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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)

Межцерковная 
христианская газета 
Славянского Центра 

помощи, г.Сакраменто, 
Калифорния

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

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

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

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

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

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

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

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

Славянский центр помощи помогает всем!
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Слово и ДелоСлово и Дело
Ми тепер жнемо те, що колись сіяли. 

А те, що тепер сіємо – це на майбутнє, 
колись, свого часу, будемо жати.

Продовження на стор.7

Тривога притаманна безбож-
никам, бо все, на що вони наді-
ються – впаде! 

Погляд віри
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Библия

8
Библия – единственная книга, даю-

щая человеку спасение и указываю-
щая путь к решению его вопросов.

Ми можемо витратити силу, мо-
жемо знемагати, але наша вірність 
Господу повинна бути незмінною.

Я думаю, що ви по-
годитесь з тим, що 
кожна господиня 

готує різні страви для сво-
єї сім’ї і що ми розділяємо 
хліб - смачні страви в на-
шому домі. Ви скажете, що 
тут нічого надзвичайного 
не відбувається. Так, це ми 
робимо кожного дня в колі 

нашої сім’ї. Але, частенько бу-
ває, коли збирається декілька 
родин на якусь оказію, де роз-
діляють хліби - смачні страви 
між собою, це вже є неабияка 
подія, це може бути день наро-
дження або весілля, або щось 
інше. Це відбувається за сто-
лами з їжею, пригощаючи один 
одного, знайомимося з новими 

друзями, розширюючи коло 
знайомих людей. Як правило, 
такі контакти допомагають нам 
у майбутньому нашому житті. 
Ви довідалися від вашого спів-
бесідника про його професійні 
навики, а також, в свою чергу,  
ви розповіли про ваші можли-
вості. Через деякий час у вас 
буде потрібна вам така люди-
на, яка вміє те чи інше зробити 
і вам це потрібне буде на да-
ний момент. Вам пощастило, 
ви познайомились минулої 
неділі якраз з такою людиною. 
Окрім цього, такі спілкування 
людей зближують і вони ста-
ють ріднішими. Люди говорять, 
що людина є настільки багата, 
скільки в неї є друзів або скіль-
ки багато має вона знайомих. 
Розширене коло знайомих лю-
дей дає більше можливостей у 
бізнесі та в усіх справах.

В нашому місті Сакраменто 
та його околицях є більше 70 
церков, в яких є членами  емі-

С В Я Т О

День Подяки в Каліфорнії
«Подяку складайте за все, бо така Божа 
воля про вас у Христі Ісусі». (1 Сол. 5. 18)

Внимание! Внимание! Внимание!

Госдепартамент США объявил 
начало приема анкет на розыгрыш 

гринкарты DV-2011 
с 2 октября по 30 ноября 2009 года
Анкеты на розыгрыш будут приниматься только 

в электронной версии (по компьютеру). Участие в 
розыгрыше лотереи принимают все республики из 

бывшего СССР, а также Россия. 

Объявляется 
розыгрыш Лотереи на 

гринкарту DV-2011

Подробнее читайте на стр.3

гранти, які переселилися з 
країн Радянського Союзу. 
Певна річ, що кожна церква 
має  кожного року особливе 
служіння -  Свято жнив, на 
яких по-особливому дякують 
Богу за врожай і за всі Його 
благословіння. Ці служіння 
можна прирівняти до тра-
пези в колі родини, але на 
міжцерковному рівні такого 
служіння не було до 2005 
року. Це почалося тоді, коли 
декілька українців з різних 
церков забажали мати таке 
спілкування у осінній час, 
тому що вже більше як 15 
років святкувалося Укра-
їнське Різдво в Каліфорнії. 
Перше святкування Дня По-
дяки відбулося 2005 року в 
Кармайкл-парку під вікритим 
небом за участю Українських 
церков.  Цього року таке слу-
жіння відбулося в суботу 10 
жовтня з 12 години дня в 
цьому самому Кармайкл-
парку. 

Чи є що краще, лучче в 
світі, 
Як укупі жити, 
З братом добрим добро 
певне 
Познать, не ділити. 
Яко мірро добровонне 
З голови чесної 
На бороду Аароню 
Спадає росою 
І на шитії омети 
Ризи дорогої; 
Або риси єрмонській 

На святії гори 
Високій сіонській 
Спадають і творять, 
Добро тварям 
земнородним, 
І землі, і людям, - 
Отак братів благих своїх 
Господь не забуде, 
Воцариться в дому тихім, 
В сім’ї тій великій, 
І пошле їм добру долю 
Од віка до віка.

Тарас Шевченко 

Молитва подяки
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Новини з України
Э К О Н О М И К А

Україна і Білорусь до-
мовилися про продовження 
експортних постачань укра-
їнської електроенергії в 2010 
році в обсязі близько 2 млрд. 
квт/год. 

Про це УНІАН повідомив 
прес-секретар Міністерства 
палива і енергетики Укра-
їни Фент ДІ з посиланням 
на домовленості, досягнуті 
сьогодні в рамках засідання 
двосторонньої міжурядової 
комісії з питань економічного 
співробітництва. 

За словами Ф.ДІ, зокрема, 
в підсумковому протоколі за-
сідання комісії зафіксовано 
доручення господарюючим 
суб`єктам ГПВД і ДержКон-
церну "Біленерго" укласти 
відповідний контракт на по-
стачання електроенергії. 

"У протоколі зафіксовано, 
що обсяг постачань україн-
ської електроенергії в 2010 
році орієнтовно повинен 
скласти близько 2 млрд. квт/
год", – сказав Ф.ДІ. 

Він додав, що в доку-

Р А З Н О Е

Україна і Білорусь домовились про 
постачання електроенергії

менті також за-
фіксовано, що 
ф о р м у в а н н я 
ціни експортних 
постачань здій-
снюватиметься 
на взаємовигід-
них засадах. 

Довідка УНІ-
АН. З 1 липня 
2 0 0 7  р о к у 
У к р а ї н а  п р и -
пинила експорт 
електроенергії 
до Білорусі. Водночас укра-
їнська і білоруська сторони 
продовжували переговори 
про можливе відновлення 
постачань електроенергії з 
України до Білорусі. 

Наприкінці травня 2009 
року "Укрінтеренерго" і "Бе-
ленерго" домовилися про 
постачання 100 млн. квт/
год. електроенергії щоміся-
ця, починаючи з 1 червня 
ц.р. Потужність експортних 
постачань до Білорусі пла-
нується на рівні 200 МВт на 
місяць. 

1 2  ч е р в н я  п р е м ` є р -
мін істр Білорус і  Серг ій 
СИДОРСЬКИЙ повідомив, 
що з цього дня контракт 
про постачання української 
електроенергії до Білорусі, 
підписаний 14 травня 2009 
року між державним концер-
ном «Біленерго» і компанією 
"Укрінтеренерго", набуває 
чинності. 

23 червня 2009 року Укра-
їна відновила комерційні 
постачання електроенергії 
до Білорусі. ■

УНІАН

США нададуть україн-
ським правоохоронцям тех-
нічну допомогу на 4,4 млн. 
дол.

Як повідомили УНІАН в 
Посольстві США в Україні, це 
передбачено у Протоколі №6 
до Меморандуму про вза-
єморозуміння між урядами 
України і США про допомогу 
з правоохоронних питань, 
який було підписано сьогодні 
між Посольством США та 
МВС України.

Проекти, про які йдеться в 
документі, допоможуть Укра-
їні у її зусиллях привести 
свою систему кримінального 
судочинства і правоохо-
ронних органів у відповід-
ність до європейських норм 
і стандартів. Протокол також 
включає проекти із посилен-
ня можливостей розслідува-
ти і переслідувати прояви 
корупції та захищати права 
інтелектуальної власності. 

Як зазначили в Посоль-
стві, нинішній документ є 
“частиною багаторічної про-
грами, що коштує мільйони 
доларів і призначений до-

США нададуть українському МВС 
допомогу на 4,4 млн. доларів

помогти уряду 
України зміцнити 
правоохоронний 
сектор як клю-
чову структуру 
демократичного 
устрою, відповід-
но до зобов’язань 
України перед 
Радою Європи, 
а також сприяти 
правоохоронній 
с п і в п р а ц і  м і ж 
двома нашими країнами”.

Як повідомили УНІАН 
в Департаменті зв`язків з 
громадськістю МВС України, 
міністр внутрішніх справ 
Юрій ЛУЦЕНКО, який від 
українського уряду підпи-
сав зазначений Протокол, 
наголосив, що виконання 
перших п’яти Протоколів 
уже було відзначено як один 
із найбільших успіхів між-
урядової співпраці. Перш за 
все це були тренінгові про-
грами, підтримка у станов-
ленні підрозділів боротьби 
з кіберзлочинністю, протидії 
торгівлі людьми, наркозлочи-
нам тощо. Ці напрямки були 

найбільш пріоритетними для 
роботи поліції в будь-яких 
країнах, в тому числі й в 
Україні.

”Сьогодні ми приступаємо 
до ще одного дуже важливого 
напрямку роботи, який запо-
чаткує новий етап діяльності 
експертно-криміналістичної 
служби міністерства, керів-
ником якої є Іван КРАСЮК. 
У нас непогано оснащений 
експертний центр, проте 
задумана процедура акре-
дитації за міжнародними 
стандартами є серйозним 
кроком уперед”, - сказав 
міністр. ■

УНІАН

Тимошенко отримала в Єрусалимі 
орден, призначений президентам

Премьер-министр Украи-
ны Юлия Тимошенко за-
являет, что Папа Римский 
Бенедикт ХVІ считает Украи-
ну неотъемлемой частью 
Европы.

Об этом она заявила се-
годня, 20 октября, во время 
встречи со студентами и пре-
подавателями Национально-
го университета Острожская 
академия.

Тимошенко отметила, 
что после общения с Па-
пой поняла, что Бенедикт 
ХVІ любит Украину и очень 
хорошо проинформирован 
и понимает ситуацию, про-
исходящую в стране. 

"Папа любит Украину и 
знает ее лучше, чем даже 
некоторые политики, в том 
числе и историю. Понимает 
все, что в Украине проис-
ходит, – понимает все до 
деталей", – сказала премьер-
министр. 

Она отметила, что, по 
словам Папы, Западная и 
Восточная Европа подобны 
двум легким в организме 
континента, и без Украи-

Тимошенко: Папа любит Украину и 
знает лучше, чем некоторые политики

ны одно из этих 
легких просто не 
может существо-
вать.

К р о м е  т о г о , 
Тимошенко после 
встречи с Папой 
Римским Бене -
диктом ХVІ  на 
прошлой неделе 
изменила отноше-
ние к проблемам, 
с которыми ей приходится 
сталкиваться в Украине.

"Когда я вернулась в 
Украину, то даже те про-
блемы, которые в Украине 
на первый взгляд, до отлета 
в Ватикан, казались ужасны-
ми, оказались мелочными, 
ничего не стоящими. Самое 
главное – это те ценности, 
которыми мы должны ру-
ководствоваться, для того, 
чтобы наша жизнь была 
счастливой", – сказала Ти-
мошенко.

Напомним, 16 октября со-
стоялась встреча премьер-
министра Украины Юлии 
Тимошенко и Папы Римского 

Бенедикта ХVІ, которая про-
ходила в частной Папской 
библиотеке и длилась полча-
са. Получасовая беседа про-
ходила в формате один-на 
один.Бенедикт ХVІ подарил 
премьер-министру юбилей-
ную ручку лимитированной 
серии, изготовленную к 500-
летию собора Святого Петра 
в Риме. В свою очередь, 
Тимошенко подарила точную 
лазерную копию рукописи 
Христинопольский Апостол. 
Эта рукопись написана в 
12 веке на церковнославян-
ском языке, она хранилась в 
монастыре в Христинополе, 
а сейчас во Львовском исто-
рическом музее. ■

Президент Украины Вик-
тор Ющенко заверяет, что, 
несмотря на натянутые от-
ношения между Украиной и 
Россией, войны между двумя 
государствами не будет.

"Войны с Россией не бу-
дет... Каждая страна, которая 
развивает свою политику на 
демократических началах 
и имеет границу с Россией, 
будет иметь сложности с 
Москвой", - сказал Ющенко 
в интервью бельгийским га-
зетам La Libre Belgique и De 
Standaard.

При этом Президент от-
метил, что проблемы межго-
сударственных отношений ка-
саются на только Украины. 

"Лучше ли отношения Рос-
сии и Украины, чем России 
и Эстонии? Нет ли у Литвы 

и Польши про-
блем с Россией? 
Можно ли назвать 
нормальными от-
ношения России 
с Грузией?", - за-
дается вопросами 
Ющенко.

Комментируя 
военный конфликт 
между Россией и 
Грузией в августе 
2008 года, он под-
черкнул: "Это был конфликт 
между разными системами 
ценностей. Мы должны быть 
довольно смелыми, чтобы 
развивать и защищать де-
мократические ценности. 
В ином случае мы должны 
проглотить все спокойно и 
наблюдать, как основной 
принцип территориального 

суверенитета из года в год 
теряет свое значение".

Как сообщалось, Ющенко 
считает своим достижением 
за время пребывания на 
посту возобновление исто-
рической памяти украинцев 
и возрождение памятников, 
связанных с историей каза-
чества. ■

Ющенко: Войны Украины с Россией 
не будет

Прем`єр-міністр України 
Юлія ТИМОШЕНКО вва-
жає найвищу нагороду Єру-
салимської православної 
церкви, одержану нею на 
минулих вихідних, не своєю 
власною, а нагородою всієї 
України.

Як передає кореспондент 
УНІАН, про це вона заявила 
сьогодні під час зустрічі із 
студентами і викладачами 
Національного університету 
«Острозька академія».

«Що було для мене хви-
люючим – те, що ця нагоро-
да вручається або патріар-
хам або президентам, а це 
– передали Україні, тому що 
бачать всю нашу неймовірну 
боротьбу за те, щоб Україна 

Рада решила расследовать 
артековский секс-скандал

стала такою кра-
їною, яка несе 
свою власну мі-
сію, унікальну мі-
сію духовності, 
порядку й гар-
монії», – сказала 
Ю.Тимошенко.

Як повідомляв 
УНІАН, 17-18 жов-
тня Ю.Тімошенко 
побувала з при-
ватним візитом 
у Єрусалимі, де 
відвідувала святі місця. 

Під час зустрічі з Патрі-
архом Єрусалимським ТЕ-
ОФІЛОМ ІІІ Ю.Тимошенко 
одержала вищу нагороду 
Єрусалимської православ-
ної церкви – Орден Свято-

гробського Братства і від-
повідний сертифікат. 

Ця нагорода вручається 
очільникам церков і голо-
вам держав за видатні за-
слуги перед православною 
церквою. ■

УНІАН

Верховная Рада создала 
временную следственную 
комиссию по расследова-
нию вопросов, связанных с 
обвинениями в развраще-
нии несовершеннолетних 
в Международном детском 
центре Артек.

За соответствующий про-
ект постановления №5240 
проголосовало 418 депутатов 
при минимально необходи-
мых 150. 

В состав комиссии Рада 
включила 5 депутатов Рады - 
по одному представителю от 
каждой фракции. 

Председателем комиссии 
избран депутат от фракции 
Коммунистической партии 
Екатерина Самойлик, зам-
предом - депутат от фракции 
Блока Юлии Тимошенко Евге-
ний Суслов. 

В состав также включены 
депутаты: от фракции Блока 
Литвина - Сергей Терещук, 

от фракции блока 
Наша Украина-
Народная само-
оборона - Алек-
сандр Бобылев, от 
Партии регионов 
- Иван Попеску. 

Рада устано-
вила, что срок 
деятельности ко-
миссии составля-
ет 3 месяца со дня 
принятия данного 
постановления.

Ранее ВР отказалась за-
слушать информацию Ге-
неральной прокуратуры и 
Министерства внутренних дел 
по делу о развращении детей 
в закрытом режиме. 

За принятие соответствую-
щего решения проголосовали 
186 депутатов при минималь-
но необходимых 226. 

В частности, это предло-
жение поддержали 146 депу-
татов от фракции Блока Юлии 

Тимошенко и 40 депутатов от 
фракции блока Наша Украина-
Народная самооборона. 

Заслушать информацию в 
закрытом режиме предложил 
депутат от НУНС Николай 
Катеринчук. 

По мнению депутата, это 
дело является слишком ре-
зонансным, для того чтобы 
какие-то политические силы 
зарабатывали дополнитель-
ные очки на его рассмотрении 
парламентом. ■
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Для назначения апойнтмента 
звоните по телефону  916-925-1071

Наш офис помогал 
заполнять эти ан-
кеты четыре года, и 

многие выиграли гринкарты. 
Помните о том, что в послед-
ние дни шанс подать заявку 
уменьшается из-за большого 
трафика в Интернете. 

Для заполнения анке-
ты необходимо 

предоставить следующую 
информацию:

Фамилия, Имя, Отчество 
(Пол-Муж/Жен).

Полная дата рождения 
(день, месяц, год)  и место 
рождения на всех членов 
семьи.

Полный почтовый адрес 
и место проживания. 

Телефон (не обязатель-
но).

Фотография должна быть 
на белом фоне, и лицо не 
должно занимать больше 
50% от общей площади 
фотографии; размер – 5х5 
сантиметров.

Дети, не состоящие в бра-

ке и в возрасте до 21 года мо-
гут участвовать в розыгрыше 
вместе с родителями.

Главный заявитель дол-
жен иметь среднее общее 
образование (10 классов 
или стаж работы по специ-
альности, которая требует 
среднего образования).

Граждане России, ко-
торые родились в других 
республиках, имеют право 
участвовать в лотерее по 
месту рождения.

Для увеличения шансов 
выигрыша можно подавать 
анкеты от обоих супругов.

При подаче более одной 
анкеты на одного и того же 
заявителя таковая заявка 
ликвидируется компьютером 
автоматически.

Славянский центр по-
мощи будет помогать в за-
полнении анкет на розыгрыш 
гринкарты по апойнтментам 

с 2 октября 
по 30 ноября 2009 года

Славянский центр помощи оказывает по-
мощь в заполнении анкет на розыгрыш 

лотереи на гринкарту DV-2011 

Шановні 
громадяни!

З 19 жовтня 2009 
року  в  Укра їн і 
офіційно розпочи-

нається процес підготовки 
та проведення виборів 
Президента України, які 
заплановані на 17 січня 
2010 року.

До Посольства Укра-
їни у США повертається 
велика кількість листів, 
надісланих Центральною 
виборчою комісією Укра-
їни громадянам України, 
які проживають (пере-
бувають) у США, щодо 
внесення уточнень до 
списку виборців, у зв’язку 
із відсутністю особи за вка-
заною в листі адресою.

Повернення лист ів 
пов’язане з тим, що гро-
мадяни України, які пере-
бувають на консульському 
обліку в Посольстві Украї-
ни у США, змінили адреси 
проживання у США та не 
повідомили Посольство 
про свої нові адреси.

Згідно з статтею 8 За-
кону України „Про Дер-
жавний реєстр виборців”, 
виборчою адресою вибор-
ця є адреса  його житла  
або  місця перебування  
виборця  чи  інша  адреса,  
що  замінює  адресу житла 
виборця,  яка є підставою 
для віднесення  виборця  
до  відповідної постійної 
виборчої дільниці. Ви-
борча адреса виборця, 
як правило, визначається 
зареєстрованим місцем 
проживання та адресою 
житла виборця відповідно 
до Закону України "Про 
свободу пересування  та  

вільний вибір  місця  прожи-
вання в Україні". До виборчої 
адреси громадян України, 
які проживають або пере-
бувають за межами України 
відноситься: країна прожи-
вання (перебування); субна-
ціональна адміністративно-
територ іальна одиниця 
(штат, провінція, земля тощо) 
іноземної країни проживання 
чи перебування; поштова 
адреса виборця за прави-
лами країни проживання 
(перебування).

Згідно із статтею 361 За-
кону України „Про вибори 
Президента України”, пе-
редача попередніх списків 
виборців на паперовому носії 
до дільничних виборчих ко-
місій закордонних виборчих 
дільниць має відбутись до 
25 грудня 2009 року. 

На наступний день після 
передачі попередніх списків 
комісії, один примірник спис-
ку виборців буде вивішений 
у приміщенні дільничної 
виборчої комісії (Посоль-
ство України у США) для 
загального ознайомлення 
громадянами України.

Статтею 20 Закону Укра-
їни „Про Державний реєстр 
виборців” встановлено, що 
виборець,  який проживає  чи  
перебуває  за межами Укра-
їни,  звертається із заявою 
про внесення змін до його 
персональних даних у Реє-
стрі до відповідної консуль-
ської установи України,  яка 
невідкладно передає заяву 
та додані до  неї документи  
до  органу  ведення  Реєстру 
в Міністерстві закордонних 
справ України. 

Згідно з пунктом 2 статті 
20 Закону України „Про Дер-

жавний реєстр виборців”, у 
разі звернення щодо зміни 
виборчої адреси виборець 
подає заяву до органу ве-
дення Реєстру за новою 
виборчою адресою, до якої 
додаються документи  (на-
лежно  засвідчені  копії  до-
кументів), що підтверджують 
зміну виборчої адреси ви-
борця.

Виходячи із зазна-
ченого, громадяни 
України, які пере-

бувають на консульському 
обліку в Посольстві України у 
США та змінили адресу свого 
проживання, звертаються 
із заявами до консульської 
установи України на терито-
рії США відповідно до адреси 
свого проживання в США. 
Нагадуємо, що консульський 
округ Посольства України у 
США складають такі штати: 
DC, AK, AL, AR, VA, DE, GA, 
WV, MD, KY, LA, MS, OH, MO, 
OK, SC, NC, TN, TX, FL.

З метою складання пра-
вильного списку виборців 
консульського округу По-
сольства України у США, кон-
сульській відділ Посольства 
звертається з проханням до 
громадян України, які пере-
бувають на консульському 
обліку в Посольстві та зміни-
ли свої адреси проживання, 
надати останню інформацію 
про місце їхнього проживан-
ня в США.   

В іншому випадку, списки 
виборців будуть складені на 
підставі тієї інформації, яку 
громадяни України надали 
працівникам консульського 
відділу під час звернення 
щодо їхньої постановки на 
консульській облік.   

Додатково інформуємо, 

що відповідно до статті 21 
Закону України „Про Дер-
жавний реєстр виборців”, 
виборець,  який  проживає 
або перебуває за межами 
України, може особисто 
подати  запит щодо  зміс-
ту  його особистих персо-
нальних  даних  у  Реєстрі 
до консульської установи 
України за місцем про-
живання чи перебування,  
надаючи при цьому паспорт 
громадянина України для 
виїзду за кордон, диплома-
тичний паспорт,  службовий 
паспорт або (якщо особа 
недавно набула громадян-
ства України) тимчасове 
посвідчення громадянина 
України. Консульська уста-
нова невідкладно передає 
запит до органу ведення 
Реєстру в Міністерстві за-
кордонних справ України. 

Громадянам України, 
які планують взяти 
участь у виборах 

Президента України 2010 
року та не перебувають 
на консульському обліку, 
консульській відділ Посоль-
ства України у США пропо-
нує стати на тимчасовий 
консульський облік.

У випадку виникнення 
питань просимо звертатись 
до консульського відді-
лу Посольства України у 
США. ■

Адреса: 3350 M Street 
N.W., Washington, D.C. 
20007 

телефони – (202) 349-
3379, (202) 349-2947, 
(202)349-2948, (202) 349-
2920

факс – (202) 333-7510, 
(202) 333-2706.

Начало на стр.1

В И Б О Р И  П Р Е З И Д Е Н Т А  У К Р А Ї Н И  2 0 1 0

До уваги громадян України, які планують брати 
участь у виборах Президента України 2010 року
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Степан Михайлович Болебрух наро-
дився 17 вересня 1957 року 
в селі Нагірцях, Жовківського 

району, Львівської області в християнській 
сім'ї Михайла та Дарії Болебрух.

З дитячих років Степан мав талант до 
співу та гарний голос. 

В 16 років почав навчатися у Львові і 
одночасно співати у Львівському хорі, де 
диригентом був бр. Ілля Дмитрович Про-
копчук.  Степан був зразковим хористом 
завжди.

20 липня 1980 року одружився з Людми-
лою Олексіївною Хаблюк.  Разом з Людою 
прожили 29 років.  Господь подарував їм 
три доньки:  Зоряну, Наталю та Діану, яких 
він любив понад усе.

В 1990 році бр. Степан із сім'єю пере-
їхав на постійне  місце проживання в місто 
Сакраменто.  Тут на чужинні почалось нове 
життя.  Але служіння піснею Господеві  бр. 
Степан продовжував.  

В 1992 році бр. Степан з Леонідом Ка-
линюком і покійним бр. Павлом Дімітражом 
започаткували місію під назвою «Можли-
вість», але незабаром ця місія припинила 
свою діяльність.

В 1999 році відкрив місійний відділ 
«Жива надія» від Слов’янського громад-
ського центру і цю роботу продовжував 
до останіх днів свого життя.  Залишились 
замовленими, але не відправленими 10 
контейнерів до України.  Бр. Степан вже їх 
не відправить.

Разом з місійною роботою служив у 
церкві, співав у хорі, а також був адміністра-
тором церкви та головою братерської ради 
в «Триєдиній Церкві Благодаті».  В 1998 
році був рукопокладений на дияконське 

служіння.
Брата Степана любили всі, і молоді і 

старші.
Пісня була улюбленою справою бр. 

Степана, але не думав він, що в минулу 
неділю звучала його остання пісня у церкві 
і на землі. 

28 вересня 2009 року він відійшов 
у вічність. 

А в планах залишились не заспівані ще 
нові пісні, які він планував заспівати у церкві 
із своїм братом.  Він заспіває їх тільки вже 
у вічності.  Бо у Господа були записані всі 
його роки та дні.

До зустрічі у небесах.

«Господь моя сила та пісня і 
став Він спасінням мені!»

(Псалом. 117:14)
Сумують за Степаном: дружина, діти, 

рідні, друзі та члени церкви. ■

17 вересня 1957 - 
28 вересня 2009

Н Е К Р О Л О Г

Степан Михайлович Болебрух

Я ще вчора співав у хорі, 
Милувався прекрасним небом, 
І відчув, що вже зовсім скоро 
Ти прийдеш, щоб забрать до Себе.

Ти зайшов непомітно, тихо і сказав: 
- Будь готовим, друже,
Не спіткає тебе вже лихо, 
а земним хай душа не тужить.

Ти востаннє будеш вечерять, 
Милуватись дітьми і внуком, 
Ти відчуєш, що зустріч з ними 
Будеш мати лишень в майбутнім.

І, можливо, душа заплаче, 
Адже жаль залишать родину... 
- Я прошу лиш Тебе, о Боже, 
Будь із ними кожної днини!
 

Ти ж бо бачиш моїх трьох доньок, 
Дай їм долю щасливу, прошу,
І дружину мою підтримай, 
Астин теж хай зросте хорошим.

Я хотів би тепер сказати 
На прощання у кожне серце:
Будьте вірні і майте віру, 
Завтра, може, і ти візьмешся.

Важкі сльози, що ллються зараз... 
Шанс на Вічність з нас кожен має, 
Гірше буде, коли у небі 
Скаже Бог: - Я тебе не знаю.

Я сьогодні прощаюсь з вами, 
Будьте радісні, не сумуйте! 
Я вже в іншім співаю хорі, 
Я в дім Батька Свого повернувся! ■

28 вересня 2009 року

Прийміть щире співчуття з приводу втрати вашого чоловіка, тата, 
дідуся, брата, зятя Степана.

Я вдячна Господу, що у земному житті нам довелося зустрічатися, спіл-
куватися - бути членом однієї великої  родини християн. Звичайно, вашої 
втрати не замінить ніхто і ніщо, але ми маємо віру, що він нам тепер не 
сказав - Прощайте, а лише - До побачення! Хай Господь вас потішить в 
цей важкий для вас час.

З глибоким сумом сім'я Нещеренських, м.Кент, Вашингтон.

День прощання

Твоє життя, мов пісня солов’їна
В ранковому серпанку над селом.
З дитинства босоногого й донині
Все ллється спів твій – й в співі твій «мажор».

Чи то батьківське й материнське серце, 
Чи то поля пшениці на нивках, 
Чи то любов Христова, що завжди мала місце
В твоїм єстві і влилась в пісенний твій талант.

І мамина тихенька колискова
І хор на Симофорній й чужина
Вторилися у тенорі твоїм чудовім 
І Богові за все в нім лилася хвала.

Ти життєлюбним був, про це свідчили очі,
Які світилися радістю і життям.
І на вустах твоїх всі бачили щасливий усміх

І ти щасливий був, бо в Бозі все ти мав.

Чудових донечок і люблячу дружину, 
Багословенний Богом, хоч і короткий, шлях.
Любив ти свій народ, любив і Україну
Та понад все, ти, Господу співав.

Чому так швидко тенор твій замовкнув?
Чому так мало дітям батьком був?
Вони ще молоді такі і юні, 
Чому залишив ти їх сиротами тут?

Чому вже не світитимуться очі
І посмішка вже не злетить із вуст?
Чому, о смерте, ти забрала вкотре, 
Що найдорожче в них і наймиліше тут?

Та дні чомусь порахував Всевишній

Немає матері… І щоб провести сина
В останню путь, як і колись не раз, 
Як проводжала, вірила, що з сином знову
Зустрінеться в Нагірцях – на нивках…

Немає батька…Та чекає він сина
В воротах вічних – радісний, живий.
Вони вже не розлучаться, вони вже вічні.
Прощай, Степанку й передавай привіт.

Бо в небі є багато в нас родини
По крові рідних і братів, сестер в Христі.
На цвинтарі, отут, стоять вже їх могили, 
А ми ще перехожі на землі… ■

Й відміряв тобі ранніх 50.
Хай буде воля, Господи, Твоя й покірно
Схилю я голову за те, 
Що Ти його нам й стільки дарував.

Бо потішав він душі багатьом любов’ю
І вірою, добрим словом нас не обділив, 
І пісню солов’їну вже не забуде кожний, 
Хто чув її, бо спів його бринів…

Й бринить тепер у небі синім-синім
Тим переливним співом солов’я.
Летить увись його душа, в Країну, 
Де смерті й смутку вже ніхто не зна.

Дорогому братикові Степанкові

«І сказав Він до 
них того дня, 
коли вечір на-

став: Переплиньмо на 
той бік. І, лишивши на-
род, узяли із собою Його, 
як у човні Він був; і інші 
човни були з Ним. І зня-
лася ось буря велика, а 
хвилі вливалися в човен, 
аж човен водою вже був 
переповнився! А Він спав 
на кормі на подушці... І 
вони розбудили Його та й 
сказали Йому: Учителю, 
чи Тобі байдуже, що ми 
гинемо?... Тоді Він устав, 
і вітрові заборонив, і до 
моря сказав: Мовчи, пе-
рестань! І стих вітер, і 
тиша велика настала... І 
сказав Він до них: Чого ви 
такі полохливі? Чому віри 
не маєте? А вони наляка-
лися страхом великим, і 
говорили один до одного: 
Хто ж це такий, що вітер 
і море слухняні Йому?» 
(Мар.4:35-41)

І Той, Хто був обра-
зом невидимого Бог, між 
іншим сказав: «І будуть 
ознаки на сонці, і місяці, і 
зорях, і тривога людей на 
землі, і збентеження від 
шуму моря та хвиль…» 
(Лук.21:25) Із цих слів 
Господа Ісуса зрозуміло, 
що в останні часи буде 
для всіх людей нашої 
землі велике збентежен-
ня, тривога і страх від 
всіляких незвичайних по-
дій в життєвому «морі», 
від його шуму та хвиль, 
які будуть заливати осо-
бисті та сімейні «човни». 
Але з ким буде Ісус, тим 
не страшно! «І ото, Я 
перебуватиму з вами 
повсякденно аж до кінця 
віку! Амінь». (Матв.28:20) 
«Зоставляю вам мир, 
мир Свій вам даю! Я 
даю вам не так, як дає 
світ. Серце ваше нехай 
не тривожиться, ані не 
лякається!» (Iван.14:27)

Один художник 
н а м а л ю в а в 
картину спокою 

– буря і бурхливе море, 
батько і на руках у нього 

спляча дитина. Вона за-
снула з усвідомленням 
того, що у батька на руках 
їй не страшно, хоч навкруг 
і буря, і хвилі!

Пожежа в трьохповерхо-
вому будинку. На третьому 
поверсі на балкон з диму 
вибіг маленький хлопчик. 
Усі присутні просили його 
скакати на розтягнуте по-
кривало, але хлопчина 
не наважувався. А коли 
прибіг його тато з роз-
критими обіймами і гукнув: 
«Синку, скач!», - він не за-
думуючись скочив в обійми 
батька, і був врятований.

Дорогі діти Божі, в різ-
них обставинах будемо 
віддаватися в руки всемо-
гутнього Бога. «Коли пере-
ходитимеш через води, Я 
буду з тобою, а через річки 
не затоплять тебе, коли 
будеш огонь переходити, 
не попечешся, і не буде 
палити тебе його полум'я». 
(Iс.43:2) 

Коли ми читаємо 
в Книз і  Даниїла 
про юнаків, які не 

вклонилися боввану царя 
Халдейського, то їх за це 
вкинули до розпеченої 
печі, але вони не горіли. 
Господь Бог визволив їх 
з вогню, був там з ними, 
і навіть, запаху від вогню 
не було чути від них. Так, 
всемогутній є наш Господь, 
для всіх, хто покладає 
надію на Нього і довіряє 
себе Йому!

«Я почув і затремтіла 
утроба моя, задзвеніли на 
голос цей губи мої, гнилиз-
на ввійшла в мої кості, і 
тремчу я на місці своїм, бо 
маю чекати в спокої день 
утиску, коли прийде народ, 
який має на вас наступати. 
Коли б фігове дерево не 
зацвіло, і не було б урожаю 
в виноградниках, обма-
нило зайняття оливкою, 
а поле їжі не вродило б, 
позникала отара з кошари 
і не стало б в оборах ху-
доби, то я Господом тіши-
тись буду й тоді, радітиму 
Богом спасіння свого! Бог 
Господь моя сила, і чинить 

Він ноги мої, як у лані, і 
водить мене по висотах!» 
(Ав.3:16-19) Тому що 
земне видиме – дочасне, 
а невидиме небесне – ві-
чне. Бог нам відкрив як і 
Аврааму колись, що місто 
небесне приготоване Бо-
гом люблячим Його. (Євр. 
11:10)

Тривога притаман-
на безбожникам, 
бо  все ,  на  що 

вони надіються – впа-
де! А лідери цього світу, 
як «Найліпший із них 
як будяк, найправдиві-
ший гірший від терену». 
(Мих.7:4) «…частка їхня в 
цьому житті…» (Пс.16:14) 
Тому, більшість з них, 
турбуються тільки про 
себе і свій добробут на 
землі. А наш Цар Ісус 
з б і д н і в ,  з а л и ш и в ш и 
славу неба, щоб людей 
збагатити, підняти до 
звання – дітей Божих 
і наслідувачів царства 
Його. «Перейшло пану-
вання над світом до Гос-
пода нашого та до Христа 
Його, і Він зацарює на 
вічні віки!» (Об.11:15) «А 
мешканці землі будуть 
тішитися та радіти над 
ними, і дарунки пошлють 
один одному, бо мучили 
ці два пророки мешканців 
землі». (Об.11:10) Вічно 
Його будемо прослав-
ляти! Бо Він один тільки 
достойний, праведний, 
милостивий, святий, від-
окремлений від людей, 
найкращий за всіх люд-
ських синів. (Пс. 44:3) Він 
наша надія! «Він бо наш 
мир». (Еф.2:14)

Ми живемо у рам-
ках часу, але 
час зміниться 

вічністю, де буде ца-
рювати Цар миру, Його 
послідовники, відкуплені 
від землі будуть вічно 
Його славити і Йому по-
клонятися в небесному 
Єрусалимі – місті спо-
кою. 

«І не ввійде до нього 
ніщо нечисте, ані той, 
хто чинить гидоту й не-
правду, але тільки ті, хто 
записаний у книзі життя 
Агнця». (Об.21:27) «Ца-
реві ж віків - нетлінному, 
невидимому, єдиному, 
[премудрому] Богові, - 
честь і слава на віки вічні, 
амінь». (1Тим.1:17) ■

Іван Кулініч

Ісус – наш спокій
«І коли Він до човна вступив, за Ним уві-

йшли Його учні. І ось буря велика зірвалась 
на морі, аж човен зачав заливатися хви-
лями. А Він спав...полохливі ви, маловірні? 
Тоді встав, заказав бурі й морю, і тиша 
велика настала... А народ дивувався й 
казав: Хто ж це такий, що вітри та море 
слухняні Йому?» (Матв.8:23-27)

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я
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Слово «жнива» має 
багато значень. 

Жнива – це на-
города за працю.

Жнива – це Боже благо-
словення. «Земля врожай 
свій дала, Бог поблагословив 
нас, наш Бог!» (Пс.66:7) Щоб 
люди могли жити, потрібен 
врожай.

Жнива – це прообраз кінця 
віку. «Жнива кінець віку, а 
женці Анголи». (Матв.13:39)

Жнива – правосуддя. 
Кажуть так: «На кінець він 
пожав те, що посіяв». Коли 
звершується правосуддя на 

землі, то це свого роду також 
жнива. Важливо зазначити, 
що тут іде мова про час. 
Жнива будуть пожаті. У Бога 
є встановлений час, як для 
сіяння, так і для жнив. Це від-
носиться як до матеріального, 
так і до духовного світу. 

У цьому вірші є 3 
думки:

1. «Минули жнива». Бог 
виділив певний час для жнив, 
але він пройшов.

2. «Закінчилось літо». Літо 
– це дуже хороша пора: сонце, 
тепло, дощ - це все сприяє 
росту і врожаю.

3. «А ми не спасенні». Це 
сумний і жахливий висновок.

Ми тепер жнемо те, що 
колись сіяли. А те, що те-
пер сіємо – це на майбутнє, 
колись, свого часу, будемо 

жати.
Коли Бог творив світ, 

то Він дав закони і ці 
закони незмінні.  

«Надалі, 
по всі дні 

зем -
л і , 

сів-

ба та жнива, і холоднеча та 
спека, і літо й зима, і день та 
ніч не припиняться!» (Бут.8:22) 
Бог сказав про великий прин-
цип, який відноситься до всіх 
сфер життя. Сіяння і жнива 
проходять не тільки в сіль-
ському господарстві. Те, що 
ми думаємо, говоримо чи 
робимо, воно є насінням, яке 
обов’язково в майбутньому, 
принесе плід. Бог пояснив, що 
поки буде існувати цей світ, то 
і цей закон буде діяти.

Новий Заповіт під-
тверджує, що цей 
закон діє і в нашому 

житті. «Не обманюйтеся, Бог 
осміяний бути не може. Бо що 
тільки людина посіє, те саме й 
пожне!» (Гал.6:7)

«І втікав Адоні-Безек, а 
вони гналися за ним, і зловили 
його, і повідрубували великі 
пальці його рук та його ніг. І 
сказав Адоні-Безек: Сімдесят 
царів з відрубаними великими 
пальцями їхніх рук та їхніх 
ніг часто збирали поживу 
під столом моїм. Як робив 
я, так відплатив мені Бог!» 
(Суд.1:6-7)

Важливо зазначити те, 
що де ми сіємо, там і будемо 
жати. Ми живемо в такий час, 
коли діти не слухають батьків. 
Чому? Батьки навчають їх 
правильно, а діти не хочуть 
слухати.

Є основні 
дві причини:

1. Колись наші батьки не 
слухали свого часу своїх 
батьків, то тепер – їх діти 
не слухаються. Діє Божий 
закон: «що людина посіє, те 
й пожне».

2. Друга причина, чому 
діти неслухняні? Або просять 
пробачення у батьків, а потім 
роблять те саме – знаходить-
ся у батьках. Ми ходимо в Дім 
молитви, слухаємо проповіді, 
читаємо Слово Боже. Господь 
вчить нас і ми навчаємо своїх 
дітей, але самі не живемо 
так, як вчить Господь. Ми 
молимось, щоб Бог змінив їх 
життя, ми нервуємось, коли 
вони неслухняні. Але змін 
не буде до тих пір, поки ми 
не змінимо свого життя. Як 
тільки ми покаємося і будемо 
слухняні Господу, будемо 
виконувати Його волю, Його 
заповіді, тоді зміняться наші 
діти. Чим більше часу буде-
мо проводити з дітьми, тим 
більше вони будуть подібні 
до нас.

Що ще важливо за-
значити? 

Те, що ми сіємо, будемо 
жати, але в більших розмірах, 
тому що діє закон примножен-
ня – хто сіє вітер, той буде 
жати бурю. (Ос. 8:7) У колиш-
ньому СРСР віруючих батьків 
позбавили батьківських прав і 
забрали двох дітей за те, що 
вони виховували своїх дітей у 
християнському дусі. Особли-
во, прокурор добивався цього. 
Пройшло небагато часу і двоє 
внуків цього ж прокурора тра-
гічно загинули. «Що людина 
посіє, те й пожне». 

Зараз в наш час 
криза

Багато хто переживають 
фінансові труднощі. Як діє за-
кон сіяння і жнив у фінансовій 
сфері?

Був такий собі чоловік 
Закхей, начальник митників. 
Йому був відомий такий за-
кон: чим більше візьмеш від 
людей, тим більше будеш 
мати. Але коли він зустрівся 
з Ісусом, коли він увірував 
в Нього, то зрозумів, як діє 
Божий закон. Закхей сказав: 
«Господи, половину маєтку 
свого я віддам ось убогим, а 
коли кого скривдив був чим, 
верну вчетверо».

В 40-му Псалмі є Божі 
обітниці для тих, хто 
допомагає вбогим. Є 

5 таких обітниць:
- Блажен, хто дбає про 

вбогого.
- В день нещастя Господь 

порятує Його.
-  Господь берегтиме його 

і оживить.
- Господь не видасть його 

ворогам.
- На ложі недуги подасть 

Господь йому сили.
«Я був молодий і постарів-

ся, та не бачив я праведного, 
щоб опущений був, ні нащад-
ків його, щоб хліба просили». 
(Пс.36:25) Давид мав Божі 
благословення, мав успіх 
в усьому. І для царя Саула 
робив тільки добро. А Саул із 
заздрощів хотів убити Давида. 
Декілька разів Давид мав 
можливість помститися Сау-
лу, але він цього не зробив. 
Можливо, у нього в середині 
все кипіло, але він не зробив 
Саулу нічого поганого. Який 
був наслідок доброти Дави-
да? Коли Давид згрішив і по 
справедливості мав понести 
покарання, Бог виявив до ньо-
го милість. Бо колись Давид 
помилував Саула і попросив 
у Бога прощення. Божий за-
кон сіяння і жнив діяв у житті 
Давида йому на благо.

Є посіви таємні і 
явні

Все, що добре, святе, 
люди роблять явно. 
А все, що недобре, 

гріховне люди намагаються 
сховати. Люди сіють гріховне 
тайно, але жнива будуть явні. 
«Хоч ти вчинив потаємно, а 
Я зроблю цю річ перед усім». 
(2Сам.12:12)

Екс-президент США Білл 
Клінтон тайно грішив, але 
жнива були явні. Увесь світ 
знає про його гріховне життя.

Віруючі люди багато що 
роблять тайно. Багато хто 
по телевізору та інтернеті 
дивляться заборонене, грі-
ховне. І хоч діти сплять і цього 
не знають, воно негативно 
вплине на їх життя. Воно 
вплине на духовний стан сім’ї і 
на відносини між чоловіком та 
дружиною.

Ті, хто вживають спирт-
не, знайте, Слово 
Боже попереджує, 

той, хто вживає вино «кінець 
його буде кусати, як гад, і 
вжалить, немов та гадюка». 
(Пр.23:32)

Алкоголь негативно впли-
ває на дітей, вони будуть 
страждати за таких батьків. 
Куриво, наркотики, наркотичні 
пігулки, які в наш час так роз-
повсюджуються, особливо 
серед молоді, все це робиться 
таємно, але жнива будуть 
явні. Все це нищить здоров’я, 
людина стає залежною, ба-
гато потім не придатні до 
сімейного життя. Все це дуже 
погано впливає на здоров’я 
дітей.

Дошлюбні відносини, за-
гравання з чужими жінками, 
все це і багато іншого грі-
ховного мають свої плачевні 
наслідки.

Завжди сатана намага-
ється показати гріх, ніби він 
є щось незначне. Але, знай, 
жнива будуть жахливі!

Попросили відвідати  одно-
го хворого, йому за 50 років. 
В нього були сильні болі і він 
тяжко мучився. Знаєте, що він 
сказав? «Я так страждаю, бо 
я вів гріховний образ життя. 

- А чому вас не виключили із 
членів церкви? – Ніхто не знав 
про це». «Знайте, що ваш гріх 
знайде вас!» (Чис.32:23)

Бог хоче, щоб ми 
сіяли добре 

насіння
Він навчає нас, як жити. 
1. Бог дав нас сумлін-

ня, яке каже що є добре, а що 
зле; що святе, а що гріховне.

2. Бог дав нам Святе 
Писання, дав закони, які як 
дорожні знаки. Слово Боже 
як дзеркало, яке показує нам 
які ми є.

3. Бог дав нам Духа Свя-
того, щоб Він керував нашим 
життям. 

4. «Що людина посіє, те й 
буде жати» - це є Божий закон 
і він діє у всіх сферах. Навіть 
невіруючі знають цей закон і 
як він діє.

Бог виказав людині осо-
бливу довіру, щоб вона сіла 
на судейське місце. Щоб вона 
судила справедливо. «Бо 
коли б ми самі судили себе, 
то засуджені ми не були б». 
(1Кор.11:31) Коли людина 
справедливо судить себе, 
тоді Бог говорить, що судити 
цю людину не буде. «Коли ми 
свої гріхи визнаємо, то Він ві-
рний та праведний, щоб гріхи 
нам простити, та очистити 
нас від неправди всілякої». 
(1Iван.1:9)
Між сіянням і жни-
вами є певний про-

міжок часу
Бог дає час для того, щоб 

зважити, обдумати і виправи-
ти свій стан, щоб щиро пока-
ятися. Нам дана можливість, 
щоб справедливо судити 
самого себе, аби не бути 
засудженими Богом. Час між 
сіянням і жнивами – це час, 
який Бог   дав для покаяння.

Один служитель розпо-
відав, коли був у Німеччині, 
проповідував, а потім закли-
кав до покаяння. Багато хто 
вийшли, покаялися і сіли на 
місця. А один чоловік вийшов 
і не кається, стоїть. Брат 
питає його: «Ви хочете помо-
литись?» На що той відказав: 
«Я вже давно не молюся. 
Я втратив віру, але я член 
церкви, регулярно ходжу в 
Дім молитви, жертвую, але 
серце пусте.» І плаче. Господь 
відкрив серце цього чоловіка і 
дав йому молитовні слова. Це 
було щире покаяння. Він не 
посоромився людей, дружини, 
дітей, а вийшов і покаявся. Всі 
слухали його слова розкаяння 
і плакали…

Дорога душа, можли-
во, ти рідко молиш-
ся, можливо, замість 

віри в тебе є сумніви, а на сер-
ці – тягар. Іди до Ісуса. Якщо 
є внутрішнє побудження, то 
зроби цей крок віри до Христа! 
Можливо, ти потрапив в якусь 
залежність. Сатана упіймав 
тебе на гачок. Знай, що тільки 
Господь може спасти. Гріх 
згубить тебе. Ти не очистиш 
своє серце сам!

Якщо ти не використаєш 
цей час, то, можливо, по-
тім буде пізно. Про Ісава 
написано, що він каявся зі 
сльозами, але був відкинутий. 
(Еф. 12:16)

Пастор Ярослав 
Борсук

5948 Pecan Ave. Orangevalle, CA 95662, e-mail: ukrchurch@yahoo.com, home page: www.ukrchurch.us

П Р О П О В І Д Ь  П А С Т О Р А

Закон сіяння і  жнив

Євангельська Баптистська Українська Церква “Джерело Життя”

«Минули жнива, покінчило-
ся літо, а ми не спасені…» 
(Євр.8:20)
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Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: То, что сообща-
ется о папилломе, очень 
настораживает. Если 
действительно тысячи 
женщин ежегодно уми-
рают от рака половых 
органов в результате 
заражения этим вирусом, 
то разве это не безумие 
— молчать об этом в 
школах и в телевизион-
ных ток-шоу?

Ответ: Я совершенно с 
вами согласен, как согласны (я в 
этом уверен) и жертвы папилломы. 
Позвольте мне привести здесь 
письмо от женщины, у которой есть 
этот вирус, но рак еще не развился. 
Она описывает свою ситуацию 
очень трагически и просит поде-
литься ею с как можно большим 
числом людей. 

Дорогой мистер Добсон, в одной 
из ваших радиопередач вы откры-
ли тот факт, что вирус папилломы 
может закончиться удалением 
матки, а затем — раком тазовых 
органов. Конечно, это страшно. Но, 
оказывается, есть еще многое, о 
чем я не читала.

Я хочу рассказать вам об этой 
болезни и о том, что она сделала 
с моей жизнью. Мне 25 лет, я окон-
чила колледж и осталась одинокой 
и бездетной. Мое одиночество 

— следствие моего физического 
состояния. Последние 4 года 
я живу с хронической болью. 
Мне сделали уже две операции, 
несколько биопсий, тысячи дол-
ларов затрачены на лекарства, 
и — никакой надежды. Все дело 
в этой страшной, безжалостной 
инфекции. Боль бывает непере-
носимой. Половая жизнь или брак 
совершенно исключаются.

Эта изолированность ранит 
мое сердце ежедневно. В ре-
зультате — депрессия, злость и 
безнадежность, а также драма-
тическим образом разрушенная 
социальная и религиозная жизнь. 
Врачи говорят, что наблюдают 
такое состояние постоянно. Это 
женщины, обреченные смотреть, 
как другие живут, женятся, имеют 
детей. Пожалуйста, передайте мое 
письмо по радио.

Спасибо вам, доктор Добсон, 
что выслушали меня. Я не могу 
преодолеть это главное препят-
ствие в моей жизни.

Вопрос: Иногда мне 
очень хочется спрятать 
своих детей от всего зла 
этого мира куда-нибудь 
подальше, в такое ме-
сто, где я мог бы вос-
питывать их так же, как 
воспитывали меня. Но 
существует ли такое 
укрытие?

Ответ: Нет. Отрицательные 
воздействия на молодых людей 
пересекают уже все культурные 
и международные границы. Пу-

тешествуя по  другим странам, я 
поражался тому, насколько похожи 
подростки во всем мире. Они дела-
ют одинаковые росписи на стенах 
и рекламных щитах; у них все 
одинаково — их ценности, их отно-
шение к людям и даже их одежда. 
Почему? Потому что они смотрят 
одинаковые кинофильмы и теле-
программы, слушают одинаковую 
музыку, поклоняются одинаковым 
идолам и играют в одинаковые 
видео и компьютерные игры. На-
пример, МТУ — самая мощная 
кабельная телевизионная сеть в 
мире. Невероятно, но маленькие 
дети племени Мазаи в Кении 
сидят в своих травяных хижинах 
и смотрят, как Би-вис и Буттхед 
бормочут на экране свои мерзости 
и глупости.

Сегодня молодежная культу-
ра достигает всех крупнейших 
городов мира, включая Лондон, 
куда моя семья ездила с визитом 
несколько лет назад. Этот прекрас-
ный исторический центр представ-
ляет собой живой музей, в котором 
сконцентрированы тысячи лет 
культурной эволюции. Но это также 
и место сбора молодых людей та-
кого угнетающего вида, который я 
себе и представить не мог. Рокеры, 
панки и наркоманы слоняются по 
улицам. Чего они ищут, кто знает? 
Девушки с зелено-оранжевыми 
волосами прогуливаются с прияте-
лями странного вида (во всяком 
случае, мне они показались пред-
ставителями мужского пола). У 
них голубые волосы, торчащие в 
разные стороны на четыре дюй-
ма от головы. Разглядывая это 

Продолжение в 
следующем номере

защищать свою собственность, от-
нимать у другого то, что понравилось 
самому?.. Прежде всего хотим вас 
успокоить: это вполне нормальное 
проявление детского самосознания. 
Просто оно не очень укладывается 
в рамки "дозволенного" поведения, 
потому и вызывает подчас беспокой-
ство родителей. По мере взросления 
малыш очень меняется — учаща-
ются капризы и попытки настоять 
на собственном мнении, продемон-
стрировать свою самостоятельность 
и взрослость. Ближе к трем годам 
ребенок начинает осознавать, что 
он — личность, что есть нечто такое, 
что отличает его от других людей. И 
ко-нечно же, "атрибутом" каждой не-
зависимой личности являются "лич-
ные вещи". На первых порах ребенок 
подражает взрослым, "зеркалит" их. 

Возле песочницы, как всег-
да, было людно: детишки с 
упоением строили замки и 

пекли куличики, некоторые мамоч-
ки участвовали в игре, другие же 
болтали о всякой всячине. Малень-
кий Артем двух с половиной лет от 
роду восседал посреди песочницы: 
он сгреб свои игрушки в кучу и сер-
дито посматривал на ребятишек, 
демонстративно пряча "свое" даже 
от взглядов. Увидев, что его игруш-
ки никого не занимают, потянулся за 
чужой куклой, схватил ее и присоеди-
нил к своему "улову". Окрестности 
огласил громкий рев трехлетней 
Оксанки. Мама Артема попыталась 
отобрать у сына игрушку — реветь 
начал уже он. Чтобы как-то успо-
коить Оксанку, она дала ей мячик 
Артема. Тот бросился защищать и 
эту "собственность"... Взрослые с 
осуждением поглядывали на бата-
лии сына и мамы, которая в конце 
концов "договорилась" с мальчиком 
и вернула куклу хозяйке.

Корни жадности
Откуда же берется эта всепо-

глощающая жажда обладания, не-
желание делиться игрушками или 
сладостями даже с близкими и "дру-
зьями по песочнице", стремление 

"Это бабушкины очки!" — говорит 
мама, мягко отстраняя ручонку ма-
лыша от пестрого футляра. "Нельзя 
рвать, это папина газета!" — оста-
навливает бабушка озорника, видя, 
что он намерился познать таким 
образом свойства бумаги... Прихо-
дит время, и у малыша появляется 
"своя" игрушка, которая осознается 
"своей" в ситуации, когда кто-то пы-
тается ее отнять (а значит, нужно 
защищать свою собственность) или 
когда ребенок отнимает сам (и надо 
отстаивать добытый "трофей"). Так 
что не спешите выискивать в сыне 
или дочке черты будущего Гобсека. 
Лучше используйте такой феномен 
развития самосознания крохи в 
своих целях. Именно сейчас самое 
удачное время для того, чтобы у ма-
лыша появился "свой" уголок в квар-
тире. Там должны быть его кроватка, 
игрушки и книги, вещи, рисовальные 
принадлежности и пр. Но прежде 
объясните ему, что все "свои" вещи 
"хотят" быть убранными на место, 
иначе они "могут обидеться" — чем 
не отличный повод прививать крохе 
необходимые навыки.

Свое и чужое
Да, еще не раз вы можете стол-

кнуться с тем, что малыш берет 
чужую игрушку, а потом с криком и 
слезами защищает ее от законного 
владельца. И в этом нет ничего "кри-
минального": трехлетний ребенок, 
который отнимает или присваивает 
чью-то вещь, — не воришка. Он про-
сто еще не умеет отделять правиль-
ное поведение от неправильного, да 
и эмоции в нем куда сильнее рас-
судка: если очень захочется взять 
яркую понравившуюся вещицу, его 
не остановит даже то, что мама 
будет ругаться. Вы, естественно, 
захотите свести к минимуму все си-

туации, в которых ваш кроха может 
не слишком красиво вести себя. И 
первое, что придет вам в голову, — 
исключить наличие провоцирующих 
факторов, то есть других детей с их 
машинками и лопатками. Можно, ко-
нечно, гулять в парке, а не на людной 
детской площадке. Но это не выход 
— так вы вряд ли воспитаете малы-
ша добрым и щедрым. Кроме того, 
играя с другими детками, ребенок 
учится общаться с ровесниками и 
взрослыми. Да и конфликтные си-
туации, из которых надо уметь вы-
ходить достойно, — отличная школа 
общения. Вот вы увидели в руках у 
сынишки чужую вещь, а рядом - за-
плаканного владельца. Первый по-
рыв, понятное дело, — немедленно 
вырвать из рук "экспроприатора" не 
его игрушку и вернуть ее хозяину. Но 
не сформируете ли вы у ребенка в 
этот момент чувство незащищенно-
сти, опыт "жертвы", у которой потом 
смогут отнять все что угодно все 
кому не лень? С другой стороны, 
если не обращать внимания на та-
кие детские шалости и не делать 
малышу замечаний — не запомнит 
ли он, что мама разрешает ему брать 
чужое?

Лучше всего сейчас успоко-
иться и постараться "рас-
познать" чувства ребенка, 

сделав умозаключение: "Тебе по-
нравилась эта игрушка, ты не хочешь 
ее отдавать". Малыш подхватит эту 
мысль и пояснит свои действия. К 
разговору можно подключить оби-
женного кроху, "распознать" и его 
чувства, призывая при этом своего 
сына к состраданию: "Видишь, Маша 
обиделась, потому что ты отнял у 
нее куклу. Подумай, тебе ведь тоже 
было бы неприятно, если бы кто-то 
забрал твою машинку, правда?" Ког-

да накал страстей утихнет, можно 
"договориться" с детьми об обмене. 
Кстати, говорите и о своих чувствах, 
о том, как вы расстроены из-за слу-
чившегося. Обязательно извинитесь 
за сына или дочку. Это — наглядный 
пример поведения в нелицеприятной 
ситуации для вашего чада. Со вре-
менем подобные эксцессы уйдут в 
прошлое. Ну а пока вы не научились 
справляться с "интересом" своего 
ребенка к красивым чужим игрушкам 
и знаете, что он может не выдержать 
и взять чью-то дудочку или вездеход, 
берите с собой на прогулку его лю-
бимую игрушку, чтобы в случае чего 
успокоить ею кроху. В критический 
момент выньте из пакета "запасной 
вариант", сядьте рядом с обиженным 
малышом и "заиграйте" его. Гля-
дишь, ваша игра или симпатичный 
мишка увлекут сына больше, и он за-
хочет вернуть собственность ее вла-
дельцу и заняться другим делом.

Учим щедрости
"Это я, а это — мои вещи!" Осо-

знание этого — абсолютно нор-
мальный этап в развитии ребенка. 
И его полное право — делиться 
или не делиться с кем-то своей соб-
ственностью, будь то игрушки или 
сладости.

Но мы же хотим, чтобы наше 
чадо выросло добрым и щедрым! 
Заставить малыша поделиться мы 
не можем: что за щедрость из-под 
палки! Но в наших силах научить 
ребенка просить понравившуюся 
вещь, предлагая взамен что-то свое. 
Попробуйте поиграть с ним: когда 
крохе понадобятся ваши рисунки, 
попросите у него взамен его кон-
структор. При этом не уставайте по-
вторять "речевую формулу": "Можно 
я возьму твою вещь? 

Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И

зрелище, вдруг слышишь сзади: 
«Клинг!клинг!клинг!» Это при-
ближаются члены Харе-Кришны. 
Они все время пританцовывают, 
кивая бритыми головами и по-
тряхивая монашескими робами. 
Гомосексуалисты держатся за 
руки, проститутки предлагают свои 
услуги. В последний раз я стоял в 
самом центре Лондона и думал: 
«Как же мы могли допустить, чтобы 
такое произошло уже в следующем 
поколении?»

То же происходит в США, Кана-
де и других частях мира. Ужасно 
наблюдать, что осталось от систе-
мы ценностей, которая так хорошо 
служила нам когда-то. Когда моей 
дочери было 18 лет, я присутство-
вал на концерте, поставленном 
музыкальным отделением средней 
школы, где она училась в старшем 
классе. Передо мной сидела одна 
из подруг Данаи. В перерыве мы 
побеседовали о ее планах, и она 
сказала, что вскоре собирается 
поступать в один из университетов 
в Калифорнии. Она только что 
вернулась оттуда и говорила о 
том, что встревожило ее при посе-
щении общежития, в котором она 
собиралась жить. Она узнала, что 
юноши и девушки жили бок о бок и 
даже пользовались одной ванной 
комнатой. Но что более всего 
поразило эту красивую молодую 
девушку — на душевых кабинах 
не было занавесок!

Вот в каком мире растут наши 
дети. Конечно, еще сохранились 
консервативные общины, где по-
читаются традиционные ценности. 
Миллионы детей хотят поступать 
правильно. Но и туда проникают 
опасные соблазны, и родители 
знают об этом. Так мы и живем в 
страхе, что контркультура поглотит 
наших сыновей и дочерей прежде, 
чем они встанут на ноги. Этот 
страх способен омрачить радость 
воспитания детей.

Вопрос:  Я слышал, 
что главнейшей ответ-
ственностью родителей-
христиан является зна-
комство своих детей с 
личностью Иисуса Хри-
ста. Мы — новые христи-
ане и новые родители. 

Как нам приобщать нашу 
маленькую дочь к тому, 
во что мы верим?

Ответ: Наилучшее настав-
ление на эту тему дано Моисеем 
детям Израиля более четырех 
тысяч лет назад. Он писал: «И 
внушай их детям твоим и говори 
об них, сидя в доме твоем и идя 
дорогою, и ложась и вставая. И 
навяжи их в знак на руку твою, и 
да будут они повязкою над глазами 
твоими, и напиши их на косяках 
дома твоего и на воротах твоих». 
(Втор. 6:7-9). Эта заповедь дает 
ключ к успешному духовному вос-
питанию в семье. Недостаточно 
помолиться с детьми на ночь, 
хотя это очень важно. Но мы 
должны жить принципами веры 
на протяжении всего дня. Мысли 
о Господе и наша вера должны 
пронизывать всю нашу жизнь — и 
наши беседы, и наши совместные 
занятия с детьми. Любовь к Иисусу 
должна стать главнейшим и со-
знательным приоритетом нашей 
жизни. Мы не должны упускать 
ни одной возможности, чтобы 
поделиться частичками нашей 
теологии и той страстностью, 
которая стоит за ней. Вы уже 
сказали, а я подтверждаю и верю, 
что эта просветительская работа 
и есть та самая важная заповедь, 
которую Бог завещал родителям 
для исполнения.

Почему это так важно? Потому 
что этот мир будет предлагать ва-
шему ребенку совершенно другие 
заповеди. И он увлечет его в ад, 
если не будет создан прочный 
духовный противовес в семье. Это 
наша задача, в отношении которой 
мы должны быть максимально 
ответственны. ■

Щедрая душа?
Мы учим своих 

малышей щедрости, 
не устаем повторять, 

что надо делиться. 
Почему же жадность 

побеждает?

Продолжение на стр.11
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Бог нам послав чудо-
ву сонячну погоду, 
подібну яка в Україні 

є у цей час.  Дякуючи спон-
сорам: «Українській феде-
ральній кредитній спілці», 
лікарю-дантисту Людмилі Крав-
чук, ріелторам Віктору Демчуку 
і Віталію Мазнику, магазинам 
«Citrus Plaza Gift & book» - влас-
ник Ярослав Трешчук, «Bone 
Appetit» - власник Олена Ма-
зур, «М&M European market» 
- власник Павло Москалець, 
«Теремок» - власник Анато-
лій Кушнір, Петро Басистий 
і інформативні спосори - га-
зета «Sacramento Weekly»,  
редактор-власник Ігор Аксьо-

День Подяки в Каліфорнії
С В Я Т О

нов, радіо «Нова Слов’янська 
Хвиля» і газета «Слово и 
Дело» від Слов’янського Цен-
тру Допомоги. Дякуючи цим 
спонсорам  ми були в змозі 
організувати це свято. Хай 
Бог рясно поблагословить 
їхні бізнеси.

Брат Вадим та сестра Рута 
запросили всіх присутніх до 
початку щорічного міжцер-
ковного свята Дня Подяки і 
запропонували одному з за-
початківців Роману Ромасьо 
розповісти, як і коли почали 
відбуватися такі служіння під 
відкритим небом на Амери-
канському континенті в укра-
їнському колориті. Роман роз-
повів про велике прагнення 

бачити Українську громаду 
на таких святах і їм подібних 
частіше. Він зачитав вірш Та-
раса Григоровича Шевченка, 
написаного на основі 133 
Псалма. «Чи є що краще, в 
світі, як укупі жити, що ще 
може бути кращим ніж жити 
укупі». Отже, сьогодні нам Бог 
дарує можливість бути укупі, 
тож подякуємо Богові за таку 
можливість. 

На це свято завітав ко-
респондент від газе-
ти «Діаспора» з при-

вітальним листом від Україн-
ського генерального консуль-
ства в Сан Франциско, а також 
з приємною новиною з України 
про визнання Українського 
Конституційного суду про не-
конституційні дії Українського 
уряду невиплати пенсій укра-
їнським громадянам України, 
проживаючим постійно або 
тимчасово. Ці дії були визнані 
неправові, але це ще далекий 
шлях до виплат цих пенсій. 
Пастор Української міссійної 
церкви Ігор Була розпочав це 
служіння, запросивши всіх до 
молитви. Під диригуванням 

Сергія Придюка, зведений 
чоловічий хор виконав пісню 
«Отче Наш» і «Я дякую за 
все». Андрій Данчук, пастор 
церкви «Добрий Самарянин» 
зачитав свого новоскладеного 
вірша до цієї події. Лунали піс-
ні та вірші з церкви «Джерело 
життя», Першої Української 
церкви християн віри єван-
гельської, Української єван-
гельської баптистської церкви. 
Майже кожного року Роман 
Джулай виконує свої авторські 
пісні на нашому святі. Брат М. 
Білецький і Іван Кулінич поді-
лилися своїми авторськими 
віршами. 

Хочу зауважити те, що 
пані Оля Олійник при-
ймає участь у всіх по-

діях, де тільки щось говориться 
про Україну. На цей раз Оля 
Олійник та Аліна Ільчук разом 
зі своїми вихованцями вико-
нали гарні християнські пісні 
у супроводі бандур. Лариса 
Кайдрис та Світлана Демко 
виконали дуетні номери. Сер-
гій Нікітчук заспівав пісню до 
Дня Подяки. 

Початок на стор.1

Закінчення на стор.11

Під час цікавих вікторин

Присутні могли скуштувати смачну свіжину

Ансамбль бандуристівМолодь славить БогаСлов’янський Центр Допомоги допомагає усім!

Тріо братів з Української місійної церкви

Іван Кулініч На святі присутні сотні людей

Пастор Ігор Була Генадій Сітницький та Роман Ромасьо

Подарунки для молодших М.Білецький Дует Світлана та Лариса

Андрій Кирилюк диригує хором
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Библия

Грех к смерти

Из данного места Свя-
щенного Писания мы 
видим простую зако-

номерность, о которой говорит 
апостол Павел в отношении 
земли, которая возделывается 
человеком и многократно пьет 
дождь, посылаемый Богом. В 
этом состоит ее суть и пред-
назначение. А если земля воз-

делывается и пьет многократ-
но дождь и не произрастает 
хороший злак, а произрастает 
терния и волчцы, то тогда она 
близка к проклятию. Так и че-
ловек, который познал Бога, 
переживает Его благослове-
ния в жизни, вкусил благого 
глагола Божия, вкусивший из 
будущего века и… отпавший. 
По-другому, можно сказать, 

сделавший грехи, которые 
привели к духовной смерти 
или «произрастивший терния и 
волчцы» – близок к проклятию. 
Да, действительно, становится 
страшно, что к такому состоя-
нию может придти человек, 
которого невозможно опять 
обновлять покаянием. Прежде, 
чем я завершу писать свою 
статью «Учение о грехе», хочу 
рассказать одну правдивую 
историю, которая произошла 
в одной церкви. 

В данной церкви уже на 
протяжении несколь-
ких дней проходили 

специальные евангелизаци-
онные служения, на которых 
покаялись много людей. На 
последнем завершающем 

евангелизационном служе-
нии, которое было назначено 
в данной церкви, духовная 
атмосфера была очень тяже-
лой, это чувствовалось, когда 
пастор евангелист говорил 
завершающую проповедь и 
сделал призыв к покаянию.  
Никто из собравшихся не по-
желал отдать свое сердце 
Богу через сердечное покая-
ние в своих грехах. Но вдруг, 
нависшую тишину нарушил 
один мужчина, который вышел 
наперед к алтарю и начал ры-
дать, как маленький ребенок. 
Когда этот человек проходил к 
алтарю для покаяния, многие 
верующие люди в этой церкви 
вставали со своих мест и 
всплескивали руками. Многие 

Библия есть написан-
ное Слово Божие, об-
ращенное к людям. 

Библия – единственная 
книга, дающая человеку спа-
сение и указывающая путь к 
решению его вопросов.

Библия – единственная кни-
га в мире, снимающая покров с 
тайны происхождения Вселен-
ной и человека, указывающая 
на цель мироздания.

Библия – это Книга Книг, 
в ней источник вечной жизни, 
утешение и укрепление всех 
несчастливых, щит и оружие 
невинности, пробуждение от 
духовного от духовного сна. 
Путеводитель, спасающий 
от уклонения на путь греха и 
праведный, нелицеприятный 
судия для тех, которые пре-
бывают в грехе.

Всемирная история говорит 
только о событиях прошлого, 
тогда как Библия говорит с 
одинаковым авторитетом и о 
событиях, имевших место на 
заре истории человечества и о 
событиях, которые произойдут 
при завершении этой истории. 
Историчность Библии отлича-
ет ее от всех других книг мира. 
С начала существования чело-
веческой расы и до наших дней 
появились около 27 видных 
цивилизаций на земле, появи-
лись и исчезли, не оставив 
после себя заметного следа, 
а еврейская культура и вера 
в живого уцелели и доныне. 
Уцелели только потому, что 
имели в своей основе вечные 
законы Творца, заключенные 
в Библии.

Ветхий и Новый Заветы не 
две отдельные и независимые 
друг от друга книги, а только 
одна Книга. Новозаветная 
история сокрыта в Ветхом За-
вете и раскрывает смысл и 
содержание Ветхого Завета. 
Ветхий Завет – предвозвеще-
ние, а Новый – исполнение 
предвозвещенного.

Содержание обоих Заветов 
– Мессия обещанный и Мес-
сия пришедший. Понимание 
Библии одинаково необходи-
мо всем мыслящим людям, 
особенно верующим, потому, 

что они должны знать объект 
своей веры.

Библия – это книга, со-
храняющая свое зна-
чение для всех вре-

мен, для всех сословий, для 
благородных и простых, для 
богатых и бедных, для ученых 
и необразованных, для старых 
и молодых.

Один добродетельный муж 
в продолжение 20 лет чи-
тал Библию. Однажды как-то 
спросили его: «Неужто не 
наскучило тебе повторение 
одного и того же?» «Кто же вам 
сказал, - отвечал он, - что тут 
повторение одного и того же? 
Напротив, я с каждым днем 
открываю в Слове Писания 
непременно что-нибудь новое, 
что-нибудь такое, чего прежде 
не замечал. И Бог Свидетель, 
что если бы человеку нынеш-
него века пришлось прожить 
Мафусаловы лета, то и тогда 
не прочитал бы о н до конца 
этой книги, читая ее каждый 
день». Если Библия правдивая 
книга – говори о ней. Молчание 
есть предательство Истины.

 Если Библия правдивая 
книга – живи этой правдой. 
Кто не живет по правде, тот 
живет во лжи.

Библия приводит ко 
Христу, возрождает к 
вечной жизни.

Явление Иисуса Христа на-
шего Спасителя есть повество-
вание всей Библии, весть о 
спасении. Глубоко изучавшие 
Библию люди, проследили 
пророчество об Иисусе Христе 
с самого начала Ветхого За-
вета, ибо истина о Нем – это 
истиная тема, как Ветхого, так 
и Нового Завета.
Он является в Книге Бы-
тия как Семя жены.
В книге Исход – Пасхаль-
ный Агнец.
Левит – Жертва искупле-
ния.
Чисел  - Он Скала, дающий 
воду.
Второзаконие – Пророк.
Иисуса Навина – Он Вождь 
воинства Господня.
Судей Израилевых – Изба-
витель.

В четырех книгах Царств 
и Паралипоменон – Он обе-
тованный Царь.
Неемии – Восстановитель 
народа Израилева.
Есфирь  - Защитник.
Иова – Он мой Искупи-
тель.
В Псалтири – Он для меня 
Вся и Все.
В Притчах Соломоновых – 
Он для меня Пример.
В книге Песни Песней – моя 
Отрада.
В книгах пророков – Он гря-
дущий Царь мира.
В Евангелиях – Он Христос, 
пришедший дабы взыскать 
и спасти погибшее.
В Деяних апостолов – Он 
воскресший Христос.
В Посланиях – Христос, 
одесную бога.
В Откровении – Христос 
грядущий и воцарившийся.

Библия – это великая исто-
рия Царства Божия. Каждый из 
нас, раскрывая Библию, дол-
жен повторить слова Господа к 
Моисею: «…сними обувь твою 
с ног твоих, ибо место, на ко-
тором ты стоишь, есть земля 
святая». (Исх.3:5)

Библия учит нас, что вера 
является единственным до-
ступным путем к Богу. (Евр. 
11:6)

Изучайте Библию, читайте 
ее и живите по ней. Только тог-
да вы сможете показать миру 
ту преображающую силу, кото-
рую создает пребывание Хри-
ста в душе. В Иисусе Христе 
сокрыта вся полнота мудрости 
и познания. Достижение этой 
мудрости и познания и состав-
ляет смысл всей жизни.

Иисус Христос умер на кре-
сте. Крест – орудие искупле-
ния, стал вместе со смертью, 
страданием, кровью одним из 
основных символов, говоря-
щих о спасении. Нет другого 
ключа, который бы отверзал 
врата в Царство Божие, кроме 
креста Христова.
Этот крест был тягостен для 
Иисуса – спасителен для нас.
Его бремя – наше успокое-
ние.
Его подвиги – наша награда.
Его пот – наше облегчение.
Его слезы – наше очищение.
Его раны – наше исцеление.
Его страдание – наше уте-
шение.
Вознесение на крест – за па-
дение человека.
Желчь – за вкушение плода.
Терновый венец – за худое 
владычество.
Его кровь – наше искупление.
Его крест – наш вход в рай.
Его смерть – наша жизнь. ■

Пустынович Алексей
Октябрь 2009

Учение о грехе были в недоумении от проис-
ходящего. Видя недоумение 
многих, пастор поместной 
церкви встал за кафедру и, об-
ратившись к человеку, который 
каялся и ко всем прихожанам 
сказал: «Братья и сестры, мы 
все знаем нашего бывшего 
брата по вере, который от-
рекся от Христа и стал сильно 
клеветать на нашу церковь 
через средства массовой ин-
формации, причинив много 
вреда и боли для Тела Хри-
стова. Он, как говорят, упал на 
самое дно бездны, но если Бог 
дал ему возможность, способ-
ность и сил, чтобы придти на 
это место и покаяться, то Бог 
дарует ему прощение». После 
этих слов пастора, вся церковь 

очень искренно помолилась 
за то, чтобы Бог помиловал 
и простил их бывшего брата 
по вере. Слава Богу, что у 
этой истории такое хорошее 
завершение. 

А если бы Бог не дал спо-
собность и сил придти и по-
каяться этому человеку, что 
случилось бы с ним?

Напоследок хочу сказать 
– благодарение Богу нашему 
всемогущему Отцу за Его 
долготерпение и вечное про-
щение, милосердие к каждому 
из нас. Поймем же это и оце-
ним, чтобы в своей жизни НЕ 
ГРЕШИТЬ, а приносить добрый 
плод для Бога и людей. ■

Евангелист 
Павел Кузьминчук

« И изрек Бог все слова сии». (Исх.20:1)
«И да будут слова сии, которые Я за-

поведую тебе сегодня, в сердце твоем». 
(Втор.6:6)

«Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправ-
ления, для наставления в праведности». 
(2Тим.3:16)

«А Он сказал: блаженны слышащие слово 
Божие и соблюдающие его». (Лук.11:28)

«Земля, пившая многократно сходящий на нее 
дождь и произращающая злак, полезный тем, для 
которых и возделывается, получает благосло-
вение от Бога; а производящая терния и волчцы 
негодна и близка к проклятию, которого конец – 
сожжение». (Евр.6:7,8)

Начало в №7, 8, 9 (2009)

"Вот наследие от Господа: дети" (Пс.126)

П Р А З Д Н И К  В  Ц Е Р К В И

«Блаженство или «бла-
гословенность» – перевод 
еврейского и греческого слов, 
указывающих на божественную 
милость, даруемую людям. 
Блаженным объявляется тот 
человек, который праведен, 
верует и уповает на Бога. 
Таковы признаки жизни в обще-
нии с Яхве, прощении, любви и 
милости Божьей. Такая жизнь 
полноценна и блаженства 
служат выражением святого, 
обильного, гармоничного и 
плодотворного существова-
ния, которое проявляется в 
семейной жизни, в поклонении 
и во внутреннем состоянии 
человека. Блаженный человек 
соприкасается с полнотой 
Самого Творца. Он живет так, 
как угодно Богу». (Большой 
Библейский Словарь Уолтэр 
Элуэлл)

27 сентября этого года 
в нашей поместной церкви 
Immanuel  была совершена 
особенная молитва. Она отли-
чалась тем, что мы в радости, 
переживании и переполненных 
чувствах благодарности обра-
щались к Богу о благослове нии 
наших новорожденных детей.

Дети – сколько кроется в 
этом слове богатства, красоты, 
сил, энергии, заботы, ласки и, 
честно сказать, что все труд-
ности, тревоги, переживания 
ничего не стоят в сравнении 
с этим прекрасным подар-
ком от Бога. В принципе, вся 
наша жизнь посвящена нашим 

детям. Так предопределено 
Господом.

Семь пар молодых мам и 
пап принесли в этот день своих 
малюток, посвящая их Господу. 
Вся церковь искренне моли-
лась о благословении детей 
и их родителей, а служители, 
держа на своих руках, благо-
словляли от имени Бога.

В начале этого чудесного 
служения наш дорогой брат 
в Господе Лавров Виктор Ни-
колаевич, пресвитер церкви, 
заместитель старшего пастора 
Гелиса Николая Артемовича, 
сказал проповедь на тему из 
126 Псалма: «Вот наследие 
от Господа: дети, награда от 
Него – плод чрева».

Самый богатый и драгоцен-
ный подарок от Господа – дети. 
И счастливы те люди, отцы и 
матери, которые принимают 
его. Божье Слово говорит: 
«блажен человек, который 

наполнил ими колчан свой. Не 
останутся они в стыде».

Но к большому сожалению, 
сказал брат Виктор, отношение 
многих людей, в последнее 
время к этим ценностям ра-
дикально изменилось. Осо-
бенно, молодые люди после 
женитьбы хотят пожить для 
себя, для своего удовольствия. 
А нажившись, потом хотят 
обзавестись детьми, да уж 
поздно, здоровье утрачено, 
время благоприятное ушло 
да и нагрешили изрядно. А 
грех есть грех. И за всякий 
сделанный грех – наказание 
от Господа. 

Я всегда говорю – живите 
свято, согласно Библии, не 
грешите. А если уж попались 
на обольщение диавола – 
кайтесь.

Он привел пример про одну 
пару, как после долгих лет 
жизни для себя, они наконец 
захотели родить детей, да не 
тут то было, деток не было. 
И только после глубокого ис-
поведания и раскаяния о со-
деланном, о прожитой жизни в 
свое удовольствие во грехах и 
беззаконии, Господь простил, 
помиловал, дал прощение 
и в милости Своей послал 
им ребенка. По-настоящему, 
ценно в жизни только то, что 
от Бога и что благословенно 
Им. И наоборот, если Бога нет 
в нашей жизни, деятельности, 
целях и семьях, тогда все суета 
и все это заканчивается крахом 
и разочарованностью.

Дети, как доверенное от 
Бога достояние среди величай-
ших Божьих благословений. 
Жаль, но в наши дни многие 
люди не так сильно чувствуют 
в детях благословение, а ско-
рее – обузу. Но и в настоящее 
время действенно то, что Бог 
хочет благословить наследие 
своих детей.

С детьми Бог связывает 
Свое благословение. ■

Георгий Полищук
Октябрь 2009 

Проповедует Лавров Виктор

Молитва над родителями

Молитва над детьми



№ 10 (92) ОКТЯБРЬ 2009

9Слово и ДелоСлово и Дело Межцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center

Работаем с понедельника по пятницу
с 8 утра до 5 часов вечера

Любая работа нам по плечу для 
вашего удовольствия!

Paul’s Autobody & Paint
Семилетний опыт работы

Предлагаем услуги по ремонту 
вашего автомобиля

- Кузовные работы на фрэйме
- Шпаклевка
- Покраска
- Полировка 
- Бафовка

Гарантируем  
качественный сервис и 
доступные цены!

Наш адресс: 
3827 Madison 

Ave. North High-
lands CA 95660
Телефон 916-

821-1015

П Р О П О В І Д Ь

Ізраїльский народ, вий-
шовши з Єгипту, після 
довгих блукань по 

пустелі, нарешті, вирушив 
в обіцяну землю Ханаан. 
Досягнути Ханаана можна 
було гористим шляхом, 
що пролягав на Захід від 
Мертвого моря і рівниною 
– на Схід від цього моря. 
На цей раз Ізраїльтяни 
вибрали рівнинний шлях. 
Вони хотіли увійти в Хана-
ан зі Сходу, перейшовши 
річку Йордан десь коло 
Єрихону. Їм потрібно було 
пройти Моавську зем -
лю, яка на той час була 
підкорена Аморейським 
царством. А щоб досягнути 
Моавської землі, треба 
було пройти Едом. Вони 
просили Едомського царя 
дозволу пройти через його 
країну. Обіцяли йти тільки 
дорогами, оминаючи поля 
і виноградники, а за воду 
обіцяли платити.

Не дозволив едомський 
цар пройти через його 
землю і, навіть, виста-
вив військо проти Ізраїлю. 
Едомляни – це нащадки 
Ісава. Бог не дозволив 
Ізраїлю воювати з тим на-

родом. Ізраїль змушений був 
обходити Едом. Стільки років 
блукань по пустелі і ось, зда-
валося б, вже близька ціль, 
але ні, знову розчарування. 
Знову треба обходити пусте-
лю. І впали духом люди. По-
чалися нарікання: «Для чого 
ви нас вивели в цю пустелю? 
Щоб нам тут померти? Хліба 
немає, води немає. І ця їжа 
нам остогидла вже.» Але чи 
було це правдою? Ні, це була 
неправда. Бог все давав їм. 
І не було такого, щоб Бог їх 
залишив. Бог дав їм воду зі 
скелі, Бог дав їм хліб.

Так завжди буває… Лю-
дина робить вибір. Перед 
нею лежить радісне і світле 
майбутнє, але починається 
дорога, труднощі, почи на-
ється пустеля. І часто лю-
дина зневіряється в тому, 
що вона вибрала. Коли ми 
виходили з «Єгипту», ми 
відчували прощення гріхів, 
ми жили в нашому Бозі, ми 
йшли за Ним. Яким радісним 
був для нас цей вихід! Та по-
чалось нове життя. І раптом, 
воно проходить не так, як ми 
собі уявляли.

Воно проходить різними 
дорогами і місцями, часто 

там, де тіснота, де спека, 
безвихідь, безпорадне ста-
новище. Тоді, ми падаємо 
д у х о м .  М о ж е ,  н а в і т ь , 
нарікаємо: «Скільки вже 
можна боротися? Скільки 
можна терпіти? Досить з 
мене! Я втомився!»

Брати і сестри! Це ворог 
своїми лукавими стрілами 
стріляє в нашу душу, він хоче, 
щоб ми збунтувалися проти 
Бога, щоб зневірилися.

Ізраїльтяни стали говори-
ти проти Бога і Мойсея і Бог 
наслав на них зміїв. Народ 
зрозумів свою вину. Він 
прийшов до Мойсея і каже: 
«Помолися за нас, бо ми 
згрішили».  Мойсей помолив-
ся. Чи забрав Бог зміїв? Ні, 
змії продовжували жалити. 
Але Ізраїльтяни одержали 
порятунок. Мойсей зробив 
мідного змія і поставив його 
на підвищеному місці. Той, 
кого вкусила змія, мусив 
подивитися на мідного змія 
з вірою. Треба було сильно 
вірити. Ось, зміїна отрута 
пішла по тілу і, здається, за-
раз настане смерть! Але Бог 
сказав, що хто подивиться 
на цього змія, буде жити. 
Ізраїльтяни вірили і залиша-
лися живими. Бог примусив 
їх жити вірою.

Дорогі брати та се-
стри! Часто і нас 
Бог примушує жити 

вірою, часто Він посилає 
змій, які жалять нас. Ми 
усвідомлюємо свій гріх, при-
ходимо до Бога в покаянні, 
просимо прощення, але Бог 
«зміїв» не забирає, вони 
продовжують нас жалити. 
Бог примушує нас жити 
вірою. Ми змушені дивитися 
на піднесеного Спасите-
ля. Написано, що так був 
піднесений і Син Людський. 
Для чого піднесений? Щоб 
кожний, хто віритиме в Ньо-
го, мав життя вічне. Хто 
примусив Його це зробити? 

Йог любов до тебе і до 
мене. Сьогодні цей світ на-
повнений отрутою і немає 
порятунку ні в кого, тільки 
в піднесеному на Голгофі 
Божому Сині Ісусі Христі. 
Зупинити руйнівну силу 
гріха в твоєму житті може 
тільки твій погляд на Ісуса 
Христа, погляд з вірою.

Ізраїльтяни зрозуміли, 
що вони згрішили, бо го-
ворили… Зауважте, ГО-
ВОРИЛИ, а не робили. 
Нам здається, що згрішити 
– значить щось погане 
зробити. Але згрішити 
можна навіть тільки го-
ворячи, що щось погане 
зробимо. Ізраїльтяни ще не 
відступили від Бога, вони 
ще не стали поклонятися 
іншим богам, вони тільки 
говорили і згрішили.

Брати і сестри! Що ми 
сьогодні говоримо, 
які слова виходять 

з наших вуст, в наших до-
мах, на наших роботах? Це 
так важливо. Бог слухає все 
те, що ми говоримо. Гово-
рячи, ми можемо згрішити, 
якщо ми байдужі, впали 
духом, якщо ми запізнилися 
на зібрання, не прийшли 
на співанку, пропустили 
щось, до чогось віднеслись 
байдуже. Ніби, мали на це 
серйозні причини, то нам 
здається, що це не гріх. 
Але Бог знає ту серйозність. 
Христос судиться з тими, 
хто стає байдужим або хто 
виявляє малодушність. Хай 
ніхто сьогодні не впадає в 
зневір’я.

Звичайно, дорога хри-
стиянина нелегка. На ній 
трапляються змії. Вони нас 
жалять. Ми можемо витрати-
ти силу, можемо знемагати, 
але наша вірність Господу 
повинна бути незмінною. 
Нам не дозволено впасти. 
Пам’ятаймо, що є кров Ісуса 
Христа, є погляд віри на 
Голгофу. ■ 

Проповідь 
Руслана Максиміва

Звоните в наш центр по телефону 
(916) 925-1071 для регистрации. 

Обращаемся также к работодателям и людям имеющим любые сведения о существующих 
рабочих местах, сообщайте, пожалуйста, такую информацию в Славянский центр помо-

щи и мы постараемся подобрать подходящие кандидатуры на эти рабочие места.
Славянский центр помощи будет оказывать посильное содействие 

в вашем трудоустройстве, но не может гарантировать получению вами работы. 

Новая программа 
«Поможем друг другу»
В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и в целях наиболее эффек-
тивного использования ограниченных возможностей рынка труда в настоящих тяжелых 

экономическим обстоятельствах, Совет директоров и коллектив Славянского центра помощи 
пришел к решению начать новую программу по оказанию посильной помощи славянскому 

населению в поисках работы. Для этой цели мы создаём базу данных, в которую будут 
вноситься сведения о вашей квалификации, трудовом стаже, образовании и другая инфор-
мация, которая будет полезной или необходимой для подборки подходящих кандидатов на 
рабочие места. Славянский центр помощи будет искать возможности нала-
живания контактов с потенциальными работодателями и рекомендовать 

подходящие кандидатуры из нашей базы данных. 

Славянский центр 
помощи помогает всем!

Погляд віри
«І рушили вони з Гор-гори дорогою Червоного 

моря, щоб обійти едомський край. І підупала душа 
того народу в тій дорозі. І промовляв той народ 
проти Бога та проти Мойсея: Нащо ви вивели 
нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бож 
нема тут хліба й нема води, а душі нашій обридла 
ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ 
зміїв сарафів, і вони кусали народ. І померло багато 
народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й 
сказав: Згрішили ми, бо говорили проти Господа 
та проти тебе. Молися до Господа, і нехай Він 
забере від нас цих зміїв. І молився Мойсей за народ. 
І сказав Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа, і 
вистав його на жердині. І станеться, кожен поку-
саний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив 
Мойсей мідяного змія, і виставив його на жердині. 
І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився 
на мідяного змія і жив!» (Чис.21:4-9)

Залишивши славу неба, 
Ісус подорожував
По землі і всюди треба, 
Щоб, Месія побував.

І ось море Галилейське
Йому треба перетнуть, 
Перевтомлені... житейське
У човні дало заснуть.

Учні тихо веслували, 
Щоб Учитель відпочив, 
Але, раптом, буря стала, 
Хвилі човника залив…

Полякались, Христа будять:
«О, Учитель, гинем ми!»
І по-людськи біду судять, 
Страшні в них обставини.

Ісус, вставши, підняв руку, 
Стихнуть морю повелів.
За сумнів в Його науку
В маловірстві докорив.

«Хто ж це той, хто пливе з нами?
Він править стихіями!»
І остались здивовані
Могутніми діями.

Спас прорік, що страшно буде
У життєвім морі ще, 
І жахатись будуть люди
Від біди, що вмить прийде.

І збентежаться народи, 
Від страху мертвітимуть, 
Не минуть, як жінку роди, 
Як вагітна, а прийдуть.

Но Ісус сказав: «Я з вами
По всі дні і до кінця!»
І в вогні Він буде з нами, 
Захистити обіцяв!

Нам спокій приніс Спаситель, 
Примиривши із Отцем.
Він в скорботах Утішитель, 
Заспокоїмось Творцем.

Аввакум сказав в тривозі:
«Хоч і всього я лишусь, 
Моя радість тільки в Бозі, 
Я спокоєм звеселюсь!»

Браття й сестри, не тривожтесь, 
Хоч і йдуть лукаві дні!
Обітницями заспокойтесь:
«Не залишу вас самих.»

Бог для праведників захист, 
Кріпка башта в час тривог.
Він могутній зберігати
Від падінні й катастроф.

Істукани – царства світу
Перед Ісусом упадуть!
По пророчому обіту, 
Царством Господа стануть.

Беззаконня вже обридло, 
І брехні іде кінець.
Прийде святість, буде видно
У Христа  - правди вінець!

Зацарює наш Спаситель, 
Він достойний честь при-
йнять!
Своїм вірним – Відкупи-
тель
Дасть священиками стать.

Після «часу» буде вічність.
Рай вернеться для людей, 
Хто зберіг надію й вірність, 
Спокій й щастя там зна-
йде.

Будем вічно славить Бога
За любов і благодать, 
Що показана дорога, 
Щоб в ічне блаженство 
мать! ■ 
 

Квітень 2009 р.
Генадій Кулініч

П О Е З І Я

Ісус – спокій
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Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

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

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

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

языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us

Газета "Слово и Дело" в 
интернете — заходите на 

наш новый веб-сайт
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Начало на стр.6

День Подяки в Каліфорнії
Закінчення.

Початок на стор.1,7

С В Я Т О

Ди я к о н  з  П е р -
шої Української 
ц е р к в и  в і р и 

євангельської Аркадій 
Яслинський мав корот-
ку проповідь про те, що 
є важливим дякувати 
Богові  за все.  Моло -
діжний пастор з церкви 
«Джерело життя» Вадим 
Дашкевич привів усіх до 
загальної молитви по-
дяки, за участю пасторів 
Андрія Данчука і Ігора 
Були. Підносячи догори 
на руках рум’яного ко-
ровая, Ігор проголосив 
щиру молитву подяки 
за всі Божі благосло-
віння, за хліб у повному 
достатку. Андрій щиро 
дякував за Слово Боже, 
яке досягнуло нас свого 
часу і ми пізнали Його, 
а Вадим завершив вдяч-
ною молитвою. На закін-

чення, зведений чолові-
чий хор під диригуванням 
Андрія Кирилюка, у вико-
нанні сольного супроводу 
Ярослава Ферасимова, 
заспівав Апостольський 
символ «Вірую».

Вже стало майже 
традиц ією сма -
ження двох поро-

сят на нашому святі і, як за-
вжди, Анатолій Гридюшко 
був на своєму місці. Запах 
свіжини нагадував присут-
нім на цьому святі про ті 
часи в Україні, коли смали-
ли кабана. Поруч з порося-
тами гурт молоді з церкви 
«Добрий Самарянин» го-
тували шашлик та бутерб-
роди. А за декілька кроків 
молодь з церкви «Джерело 
Життя» готувала надзви-
чайно смачні налисники 
і мали домашні пиріжки з 
маком і повидлом. До ро-
боти були залучені всі, а 
також Едік готував печену 

кукурудзу (поп-корн). Ді-
тям було цікаво бачити, як 
готується така кукурудза, 
а також вони мали можли-
вість її скуштувати. 

Світлана Манзюк 
організувала ві-
кторину для ді-

тей. Перможці і учасники 
вікторини відповідали на 
питання з Української істо-
рії, мови та знання Біблії. 
Всі учасники отримали по-
дарунки за участь у вікто-
рині. Для малюків також 
було весело пострибати 
у надувному будиночку. Я 
впевнений у тому, що такі 
спілкування будуть згур-
товувати Українську гро-
маду в одну родину. Ось 
так, я постарався коротко 
описати, що відбувало-
ся в Кармайкл-парку 10 
жовтня 2009 року. Ще раз 
дякую всім учасникам та 
спонсорам Міжцерковно-
го Дня Подяки в Каліфор-

нії. Наступне таке свято 
відбудеться 21 вересня 
2010 року на цьому само-
му місці. 

Виконавчий 
директор

Слов’янського 
центру допомоги

Роман Ромасьо  
 

Вадим та Рута – ведучі програмиНагадування населенню про Перепис 2010Пастор церкви Андрій Данчук

Андрій Данчук готує на грілі Роман Джулай Аркадій Яслинський Чоловічий хор, регент Сергій Придюк

Сергій Нікітчук

Радість для дітей – надувні будиночки 

А ты поиграй моей!" 
Если в следующий 
раз малыш сможет 

так же попросить что-то при-
глянувшееся ему у товари-
щей по двору — празднуй-
те победу! И разумеется, 
приучайте его вовремя воз-
вращать чужое и бережно 
к нему относиться: „Если 
ты поломаешь Колин па-
ровозик, отдадим ему твою 
железную дорогу, это будет 
справедливо, не так ли?"

Отличное „терапевтиче-

ское лекарство" против жадно-
сти — сказки или мультфиль-
мы, например, про тридцать 
восемь попугаев, где мартыш-
ку учили делиться. Ребенок 
„примерит" на себя мартыш-
кины эмоции — ему ведь тоже 
бывает жаль расставаться со 
своим „кровным"! — и сдела-
ет правильные выводы. Вы-
ражайте удовольствие, когда 
вы кому-то что-то даете, а еще 
придумывайте поводы для по-
дарков. Если кроха что-то вам 
дарит, вы бурно радуйтесь 
этому, хвалите его, повторите 

несколько раз, что вы цените 
его внимание и щедрость. Ма-
лыш поймет: дарить подарки 
приятнее, чем получать. В воз-
расте трех лет, когда игровая 
деятельность у детей только 
развивается, следует учить 
кроху играть вместе с други-
ми детками. Потренируйтесь 
дома, приобщив к игре и папу: 
пусть глава семейства рулит 
самосвалом; подъемный кран 
под руководством мамы под-
нимает грузы; паровозик едет 
в дальний рейс, ведомый ма-
шинистом Петенькой...

Жадина-говядина

Если вы вовремя 
скорректировали 
про явления детской 

жадности, она постепенно 
сойдет на нет. А как быть, 
если кроха уже перерос 
тот возраст, когда малыши 
впервые кричат „не дам!", но 
все еще не умеет делиться? 
В более старшем возрасте 
ребенок порой умиляет мам 
и бабушек „благоразумно-
стью" и „бережливостью", но 
на самом деле это все та же 
жадность, только замаскиро-
ванная и более осознанная. 
„Я не дам тебе машинку: она 
дорогая, а ты ее сломаешь!" 
— говорит дошкольник, и это 

тоже повод насторожиться. 
Договаривайтесь с ребен-
ком, какие игрушки вы бу-
дете брать на улицу, какими 
можно играть другим малы-
шам. Такая „артподготовка" 
снизит риск возникновения 
истерик из-за нежелания с 
кем-то поделиться. Давайте 
крохе не одну, а несколько 
конфет, попросив его уго-
стить друзей. Приучайте его 
к мысли: каждый человек 
имеет право защищать свои 
вещи, если их портят, это не 
стыдно, но играть вместе 
интереснее! В этом возрас-
те формируются внимание 
и чуткость к ближнему. И 
уместным будет пожела-

ние: „Если у тебя есть 
вещь, которая очень нуж-
на кому-то, и ты можешь 
его выручить, обязатель-
но поделись ею!" Ну и, 
конечно, не забывайте о 
собственном примере. 
Когда вы говорите ребен-
ку о доброте и щедрости, а 
через полчаса, обсуждая с 
мужем прошедший день, 
скажете, что пожалели 
дать соседке табуретки 
-„Обойдутся, ничего, что 
у них гости! Потом бегать 
за ними, чтобы вернули!" 
-будьте уверены: малыш 
переймет ту линию пове-
дения, которая покажется 
ему более искренней. ■

Щедрая душа?
Д Е Т И  И  Р О Д И Т Е Л И
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