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З точки зору моря: У морі часто важко
пізнати присутність Господа в інших людях.
Але якщо я впізнаю Ісуса всередині себе,
то я можу бути добрим і уважним до інших,
приносячи свою радість екіпажу. Саме тоді
я визнаю присутність Бога в інших.

Морський Апостолят
є католицькою
благодійною
організацією, що
підтримує мореплавців
у всьому світі.

Неділя в морі

5-те травня 2019 – 3-тя неділя після Великодня
З коментарями отця Джона В. Лейверса та з матеріалами з
www.dailyscripture.servantsoftheword.org

Ми надаємо практичну та пасторальну
опіку всім морякам, незалежно від
національності, віри або раси. Наші
портові капелани та волонтери відвідуючи
кораблі, вітають моряків, пропонують
соціальні послуги та консультації, практичну
допомогу, турботу та дружбу.
Stella Maris – найчисельніша за кількістю
відвідин кораблів мережа у світі, яка працює
в 339 портах з 227 портовими капеланами
по всьому світу.
Ми можемо продовжувати нашу роботу
завдяки щедрим пожертвам наших
прихильників та волонтерів.

Тел .: +44 020 7901 1931
Електронна пошта:
info@apostleshipofthesea.org.uk
facebook.com/AoS.GB
www.apostleshipofthesea.org.uk
Зареєстрована благодійна організація в Англії та Уельсі № 1069833
Зареєстрована благодійна організація в Шотландії номер SC043085
Зареєстрований номер компанії 3320318

Додаток створено для християн
мореплавців і людей моря для
можливості відправити прохання
про молитву або запалити
свічку і подальшої молитві за
прохачів в українських церквах
по всьому світу.
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Євангеліє і Ти

По тому Ісус з’явився своїм учням при
Тиверіядському морі. З’явився ж так:
Симон Петро, Тома, на прізвисько
Близнюк, Натанаїл з Кани Галилейської,
сини Заведеєві та ще двоє інших його
учнів були разом. Тож каже до них Симон
Петро: «Іду ловити рибу.» А ті йому:
«Підемо й ми з тобою.» Отож пішли і сіли в
човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого.

Чому апостоли не відразу впізнали Господа, коли
він привітав їх над Тиверійським морем? Євангеліє
від Йоана дає нам підказку. Він стверджує, що
Петро вирішив повернутися до свого рідного району
Галилеї, дуже ймовірно, щоб він міг відновити свою
рибальську кар’єру. Петро був розчарований і не
знав, що робити після смерті Ісуса. Інші апостоли
йшли за ним у Галилею. Саме на самому початку
служіння Ісуса в Галилеї Господь несподівано підійшов
до Петра на рибальському човні після ночі марної
риболовлі і наказав закинути сітки (див. Лука 5: 4-11).
Після чудесного вилову Ісус сказав Петру, що він
буде «ловити людей»для Царства Божого. Тепер
Ісус повторює чудо. Іван, улюблений учень, першим
впізнає Господа. Петро імпульсивно стрибає з човна
і біжить до Господа. Чи біжите ви до Господа, коли
зустрічаєте невдачі, розчарування або випробування?
Господь завжди готовий відновити нас у вірі і дати нам
свіжу надію в своїх обіцянках.

А як настав уже ранок, стояв над берегом
Ісус, та не знали учні, що то – Ісус. Каже до
них Ісус: «Дітоньки, чи маєте що з’їсти?» Ті
йому відповіли: «Ні.» Тоді він каже до них:
«Закиньте лишень сіті праворуч від човна,
то знайдете.» І закинули, та неспроможні
були вже і витягнути їх: така була там сила
риби! Каже тоді отой учень, що його любив
Ісус, до Петра: «То – Господь!» Симон же
Петро, вчувши, що то Господь, підперезав
одежу, був бо роздягнений, – та й кинувся
в море! А інші учні припливли човном,
-були бо неподалеку від землі, ліктів зо
двісті, – та й притягнули сіті з рибою.

Морський Апостолят
39 Eccleston Square, London SW1V 1BX

Зображення: pg 4 © Л. Лью О.П.
Читання Писань з Єрусалимської Біблії © 1966
Дартон Лонгман, Тодд і Дубледай & Компані Інк.

Євангеліє від Йоана 21:1-14

«Стелла Маріс»
надає морякам
практичну
підтримку,
інформацію та
можливість бути
вислуханим

Коли, отже, вийшли на землю, бачать –
жар розкладено, а на ньому риба й хліб. І
мовить їм Ісус: «А принесіть тієї риби, що
ви її тепер наловили.» Пішов Симон Петро,
витягнув на землю сіті, повні великої
риби – сто п’ятдесят три! – і хоч стільки її
було, сіті не перервалися. Мовить до них
Ісус: «Ходіть но снідати!» І ніхто з учнів не
зважився його питати: «Хто ти?» -знали бо,
що то Господь. Підходить тоді Ісус, бере
хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це втретє
вже з’явивсь Ісус учням по тому, як з
мертвих воскрес.

У цій третій появі апостолам після свого воскресіння
Ісус виконав ще один чудовий вилов риби, він
приготував сніданок і їв з ними. Швидке визнання
Петром Володаря і вигук: «Це Господь!» суперечить
його попередньому запереченню свого Учителя в ніч
затримання Ісуса. Господь Ісус відкривається кожному
з нас, коли ми відкриваємо наші серця, щоб прийняти
його слово. Тому ми можемо запитати ... Чи дійсно
ми визнаємо присутність Господа в нашому житті і чи
приймаємо Його слово з вірою?
Святий Йоан говорить нам, що Бог є любов (1
Йоана 4:16). Його любов безумовна, незаслужена і
безмежна. Це триває вічно. Це початок і кінець – це
причина, чому Бог створив нас і чому він хоче, щоб ми
об’єдналися з ним. Божа любов зцілює і перетворює
наше життя і звільняє нас від страху, егоїзму і
жадібності. Вона привертає нас до самого серця Бога
і змушує нас дати йому найкраще, що ми маємо, і все,
чим ми володіємо – наші дари, наш час, наші ресурси,
нашу повну вірність і наше життя. Святий Павло
говорить нам, що Божа любов була влита в наші
серця через Святого Духа, даного нам (Римлян 5: 5).
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4-та неділя після Великодня
12-те травня 2019

Євангеліє від Йоана 10:27-30
Ісус сказав:
«Вівці мої голосу мого слухаються і я їх
знаю: вони за мною слідують,
і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони
повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх.
Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх,
і ніхто не вирве їх з рук Отця мого!
Я і Отець – одно.»

З точки зору моря: Вахта
в середині ночі може бути
дуже самотньою, або це
може бути найкращий
час, щоб послухати Бога,
що говорить нам у наших
серцях. Пам’ятайте,
мовчання – це можливість
почути Бога, послухайте
Його.
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Євангеліє і Ти

5-та неділя після Великодня
19-те травня 2019

Євангеліє від Йоана 13:31-35

Наскільки ми довіряємо і віримо в Бога? Писання
описує слово Бога як «світильник для наших
ніг і світло для наших кроків» (Псалом 119:
105). Єврейське свято посвячення Храму також
називається Фестивалем вогнів або Ханука. Це
свято відбулося в кінці грудня, недалеко від часу,
коли ми святкуємо Різдво. Це час року, коли день
найкоротший, а ніч найдовша. Ісус використав цей
випадок, щоб заявити, що він є справжнім світлом
світу (від Йоана 8:12). У його світлі ми можемо
побачити, хто насправді є Бог, і ми можемо знайти
справжній шлях до неба. Ісус також говорить про
велику довіру, яку він має до Бога свого Батька,
і величезну довіру, яку ми повинні мати до нього,
нашого Доброго Пастиря.

Коли Юда пішов, Ісус сказав:
І коли вийшов він, Ісус промовив: «Тепер
прославився Син Чоловічий, і Бог прославився
в ньому.
І коли Бог прославився в ньому, то Бог і
його прославить у собі, – і прославить його
незабаром.
Дітоньки, ще трохи я з вами. Шукатимете ви
мене, та як я юдеям повідав: Куди я іду, ви піти
неспроможні, – так само й вам повідаю нині.
Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один
одного! Як я був полюбив вас, так любіте і ви
один одного!
З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов
взаємну будете мати.»

Безпека, яку пропонує Ісус, – це постійний зв’язок
з живим Богом і приналежність до його пастви,
народу Божого. Ісус також обіцяє безпеку миру і
захист від зла і найбільшою шкодою, яка може нас
спіткати, – вічне покарання. Господь не позбавляє
нас від усіх життєвих труднощів. У цьому житті
ми відчуємо біль, страждання, хворобу і смерть.
Але через них Господь приведе нас до остаточної
перемоги і безпеки у своєму вічному домі. Навіть у
розпал наших страждань ми можемо знайти мир
і безпеку, які ніхто не може дати, окрім Бога. Ми
можемо впевнено слідувати за Господом, де б він
не вів, вірячи, що ніщо не може утримати нас від
Бога, якщо ми довіряємо йому.

З точки зору моря:
Найбільша заповідь,
яку нам дав Ісус, – це
любити Бога і любити
ближнього. На кораблі
важко показати цю святу
любов кожному, але це
найважливіший виклик,
який Ісус просить моряка
... любити інших без
умови, як Бог любить нас
без умов.

Євангеліє і Ти
Як Бог відкриває нам свою славу? У своїй
промові під час Тайної вечері Ісус говорить про
свою славу і славу свого Отця. Що це за слава?
Це хрест, про який Ісус говорить. Хрест Ісуса
показує нам, що найбільша слава в житті – це
слава охоче жертвувати життям заради іншого.
На хресті Бог розкриває широту своєї великої
любові до грішників і силу відкуплення, яка
скасовує борг гріха і змінює прокляття нашого
осуду. Ісус дав Своєму Отцеві вищу честь і
славу через свій послух і готовність жертвувати
своїм життям на хресті. Найбільша довіра, яку
може проявити лідер, це готовність послужити,
навіть на шкоду собі. У війні найбільша честь
належить не тим, хто виживає, а тим, хто
дає найвищу жертву свого життя. Ісус також
говорить про те, що Отець приносить славу
Сину через велику таємницю Втілення і
Хреста Христового. Бог Отець віддав нам
Свого Єдинородного Сина заради нас, щоб
викупити нас із рабства до гріха і смерті. Він
запропонував Свого Сина як жертву спокути за
наші гріхи і гріхи світу.
Немає більше доказів Божої любові до нас, ніж
Хрест Ісуса Христа. На хресті ми бачимо новий
спосіб любові – любов, що є самовідданою,
жертовною, прощаючою і співчутливою. Ісус
наказав нам, Своїм учням, любити один одного
так, як Він нас полюбив. Через перемогу
хреста і воскресіння ми маємо доступ до Божої
благодаті та милосердя. Бог дає нам нове життя
через дар Святого Духа, і він наповнює наші
серця вірою, надією і любов’ю. Святий Павло
нагадує нам, що «Божа любов вилилася в наші
серця через Духа Святого, що нам дано» (Рим.
5: 5). Коли ми звертаємося до Бога з довірою і
послухом, він перетворює наші серця і звільняє
нас любити інших зі співчуттям і добротою.
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6-та неділя після Великодня

Сучасній стоматології вдалося
знизити частоту втрати зубів
шляхом фторування води,
освіті гігієни порожнини рота,
профілактичній стоматологічній
допомозі та передовим
технологіям. Проте для
моряків існує більший ризик
виникнення проблем із зубами
через обмеженість доступу до
стоматологічної допомоги та
регулярного контролю в морі.

26-те травня 2019

Євангеліє від Йоана 14:23-29
Ісус сказав своїм учням:
«Ісус же озвався до нього, кажучи: «Коли
хтось мене любить, то й слово моє берегтиме
і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до
нього, і в ньому закладемо житло.
А хто мене не любить, той і слова мої не
береже. І слово, яке ви чуєте, не моє, лише
Отця, який послав мене.
Це мовив я до вас, коли з вами перебував.
А Утішитель, Святий Дух, якого Отець в ім’я моє
зішле, той навчить вас усього і все вам нагадає,
що я сказав вам.
Мир залишаю вам, мій мир даю вам; не так,
як світ дає, даю вам його. Хай не тривожиться
серце ваше, і не страхається!
Ви бо чули, що сказав я вам: Відходжу і до вас
повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи
б, що я до Отця йду: Отець бо більший, ніж я.
Нині сказав я вам те, – перед тим, як воно
настане, – щоб, коли настане, – увірували ви.»

З точки зору моря:
Життя в морі може бути
дуже стресовим для
моряка, але довіряти
потрібно тільки Богу
через покликання Святого
Духа…. Прийди, Душе
Святий, наповни серця
своїх вірних і розпалюй в
них вогонь своєї любові...
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Євангеліє і Ти
Що робить нас і правдивими людьми, і
подібними до Бога? Любов об’єднує нас у
спілкуванні з іншими і з Богом. З самого початку
творіння Бог сказав: не добре, що людина
повинна бути одна (Буття 2:18). Ми були створені
в любові до любові – бути спільнотою люблячих
людей, так само, як Отець, Син і Святий Дух
об’єднані в любові. Блаженний Джон Генрі
Ньюман сказав: “Ми любимо, тому що це наша
природа, і це наша природа, тому що Святий Дух
зробив його нашою природою” з Його любові
до людства. У Ісусі ми бачимо повноту Божої
любові і те, як Божа любов спрямована на наше
благополуччя. У цьому виявилася любов Божа
до нас, що «Бог послав Свого Єдинородного
Сина в світ, щоб ми мали життя через Нього»
(1 Ів. 4: 9).
Ми можемо запитати, звідкіля ми знаємо, що Бог
любить нас? На хресті ми бачимо доказ Божої
любові до нас і неймовірну ціну, яку Бог хотів
заплатити за наше спокутування. Ісус віддав
своє життя, щоб ми могли мати життя – багате,
вічне життя з Богом – життя любові і єдності з
Отцем, Сином і Святим Духом назавжди. Через
хрест Ісус відкрив нам новий спосіб відносин, як
прийнятих синів і дочок Бога – його улюблених
дітей (Рим. 8: 14-17).
Ісус закликає своїх учнів іти Його шляхом любові
через послух волі Отця. Справжня любов – це
більше, ніж почуття або добрі наміри. Вони не є
важливими, оскільки вони не є доказом щирої
любові. Справжня любов до Бога виражається
в послуху, і послух виражається в любові. Ісус
обіцяв дати своїм послідовникам найкращі
дарунки, Святий Дух як їх Порадник і Помічник.
Святий Дух є нашим Адвокатом і Помічником,
який благополучно провадить нас через виклики
і негаразди, з якими ми повинні зіткнутися в
цьому житті. Святий Дух – це також Той, Хто
Дає Життя – життя в Бозі – і Той, Хто веде нас
шляхом істини. Ми ніколи не можемо припинити
навчання, тому що Дух все більше і більше
вводить нас до пізнання Божої любові і правди.
Ісус також обіцяв своїм послідовникам дар миру.
Мир – це більше, ніж відсутність конфлікту або
неприємностей. Мир включає все, що робить
для нашого найвищого блага. Довіра до Бога,
віра в його обіцянки і послух Його слову ведуть
нас до миру і безпеки в Божій присутності.
Ось чому християнину не потрібно боятися і не
турбуватися ніпрощо.

Добре життя – догляд за зубами
Зубний біль може варіюватися від тривожних
незручностей до інтенсивного, жахливого
болю. Зубний біль важко лікувати лише
медикаментозними засобами і інструментами
в судовій аптечці. Зубний біль може негативно
вплинути на вашу роботу, порушити вашу
концентрацію і взагалі створити реальний ризик
для безпеки. Тому надзвичайно важливо доглядати
за зубами і проводити регулярні обстеження у
стоматолога, особливо перед початком контракту.
Пам’ятайте, що системи стоматологічної допомоги
та якість допомоги, які ви можете отримати в
іноземних портах, можуть сильно відрізнятися від
того, до чого ви звикли. Запобігання карієсу може
запобігти великому болю і стражданням під час
перебування на борту.
Деякі з найпоширеніших проблем стоматології:
Руйнування зубів: це пошкодження структури
зуба, що описується як «хвороба цивілізації»,
оскільки людина відмовляється від багатьох
фруктів і овочів водночас із високим споживанням
рафінованого цукру.
Захворювання ясен: це запалення ясен, яке може
прогресувати, впливаючи на кістку, що оточує і
підтримує зуби. Це може спричинити втрату зубів, їх
випадання або видалення стоматологом.
Проблеми кореневого каналу: виникають, коли
пульпа зуба, невелика ниткоподібна тканина в
центрі зуба пошкоджена або хвора. Якщо його не
лікувати, гній може наростати на кінчику кореня в
кістках щелепи, утворюючи абсцес. З обмеженими
можливостями для догляду на борту, профілактика
життєво важлива!

Гігієна
Правильне чищення щіткою повинно тривати
дві хвилини!
Але більшість моряків (та інших людей) не
чистить так довго! Правильне чищення зубів:
• використовуйте короткі, ніжні рухи
• приділяйте особливу увагу лініям ясен,
важкодоступним заднім зубам і ділянкам
навколо пломб, коронок або інших
реставрованим місцям
• зосередьтеся на ретельному очищенні кожної
частини зубів наступним чином:
• спочатку зовнішні поверхні ваших верхніх
зубів, потім нижні зуби
• потім внутрішні поверхні ваших верхніх зубів,
а потім нижчі зуби
• нарешті очистити жувальні поверхні
• для більш свіжого дихання обов’язково
почистіть і язик

Зубний біль може варіюватися
від тривожних незручностей до
інтенсивного, жахливого болю.
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Щітки

Гострий зубний біль

Щітка з м’якою щетиною найкраще підходить
для видалення зубного нальоту та сміття

Якщо ви втратите пломбу або знайдете дірку
або тріщину в емалі (поверхні зуба), нанесіть
на зубну поверхню масло гвоздики. Якщо
в зубі є велика дірка або тріщина, вставте
в порожнину тимчасову перев’язку
наступним чином:

Маленькі кисті можуть краще підійти до всіх
областей рота
Потужна зубна щітка може краще вичистити
зуби. Замініть зубну щітку, коли вона починає
мати ознаки зношення, або принаймні що три
місяці. Також дуже важливо змінювати зубні
щітки після того, як ви простудилися, оскільки
щетина може вбирати мікроби.
Зубна паста
Використовуйте потрібну вам зубну пасту. Існує
велика різноманітність зубних паст для багатьох
умов: порожнини, гінгівіту, зубного каменю,
пожовклих та чутливих зубів. Невелика кількість
фтору в слині може запобігти руйнуванню зубів,
тому тричі на день чистіть зуби зубною пастою,
що містить фторид. Занадто багато фтору може
викликати білі плями і смуги на зубах, тому не
приймайте краплі фториду або таблетки, не
порадившись спершу зі стоматологом!
Втрата зуба
Після удару по обличчю або щелепі невідкладна
стоматологічна допомога може зберегти зуби.
Якщо зуб вибитий:
• тримайте його тільки за коронку
• промити водопровідною водою
• не чистіть його
• спробуйте помістити його назад у розетку
• якщо не вдалося, покладіть його в молоко
або воду
• зверніться за медичною допомогою та
догляду за зубами!
Ця інформація люб’язно надана Міжнародною
мережею добробуту та допомоги моряків,
за додатковою інформацією та матеріалами,
завітайте на www.seafarershealth.org

• спочатку ізолюйте зуб, за допомогою шматка
марлі 5X5 см з обидвох сторін
• Для висихання порожнини використовуйте
ватну паличку або гранули
• Покладіть краплю масла гвоздики на вату,
потім обережно притисніть вату в порожнину і
залиште її на місці
• Нарешті, видаліть ізолюючу марлю. Повторіть
цю процедуру два-три рази на день при
необхідності приймайте знеболюючі засоби,
такі як парацетамол 1000 мг перорально
Полощіть ротову порожнину теплою солоною
водою протягом п’яти хвилин щогодини,
поки ви не відвідаєте стоматолога. Якщо ви
думаєте, що у вас є інфекція або формується
абсцес, можуть знадобитися антибіотики, тому
проконсультуйтеся з лікарем або стоматологом
якомога швидше. Негайно зверніться за
медичною допомогою, якщо ви відчуваєте:
• складнощі з відкриванням рота
• складнощі ковтання
• надмірне слиновиділення
• складнощі дихання
• набряк шиї
• біль, що виходить за межі зони
інфікованого зуба

Порт Фокус
Саутгемптон,
Великобританія
Порт Саутгемптона розташований на південному
узбережжі Англії близько 16 км від місця, де
зустрічаються дві річки (Рівер Тест та Ічен). Гирло
річки захищене від погоди островом Уайт. Це
найпотужніший у Великобританії термінал для
круїзних суден і другий за величиною контейнерний
порт. Порт також спеціалізується на імпорті та
експорті транспортних засобів в/та з Великобританії.

Саутгемптон знаходиться
недалеко від Лондона,
але також має чудове
транспортне сполучення з
рештою Великобританії.
Порт використовували принаймні з часів Римської
імперії і має важливу згадку в одній з найвідоміших
легенд Британської історії. Одного дня Король
Канут (близько 1016 р. Н.) сів на свій трон на
березі моря, одягнений в королівський одяг перед
своїм королівським двором і наказав припливу
зупинитися, щоб його одяг не намок. Само
собою зрозуміло, що припливи не поверталися,
навіть коли наказував король. Канут звернувся
до своїх послідовників і сказав, що тільки Бог
може повернути назад припливи, тільки Богу слід
поклонятися, а не королю. Канута коронували як
короля Англії в 1016 році.
Влітку 1620 року «батьки-паломники» вирушили
з Саутгемптона на Мейфлауері до Північної
Америки. Вони прибули до Північної Америки в
грудні і пережили дуже сувору зиму, втративши

половину своєї чисельності. Це було причиною
відзначання першого успішний врожаю в 1621 році,
це було святкуванням перше свята Дня Подяки і
започаткування традиції, яка досі відзначається
в США.
Порт сьогодні є одним з найбільш завантажених
у Великобританії, і такі засоби доступні для
моряків, які приходять до Саутгемптону та інших
південних портів:
Капелани Стелла Маріс Морського Апостоляту
та волонтери надають різноманітні матеріали для
мореплавців підчас візитів суден. Пропонується
транспорт для моряків.
На терміналі нафтопереробного заводу Фовлі
є невеликий Центр моряків, що відкривається
вечорами 2 або 3 дні на тиждень, а транспорт для
моряків доступний, за потреби чи запиту. Біля
головних воріт терміналу Фовлі є невеликий центр
Stella Maris для моряків.
Контакти Стелла Маріс у Саутгемптоні
Пітер Морган, регіональний портовий капелан
Саутгемптона і Південних портів
Телефон: +44 (0) 75 954 530 63
Електронна пошта:
peter.morgan@stellamarismaul.org
Отець Джон Лаверс
Регіональний портовий капелан
Саутгемптона і Південних портів
Телефон: +44 (0) 77 200 931 56
Електронна пошта:
john.lavers@stellamarismaul.org
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шукала свого спасіння, тільки Божої
волі недостатньо. Щось з боку цієї людини
також потрібно.
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Людина не є машиною, яка може бути керована
чиїмось бажаннями; він має вільну волю і
може сказати: «Я не хочу». Бог не бажає
застосовувати силу. Чим менш схильна людина,
тим більше необхідна Божа частина, щоб
підготувати цю вільну волю, щоб стати єдиною з
Богом. Часто людина міцно пов’язана потужними
схильностями і пристрастями, а також темними
впливами. Ці зв’язки повинні бути розірвані один
за одним, перш ніж вплив Бога може подіяти. Це
вимагає часу. Так людина набирала поступово
антихристиянські нахили, і заплуталася в невірі;
позбутися нахилів, звільнити дух від усього, що
робить його невіруючим і світлим, може вимагати
багато часу.

Про молитву
за дітей

Йоганна Крістофа Блюмхардта

Історії віри
Записи лютеранського пастора
Йоганна Крістофа Блюмхардта
(1805–1880),підгрунтям для яких став його
особистий досвід діючої Божої сили в
духовній боротьбі, відродженні і чудесному
зціленні. Тут він пише батькові, що
турбується про негідну молоду людину.
Запитання: Чому Бог не відповідає на молитви
батьків, щоб діти знайшли віру?
Відповідь:По-перше, не завжди коректним є,
що на молитву немає відповіді. Це ніколи так
не працює, навіть якщо молитва є доброю.
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Те, що відповідь не відразу бачиться, ще не є
доказом того, що Бог не відповів. Так, багато
хто молиться, щоб син регулярно ходив до
церкви, брав більшу участь у молитвах вдома
і проявляв цікавість до християнського життя.
Але не коректним є думати, що прагнення буде
реалізовано вже в наступний момент. Це може
зайняти багато часу, щоб молитви принесли свої
плоди. Але Господь вже працює потай від нього.
Крім того, молитви за порятунок своїх дітей
не можуть знайти негайну відповідь так само
легко, як молитви від небезпек чи хвороб. Також
Господь діє незалежно від зацікавленої особи,
оскільки він залежить тільки від власної Волі.
Але для того, щоб людина зверталася і активно

Бог мусить багато зробити, перш ніж можна буде
побачити плоди цієї праці. Але кожна мати або
батько, що молиться, мусять впевнено вірити,
що Господь посилить дію, як тільки вони будуть
просити. Вони повинні мати терпіння, поки не
проявляться плоди. Роки можуть пройти до
того, поки не буде плодів. Тим часом, будьякі страждання, з якими може зіткнутися їхній
син, можуть лише допомогти справі. Навіть
якщо результати не будуть повною мірою мати
плодів в його житті, він все ще може отримати
шанс прямо на смертному ложі. Ми не повинні
вважати когось втраченим до тих пір, поки хтось
молиться за нього в чіткій і постійній турботі.
Проте, може бути також, що не все в порядку з
тим, хто молиться. Це може бути причиною того,
що молитва має так мало плодів. Деякі люди
задоволені до тих пір, поки їхні близькі ведуть
себе пристойно і не зневажають християнських
традицій. Якщо це не так, то вони моляться за
них. Але вони не мають надприродних бажань,
часто тому, що вони самі по собі не є достатньо
духовними, і не є близькими до Господа.
Складається цікава ситуація: вони, молячись про
духовне благополуччя своїх дітей, тоді як самі не
стоять справедливо перед Богом. Проте, навіть
молитви таких людей не зовсім марні в Божих
очах: він радіє, коли до нього звертаються
в молитві. Навіть невідповідні молитви і
заклики часто дають великі результати, так
що відбувається дарування вічного життя, яке,
можливо, не було б, якби ніхто не молився. Але
повинен пройти час, щоб був результат.
Нарешті, я хотів би сказати, що молитви людини
дають більше, якщо вони тихо в серці, а не
багатослівні. В останньому випадку, це часто
виглядає так, ніби хтось намагається змусити
Бога, бажаючи прискорити справу, на відміну від
впорядкованого курсу, який він вже накреслив.
Не варто «змушувати» Бога.

Отже, це найефективніший
спосіб молитися за своїх
близьких: Будьте уважні
в будь-який час, щоб
ви самі ходили постійно
з Господом і будьте
уважні до тих, за кого
ви молитеся.
Захищайте від бездумності, від дурості,
суворості та строгості, проти пристойного,
недружнього та нерозумного способу. Інакше
буде заважати більше, ніж ви допомагаєте.
Всі ці речі повинні мати на увазі, коли хтось
молиться за своїх близьких, і це має відбуватися
перед лицеем Божим. Тоді цілком можливо,
що скоро прийде час для Божого духа, щоб
швидше і повніше виконувати його справу, ніж
це було очевидно досі. Одного дня Господь
знову особисто візьме свою справу. До тих пір,
нехай Він потішить усі душі, які стурбовані своїми
близькими, і наповнить їх терпінням і вірою!
Зрештою, Господь дійсно приведе все у славі до
спасіння всіх душ, які йому покірні.

Джерело: Йоганн Крістоф Блюмхардт, Карлсруе:
Євангелішер Шріфтенверен фюр Баден, 1888)
Переклад Алана Стівенсона. З Щоквартального
Плаг № 19. Copyright © 2019 Plough Publishing
House. Друкується з дозволу. www.plough.com Чи
є у вас історія віри, щоб поділитися в рубриці«Історії
Віри»? Як Господь допоміг вашому життю, як
Він щодня допомагає вам як моряку. Якщо так,
пишіть на info@apostleshipofthesea.org.uk
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Надіявся, на Господа надіявся я твердо,
і він нахиливсь до мене й вислухав моє благання.
І витягнув мене з погибельної ями,
з багнистого болота, і поставив на скелю мої ноги,
ствердивши мої кроки.
І вклав мені в уста новую пісню,
хвалу нашому Богові.
Багато хто побачить і буде шанувати,
і вповати на Господа.

