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ПІДТРИМУЄ МОРЯКІВ ТА РИБАЛОК В УСЬОМУ СВІТІ

В номері

Порт Фокус

Добре життя

Неділя в морі

Зростання у вірі

Маніла, Філіппіни

з отцем Колумом Келлі

Торгівля наркотиками на кораблях
Серце християнства
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ПОРТ ФОКУС
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МАНІЛА, ФІЛІППІНИ

Стелла Маріс (Морський
Апостолят) – це
католицька благодійна
організація, що підтримує
моряків у всьому світі.
Ми надаємо практичну та пасторальну
підтримку всім морякам, незалежно від
національності, віри або раси. Наші портові
капелани і волонтери відвідують судна,
вітають моряків, пропонують благодійну
допомогу та консультації, практичну
допомогу, догляд і дружбу.
Стелла Маріс є найбільшою мережею в
світі з відвідування суден, яка працює в 339
портах з 227 портовими капеланами по
всьому світу.

Філіппіни – це архіпелаг, який складається з понад 7100 островів.
Маніла розташована на найбільшому і найбільш населеному з цих
островів: Лузоні.

Ми можемо продовжувати свою працю
лише завдяки щедрим пожертвам наших
прихильників та волонтерів.
Щоб підтримати Стелла Маріс пожертвою відвідайте
www.apostleshipofthesea.org.uk/ways-donate

Порт у затоці Маніла
використовується вже
понад тисячу років. Велике
розширення відбулося в
16 столітті, коли Філіппіни
перебували під владою Іспанії,
в цей період місто стало
воротами для торгівлі з Китаю
та Аравії до Іспанії та інших
іспанських колоній, таких
як Мексика.

Морський Апостолят
39 Площа Екклстона
Лондон, SW1V 1BX
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
Реєстраційний номер компанії 3320318

На сьогоднішній день Порт
складається з трьох основних
терміналів, Північної та
Південної Гавані Маніли та
Міжнародного контейнерного
терміналу, який приймає майже
2000 кораблів на рік.
Stella Maris Manila присутня у
всіх трьох терміналах і працює у
трьох гуртожитках (Pius, Ermita
та SCPM) з місткістю понад

Центр Стелла Маріс Ерміта
4-й поверх, будівля Metrobank,
вулиця Mabini 1149, Ерміта, Маніла,
1000 метро Маніла, Філіппіни
Телефон: +63 2 8423 9101

Cover image and pg 2: coutesy of Stella Maris. Pg 3-11 courtesy of
istockphotos.com. pg 12 courtesy of Lawrence Lew O.P.

Sea Prayer



БЕЗКОШТОВНИЙ
ДОДАТОК
ШУКАЙТЕ’STELLAMARIS’ В
МАГАЗИНІ ДОДАТКІВ

Стелла Маріс надає
морякам практичну
та інформаційну
підтримку
і уважного
співрозмовника
ЖУРНАЛ СТЕЛЛА МАРІС ЛИПЕНЬ 2020

300 ліжок. Вони обладнані
гуртожитками,сімейними
кімнатами та кімнатами
для жінок-морячок. Центри
повністю обладнані для
проживання та харчування, WiFi та кабельним телебаченням,
а також загальними
приміщенями з матеріалами
для читання, спорту та
тренажерними залами.

Центр Стелла Маріс Пій
1175 Авеню ООН, Пако, Маніла,
Метро Маніла, Філіппіни
Телефон: +63 2 8423 2261
Скалабріні Центр
#48, 8-ма вулиця, Нова Маніла,
Quezon City, Філіппіни
Телефон: +63 2 8722 8565
Facebook: apostleshipofthesea.manila
Усі центри відкриті з 7:00 ранку
до 20:00 у будні та з 8:00 ранку до
20:00 в суботу, неділю та свята.
facebook.com/StellaMarisOrg www.apostleshipofthesea.org.uk
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НЕДІЛЯ В МОРІ

НЕДІЛЯ В МОРІ

НЕДІЛЯ В МОРІ З ОТЦЕМ
КОЛУМОМ КЕЛЛІ

П’ЯТНАДЦЯТА НЕДІЛЯ
12 ЛИПНЯ 2020 РОКУ
Євангеліє від МАТЕЯ 13:1‑23

ЧОТИРНАДЦЯТА НЕДІЛЯ
5 ЛИПНЯ 2020 РОКУ

Євангеліє від МАТЕЯ: 11:25-30
Тоді ж Ісус заговорив: “Я прославляю тебе,
Отче, Господи неба й землі, що ти затаїв
це від мудрих та розумних і що відкрив це
немовлятам. Так, Отче: бо так тобі було
довподоби. Все передане Мені моїм Отцем, і
ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не
знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити.
Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені,
і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе й
навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний
серцем, тож знайдете полегшу душам вашим.
Ярмо бо моє любе й тягар мій легкий.”

Євангеліє і Ти

Коли я це пишу, я не можу навіть уявити, де
це буде прочитано. Чи будуть наші церкви
все ж закритими, а люди все ще на карантині?
Багато наших кораблів стоять на рейді далеко
від портів, які не працюють повний робочий
день. Де б ви не були, я впевнений, що слова
Євангелія від Матея будуть словами, які ви
зможете почути серцем. У читанні є три
аспекти, похвала Ісуса для Отця, особистість
Ісуса як вчителя та запрошення прийти до
нього. Основною метою служіння Ісуса було
звільнення людей від тягаря «законницького»
розуміння релігії та введення їх у віру,
позначену свободою та любов’ю. Але я
уявляю собі в ці незнайомі часи фразу, яка
найяскравіше вражає: «Прийдіть до мене всі
втомлені й обтяжені, і я облегшу вас»
Попри всі зміни у світі, ми все маємо
безумовну любов нашого Господа, яка
закликає нас до нього. І хіба ми не бачимо
тих люблячих Божих рук у самовідданості

стільки людей, котрі намагаються зробити все
можливе, щоб донести світло до темряви.
Я чую, як часто говорять, що ми всі, в
одному човні, але це, насправді, не так. Ми в
тій самій бурі, але не в одному човні.
Усі ми знаходимося на різних кораблях
під час цієї бурі, переживаючи зовсім
іншу подорож, і всі ми просто боремося
зі штормом. Єдиним загальним для всіх,
«терплячих», є заклик “прийди до мене!”
Наші руки, що служать, потрібні зараз як
ніколи, щоб надіслати те саме повідомлення
любові, смирення та прийняття. Вони
відкриті? Щедрі по відношенню до нужденної
людини, ті, що залежать від нашого
забезпечення, готують страву для самотніх,
літніх людей, пишуть запитання другові, що
потребує заохочення, долоні тримаються
разом у молитві… Наші руки можуть робити
Його справу щодня і стати благословенням
для інших.

ЖУРНАЛ СТЕЛЛА МАРІС ЛИПЕНЬ 2020

Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря. І
зібралася коло нього така сила народу, що він
увійшов у човен і сів у ньому, а ввесь народ
стояв на березі.
Він говорив до них численними притчами,
кажучи: “От вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв,
деяке впало край дороги, і прилетіло птаство
і повидзьобувало його. Інше впало на ґрунт
кам’янистий, де не було землі багато, і зараз
же проросло, бо земля була неглибока. Як
зійшло сонце, воно вигоріло, а що не мало
коріння, усохло. Інше впало на тернину, і
вибуяла тернина й заглушила його,
Інше впало на добру землю і вродило одне в
сто разів, друге в шістдесят, а інше в тридцять.
Хто має вуха, нехай слухає.” І приступили його
учні й сказали до нього: “Чому ти притчами
до них говориш?” А він у відповідь сказав їм:
“Тому, бо вам дано знати тайни Небесного
Царства, а он тим не дано. Бо хто має, тому
дасться, і він надто буде мати; а в того, хто
не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю
до них притчами, що вони, дивлячись, не
бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють.
На них збувається пророцтво Ісаї, що каже:
Слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись,
не побачите, – бо серце в цього народу
затовстіло. Вони на вуха тяжко чують і
зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і
вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не
навернутись, –щоб я зцілив їх.
Ваші ж очі щасливі, бо бачать; та й ваші
вуха, – бо чують. Істинно кажу вам: Багато
пророків і праведних хотіли бачити, що ви
бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і
не чули. Слухайте, отже, притчу про сіяча.
До кожного, хто чує слово Царства і його не
розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що
посіяне в його серці. Це той, хто був сприйняв
насіння край дороги. А той, хто був сприйняв
його на кам’янистім ґрунті, це той, що чує
слово і зараз же з радістю його сприймає, але
він коріння в собі не має, непостійний, і коли
настане яка скрута чи переслідування задля
Слова, він швидко зневірюється.
А той, хто прийняв його між тернину, це
той, хто слухає слово, але турботи цього світу
та омана багатства заглушують те слово, і
воно не приносить плоду. Той же, нарешті,
хто сприйняв його на добрій землі, – це той,
хто слухає і розуміє слово, і плід приносить; і
видає один у сто разів, інший у шістдесят, ще
інший у тридцять.”
facebook.com/StellaMarisOrg www.apostleshipofthesea.org.uk

Євангеліє і Ти

Сьогодні Євангеліє довге, багато слів. багате
насінням для сіяння. Залишайтеся з цим, тому
що нас багато чого може заохотити. Читання
починаємо уривком з Євангелія від Матея
під назвою “притчі про Царство”. Усі притчі,
розказані Ісусом, були мовою, знайомою
людям того часу, але це були не просто приємні
історії, вони були вказівниками, щоб дати його
слухачам і нам самим зрозуміти, що означає
Царство Боже. У його вченні вони мали
теперішній і майбутній вимір.
Ісус чудово усвідомлював недоліки нашої
людської природи: він так часто бачив їх у житті
своїх послідовників. Так, є загальне бажання
йти за Божими шляхами, але часто це згасає під
час випробувань або просто з нудьги.
Ми віримо, що Бог – це любов, і де б людина
не переживала любов, Бог присутній і
активний. Протягом нашого заклику служити
є вибір, який слід зробити, і притча про сіяча
пояснює вибір тих чи інших варіантів.
Деякі просто не цікавляться; деякі йдуть
разом з нею на добрі наміри, але легко
відмовляються. Деякі занадто захоплені тим,
що відбувається в їхньому власному житті: ...
турботи про світ і принада багатства, які так
привабливо задушують слово. Там мало шансів
на зростання.
Бог, яким Його нам відкриває Ісус, – це Бог
нескінченного достатку. У Бога немає дефіциту,
підлості, не бракує милосердя. Як зрозуміла
притча про Сіяча, цей Бог без розбору розкидає
своє насіння по кожному ґрунту – поганий
ґрунт, добрий ґрунт, відмінний ґрунт. Бог може
це зробити, тому що Його любов і милосердя є
безмежними, без вийнятків.
Можливо, у всіх нас є щось спільне з сіячем.
Як часто наші зусилля радити, заохочувати
падають на глухі вуха чи тверді серця. Кожен
раз, коли ми наважуємося звернутися до інших
у потребі, ми сповідуємо Царство, зараз і в
майбутньому.
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Євангеліє від МАТЕЯ 13:44-52

ШІСТНАДЦЯТА НЕДІЛЯ
19 ЛИПНЯ 2020 РОКУ

Євангеліє і Ти

Євангеліє від МАТЕЯ 13:24-43
Ще одну притчу подав він
їм, промовляючи: “Царство
Небесне подібне до чоловіка,
що був посіяв добре зерно на
своїм полі. Та коли люди спали,
прийшов його ворог і посіяв
кукіль поміж пшеницю та й
пішов. Коли виросло збіжжя і
вигнало колосся, тоді й кукіль
появився. Прийшли слуги
господаря і кажуть до нього:
Пане, хіба не добре зерно ти
посіяв на твоїм полі? Звідки
ж узявся кукіль? Він і відповів
їм: Ворог-чоловік зробив це.
А слуги йому кажуть: Хочеш,
ми підемо, його виполемо? Ні!
-каже, щоб, виполюючи кукіль,
ви часом не повиривали разом
з ним пшениці. Лишіть, нехай
росте до жнив одне й друге
разом. А під час жнив я женцям
скажу: Зберіть перше кукіль та
зв’яжіть його в снопи, щоб його
спалити; пшеницю ж складіть у
мою клуню.”
Іншу притчу він подав їм,
кажучи: “Царство Небесне
подібне до зерна гірчиці, що
його взяв чоловік та й посіяв
на своїм полі. Воно, щоправда,
найменше з усіх зерен; але
як виросте, стає найбільшим
з усієї городини, і навіть стає
деревом, так що птаство
небесне злітається і гніздиться

на його гілках.”
Ще іншу притчу повідав їм:
“Царство Небесне схоже на
закваску, що її бере жінка і
кладе до трьох мірок муки,
аж поки все не скисне.” – Все
це говорив Ісус до людей
у притчах, і без притч не
говорив до них нічого, щоб
збулося сказане пророком:
“Уста мої відкрию в притчах,
оповім тайни, сховані від
початку світу.” Тоді він відіслав
народ і прийшов додому. І
підійшли до нього його учні та
й кажуть: “Виясни нам притчу
про кукіль, що на полі.” А він
у відповідь сказав їм: “Той,
хто сіє добре зерно – це Син
Чоловічий; поле – це світ;
добре зерно – це сини Царства;
а кукіль – це сини лукавого;
ворог, що його посіяв – це
диявол; жнива – це кінець
світу; женці – це ангели. Так,
як збирають кукіль і в вогні
палять, так само буде при кінці
світу: Син Чоловічий пошле
своїх ангелів, які зберуть із
його Царства всі спокуси й
тих, що чинять беззаконня, і
кинуть їх до вогняної печі: там
буде плач і скрегіт зубів. І тоді
праведні засяють, як сонце,
в Царстві Отця свого. Хто має
вуха, нехай слухає!

У сьогоднішньому
Євангелії ми продовжуємо
«сільськогосподарську»
тему про сіяча, який цього
разу сіє на доброму ґрунті.
Біда починається, коли зла
людина приходить і додає
погане насіння, яке згодом
перетвориться на бур’ян. У
цій притчі Ісус говорить про
добре насіння своїх слів і
дій, які одні сприймуть, але
більшу частина втратиться
серед «бур’янів».
У житті Ісуса виникає
конфлікт навіть у самому
добрі, про що ми згадували
нещодавно під час
святкування Страстей та
Воскресіння. Можливо, ви
теж у своєму маленькому
світі, коли виникатимуть
проблеми, будете буркотіти:
«Чому щось завжди має бути
знищеним і зруйнуваним?
Прекрасний спокійний
день в морі, зіпсований
несподіваною бурею. Сімейні
зустрічі, сповнені радості,
поки хтось не порушить
спокій, переживши якусь
справжню або уявну сімейну
драму. Прекрасна пісня
любові Божої в природі,
знищена вандалами.
Після «Ковіду-19» ми хочемо
повернутися до того, як
було, як ми звикли, але ми
повернемось вже іншими.
Травма того, що ми всі
пережили, залишить свій слід.
Давайте будемо молитися,
щоб бур’яни інфекції не могли
перемогти чисту доброту у
нашому світі.
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Царство Небесне подібне до скарбу, захованого в полі,
що його чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи з того,
іде й продає все, що має, а купує те поле. Подібне ще
Царство Небесне до купця, що шукає добрих перел.
Знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає
все, що має, і купує її. Подібне також Небесне Царство
до невода, що, закинутий у море, набрав усякої
всячини.
Коли він виповниться, тягнуть його на берег і,
посідавши, збирають, що добре, в посуд, а непридатне
викидають. Так буде при кінці світу: ангели вийдуть
і вилучать злих з-поміж праведних і кинуть їх до
вогняної печі: там буде плач і скрегіт зубів.
Чи ви це все зрозуміли?” – “Так!” – йому відповіли.
Тоді сказав їм: “Ось чому кожний книжник, навчений
про Небесне Царство, подібний до господаря, який
виймає із свого скарбу нове і старе.”
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Євангеліє і Ти

Притчі про скарб та перлину ілюструють
завзяття, з яким необхідно шукати
Царство Боже. Царство величежної
цінності, яке приносить радість, але
вимагає постійної відданості.
Ця притча розповідає про двох
чоловіків, які продають все для того,
щоб заявити про свої нові відкриття.
Один, скарб у полі, інший – перлина,
але, як очікується, обидві знахідки
принесуть їм остаточне багатство та
щастя. Вони роблять ставку на все, що
мають, щоб здійснити свою мрію. Я не
можу не почути в голові маленького
голосу, який лунає застереженням:
“цінність ваших інвестицій може
знижуватися як і зростати”.
Давайте подивимось на шукача
перлів. Він вважає, що ця перлина
здійснить усі його мрії. Він робить зайві
ризики чи діє розумно для себе та,
можливо, своєї родини? Нинішній стан
нашого постраждалого від вірусів світу
говорить про те, що як би ретельно ми
не планували, непередбачуване може
зруйнувати ці мрії.
Притча кидає нам виклик визначити
вартість власної «перлини». Якщо ми
знаємо свою кінцеву мету, що нам
робити? Коли ми вирішуємо піти в
море, чого ми шукаємо? Можливо,
наша перлина – це проста реальність
як от заробити на хліб з маслом. Ціна
велика; відсутність у сім’ї; працюючи в
суворих і жорстоких морях. Перлина
там є, для всіх. І є ціна, яку кожен
повинен заплатити.
Деякі серцем прагнуть щастя,
як скарбу у полі. Деякі приходять
до нього після довгих пошуків, як
перлина, яка має велику цінність.
Ісус закликає учнів шукати бажання
свого серця у Царстві Небесному. Там
вони знайдуть живу, направляючу
присутність люблячого Бога.
Яка ж наша перлина? Чи готові ми
відмовитися від усього в обмін на це? Чи
готові ми жити з обмеженнями? Поки
ми не усвідомимо ці питання, завжди
існує небезпека, що ми діятимемо
небезпечними та шкідливими
способами. Будьте обережними зі
своїми бажаннями і моліться.
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ТОРГІВЛЯ НАРКОТИКАМИ
НА КОРАБЛЯХ

Кораблі привабливі для наркоторговців. Безпека, зазвичай, не
настільки посилена, аніж в авіасполученні, і вони подорожують
світом. Контрабанда морем є проблемою протягом багатьох років,
але в останні роки трапляються деякі гучні випадки та свідчення
того, що використовувані методи постійно розвиваються.

Скромна оцінка оцінює незаконну торгівлю
наркотиками понад 400 мільярдів доларів на
рік. У Колумбії виробляти кокаїн дешевше, ніж
каву. Зрівняйте це з величезною глобальною
залежністю від наркотиків, тоді вона представляє
бізнес-модель з низькою вартістю, високим
ризиком та потенційно з високим прибутком.

Основні гравці

Потенціал для отримання високих прибутків
залучає великі міжнародні злочинні організації
та терористів. Ті, хто очолюють – це не ті, хто
перевозить незаконний товар. Отже, хто це?

Кур’єри і перевізники.

Якщо судно використовується для контрабанди
наркотиків, то насправді, екіпаж може не мати
уявлення про те, що наркотики знаходяться на
борту. У таких випадках можливе залучення
персоналу порту, наприклад, стивідора, який має
доступ до частин судна і може пересуватися, не
викликаючи підозр. Або контрабандисти можуть
сісти на судно (або прикріпити наркотики до
корпусу) з моря або на якорі. Варіантів є досить.

Екіпаж на прицілі

Екіпаж вразливий. Професійні торговці, як відомо,
маніпулюють екіпажем, або намагаються ввійти
в контакт з ними під час перебування на березі,
або скориставшись будь-якими грошовими
проблемами, які вони можуть мати, або, часто,
наркозалежністю. Шантаж також може бути
маніпулятивним фактором .
Екіпаж привабливий для торговців. Вони мають
специфічний доступ до відповідних сховищ на
борту, наприклад, цистерн, закритих приміщень
та комор. Машинні простори ідеально підходять
для ховання незаконного матеріалу. Навіть якщо
члени екіпажу не є фактичними кур’єрами, вони
можуть полегшити допуск наркотиків на корабель
і поза ним.
У деяких випадках кур’єру може бути невідомо
про наявність «розумника», метою якого
є гарантувати, що ніщо не заважає кур’єру
виконувати свою роботу, навіть якщо це означає
зупинка експлуатації судна.
Члени екіпажів повинні пильнувати одне
одного, щоб зупинити, якщо людина потрапляє
в небезпеку, де вони стають вразливими і, отже,
ціллю. Компанії повинні мати конфіденційні
системи звітності, яким екіпаж може довіряти.

Порти та напрямки – нові інтереси

Понад 90% товарів транспортується в усьому
світі морем, і постійно змінюються торгові шляхи
між країнами, що зростають, та країнами, що
розвиваються, створюються нові можливості для
переміщення незаконних товарів.
Нещодавні інциденти підкреслили помітне
зростання кількості кокаїну на суднах, що
транспортують з Колумбії до Мексики.
Один конкретний маршрут – Барранкілья
до Альтаміра. Ще один останній сплеск
інцидентів стосується контрабанди кокаїну з
еквадорських портів. Також наркотики були
виявлені при скиданні в порти Туреччини
та Алжиру.
Інколи наркотики транспортуються
непрямими маршрутами. По мірі того, як
основні маршрути стануть більш досконалими,
торговці вибирають країни зі слабшими
правоохоронними службами чи корупцією.
ЖУРНАЛ СТЕЛЛА МАРІС ЛИПЕНЬ 2020
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Оцінка ризику

Розташування контрабандних
наркотиків

На борту суден є занадто багато місць, де
наркотики можна було б перевезти контрабандно,
щоб перелічити їх усі. Але нижче ми перерахуємо
деякі локації, де зазвичай зустрічаються наркотики:
•	
Приховування у сипких вантажах: пакети
ховаються всередині вантажу насипного
вантажу, який може бути вантажем з зерна
або брудним, наприклад вугіллям або
рудою. Наркотики були знайдені близько до
драбин у трюмі.
•	
Контейнери: Найпоширеніші методи
включають вскривання контейнера (та
заміну захисної пломби після цього)
та секретування наркотиків вантажем
всередині. Рефрижераторні контейнери
орієнтовані на те, що технічний простір,
де розміщується холодильне обладнання,
може виявитися зручним сховищем.
• Ро-Ро: наркотики можна заховати у вантажі
автомобілів, вантажних транспортних
засобів, причепів або вагонів
•	
Ручним способом: Відвідувачі або екіпаж
можуть швидко прогулятися по борту і
залишити пакет після себе.
• Зовнішнім способом: наркотики можна
прикріпити до корпусу судна. Як правило,
багажник і, в деяких випадках, кермо може
бути сховищем наркотиків у підводній
частині корпусу судна.
•	
Під час руху: швидкісні катери
використовуються для приєднання
наркотиків до судна, що рухається.

Запобігайте потраплянню наркотиків
на ваше судно

Торгівля в певних частинах світу загрожує судну
та його екіпажу ризиком стати жертвами торгівлі
наркотиками. Не існує магічного рішення, яке б
могло запобігти наркоторговцю. Однак є заходи,
які можна вжити для збереження.
Заходи, що застосовуються судновласником
та екіпажем, залежать від ризику. Подорож з
певних південноамериканських країн до Північної
Америки чи Європи є явно вищим ризиком. Однак
існує маса інших маршрутів наркотиків по всьому
світу, і ця перевірка повинна бути частиною оцінки
ризику плавання судна.
facebook.com/StellaMarisOrg www.apostleshipofthesea.org.uk

•	
Перевірте рівень безпеки порту. Безпечні
огорожі, ворота та освітлення, а також
відеоспостереження та патрульні безпеки
– лише деякі важливі заходи, які необхідно
вжити. Якщо порт має слабкі заходи безпеки,
ризик для судна зросте. Для цього потрібна
тісна співпраця між офіцером охорони судна
та офіцером охорони порту, щоб можна було
організувати підвищення безпеки судна.
•	
Найважливіша присутність безпеки на трапі
є першочерговою. Судно, яке виглядає, що
воно є безпечним, є менш привабливим для
контрабандиста.
•	
Точки доступу повинні бути обмежені та зведені
до мінімуму. Там, де це можливо, бажано
одинарного проходу під пильним наглядом.
Трапи завжди повинні бути підняті після
використання.
•	
Код ISPS зазначає, що завжди повинен бути
чіткий контроль щодо членів екіпажу та
відвідувачів. Також дуже важливо перевірити
посвідчення особи будь-якого персоналу, який
здійснив посадку на ваше судно.
•	
Обмеження доступу навколо судна та підтримка
хорошого освітлення на палубі є хорошими
ефективними заходами. Замки на дверях, які
ведуть у приміщення, та сховища, знімають
просту можливість приховати пакунки.
•	
Замки, кодові блоки та інші пристрої, що
використовуються для обмеження входу, слід
регулярно перевіряти, щоб переконатися, що
вони працюють.
•	
Майте на увазі, що закуплені товари,
запчастини та відремонтоване чи сервісне
обладнання – це ще один простий шлях для
контрабанди наркотиків.
•	
Якщо на судні встановлено
відеоспостереження, переконайтесь, що воно
працює і охоплює потрібні ділянки.
•	
Слідкуйте за всім судном, включаючи морську
сторону – на предмет підозрілої поведінки
чи підходів. Якщо в порту розповідають
про контрабандистів, які прикріплюють
наркотики нижче ватерлінії, періодично
включайте двигун.
•	
Пошук на судні невеликих пакетів наркотиків
– це величезне завдання для невеликої
кількості екіпажу. Але легкодоступні зони з
високим рівнем ризику можна перевірити
перед відходом.
•	
Заохочуйте спільну культуру безпеки
на борту вашого судна. Екіпаж повинен
знати про ризики та знати важливість
повідомлення про підозрілу діяльність.
Чим більш настороженим і безпечним є
екіпаж, тим сильніше вони можуть запобігти
контрабанді наркотиків на вашому судні.

Автор Марка Сміта Надано P&I North www.nepia.com
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Запрошення повірити
Віра – це дар. Ми можемо вірити в Ісуса Христа
лише тоді, коли Святий Дух допоможе нам
повірити. У той же час, віра – це крок, який
ми можемо вибрати – це особисте рішення.
У будь-яких людських стосунках є моменти,
коли нам потрібно довіряти та брати на себе
зобов’язання – незважаючи на нашу непевність.
Так само і з Богом. Він закликає нас довіряти
йому і достукатися до нього. Віра все змінює. Це
перетворює наше життя, наші стосунки, наші
надії, нашу любов. Не бійтеся робити крок у вірі.
Ви можете зробити це різними способами. Ви
можете поговорити з другом-християнином про їх
віру і дізнатися, що це для них означає. Ви можете
прочитати частину Біблії або знайти християнську
книгу чи веб-сайт, який міг би вам допомогти. Ви
можете завітати до християнської церкви і оцінити
красу і спокій будівлі. Ви можете поговорити зі
священиком і поставити йому якісь запитання,
або дізнатись, чи є в місцевій церкві гурток
прихильників, до якого ви могли б приєднатися.

СЕРЦЕ ХРИСТИЯНСТВА
Питання без відповіді
Багатьом людям важко повірити в люблячого
Бога. Вони взагалі сумніваються в його існуванні,
або їхній досвід страждань і людська трагедія
змушують сумніватися в його любові. Вчені,
здається, розгадують великі загадки Всесвіту,
а психологи прагнуть розкрити найглибші
таємниці людського серця. Але є деякі питання,
які не зникають.
• Що спричинило існування всього Всесвіту на
першому місці?
• Чому так багато страждань у світі?
• Який сенс життя людини?
• Який сенс є у моєму власному житті?
• Чи існує таке поняття, як життя після смерті?
Це величезні питання. Ви будете підозрілі, якби
хтось стверджував, що відповість на них з якоюсь
певністю. Безумовно, існує обмеження у тому, що
ми можемо відкрити для себе, і дуже часто нам
потрібно визнати, що деякі питання просто поза
людським розумінням.
Бог нас не залишив на самоті
Однак серце християнства – це віра, що Бог
промовляв до нас у людській історії, пославши
нам свого Сина. Він нас не залишив. Він нам
відкрив себе. Нам не потрібно ходити по колах,
намагаючись вирішити все самостійно. Він
прийшов на допомогу. Ідея, за якою християни
стверджують, що знають правду про Бога, для

багатьох людей буде звучати зарозуміло або
навіть фундаменталістично. Але насправді за
цим твердженням стоїть особлива смиренність.
Це не означає, що християни, як люди,
особливі – далеко ні. Саме їм було надано самий
надзвичайний дар: пізнання Ісуса Христа. І їхнє
бажання, просто поділитися цим подарунком з
іншими. Сам Ісус навчав, що Він є Шляхом(до
Бога), Істиною, і Життям.

Запрошення до молитви
Найпростіший і найважливіший спосіб зробити
крок у вірі – це молитися. Не бійтеся відкривати
своє серце Богові в молитві, як би ви нервували
чи невпевнено б почувались. Він завжди реагує,
навіть якщо це й тихими чи несподіваними
способами. Скажіть йому вголос, якщо це
допомагає, просту фразу на кшталт: “Господи,
допоможи мені”. «Боже, помилуй мене». «Ісусе, я
вірю в тебе». Або просто: “Господи, я хочу вірити,
допоможи моєму невірю”. Якщо це корисно, ви
можете помолитися словами Молитви Господа,
Отче наш, який нам дав Ісус. Або якщо цього все
занадто багато, ви могли б просто сидіти мовчки,
маючи на увазі, що Бог керуватиме вами і бути

Християнське послання
Яке ж християнське послання? Бог – це любов.
Його любов створила і підтримує весь Всесвіт.
Його любов зароджує кожне життя людини. Ми
мали на меті жити в мирі з Богом і один з одним,
але цей мир був порушений ненавистю та гріхом.
У повноті часу Бог послав свого єдиного Сина,
Ісуса Христа, нашим Спасителем. Він прийшов
у світ, щоб розкрити любов і милосердя Божі і
провести нас до Отця. Через нього ми можемо
знайти мир з Богом і один з одним. Його смерть на
Хресті приносить нам прощення. Його воскресіння
на третій день і Вознесіння на небо дають нам
надію на дивовижне нове життя. А дар Святого
Духа дозволяє нам ділитися у тому житті навіть
зараз на цій землі, через віру та приналежність
до Церкви. Можливо, ви не переконаєтесь у
цих ідеях. Але принаймні можна побачити, що
серце християнства – це не теорія чи програма,
а людина: Ісус Христос. Людина, яку ми можемо
пізнати, насамперед через віру.
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“Господи, ти створив
нас для себе; і наші
серця неспокійні,
поки вони не
спочинуть у Тобі”
з вами. Молитися будь-яким із цих способів – це
як відкрити двері. Це дозволяє Богу працювати у
вашому житті і виявляти себе все більше і більше.
Віра – це не ірраціональний стрибок у темряві, це
відповідь на любов до Бога. І, можливо, в глибині
вашого серця він кличе вас, навіть якщо ви не
впевнені, як інтерпретувати цей поклик. Важливо
те, що ми намагаємось відповісти. Ісус сказав:
“Просіть, і вам буде дано; шукайте, і ви знайдете;
постукайте, і двері вам відкриються.”
Церква
Врешті-решт, якщо ви наблизиться до Христа
у вірі, це бажання приведе вас до Церкви.
Церква – це громада, яку створив сам Ісус, щоб
його послідовники завжди мали духовний дім,
в якому живуть, сім’ю, до якої належать. Ця
громада сьогодні зустрічається у своїй повноті
в Католицькій Церкві. У Церкві ми отримуємо
життя Христа в таїнствах; ми пізнаємо його
через натхненні слова Біблії; ми чуємо його
вчення через єпископів та Папи Римського; і ми
ділимось великою традицією християнської віри,
яка тягнеться століттями. Церква – це скеля, яку
Христос ніколи не покидає, незважаючи на гріхи
та слабкості своїх членів. Це духовний дім, який
завжди буде місцем охорони і безпеки, місцем, де
ми можемо радіти дарам Святого Духа та дружбі
наших побратимів-християн.
Любов Божа
Отже, що б ви не відчували щодо власної цінності,
ніколи не сумнівайтеся, що ваше життя має
сенс. Бог створив вас з Метою. Він тебе любить
і піклується про тебе. І він ближче до вас, ніж ви
можете собі уявити. Ви ніколи не знайдете без
нього справжнього спокою або тривалого щастя.
Як писав святий Августин: «Господи, ти створив
нас для себе; і наші серця неспокійні, поки вони
не спочинуть у Тобі». Незалежно від ваших питань
і сумнівів, не бійтеся дізнатися більше про нього і
відкрити йому своє серце.
Люб’язно надано Товариством Католицької Віри
www.ctsbooks.org

facebook.com/StellaMarisOrg www.apostleshipofthesea.org.uk

Молитва до святого апостола
Томи за віру
3 липня - свято святого апостола
Томи, який подорожував
далеко від свого дому в
Палестині, щоб принести Добру
звістку до Індії.
Всемогутній і вічно живий
Боже, який зміцнив твого
апостола Тому впевненою і
певною вірою у воскресіння
Сина Твого: Дай нам так
досконало і без сумніву вірити
в Ісуса Христа, нашого Господа
і нашого Бога, що наша віра
ніколи не пропадала перед
взором Твоїм.
Амінь

