ПРОДАЮ
Однокімнатну квартиру
!Широкий вибір однокімнатних
квартир. Агенція нерухомості
«Авеню». В. Незалежності 70 (старий
побуткомбінат). Т. 0976436379, 36651
!Запорізька, 1, 9 пов., 37м.кв., цегляний будинок, терміново, т.0971427244
!Незалежності, 5, приватизована
кімната у гуртожитку, т.0970532630,
0969569005
!Кімната в гуртожитку, т. 0963889597
!В.Запорізька, 1, 2-ий пов. 9-ти повго будинку, 36,5 м.кв., тел.0987844489
!Вул. Незалежності 47/15, ремонт,
інд. опал., 39 м.кв., тел. 0964541585
!7-ий поверх, тел. 0673529199
!Вул. Д.Галицького, інд. опалення,
4-ий пов. 5-типоверхового будинку,
тел. 0989464423
!Р-н «Поділля», 36 м.кв., кухня 8 м.
кв., тел. 097 854 73 96
Двокімнатну квартиру
!Широкий вибір двокімнатних квартир. Агенція нерухомості «Авеню».
Вул. Незалежності 70 (старий побуткомбінат). Т. 0976436379, 36651
!Вул. Д.Галицького, 116, перший
поверх, можна під магазин чи офіс,
тел. 0678596927
!Пл. 43 м.кв., тел. 0974724538
!Вул. Незалежності, 41, 7-ий пов.,
заг. пл. 47,2 м.кв., косметичний ремонт, тел. 0977470614, 0979741602
!Вул. Пушкіна, тел. 0974085270
!Вул. Довженка, р-н цукрового заводу, ціна договірна, тел. 0964021691
Трикімнатну квартиру
!Широкий вибір трикімнатних квартир. Агенція нерухомості «Авеню».
Вул. Незалежності 70 (старий побуткомбінат) Т. 0976436379, 3-66-51
!Цукр. з-д, 14-а, можливий обмін на
1-кім. з доплатою або 2-кім. в центрі
без доплати,т.0673810228, 0663049689
!Підволочиськ, інд. опалення, пл.
64 м.кв., пласт. вікна, тел. 0974566523
!Р-н ринку, ціна договірна,
тел. 0972763261, 0672658671
Чотирикімнатну квартиру
!В.Музейна, 12, 4-й пов., продаж або
обмін. Тел. 0673833601, 0507167465
!3-ій пов., 105 м.кв., тел. 0677142380
!Підволочиськ, 100м.кв.,т0979801816

Продаються
квартири
в новому 6-типоверховому
будинку по в.Короленка, 3
(напроти з-ду “Номінал”)

КРЕДИТ

!«Запуття», тел. 0677015954

!Продам італійський чавунний твердопаливний котел «Соліда-сайм»
(б\в- 2 роки), 4 секції, за половину
ПРОДАЄТЬСЯ ХАТА вартості
нового. Т.0673548081,
в с.Користова зі всіма зручнос0973388594
тями, присадибна ділянка 0,36 га,
!Художня ковка: козирки, перила,
приватизована, 2 гаража, хлів,
брами (електропривід) та інші
літня кухня, водопровід, криниця.
металоконструкції, т. 0967233476
Тел. 4-14-02, 096-24-98-907
!Ковані вироби від 450 грн/м.кв.,
тел. 0673122441
!Куплю вугілля (антрацид,
«сємєчка»), тел. 0673122441
!Продам батареї (32 ребра),
Близько до центру, є господарські
тел. 0971194412
будівлі, город 0,07 га.
!Нова газова установка, пропан,
ціна 3 000 грн, тел. 0969808978

Продається будинок
в Підволочиську

097-860-79-84

Земельна ділянка
Венеціанська штукатурка,
!Терміново! Без посередників.
Декоративні покриття
0,10 га, тел. 0981002606, 0961908082
м. Волочиськ, в. Незал. 92,
!Терміново! Підволочиськ, 073га,
(гурт. “Номіналу”, 1-ий пов.),
фундамент, тел. 0673520249,
Тел. 068-831-22-96,
0964504358
068-205-00-82
!«Царське село», 8 сот.,т.0974874251
!Волочиськ-1, вул. Кутузова, 5,
АВТО - МОТОТЕХНІКА
15,5 сот., тел. 0988222586
ПРОДАЮ
Інше
!Нове приміщення 245 м.кв. під цех, !Москвич 2140, 1984р.в., в робочому
стані, ціна 3 000 грн, т. 0969808978
склад, майстерню. Є вода. Напруга
380В, поряд газ. В.Копачівська,1
ПРОВОДИМО РЕМОНТ
(сільгосптехніка).Т.0936429472
З
ГАРАНТІЄЮ БЕНЗОПИЛ,
!Приміщення 600 м.кв. в с.Користова (колишня школа). Т.0971949965
МОТОКІС, МОТОБЛОКІВ
будь-яких марок та виробників
!2 кіоски на ринку, проведене
світло. Т.0672541651
За довідками звертатися:
!Кіоск у Підволочиську,т.0989606508
м.Волочиськ, вул. Довженка 2ж,
!Кіоски на ринку у м.Волочиськ,
(р-н нового ринку), м-н «Урожай»
тел. 0969456056
Тел. 3-62-50
!Житлове приміщення, є підвал,
вул. Незалежності, 5, тел. 0675941323
ТВАРИННИЦТВО
!Експертна оцінка будинків, квартир, земельних ділянок. Волочиськ,
ТА РОСЛИННИЦТВО
готель «Дружба», каб.402. Т.35802,
ТОВ “Заготсервіс”
0673804815
(смт Підволочиськ)
!Продам або здам гараж в р-ні
цукрового заводу, тел. 0976606664
приймає
!Гараж в р-ні АТП 9х4м.,т.0974085284
!Продам або здам приміщення по
в. Пушкіна, 4, 40м.кв., т. 0977465036
Звертатися за т. 097-8-123456,

ВРХ,
коней та телят

ПРОДАЄТЬСЯ
ГАРАЖ
17,6 м.кв., за кінотеатром,
вул. Ур. танкістів,

т. 097-27-27-794

ПРОДАЮТЬСЯ
37,7; 13,02; 13,9; 17,2; 21,4 м.кв.

КІМНАТИ
під офіси, майстерні, магазини,
за кінотеатром, вул. Ур. танкістів

Від ПАТ«Укрсоцбанк», а також
т. 097-27-27-794
ВІДСТРОЧКА платежу від
забудовника на 3 роки.
КУПЛЮ
СПЛАТІТЬ 40% від ВАРТОСТІ !Ділянку під забудову в р-ні
квартири і вже СЬОГОДНІ
телевишки. Недорого. Т.0673460266,
0673991821
отримайте
в розпорядження житло!
ЗДАМ
за 1 м.кв.

500

!Кімната на автобусній під офіс,

у.о.

т. 067-35-21-792
Будинок
!С. Мислова, є надвірні будівлі.

Т. 0975942640
!с.Користова, вул. Л.Українки, 11 та

вул. Діброви, 35А. Т.0979182041
!В.Гагаріна,18, цегляний,1,5поверха.
Можливий обмін. Т.0679990568
!Терміново! Пів хати по вул. Незалежності, ціна договірна,
т. 0979517190, 0966653946
!Волочиськ, цегляний, т. 0978678782
!Волочиськ-1, сарай, підвал, сад,
город, тел. 0677823606
!смт Підволочиськ, тел. 0977261750
!С. Бальківці, тел. 0674969598
!Вул. Гагаріна, 18, цегляний, півтора
поверха, розгляну варіанти обміну,
тел. 0679990568
!С.Копачівка, є сарай, 15 сот. городу,
ціна за домовленістю, т. 0968445075
!Частина будинку у м.Волочиськ,
вул.Соборна, 34, пл. 50м.кв., окремий
вхід, тел. 0672600915
!С.Вочківці, газифікована, є хлів,
22 сотки города, в дворі колонка,
тел. 0671482572

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
від 95 грн за м.кв.

2 пов., 8 м.кв. Т. 35606, 0681728401
!В оренду магазин, тел. 0976262812
!Недорого в оренду приміщення
під склад або вир-цтво, 180 м.кв.,
вул. Музейна (по об’їзній), не далеко
від центру, є 8 соток землі, світло,
3 фази і вода, т. 0973461396
!Торгівельне приміщення заг. пл.
20 м.кв., тел. 0968433131

ЗНІМУ
!Допоможу зняти або купити житло

у м.Хмельницькому, т. 0974586089
!Квартиру на довготривалий термін
з усіма зручностями, тел. 0638489999
!Гараж, тел. 0974443839

БУДІВНИЦТВО
!Кар"єр "Городниця" пропонує:

щебінь, камінь, вапно. З доставкою.
Т.0673504909. Віктор
!Чистка криниць та свердловин
будь-якого діаметру та глибини.
Тел. 0971319291
!Підприємство займається бурінням свердловин на воду, глибина
буріння до 50 м., ціна договірна,
т. 0679764371, 0980694749
!Фарбування дахів у євростиль
Т.0971319291
!Ремонтні роботи,т35649,0935406128

!Шукаю роботу по догляду за
літніми людьми, з досвідом роботи,
тел. 0974369094
!Пропоную послуги няні доглядальниці, досвід роботи, тел. 0977738412
!Уроки польської. Допомога при
вступі у Варшавські вузи. Work and
travel для студентів, що навчаються
у Варшаві. Т. 0673810228, 0663049689
!Уроки англійської мови недорого,
тел. 0962798909

Потрібні на роботу

ШВАЧКИ
Т.096-46-46-190
На роботу потрібен
ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК
по м.Волочиську із власним
легковим автомобілем

т.0679127320

На постійну роботу
запрошуються кваліфіковані

газо-, електрозварювальники

Висока заробітна плата
Тел. 067-352-17-92, 3-56-89
Потрібні представники газети
«РІГ» в селах Волочиського та
Підволочиського районів.
Вимоги: наявність Інтернету,
проживання в сільській
місцевосці.

Тел. 0978607984

ПОТРІБНІ
ГРАФІТЧИКИ
(малювання графіті)

050-437-17-68

Розрахунок на місці.

Тел.

0978607984

Можлива оплата
по виходу.
!Тюкована пашна солома,
тел. 0976514000
!Акваріум на 75л. в хорошому стані,
тел. 0974078144
!Шиншили віком від 2 місяців,
тел. 0963491175

РІЗНЕ
!Візок дитячий подвійний «Sigma»,

б/в, в хорошому стані, недорого,
т. 097-044-04-38
!Дитяче ліжко для дівчинки,
тел. 0972056537
!Дитяче ліжечко «Baby club» блакитного кольору з матрасом. 0973324809
!Холодильні вітрини, т. 0679682362
!Двоядерний комп’ютер, б/в, з монітором. Ціна 1 700 грн. Тел.0667710326

Ісус Христос Господь
Волочиська та
Підволочиська!

ОГОЛОШЕННЯ
з групи «Газета «РІГ»
в соціальній мережі
«В Контакті»
vk.com/gazetarig

2-х. кім. квартира у
м. Волочиську по вул. Пушкіна.
5-й пов., будинок цегляний, заг. пл.
43 м.кв., НЕДОРОГО! Т. 098 29 45 637
!Продається будинок в с.Червона
Гірка, є газ,хлів, погріб, садок,город0,44 га звертатися за тел: 0978159683
Відгукнутись жінці, яка їхала з Києва
або 0679698794
4.11.12 поїздом №243 Київ - ІваноФранківськ в 2-му плацк. вагоні на 3-му !Молода сiмя знiме 1-но або 2-кiм.
місці до Волочиська. На її місці був
квартиру. Терміново. Тел. 0978863196
залишений фотоапарат «Sony». За
!Зніму квартиру у Волочиську!
повернення фотоапарата та будь-яку
Терміново! 0971108552
інформацію винагороду гарантую.
!Продам NOKIA С3-01 стан на 3+.
Телефони для зв’язку: 0675843075,
+2GB. 560 грн. Тел. 0989446613
0633119570 Жанна, 0674310912 Ігор
!Потрібен продавець у магазин
ПП «ОРІЗ» Приватна охорона продуктових товарів "ЛЮБЕ».
надає послуги з фізичної охорони Тел. 0978836693. м. Волочиськ,
вул. Фридрихівська 9а
всіх форм власності (магазини,
склади та ін.)
м.Волочиськ Безпеку гарантуємо ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ

Тел. 067 3840657, 068 2311168
Ліц. АВ №507595 від 24.03.2010 р. Мін. внутрішніх справ України

РОБОТА
!Підприємству ЦСТІПРІ потрібен

робітник. Вимоги: 3 гр. інвалідності,
бажання працювати. Т.0980694749,
0679764371
!Потрібна жінка від 45 р. по догляду
за лежачою бабцею з проживанням,
тел. 0979681996
!Потрібен повар в бар, т.0963763523
!Шукаю роботу по догляду за
людьми похилого віку та дітьми,
т. 0978976236

!Продається

в газету «РІГ»

№20
(142) від
17.11.12 р.

ПП «Аграрна компанія-2004»
з а п р о ш у є

на роботу

м. Волочиськ
1. зоотехніка-селекціонера тел. 0673843937;!!!
2. ветеринарного лікаря-0673843937;!!!
3. менеджера з продажу вітчизн. та
імпорт. с/г техніки та запчастин –
тел. 0673816540;!!!
4. менеджера з продажу с/г продукції тел. 0673803592;!!!
5. начальника відділу продажу насіння
- тел. 0673803592;
6. менеджера з продажу ЗЗР тел. 0673803592;
7. інвестиційного менеджера тел. 0673803592;
8. спеціаліста із ЗЕД /зі знанням ін.
мов/ - тел. 0673803592;
9. бухгалтера - тел. 0673803592;
10. програміста 1С - тел. 0673803592;
11. агронома - тел. 0673803592;
12. агронома-дослідникат.0673803592;
13. агронома з насінництва тел. 0673803592;
14. агронома - садівника-т.0673803592;
15. інженера-будівельника тел. 0673804790;
16. інженера - тел. 0673803592;
17. кошторисника відділу дор.-буд.
робіт - тел. 0673816550;
18. майстра дорожніх робіт, дорожніх
робітників - тел. 0673816550;
19. машиніста катка дорожнього тел. 0673816550;
20. мельника, вантажника-0673816478;
21. трактористів (на JOHN DEERE,
CASE та Т-150) – (на Волочиський,
Кам'янець-Подільський, Борщівський,
Хмельницький, Ярмолинецький,
Чемеровецький, Ізяславський та
Городоцький р-ни) – тел. 0967464293;
с. Гвардійське /Хмельницький р-н/
22. будівельників /штукатурів –
тел. 0673816553;
23. трактористів /на Т-150,
«Карпатець»/ - тел. 0673816553;
24. бухгалтера - тел.0673816522;
25. водія автомобіля – на ЗІЛ-130 тел. 0673816553;
с. Ріпна /Волочиський р-н/
26. трактористів /на МТЗ, Т-150/ тел. 0673800588;
с. Поляни /Волочиський р-н/
27. машиніста крана автомобільного –
тел. 0673816489;
с. Попівці /Волочиський р-н/
28. тракториста -на МТЗ-т.0673845173;
29. водія автобуса – тел. 0673845173;
с. Клинини/Волочиський р-н/
30. тракториста – на МТЗ –
тел. 0673816503;
с. Курилівка/Волочиський р-н/
30. бухгалтера – тел. 0673816522;
31. будівельників – тел. 0673816501;
с. Івахнівці /Чемеровецький р-н/
32. будівельників – тел. 0673804788;
33. електрогазозварника –
тел. 0673804788;
с. Лісківці /Кам'янець-Подільський р-н/
34. тракториста /на К-701/-0673846105;
35. агронома-садівника - т.0673846105;
Ізяславський р-н
36. електрогазозварника-т.0694334455;
37. трактористів-машиністів с/г
виробництва – тел. 0964334455;
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Ісус Христос Господь Волочиська та Підволочиська!
Любов довготерпелива, любов лагідна, любов не заздрить, любов не чваниться, не горда, не поводиться нечемно, не шукає свого, не роздратовується, не гнівлива, не радіє з несправедливості,
а тішиться правдою, усе покриває, всьому вірить, завжди надіється, все терпить. (1Кор.13:4-8)

АВТОСТОЯНКА, вул. Музейна 29А
майданчик будматеріалів (по об’їздній)

КУПУЄМО

Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків
послуг України АВ 534869 від 07.06.2010 року

КАМІНЬ-ПІЩАНИК
для будівництва парканів, облицювання
фундаментів, закладки садових доріжок

Приймаємо депозитні вклади від

21 % річних

Скористайтеся розумними
умовами кредитування

т. 4-06-90, 067-312-24-23, 067-352-52-28,
www.kamni.ax3.net

смт Підволочиськ,
в. Д.Галицького,104, т. (03543) 2-21-28

Українська автокефальна православна
церква
благочинний Волочиського району та
настоятель Покровської церкви Фатич
Микола Васильович, тел. 067-736-94-47,
вул. Незалежності 213 (Волочиськ-1).
Служіння проходять у неділю та святкові
дні з 9.00, з 11.00 служіння на замовлення
(хрестини, молебні та панахиди).
Українська греко-католицька церква
священник Козак Володимир Євстахович,
т. 3-66-82, вул. Починка 3а.
Служіння проходять в неділю та святкові
дні на 9.00.

ЦУКОР, ЗЕРНО,
ГРЕЧКА, СОЯ
МІНДОБРИВА,
КАРТОПЛЯ,
КВАСОЛЯ

МІНДОБРИВА,
ЦУКОР, ЗЕРНО,
ГРИС, КОМБІКОРМ,
КРУПИ

можливий самовивіз

можлива доставка

2012

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ,
ЦЕМЕНТ, МУЧКУ,
ЛІС, РЕЙКИ, БЛОКИ,
ПІСОК, КЕРАМЗІТ,
ВАПНО, ГІПСОКАРТОН,
ДВП, ПІНОПЛАСТ

з 16 по 26 листопада о 15 та 18 годині
РБК «Гармонія», м.Волочиськ
ВХІД ВІЛЬНИЙ

Пророцтва Біблії

Християнські церкви м. Волочиська
Римсько-католицька церква
парафія Святої Трійці, настоятель Пілецький Микола Болеславович,т. 067-623-09-35,
в. Хмельницька, 111 (біля Користової).
Служіння проходять з понеділка по суботу
о 8.00 та 18.00, крім п’ятниці.
В п’ятницю о 8.00 та 16.00, в неділю та
святкові дні о 10.00 та 18.00

ПРОДАЄМО

м. Волочиськ, в. Копачівська, 8, т. 067-492-72-12

ДОШКА ОБРІЗНА, БРУС, БАЛКИ, РЕЙКИ,
ФАЛЬШБРУС, БЛЯХА ПРОФІЛЬНА
ЦИНКОВАНА ГЛАДКА, ОНДУЛІН,
ШИФЕР,
ШИФЕР, ЦВЯХИ, ШУРУПИ,
УТЕПЛЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ,
СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ,
ЦЕМЕНТ, ПІНОПЛАСТ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ,
ГІДРО ТА ПАРОІЗОЛЯЦІЯ

які визнають Символи Віри, схвалені на
Нікейському та Константинопольському
Вселенських Соборах
(за алфавітом, список не повний)

ПРОДАЄМО

Українська православна церква
настоятель церкви святого апостола
Андрія Первозваного
протоієрей Андрій Васильович Васькевич,
тел. 067-368-30-34, вул. Соборна 13.
Служіння проходять у неділю та святкові
дні з 8.30.
Українська православна церква
Київського Патріархату
настоятель церкви Святої Трійці
протоієрей Богдан Васильович Васькевич,
тел. 097-142-58-76,
вул. Довженка 14(б), приміщення 13,
(напрямок цукрового заводу).
Служіння проходять у неділю та святкові
дні о 9.00.
Церква адвентистів сьомого дня
пастор Масюк Любомир Іванович,
тел. 093-392-17-25, в. Першотравнева, 22.
Служіння проходять в п’ятницю в 18.00 та
в суботу в 10.00 і 16.00, в неділю о 10.00
молитовне.
Церква євангельських християнбаптистів
пастор Кенс Володимир Володимирович,
тел. 097-462-17-32,

в. Незалежності 318 (Волочиськ-1).
Служіння проходять в неділю на 10.00 та
17.00.

В програмі:

Особистість виконались
u Страшна трагедія в Тихому

u Хто відкриває таємниці і

океані

майбутнє?

u Велике пророцтво Біблії про 2300

u Хто вони: Ванга,Нострадамус...?
u Пророцтва про кінець світу в

днів
u Лише Біблія дає відповідь, - який

календарі Майя
u Що ж насправді очікує людство?
u Пророцтва про найвеличнішу

кінець, коли він буде?
u Що таке міленіум?
u 1000 років після

Церква повного Євангелія «Еммануїл»
пастор Фандера Ірина Миколаївна, тел.
097-42-43-003, Будинок культури
«Гармонія», 2-ий пов., лекційний зал
Розклад служінь
Понеділок 18.00 молодіжне служіння
(служитель Мар’яна, т. 0979441712);
Вівторок служіння домашніх груп;
Четвер 18.30 молитовне служіння
(служитель Олексій, т. 0971439224);
Неділя 15.00 загальне зібрання та дитяча
недільна школа.
Церква християн віри євангельської
пастор Левицький Богдан Петрович,
тел. 050-37-66-127,
в. Незалежності, 46 (біля ринку).
Розклад служінь:
Вівторок 18.00 молитовне;
Четвер 18.00 вивчення Слова Божого;
П’ятниця 19.00 молодіжне служіння;
Неділя 10.00 та 17.00 загальні зібрання.
Щоденна ранкова молитва на 6.00, крім
неділі.

з 16 по 26 листопада о 15 та 18 годині
РБК «Гармонія», м.Волочиськ
ВХІД ВІЛЬНИЙ

Вибори

Вибори. Післямова
Безумовно, слово "вибори" найчастіше асоціюють з політикою, але вибір це те, що супроводжує усе наше життя.
Те, ким ми сьогодні являємося, що
маємо і де знаходимося, є наслідком
нашого вибору. Спочатку ми здійснюємо вибір, потім пожинаємо його плоди.
"І узяв Господь Бог людину, і поселив
Завершилися Парламентські вибори його в саду Едемском, щоб обробляти
в Україні. Хтось святкує перемогу, хтось його і зберігати його. І заповідав
розчарований, хтось вже починає лаяти Господь людині, кажучи: від всякого
дерева в саду ти їстимеш, а від дерева
майбутню владу. А комусь як і раніше
пізнання добра і зла не їш від нього, бо
все одно, що відбувається за межами
в день, в який ти скуштуєш від нього,
власної квартири - згідно статистики,
смертю помреш" (Бут. 2: 15-17).
явка на виборчі дільниці цього разу
виявилася найменшою, чим на усіх
Такими були перші "вибори" в історії
попередніх виборах в історії
людства. Ще в Едемському саду Бог
незалежної України.
помістив дерево пізнання добра і зла,
щоб Адам і Єва могли зробити власний
Незалежно від результатів, можна з
вибір: залишатися з Богом або втратиупевненістю сказати: будь-який вибір
народу є відображенням його внутріш- ти Його.
нього морального стану.
Плоди цього вибору людство пожинає досі, і багато хто обурюється: "Якби
Немає вибору - немає свободи.
Бог не створив це дерево, Адам не з'їв
би заборонений плід" і так далі. Так
Хтось скаже: "Я вже не можу чути
міркують тільки люди з рабським
про політику, навіщо знову говорити
мисленням, яким не потрібний вибір.
про вибори"?...

Що їм скажуть, то вони і зроблять. Але
коли немає вибору - немає свободи.
"Дерево пізнання добра і зла" не
втратило свою актуальність і сьогодні.
Щодня нам доводиться вибирати між
добром і злом, між хорошим і поганим,
між мораллю і аморальністю, тому що
Бог творить вільних людей. Вільні люди
самі вибирають свій шлях, самі вирішують, за ким їх слідувати, а за ким ні, що
робити, а що ні.
На жаль, багато хто взагалі відмовляється що-небудь вибирати, займаючи позицію "моя хата з краю". Але
байдужість - теж вибір. "Я ні за кого" це самообман. Не вибирати - означає
добровільно вручити свою долю і
майбутнє своїх дітей в руки чужих
людей, і за такий вибір також
доведеться відповідати.
Відповідальність за вибір
Бог створив людину моральною
істотою. На відміну від тварин, люди
розуміють різницю між добром і злом і
відповідальні за свій вибір і вчинки.

Мало кому це подобається. Люди
звинувачують політиків в крадійстві і
аморальності, але як щодо морального
стану самого народу, суспільства, в
якому ми живемо?

Люди самі вибирають гріх, аморальність, беззаконня і потім звинувачують
усіх, окрім себе. Ісус сказав: "Не може
дерево добре приносити плоди погані,
ні дерево погане приносити плоди
добрі"(Матф.7: 18). Але багато хто
продовжує жити в ілюзіях: вибираючи
зло, чекають від нього добра. Інші мовчазно погоджуються з усім, що
відбувається.

Нещодавно мені довелося побувати
на футбольному матчі на стадіоні. Мені
подобається футбол і по можливості я
відвідую цікаві матчі. Але такого негативного досвіду, як цього разу, я ще не
На Божому Суді кожному доведеться
отримував. "Уболівальники", що сиділи
відповідати за свій вибір, за свої вчинпоряд зі мною, поводилися настільки
аморально, що виходило за всякі рамки ки, у тому числі і за свою байдужість.
Вже ніхто не зможе "відмазатися",
пристойності.
відкупитися. Не допоможуть багаті
Я був на футболі зі своїм молодшим друзі і родинні зв'язки. За кожен вчинок,
кожне вимовлене слово людина
сином і коли зробив їм зауваження, ці
триматиме відповідь перед Богом, Який
люди, доведені до фанатизму, готові
бачить і знає все. За правильним вибобули просто розтерзати нас! Обслугором йде подяка, за неправильним вуючий персонал і "варта порядку",
відплата.
поставлена відповідати за життя і
безпеку людей, проявили повну байдуЩодня в нашому житті відбуваються
жість, тому нам довелося просто піти із
"вибори" і Бог сказав у Своєму Слові:
стадіону.
"Життя і смерть запропонував я тобі,
Мені цікавий футбол, але я ніколи не благословення і прокляття. Обери
погоджуся з тим безумством і фанатиз- життя, щоб жив ти і потомство
твоє"(Втор.30: 19-20). Вибір - за нами.
мом, які доводять людей до істерії!
Те, що частенько ми бачимо у
політичному світі - це лише відображення внутрішнього стану народу.

Леонід Падун
leonidpadun.org, 31 жовтня 2012

