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CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES NA COLÔMBIA ASSINAM MANIFESTO
EM DEFESA DA VIDA

BOGOTÁ, 02 Mar. 18 (ACI).- 
Vários candidatos que participarão nas 
eleições gerais de 27 de maio de 2018 na 
Colômbia assinaram um manifesto 
através do qual se comprometem a defen
der a vida e a família se forem eleitos. 
Mais candidatos podem se unir ao preen
cher um formulário.

O site da plataforma ‘Unidos por la 
Vida’, promotora da iniciativa, publicou

a lista com os candidatos que aceitaram 
cumprir o manifesto. No total, há dois 
candidatos presidenciais, onze ao Senado 
e onze à Câmara de Representantes.

Na lista dos candidatos presidenciais 
estão: Alejandro Ordonez Maldonado e 
Viviane Morales; assim como os candi
datos ao Senado, José Armando Martínez 
e Maria Victoria Pardo; entre outros.

O manifesto contém dez pontos e,

primeiramente, afirma que “o direito à 
vida é o primeiro direito humano e 
fundamental, pois sem ele os outros não 
existiriam”; portanto, o candidato se 
compromete a proteger a vida humana 
sem exceções.

Em segundo ponto, destaca que “a 
vida humana começa a partir do momen
to da fecundação” e não pode ser “redu
zida a um objeto descartável e a sua exis

tência não pode ser considerada menos 
valiosa” .

“Eu me comprometo a promover a 
dignidade de cada mulher e o reconheci
mento de todos os seus direitos, especial
mente o direito à vida e à maternidade”, 
afirma o terceiro ponto.

O manifesto também afirma que a 
proteção, a promoção e a defesa da vida 
devem ser asseguradas como “sinal de 
uma sociedade saudável, que progride e 
tem um futuro”, sobretudo nas políticas 
estaduais.

Em outro ponto, o manifesto pede 
acolher a identidade cultural que reco
nhece o “casamento constituído pela 
união de um homem e uma mulher” e não 
está de acordo com a “adoção de casais 
do mesmo sexo” .

Além disso, compromete o candida
to a lutar pela vida como convicção 
pessoal e não por interesses de qualquer 
outro tipo.

“Eu me comprometo a procurar que 
as leis, projetos e programas públicos nos 
quais participarei ou esteja envolvido 
promovam sempre um espírito protetor 
da vida humana e da família constituída 
pela união estável de um homem e uma 
mulher, sem nenhuma exceção”, conti
nuou.

Finalmente, o candidato se compro
mete a lutar contra a corrupção e a traba
lhar com honestidade e transparência 
pela vida na Colômbia.

ACHADO ARQUEOLÓGICO PROVA EXISTÊNCIA DE PERSONAGEM BÍBLICO

Profeta teria vivido 2700 anos antes de Cristo e teria previsto sua chegada.

Um achado arqueológico pode 
confirmar a existência de um persona
gem descrito na Bíblia. Um profeta teria 
previsto a vinda do Messias. No entanto, 
não há registro da existência dele, a não 
ser em textos bíblicos ou religiosos. 
Agora, pesquisadores da Universidade 
Hebraica em Jerusalém reportam ter 
encontrado um artefato que pode ser uma 
evidência de que o personagem chamado 
Isaías era real.

O selo encontrado pelos arqueólogos 
tem o nome Yesha’yah (a versão hebraica 
de “Isaías”) ao lado de uma palavra que 
não está completa; o artefato em questão 
está danificado. O nome é seguido das 
letras nvy. Não se sabe se a palavra escri

ta terminava com a letra hebraica aleph, o 
que formaria a palavra “profeta” .

“Parece que descobrimos uma 
impressão em selo que pode ter pertenci
do ao profeta Isaías, em uma escavação 
científica e arqueológica” , de acordo 
com Eilat Mazar, autor principal do 
estudo na Universidade Hebraica de 
Jerusalém.”Se o selo pertencer mesmo ao 
profeta Isaías, não seria uma surpresa 
descobri-lo perto do que contém o nome 
do rei Ezequias, dada a relação simbióti- 
ca do profeta com o rei descrita na 
Bíblia.”

O estudo completo foi publicado no 
periódico científico Biblical Archaeolo- 
gy Review.
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Соціяльна несправедливість має 
різні дефініції, відповідно з якої сторони 
її студіюється. Коротко, брак 
справедливості стається тоді коли люди 
з однаковими правами й обов’язками 
зазнають не однакові права й не 
однакове ставлення.

Є наступні крітерії, щоб окреслити 
справедливість; а) справедливість бере 
під увагу, в різних особах, їхні потреби, 
чесноти й заслуги; б) відноситьсся до 
всіх людей однаково: в) ставиться і 
поводиться з людьми відповідно до їхніх 
потреб.

Справедливість творять люди й 
тому вона погіршується або 
покращується відповідно до 
економічного розвитку суспільства, а 
головно щодо зрозуміння гідности 
людини, її прав соціальних, політичних і 
економічних; будучи творчістю людей, 
в практиці справедливість звичайно 
висловлює захланні інтереси тих, що 
мають владу, перетворюючи її в 
несправедливість.

Культури народів призвичаїлися 
жити в свого роду насильстві, з 
переконанням, що можливо дбати про 
особисті або спільнотні потреби за 
параметрами зовсім несправедливої 
культури. Природно людство годиться, 
протягом віків, з привілеями малої 
частини народу з потоптанням прав 
більшости. Нині маємо доступ до різних 
опитувань, які вказують, що соціяльна 
несправедливість сягає головно деякі 
групи народу, як наприклад: жінок, які 
менше заробляють за таку саму працю 
як чоловіки, те саме з людьми чорної 
раси, з убогими, слабими, 
невишколеними, які не мають 
можности й не спосібіні себе 
обороняти.

В загальному, відношення між 
економічним розвитком і соціяльними 
політиками завсіди були звихнені, 
злобні. Як в більшості країн, в Бразилії 
є переконання, що потрібно зростати 
економічно, щоб пізніше багатства були 
розподілені між усіх, але через 
захланність тих, які мають владу, 
тільки деякі є упривілейовані і 
користають з тих дібр. І так, різні 
причини сприяли й далі сприяють для 
поглиблення соціяльної
несправедливості, що через різні

причини деградації суспільства, 
приносять погіршення в розподілі 
багатств країни. Убільшості країн 
світу, як і в нашій Бразилії, 
концентрація багатств це один з 
великих причин зросту соціяльної 
несправедливості: одна частина
суспільства використовує добра, які 
виробляє інша частина, яка 
використовувана тими, що мають силу 
й владу.

Бразилія це не убога країна, але в 
ній розподіл багатств несправедливий. 
Найбільша частина наших багаств 
знаходиться в руках малого числа 
людей / родин, підприємств, в міжчасі 
коли більшість народу не має доступу 
до праці, до виховання, здоров’я, 
помешкання, їжі й т. п. В тому всьому 
буває і багато до того помагає корупція 
і безкарність.

Історично, бразилійські уряди 
недобре викорустовували й далі недобре 
використовують добра призначені для 
соціяльних потреб. Соціяльні політики 
не спромоглися змінити це, що сягає 
мілйони бразилійців і не потрапляють 
витягнули з біди велику скількість 
суспільства. Останніми часами, деякі 
програми може й змінили ситуацію але 
вони хіба тільки малу настану 
населення сягнули. В тому ще є багато 
до виконання.

Ганебно є, що в 21-ому столітті ще 
є мільйони осіб які вмирають з голоду й 
живуть в цілковитому занедбанні у 
нужді. В нашій країні найбільше вражає 
соціяльна нерівнсіть, де деякі мають 
забагато, а більшість мало або майже 
нічого, головно в ділянках здоров’я, 
виховання, розподілу багатств країни. 
Нерівний розподіл багатств в Бразилії 
це головний фактор стільки 
несправедливостей. В міжчасі коли 
деякі мають забагато дібр, що їх 
постачає своїми працями нарід, малий 
відсоток суспільства захоплює 
величезну частину дібр і це не дозволяє 
убогим розвиватися й зростати 
економічно. Все те це велика суспільна 
несправедливість, яка спричиняє великі 
проблеми для убогої частини народу 
якій не достачає конечного для життя і 
для розвитку.

О. Тарсикій 3.

A injustiça social recebe diversas 
definições conforme o aspecto e as condi
ções em que é analisada. Em poucas 
palavras, a injustiça ocorre quando dois 
indivíduos semelhantes em iguais condi
ções e com mesmos direitos recebem 
tratamento desigual.

São os seguintes critérios para definir 
a justiça: a) a justiça leva em conta, nas 
pessoas, as virtudes ou os méritos; b) trata 
os seres humanos como iguais; c) trata as 
pessoas de acordo com suas necessidades.

A justiça é feita pelos homens, e por 
isso mesmo, ela se aperfeiçoa ou se 
deteriora à medida que as sociedades se 
transformam economicamente, e princi
palmente na compreensão da dignidade da 
pessoa humana, de seus direitos civis, 
políticos e sociais. Mas, sendo uma 
criação humana, a Justiça acaba expres
sando muitas vezes interesses parciais dos 
donos do poder, transformando-se em 
injustiça.

Não somente no Brasil, mas no 
mundo todo, as causas da injustiça social 
são muitas e profundas. As culturas dos 
povos assimilaram e aceitaram conviver 
com certo tipo de violência, acreditando 
ser possível o ajustamento de interesses 
pessoais ou comunitários com uma estru
tura social completamente injusta; aceita
mos com certa naturalidade e por séculos, 
os privilégios de poucos coexistindo com 
a supressão dos direitos de outros. Na 
atualidade, são sabidas e diversas as 
pesquisas sociais que confirmam que a 
injustiça social atinge determinados 
grupos sociais, como por exemplo: as 
mulheres recebem salários menores que os 
homens, ocorrendo o mesmo com os 
negros, os pobres, os fracos, os que 
possuem baixa escolaridade, os que não 
tem poderes nem condições para se defen
der. De modo geral, a relação entre o 
desenvolvimento econômico e as políticas 
sociais sempre foram perversas. Tanto 
como na maioria dos países no Brasil, 
havia a ideia de que era necessário o país 
crescer economicamente para que o 
“bolo” fosse posteriormente dividido entre 
todos, mas por causa da ganância dos que 
possuem poder, toma-se privilégio apenas 
de alguns. Assim, diversos fatores contri
buíram e contribuem para o aprofunda
mento das injustiças sociais que por diver
sos fatores de desagregação social, provo
cam o agravamento da concentração de 
renda. Em boa parte dos países pobres, 
assim como no Brasil, a concentração de 
renda é um dos fatores cruciais para a

existência da injustiça social: uma parte da 
sociedade aproveita-se dos bens comuns 
que são produzidos na maior parte pela 
população que acaba sendo explorada 
pelos poderosos.

É notório que o Brasil não é um país 
pobre, no entanto, também é visível a má 
distribuição dos recursos produzidos. 
Parte de nossas riquezas está nas mãos de 
poucas pessoas / famílias / empresas, 
enquanto parte considerável da população 
não tem acesso a emprego, educação, 
saúde, moradia, alimentação, etc. Não se 
pode ignorar que a impunidade e a corrup
ção também contribuem intensamente 
para o agravamento do quadro.

Historicamente, os governos brasilei
ros gastaram mal os recursos destinados às 
áreas sociais. As políticas sociais não 
foram capazes de reverter o quadro de 
injustiça social que atinge milhares de 
brasileiros que estão abaixo da linha da 
pobreza. Ultimamente, alguns programas 
sociais amenizaram a situação e tiraram 
apenas uma parte dos excluídos da situa
ção de miséria. Porém, ainda há muito que 
fazer e muitos continuam desassistidos!

É de se lamentar e se indignar que em 
pleno século XXI ainda existam milhares 
de pessoas morrendo de fome e/ou viven
do em situação de miséria absoluta, ao 
mesmo tempo que a elite social leva uma 
vida de luxo.

O Brasil é um país de muitas injusti
ças e não precisa ir muito longe para 
perceber isto, em muitos casos basta 
apenas você sair na rua para perceber 
claramente isto. As injustiças mais eviden
tes que existem no Brasil são as seguintes:

As desigualdades sociais. Desigual
dade social significa que alguns têm muito 
e outros têm pouco ou nada, isto levando 
em consideração todos os aspectos da vida 
social de uma pessoa. Poderiamos listar 
alguns itens que reflete bem esse pensa
mento como: Má distribuição de renda, 
acesso a educação, acesso a saúde.

A má distribuição de renda no Brasil é 
certamente o principal fator e a razão de 
tantas injustiças sociais, pois enquanto 
alguns detém maior parte dos recursos 
(por sinal na maioria produzidos pela 
classe explorada), outros ficam com uma 
parcela muito pequena e às vezes insufi
ciente para aquela pessoa se desenvolver. 
Isto é evidentemente é uma injustiça e traz 
graves problemas sociais para uma grande 
parcela da população que não têm acesso a 
todos os recursos básicos que precisaria 
para viver dignamente.

Então você tá triste 
porque não fem 
iPhone ?

ч  ■ 
W ..... ■ SE



Євангельське Читання
Лазарева Субота -  Квітна Неділя: Йо 11,1-44. 12,1-18
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“ .... Марія, прийшовши туди, де був Ісус і побачивши його, впала йому 
до ніг й сказала: “Господи, якби ти був тут, то мій брат не вмер би!” 
Побачив Ісус, що вона плаче, а й юдеї, що прийшли з нею, плачуть собі, то 
ж  відчув жалощі в дусі і, зворушений, запитав: “ Де поклали ви його?” 
Кажуть йому: “ Іди, Господи, і поглянь” . Заплакав Ісус. І заговорили юдеї: 
“Бач. Як він його любив. А деякі з них мовили: “Чи ж  оцей, що сліпому очі 
зрячими вчинив, не міг би так учинити щ об і отой не помер?”

І знов жалощі відчув Ісус у собі і подався до гробу. А була то печера, і 
камінь лежав зверху. “Відкотіть камінь” , звелів Ісус. Марта ж , сестра 
померлого, каже йому: “Господи, вже відгонить; четвертий бо день”. “А 
хіба я  тобі не казав, -  озвався Ісус, -  що коли віруєш, то побачиш славу 
Божу”. Відкотили отже камінь. І звів Ісус очі вгору й мовив: “Отче, тобі 
подяку складаю, що вислухав сси мене!” Я добре знаю, що повсякчас 
вислуховуєш мене, тож тільки за люду, який ото стоїть навколо, сказав я: 
“щоб вони зрозуміли, що ти мене послав” . А промовивши це, кликнув на 
ввесь голос: “Лазарю, вийди сюди!” І мертвий вийшов із зв’язаними в 
полотно руками й ногами та обличчям, хусткою обмотаним. І сказав їм Ісус: 
“Розв’яжіть його і пустіть нехай ходить” .

Шість день перед Пасхою прибув Ісус у Витанію. Де прибув Лазар, 
якого воскресив з мертвих. Там, отже, справили йому вечерю. І Марта 
прислуговувала; та й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. 
Марія ж  узяла літру мира з нарду, вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і 
обтерла їх волоссям своїм; і наповнився дім пахощами мира... Тим часом 
дізналося багато з юдеїв, що він там, і посходились -  не тільки Ісуса ради, а 
й щоб побачити Лазаря, якого він воскресив з мертвих.... Наступного дня, 
сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли 
пальмове гілля й вийшли йому назустріч з окликами: “Осанна! Благословен 
той, хто йде в ім’я господнє, цар ізраїльський.

“Відкотіть камінь” , звелів Ісус. Марта, сестра померлого, відразу 
ставить трудність: “Господи, вже відгонить; четвертий бо день. А Ісус до неї 
сказав: “коли віруєш, то побачиш славу Божу”.

Така є вічна реакція людей перед труднощами. Вистачить стати перед 
трудністю й уже приходить страх, відмови, аргументи, що це трудне, 
неможливе, що це не вдасться. І це сталося з Марією: Господи, вже чути, 
вже відгонить, бо Лазар уже третій день у гробі. Не поможе відкочувати 
камінь від гробу її брата, хоч вона й хоче, щоб Ісус щось зробив, щоб навіть 
і вчинив чудо й привернув Лазаря живого до Витанії.

Привернути життя для Лазаря це справа неможлива людям, але Богові 
можлива. А відкотити камінь це не щось аж так дуже тяжке, й це Ісус 
залишив людям, вони це можуть легко зробити. Це завдання Ісус залишає 
для людей, а те чого люди не в силі зробити, зробить він.

Чудо вимагає співпраці з Богом. Людина входить з вірою; а Бог входить 
з надприродною силою. І коли людина не прийде зі своєї сторони з вірою, 
чудо не станеться, бо “без віри неможливо подобатися Богові” , тим більше 
неможливо удостоїтися чуда. Нема сумніву, що Бог може все зробити сам, 
власними силами, але Він хоче від людей віри. Він сподівається, що людина 
не буде безцільна перед ним, а буде хотіти з ним співпрацювати.

В Євангелії від Матея кажеться, що Ісус не зробив в Назареті чуда,

через невіру мешканців (Мт 13,58). Віра конечна коли хочемо Богові 
подобатися і від Бога отримати ласки, яких нам потрібно.

Як то воно часто стаєіься, що перед труднощами тільки знаємо про 
недобрий запах, про сморід, “вже відгонить” від того, що для нас тяжке, а 
забуваємо за Божу присутність, не хочемо відкотити камінь, не хочемо з 
нашої сторони докласти зусилля, а вимагаємо, щоб Бог робив усе, тільки 
Він своїми силами. А ми для кого зберігаємо наші сили, нашу спосібність 
відкотити камінь? Часто для своїх земських справ докладаємо великих 
зусиль, а для справ духовних, релігійних, не хочемо, бо це трудне, бо “все 
відгонить” . Для земських справ будемо зносити тягарі, спекоту, умучення, а 
для душевних справ то тяжко дати кілька кроків, посвятити годинку часу, 
жменьку зусилля...

Коли хтось з нас переживає труднощі й вони вже на четвертому дні, 
вже мають недобрий запах, смердять, що робити? Відкотити камінь. 
Докласти з нашої сторони праці, щоб у вірі з Богом удостоїтися розв’язки. 
Може ми часто й прибігаємо до Бога, просимо помочі, але не хочемо 
відкотити камінь, лінуємося, вагаємося докласти віру й нашу дрібну 
співпрацю з Божою ласкою.
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О. Т. Залуцький

"Tirai a pedra!" Este recado de Jesus atravessou os séculos e ainda ressoa em 
nossos corações. Você já  pensou que para recebermos uma bênção, precisamos 
remover a pedra que se alojara na entrada de nossos corações? Quantas vezes 
diante das dificuldades encontramos obstáculos e, como dizemos, não é possível 
porque já  cheira mal. São desculpas que encontramos diante das dificuldades: 
não dá. Já cheira mal! Ressuscitar Lázaro somente Deus podia, mas tirar a pedra 
podia ser feito pelos homens. Deus faz a sua parte, e quer que nós façamos aquilo 
que compete a nós. Não podemos deixar tudo para Deus, para receber a graça 
que pedimos, precisamos colaborar com a nossa parte.

É preciso tirar a pedra que encobre o poder de Deus, que abafamos com os 
nossos erros. Vejamos o que fez Jesus para fazer a vida do seu amigo retomar.

Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Ele foi ao sepulcro e era uma caverna, 
que tinha uma pedra sobre ela. Ele disse: Tirai a pedra. Marta, irmã de Lázaro, 
protestou: - Senhor, já  cheira mal, porque já  são quatro dias. Jesus lhe disse: Eu 
não te disse que se creres, verás a glória 
de Deus?

Tiraram a pedra. Jesus rezou e deu a 
ordem: - Lázaro, vem para fora. Ele 
sabia que Deus o ouviría. Ele creu antes 
de ver a obra realizada. E  Lázaro apare
ceu vivo na porta da caverna.

Este episódio pode nos mostrar a 
dureza dos nossos corações. Quantas 
vezes reclamamos que as nossas orações 
não são ouvidas? "Tirai a pedra." Saia do 
sepulcro! Abra a porta do seu coração.
Receba Jesus. Faça a tua parte e o resto 
Deus fará.

Depois da ressurreição de Lázaro, 
quando Jesus entra em Jerusalém, é 
saudado solenemente pelo povo. Na 
realidade, esse entusiasmo popular é 
passageiro, porque dentro de poucos 
dias o mesmo povo vai pedir que ele seja 
crucificado. No entanto, quem deve ser 
culpado neste episódio não é o povo 
simples, mas os fariseus e escribas que 
convenceram o povo de pedir a morte de 
Jesus. Jesus não conseguiu convencer os 
fariseus sobre a sua divindade e eles 
conseguiram convencer o povo para 
pedir a morte do Messias. De fato, é 
muito difícil convencer e levar alguém 
para a prática do bem, enquanto é tão 
fácil convencê-lo para a prática do mal.

P.TJZ.
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Без смерти не було 
би життя...

Тільки у вічному й безпочатковому 
житті, в Бозі, не є потрібна смерть для 
того, щоб жити. Коли йдеться про всі 
інші створіння, про всі без виїмку, 
смерть це не нещасна подія у світі, але 
це конечність для того, щоб життя не 
закінчилося, а продовжувалося. Так 
воно встановлено, що життя у світі це 
постійна зміна, зріст або знидіння, 
удосконалення або занепад, дозрівання 
або деградація. І знидіння будьякого 
життя, занепад, деградація це не якийсь нещасний випадок в будьякому 
створінні а це перехід, болючий, але перехід до продовження життя. 
Вистачить поглянути на цілу природу. Всяке життя кормиться інтим  
ж и т т я м  і від його смерти залежить. Рослинний світ можливий тільки коли, 
крім мінералів, буде розкладання інших рослин, що стає кормом для дерев, 
трави й для всякої рослини. Звіринне життя живиться живими рослинами 
або іншими живими створіннями, звірями, комахами, більшими або 
дрібненькими мікроскопічними живими істотами, які мусять зазнати 
смерти, щоб дати життя тим, що ними живляться. А людина не могла би 
жити коли б не було смерти рослин і звірят, які становлять для неї 
незаступну конечність, щоб жити. З і смерти одного повстає і виростає життя 
іншого. Всяке земське живе створіння побудоване на смерті якогось роду 
життя.

Одинокий Бог не потребує смерти для того, щоб жити, бо він життя 
безпочаткове й безконечне. Але стаючися людиною, Друга Божа Особа, Ісус 
Христос, включився в той ланцюг земського життя, де, без виїмку, конечна 
смерть когось, щоб життя не закінчилося, і прийняв у своїй особі смерть 
подібну до кожної людини. І як людина, тобто створіння, він прийняв смерть, 
щоб показати для людини дві великі правди: смерть для всякого створіння 
конечна й потрібна, а друга правда, що так як його смерть не означала 
знищення, знівечення, але перехід до повного життя, подібно й смерть 
людини це не нещасний випадок, не трагедія, лихо, зло, але це конечність яку 
людина мусить прийняти, хоч вона небажана, болюча, але необхідна й 
незаступна потреба.

Але ціль приходу Божого Слова на землю й прийняття всіх людських 
потреб не була конечність прийняти смерть, але конечність показати в своїй 
особі до чого смерть провадить - до вищого життя. І в тому лежить значення 
Христового воскресіння. Христос не так стався людиною, щоб вмерти, а 
вмер бо кожна людина мусить вмерти. Він прийняв людину на те, щоб 
показати до чого вона йде, до чого її веде смерть - до воскресіння.

Христові не треба було воскресати, він бо понад воскресіння, понад 
переміну життя з нижчого до вищого, він найвище життя. Але тому, що став 
людиною, мусів дійти до воскресіння. Так і кожна людина йде до воскресіння, 
до славного або неславного, відповідно до того як вона провадила своє 
туземне життя. Можливо міг би бути інакший спосіб, інша форма 
продовження життя людини після того як вона перейде дорогу туземного 
життя, але Богові подобався такий спосіб який стався з Христом, у його 
воскресінні. Якась смерть мусіла й мусить бути й то болюча смерть бо якщо 
кожне інпте створіння гине “вмирає” в болях, то від того не втекти й людині, 
тимбільше, що вона сама собі це вибрала коли погордила Божим початковим 
планом і з ’їла овоч пізнання добра й зла, тобто рішила сама рішати що для неї 
добре, а що недобре, відкидаючи Божий план і встановляючи для себе свій 
власний. А цей план, відхиляючись від Божого, зрівняв людину з всіма 
земськими створіннями й тому вона на їхню подобу мусить й закінчувати 
своє життя піддаючися смерті.

Але, воплочення Божого Слова притягнуло й піднесло людину до 
Божого життя яке в Христі й вона, на подобу Христа, переходить через 
смерть, щоб дійти до воскресіння, як і Христос прийняв смерть, щоб дійти до 
воскресіння.

Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

O jumentinho orgulhoso
Era uma vez um jumentinho bem tratado, 

xodó da família, garboso, respeitado e bem 
cuidado. Nunca alguém o havia montado, 
talvez por respeito ou, talvez, não se sabe por 
que motivo. Era conduzido no cabresto para 
cá e para lá. Para onde o dono ia levava-o 
consigo e ao entrar em algum armazém ou 
num lugar público ou ainda para visitar 
amigos, deixava-o amarrado no patio, onde recebia alimento, água e todo o 
cuidado. Assim, o jumentinho vivia orgulhoso e feliz, vangloriava-se por ser 
considerado o mais impotante entre toda a tropa de jumentos que viviam na 
propriedade trabalhando, carregando pesos, transportando gente e cargas, sem 
receber um trato como este um.

Certa vez, o dono levou-o para uma caminhada e ao parar para conversar 
num lugar onde amigos se reuniam, deixou o burrico amarrado num arbusto. 
Não demorou muito quando chegaram dois homens, aparentemente gente de 
bem e sem pedir permissão do dono que estava conversando com amigos, come
çaram a desamarrá-lo para levar não se sabe para onde. O dono e seus amigos, 
ao perceber o que acontecia, protestaram e perguntaram:

- Ei, gente, o que vocês estão fazendo? Por que estão levando o burrinho, ele 
não vos pertence?

Os dois, sem prestar muita atenção aos protestos, continuaram a desamarrá- 
-lo e um deles simplesmente disse:

- O nosso mestre etá precisando dele, ele pediu que o levássemos até ele.
Não havendo mais protesto do dono nem de seus amigos, conduziram o

jumentinho até na entrada da cidade, onde os aguardava um pequeno grupo de 
pessoas. Ao chegar lá, entregaram-o ao chefe que logo estendeu um manto no 
seu lombo, montou-o e começou a se dirigir para a cidade, sendo seguido pelo 
grupo de seus amigos.

De repente, como que por um encanto, começou a acorrer em direção deles 
uma enorme multidão de gente, adultos, idosos, jovens, crianças e começou uma 
grande algazarra, uma festa, gritos “hosana , bendito quem vem em nome do 
Senhor” , gritos e saudações de todos os lados, o povo quebrava ramos das árvo
res e as estendia pela estrada, muitos tiravam suas túnicas com as quais forravam 
o chão por onde o jumentinho passava ...

Vendo toda aquela multidão, ouvindo a gritaria e saudações, o jumentinho 
sentiu-se importante, andava orgulhoso, soberbo, de cabeça eguida, peito estufa
do, e no seu interior pensava:

- Tudo issso para mim?! Sem dúvida, eu mereço, eu sou o xodó na propieda- 
de do meu dono. Devo ser muito importante por receber essa honra. O que será 
que esta multidão está me preparando? Me levaram sem pedir licença do meu 
amo, me trouxeram até aqui e agora estão me saudando com tanto entusiasmo, 
estou entrando na cidade como se fosse um rei, mais importante que alguém do 
povo, nunca alguém recebeu tal recepção e tal aclamacão como estou recebendo 
eu. Eu, o burrinho, sou importunate, sou inigualável, sou o jumentinho glorifica- 
d o ...” e assim por diante o animalzinho pensava consigo durante toda aquela 
festança até chegar ao centro da cidade, onde o Mestre apeou e se dirigiu a pé 
pelas ruas rumo ao templo, e a multidão o seguiu, continuando a saudar e enalte- 
cê-lo com entusiasmo: “Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor...” . E o 
jumentinho, já  sem ninguém no seu lombo, ficou sozinho, olhando tudo o que 
estava acontecendo e só então caiu na realidade. Percebeu que estava enganado, 
que tudo o que aquele povo preparou não foi para ele e sim para alguém que 
estava em cima dele, ao Mestre Jesus. E lágrimas escorrem pelo seu rosto ao 
ver-se agora abandonado, sem ninguém para devolvê-lo ao seu dono. E chorou, 
sentiu-se humilhado porque antes não se deu conta que o importante era Jesus e 
não ele em toda aquela recepção triunfal ao entar na cidade de Jerusalém. E teve 
que voltar sozinho para a sua casa, capisbaixo, envergonhado e chegando na 
propriedade nem encontrou o seu dono, porque até ele e toda sua família foram 
participar daquela festa e saudar o grande Mestre que entrava triunfante em Jeru
salém.

Este fato misturado com a parábola do jumentinho orgulhoso, serve para 
todos nós. Nos sentimos tão importantes neste mundo, na igreja, no nosso traba
lho, na escola, no governo, no comércio, na indústria, nos nossos afazeres do dia 
a dia e pensamos que o mundo se inclina diante de nós e nos reverencia. Mas 
basta ficarmos sozinhos, sem Deus junto de nós, logo percebemos que somos 
nada, somos um jumentinho abandonado, sem forças e sem glória. E se Deus 
está conosco somos importantes.

Portanto, de nada vale o orgulho. O importante é Deus que sempre devemos 
levar conosco.
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ГОЛОВНІ ОСОБИ ПРИ СТРАСТЯХ ХРИСТОВИХ

Рік річно Церква нам приписує сорокдений піст, щоб застановитися над 
Христовими Страстями і також про своє життя і наше спасіння. Ісус 
Христос терпіннями, смертю на Хресті, і славним Воскресінням сплатив всі 
людські довга перед Отцем Небесним, і відчинив дорогу спасіння для 
кожного, хто хоче його осягнути. Ісус Христос прийшов на землю, щоб 
відзискати наше життя в Бозі. Добровільно пішов на страсті, взявши Хрест, 
щоб на Голготі здійснити примирення людського роду небом.

Не всі християни належно оцінюють це відкуплення, яке ставить вимога 
для кожного християнина: заховання Божих Заповідей, св. Тайни, що є 
середниками, які допомагають осягнути особисте спасіння. Ніхто не осягне 
спасіння за нас. Ісус його нам заслужив, а нам треба його особисто прийняти. 
Св. Августин каже: «Ти Господи не спасеш мене без мене». Бог наділив 
людину свобідною волею. Хто не хоче прийняти спасіння, Бог не буде 
змушувати. Не можемо в ділі спасіння ніким заступатися, бо сини цього світу 
нас не оборонять ані не прийдуть на поміч в разі будьякої потреби, а 
тимбільше, коли йде про справи нашої душі.

Оповідає нам римський письменник Сивтоній, який жив між роками 
(69-126) по Христі, що один римський жовнір був покликаний появитися 
перед судом. Стрінувся з імператором Сезарем, і попросив, щоб пішов з шш 
його боронити. Імператор Сезар відповів, що вишле когось на своє місце. 
Коли почув це жовнір відкрив свої груди і мовив до імператора:

"Коли треба було боротися, щоб жодна стріла тебе не вбила, я мусів тебе 
боронити. Поглянь на мої груди скільки ношу знаків бо боронив твоє життя. 
Сьогодні, коли потребую моєї оборони, ти хочеш висилати когось іншого на 
своє місце!”

Подібне діється з нами, коли треба заховати заповіді Божі. Коли
Христос домагається, щоб сповнити християнські обов’язки, ми 

бажаємо часто, щоб хтось інший за нас сповнив їх. Христос прийшов на цей 
світ, щоб відзискати наше життя в Бозі. Ніколи не вимагав когось іншого на

Своє місце. Сам добровільно пішов на страсти взявше хрест і його 
занісши на Голготу, щоб там довершити повернення людського роду до Отця 
Небесного.

На призадуму й пригадку про все, що Ісус здійснив для нашого спасіння 
пригадаймо про головні особи зі Святої Євангелії, які в особливіший спосіб 
взяли живу участь в Христових Страстях.

ЮДА - Зрадник, що продав свого учителя за 30 срібняків. «Зрішив я» - 
сказав видавши кров невинну.” Скільки християн так само в сьогоднішних 
часах поводяться в подібний спосіб. Зраджують Ісуса Христа своєю 
поведінкою, не приймаючи його науки й не числячися з ділом відкуплення. 
Нехтують заповіді Божі, Святі Тайни й все, що стосується діла спасіння.

П ЕТРО  - Рибалка, душевно побожна людина, але надто уповав на себе. 
Тричі відрікся Ісуса Христа. Упадок цей його змушує до глибокого 
розкаяння. В Оливному Городі, в обороні Ісуса Христа відрубав вухо для 
слуга первосвященика (Иоан 18,10). Поміж Апостолами завсіди був 
головним провідником. Після воскресінням тричі заявив свою любов до Ісуса 
Христа й зате Ісус його винагородив віддаючи йому першенство в проводі 
Церквою. «Тож я тобі заявляю, що ти - Петро (скеля), і що на цій скалі 
збудую мою Церкву й що пекельні ворота її не подолают (Мт 16,18).

Апостол Петро мав дуже шляхетну совість. Хоч попадав в блуди й тричі 
відрікся Ісуса Христа, але скоро після упадків каявся.

ПИЛАТ - Особа слабкого характеру, я який по сьогодні має своїх 
наслідників, що ними є легкодухи, особи що зараховують себе до християн, 
але Христової науки не зберігають. Пилат, хоч був переконаний в невинності 
Ісуса Христа але, щоб догодити для Римського імператора Цезара засудив 
Ісуса Христа на смерть. Не хотів довідатися про правду. Пізніше він втратив 
довіря в Цезара й поповнив самоубиство.

ІРОД - Його батько казав повбивати дітей, коли Ісус народився. 
Чужоложник, вбив Івана Христителя, бо Іван йому докоряв, що не личить 
мати жінку свого брата Филипа (Мат. 14,3). Про нього Ісус Христос гостро 
висказується: «Якраз тієї хвилини підійшли деякі фарисеї і сказали йому: 
вийди і йди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити». Він же сказав їм: «Ідіть і скажіть 
тому лисові: Ось виганяю бісів і роблю оздоровлення сьогодні й завтра, 
третього дня скінчуся. (Лук 13, 32). Коли привели Ісуса до нього на засуд, 
оповідає Євангелія, що - « Ірод дуже зрадів побачивши Ісуса; бажав бо здавна 
бачити його, тому, що чув про нього й сподівавсь побачити від нього якесь 
чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус йому не водповів нічого. Тоді 
Ірод з вояками своїми зневаживши його й насміявшись з нього, надів на нього 
білу одежу і відіслав його назад до Пилата. І того самого дня Ірод і Пилат 
стали приятелями між собою, раніш бо вороговали" (Лук 23, 8-12). Ісус 
Христос не хотів бути засуджений тим хитрим лисом - Іродом.

КЛАВДІЯ ПРОКУЛА - Жінка Пилата. Коли Ісус був суджений, жінка 
Пилата прислала йому сказати: «Нічого не роби праведникові тому, во я цієї 
ночі вві сні багато витерпіла заради нього» (Мат. 27,19).

ВЕРО Н ІКА  - Це перший голос в обороні Ісуса Христа, коли всі були 
проти. Хоч Євангелія нічого про неї не пише, однак традиція згадує її як 
відважну жінку, що хусткою обтерла обличчя Ісуса Христа й на ній 
відбилося його лице.

ЄРУСА ЛИ М СЬКІ Ж ІН К И  - Ішов за шш натовп людей великий і 
жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав: 
«Дочки єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над 
вашими дітьми»! (Лук. 23,27-29). Та увага Ісуса Христа також і посьогодні 
відноситься до жінок-матерів, щоб від дня народження дбали по 
християнське виховання, щоб опісля не оплакували, що діти пусті, 
непослуїшгі й не сповняють християнських обов’язків.

ВАРАВА - Та вони всі закричали: "Убий його а відпусти нам Вараву. 
Цього останнього, за якийсь заколот у місті за вбивство кинули були у 
в ’язницю” (Лк 23,18-19). Вбивник небезпечний дістав свободу, а на його 
місце засуджено Ісуса Христа. Сьогоднішній світ переповнений Варавами, 
які не числяться з Христовим відкупленням, й живуть свобідно, розкішно. 
Ісус в Оливному Городі відчув це сильно, що багато людей не скористають 
з відкуплення.

СИМ ОН К И РИ Н ЕЙ С ЬК И Й  - "І як вони його повели, схопили 
якогось Симона Киринея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, 
щоб ніс за Ісусом". (Лк 23,26). Наші гріхи так Ісуса вимусили, що він став 
безсильний нести хрест. Симон допоміг нести хрест Ісуса й напевно відчув 
його тягар. Ісус Христос всіх нас закликає, що коли хочемо йти за ним, 
треба нам зректися себе, взяти свій хрест і йти слідом на ним за прикладом 
Симона Киринейського.

М АРІЯ, М АТИ ІСУСА - "А при хресті Ісусовім стояла мати, сестра 
його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля 
неї учня, що стояв, - а його ж  любив він - мовить до матері: «Жінко, ось син 
твій». А тоді до учня мовить: «Ось матір твоя». І від цієї хвилі учень узяв до 
себе". (Йо 19,25-27). Многострадальна Мати біля хреста бачить і відчуває 
в собі терпіння Ісуса. Коли її син очікує смерти, вона стає проголошеною 
матір’ю всіх, що повірили в Христа. Ісус відходячи з цього світа залишив 
для нас Пречисту Діву Марію, яка стала Матір’ю цілого людства.

М АРІЯ МАГДАЛИНА - "Першого дня тижня Марія Магдалина 
прийшла до гробниці ранесенько, як ще не розвиднілось". Марія Магдалина 
вчить нас відвага та готовости робити прислуга для ближніх.

Б іжить ранесенько до гробу, щоб там стрінути Ісуса життєдавця, 
котрий простив її всі гріхи: «Прощається її багато гріхів, бо багато вона 
полюбила” .

Будемо й ми вповні щасливі, коли серед цього світу встоїмося на дорозі 
правди, яка запровадить нас до Бога.

и
ДВА РО ЗБ ІЙ Н И К И  - Ісусові на Говготі таваришило двоє розбійників, 

по одному з кожного боку, а Ісус був поседедині. "Один із повішених 
злочинців зневажав його, кажучи: « Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас»! 
А другий озвавшися, скартав його й мовив: « Чи не боїшся Бога, ти що 
покутуєш ту саму кару. Бож  ми приймаємо кару гідну наших учинків, цей 
же не зробив нічого злого».

РО ЗК А Я Н И Й  ЗЛ О Ч И Н И Ц Ь - І додав: «Ісусе! Згадай про мене, як 
прийдеш у своє Царство». Сказав Ісус до нього: «Істину кажу тобі: 
Сьогодні будеш зо мною в раї». (Лк 23,39-43). За  прикладом розбійника 
молімось щоденно за щасливу смерть. Злочиниць вмів в останніх хвилинах 
туземного життя вкрасти небо. Ми, що завсіди живемо біля Ісуса і 
вдягаємося в його ласки, повинні безперестанно користати з присутности 
Ісуса в нашому житті. Христос від нас домагається нашої вірности й 
витривалости аж до кінця: «Хто витримає аж до кінця, той буде спасенний»

С О ТН И К  - "А сотник і ті, що стерегли Ісуса бачивши землетрус і те, 
що сталося вельми налякалися і мовили: «Це справді був Син Божий» (Мт 
27,54). Серед страху й землетрусу сотник визнає Божого Сина.

Нераз подібно діється в житті кожного християнина, коли живе у 
доброті, віддаляється від Бога, але коли прийде тривога тоді звертається до 
Бога. Сотник дав приклад, заохоти, застанови для скріплення нашої віри, 
навіть тоді стояти сильно при вірі, коли переходимо душевну хуртовину

Й О СИ Ф  А РИ М А ТЕЙ СЬКИ Й  - Був потайним учнем Христовим, бо 
страхався юде'їв - удався до Пилата й попросив тіло Ісуса, щоб його 
поховати. Прийшов він і забрав Ісусове тіло. Надійшов і Нікодим, другий 
учень Ісуса Христа, який ночами приходив до Ісуса Христа і приніс 
мішанину зі смирни та алое, мірок зо сто. Иосиф постарався про полотно, 
взяли вони тіло Ісуса обвинули його в полотно й поклали до гробниці, яку 
відпустив Иосиф. І, прикотивши великий камінь ВІДІЙШЛИ...
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Бх-muçulmanos convertidos ao cristianismo são 
condenados por “atividade religiosa ilegal”

Há várias formas de perseguição religiosa, especialmente contra os cristãos espa
lhados em várias partes do mundo. Nem sempre a perseguição ocorre através de atos 
brutais de violência, como infelizmente nos acostumamos a ver nos casos envolvendo 
os terroristas do Estado Islâmico, do Boko Haram e outros grupos extremistas islâmi
cos.

A perseguição religiosa também pode ser sistêmica. Isto é, envolver autoridades, a 
política e a cultura local. Este é o tipo de perseguição que utiliza os aparelhos do próprio 
Estado, ou seja, do governo, para oprimir uma determinada classe religiosa.

Em um certo país da Ásia Central, conforme noticiado pela organização Portas 
Abertas, que monitora os índices de perseguição religiosa em várias partes do mundo, 
esse tipo de perseguição está se tomando cada vez mais frequente. No último dia 19 de 
fevereiro, por exemplo, um grupo de ex-muçulmanos convertidos ao cristianismo foram 
a julgamento e três líderes deles foram considerados culpados de “atividade religiosa 
ilegal”.

A pena da condenação foram multas no valor de mil dólares para cada, equivalente 
à R$ 3.255 reais. Acontece que a média salarial na cidade é de 150 dólares (ou seja, 
aproximadamente 487 reais) por mês. O não pagamento dessa sentença pode acarretar, 
então, na prisão dos cristãos ou mesmo novas sanções do governo.

Após o incidente, a polícia local também alertou para que outros cristãos interrom
pam suas atividades na região, confirmando, assim, o ambiente de perseguição religiosa 
sistêmica sob a tutela do governo.

Pais amarram e torturam as próprias filhas por se 
converterem ao cristianismo: “Queremos seguir Jesus”

Nani, de 17 anos, e Nha 
Phong, de 16, são duas irmãs que 
moram em Laos, um país asiático 
da Indochina. Apesar de muito 
jovens, elas já possuem uma 
convicção de fé bastante sólida o 
suficiente para contrariar a forte 
cultura local de crença em várias 
entidades espirituais como possí
veis divindades, o animismo.

Ao ouvir uma pregação enten
deram a Verdade revelada em Jesus 
Cristo e decidiram se converter. No entanto, elas não esperavam que encontrariam resis
tência e perseguição dentro da própria casa, através dos seus pais.

“Quando fomos à igreja, nossa família ficou muito brava com a gente. Meu primo 
e meu sobrinho disseram que eu precisava voltar para minha antiga religião e me força
vam a sair da igreja”, disse Nani, segundo informações da organização Portas Abertas, 
que monitora a perseguição religiosa aos cristãos em várias partes do mundo.

Certa vez quando as duas foram para a igreja, sem perceber foram seguidas por 
cerca de seis membros da família, entre eles seus pais. Eles invadiram o templo e arras
taram as garotas do culto: “Eles nos amarraram e meu pai bateu na minha irmã, mas ele 
não me atingiu, eu não sei o motivo”, disse Nani.

Phong explicou que os familiares queriam que elas renunciassem a fé em Cristo, 
utilizando ameaças, o encarceramento e a tortura psicológica para isso:

“Eles me levaram para a casa de meu tio e me pediram uma outra vez: ‘Você ainda 
acredita em Deus?’ Eles me ameaçaram e me disseram que, a menos que eu renunciasse 
à minha nova fé, eles me manteriam amarrada”, disse ela.

Os pais das meninas não puderam conter a fé delas, pois viram que estavam decidi
das. Elas então foram libertas após quatro dias. Apesar da experiência traumática, as 
garotas disseram que ficaram com a fé fortalecida:

“Eu acredito que nossa força para permanecer firme é um presente de Deus. Deus 
nos deu a paixão de acreditar. Há um versículo da Bíblia em Efésios 6. Quando as pesso
as lutam no passado, eles usarão o escudo, e eu usarei o escudo para me proteger. Então 
eu tenho que colocar minha fé em Jesus”, disse Nani

В Індії вбили 52-річного священика Хав’єра Телакката. Він помер 1 
березня в лікарні після нанесених ножових поранень. Вбивцею виявився 
його колишній помічник в захристії.

Висвячений в 1993 році священик, впродовж семи років був ректором 
храму Куруішмала в архидієцезії Ернакулам-Ангамали сиро-малабарського 
обряду.

Це вже п’ятий католицький священик, вбитий у 2018 році. 18 січня в 
Малаві загинув о. Тоні Мукомба, 5 лютого в Мексиці вбили о. Гермаіна 
Муніз Гарсію та о. Івана Анорве Жеймса, а 22 лютого в Німеччині вбили о. 
Алаін-Флорета Гандулу, інформує wiara.pl.

Католикофобія, Переслідування, Церква 
справедливість і мир

ІСЛАМІСТИ НАПАЛИ НА КІЛЬКА ХРИСТИЯНСЬКИХ 
ПОСЕЛЕНЬ У КАМЕРУНІ

Ісламісти з
угруповання «Боко 
Харам» продовжують 
здійснювати атаки за 
межами Нігерії, де 
спочатку діяла ця 
терористична група, 
відзначили в
х р и с т и я н с ь к і й  
п р а в о з а х и с н і й  
організації «World Watch Monitor».

Нещодавно ісламісти атакували два села в північній частині Камеруну, 
недалеко від північно-східного кордону з Нігерією, в результаті чого одна 
людина загинула, а багато будинків були зруйновані вогнем. 23 лютого 
відбувся напад на Вірказу і Чебеке. Це була вже четверта атака «Боко 
Харам» на села в Камеруні цього року, повідомляє Християнський 
Мегапортал invictory.com.

Під час останнього нападу ополченці підпалили понад 100 будинків, 
католицьку церкву і школу. У  результаті пожеж загинула одна людина. 
Жителі, що вижили після нападу, розповіли «World Watch Monitor», що 
сталося в селах під час атаки ісламістів.

«Вони атакували Вірказу і Чебеке приблизно о 20.00. Спочатку ми 
почули постріли, а потім вони почали атаку», -  сказав житель села, що 
вижив після нападу і не хотів назвати своє ім'я через побоювання, що 
бойовики-ісламісти можуть знову атакувати цю місцевість.

За  його словами, коли бойовики «Боко Харам» прибули в села, солдати 
армії здалеку стріляли в них і нападники ненадовго припинили бійню, але 
коли постріли силовиків припинилися, нападники відновили підпали 
будинків, одночасно атакуючи два села. За  словами очевидців, опір 
бойовикам-ісламістам з боку сил безпеки було важко організувати, тому 
що район дуже важкодоступний.

Бойовики покинули цей район приблизно о 2 годині ночі, після чого 
«вони зникли через нігерійський кордон», розповіли місцеві жителі.

За  даними «BBC», 2017 року в Камеруні сталися 32 напади угруповання 
«Боко Харам», два в Чаді та сім у Нігері. Торік було менше транскордонних 
нападів (41), аніж 2016 року (47), але вторгнення ісламісти здійснювали в ті 
ж  три країни, всі вони межують з північно-східною Нігерією -  оплотом 
угруповання. У  2016 році в Нігерії бойовики «Боко Харам» скоїли 80 
нападів, а в 2017 році -  109. Цифри також показують, що щораз частіше 
нападники використовують смертників для нападів у Нігерії і Камеруні.

Раніше, в лютому, атака «Боко Харам» в Гітаве забрала життя шістьох 
людей, включаючи вагітну жінку. П'ятеро з жертв були християнами. 17 
січня бойовики «Боко Харам» підпалили чотири будинки в Дафіладо. 
Угруповання «Боко-Харам» також взяло на себе відповідальність за напад 
15 січня на Рум, в результаті якого чотири людини загинули після того, як 
бойовики штурмували село і підпалили будинки і дві церкви. Жителі 
постраждалих від дій ісламістів поселень відзначають, що бойовики хочуть 
помститися за контратаки з боку урядових сил.

До цьогорічних нападів бойовиків угруповання «Боко Харам» на 
Камерун регіон переживав період відносного спокою. Останній напад було 
скоєно в серпні 2017 року, коли ісламісти з «Боко Харам» викрали шістьох 
братів і сестер з Москоти, убивши їхнього батька. Усі діти, віком від трьох 
до п'ятнадцяти років, пізніше зуміли втекти, коли їхній охоронець заснув. їх 
знайшли і передали військовим з армії Камеруну.

Переслідування
Камерун
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13 ОСІБ ЗАГИНУЛИ ВНАСЛІДОК ЗІТКНЕНЬ МІЖ 
ХРИСТИЯНСЬКОЮ І МУСУЛЬМАНСЬКОЮ молоддю

В НІГЕРІЇ

Щонайменше 13 осіб загинули внаслідок зіткнень між християнською і 
мусульманською молоддю в центральній Нігерії, заявили 28 лютого в поліції 
у зв'язку з одним з останніх епізодів насильства в регіоні.

Черговий спалах насильства розпочався в понеділок, 26 лютого, в 
громаді Касуан Магані в штаті Кадуна, приблизно за 45 кілометрів від 
столиці штату Кадуна, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com

Конфлікт призвів до загибелі 13 осіб, багато будинків і магазинів 
спалили, розповів в інтерв'ю AFP комісар поліції штату Кадуна Остін Івар.

Місцеві ЗМ І стверджують, що кількість загиблих внаслідок зіткнень 
значно більша, аніж вказує поліція.

Остін Івар також заявив, що заарештували 20 осіб, підозрюваних в участі 
в безладах, а для придушення насильства задіяли війська та поліцію.

«Місце зараз спокійне. Вчора я був у селі, щоби попросити громаду і 
традиційних лідерів звернутися до протиборчих юнаків із закликом «вкласти 
в піхви свої мечі»», -  додав Остін Івар.

Розпочалося розслідування інциденту.
Центральна Нігерія -  це регіон, де переважно мусульманська північ 

країни «зустрічається» з християнським півднем, і напруженість у 
відносинах між двома громадами часто перетворюється тут у смертоносне 
насильство. У  регіоні за останні місяці також спостерігається відновлення 
насильства між кочовими мусульманськими пастухами і переважно 
християнськими фермерами, хоча ці зіткнення в основному пов'язані з 
природними ресурсами, а не з протистоянням на релігійному ґрунті

Переслідування
Нігерія

ПАПА: ВІРА ТА РЕЛІГІЯ -  НЕ ВИДОВИЩЕ. 
НАМАГАЙМОСЯ ДУМАТИ ПО-БОЖОМУ

Релігія та віра -  не спектакль. На цьому наголосив Папа Франциск, 
коментуючи під час ранкової Святої Меси в «Домі святої Марти» у 
понеділок, 5 березня 2018 р., розповідь з Другої Книги Царів про зцілення 
сирійського воєначальника Наамана та Ісусові слова про те, що «жодного 
пророка не приймають у його батьківщині».

Святіший Отець пояснив, що під час Великопосного шляху Церква 
спонукає нас замислитися над наверненням мислення, а не л и т е над 
наверненням вчинків і почуттів. «Церква каже нам, що повинні навернутися 
наші вчинки, й говорить нам про піст, милостиню, покаяння. Це навернення

діл: чинити нові діла в християнському стилі, що є стилем, почерпнутим з 
блаженств чи 25-ї Глави Євангелії від Матея», -  сказав він, продовжуючи:

«Церква також говорить нам про навернення почуттів, які також повинні 
навернутися. Згадаймо, наприклад, притчу про Милосердного Самарянина: 
навернутися до співчуття. Мати християнські почуття. Навернення у 
вчинках, навернення у почуттях, а сьогодні вона говорить нам про 
“навернення мислення”: не л и т е того, про що ми думаємо, але також як 
думаємо. Чи я думаю по-християнськи чи по-язичницькому?».

У  Старому Завіті розповідається про те, як сирієць Нааман, уражений 
проказою, прибув до пророка Єлисея, шукаючи зцілення, а той через 
посланця сказав йому сім разів скупатися в Йордані. Вважаючи, що води 
Дамаску є не гіршими від ізраїльських, Нааман розгнівався й зібрався 
повернутися додому з нічим. Він, за словами Папи, очікував якогось 
видовища, але «Бог зцілює інакше». Щось схожого трапилося з Ісусом, коли 
він повернувся до Назарету. Спочатку люд був вражений, здивований, 
задоволений...

«Але ніде не забракне пліткаря, який почав говорити: “Але ж  то син 
столяра. Чого він нас навчає? В якому університеті він цього навчився? Так 
це ж  син Йосифа”. Розпочалося співставлений думок і змінилася поведінка 
людей: вони забажали вбити Його. Від захоплення, здивування перейшли до 
бажання вбити», -  зауважив проповідник, пояснюючи:

«Також і вони прагнули спектаклю: “Нехай зробить те, що, як 
розказують, зробив у Галилеї, і ми повіримо” . А Ісус пояснює: “Направду 
кажу вам: жодного пророка не приймають у його батьківщині” . Бо ми 
противимося думці про те, що хтось може нас поправляти. Щоб це чинити, 
він повинен влаштувати видовище. А релігія -  це не видовище, віра -  не 
спектакль. Вона є Божим словом і Святим Духом, Який діє в серцях».

Як підкреслив Святіший Отець, Церква заохочує нас змінити спосіб 
думання. Адже можна вимовляти Символ віри та всі церковні догми, але 
якщо не робити це «з християнським духом», воно нічого не вартуватиме. А 
«християнський спосіб думання», за його словами, не є «звичним» для нас, а 
тому також і наш «спосіб вірити» потребує навернення.

«Можемо поставити собі запитання: “3  яким духом я думаю? З  
Господнім чи своїм, думаю як спільнота, до якої належу, як моя групка чи 
суспільний клас, як політична партія, до якої належу? З  яким духом я 
думаю?” . Слід визначити, чи дійсно думаю згідно з Божим духом та просити 
благодаті розрізнення і навернення мислення».

Джерело: 
радіо Ватикан

Via-Sacra: Papa confia aos jovens as 
meditações no Coliseu

O Papa Francisco quer escutar 
os jovens e a eles decidiu confiar 
as meditações da Via-Sacra da 
Sexta-feira Santa no Coliseu.

O prof. Andréa Monda, 
docente de religião, jornalista e 
escritor, recebeu a missão de esco
lher um grupo de jovens e reunir 
suas reflexões. A notícia foi divul
gada esta quinta-feira pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

Sínodo
No ano em que a Igreja dedica espaço aos jovens no Sínodo do próximo outu

bro, o Pontífice pediu que a Paixão de Cristo fosse meditada pelas novas gerações 
e assim 15 jovens estudantes e universitários meditaram sobre as 14 estações.

Não é a primeira vez que os jovens são convocados para esta missão. Cinco 
anos atrás, Bento XVI fez o mesmo pedido desta vez ao patriarca de Antioquia 
dos maronitas, card. Béchara Boutros Raí', que com a juventude libanesa deu voz 
às aflições dos povos do Oriente Médio.

Temas
O prof. Monda afirmou que aconselhou os jovens a não se deixar condicionar 

pela “grandiosidade” do desafio, a não se preocupar em escrever textos teológi
cos, mas que expressassem seus sentimentos.

Entre os temas apontados, emergem a injustiça, o escândalo do mistério de 
Cristo, o paradoxo da Cruz, a força de Jesus em se reerguer, os migrantes despidos 
de condições dignas e a difícil aceitação da morte.

No dia 30 de março, a Via-Sacra no Coliseu com o Papa Francisco terá trans
missão ao vivo do Vatican News, com comentários em português.

Por Vatican News



МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Добре слово -  найкращий лік

В однієї сім’ї була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 
п'ять років, вона тяжко 
захворіла: простудилась, 
почала кашляти й танула 
на очах. Біднятко терпіло 
й родичі терпіли з нею.
Лікували, доглядали, /  
пестили, але нічого не 
помагало. Дівчинці не 
покращувало.

До нещасної дитини 
почали приходити родичі:
Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі, сусіди, ближчі й дальші друзі. Кожен 
приносив щось смачне й поживне: липовий мед і солодке коров'яче масло, 
свіжі лісові ягоди й горіхи, перепелині яєчка й бульйон з курячого 
крильця. Приносили що хто міг для нещасної хворої дитини. Кожен 
говорив:

-  Треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям і хвороба 
втече в ліси й на болота.

Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й 
горіхи, перепелині яєчка й бульйон з курячого крильця. Мала всього 
солодкого й смачного подостатком, але нічого не допомагало - дівчинка 
вже ледве вставала з ліжка. Всі журилися недугою маленької, одні радили 
це інші те, ще інші тамте, але нічого не помагало. Дівчатко хворіло й 
ставало її все гірше й гірше.

Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав:
-  Чогось їй не вистачає. А чого - і сам не можу зрозуміти.
Аж тут відкрились двері і в хату ввійшла прабабуся Олі - столітня

Надія. Про неї родичі були майже забули, бо багато років сиділа 
прабабуся Надія в хаті, нікуди не виходила, так як би її не було в хаті. 
Нікому не заважала, от собі так тихенько проживала, молилася і дожидала 
своєї кончини. Але почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати 
її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олину руку в свою, 
зморшкувату і маленьку, й сказала:

- Немає в мене, дорогенька Олю, ні медових стільників, ні солодкого 
коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає ні 
перепелиних яєчок, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. 
Принесла я тобі, мила моя правнучко, один-єдиний подарунок: сердечне 
бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці - щоб ти, моя 
квіточко, видужала й знову раділа ясному сонечкові.

- Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що 
маленьке Олине серце забилось частіше, щічки порозвішали, а в очах 
засяяла радість.

- Ось чого не вистачало Олі,- сказав дід Опанас. Доброго слова.
Від тої хвилини Олі все ставало краще і за кілька днів вона вже була 
здорова й могла забавлятися і радіти в хаті й на подвір’ю як колись.

- Не так солодощі чи якісь особливі подарунки важні для людського 
серця, тим більше для серця дитини, а солодкі й милі слова. Вони 
приносять і здоров’я і радість і щастя.

Засм ійся
Зі життєвої мудрості діда Опанаса: - Друзі приходять і відходять.

Вороги накопичуються.
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Вихователька в дитячому садку запитує:
- Діти, назвіть домашнього чотириногого друга. Хто може? От ти, 

Сашко, скажи!
- Ліжко!

- Що це ти намалював, Іване?
- Зайця і мисливця.
- Ото мисливець?
- Так.
- А де ж заєць?
- Утік.

Івасик прийшов у школу чомусь 
інакший як іншими разами, виглядав 
дуже блідий.

- Ти занедужав? -  запитав учитель.
- Ні, сьогодні мене мама вимила.

П и ш е  Ю зьо Ш и л о
Дай вам, Боже, всього доброго,
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Вже не дуже давно про той асунто писавим. Але мені пареси жи багато 
людей не читали або не зрозуміли або може ще думали жи писавим не про 
них а про сусідів. Але хочу ще раз висказати моє здивування або може й 
інконформасом ком ума койза ки аконтеси инь алґумас носас іґрежас. В 
церкві лавків багато, порозкидані по всіх кутках і по цілій церкві. А під 
стінами ума філа де жинти. Інтересанте, на фринти повно лавок де можна 
сісти й си ажоеляр, але вони порожні й ном сий проки люди сібоят там 
сидіти, Перґунто сам себе: проки люди так сібоят бути на переді в церкві? 
Не знаю. Поде сир жи імітуют того митаря жи в храмі був під дверима й 
сімолив “Боже милостивий будь мені грішному” і не хочут імітувати 
фарисея жи стояв на переді й сівихвалював перед Богом жи він добрий, а не 
такий як той митар там атрайз дас портас. Нисси казо найбільший фарисей 
мав би бути вотец який на самім переді, при престолі, а служачі то малі 
фарисейчики. Ну, си é ансінь, то парабинс для тих жи такі покірні й не 
фарисеї. Але пареси жи воно не так. Пареси жи то вже такий костуме в 
церкві сіховати атрайз дос оутрос і на відправах стояти кванто майс лонже 
до алтар. То де фато так паскудно робити, сіховати поза плечі єнших і може 
думати жи так сісховают від Бога або бояться жиби єнші на них сінедивили 
чи щось подібне. Інтересанте є іссо жи там де нарід майс сімплес і умілде, 
нас колоніяс, там инь прімийро луґар нарід окупа ос банкос да френти, а там 
де інтеліжинсія, панство, там инь прімийро луґар ос ки си асям імпортантес, 
си искондинь нос банкос ди трайз. Це аконтеси не в неділі і в свита, бо 
тогди всі лавки повні, але нос діяс ди семана, квандо тинь поука жинти, то 
вотец там при престолі правит як якийсь сирота, сам, а там нос фундос, 
далеко-далеко від вотця вірні. Сімплезминти ном да пра компрендир чому 
люди так собіят бути майс перто до алтар.

Ум піязіньо дуже не любив ір пра іґрежя, все плакав і протестував коли 
його мама кликала йти до церкви. Мама сіпоскаржила пра катесіста жи 
хопець не любит йти до церкви. Коли катесіста спитали його проки не 
любит ходити до церкви, юц сказав жи не любит коли його тєгнут в церкві 
на передні лавки, бо він хотів би бути як старші й стояти атрайз під 
дверима.... Так воно є жи коли нарід сітисне но фундо да іґрижя і залишає 
луґарес да фринти вазівс, це тикже до такого тєгне і дітей і вони не 
розуміют чому то вони мусят бути на фринти, а старші ла бинь атрайз. Комо 
серія боніто, коли би батьки з дітьми займали перші місця на фринти?! Це 
було би файніше як згортати дітвору на переді, а старшим сітиснути но 
фундо да іґрижя. Або було би талвийз ще файніше коли би діти були на 
фринти, а зараз за ними їх батьки пра вир як їх діти сіповодят в церкві й 
пізніше їх хвалили коли вони файно сісправували або зганити коли вони 
там на переді гирштикували. Муйто мельор прос пайс куйдар дос фільос як 
прос професорес або прос катесістас. Батьки можут багато більше 
допильнувати дітей як катісістас. Але це лише така сужестом моя. Знаю, жи 
не поможе про таке думати й вогорити, бо воно й так сінеприйме...

На все добро, всєм вам.
Ваш Юзьо Шило

ЖИТТЯ НАВЧАЄ
Навіть т і, я к і 
посвячують багато часу 
на молитву, я к  монахи і  
монахині, нераз 
відчувають в серці 
порожнечу. Багато людей, стали святими 
не тому, бо почувалися святими, але 
тому бо виконали свої м алі обов'язки й 
перебували злучені з Богом в молитві. Так 
і  ти можеш бути з Богом й виконувати 
свої щоденні зобов'язання.


