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Соціальна несправедливість
Яка Божа відповідь?

Доброго вечора і ласкаво просимо на наше заняття. Наша тема називається «Соціальна 
несправедливість. Яка Божа відповідь?»

Соціальна несправедливість — ця фраза в наші дні є доволі вживаною. Ми часто говоримо 
ці слова, не усвідомлюючи всієї глибини проблеми. Проте я упевнений — всі люди 
переконані в тому, що несправедливість в нашому світі таки існує. Причому, вона торкається 
як бідних верств населення, так і тих, кому нічого в цьому світі не бракує. Про це свідчать 
новини про голод, війну та інші лиха.

Яка Божа відповідь на все це? Яку роль Він відіграє в цій справі?
Я умисне сформулював питання так, щоб ми запитали: Яка на це все наша відповідь? Ми 

вважаємо себе народом, який знаходиться під Божим керівництвом. Ми усвідомлюємо, що 
не можемо відповідати незалежно від Нього.

Перш за все, необхідно провести різницю між соціальною несправедливістю і 
нерівністю.

Ми часто називаємо нерівність несправедливістю. Наприклад, порівнюючи людей з 
різними доходами, ми вважаємо, що це нерівність, а значить, несправедливість. Однак, 
несправедливість не завжди можна назвати нерівністю. Буває так, що ці два поняття 
збігаються, наприклад, коли до двох людей ставляться по-різному. Така нерівність буде 
несправедливою, проте не завжди нерівність можна зрівняти з несправедливістю.

Для того, щоб це пояснити, прочитаємо один текст. «Бо як тіло одне, але має членів 
багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним Духом 
охрищені в тіло одне, чи то юдеї, чи геллени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом 
одним. Бо тіло не є один член, а багато» (1 Коринтянам 12:12—14). Різні члени тіла 
використовуються для ілюстрації різних верств суспільства.

Відомо, що члени тіла не є рівними. Нога відрізняється від руки, ока і вуха. В тілі є різні 
судини і нерви, які виконують різноманітні функції. Різні частини організму мають свій 
рівень важливості. Тоді, коли без деяких органів можна прожити, є і такі без яких життя 
неможливе.

«Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? І коли 
скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно? Коли б оком було 
ціле тіло, то де був би слух? А коли б усе слух, то де був би нюх? Та нині Бог розклав члени в 
тілі, кожного з них, як хотів. Якби всі одним членом були, то де тіло було б? Отож, тепер 
членів багато, та тіло одне. Бо око не може сказати руці: Ти мені непотрібна; або голова знов 
ногам: Ви мені непотрібні» (1 Коринтянам 12:15—21).

Ми можемо прочитати так: «Різні люди в суспільстві не можуть сказати одне одному: „Ви 
мені не потрібні“». Давайте подумаємо над цим. Чи потрібні нам пекарі, фермери і лікарі? 
Ми потребуємо кожного з його особливими талантами.

«Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні» (1 Коринтянам 12:22). Ті, 
на кого дивляться зверхньо, хто мало заробляє, можуть виявитися тими, кого ми найбільше 
потребуємо. «А тим, що вважаємо їх за зовсім нешановані в тілі, таким честь найбільшу 
приносимо, і бридкі наші члени отримують пристойність найбільшу» (1 Коринтянам 12:23).

Цікаво, що цінності, про які іде мова в цьому тексті, не вважаються цінностями в 
суспільстві. Ми зверхньо дивимося на тих, хто мало заробляє, хто бідний, вважаючи себе 
вищими за них. Проте в тілі все не так. Іноді члени тіла, які вважаються найменш 
важливими, не отримують належного догляду, але це завдає шкоди у всьому тілу. Далі 
Павло змальовує картину здорового тіла. «а нашим пристойним того не потрібно. Та Бог 
змішав тіло, і честь більшу дав нижчому членові, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени 
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однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять; і 
коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться» (1 Коринтянам 12:24—26).

Така різноманітність в суспільстві зображена людським тілом, ця відмінність корисна. І 
доти, поки кожен вважає себе частиною одного тіла, вона є перешкодою для розколу в тілі. 
Але як тільки ми починаємо говорити: «Мені ви не потрібні», тоді розвивається розкол, 
який призводить до напруженої ситуації в суспільстві.

Нерівність не завжди є причиною виникнення напружень і проблем. Я хочу прочитати 
цитату з книги Патріархи і пророки. «Усі ми, немов окремі нитки, тісно переплітаємося 
один з одним у великому полотні людства, а тому усе, що можемо зробити для добра і 
піднесення інших, повернеться до нас благословенням. Закон взаємозалежності 
поширюється на усі верстви суспільства. Бідні не більше залежать від багатих, ніж багаті від 
бідних. У той час як один клас просить частки благословень, котрі Бог злив на більш 
заможних сусідів, останні мають потребу у їх вірній службі, в силі розуму й рук, що якраз і є 
капіталом бідних» (Патріархи і пророки, [534.4]).

Дуже цікаво. Тут ясно сказано, що існування багатих і бідних — це різниця між людьми, а 
не несправедливість. І так буде доти, поки ця різниця не стане такою, що бідні не зможуть 
себе прогодувати, а багаті матимуть стільки грошей, що не будуть знати, що з ними робити. 
Іншими словами, цитата вказує на різний рівень добробуту, який не настільки великий, щоб 
вважатися несправедливістю. Поки обидві групи бачать себе частиною одного цілого, 
проблем не буде.

Спробуємо описати несправедливість, використовуючи вагу. Якщо покласти на одну чашу 
надто багато, вона опуститься, а інша чаша підніметься. Те саме відбувається в суспільстві, 
коли нерівність між багатими і бідними стає надто великою, а саме це відбувається зараз в 
нашому світі.

Ми розглянемо декілька прикладів. Погані звички одного класу призводять до бідності 
інших. Над цим люди не замислюються. Більша увага приділяється тій шкоді, яку заподіяла 
погана звичка. Багато залежностей сприймаються як соціальні звичаї, за винятком 
наркотиків (хоча це стало серйозним бізнесом). Прикладом цього можуть бути алкоголь, 
кава, чорний і зелений чай, які вирощуються в бідних країнах. Я поясню, як вирощування 
цих культур завдає збитки біднішим країнам.

Тварини вирощуються для 
споживання в їжу за рахунок 
голодних людей в світі, які не 
мають ні м’яса, ні достатньої 
кількості іншої їжі.
Дешеве біопаливо, яке ми з 
радістю заливаємо в бак, забирає 
їжу в інших людей.
Надмірні подорожі не тільки 
збільшують проблему 
глобального потепління, але 
також роблять енергію і їжу 
надто дорогою для бідних.
Банки, в яких зберігаються наші 
гроші, спекулюють на їжі, 
піднімаючи ціни на недосяжний 
для бідних людей рівень.
Вживання солодощів за рахунок 
нашого здоров’я і бідних.
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Наше пластикове сміття отруює планету, завдаючи особливу шкоду бідним. Можливо, ви 
знаєте, що в деяких країнах люди живуть на сміттєзвалищах. Отруйне середовище скорочує 
їхнє життя, але так вони живуть.

На кожному з цих пунктів 
можна зупинитися більш 
детальніше, і важливо 
роздумувати над цими 
фактами, коли йде мова про 
соціальну несправедливість.
Тепер я хотів би розглянути 
статистичні дані. На нашій 
планеті є певна площа орної 
землі. Це не безмежна площа, як 
ми схильні думати, тому що 
розміри сільськогосподарських 
угідь постійно зменшується. Але 
як використовується ця земля? 
Що ми вирощуємо?
Ось кілька прикладів. Алкоголь, 
кава, чай, какао, цукор — є також 
інші неістотні культури. З 

фізіологічної точки зору вони не мають першочергового значення. В європейських країнах 
на вирощування таких культур використовується від 26% до 63% земельних ресурсів. На 
обмежених площах земельних угідь Європи перш за все вирощуються ті продукти, які не є 
важливими для життя людини.

Скільки землі необхідно обробити, щоб прогодувати одну людину? Наприклад, кожен з 
нас має таку площу землі, яку займає футбольне поле, а це 6583 квадратних метри (хоча 
розміри можуть коливатися). Чи могли би ми прожити, обробляючи цю землю, якщо би не 
їли м’яса або їли 90 г в день, або їли 381 г в день, а це звичайне споживання м’яса.

Без м’яса нам було би достатньо 1800 м2 на кожного. Одного футбольного поля було би 
більше, ніж потрібно. Якщо би ми споживали 90 г в день, нам би було потрібно 4800 м2.

Футбольного поля було би 
достатньо. Нам необхідно більше 
землі, тому що тварин також треба 
годувати. А якщо би ми їли 381 г 
м’яса в день, тоді футбольного 
поля було би замало. Нам 
необхідно було би 8600 м2, тому 
що треба ще вирощувати їжу для 
тварин.

Скільки землі на одну людину 
доступно на нашій планеті? Якщо 
ми хочемо нагодувати кожного, 
скільки землі припадатиме на 
одну людину? Лише 2300 м2.

Це означає, що надмірне 
використання землі однією 
людиною призведе до 
недостатньої кількості землі для 
іншої. Іншої альтернативи немає.
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Давайте розглянемо інші факти стосовно споживання зерна тваринами. Сьогодні 
приблизно 20 мільярдів тварин використовуються в їжу, що в три рази більше кількості 

населення. В 1900 р. 10% усього 
зерна використовувалося для 
корму тварин. В 1950 р. ця 
кількість піднялася до 20 %. В 
1990 р. стало 45%. В 2000 р. цей 
показник збільшився до 60%. 
Стільки зерна вирощується для 
того, щоб годувати тварин і дати 
людям м’ясо.
Давайте розглянемо інший факт. 
На одній стороні схеми ми 
бачимо чай і каву, на іншій — 
картоплю, фрукти і овочі. В 
багатьох країнах, особливо 
бідних, більше землі 
використовується для 
вирощування кави і чаю, ніж для 
того, щоб вирощувати основні 
продукти — картоплю, фрукти і 

овочі.
Такий стан речей в світі
Що про це говорить Слово Боже?
«Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл не має? Чи може спасти 

його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагі, і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із 
вас до них скаже: Ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то 
поможе? Так само й віра, коли діл не має, мертва в собі!» (Якова 2:14—17).

Ми можемо багато говорити про несправедливість у світі, але поки існує така ситуація, 
нічого не зміниться.

Що ми можемо зробити? Що зазвичай слід робити в подібній ситуації? Багато людей 
бачать несправедливість і хочуть щось зробити.

Є традиційний метод — дайте 
іншій людині те, що маєте ви, 
тобто такий самий спосіб життя. 
Ми говоримо про західний спосіб 
життя, цей термін виник в час 
холодної війни між сходом і 
заходом. В ті часи життя на 
заході зображалося кращим. Ви 
маєте свободу. Ви можете їхати, 
куди забажаєте. Ви можете 
подорожувати, куди забажаєте, 
на будь-який час і будь-яку 
відстань. Ви можете їсти і пити 
все, що заманеться. Інші країни, 
наприклад, Індія, Китай і 
Бразилія, також прагнуть до 
цього способу життя. Який 
результат західного способу 
життя?

Сторінка 5



Соціальна несправедливість

Це життя за рахунок інших. По-іншому неможливо. Про це свідчить статистика. Кожен, 
хто з’їдає 381 г м’яса в день, робить це за рахунок іншої людини. В таких обставинах не 
кожна людина зможе мати достатньо їжі.

Інший результат — це велика відмінність між багатими і бідними, а це ясно видно в таких 
країнах, як Індія, Китай і Бразилія. Я назву лише ці країни.

Ми хочемо запитати: Яка Божа відповідь?
Коли я говорю про Бога і Його відповідь, я усвідомлюю, що перша наша думка: «Бог, 

якщо він насправді Бог, відповідальний за усе». Якщо Бог є, чому Він не перешкодить 
цьому?

Ми хочемо розглянути відповідь і показати, чому Бог не перешкоджає такій ситуації.
Для цього ми повернемось до історії творіння. «І сказав Бог: Створімо людину за образом 

Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і 
над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на Свій 
образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І 
поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, 
оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним 
плазуючим живим на землі!» (Буття 1:26—28).

Для деяких людей ці тексти є досить суперечливими, тому що тут написано, що , що люди 
повинні панувати над тваринами, а це здається для них жахливим. Вони невірно розуміють 
слово «панувати». Під цим словом розуміється пригноблення і експлуатація інших задля 
власної вигоди.

Але не так це слово використано в Біблії, це невірне тлумачення тексту. Існує інший вид 
панування. Це правління, яке приносить користь іншим. Тобто, ми слуги природи, а не 
експлуататори. Це означає, що ми отримали землю, як дім, яким повинні керувати і 
розвивати з почуттям відповідальності.

Ми можемо порівняти це з орендою будинку. Орендований будинок має власника і 
наймача. Власник будинку повідомляє наймача про місячну плату і проте, що він може 
упорядкувати будинок за своїм бажанням.

Так само і Бог доручив нам землю, яка належить Йому, як дім, де ми можемо жити. Він 
дозволив нам все обладнати за власним бажанням. Але Він зробив ще більше. Він також дав 
нам закон, дякуючи якому все функціонує в належному порядку, щоб ми могли все 
впорядкувати для благословіння людства.

Хто ж відповідальний за те, що відбувається в будинку?
Скажімо, я відвідаю наймача і бачу, що в домі страшний безлад і розгардіяш. Чи скажу я, 

що в цьому винен власник? Звичайно, ні! Це відповідальність наймача.
Необхідно чітко визначити,, що Бог не несе відповідальності засоціальну 

несправедливість в цьому світі. Він дав нам землю, як дім і сказав управляти нею. Він також 
дав вказівки, як це робити. І хоча Бог не відповідальний за те, що відбувається, Він має 
відповідь на цю проблему.

Вона полягає в тому, що Він послав Свого Сина іншого наймача. Бог послав Сина, щоб 
показати інший шлях. В все ж я говорю не тільки про Христа, але і про нас, тому що Бог хоче 
використати нас і дати відповідь на соціальну несправедливість.

Ми прочитаємо з Матвія 5. «Ви сіль землі. Коли сіль ізвітріє, то чим насолити її? Не 
придасться вона вже нінащо, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми» (Матвія 
5:13). Ви сіль землі.

Сіль має дуже важливе значення. Вона не тільки дає смак, але також служить для 
зберігання. Потрібно небагато солі, щоб змінити смак продукту. Якщо я покладу щіпку солі в 
склянку води, смак суттєво зміниться. Ми знаємо, що необхідно трошки солі, щоб змінився 
смак, тому що сіль дуже міцна.

Є моменти, коли спеції сильніші за сіль і чим вони сильніші, тим менше їх треба 
додавати, щоб створити ефект. Іноді для зміни смаку необхідна крихта приправ.
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Ми сіль землі згідно волі Ісуса.
Ми маємо вплив на світ і для цього нам не потрібно бути численними, так як і солі не 

треба багато. Різниця, яку ми створюємо в суспільстві, залежить від нашої сили. Якщо сіль 
втрачає свою силу, можна додавати багато солі, але нічого не зміниться. Ми зазвичай 
знаємо, що сіль потужна і рідко зустрічаємо слабку сіль, але в дні Христа сіль в її 
природному стані була змішана з іншими мінералами. Коли вона вимивалася, залишок не 
був солоний, скільки би ви не клали її в їжу, нічого не змінювалось.

Якщо ви думаєте, що кількість визначає все, тоді ви забуваєте, наскільки сильною може 
бути сіль. Не кількість дає смак, а сила Не кількість людей має значення для Бога, коли Він 
хоче щось змінити. А дух, який наповнює людей, міняє світ. Що ж це за дух?

Давайте прочитаємо про це. «Велике багатство — побожність із задоволенням! Бо ми 
нічого не внесли до світу, і нічого не можемо винести. Маючи їжу та одяг, — цим 
задовольняймося. Ті ж, що хочуть збагачуватися, впадають у спокуси, і в сітки, і в численні 
нерозумні та шкідливі хтивості, які приводять людей до знищення і погибелі. Бо корінням 
усього зла є грошолюбство, віддавшись якому деякі відбилися від віри й поклали на себе 
великі страждання» (1 Тимофію 6:6—10, Сучасний переклад УБТ, 1997 р.)

Не мати чогось і при цьому бути задоволеним, задовольнятися малим і простим, 
задовольнятися тим, що вижив, — в цьому суть.

Також є інший фактор. Я думаю про Івана Хрестителя, який також був сіллю землі і 
готував шлях для першого приходу Христа. Цей чоловік викликав справжні зміни в своєму 
суспільстві. Давайте прочитаємо з Христос — надія світу. «За днів Йоана Хрестителя 
жадоба до збагачення і потяг до розкоші та хизування захлеснули світ. Чуттєві насолоди, 
зажерливість і пияцтво призводили до фізичних хвороб і виродження людства, 
притуплюючи духовний зір і послаблюючи опір гріхові. Йоан був покликаний стати 
реформатором. Його помірковане життя, простий одяг мали стати докором його 
сучасникам, які вдавалися до непомірностей. Через це батькам Йоана були дані настанови — 
наука поміркованості, проголошена ангелом з небесного престолу» (Христос — надія світу, 
100.4)

Іван Хреститель провадив дуже просте життя. Він споживав мед і кероб. Кероб в інших 
перекладах називають боби сарани або хліб Св.Івана. Його одяг був простим — з верблюжої 
вовни. Таким було його життя, він дорікав непомірності свого часу, а це обурювало людей. 
Вони думали, що це за людина і відчували докір. Його життя докоряло їх.

«А хто плаче, хай будуть як ті, що не плачуть; а ті, що радіють, — як ті, що не радіють; а ті, 
що купують, — як ті, що нічого не придбали; і ті, що користуються світом, — як ті, що ним не 
користуються; бо минає образ цього світу» (1 Коринтянам 7:30, 31; Сучасний переклад УБТ, 
1997 р.) Павло так описує цю ситуацію. Він говорить нам задовольнятися малим. Ми не 
потребуємо багато тих речей, які вважаємо для себе потрібними. А те, що ми маємо, ми 
повинні використовувати для користі інших. Також слід пам’ятати про те, що скоро у нас не 
буде того, що ми маємо сьогодні. Давайте будемо використовувати своє майно так, ніби ми 
більше не будемо його мати знову.

Ми настільки зосереджені на своїй новій машині, новому будинку, чи новому велосипеді, 
що коли щось ламається, ми сумуємо над тим, що це так дорого коштує. Але як би було, 
якщо би ці біблійні тексти справді жили в наших серцях? Ми би казали: «Нічого 
страшного». Не страшно, тому що ми використовуємо це так, ніби ми не маємо їх, ніби це 
скоро забереться від нас.

Так думають ті, хто має дух задоволення.
Інший приклад Божої відповіді — це стосунки Павла і Филимона. Павло написав листа 

Филимону, який був християнином в Колосах і мав рабів. Так, справді — християнин мав 
рабів. В ті дні мати рабів було частиною культури, ніхто і не думав по-іншому. Скільки речей 
ми робимо сьогодні, не переоцінюючи їх? Але якщо ми подумаємо глибше, то побачимо, що 
наскільки вони неправильні.
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Филимон не задумувався над тим, що мав рабів. Один з них, Онисим, втік від нього. 
Филимон розгнівався. В Римській імперії було багато рабів — більше, ніж вільних громадян. 
В цій ситуації необхідно було суворо контролювати рабів, щоб не сталося повстання. Це була 
дуже критична і небезпечна ситуація соціальної несправедливості.

Ми прочитаємо з Послання до Филимона. «Бо може для того він був розлучився на час, 
щоб навіки прийняв ти його, і вже не як раба, але вище від раба, як брата улюбленого, 
особливо для мене, а тим більше для тебе, і за тілом, і в Господі» (Филимону 1:15, 16). Через 
деякий час Павло послав Онисима до свого господаря. Він не казав, що вони обидва рівні 
або мають бути рівні в плані грошей, кількості дітей та ін. Між ними була різниця, але Павло 
сказав: «Він твій брат. Ви сім’я, прийми його в сім’ю».

«Отож, коли маєш за друга мене, то прийми його, як мене. Коли ж він чим скривдив тебе 
або винен тобі, полічи це мені. Я, Павло, написав це рукою своєю: Я віддам, щоб тобі не 
казати, що ти навіть самого себе мені винен. Так, брате, нехай я одержу те, що від тебе 
прохаю в Господі. Заспокой моє серце в Христі!» (Филимону 1:17, 20).

Я хочу також прочитати цитату з книги Дії апостолів. «Завдання апостола полягало не в 
тому, щоб знищити деспотизм і встановити в суспільстві новий порядок. Така робота 
перешкоджала би успіху євангелія. Але він навчав принципів, які завдавали удару по самій 
основі рабства, і якби їх вдалося втілити в життя, зруйнували б, без сумніву, всю систему. „Де 
Дух Господній, там свобода“, — писав він (2 Коринтянам 3:17). Навернений раб став членом 
Христового тіла, його мали любити і поводитися з ним як із братом, співспадкоємцем його 
пана в Божих благословеннях і перевагах євангелія. З іншого боку, слуги мали виконувати 
свої обовязки не „про людське око, як ті підлабузники, але як раби Христа, виконуючи Божу 
волю щиро“ (Єфесян 6:6)» (Дії апостолів, [459.3]).

Сьогодні є роботодавці і працівники, і це нормально. Ми різні. Але, тим не менше, ми 
частина сім’ї.

Бог дав нам взірець, згідно якого ми повинні діяти. Він дав Ізраїлю закони, які 
перешкоджали одним багатіти понад міру, а іншим — бідніти, незважаючи на здібності 
різних людей. «Якщо ж твій брат бідний і підупаде у тебе руками, поможеш йому як 
приходькові і мешканцеві, і твій брат житиме з тобою. Не візьмеш у нього відсотків ані 
лихви, і боятимешся Бога твого. Я Господь. І твій брат житиме з тобою. Не даси йому твого 
срібла під відсотки, і твою їжу не даси йому за лихву. Я Господь Бог ваш, що вивів вас з 
єгипетскої землі, щоб дати вам ханаанську землю, щоб бути для вас Богом» (Левіт 25:35—38, 
Сучасний переклад УБТ, 1997 р.)

Були різні причини, чому людина опинялася в стані бідності, але вони не названі. Це 
могли бути смерть рідних, несподівана хвороба або немудрі фінансові рішення. Але причина 
не має значення.

Причина, яку Бог називає для допомоги, дуже важлива. Він говорить нам поважати Його, 
як Господаря землі, на якій ми живемо. В цьому прикладі зі Старого заповіту Бог пояснює 
нам багато принципів.

В цьому розділі Він говорить, що кожен сьомий рік врожай не збирався. Земля 
повинна була лежати під паром, щоб вона могла відновитися, а також для годування 
бідних, тому що в цей рік вони могли приходити на поля і брати те, що виросло.

Не тільки кожен сьомий рік служив бідним, Бог також наказав Своєму народу, що коли 
вони збирають врожай, то повинні залишати колоски позаду для бідних.

Якщо хтось продавав свою землю, він не втрачав її назавжди, але повертав її в п’ятдесятий 
рік — ювілейний рік. Ці закони перешкоджали людям накопичувати величезні площі землі, 
в той час, як інші повинні були бути лише залежними працівниками. Між людьми була 
різниця, але не настільки велика, що це створювало соціальний неспокій. Ці закони 
перешкоджали соціальній несправедливості.

Така Божа відповідь.
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Я підсумую те, що ми прочитали в 1 Коринтян 12. Ми члени одного тіла. Ми належимо до 
однієї сім’ї. І коли ми бачимо і ставимось одне до одного саме так, тоді ми зрозуміємо Божу 
відповідь на соціальну несправедливість. Ми зрозуміємо, що люди навколо нас, ближні і 
дальні, — це наші брати, і ми відповідальні за їхній добробут. Господь постійно відкриває це.

Коли ми бачимо одне одного як частину сім’ї, ми розуміємо Божу відповідь.
Ми — сіль землі, і Бог хоче використати нас, щоб змінити світ. Кожного з нас 

запрошено бути сіллю. Треба небагато людей, але вони повинні бути сильними.
Це моє бажання для нас.
Амінь.
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