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Як би Бог жив на моїй вулиці, то я 
впевнен Його будинок був би великім. В 
ньому було б багато кімнат для усіх вдовиць 
та сиріт, котрі там житимуть. Це буде їх 
дім, а не якийсь інтернат з решітками на 
вікнах. Я впевнен, що в кімнатах повинні 
бути вікна, щоб було багато світла. Будинок, 
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напевне, буде старим та відремонтованим, а 
не новим, з пластику. Кругом будинку буде 
красива біла огорожа, це щоб діти були в 
безпеці. В огорожі повинні бути ворота, які 
легко відчинити, щоб люди запрошені могли 
ввійти. Зла собака не буде гавкати та лякати 
людей.

Я впевнен, що багато людей жили б у 
Божому домі, тому що Богові не до вподоби 
бути одному. Він не самотній Бог. Ніхто не 
буде плакати на самоті у своїх кімнатах 
темними ночами, або за обіднім столом над 
тарілкою підігрітою консервованого супу. Ні, 
всі люди будуть їсти разом, бо хтось готую 
їжу, а хтось прибирає, але всі вони будуть 
разом.
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Вони б запросили усіх в моєї вулиці 
на особливу святкову вечерю. Запросили 
б і бідну пару в невеличку кімнату, і 
каліку, і кульгавого хлопчика зі смішними 
покривленими в середину ніжками. А сліпий, 
так, всі знали як його звати, та він повсякчас 
приходив. За столом завжди було місце для 
всіх, але ж не всі прийшли. Поважні люди 
ніколи не приходили, тому що в них були 
дуже важливі справи, могли б прийти, але не 
прийшли.

Божий дім завжди буде чистим. Подвір’я 
Бога завжди буде чистим. Та весь мусор буде 
прибраним з вулиці, де живе Бог. Ви могли б 
сказати, що хтось піклується про це.
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Ах, как хочется вернуться
Ах, как хочется ворваться в городок
На нашу улицу в три дома
Где все просто и знакомо, на денек
Где без спроса ходят в гости
Где нет зависти и злости, милый дом
День  рождение справляют
И навеки провожают всем двором

Время, время, кружат снеги
И разъехались соседи, кто куда
И когда дома сносили
Мы с тобой, мой друг, шутили: “Не беда!”
Раз в году письмо скупое
Поздравление с рождеством и долгих лет
Ровно восемь мелких строчек
И другой какой-то почерк, все, привет

Ах, как хочется вернуться
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Ах, как хочется вернуться
Ах, как хочется ворваться в городок
На нашу улицу в три дома
Где все просто и знакомо, на денек
Где без спроса ходят в гости
Где нет зависти и злости, милый дом
День рождение справляют
И навеки провожают всем двором

Лишь во сне приходят лица
Не узнать и половины, ярок свет
Год прошел, почтовый ящик
Открываю — две газеты, писем нет

Ах, как хочется вернуться
Ах, как хочется ворваться в городок
На нашу улицу в три дома
Где все просто и знакомо, на денек
Где без спроса ходят в гости
Где нет зависти и злости, милый дом
День рождение справляют
И навеки провожают всем двором
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Ми всі живемо разом
Ми, які написали цю статтю, насправді живемо 
разом, як велика родина. Ми поділяємо все 
що маємо, бо воно в нас спільне. Ми схожі на 
перших учнів першого століття. Біблія чітко 
говорить про першу церкву: « А всі віруючі 
були вкупі, і мали все спільним». (Дії 2:44) Далі 
описується, як у них було одне серце і душа, 
і що серед них не було нужденної людини, бо 
вони віддали все своє майно, щоб задовольнити 
потреби своїх духовних братів і сестер. (Дії 4:32-
35) Деякі люди кажуть, що це життя було лише 
в першому столітті, але ми живемо таким чином 
вже понад 40 років. Ви можете приїхати та 
переконатися на власні очі в будь-якій з наших 
громад у багатьох країнах.
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