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!Підволочиськ, 100м , ціна
договірна, т. 0979801816

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

за 1м.кв. 4 тис. грн

Залишилося дві
останні квартири!

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
!смт Підволочиськ, тел. 0977261750
!смт Підволочиськ, цегляний будинок, земельна ділянка 0,20 га,
тел. 0975479538
!Вул. Гагаріна, 18, цегляний, півтора
поверха, розгляну варіанти обміну,
тел. 0679990568
!Волочиськ-1, з присадибною
ділянкою, тел. 0963890582
!Волочиськ-1, тел. 0677201392
!С.Криваченці, тел. 0967237450
!С.Коршилівка, є газ, надвірні
будівлі, вода, город 0,25 га,
тел. 0962245447, 26636
!С.Гарнишівка, тел. 0974321196
!Продається хата, можливий обмін
на кв-ру з доплатою, тел. 0985922220
!М.Волочиськ, вул. Полянська, 18,
140м.кв., зем. діл. 9+15сот., 57тис.у.о.,
тел. 0972973037, Оля, 0972442048
!С.Лозова, тел. 0676823350
Земельна ділянка
!10 сот., тел. 0674153935
Інше
!Нежитловий будинок у Підволочиську, можливий обмін на квартиру
з доплатою, тел. 0972520147
!Приміщення по вул. Незалежності,
5, тел. 0675941323
!Кіоск на ринку в хорошому місці,
тел. 0971705520
!Кіоски на ринку у Волочиську,
тел. 0969456056
!Гараж, р-н хлібзаводу, т.0970438100
!Гараж, р-н цукр. з-ду, т. 0977112784
!Перукарня «Ажур» з обладнанням,
солярій, 55 тис. у.о., терміново,
тел. 0977465036, з 17.00 до 19.00

ПРОДАМ / ЗДАМ
приміщення
у Підволочиську 6 х 10 м.,
3 фази, утеплене,цегляне,
під офіс або гараж

Тел. 097-860-79-84

Підволочиськ, р-н ринку,
муз. школи, торговою
площею 33 м.кв.,
тел. 050-13-61-095,
097-58-56-886

АЛЬТЕРНАТИВА
БАНКУ

КУПЛЮ
!Куплю кіоск на ринку для
продуктів, тел. 0973703519
ЗДАМ
!Приміщення під магазин, р-н
«Поділля», 28 м.кв., тел. 0974971751,
0672760111
!Приміщення 13 та 16 м.кв. по
вул. Незалежності, 17 (м-н «Комп’ютери»), тел. 0984995702
!Приміщення навпроти базару
370 м.кв., тел. 0673596600
!Магазин в оренду, тел. 0976262812
!Магазин в центрі, 20 м.кв.,
тел. 0973033297
!Магазин (новий базар), 45 м.кв.,
тел. 0981253904
!Гараж біля водоканалу, ціна
договірна, тел. 0974724581

БУДІВНИЦТВО
!Чистка криниць та свердловин
будь-якого діаметру та глибини.
Тел. 0971319291
!Ковані вироби від 450 грн/м.кв.,
тел. 0673122441
!Куплю вугілля (антрацид,
«сємєчка»), тел. 0673122441
!Облицювання плиткою-0964608294
!Виконуємо всі види ремонтних
робіт, натяжні стелі, т. 0965633431

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
від 95 грн за м.кв.
Венеціанська штукатурка,
Декоративні покриття

м. Волочиськ, в. Незал. 92,
(гурт. “Номіналу”, 1-ий пов.),
Тел. 068-831-22-96,
068-205-00-82

АВТО - МОТОТЕХНІКА

МИТТЄВІ ПОЗИКИ ПІД ЗАСТАВУ:

- золота
- телефонів
- побутової техніки

смт Підволочиськ,
вул. Д. Галицького, 43,
тел. 063 449 88 22
З А К У П О В Л Ю Є М О

чорні, кольорові метали
ВИСОКІ ЦІНИ!
МОЖЛИВИЙ СОМОВИВІЗ!

Тел. 0968377470
ПП «ОРІЗ» Приватна охорона
надає послуги з фізичної охорони
всіх форм власності (магазини,
склади та ін.)
м.Волочиськ Безпеку гарантуємо

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

РОБОТА
!На роботу потрібна жінка по
догляду за людиною похилого віку,
тел. 0978486779
!Уроки англійської мови-0986252306
!Шукаю роботу по догляду за
дітьми, людьми похилого віку,
прибирання, тел. 0934379001

На постійну роботу
запрошуються кваліфіковані

газо-, електрозварювальники

ПРОДАЮ

Висока заробітна плата

!ВАЗ 2106, 1984р.в., ціна 10 тис.,
торг, колір коричневий, т.0978977643
КУПЛЮ
!Куплю запчастини до грузових
авто ЗІЛ, ГАЗ, Урал, нові підшипники
і складські неліквіди, тел.0972188330

Тел. 067-352-17-92, 3-56-89

ПРОВОДИМО РЕМОНТ
З ГАРАНТІЄЮ БЕНЗОПИЛ,
МОТОКІС, МОТОБЛОКІВ

Християнські церкви
м. Волочиська

ТОВ «Агротек-ХПП»
на постійну роботу потрібні

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;

ОХОРОНЦІ
Тел. 0671671083

с. Попівці /Волочиський р-н/
28. тракториста -на МТЗ-т.0673845173;
29. водія автобуса – тел. 0673845173;

будь-яких марок та виробників

Потрібні на роботу

с. Клинини/Волочиський р-н/
30. тракториста – на МТЗ –
тел. 0673816503;

які визнають Символи Віри,
схвалені на Нікейському та
Константинопольському
Вселенських Соборах
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
Українська автокефальна
православна церква
благочинний Волочиського району та
настоятель Покровської церкви Фатич
Микола Васильович, т. 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.
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. 0971425876,
вул. Довженка 14(б), приміщення 13,
(напрямок цукрового заводу).
Служіння у неділю, святкові дні о 9.00.
Церква адвентистів сьомого дня
пастор Масюк Любомир Іванович,
тел. 093-392-17-25,
вул. Першотравнева, 22.
Служіння 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 в неділю на 10.00 та 17.00.

Церква повного Євангелія
«Еммануїл»
пастор Фандера Ірина Миколаївна,
тел. 097-42-43-003,
с. Курилівка/Волочиський р-н/
будинок культури «Гармонія», 2-ий пов.,
30. бухгалтера – тел. 0673816522;
лекційний зал
31. будівельників – тел. 0673816501;
Розклад служінь
ТВАРИННИЦТВО
Понеділок 18.00 - молодіжне служіння
с.
Івахнівці
/Чемеровецький
р-н/
ТА РОСЛИННИЦТВО
ОГОЛОШЕННЯ
(служитель Мар’яна, т. 097-944-17-12);
32. будівельників – тел. 0673804788;
Вівторок служіння домашніх груп;
!Цуциків сенбернара, т.0963758158
з групи «Газета «РІГ» інтернет- 33. електрогазозварника –
Четвер 18.30 молитовне служіння
тел. 0673804788;
мережі «В Контакті»
!Цуценят німецької вівчарки,
(служитель Олексій, т. 097-14-39-224);
тел. 0973160641
vk.com/gazetarig
с. Лісківці /Кам'янець-Подільський р-н/ Неділя 15.00 загальне зібрання та
!Дві кози, бажано разом,0961244467
34. тракториста /на К-701/-0673846105; дитяча недільна школа.
!Металокаркасні
будівлі.
Продаєть!4-х річну кобилу, т. 0673844648
35. агронома-садівника - т.0673846105;
ся магазин металевий, утеплений,
Церква християн віри євангельської
металопластикове вікно. Продається
ТОВ “Заготсервіс”
пастор Левицький Богдан Петрович,
Ізяславський
р-н
ГАРАЖ металевий, утеплений.
(смт Підволочиськ)
36. електрогазозварника-т.0694334455; тел. 050-37-66-127,
Довідки за т.:+38 /067/ 7225647
в. Незалежності, 46 (біля ринку).
37. трактористів-машиністів с/г
приймає
!Продається хата в с.Копачівка.
Розклад служінь:
виробництва – тел. 0964334455;
Тел. 0971434734
Вівторок 18.00 молитовне;
Оплата праці висока! Четвер 18.00 вивчення Слова Божого;
!Продам гараж, 2 поверхи у ВолоП’ятниця 19.00 молодіжне служіння;
Звертатися за т. 097-8-123456,
чиську в р-нi санаторiя, т.0961481201
Неділя 10.00 та 17.00 загальні зібрання.
Реквізити газети «РІГ»
050-437-17-68
!Молода сім'я зніме житло у
Волочиську або Підволочиську!!!
Розрахунок на місці.
Тел. 0975868138 або 0972565927
ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ
Можлива оплата
!Зніму квартиру, тел. 0978819457
в газету «РІГ»
по виходу.
Рекламно-інформаційна газета «РІГ»
!Зніму кімнату. Тел. 0961359958
м.
Волочиськ,
Свідоцтво про реєстрацію серія КВ
!Зніму квартиру у Волочиську в
№12331-1215 ПР від 21.02.2007 р.
- вул. Пушкіна, 9
РІЗНЕ
хорошому стані. Тел. 0976217785
видане Міністерством юстиції України.
(біля «Ощадбанку»), м-н “Лайф”;
Тираж 3 000
000 примірників.
!Продаю б/у комп’ютери, т.0977738481 !Зніму квартиру однокімнатну з
- вул. Незал.21 (біля перукарні
Засновник,
редактор
та
видавець
меблями у Волочиську! Т.0978392682
Фандера Віталій Олександрович.
вул. Незалежності, 104, 2-й пов.
«Едем»), м-н “Книжкова хата”;
!Сім’я зніме квартиру або будинок в Відповідальність за зміст оголошень
(побуткомбінат "Поділля").
- в приміщенні автостанції, з
Волочиську чи Підволочиську!!!!!
несе рекламодавець.
МАГАЗИН «СМАРТ» Тел. 0986447142
лівої сторони, м-н “Сюрприз”;
Віддруковано на ризографі.
На замовлення по привабливих
смт Підволочиськ,
!Молода сім’я зніме 1-но або 2-х
цінах: планшети, ноутбуки, нетбуки,
кімнатну квартиру! Тел. 0978863196
персональні комп’ютери, мобільні
- газетний кіоск напроти
телефони, аксесуари. Надаємо
!Куплю ВАЗ, Москвіч, ЗАЗ, Таврію,
універмагу;
послуги з ремонту комп’ютерів.
недорого, тел. 0986137509
- вул. Д.Галицького, 33/20
По Волочиську безкоштовна
!Терміново потрібна робота.
(колишній готель), книжковий
доставка на ремонт.
Тел. 0978819457
м-н “Ерудит”
Тел. 068 2065958

За довідками звертатися:
м.Волочиськ, вул. Довженка 2ж,
(р-н нового ринку), м-н «Урожай»
Тел. 3-62-50

ШВАЧКИ

(146) від
2.02.13 р.

(за алфавітом, список не повний)

с. Поляни /Волочиський р-н/
27. машиніста крана автомобільного –
тел. 0673816489;

віком від 30-40 років,
зріст від 178 см. Служба в
Збройних Силах обов’язкова.

№2

Т.096-46-46-190

e-mail: gazetarig@mail.ru ,
офіційний сайт: www.gazetarig.at.ua

«В Контакті»

Виходить двічі на місяць.
Тираж 3 000 екз.

Сайти партнерів:
www.volochysk.com.ua/rig,
www.pidvolochysk.info/rig

Газета «РІГ» в соціальних мережах:
vk.com/gazetarig ; «Однокласниках»
odnoklassniki.ru/gazetarig

Ісус Христос Господь Волочиська та Підволочиська!
Волочиського та Підволочиського району, а також всієї Землі
Свідоцтво Держкомфінпослуг України
АВ 534869 від 07.06.2010 року

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

КАМІНЬ-ПІЩАНИК
Приймаємо депозитні вклади від

21 % річних

для будівництва парканів, облицювання
фундаментів, закладки садових доріжок

Скористайтеся розумними
умовами кредитування

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

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

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

КУПУЄМО

ПРОДАЄМО

ПРОДАЄМО

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

МІНДОБРИВА,
ЦУКОР, ЗЕРНО,
ГРИС, КОМБІКОРМ,
КРУПИ

можливий самовивіз

можлива доставка

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

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

ПРОДАЄТЬСЯ
частина будівлі діючого складу-магазину:
- 2 офісні приміщення - 57,9 кв.м.,
- 2 недобудованих склади - 129,4 кв.м.,
по вул. Незалежності, 4(б) у м. Волочиськ.
Ціна договірна. Тел. 0503761565.

Новини Волочиськ
права обіймати певні посади чи займатися
ним лікарем Волочиської центральної районпевною діяльністю на строк до трьох років та з ної лікарні Віктором Чубарою, якого висунула
конфіскацією майна.
Хмельницька обласна організація Партії
регіонів.
У Волочиському районі інспектор ДержСайт Волочиськ. Місто над Збручем.
рибохорони отримав тисячу доларів хабара
www.volochisk.org.ua
Проміжні вибори депутатів Хмельницької
від двох риболовів за непритягнення їх до
обласної ради в одномандатному мажоритарадмінвідповідальності за незаконний вилов
ному виборчому окрузі № 28 (Волочиський
риби. Зловмистнику світить від п'яти до десяти
район) призначені на 24 лютого 2013 року.
років тюрми.
На вибори до обласної ради від
Волочиського району балотуватимуться
Газета «Є»
Рибалки повинні були заплатити гроші за
одразу два кандидати від опозиції.
ye.ua
те, щоб рибінспектор повернув їм вилучену
рибу та човен і не притягнув їх до адмінвідВО «Свободу» представлятиме Олександр
повідальності. Правопорушника спіймали на
Симчишин. Його ж підтримало і ВО «Батьківгарячому, коли він разом зі спільником отримущина». А «Фронт змін» висунув свого кандидаНапередодні свята всіх закоханих
вав хабар.
та – Дмитра Беспалова.
фото-студія "Elite" оголошує конкурс на
безкоштовну фотозйомку історії кохання
Прокуратура Хмельницької області розпоПро це офіційно заявили місцеві політичні (Lov’s story).
чала досудове розслідування у кримінальному
лідери на партійних зборах, які відбулися
провадженні за фактом одержання хабара,
минулої суботи. За перемогу цим кандидатам
Подробиці на сайті vk.com/elitephoto_vk
поєднаного з вимаганням. Таке правопорудоведеться боротися із старшим братом
шення карається позбавленням волі на строк
нардепа Сергія Лабазюка Петром Петровичем,
від п'яти до десяти років з позбавленням
який йтиме шляхом самовисування та головУ Волочиську рибінспектор попався
на хабарі у тисячу доларів

Сучасні Технології Безпеки

ОМОФОН
Продаж Встановлення Сервіс

На встановлення трубки в квартирі
інвалідам І-ІІ групи 50%

1. Системи цифрової
реєстрації аудіо та
відеоінформації;
2. Системи контролю та
обмеження доступу;
3. Системи охоронного
телебачення;
4. Системи охоронної
сигналізації;
5. Аудіо та відео домофони

знижка

т. 0974363101
Людмила
Миколаївна

Новини США

Расстрел детей в США:
ГДЕ БЫЛ БОГ?

после этой трагедии, кроме как к
подножию Креста, где Невинный умер,
чтобы победить смерть и открыть
дверь Домой?"

минуты он перебил 20 детей, большинству которых было шесть-семь
лет, и шестерых взрослых — все
были женщинами. Он стрелял в
людей с близкого расстояния —
практически в упор, добивал
раненых. В неко-торых выпустил по
несколько пуль. К приезду спецназа
и спасательных служб — а они
прибыли практически сразу после
вызова — Адам покончил с собой,
также выстрелив себе в голову.

ВРХ,
коней та телят

097-860-79-84

PI

PI

Знижка діє на постійній основі

Однокімнатну квартиру
!Широкий вибір однокімнатних
квартир. Агенція нерухомості
«Авеню». В. Незалежності 70 (старий
побуткомбінат). Т. 0976436379, 36651
!Кімната в гуртожитку приватизована, можливий обмін, тел. 0978579726
Двокімнатну квартиру
!Широкий вибір двокімнатних квартир. Агенція нерухомості «Авеню».
Вул. Незалежності 70 (старий побуткомбінат). Т. 0976436379, 36651
Трикімнатну квартиру
!Широкий вибір трикімнатних квартир. Агенція нерухомості «Авеню».
Вул. Незалежності 70 (старий побуткомбінат) Т. 0976436379, 3-66-51
!Підволочиськ, центр, 57 м.кв., під
офіс, магазин, тел. 0969981464
!Вул. Незалежності, 17, індивідуальне опалення, ремонт, 58м.кв.,
тел. 0684247903
!Вул. Незалежності, 13, кв. 40,
площа 56м.кв., продаж або обмін,
тел. 0969323860
Чотирикімнатну квартиру

Церкви Волочиська

ПРОДАЄТЬСЯ МАГАЗИН

098-942-66-36

ОГОЛОШЕННЯ Волочиського та Підволочиського районів
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КОМЕНТАРИИ
Трагедия произошла в пятницу,
14 декабря. 20-летний Адам Ланца,
вооруженный винтовкой Bushmaster
AR-15 и двумя пистолетами Glock и
Sig Sauer, перед тем, как отправиться в школу, сначала убил дома
собственную мать, 52-летнюю Нэнси
Ланцу, четыре раза выстрелив ей в
голову. Затем на ее же машине
убийца поехал в начальную школу,
выстрелом разбил окно и, попав
внутрь, открыл огонь. За считанные

Бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби, прокомментировав
стрельбу в школе в Ньютауне, Коннектикут, отметил, что подобныеслучаи
участились не из-за легализации
ношения оружия, а из-за «систематического вытеснения Бога»из школьной
системы, — сообщает Сhristian Рost.
«Мы задаем себе вопрос, почему в
наших школах процветает насилие, но
ведь мы систематически вытеснили
оттуда Бога», — заявил бывший
кандидат в президенты от Республи-

канской партии Fox News спустя день
после того, как 20-летний Адам Ланза
открыл огонь в начальной школе «Sandy Hook», в результате чего погибло 20
детей и 6 взрослых. «Должны ли мы
удивляться, что школы стали местом
массовых убийств? Мы сделали их
местом, гдемы не хотим говорить о
вечности,жизни и ответственности, —
продолжил Хакаби. — За это нас не
арестует полиция, но однажды мы
предстанем перед Святым Богом.
Иесли мы не верим в это, то значит, и
не боимся этого. Люди будут пытаться
принять новые законы… Но это вопрос
сердца. Законы не смогут ничего
поменять».
Влад Кусакин
Где был Бог?
Прежде чем ответить на этот
вопрос, связанный с недавней трагедией в Коннектикуте, я хочу выразить
соболезнования всем семьям, которые
потеряли детей в этой кровавой и
бессмысленной бойне. Хочу процитировать пост на FB, который оставил
Eric Metaxas: "Куда мы можем пойти

Где был Бог?
Один из самых популярных
вопросов в связи с трагедией. Причем,
задает его большинство тех, кто, как
раз, прилагает все усилия для того,
чтобы избавится от Бога и уничтожить
всякие упоминание о Нем. Речь идет не
только о запрете молитв и Библий в
школах. Посмотрите на все наше
американское общество. Кресты в
память о павших воинах убрать, Десять
Заповедей из судов вынести, аборты
легализовать на любом сроке, как
"право" женщины, легализовать
"легкие" наркотики. Что мы делаем,
когда приходят трудности и нет настроения? Конечно, пьем антидепрессанты,
которые выписываются направо и
налево по любому поводу. Кстати,
стрелок из Вирджинии, который убил
32 человека в университете, сидел на
антидепрессантах. Мы делаем все
возможное, чтобы избавится от Бога,
но когда зло, которым мы заполняем
освободившееся от Бога место,
воплощается в то, что произошло в
Коннектикуте или Вирджинии, люди
начинают задавать вопрос:

Где был Бог?
Хороший вопрос, который стоит
задать Обаме, яростно проталкивающему аборты. Не знаю, на сколько его
слеза была настоящей на прессконференции. По моему мнению,
человек, ратующий за убийства миллионов нерожденных детей, не способен
искренне сочувствовать по поводу
убийства двадцати.
Где был Бог?
Ответ дал на этот вопрос Майк
Хакаби: Он был там, когда учителя
ценой своей жизни спасали детей. Он
был там, когда полицейские ворвались в школу, не зная какой огонь им
придется принять. Он проявился в
поддержке огромного количества
людей тем, кто пострадал. Он пришел в
переполненные церкви города, где
случилось несчастье, где взрослые и
дети молились и зажигали свечи. Но
пройдет несколько недель и Обама
продолжит делать то, что он и делал,
церкви опустеют, политкорректные иски
продолжат поступать в суды... До
следующего маленького перерыва,
когда снова после очередной трагедии
люди не начнут кричать "Так где же был
Бог?"
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