогда не было 
частью жизни после смерти.

Что касается евреев, не-
которые из них верили, что в 
будущем, когда весь мир будет 
обновлён, произойдёт всеоб-
щее воскрешение из мёртвых, 
но у них не было понятия об 
индивидуальном воскресении 
из мертвых. Люди времён 
Иисуса были не предрасполо-
жены к вере в воскресение, ни 
менее чем мы.

Цельс, греческий философ, 
который жил во втором веке 
н.э., был большим антагони-
стом христианства. Он напи-
сал несколько трудов, в кото-
рых он перечислил аргументы 
против факта воскресения.

Одним из аргументов, в 
который он верил, было то, что 
большинство повествований 
появлялись таким образом: 
христианство не может быть 
истиной, потому что письмен-
ные отчеты о воскрешении 
были основаны на свидетель-
стве женщин, а мы все знаем, 
что женщины истеричны.

Многие читатели Цельса 
соглашались с тем, что для 
них это была основная про-
блема. В древнем социуме, 

насколько вам известно, жен-
щинам не придавали особо-
го значения, свидетельства 
женщин никогда не вызывали 
особого доверия.

Вы понимаете, что это 
значит? Если бы Марк и другие 
христиане составляли свои 
повествования, чтобы начать 
своё движение из ничего, 
они бы никогда не упомянули 
женщин в той истории, как о 
первых очевидцах, что гроб 
Иисуса был пуст.

Единственная воз-
можная причина при-
сутствия женщин в 

этих отчётах – это то, что они 
реально там присутствовали 
и затем рассказали о том, 
что они увидели. Камень был 
отвален, гробница пуста, и 
ангел провозгласил о том, что 
Иисус воскрес.

Каким был воскресший 
Иисус? Итак, тело воскрес-
шего Иисуса имело «плоть и 
кости». Он не был призраком. 
Ученики смогли узнать Его и 
прикоснуться к Нему. Он раз-
говаривал с ними. Могла ли 
это быть у всех них групповая 
галлюцинация?

Нет, потому что ученики 
были не единственными, кто 
видел и прикасался к Нему. 
Павел составил длинный спи-
сок людей, которые лично 
видели воскресшего Христа, 
он записал об этом так: «из 
которых большая часть до-
ныне в живых» (1-е Кор. 15:6).

Более того, здесь должно 
быть какое-то объяснение 
тому, как малодушная группа 
учеников преобразовалась в 
группу лидеров. Многие из них 
провели жертвенную жизнь, 
многие были убиты за учение 
о воскресении Иисуса.

Иисус воскрес, как Он им 
и говорил. После того, как Он 
как преступник отсидел своё 
время в тюрьме и полностью 
исполнил приговор, закон 
более не имел к Нему притя-
заний, и Он вышел на свободу. 
Иисус Христос пришёл, чтобы 
взять на Себя наказание за 
наши грехи.

Это было бесконечное 
осуждение, но Он должен 
был полностью его понести, и 
потому в Пасхальное Воскре-
сение Он вышел на свободу. 
Воскрешение было Божьим 
способом отпечатать «СПОЛ-
НА ЗАПЛАТИЛ» на протяже-

нии всей истории, чтобы никто 
не смог этого упустить.

День Господень – это 
день, в который Бог 
всё сделал истинно; 

день, когда вся печаль про-
шла; и в тот день то же самое 
произойдёт и с вашей болью 
и печалями. Вы обнаружите, 
что худшее, что когда-либо 
с вами происходило, в конце 
только послужит вам для ещё 
большей вечной радости.

В тот день всё будет вывер-
нуто наизнанку, и вы познаете 
неземную отраду. Радость от 
вашей славы будет намного 
больше от каждого вами по-
несённого шрама. Поэтому, 
живите во свете воскресения и 
возрождения этого мира и вас 
самих, в славном никогда не-
скончаемом радостном танце 
благодати. ■

Тим Келлер
Источник: ieshua.org

Билли Грэм: Слова воскресшего Господа

Без воскресения крест 
теряет свое значение. 
Отделенный от во-

скресения, крест становится 
трагедией и поражением.

Если кости Иисуса лежат и 
разлагаются в могиле, значит, 
нет Благой вести, мир всё ещё 
во тьме. Жизнь совсем не 
имеет смысла. Новый Завет 
становится мифом и христи-
анство это сказка – миллионы 
людей, живых и уже умерших, 
стали жертвами гигантской 
мистификации.

Однако, Новый Завет учит 
что Иисус действительно во-
скрес из мертвых. Самый ве-
ликий и захватывающий факт 
в человеческой истории – это 
воскресение Иисуса Христа.

Перед Пасхой мы обычно 
думаем о Христе и о крес-
те. Мы вспоминаем слова, 
которые Он говорил, когда 
принял жестокую смерть ради 
нашего спасения. Когда мы 
празднуем Страстную пят-
ницу, мы вспоминаем слова 
Иисуса на кресте. Мы стара-
емся понять и представить 
переживания нашего Господа 
в то время, когда Он шел на 
смерть.

 Я не знаю, кто первым со-
брал эти семь фраз из разных 
евангелий и составил из них 
«размышления в Страстную 
пятницу». Что меня удивляет, 
так это то, что люди сдела-
ли похожий сборник слов, 
которые наш Господь сказал 
после воскресения. Как здо-
рово, что после размышлений 
о том, что сказал распятый 
Господь, мы можем обратить-
ся к тому, что сказал Господь 
воскресший!

После своего воскресе-
ния Иисус посещал обычные 
места и говорил с обычными 
людьми. К некоторым Он при-
шел в саду, к двоим – на до-

роге в Эммаус,  к другим – на 
берегу озера. Он встретился с 
группой людей в горнице, и с 
другими – на вершине холма. 
Он ел с ними и ходил с ними. 
Он приходил к ним, когда они 
работали и когда ждали. Он 
приходил, когда они боялись и 
когда надеялись, когда сомне-
вались и когда были уверены. 
Он приходил к обычным лю-
дям, таким как ты и я.

Есть три вещи, которые 
Иисус сказал после своего 
воскресения.

Первое, Он сказал 
«не бойтесь». 

Определенно, наш 
мир нуждается в том, 
чтобы услышать это 

послание воскресшего Христа. 
«Тогда говорит им Иисус: не 
бойтесь; пойдите, возвестите 
братьям Моим, чтобы шли в 
Галилею, и там они увидят 
Меня.» (Матфея 28:10)

В другой раз Он пришел к 
одиннадцати и сказал «мир 
вам» (Лука 24:36). Это было 
больше, чем обычное при-
ветствие в те дни; это было 
уверение в глубоком покое, 
который Иисус обещал им на 
последней вечере. Затем Он 
спросил: «что смущаетесь, и 
для чего такие мысли входят 
в сердца ваши?» (Лука 24:38) 
Его слова, повторяемые снова 
и снова, были «не бойся».

Почему? Ответ прост. Пото-
му что Он жив! Не надо больше 
бояться смерти или бедствий. 
Они могли быть уверены в том, 
что, как Иисус восторжество-
вал, они также восторжеству-
ют. Они могли быть уверены 
в том, что Божьи обещания не 
будут расстроены и что Он сам 
будет с ними всегда, до конца 
мира. Ученики могли ждать 
с нетерпением, что они сами 
тоже воскреснут.

Сегодня в нашем мире, по-
лном опасностей, ненависти и 

вражды, Господь Иисус более 
важен, чем когда-либо раньше. 
Он снова приходит и говорит 
«не бойтесь».

Это послание, которое Он 
передал бы людям в тех час-
тях света, где сейчас сумятица 
и борьба – или в наши сердца 
и жизни, наши семьи и все те 
области жизни, где мы пере-
живаем суматоху, борьбу и 
давление.

Вторая вещь, кото-
рую Иисус сказал сво-
им ученикам, это «Бу-
дете Мне свидетелями» 
(Деяния 1:8). 

Он пришёл к ученикам, 
когда они прятались 
за закрытыми дверя-

ми в горнице. Когда Он бросил 
вызов их страхам и успокоил 
их, Он сказал «мир вам! как 
послал Меня Отец, так и Я 
посылаю вас.» (Иоанна 20:21)

Он пришёл на вершину хол-
ма в Галилее и сказал «Итак 
идите, научите все народы» 
(Матфея 28:19).

И Его последними словами 
перед тем, как Он ушёл от них, 
как Лука записал это в книге 
Деяний Апостолов, были «и 
будете Мне свидетелями … 
даже до края земли.» (Деяния 
1:8)

Иисус говорил им, что Они 
не могли знать, что Он жив и 
не говорить об этом другим. 
Он послал их, из-за закрытых 
дверей и с вершины холма, в 
мир с доброй вестью.

Никогда не должно быть 
никаких сомнений у христиан 
в том, что Господь дал нам 
это повеление. Не относиться 
внимательно к Его запове-
ди – означает сознательное 
непослушание и грех. Нам 
сказано идти по всему миру с 
Евангелием.

Библия говорит: «вы при-
мете силу, когда сойдет на 
вас Дух Святой; и будете Мне 

свидетелями … и даже до 
края земли.» (Деяние 1:8). 
Эта заповедь включает все; 
она охватывает евангелизм 
во всех возможных обстоя-
тельствах.

Если бы не было другой 
причины идти до краев земли 
и завоевывать души, этой 
заповеди Бога было бы до-
статочно.

Вот почему мы ездим из 
одного города в другой, про-
поведуя евангелие: потому что 
Иисус Христос так заповедо-
вал. Это не право выбора. Это 
то, что Иисус нам заповедовал 
делать. Мы – посланники с Его 
властью.

Я убежден, что если бы мы 
действительно были уверены, 
что мужчины и женщины 
потеряны без Иисуса Христа, 
это зажгло бы евангелизм 
ревностью и страстью страха 
потери.

Третья вещь, ко-
торую Иисус сказал, 
было «примете силу» 
(Деяния 1:8). 

Апостол Иоанн расска-
зал, как Иисус пришёл 
к ним, говоря «при-

мите Духа Святого.» (Иоанна 
20:22)

Лука говорит нам, что 
Иисус сказал: «вы примете 
силу, когда сойдет на вас 

Дух Святой» (Деяния 1:8). 
Этого было достаточно – 
более чем достаточно для 
любых непредвиденных и 
чрезвычайных ситуаций, с 
которыми могли бы столкнуть-
ся апостолы.

Конечно, церковь сегодня 
нуждается в Божьей духо-
вной силе. Слишком часто 
мы пытаемся сделать работу 
Божьего Царства своей соб-
ственной силой. Мы исполь-
зуем не то оружие.

Самая большая нужда 
в церкви в настоя-
щий момент это не 

организационные союзы. 
Наша самая большая нужда – 
чтобы церковь была крещена 
огнем Духа Святого и шла, 
провозглашая евангелие на 
каждый континент. То, в чём 
церковь отчаянно нуждается, 
не может быть организованно 
или активизировано челове-
ческими силами.

Д в а  с и м в о л а  П я т и -
де сятницы – это ветер и 
огонь. Они оба говорят о 
сверхъестественной работе 
Святого Духа для возрож-
дения. Значение еврейского 
слова, переведенного как 
«возрождать» в Ветхом За-
вете – «восстанавливать, 
возобновлять, возвращать». 
Греческое слово из Нового 
Завета, переведенное как 

«возрождать» означает «при-
вести в движение или разжечь 
огонь, который медленно 
угасает».

Даже члены первой церкви 
нуждались в обновлении. Во 
2 главе Деяний мы узнаем, 
что верующие, находящиеся 
в комнате, были наполнены 
Духом Святым. Но в 4 главе 
мы читаем о том, что они 
были снова наполнены: «И, 
по молитве их, поколебалось 
место, где они были собраны, 
и исполнились все Духа Свято-
го, и говорили слово Божие с 
дерзновением.» (Деяния 4:31)

Моя молитва о том, 
чтобы мы своими 
глазами увидели 

могущественное духовное 
пробуждение в нашем по-
колении. Есть свидетельства, 
что это происходит сейчас во 
многих частях света.

Пусть слова воскресше-
го Христа – «Не бойтесь», 
«будете Мне свидетелями» 
и «Примите силу» — горят в 
наших сердцах сегодня так, как 
они горели в сердцах учеников 
много лет назад. Я молюсь, 
чтобы это захватывающее 
знание проникло глубоко в 
наши сердца, знание о том, что 
Христос на самом деле живой 
и Он однажды вернется на эту 
Землю. ■

Источник: ieshua.org 
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НЕ ЗАЛИШАЙ НАС, ГОСПОДИ!
Перша назва картини 
– «Работорговці вики-
дають за борт мертвих і 
помираючих – наближа-
ється тайфун». В основі 
картини лежала ціл -
ком реальна подія. На 
кораблі, що віз рабів, 
спалахнула епідемія, і 
капітан викинув за борт 
свій живий вантаж: він 
міг отримати страхуван-
ня лише в тому випадку, 
якщо раби загинуть в 
морі, а не помруть від 
хвороби. Кинути в море 
люди гинуть у хвилях, 
їх шматує хижа риба… 
Упродовж кількох сто-
літь работоргівля була 
однією із статей прибут-
ку англійської держави, і 
публіка обурилася, коли 
побачила гірку прав-
ду життя. Страшенно 
егоїстична, смертель-
но гріховна пропаща 
людина… Комерційний 
Вавилон губить душі…

Ми наївно віри-
мо, що «світ-
ле майбутнє» 

не за горами. І всі ін-
формаційні технології 
працюють на те, щоб 
навіяти нам цю утопіч-
ну ідею. Але ось вам 
духовна криза культури. 
Засоби інформації за-
ражені вірусом гріха, 
культура розвиваєть-
ся «за законом гріха і 
смерті», «за звичаєм 
віку цього, за волею 
князя, що панує в по-
вітрі, духа, що працює 
тепер в неслухняних… 
у пожадливостях… тіла, 
як чинили волю тіла й 
думок…» (Еф. 2: 2-3). 
Сьогодні мода на «по-
жадливість тілесну, і по-
жадливість очам, і пиху 
життєву» (1 Ів. 2:16). 
Сучасні люди «служать 
різним пожадливостям 
та розкошам» (Тит 3:3), 
до того ж «кожен споку-
шується, як надиться й 
зводиться пожадливіс-
тю власною» (Як. 1:14); 
«блуд і вино та сік вино-
градний володіють їхнім 
серцем» (Ос. 4:11). Але 
ж «пожадливості тіла і 
розпуста» (2 Петр 2:18) 
– ознака останнього 
часу! Бізнес на абор-
тах приносить щорічно 

мільярди доларів!

Підіть «у народ» 
і  в и  п о ч у є т е 
багато голосів, 

що запитують: «Чи є в 
нас майбутнє? Чому так 
нудно живеться в наші 
тривожні дні невір’я? 
Чому ностальгія іноді 
охоплює навіть най -
сильніших і найбільш 
зрілих? Чому сучасну 
людину вражають вну-
трішній розкол, дис-
гармонія душі? Чого 
їй бракує? Що буде з 
нашими дітьми? Що від-
бувається зі світом?» 
Суспільству нав’язують 
матріархат… Іде й пе-
діархат,  коли влада 
належатиме дітям, а 
точн іше,  буде  зд ій -
снювалися на користь 
пріоритетності їх прав 
перед правами дорос-
лих членів суспільства. 
Примхи і забаганки ді-
тей вже культивуються 
у наш час. Збувається 
Писання: «І за правите-
лів дам юнаків, і дітваки 
запанують над ними» 
(Іс. 3:4), «Народ Мій 
– дітиська його утиска-
ють, і жінки мають гору 
над ним» (Іс. 3:12).

Чи не від того всі 
наші біди, що 
ми все далі й 

далі не просто відхо-
димо, а відлітаємо від 
Джерела Життя? Чи не 
від того ми все більше і 

більше внутрішньо, ду-
ховно сиротіємо, споді-
ваючись на себе і влас-
ні сили, свою духовність 
і релігійні програми? І 
керування згори для нас 
– чисто теоретичне, на 
рівні декларування. Але 
випромінені нами акус-
тичні хвилі швидко гас-
нуть, в них немає духу 
життя. А в реальному 
житті – порожнеча, не-
задоволеність і гіркота, 
навіть за матеріального 
добробуту і «стовпови-
ща». Адже душа без 
Бога – сирота. Наша 
достатність – тільки в 
Ньому! Без Бога і церк-
ва сирота. Без присут-
ності і дії Духа Святого 
церква перетворюється 
в бюрократичний інсти-
тут, бізнес-структуру, 
запилений музей, клуб 
за інтересами… Не за-
лишай нас, Господи!

Сучасна людина 
заплуталася в 
хаосі культури 

(чи безсилля?). «Духо-
вний Вавилон» сп’янив 
людину, зробив її не-
тверезою. Багато душ 
блукає в темряві, в лабі-
ринтах життя, не бачачи 
виходу, не бачачи про-
світку. Багато-хто за-
хоплений «принадами» 
гріховного, розбеще-
ного світу. Багато-хто 
вже давно переніс своє 
життя у віртуальні про-

стори Інтернету. Але їм 
тільки здається, що це 
їх простір. Насправді ж 
«чорні діри» у всесвітній 
павутині давно погли-
нули і запрограмували 
частину сучасного сус-
пільства на свій стиль 
життя, на свою «орієн-
тацію», пошкодивши ро-
зум, спустошивши душу, 
заразивши інформацією, 
яка незворотно змінює 
особистість людини, а 
особливо дитини. Не за-
лишай нас, Господи!

За все давно і не 
нами заплачено. 
Комусь це вигідно 

і потрібно. Хтось давним-
давно поставив мету 
– знадити людство «за 
стихіями світу, а не за 
Христом» (Кол. 2:8), ду-
ховно сп’янити і зв’язати 
людську душу, зробити 
залежним від яскравого 
образу, звуку і дотику, 
перетворити піклування 
про тіло в жадобу і грі-
ховну пристрасть. Нас 
цілеспрямовано відволі-
кають від головного і від 
реального життя. Ми так 
зайняті, що й дихати-то 
немає коли! Немає часу 
думати про Вічність, ні-
коли підняти голови до 
небес, насолоджуючись 
гармонією Всесвіту, ні-
коли подивитися в очі 
своїм дітям, коханим… 
Ніколи просто помовча-
ти в Його присутності. 

Вічний поспіх і марно-
та… Не раз навіть у 
церквах так багато 
шуму і «програм», що 
ми не можемо збагнути 
головного – «що Дух 
промовляє Церквам» 
(Об. 2:7). Не залишай 
нас, Господи!

Читаючи Єван-
гелію, ми ді-
знаємося, що 

таке справжнє Життя. 
Ми також дізнаємося, 
де знайти спражній 
Шлях, Істину і як не 
втратити сенс життя в 
перспективі Вічності! 
Споглядання перспек-
тиви Вічності не дає 
потонути в дрібницях 
повсякденності, вирі 
розваг, особливо в грі-
ховних справах. Страх 
Божий допомагає уник-
нути гріха, відмовля-
ючись, стримуючись 
заради в ічност і  в ід 
багато-чого. Бог за-
кликає своїх обраних 
залишити мирський 
стиль і спосіб життя; 
залишити розбещене 
суспільство, оскільки 
воно буде знищене. «І 
почув я голос із неба, 
який говорив: «Вийдіть 
із нього, люди мої, щоб 
не сталися ви спільни-
каим гріхів його, і щоб 
не потрапили в каран-
ня його. Гріхи-бо його 
дійшли аж до неба…» 
(Об. 18:4-5). … Коло 
мого спілкування. Про 
що я говорю понад 
усе? Про що думаю 
понад усе, чим стурбо-
ваний? Що захоплює 
мене і до чого вабить? 
Хто мене приваблює? 
Бог закликає Свій на-
род прагнути до того, 
що вгорі і не горнутися 
до гріха.

Як сильно зву-
ч а т ь  у  к о н -
тексті наших 

роздумів слова старця 
Силуана Афонсько-
го: «Душа, яка упо-
вні пізнала Господа 
і насолодилася Ним, 
вже нічого іншого не 
забажає і ні до чого не 
пригорнеться на землі. 
І якби їй запропону-
вали царство, не за-
хоче вона, адже Любов 
Христова така мила і 
так тішить і веселить 
душу, що й царство 
життя не зможе її всо-
лодити». Не залишай 
нас, Господи… ■

Iван Лещук

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Аналізуючи своє 
життя, роботу і 
служіння, десь 

у глибині душі багат-
хто з нас розуміє, що 
можливо нам так жити 
далі не можна. Можли-
во ми втратили щось 
головне в нашому житті. 
Можливо наше хрис-
тиянство кульгає на 
обидва коліна, хирляве 
і вбоге… Напевно нам 
потрібні радикальні змі-
ни у стосунках із Богом і 
ближніми. Добре, якщо 
совість п ідказує,  що 
музика нашого життя 
потребує корегування, 
що в ній надто багато 
дисонансів і фальшивих 
нот, що нам необхідно 
переглянути пріоритети. 
Адже може виявитися, 
що храм нашої душі вже 
давно став порожнім, 
його залишив Господь… 
Ми втратили Головне…

На жаль, багато-
хто з нас живе 
т ільки в  пер -

спективі земного, тим-
часового життя. Не раз 
ми існуємо в марноті і 
ловленні вітру, крути-
мося, як білка у колесі, 
в гонитві за примарними 
цілями, спокушаючись 
славою, накопиченням, 
тимчасовими задово-
леннями, показною роз-
кішшю. Від світання до 
смеркання працюємо 
на «кредитну історію», 
на власну репутацію. 
Сучасний «комерційний 
Вавилон» всіма силами 
змушує бачити лише 
матеріальні орієнтири. 
Свідомість непомітно 
просякає ідеями про-
цвітання, добробуту і 
особистого спокою. Его-
центризм панує в нас і 
губить незрілі душі…

Джозеф Тернер 
– британський 
художник кінця 

ХІХ століття, геніальний 
пейзажист. Природа, 
море, сонце… - це він 
писав завжди. Але од-
ного разу Тернер ви-
ставив у Королівській 
Академії свої картини 
і стикнувся з хвилею 
обурення. В центрі скан-
далу опинилася картина 
«Невільниче судно». 

За получением дополнительной 
информации обращайтесь: 

StopSti gmaSacramento.org
Звоните по телефону 2-1-1 
Вы глухи или слабо слышащий? 
Позвоните 7-1-1 и Вас соединят 
с 2-1-1.

Эта программа финансируется Отделом Здравоохранения Службы 
Поведенческих Услуг, через одобренное избирателями Законo-
предложения 63,  Службa Законa Охраны Психического Здоровья (MHSA).

Отец
Владелец малого бизнеса
Живущий с тревожным 
расстройством

Психические заболевания:
это не всегда то, что вы думаете
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АЛКОГОЛЬ И ПСИХИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА

количеством выпитого. До-
минирующими на этом этапе 
являются симптомы нервной 
слабости (неврастении). 
Среди них в первую очередь 
необходимо отметить следу-
ющие: раздражительность, 
злобность, расстройства 
внимания, ухудшение памя-
ти, снижение работоспособ-
ности, бессонница, кошмар-
ные сновидения, головные 
боли, истощаемость ин-
теллектуальных процессов 
и др. В быту начинающие 
алкоголики становятся кон-
фликтными и неуживчивы-
ми. Окружающий мир им 
кажется серым, безликим 
и лишь только водка или 
вино делают повседневную 
действительность как-то 
переносимой. Здоровье 
пьянствующих день ото дня 
ухудшается. Таких людей 
беспокоят сосуды («прыга-
ет» давление, появляется 
вегетососудистая дистония), 
нарушаются функции пече-
ни, поджелудочной железы, 
кишечника. А самое главное 
— страдает и необратимо 
разрушается головной мозг.

Наркотическая 
стадия. 

Патологическое влече-
ние к алкоголю становится 
непреодолимым. Появляет-
ся абстинентный синдром 
(похмелье), который про-
является дрожанием рук, 
головокружением, слабо-
стью, отсутствием аппетита, 
потливостью, повышением 
артериального давления, 
сердцебиением, сухостью 
полости  рта .  Пьянство 
становится практически 
ежедневным, возникают 
запои. Личность постепенно 
деградирует. Мышление 
становится бедным, одно-
образным. Круг интересов 
сужается до минимума. Про-
грессивно ослабевает воля. 
Доминирующая потребность 
— алкоголь. На этой стадии 
усиливается вся симптома-
тика, которая возникала на 
предыдущей стадии. Из-
вестно, что пьяницы лживы 
и ненадежны. Верить таким 
людям нельзя, они бросают 
слова на ветер. Клятвы и 
обещания родным и близким 
оставить свое пагубное при-
страстие забываются ими в 
тот же час. На этой стадии 

алкоголизма нередко воз-
никают острые алкогольные 
психозы.

Энцефалопатическая 
стадия 

(в переводе «энцефа-
лон» — мозг, «патия» — 
значительное ослабление 
и ухудшение функций). Это 
исходная стадия алкого-
лизма и характеризуется 
она дальнейшим распадом 
личности и полной потерей 
здоровья. Для того чтобы 
напиться, уже достаточно 
небольшой дозы алкого-
ля. Абстинентный синдром 
более продолжительный и 
тяжелый. Деградация лично-
сти явная. Смыслом жизни 
становится водка. Тяжело 
страдают внутренние орга-
ны. Цирроз печени, гастрит, 
миокардит, алкогольный 
психоз и слабоумие, атро-
фия половых желез — вот 
что ждет алкоголика. Любые 
заболевания на фоне ал-
коголизма протекают зна-
чительно тяжелее, и исход 
их не всегда благоприятен. 
Как правило, на этой ста-
дии алкоголизма уже и не 
до работы, и не до семьи. 
Внешне люди очень меня-
ются, приобретая типичный 
«алкогольный» вид. Они 
часто попадают в милицию, 
так как совершают различ-
ные правонарушения.

Несколько слов об 
алкогольных пси-
хозах.  Пожалуй, 

самым известным и распро-
страненным из них можно 
считать алкогольный дели-
рий (белая горячка). Как пра-
вило, развивается он через 
1—3 дня после прекращения 
длительного или интенсив-
ного злоупотребления алко-
голем. Начинается делирий 
с соматических (телесных) 
проявлений. Затем появля-
ются страх, тревога, потеря 
сна. Далее присоединяются 
различные обманы восприя-
тия: зрительные и слуховые 
иллюзии, галлюцинации, 
двигательное возбуждение, 
дезориентация в окружаю-
щем мире. Критика к свое-
му поведению отсутствует. 
Среди других алкогольных 
психозов можно также вы-
делить алкогольный пара-
ноид (бредовый психоз) и 
алкогольный бред ревности.

Женский 
алкоголизм. 

Женский алкоголизм 
имеет ряд особен-
ностей, а именно: 

развивается более ускорен-
ными темпами (1—2 года);  
протекает более тяжело; 
лечится очень трудно, так 
как психические изменения 
проявляются стремительно; 
трудно диагностировать, 
ввиду того что первое время, 
по причине неловкости и 
стеснения перед людьми, 
женщины пьют в одиночку. В 
целом женский алкоголизм 
имеет злокачественное те-
чение.

Подростковый 
алкоголизм. 

Алкоголь чрезвычайно 
опасен для детей и 
подростков. Прием 

алкоголя нарушает процес-
сы созревания нейронов 
(нервных клеток). Отсюда 
у подростка будут страдать 
интеллект, память, мышле-
ние и поведение. Явления 
опьянения развиваются бы-
стро и могут заканчиваться 
оглушенностью и комой (бес-
сознательным состоянием).
Организм подростка еще 
неокрепший, и под действием 
алкоголя быстро развивается 
целый «букет» заболеваний. 
Пьянка — это и блуд, и драки, 
и преступления ...

Алкогольная 
эмбриопатия. 

Подробно эта патоло-
гия описана в 1973 
году. Выявлены раз-

личные дефекты у новорож-
денных, матери которых регу-
лярно употребляли спиртное 

во время беременности. У 
таких детей отмечаются: 
умственная и физическая 
отсталость (вплоть до глу-
бокой идиотии), замедление 
развития центральной нерв-
ной системы, нарушения 
тонкой моторики, судороги, 
повышенная возбудимость, 
дефекты органов, пороки 
сердца, аномалии суставов, 
дефекты конечностей, фи-
броз печени, нарушения в 
половых органах и многие 
другие тяжелые нарушения.

Истоки 
«алкогольной» 

личности. 

Психологи опреде-
лили некоторые ха-
рактерологические 

черты, свойственные «алко-
гольным» личностям. Так, по 
данным В.Т. Кондрашенко, 
одни из них легкоранимы, 
плохо приспособлены к 
практической жизни, слабо-
вольны, другие — излишне 
самоуверенны, тщеславны, 
болезненно переживают ма-
лейшие жизненные неудачи, 
настойчиво ищут признания. 
Если на эти черты характера 
наслаивается еще и пси-
хотравма, то вероятность 
нервного срыва, запоя очень 
велика.

Как помочь 
страдающим недугом 

пьянства.

Поговорим о лече-
нии этой болезни. 
Что предпринима-

ют медики для помощи ли-
цам, страдающим недугом 
пьянства? Общепринято 
использование всевозмож-

ных дезинтоксикационных 
растворов; психотропных 
средств; препаратов, вызы-
вающих отвращение к алко-
голю посредством выработки 
отрицательного условного 
рефлекса; общеукрепляющих 
средств и витаминов, а также 
многое другое. Это то, что 
касается тела.

Алкоголизм и наркома-
ния это болезни. Но 
болезни более всего 

духовные. В основе пьянства, 
употребления наркотиков — 
духовная опустошенность, 
неудовлетворенность жиз-
нью, утрата смысла бытия. 
Отсюда понятно, что только 
медицинскими методами 
страждущему не помочь... 
Квалифицированный пси-
холог или психотерапевт 
пытается вскрыть глубинные 
психологические корни воз-
никновения пьянства, анали-
зирует характерологические 
особенности человека, его 
семью и социально-бытовые 
условия. Затем специалист 
дает советы и рекоменда-
ции, обучает бороться со 
стрессами, преодолевать 
конфликты и т. д. В ряде 
случаев проводятся раз-
личные психотерапевтиче-
ские процедуры, эффект от 
которых тем выше, чем ярче 
осознанное желание самого 
человека освободиться от 
этого бремени и вернуться 
к полноценной жизни. Таким 
образом, психотерапевт ста-
новится как бы попутчиком 
и помощником пациента на 
этом сложном пути, который 
он непременно преодолевает 
сам. ■

Материал подготовил 
Иван Лещук

ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ

Пь я н с т в о  —  э т о 
бедствие. В вине 
«топят» неудачи, 

неразделенную любовь, 
семейное неблагополучие 
или супружескую измену. 
Причиной пьянства могут 
стать разочарование в себе, 
предательство друзей. Не-
мало и тех, которые сни-
мают подобным образом 
стрессовую напряженность 
и  высокий темп жизни. 
Всех причин невозможно и 
описать. Спиртное приоб-
ретает свойства наркоза, 
снимающего раздражение, 
гнев, обиду. Эти обстоя-
тельства и провоцируют 
многих людей к выпивке. Но 
рано или поздно возникают 
проблемы, перерастающие 
в серьезные жизненные не-
счастья. Человек, избирая 
такой путь «укрытия» от 
проблем, трудностей или 
скорбей, начинает жить не в 
реальном, а в иллюзорном 
мире. При этом проблемы 
его не разрешаются, а много-
кратно умножаются. Водка 
— это не победа, это всегда 
поражение. Пьянство — путь 
в тупик, путь к погибели 
душевной и телесной.

Др у г и м  в а ж н ы м 
обстоятельством, 
способствующим 

алкоголизации, является 
уныние или, выражаясь 
медицинским термином, 
депрессия. Особенно это 
относится к невротической 
депрессии, формирование 
которой напрямую связано с 
внутренними духовными про-
блемами. Депрессия — это 
самый распространенный 
синдром среди душевных за-
болеваний. 60% в структуре 
психической патологии — 
депрессивные расстройства. 
5% населения Земли страда-
ют этим душевным недугом. 
Формирование алкогольной 
зависимости происходит в 
три последовательных этапа 
или стадии, которые имену-
ются как неврастеническая, 
наркотическая и энцефало-
патическая. Рассмотрим эти 
стадии.

Неврастеническая 
стадия. 

Усиливается влечение 
к алкоголю, и при этом оно 
носит навязчивый характер. 
Утрачивается контроль над 

По научным публикациям врача-психиатра Д.Авдеева
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Члены церкви слиш-
ком заняты.

Мы  с о з д а л и 
культуру  ак -
т и в н о с т и  в о 

многих наших церквях 
вместо культуры транс-
формирующего учениче-
ства. В церковной жизни 
есть так много важных 
аспектов. Так чему же 
следует уделить наи-
большее внимание?

Нисколько не умаляя 
других служений и ак-
тивностей в церкви, я 
хочу поделиться с вами 
двумя наиболее распро-
страненными практика-
ми в здоровых церквях. 
Я понимаю, что понятие 
“здоровая” может носить 
субъективный характер. 
И я также понимаю, что 
корреляция — это не то 
же самое, что причинная 
связь.

Но наблюдая за де-
сятками тысяч церквей 
за последние несколько 
лет, я не мог не заметить 
эти две общие практики 
в самых здоровых церк-
вях. Я вижу их снова и 
снова.

1. Церковь настоя-
тельно призывает сво-
их членов ежедневно 
читать Библию.

 Брэд Ваггонер, в сво-

ей потрясающей книге “The 
Shape of Faith to Come” 
предлагает результаты 
своего удивительного ис-
следования на эту тему. 
Когда христиане читают 
Библию каждый день, они 
с большей вероятностью 
евангелизируют, служат в 
обществе, молятся, посе-
щают церковь, и становят-
ся объединяющей силой в 
общине. Здоровые церкви 
не просто говорят своим 
членам, что им стоит чи-
тать Библию, они имеют 
развитую стратегию помо-
щи членам в этом. Это не 
разовый акцент. Это часть 
ДНК церкви, и на этом 
постоянно и настойчиво 
делается акцент.

2. Церковь уделяет 
особое внимание малым 
группам. 

Выберите наиболее 
подходящее название для 
вас: общинные группы, 
группы жизни, воскресные 
группы, малые группы, 
домашние группы и так 
далее. Статистика отпа-
дения от церкви в пять 
раз выше у тех, кто только 
участвует в поклонении, в 
сравнении с теми, кто так-
же посещает и домашние 
группы (Комментарий: это 
старая статистика, но у 
меня есть по крайней мере 

отдельные подтверж-
дения того, что она до 
сих пор точна.) У групп 
есть три преимущества: 
они способствуют при-
леплению или ассими-
ляции человека, создают 
саму общину и являются 
инструментами отчёт-
ности.

Не будучи очень 
многословным, 
позвольте мне 

к о е - ч т о  п р о я с н и т ь . 
Это не существование 
группы и акцент на еже-
дневном чтении Библии 
как таковые являются 
дифференциирующими 
факторами в здоровых 
церквях. Скорее, реаль-
ность в том, что лиде-
ры этих церквей имеют 
стратегию в этих двух 
жизненно важных об-
ластях и решительно 
настроены привить всем 
членам церкви две эти 
важные привычки.

Могут ли члены вашей 
церкви сказать, что эти 
две области являют -
ся ключевыми в вашей 
церкви? Если да, то вы 
скорее всего в здоровой 
церкви или в церкви, 
которая движется к оз-
доровлению. ■

Источник: ieshua.org

Предлагаются 
БЕСПЛАТНО 

аудиодиски!
За время лечения в клинике «Карловы Вары», Господь 

укрепил и вдохновил меня заниматься духовным 
творчеством. 

Книгу «Основание веры», написанную до болезни, 
отредактировал и увеличил на треть до 260 страниц.

Другую книгу «Вот Жених идет», написал в 550 
страниц и третью – «Обратная сторона», в 240 стр. 

Книги изданы в Украине, и по свидетельству братьев 
почти все уже разошлись. 

Здесь не стал печатать, так как одни славяне уже не 
читают по русски, а другие только по английски, но по 
просьбам издал на дисках. 

Сейчас пишу четвертую, которая будет называться 
«Гряди Господи Иисусе». 

Кроме того издал ряд дисков с тематическими 
проповедями и песнями, которые с удовольствием 
можно слушать дома и в машине. (Сергей Иванилов)

Эти диски и некоторую литературу вы сможете бесплатно 
взять на front-desk офиса «Карловы Вары», 

по адресу: 5350 Madison Ave. Sacramento, 
CA, USA. Тел: (916) 677-0008

Если вы считаете что кроме вас это стоит иметь и другим 
и напечатать в типографии можете оставить пожертвование 
для копий. (Сергей Иванилов)

Че м  б о л ь ш е  я 
хожу с Иисусом, 
тем больше я за-

интригован апостолом 
Павлом.

Кроме потрясающих 
демонстраций силы Свя-
того Духа и обширных 
территорий, на которые 
он оказал влияние как 
евангелист, меня привле-
кает его человечность. 
Он — один из самых 
революционных людей, 
упомянутых в Писании, 
но при этом он также наи-
более открыт и доступен.

Его обращение в веру 
демонстрирует один из 
наиболее заворажива-
ющих контрастов между 
тем, что было до, и что 
стало после преобра-
жения, но многие из его 
черт характера остаются 
неизменными. В своих 
Посланиях апостол Па-
вел не осторожничает, 
делясь своими страхами, 
своими разочарованиями 
и своими страданиями. 
Он буквально стыдит цер-
ковь в Коринфе, говоря 
о своём праве получать 
финансовую поддержку 
от церквей, хотя он об 
этом и не просит (1-е 
Послание к Коринфя -
нам, 9). Позднее Павел 
указывает на свои соб-
ственные недостатки, 
но при этом он также 
открыто высказывается 
в классической тираде о 
своём положении апосто-
ла, которое он занимает 
по праву. Он приводит 
твёрдые доводы, полные 
поверхностных сравне-
ний и глубокого сарказма 
(1-е к Коринфянам, 10-
12). Он настолько резко 
критикует Петра за его 
лицемерие, что большин-
ство западных служите-
лей покраснели бы от 
стыда из-за «недостатка 
любви» в том, как Павел 
говорит это (Послание к 
Галатам, 2:11-14).

Его человечность так-
же заметна в его взаимо-
отношениях с церквями, 
которые он насадил, и 
вместе с которыми он 
служил. Лука описывает 
последнее обращение 
Павла к  пресвитерам 
церкви в Ефесе (Дея-
ния, 20:17-38) как эмо-
циональную сцену, во 
время которой Павел 
выражает свою любовь к 
церкви в словах и делах, 
твёрдо говоря о том, что 
его поступки очевидны 
для тех, кто окружает 
его. Заявляя: «Нуждам 
моим… послужили руки 
мои эти», он показыва-
ет нам картину лидера, 
который трудится на от-
дельной работе, чтобы 
обеспечить свои нужды, 
освобождая от бремени 
церковь. Он кажется та-
ким человечным.

Размышляя об этом в 
течение лет, я часто оста-

юсь в разочаровании, когда 
я думаю о моих прежних 
взглядах на Христианских 
лидеров.

Героический 
пастор

Я рос в церкви,  и 
я привык думать 
о пасторах как о 

героических лидерах с су-
пер-способностями, кото-
рые являлись практически 
супер-людьми. Для меня 
они были нравственно бо-
лее высокими существами, 
действующими вне пораже-
ний и «обычных» сражений. 
Всегда казалось, что у них 
есть правильный и даю-
щий откровение ответ на 
любую проблему. Их совет 
был полон рассудительной 
мудрости, их характер был 
безупречен, а их уровень 
интеллекта был недости-
жим. Я и не подозревал, 
что я был поставлен в такие 
условия, где я никогда не 
должен был сомневаться 
в их поступках. И при этом 
я получал скрытые намёки, 
которые говорили мне, что 
я ниже их. Какими бы ни 
были мотивы, стоявшие за 
этим, это оказало весомое 
влияние на моё понимание 
определения пастора. 

У большинства из нас в 
этой теме есть свой «ба-
гаж». Нам, людям, присуща 
склонность возвышать оче-
видную власть и покорно 
следовать за популярным 
влиянием. Многие из нас 
были ведомы лидерами, 
окружавшими себя мистикой 
подобно Папе Римскому, и 
подчинявшими вверенных 
им людей сосредоточенно-
му на человеке стандарту 
послушания. Среди нас есть 
также те, кто должен при-
знать, что, вне зависимости 
от намерений лидеров, они 
позволили своему восприя-
тию лидеров уступить место 
идолопоклонничеству. Если 
вы были увлечены лжеу-
чением или вас незаметно 
ввёл в заблуждение один 
из недавних экспертов в 
области теологии, Писание 
снова даёт нам ответ. Глядя 
на человечность Павла, мы 
обретаем надежду, видя, 
что «апостол из апостолов», 
по сути, не отличается от 
любого другого человека.

Совершенный 
пастор

Книга Пола Триппа 
«Опасное призва-
ние» послужила в 

качестве невероятно по-
лезного ресурса в том, 
чтобы проложить путь к 
человечности пасторов. 
Трипп задаёт следующие 
вопросы:

Почему мы удивляемся, 
когда узнаём, что пастора 
сражаются с грехом?

Почему мы считаем, что 
пасторы не нуждаются в 
том, чтобы им противо-
стояли и их обличали с 
любовью?

Почему для нас явля-
ется неожиданностью, 
когда мы узнаём, что 
пасторы также теряют 
видение своей идентич-
ности и начинают ис-
кать на горизонтальном, 
человеческом уровне 
то, что уже дано им во 
Христе.

Почему мы приходим 
к выводу, что пасторы 
защищены от самопра-
ведности и оборонитель-
ного поведения лишь 
тем, что они находятся 
в полном служении?

Эт и  в о п р о с ы 
н е о б х о д и м ы , 
потому что они 

помогают нам правиль-
но  видеть  пасторов 
как людей, которыми 
они на самом деле и 
являются. Я ощущаю 
безопасность, призна-
вая мою собственную 
человечность, так как я 
сам служу в качестве па-
стора. Павел не просто 
кажется человечным, он 
является человечным. 
После его учения, кото-
рое кажется надменным 
и самовосхваляющим, 
Бог всё равно приводит 
его к оглушительному 
откровению о том, что 
только Божьей благо-
дати достаточно для 
наших слабостей (2-е 
Послание к Коринфя-
нам, 12:9). Мы также 
начинаем заново от-
крывать для себя его 
регулярные просьбы к 
церквям искренне мо-
литься за него. Часто 
именно пастор является 
тем, кто молится, но 
Павел приветствует хо-
датайства о нём самом.

Если Павел, являясь 
пастором для пасторов, 
был способен докумен-
тально зафиксировать 
свою слабость так, что-
бы все видели это в Пи-
саниях, насколько боль-
ше должен современный 
пастор подчёркивать 
нашу зависимость от 
Иисуса. Насколько ос-
вежающим становится 
Евангелие, когда оно 
превращается в хоро-
шую новость также и для 
проповедника. Пастор 
нуждается в спасении 
так же сильно, как и 
община, частью которой 
он является.

Только Иисус, Пасты-
реначальник, праведный 
Первосвященник, мог 
носить одежду чело-
вечности без пятна и 
порока. Только Он спо-
собен понести наши по-
ражения в совершенном 
подчинении праведно-
сти Божьей и одержать 
победу над могилой со 
всей славой и честью, 
которые положены Его 
имени. ■

Тэйлор Грэй
ieshua.org 
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