
Ласкаво просимо на аудіо- молитву з церкви Тетерова

У розмові з другом про війну в Україні та наслідки для 
нашого суспільства він раптом сказав: «Для чого ти, власне, 
живеш?».

Я можу уявити, що багато хто  ставить собі це питання.

Поки у людини є все, вона не задає собі таке питання.

Але коли біженці приходять у великій кількості і ти 
хвилюєшся, що разом з ними впаде соціальний рівень... Що 
ти просто можеш не встигнути...

Коли корона назавжди погіршує якість життя.

Коли інфляція робить майбутнє невизначеним, зростання 
цін обмежує життя; втрачаються  можливості, до яких ми 
звикли…. 

Крім того, впливи стають все ближчими і ближчими, одна 
проблема ще не оброблена, а наступна виникає. Це якось 
апокаліптично.

Неминуче виникає питання: «А для чого це корисно? Для 
чого я живу?»

Усвідомлюється крихкість, швидкоплинність життєвих 
насолод.

На війні щодня гинуть люди, зазнають тортур, інші 
втрачають засоби до існування, рідних... і  багато іншого.. 
У цьому немає нічого нового, це відбувається і в інших 
частинах світу, але ми не так багато про це  розуміємо і 
знаємо. . Але зараз це відбувається майже на нашому 
географічному порозі, і ми відчуваємо наслідки... А наслідки 
тільки починаються.
А може бути набагато гірше, ми навіть не хочемо про це 
думати.



У Біблії є людина, яка спочатку втратила своє майно та своїх 
дітей у катастрофі.
Чоловік був глибоко релігійним. Він був зразком для 
наслідування. Він мав багато і використовував це 
відповідально, ділячись своїми багатствами з нужденними.
Але раптом усе зникло. Також діти, які могли б допомогти 
йому, почати все спочатку.
Ще й до  цього всього , він ще й серйозно захворів і навіть 
не міг працювати.

Його дружина не витримала і сказала йому, перестань 
вірити в Бога! Ти був справедливим усе своє життя, ти 
допомагав  іншим, і за  це  така „ подяка“, що ми сидимо в 
бруді...?

Що ж, Йов не відкинув Бога. Але він суворо звинуватив Бога.
Троє друзів сіли з ним і почали аналізувати його життя, тому 
що він, мабуть, зробив щось не так.. 
Але Йов вважав себе правим, а Бога неправим.

Поворотний момент настає під час зустрічі Йова з Богом. 
Бог говорить до нього і каже:
«Йове, я створив усе, увесь світ. Я все тримаю у руках... 
Розкажіть, будь ласка, як мені це вдається???.  Що   ви 
можете запропонувати, щоб покращити ситуацію у світі?»

Ця промова Бога, звичайно, була набагато детальнішою й  
конкретнішою.

Але це закінчилося тим, що Йов зрозумів, що не може 
протистояти Божій мудрості.

Він сказав: «Я каюся до пороху й попелу...» Він хотів 
висловити,  що свої думки  про життя, світ ставить на 
випробування перед Богом. Він помітив, що йому потрібно 
переглянути і включити Бога в свої думки.



Досі він був хорошою людиною, не зробив нічого 
матеріального поганого. Але він, схоже, ніколи не думав, що 
життя успішне, коли хороші стосунки з тим, з чиїх рук ми 
отримали все.

У цій історії немає відповіді на страждання світу.

Але це перетворює звинувачення на страх Божий.

Бог шукає стосунків з нами.  ЧОМУ?  Тому що все, що Він нам 
дає, надає нам сили досягати мети ,   робити щось добре у 
світі, є  відповідальністю перед ним.
Зрештою, одна з можливих відповідей на страждання 
полягає в тому, що ми виявляємо щось від Божої любові в 
наших вчинках, у відданості, у тому, щоб робити речі по-
іншому, спрямовані на добробут людей і творіння.
Все починається з дуже маленького…. у спілкуванні з 
нашими сусідами, з нужденними, з хворими, з біженцями... 
Це те, що робить нас людьми.

Я не думаю, що Бог  хоче чимось обтяжити нас . Навпаки, 
він завжди хоче дати нам для цього силу і впевненості. І ми 
повинні   просити його про це.

Подібно до того, як Бог пожертвував Ісуса в цей світ на знак 
своєї турботи, який помер за нас на хресті, він хоче дати нам 
цей дух відданості та його силу в наших серцях, якщо ми 
довіряємо йому.

Думаю, заради цього варто жити. Амінь.


