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Сучасний світ кидає християнству виклики, які нашим попередникам 
навіть і не снилися. Через засоби масової інформації, комунікації, 
особисте спілкування, загалом, через усі можливі шпарини, молоде 

покоління християн «завантажується» принципами новітньої моралі. Котра 
здебільшого ліквідує будь-які моральні цінності. Старшим людям багато 
сучасних проблем були зовсім невідомими. Старше покоління зростало 
в період, коли норми моралі регулювала держава, радянська, до речі. 
Інформація суворо фільтрувалася, інтернету взагалі не існувало. Всілякі там 
збочення і аморальна поведінка переслідувалися законом. 

Віра християн старшого віку форму-

валася саме за таких, відважуся сказати, 

сприятливих часів, якщо не брати до уваги 

переслідування.

Свобода, яка настала на початку 90-х, 

відчинила двері для віри в Бога, але, на 

жаль, і для гріха. Християнська молодь 

третього тисячоліття формується в цілком 

інших моральних умовах і в іншому суспіль-

ному оточенні. Вона перебуває буквально 

під шквалом усіляких диявольських спо-

кус. У сучасної молоді з’явилося багато 

проблем, котрих у старшого покоління 

або було набагато менше, або взагалі не 

існувало. Скажімо, депресію називають 

хворобою третього тисячоліття. Залежність 

від комп’ютерних ігор — проблема сучас-

ності. Гомосексуалізм — набирає обертів в 

останні десятиліття. І молоді часто ставлять 

собі питання: як вистояти у випробуваннях? 

Наважуся сказати, що сьогодні берегтися 

від спокус значно важче, ніж у 60-х.

Сьогодні молодих християн хвилюють 

запитання, на які вони часто не можуть 

отримати відповіді від дорослих. Інколи їм 

соромно запитувати про певні речі, тому 

що інтуїтивно хлопці та дівчата очікують 

на нерозуміння й осуд. Багато представ-

ників молодого покоління, на жаль, не 

витримали натиску сучасних спокус: якоїсь 

миті вони збочили, спіткнулися, можливо, 

навіть упали й тепер не можуть підвестися. 

Ця молодь приховує свій справжній стан 

від старших, тому що не сподівається на 

допомогу.

«Якби мені мати чарівну кнопку!» — 

почув я якось бажання одного брата. Навіщо 

йому потрібна така кнопка? Логіка досить 

проста: спадає на розум гріховна думка, 

а ти натиснув кнопку — і все минулося, і 

не вабить тебе гріх. Проблемою молодого 

чоловіка, якого я згадав, є потяг до вживання 

пива, з яким він іноді з успіхом, а інколи без-

успішно продовжує боротися.

Я переконаний, що ті молоді християни, 

котрі піддалися якомусь гріху, не відмови-

лися б від такої чарівної кнопки, яка б допо-

магала долати диявольські спокуси. Багато 

з цих людей роками живуть подвійним 

життям і від цього їм надто важко. В церкві 

вони — одні, а наодинці або в іншому місті 

— зовсім інші. І ці хлопці та дівчата змучи-

лися в пошуках виходу, оскільки не знають, 

що з ними насправді відбувається. Чому 

потяг до гріха такий сильний, що робити, 

щоб вистояти у спокусах, які є вкрай важким 

випробуванням віри?

На сторінках журналу, який ви тримаєте 

в руках, ми надрукували історії людей, котрі 

зазнали у своєму житті непростих випро-

бувань і залишилися вірними. Або ж боро-

лися зі спокусою і подолали її, знайшовши 

вихід у вірі в Бога. Ці люди не користувалися 

чарівною кнопкою. Вони поклали надію на 

Господа, взявши приклад з Нього.

Коли Ісус Христос перебував на землі, 

Його також спокушав диявол. Але Хрис-

тос вистояв. У Біблії сказано: «ми маємо 

не такого Первосвященика, що не міг би 

співчувати слабостям нашим, але випро-

буваного в усьому, подібно до нас, окрім 

гріха»(Євр. 4:15).

Саме тому, що Ісус Христос витерпів усі 

спокуси і вийшов із них переможцем — ми 

також можемо вистояти. 

Через Своє Слово Господь відкриває 

нам, як перемагати спокуси і терпіти випро-

бування. Він бажає, щоб ми долали ці труд-

нощі з Його допомогою: «На вас найшла 

лише людська спокуса. Але вірний Бог не 

допустить, щоб ви спокушалися понад міру, 

бо при спокусі дасть і вихід, аби ви могли її 

перенести» (1 Кор. 10:13). Ці слова сповню-

ють надією серця тих, хто ще й досі бореться 

зі спокусами. 

Варто пам’ятати, що ця боротьба не 

припиниться доти, доки ми не зустрінемося 

з нашим улюбленим Господом. Проте на 

небі буде зовсім інша ситуація: «Оселя 

Бога з людьми, і Він житиме з ними! Вони 

будуть народом Його, і Сам Бог буде з ними, 

і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не 

буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані 

болю вже не буде, бо перше минулося!» 

(Об’явлення 21:3-4).

Бажаємо вам мужності й міцної віри на 

шляху боротьби.

Олександр Чмут, 

керівник ТСР в Україні



Метою ТрансСвітового Радіо є допомога Церкві у виконанні 
великого доручення нашого Господа Ісуса Христа «іти і навчити 
всі народи», використовуючи і надаючи для цього засоби масо-
вої інформації

• для проголошення Євангелії спасіння якомога 
більшій кількості людей

• для настановлення віруючих в біблійних істинах та у 
веденні Христоподібного повсякденного життя

• у всьому цьому бути прикладом у наших кооператив-
них та внутрішніх стосунках
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Випробування стало 
благословенням

ТСР-Монте-Карло розпочало трансляцію передач 
у жовтні 1960 року. Одним із пріоритетів 
радіостанції було мовлення на арабський світ. 

Батьки засновника ТСР Пола Фріда, Ральф та Мілдред Фрід, 
протягом багатьох років здійснювали служіння серед араб-
ського населення. Пол і Руф Фрід продовжили працю, яку роз-
почали батьки. Мрія Пола і Руф полягала в тому, щоб Близький 
Схід почув Євангеліє за допомогою радіо. Бог здійснив цю 
мрію, і 1961 року арабські передачі почали виходити в ефір.

У Лівані, завдяки відносному політичному 

нейтралітету, з’явилася перспектива заснування 

християнської радіостудії. Перші програми готувало 

австралійське подружжя Стівенсонів, яке здійсню-

вало служіння в Бейруті. А потім Господь вислав на 

ниву Божу пасторів та вчителів, котрі записували 

свої проповіді. Створювалися також християнські 

пісні, які використовували у передачах. Крім того, 

деякі партнери готували власні програми, які були 

частиною розкладу ТСР. 1968 року ТСР-Ліван офі-

ційно зареєстрували. А також було закінчено обла-

штування студії. 

Однак в середині 70-х років у Лівані розпо-

чалася громадянська війна. Різні політичні партії боролися за контроль над 

країною. Одній із цих політичних сил потрібна була радіостудія. Декілька 

озброєних осіб увірвалися до офісу ТСР і наказали директору піти. Озброєні 

чоловіки пообіцяли, що вб’ють керівника ТСР, якщо він спробує поверну-

тися. І подальші спроби повернути студію були марними. 

 Ця сумна подія стала кінцем роботи ТСР у Лівані, однак трансляція 

християнських передач… тривала! Протягом багатьох місяців після того, як 

студію ТСР було захоплено, наші арабські колеги продовжували отриму-

вати повідомлення від ліванських християн, що люди… слухають програми 

ТСР! Як виявилося, політична партія, котра захопила офіс, не мала власного 

матеріалу для трансляції в ефірі. І оскільки на студії залишився великий архів 

християнських передач, їх і почали транслювати. Майже весь день слухачі 

мали можливість чути не політичну пропаганду, а християнські програми! 

Бог перетворив випробування на благословення.

Згодом арабське служіння ТСР було переведено в Монте-Карло, і колек-

тив авторів готував передачі саме там. 

Сьогодні програми ТСР створюють у двох країнах на Близькому Сході. Там 

само здійснюють роботу зі слухацькою кореспонденцією. Християнські радіопе-

редачі можна почути на всьому Близькому Сході, а також у Північній Африці.

Цікавий факт про ТСР

 Фото на титульній сторінці: Анатолій Назаренко



Галина Борисовна, расскажите немного о своей 
семье. Знали ли Ваши родные о Боге?

Я родилась в 1945 году в Ленинграде. Семья у меня была 

неверующая. Мама преподавала в институте, папа работал 

инженером. Никаких верующих родственников у меня не 

было. Бабушка по маминой линии была бывшей учитель-

ницей, очень творческим человеком. Она умерла, когда мне 

было 6 лет, но она заложила во мне тягу к творчеству. С чет-

вертого класса увлеклась театром, и не о чем другом, кроме 

поступления в театральный институт, не мыслила даже. 

 Как Вы пришли к Богу?
Я была активной пионеркой, потом комсомолкой. О Боге 

не задумывалась. Вообще во мне было много активности и 

энергии. Порой она била через край. В театральный институт, 

о котором мечтала, я не поступила, за что сейчас искренне 

благодарю Бога, а способности к точным наукам, видимо 

передавшиеся от родителей, и их настоятельные просьбы 

вынудили меня поступить в технический ВУЗ. Я училась в 

нем, но занятия самодеятельностью не оставляла. Потом 

вышла замуж, родился ребенок. Жизнь была бурной, о Боге 

задумываться было некогда. Хотя очень хорошо помню, как 

лет в 30 зашла в католическую церковь и впервые услышала 

проповедь. Она была на притчу о талантах. Было интересно  

и не более…

 Много раз за это время меняла места работы. Все искала 

себя. Работала и инженером на опытном заводе, и заведую-

щей лабораторией в институте, и директором студгородка, и 

администратором пригородной гостиницы. Пока, наконец, 

Господь не привел меня на «хлебное» место… в Горжи-

лобмен. Место действительно оказалось хлебным, потому 

что, работая там, я впервые в жизни взяла в руки Хлеб 

жизни — Новый Завет. А дело было так. Это был конец 

1990 года. Уже начали открыто говорить о Боге и с экранов 

телевизоров, и по радио, да и так, среди знакомых начала 

подниматься эта тема. Я пошла в церковь и купила Новый 

Завет, не зная, что он составляет только часть Библии. Не 

смогла понять сноски на параллельные места и обратилась 

за разъяснением к вахтеру Горжилобмена, который, как мы 

все знали, был верующий и все время читал эту Библию. 

Он пригласил меня прийти за разъяснением в церковь и дал 

адрес. Пошла не сразу, все оттягивала. И когда уже стало 

неудобно перед этим вахтером, решила сходить по указан-

ному им адресу. И сразу же, в первое посещение 3 февраля 

1991 года я покаялась. Слово Божье так сильно коснулось 

моего сердца, что я не помню как, вышла вперед и стала на 

колени. Было мне тогда 45 лет. Кстати, в том же году пришла 

к Богу и моя мамочка в возрасте 78 лет! 

 Как Вы стали работать на ТрансМировом Радио? 
Путевку, если можно так сказать, на радио дало мне хрис-

тианское общество «Библия для всех», где вначале я работала 

просто поваром. Постепенно я стала там делать передачи о 

книгах, выпускаемых этим издательством для радио «Теос». 

Потом 6 лет работала на христианском радио «Мария» в 

Санкт-Петербурге, а затем Бог привел меня в 2004 году на 

«Трансмировое радио», где я с большой радостью тружусь в 

настоящее время. По-прежнему продолжаю делать передачу 

о христианских книгах под названием «Моя домашняя библи-

отечка». В программе «Люди, взятые в удел» я знакомлю 

слушателей с историями христиан, жизни которых Господь 

использовал для Своей славы. Это известные миссионеры и 

проповедники, а также простые, не всегда известные многим 

люди, но которые прошли свой жизненный путь, сохранив 

веру. Все эти люди могут быть нам примером и сегодня. В про-

цессе подготовки этих программ я и сама получаю большое 

укрепление своей веры. Я являюсь также ведущей в прямом 

эфире семейной программы «Мой дом и я», в которой мы 

обсуждаем вопросы семьи и брака в свете христианского 

вероучения. В программе нет постоянных участников. Это 

некий разговор «по душам» за чашкой чая. В основном ее 

участники — семейные пары, которые говорят о конкретных 
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семейных проблемах через призму сво-

его восприятия и христианского опыта. 

Это также семейные консультанты, 

различные специалисты (врачи, психо-

логи, педагоги), иногда приглашаю детей 

и подростков на задушевный разговор о 

делах семейных. 

Что побудило Вас создать 
передачу «Когда одолеют тебя 
испытания»? Почему такое 
название? 

Толчком к созданию передачи «Когда 

одолеют тебя испытания» (в основе этого 

названия лежат слова всем известного 

христианского гимна) послужило мое 

давнее знакомство с одной сестрой, у 

которой на руках было два очень тяжелых 

сына-инвалида. Кроме того, у нее самой 

после перенесенного в детстве полиомиелита одна рука прак-

тически не действует. Но Господь через ее старшего сына-

инвалида, который первым пришел к Богу, привлек ее к Себе 

и дал совершенно другое видение выпавших на ее долю стра-

даний. К сожалению, пока она не решается принять участие 

в этой передаче, но благодаря ее истории в эфир вышло уже 

более 300 историй других людей. 

Что Вы хотите донести людям посредством 
этой передачи? Есть ли какие-то особые отзывы 
о ней?

Тема страданий волнует всех и всегда. От праведного Иова 

до людей нашего времени. Волнует верующих и неверующих. 

Но у нас, верующих, есть Тот, Кто помогает нам пройти, пере-

нести, принять любые выпавшие на нашу долю испытания. У 

нас есть вера, надежда, любовь. И это помогает нам по-иному, 

чем неверующие люди, смотреть на страдание. Я получаю 

много писем с отзывами на эту передачу. Получаю и свидетель-

ства от самих слушателей. На основе этих свидетельств тоже 

вышло немало выпусков. Услышав нужды других, совершенно 

незнакомые люди начинают молиться, инте-

ресуются, как дальше складывается судьба 

участников передачи. Эти программы очень 

помогают мне самой, укрепляют меня в 

трудные моменты жизни. Помогают прини-

мать то, что пришло в мою жизнь, помогают 

выстоять.

Какое испытание в Вашей жизни 
было самым тяжелым?

Три года назад и в мою жизнь при-

шло тяжелое для меня испытание. Я потом 

также поделилась этим в одном из выпусков 

программы «Когда одолеют меня испытания». 

Моя мамочка, которой было 94 года, уже 9 

месяцев была прикована к постели, ее нельзя 

было надолго оставить одну без присмотра. Но 

в моменты, когда она засыпала, я ненадолго 

могла «выскочить» из дома, сходить в мага-

зин, раз в неделю посетить церковь. Это случилось в воскресенье. 

Я возвращалась домой из церкви, когда в подъезде на меня напал 

грабитель, отнял кошелек и при этом очень сильно избил меня пал-

кой по голове. Все лицо было сплошным синяком, сильное сотря-

сение мозга. Врачи прописали мне постельный режим. И в это 

время моя мама падает с кровати. А у меня даже нет сил ее поднять. 

Муж находится за городом за много километров. Зову соседей. Они 

помогают положить ее на кровать. И после этого мамочка впадает 

в бессознательное, но при этом очень тревожное по внешним про-

явлением состояние. Она мечется по кровати, пытается встать. Это 

продолжалось 9 дней. И все эти 9 дней я не отходила от нее. Пери-

одически, когда было совсем невмоготу, то ей, то мне вызывали 

«скорую». Знакомая сестра приходила и делала мне уколы. Другая 

сестра читала мне по телефону Библию, поскольку я из-за сотрясе-

ния мозга не могла этого делать. Я только молилась и просила сил. 

Мамочка умерла, и мне еще пришлось взять на себя организацию 

похорон, ходить пешком на большие расстояния и в 

разные инстанции. Я уповала только на помощь Бога. 

И Он помог мне. Я быстро восстановилась физически, а 

духовно получила большое укрепление своей веры, так 

как просто реально ощущала в это время присутствие 

Божье в своей жизни. Я просто цеплялась за Него обе-

ими руками. Меня очень трогают слова из 87 Псалма: 

«Проходя долиною плача, они открывают в ней источ-

ники, и дождь покрывает ее благословением».

Оставьте, пожалуйста, свое пожелание 
нашим слушателям и читателям.

Мое пожелание всем нашим радиослушателям 

(и читателям). Не смущайтесь и не приходите в ужас 

от выпадающих на вашу долю испытаний. У каж-

дого из нас есть та «долина плача», которую всем 

нам надо пройти. Но пройти ее мы можем только 

вместе с Богом, надеясь на Его помощь и утешение. 

И тогда в нашу жизнь придет Его благословение, 

которое «обогащает и печали с собою не прино-

сит» (Пр.10:22)

Наталья Ищенко

Не смущайтесь и не приходите 
в ужас от выпадающих на вашу 
долю испытаний. У каждого 
из нас есть та «долина плача», 
которую всем нам надо пройти. 
Но пройти ее мы можем только 
вместе с Богом, надеясь на Его 

помощь и утешение. 

Г.Шаинская и семья Кириенко
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СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Средняя Азия — сердце Азиатского 
континента — остается неизведанной 
частичкой для любопытного Запада. 

Высокие хребты Памира охраняют ее Восток, 
а необъятные пустынные степи сторожат 
безлюдье у западного входа. Географически 
сюда относятся районы Ирана, Афганистана, 
Пакистана и Китая, но пока никому еще 
не удалось установить точные границы 
Средней Азии. И все-таки, в общепризнанном 
лексиконе сюда относят пять стран с окон-
чанием на «стан»: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 
Всех их объединяет одна и та же религия — 
ислам — порой смешанный с традиционной 
местной культурой и превратившийся в 
народный ислам. 

История
Столетиями этот уголок мира был 

центрально-основным. В культуре 

этих народов оставили следы Алек-

сандр Великий, Марко Поло, Чингис-

хан и арабские кочевники. Различные 

религиозные взгляды и военные армии 

сталкивались тут часто в борьбе за свое 

могущество. Столетиями пульсирую-

щая торговля соединяла Восток с Запа-

дом вдоль Великого Шелкового Пути. В 

19-ом столетии страны «стана» стали 

частью России, а потом и Советского 

Союза, что стало причиной их изоля-

ции от контактов с Западом. Иосиф 

Сталин переместил межи их границ в 

пользу укрепления сил Союза и осла-

бления местного влияния. Это послу-

жило поводом ко многим этническим 

конфликтам и разногласиям, которые 

сохранились и до сегодняшнего дня.

Великий шелковый путь

6 Т С Р  у  с в і т і



Великий Шелковый Путь
Такое название носит караванная 

дорога, связывающая Восточную Азию 

со Средиземноморьем. В основном 

по пути транспортировался шелк из 

Китая, с чем и связано его название. 

Множество дорог Шелкового Пути 

проходят по нынешней Средней Азии; 

тут процветала купеческая торговля 

более 2000 лет между 3-им столетием 

до нашей эры и 16-ым столетием нашей 

эры. Пряности, золото, серебро и шелк 

были продуктами тех античных база-

ров. Великий Шелковый Путь стал мес-

том встречи восточных и западных куль-

тур, христианства и ислама, а также 

местом обмена технических и научных 

достижений. Много конфликтов и войн 

вспыхивало в этом регионе; и по сей 

день он все еще является источником 

разногласий и столкновений.

Средняя Азия
в 21-м столетии

Шелковый Путь и кочевники — главные ассоциации со Средней Азией. Около 80 

миллионов человек населяют территорию в четыре миллиона квадратных километров, 

делая этот регион самым малонаселенным в мире. Среди жителей узбеки — самая 

большая группа (27 миллионов человек). Но Средняя Азия богата и маленькими 

этническими группами. Их насчитывают более 100. Это немцы, корейцы, тибетцы.

Молитвенные 
нужды 

 Молитесь об увеличении местной 

национальной группы сотрудни-

ков, которые смогли бы участво-

вать в подготовке радиопередач 

для своего народа.

 Молитесь о защите и безопасности 

сотрудников от опасностей извне 

(болезней и преследования), 

а также изнутри (искушения и 

духовные атаки).

 Молитесь о том, чтобы слушатели 

были открыты к принятию Благой 

Вести.

 Молитесь о развитии нескольких 

больших проектов на данном 

этапе: о мудрости при переводах и 

адаптации материала, о хороших 

дикторах для записи радиопередач. 

 Молитесь о необходимых финансах 

для осуществления этого важного 

служения и его роста.уу рр
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Ситуация христиан в Средней Азии
Христианство, в большинстве случаев, рассматривается как религия рус-

ских или европейских народов. Быть гражданином одного из народов Средней 

Азии автоматически предполагает быть мусульманином. Евангельских хрис-

тиан среди местных народов до 1990 года почти не было. Но сегодня их число 

растет. Это первое поколение христиан мужает в вере и стремлении к обще-

нию. Новый Завет переведен на большинство языков этого региона. Пере-

вод Ветхого Завета близится к завершению. Но преследования со стороны 

радикальных фундаменталистов являются одним из самых больших препят-

ствий для местных верующих. Более того, отказ от религиозных традиций в 

пользу следования за Христом рассматривается как бесчестие семьи и ведет к 

изгнанию, а порой и к смертному приговору.

Благовестие, как таковое, в Средней Азии почти невозможно. Многие 

церкви под давлением извне вынуждены закрываться, а христиане — сохра-

нять свою веру в тайне. Миссионерская деятельность строго запрещена. 

Поэтому остается только радио. Оно проходит через закрытые двери, и говорит 

прямо к сердцу слушателя. Вот в этом и заключается служение ТМР для этого 

региона.

Большинство населения живет в 

самых простых условиях в маленьких 

разбросанных селениях. Вожди и пред-

седатели советов играют большую роль 

в деревенских обществах. Странству-

ющие кочевники и пастухи знакомы 

всей округе. Они постоянно переводят 

с места на место стада лошадей, яков, 

коз и овец, а сами живут в юртах. В 

больших городах исламские мечети и 

западный материализм идут рука об 

руку. Уровень жизни тут выше, но и 

криминальность, а также торговля нар-

котиками постоянно растут.

Ислам и христианство в 
Средней Азии имели 
много возможностей для 

встреч и столкновений. Ислам, 
смешанный с местными поверьями 
и традиционными обычаями, 
столетиями уже считается частью 
местной культуры. 
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ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

В сельских местностях Средней Азии 

верующим особенно тяжело, они очень 

нуждаются в христианском общении и 

малых домашних группах. Домашняя 

Церковь — это 15-минутная передача, 

которая транслируется еженедельно с 

помощью интернациональных парт-

неров. Ее цель — помочь местным 

домашним группам организовываться 

и расти. Темы этих передач взяты из 

одноименной книги «Домашняя Цер-

ковь», формат адаптируется согласно 

местному контексту так, чтобы слуша-

тели могли понять, запомнить и приме-

нять подаваемые идеи.

КАРАВАН НАДЕЖДЫ

Одна из главных дорог нелегального 

перевоза наркотиков проходит через 

Среднюю Азию. По этой причине про-

блема зависимости растет, а вместе с ней 

и заражение ВИЧ/СПИДом. Видя нужду 

в этой области, ТМР создало передачу, в 

которой местный врач и учитель беседуют 

со слушателями. Эта 15-минутная про-

грамма предлагает помощь и дает советы 

членам семьи, друзьям, молодежным 

работникам, а также самим зависимым 

от наркотиков или больным СПИДом 

людям. Эксперты отвечают на вопросы 

слушателей, указывая на исцеляющую 

силу Христа.

ПОИСКИ и ОТКРЫТИЯ

В Средней Азии люди старше 30 

лет воспитывались в атеистическом 

духе советского общества. Местные 

жители должны узнать не только о том, 

что Бог — это реальность, но и то, что 

Он лично хочет коснуться их сердец 

и мышления. Эта 15-минутная про-

грамма говорит слушателям об истине 

существования Бога посредством 

интервью с учеными. Эти передачи 

создаются специально для людей с низ-

кими познаниями о Боге.

РАЗНООБРАЗИЕ ПРОГРАММ ТМР 
для Средней Азии

Семейная Жизнь
Семья — базовый принцип, лежащий в основе общества Средней Азии.  Роди-

тели — на высшем уровне почитания. Дети чаще всего остаются дома до свадьбы. 

Патриархальная система, где мужская линия считается более важной, сохранилась 

через все столетия до сегодняшнего дня. Соответственно, в семьях обычно много детей. 

Большинство населения Средней Азии считается образованным, хотя это только 

поверхностно. Несмотря на то, что коэффициент официальной образованности очень 

высок, большинство людей выходят из школы, не умея читать и писать. Вместо этого 

местная культура и фольклор выражается в стихах, пересказах, пении и игре на 

музыкальных инструментах, таких как домбра и трехструнная комуза.
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ІЗ ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИ

Галина, 

Ивано-Франковск

«Возникла потребность напи-

сать Вам письмо после посещения 

церквей нашей области. Беседуя 

с мамами подростков и с самими 

подростками, выяснилось, что 

мы, взрослые, не вникаем в 

некоторые жизненные проблемы 

детей. Мы обходим те вопросы, 

которые так важны для них в этот 

период жизни. Поэтому часто 

возникают разные конфликты в 

семьях, а дети попадают в ситу-

ации, которые потом больно 

вспоминать. 

Мой внук получает советы 

через курс «Поговорим наедине». 

Я тоже перечитываю и исполь-

зую в беседах со старшими и 

молодыми сестрами …»

Николай, г.Сумы

«Уважаемая Олеся! Искренне признателен Вам за письмо, подарок и 

сертификат о прохождении курса «Поговорим наедине»! Благодарность и 

почет Вам и Вашему коллективу за организованную программу и возмож-

ность вот так, заочно, знакомиться с ценными, действительно необходимыми, 

мудрыми, человеческими темами жизни.

Меня данные курсы заставили задуматься, укрепили веру, добавили 

знаний о людях, о человеческих взаимоотношениях. Я понял, что действи-

тельно важно в жизни — это любовь к людям, которые рядом, это постоян-

ная помощь и поддержка тех, кто нуждается в этом, это постоянная вера в 

Иисуса, как нашего Спасителя, это жизнь по принципам человечности.

Еще раз благодарю за письма и общение с Вами! Пусть Господь Вас бла-

гословляет во всех Ваших делах!»

Татьяна, Винницкая обл.

«О вашей радиопередаче «Голос Вечной Любви» узнала от своей 

соседки. Стала слушать. Не знаю, как для кого, но я заметила, как Бог стал 

работать в моей жизни через ваши передачи. 

Я покаялась в 34 года. Но только сейчас, когда мне 50, поняла, что Господь 

имеет какие-то намерения относительно меня. Мне нравится читать стихи в 

церкви. Некоторые услышала в вашей передаче. Очень прошу выслать мне 

стих Павла Шавловского «Сироты». Хочу прочесть его в церкви. Пусть Бог 

благословляет вас в труде»

Вера Б., Киевская обл.

«Благодарю моего Господа, что Он пробудил меня от греховного сна через 

мои болезни. Вспоминаю, что когда меня привезли в больницу, то у меня отняло 

речь, а врачи «махнули на меня рукой», говоря, что я не выживу. Операция была 

тяжелая, ее делали, когда у меня была температура. Но мой Бог — великий 

Врач! Он исцелил меня. Я стала дитем Божьим, хоть и в преклонных годах. Бог 

долго трудится надо мной. Жаль, что много лет потеряла зря, живя без Него…

Молюсь о вас. Слушаем ваши передачи вместе с мужем. Он имеет инва-

лидность, покаяться перед Богом не хочет. Часто бывает трудно, но Бог - моя 

защита. 

Ваши передачи содержательны, вдохновляют слушателей. Я так думаю! Да 

благословит вас Господь!»
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Любовь, АР Крым

«Мне 64 года. С 1991 года я — член церкви ЕХБ. Всех вас 

знаю по голосам. Вы мне очень дороги. Молюсь о вас. Спасибо, 

что отвечаете на мои денежные переводы, как пожертвование 

на служение. Рада, что могу помочь ТМР маленьким взносом. 

Через ваши передачи росту духовно. Многое узнала о спасении, 

духовных истинах, ведь слушаю ТМР с детства. Раньше моя мама 

ловила каждое слово Я.Н. Пейсти, но в то время очень глушили. 

По молитве мамы, все мы (четверо детей) покаялись перед Богом. 

Теперь молимся о своих детях, чтобы они пришли к Богу. Всегда 

прошу Господа, чтобы открывал вам Свое Слово, давал мудрости 

в подготовке и проведении передач. Журнал «Антенна» читаю 

сама и даю другим. Мой муж покаялся в 2010 году и тоже стал 

слушать ваши радиопередачи; растет духовно. Мы оба имеем 

инвалидность, пенсионеры, но наше упование только на Бога. 

Он каждый день нас укрепляет и дает сил трудиться по дому…»

О.Н., Сумская обл.

«Благодарю вас за письмо, которое вы мне 

прислали. С огромным удовольствием перечис-

ляю средства. Эти деньги — капля в море, но я 

рада, что они помогут выходить в эфир ради-

опередачам. Ваш труд очень нужен и полезен 

слушателям, особенно тем, которые устали от 

грешной жизни, которые сами не могут найти 

выход из тупика. Для них эти передачи являются 

светом во тьме. 

Муж меня оставил с тремя детками на 

руках. Четыре месяца назад у меня умер отец. 

Полтора месяца назад у моей сестры по крови и 

по вере Светланы в реанимации остановилось 

сердце. Ей было 43 года. Из-за таких событий 

у мамы сердце начало сдавать. Слава Господу, 

мама жива и Господь дал ей силы выдержать 

все. Бог проявляет заботу и обо мне, о моей 

семье. Благодарна Господу за то, что Он всегда 

рядом, поддерживает, заботится, отвечает на 

мои молитвы. Если бы не Бог, не знаю что было 

бы. Поэтому решила для себя, что лучше давать 

и помогать другим. Сейчас имею желание у нас 

в селе заниматься с детками, проводить уроки 

христианской этики. Ведь в нашем селе церкви 

нет, воскресной школы тоже, а из верующих — 

всего две старенькие женщины. Поддержите 

меня в молитвах, чтобы Господь благословил 

меня на эту работу и дал мудрости. »

Ольга, Ровенская обл.

«Сердечно приветствую вас. Мои годы всё 

больше приближают меня к вечности, но не знаю, 

когда тот день придёт. Я прошла через великие 

испытания за веру. Моего отца при советской 

власти причислили к кулакам. Планировали 

вывезти в Сибирь, но потом убили, имущество 

разграбили. Но Бог был со мною, давал силы 

все перенести. Когда мой муж вернулся из армии, 

начались другие испытания. Он не пускал меня 

в церковь. Однажды он меня избил и выгнал 

из дома. На следующий день я заявила: «Если 

хочешь, ты можешь убить меня, если хочешь, ты 

можешь утопить меня, всё, что хочешь, можешь 

делать, но я церковь не покину». Он сказал, что 

больше не поднимет на меня руку. Но начал пить, 

гулять, что и привело его к 10 годам тюрьмы. Бог 

поругаем не бывает. Не подумайте, что я хвалюсь 

собой. Бог меня утешает. Я благодарна Ему за 

радиопередачи. Я была больная, и не умерла. А 

мне уже идёт 87-ой год. Постоянно молюсь о вас, 

и высылаю свою лепту…»

Лидия, г. Николаев

«Благодарю вас за неутомимый труд, за живую воду Божьего 

Слова, которую мы пьём из ваших передач, за утоление нашей 

жажды. Причиной написания моего письма является юби-

лей — 90 лет со дня рождения моего любимого дяди Алексея 

Семёновича. Он — необыкновенный человек. Много трудился 

для дела Божьего. Обучал музыке детей, которые не имели денег 

оплатить музыкальную школу; организовывал поездки по дру-

гим городам, где прославлял Господа; пережил много гонений за 

Слово Божье. В 2004 году он полностью потерял зрение; в этом 

же году умерла его жена. Поначалу он упал духом, но потом Гос-

подь его укрепил. Он всегда весёлый, жизнерадостный, ободряет 

и приносит спокойствие даже зрячим людям. В 2005 году он при-

ехал к нам в Николаев, гостил месяц. Его неиссякаемая Божья 

энергия подвела меня к покаянию и принятию Господа в своё 

сердце. Как я ему благодарна за это! Дорогие, поздравьте моего 

дядю с юбилейным днём рождения песней «Следуй за Мной». 

Спасибо!»

Дмитрий, Луганская обл.

«Мне 33 года. Чуть больше полугода назад, я призвал в свое 

сердце Иисуса Христа и жизнь моя кардинальным образом меня-

ется. Пишу вам, чтобы поблагодарить за вашу работу. У вашего 

служения есть плоды. Это люди, которые с нетерпением ждут 

выхода очередной радиопрограммы, которые жадно слушают 

радиопроповеди, запоминают цитаты из Библии, черпают силы 

для духовной борьбы. Я тоже из их числа, а ваши передачи для 

меня, как бальзам. Очень удобно иметь ваши передачи в формате 

mp3. Каждый вечер слушаю».
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ЩАСТЯ  В ТОМУ, ЩОБ 
ПЛАКАТИ З ТИМИ, ХТО ПЛАЧЕ

— Станіславе, я переконаний, що 
цю статтю читають багато 
людей, котрі самі страждають 
на депресію. Ти маєш нагоду 
звернутися до них і дати 
поради, як можна розв’язати цю 
проблему.

— Тим людям, які перебувають у 

депресивному стані, я можу порадити таке.  

Депресія буває  сильною, середньою, і 

слабкою. Якщо у вас — слабка депресія, і 

ви розумієте, що з вами  діється щось не те, 

ви можете допомогти самим собі. Докла-

діть  усіх зусиль, щоб вийти з цього стану. 

Якщо ви перебуваєте в середній депресії, 

а це тоді, коли ви усвідомлюєте, що щось 

не так, але вже не можете нічого вдіяти, 

шукайте того, хто б вам допоміг: ідіть 

до пастора, ідіть до брата, душеопікуна. 

Шукайте тих, хто вас вислухає,  тих, хто 

зможе вділити для вас час,  тих, хто зро-

зуміє вас, а особливо  — тих, хто вас не 

зрадить, хто вислухає вас і нікому не роз-

повість вашої сповіді. Надійність душео-

пікуна — вкрай важлива. Інколи люди, 

які впали в депресію, приходять до  брата 

чи сестри,  а вони кажуть: в мене обмаль 

часу, тому я тобі пораджу: молись. Це не 

спрацьовує, тому що коли людина пере-

буває в середній або важкій депресії, вона 

вже не може молитися. Понад те, така 

людина вже не хоче відвідувати церкву, 

вона не хоче зустрічатися з віруючими. Це 

не тому, що вона не любить Бога. Це від-

бувається, тому що вражені її почуття, їй 

важко спостерігати якусь фальш, їй важко 

це сприймати. У цей час диявол підходить 

близько до людини і все показує в темних 

тонах, тому-то, якщо людина перебуває в 

середній депресії і ще розуміє, що вона в 

біді, вона повинна шукати душеопікуна. 

Стосовно особи, яка перебуває у 

важкому депресивному стані. Як пара-

лізованого чоловіка взяли і понесли до 

Христа, так само потрібно,  щоб хтось узяв 

людину, котра у важкій депресії, і «відніс» 

її до Спасителя. Тому що ця людина не 

може ухвалювати рішення самостійно, їй 

потрібна стороння допомога. Ось такими 

є мої поради. 

— А чи може людина, яка 
перебуває у важкій формі 
депресії, взагалі не розмовляти 
з оточуючими і не реагувати на 
них?

— Так, може. Людина, яка хворіє 

на сильну депресію, не має бажання 

спілкуватися ні з ким. Здебільшого вона 

відповідає на запитання коротко: «так», 

«ні». Тільки після того, коли ця людина 

побачить, що хтось щиро зацікавлений 

допомогти їй, тоді вона може почати роз-

мовляти. Душеопікун, інші люди мають 

До вашої уваги — друга частина інтерв’ю з пастором, християн-
ським душеопікуном  Станіславом Каспровим (першу частину 
опубліковано в «Антені» №26). Станіслав відповідав на запитання, 

як давати раду депресії, коли людина вже захворіла на неї, як запо-
бігати депресивному стану, і як поводитися родичам того, хто впав в 
депресію. Зі Станіславом Каспровим розмовляв Олександр Чмут. 
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бути терплячими. Їх не  повинно дратувати 

небажання хворого розмовляти.   

— Станіславе, що ти порадиш 
робити родичам або друзям тієї 
людини, яка впала в депресію? 
Часто вони не знають, до кого 
звертатися, куди йти. А якщо 
до того ж родичі мешкають у 
якомусь віддаленому селищі, у 
них немає засобів, щоб дати раду 
ситуації…

— Я б порадив  родичам сповіль-

нити ритм свого життя, і більше часу при-

ділити людині, котра вдалася у смуток. Але 

робити це потрібно ненав’язливо. Людина, 

яка перебуває у депресивному стані, має 

відчути справжню турботу, справжню 

ласку, справжню любов, тому що в такому 

стані вона дуже чутлива до фальшу. Що 

потрібно робити? Під час кожної розмови 

потрібно нагадувати особі, яка страждає 

від депресії, Божі обітниці. Сестра-моли-

товниця, котра допомогла мені вийти з 

депресивного стану, наприклад, гово-

рила  такі слова: «Брате Станіславе, ти 

дуже сильна особистість». Я кажу: «Як 

я можу бути сильним, коли мені жити не 

хочеться». А вона відповідала: «Ти — 

сильний, тому що у Першому посланні до 

коринтян написано: «Вірний Бог, Який 

не попустить, щоб ви випробовувалися 

більше, ніж можете, але при спробі й 

полегшення дасть, щоб знести могли ви 

її». І я кажу: «До чого це?». Сестра відпо-

відає: «Бо Господь не послав мені такого 

випробування, Він послав тобі. А це озна-

чає, що ти  — сильніша людина». Тобто, 

нагадуючи людині, котра впала у депресію, 

біблійні обітниці, ми допомагаємо їй від-

новлювати здатність мислити. Ще один 

момент: Давид у 41 псалмі, 6 віршем каже 

такі слова: «Чого, душе моя, ти сумуєш, і 

чого ти в мені непокоїшся? Май надію на 

Бога, бо я Йому буду ще дякувати за спа-

сіння Його!». Псалмоспівець каже: я ще 

буду дякувати, але потрібно мати надію 

на Бога. Тобто, людині, котра перебуває в 

депресивному стані, потрібно міняти спо-

сіб мислення.

Друге. Людям, які впадають в депре-

сію, потрібно змінювати навколишнє 

середовище. Такі люди завжди хочуть бути 

під ковдрою,  щоб було завішено вікна,  

щоб було спекотно в кімнаті, а це нега-

тивно впливає на кору їхнього головного 

мозку. Цим людям потрібне свіже повітря. 

Потрібно, щоб ці люди якомога більше 

часу проводили просто неба. Це ще один 

засіб, за допомогою якого людина буде 

виходити з депресивного стану.  

Третє. Коли дорога вам людина пере-

буває у депресії, її потрібно навчити знову 

дякувати Богові. Наприклад, сестра 

Ольга, котра мені допомагала, говорила 

так: «Брате Станіславе, помолімося 

разом». Я відповідав: «Я не можу моли-

тися». Вона казала: «Просто подякуймо 

Богові». Я говорив: «А за що дякувати Гос-

поду, за те, що я в такому стані?». А сестра 

відповідала: «Ні, за те, що ти в такому 

стані, подякую я. А ти подякуй за дружину, 

яка терпить ці обставини, коли в тебе в 

сім’ї п’ятеро діток, за те, що вона може 

тебе нести. Просто подякуймо Богові». 

І для мене це було таким поштовхом — 

Господу дякувати за дружину. А потім 

Ольга казала: «Подякуймо, що в тебе 

дітки здорові, що ніхто не хворіє». Це була 

осіння пора, коли поширювалася епідемія 

грипу. І я дійсно почав дякувати Богові, 

оскільки розумів, що я не міг повноцінно 

дбати  про сім’ю, бо перестав працювати. 

І врешті настав час, коли я почав дяку-

вати Господеві за стан, в котрому перебу-

вав. Те ж саме казав Давид: «Май надію 

на Бога, бо я Йому буду ще дякувати за 

спасіння Його!». І я пам’ятаю, як одного 

разу ця сестричка поглянула мені в очі і 

мовила: «Я чекаю  певного моменту». Я 

запитав: «Якого?». «Пам’ятаєш, як ми 

святкували тисячоліття хрещення Русі?», 

«Пам’ятаю». «Пригадуєш, як брати про-

повідували, і ти був серед проповідників?». 

«Ну, пригадую». «А пам’ятаєш, скільки 

людей тоді покаялося?», «Пам’ятаю». «Я 

вірю, що Господь ще буде могутнім чином 

тебе використовувати». Адже я вже й не 

думав служити Богові. Я просто поставив 

на собі крапку. І слова цієї сестри вселили 

в мене надію, що Господь ще викорис-

тає  мене на Своїй ниві. Я вдячний Богові 

за цю сестру, тому що, не маючи ніякої 

підготовки, не знаючи принципів, які я 

викладаю сьогодні студентам на лекціях, 

вона мені допомогла. Просто в Ольги було 

відкрите серце, вона любила мене і щиро 

бажала мене підтримати.

Я хотів би сказати ще одну річ. 

Потрібно навчити людей, котрі перебува-

ють у депресивному стані, нових навичок 

спілкування. Якщо, скажімо, в людини 

—  клінічна депресія, потрібно підняти 

її самооцінку. Якщо ж маніакальна — то 

сказати: «Скільки ти можеш ідей наро-

джувати?!. Давай щось одне закінчимо». 

Тобто, зосереджувати її на майбутньому,  а 

не на минулому. Я хочу пригадати біблійну 

історію, яка оповідає про жінку, котру 

спіймали на перелюбі. Христос сказав 

їй: жінко, Я не засуджую тебе. Йди, але 

більше не гріши. Ісус Христос назад не 

повертався, Він просто йшов уперед. 

Люди, котрі впали у депресію, живуть 

минулим. Якщо вони починають згадувати 

негативне минуле, ми маємо відсікати це 

і говорити про майбутнє. А також нагаду-

вати про хороші речі, які були в минулому. 

(Я не маю на увазі ті випадки, коли депре-

сивний стан викликав гріх. Ми говорили, 

що це духовна депресія, і для того, щоб 

вийти з неї, потрібно вирішити проблему 

гріха.).

І останній момент. Хоч як прикро про 

це говорити, але є ще один засіб — ліки. 

Якщо наші зусилля не допомогли людині 

зарадити депресії, потрібно йти до лікаря. 

Не можна, щоб хворий залишався  3, 4, 6 

місяців, рік  у депресивному стані. Звісно, 

лікар припише антидепресанти і кон-

сультації. У цих засобах є плюс. Однак є і 

великий мінус. По-перше, антидепресанти 

можуть викликати залежність. По-друге, 

медикаменти виліковують одну  частину 

кори головного мозку, але шкодять іншій. 

І тому-то у людини, котра «підсіла» на 

антидепресанти, депресії будуть часті-

шими і частішими, а психологічні про-

блеми ставатимуть глибшими. Тому-то  

християнські душеопікуни мають докласти 

максимальних зусиль, щоб вивести хво-

рого з депресивного стану без ліків. Але 

якщо це не вдається, то як один із засобів 

ЛЮДИ, КОТРІ ВПАЛИ У ДЕПРЕСІЮ, ЖИВУТЬ 
МИНУЛИМ. ЯКЩО ВОНИ ПОЧИНАЮТЬ ЗГАДУВАТИ 
МИНУЛЕ, МИ МАЄМО ВІДСІКАТИ ЦЕ І ГОВОРИТИ ПРО 
МАЙБУТНЄ. А ТАКОЖ НАГАДУВАТИ ПРО ХОРОШІ РЕЧІ, 

ЯКІ БУЛИ В МИНУЛОМУ. 
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зупинити депресію, людині потрібно 

вжити антидепресанти.

— Мене цікавить питання 
щодо процесу звільнення. Мені 
доводилося спостерігати за 
людьми, які виходили зі стану 
депресії. Їм раптом ставало 
краще, потім знову гірше, і так 
тривало довгий період часу. І 
часто люди втрачали надію, що 
це будь-коли закінчиться. Скільки 
часу може тривати процес 
звільнення від депресії?

— Одужання від депресії не може 

настати миттєво. Спеціалісти зазнача-

ють, що це відбувається від 3 до 6 міся-

ців. Але якщо проблема триває понад 

6 місяців, то це означає, що людина 

або не хоче виходити з депресії, або та 

поміч, яку їй надають, неефективна, і 

отже, потрібно шукати щось інше. Так, 

у хворого ще будуть сльози,  ще будуть 

зриви, він  повертатиметься до попере-

днього стану, але ті люди, які поруч, пови-

нні розуміти це і стояти до кінця. Просто 

депресії  бувають різними. Ми не можемо 

висвітлити всіх їх у двох статтях. Скажімо, 

емоційна депресія і  післяродова депресія 

— протилежно різні, і до них існують різні 

підходи. Але я хочу сказати: якщо хворий 

зацікавлений в одужанні, то цей процес 

триває до трьох місяців.

— Обговорімо питання 
профілактики депресії. Як 
запобігти депресивному стану  
людям, схильним до нього?

— Статистика свідчить, що кожна 

восьма людина на планеті хворіє на депре-

сію. Цікаво, що в економічно стабільних 

країнах рівень депресії вищий, ніж у 

бідних. Офісні працівники страждають 

на депресію частіше за вантажників чи 

сантехніків. Але якщо людина схильна до 

депресії, вона має про це знати і вживати 

заходів, щоб запобігати їй. У профілактиці 

депресії важливі 5 пунктів. Перший — 

періодичний відпочинок. Якщо людина 

не відпочиває, рано чи пізно відбудеться 

перевантаження її емоційного стану, і вона 

вдасться в депресію. Наведу цікавий при-

клад із життя доктора Добсона.  Джеймс 

Добсон створював успішні радіо— та 

телепередачі. Але його місія не мала свого 

центру. Співробітники молилися, щоб 

Бог дав кошти для будівництва радіо— і 

телестудії. Сталося диво: кошти було зна-

йдено, і місія побудувала цілий комплекс 

приміщень. Протягом місяця тривала пре-

зентація всіх цих будівель. На відкриття 

центру приїздили пастори, керівники різ-

них союзів, конгресмени. Але у цей час 

з Добсоном та його дружиною сталося 

велике емоційне перевантаження. Спо-

чатку до психіатричної лікарні потрапила 

дружина, а за два тижні — і сам Джеймс. 

У них була глибока депресія. Подружжю 

Добсонів вдалося з неї вийти, їм допо-

магали душеопікуни, пастори, але відтоді 

радіоведучий вже ніколи не допускав емо-

ційного перевантаження. Я знаю багатьох 

служителів, які «згоріли» у служінні. 

Чому? Тому що вони систематично нехту-

вали періодичним відпочинком.  

Друге, що потрібно враховувати у 

профілактиці депресії, — це регулярний 

пасивний відпочинок. У першому випадку 

я маю на увазі активний відпочинок, а в 

другому — пасивний. Якщо ви виконуєте 

якусь працю, розумову чи фізичну, про-

тягом дня періодично знаходьте 15-20 

хвилин для відпочинку. В багатьох офісах 

для релаксації встановлюють акваріуми,  

тераріуми, картини з водоспадами. Для 

людей, які працюють фізично, на полі, 

я раджу просто зупинятися і слухати 

пташку, яка співає чи дзюрчання струмка. 

Нерідко я запитую у християн: як часто ви 

дивитеся на зоряне небо? Замість того, 

щоб  помолитися у кімнаті, вийдіть увечері 

надвір, підніміть очі до неба, спогляньте на 

зірки і помоліться. Це той самий пасивний 

відпочинок. 

     Третє, що я вважаю важливим у 

профілактиці депресії — апостол Павло 

у Посланні до филип’ян, у 4 розділі каже 

так: «…а в усьому нехай виявляються 

Богові ваші бажання молитвою й прохан-

ням з подякою». Я називаю цей пункт так: 

«Висловлюйте Господу свої бажання». 

Тобто люди мають багато бажань, нездій-

снених планів, мрій.  Інколи все це нако-

пичується, і настає депресія. Частіше гово-

ріть про свої бажання Господеві: «Боже, 

я планував так і отак, але не вийшло. 

Господи, але я дякую, що оцей план вда-

лося втілити в життя. А оце я ще планую». 

Розповідайте про свої невдачі Богові. Я 

помітив цікавий момент у цьому посланні. 

Апостол Павло не обіцяє, що Господь 

розв’яже всі наші проблеми. Ні, він каже, 

що Бог стабілізує наш емоційний стан. 

Павло пише так: «І мир Божий, що вищий 

від усякого розуму, хай береже серця ваші 

та ваші думки у Христі Ісусі». Господь ста-

білізує ваш душевний стан, вашу психіку.  

Четвертий, не менш важливий для 

християн  момент — це уникнення кон-

фліктів. Так багато  віруючих борються 

за правду. У моєму житті також були 

випадки, коли я воював за правду, але 

одного разу я зрозумів, що ця боротьба 

— марна. Ісус Христос сказав: «Я Дорога, 

і Правда, і Життя». І коли я усвідомив, 

що Христос — Правда, то я зрозумів, 

що моя боротьба за Правду — нікчемна, 

Ісус Христос ніколи не навчав воювати за 

Нього. Оскільки Христос є  Богом, то Він 

постоїть  Сам за Себе. Люди, які борються 

МЕНІ ПРИКРО ЧУТИ, 
ЩО В БАГАТЬОХ 
ГРОМАДАХ ЗА 
ДЕПРЕСІЮ ЩЕ 
ВИЛУЧАЮТЬ З 
ЦЕРКВИ. ТІ, ХТО ЦЕ 
РОБИТЬ, БУДУТЬ 
ВІДПОВІДАТИ 
ПЕРЕД БОГОМ. МЕНІ 
ХОЧЕТЬСЯ ПЛАКАТИ 
З ТИМИ, КОГО 
ВИЛУЧИЛИ. 
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за правду, часто втрачають своє емоційне 

здоров’я. Я пам’ятаю, як у церкві, в якій я 

був членом, стався невеличкий конфлікт. 

Я не був винним, мене обмовили. Я роз-

повів  своєму другові, що на членському 

зібранні я повинен буду довести правду. А 

друг натомість запитав: «А ти знаєш, що 

таке правда?». «Що?..». Він каже: «Ісус є 

Правда. Не потрібно її доводити. Правда 

сама собою є правдою». Я кажу: «Ні, 

мене образили, і я маю довести правду». 

А друг мені каже: «Якщо ти її доведеш, 

брата ти набудеш чи втратиш?». І пішов. А 

я всю ніч не міг спати. Потім у тих людей, 

котрі мене обмовили, я попросив проба-

чення. Коли я розповів про цю ситуацію 

своїм студентам, вони сказали: ви на себе 

взяли вину, а це неправильно. Я відповів 

так: а чи правильно зробив Ісус Христос, 

коли взяв мою вину на Себе? Коли звалив 

усі мої гріхи на Себе? Люди, які обмовили 

мене, і в яких я просив вибачення, за 8 

років прийшли до мене просити проба-

чення. Але я їх не втратив. Якщо ви хочете 

добиватися правди — робіть це. Але ви 

надбаєте депресію. Віддайте все в руки 

Божі. Святе Письмо каже: чи не краще 

вам лишитися ображеними? І от якраз це 

є профілактикою депресії. 

І п’ятий момент, який, можливо, 

викличе усмішку в читачів, —це правильне 

харчування. На превеликий жаль, українці 

не вміють правильно харчуватися. Замість 

того, щоб їсти українські яблука за 6 гри-

вень, вони купують банани, які пройшли 

50 хімічних обробок, за 10 гривень. І вони 

кажуть, що їдять вітаміни. Замість того, 

щоб приготувати щось   із нашого, україн-

ського — Бог так щедро обдарував нашу 

землю, — вони купують і їдять хтозна-що. 

Особливо мене вражає, коли українці 

купують ковбаси за 10—12 гривень за 

кілограм, хоча реально розуміють, що ціна 

м’яса набагато вища. Через таке харчу-

вання рано чи пізно виникнуть проблеми 

зі здоров’ям. Їсти потрібно здорову їжу, 

вчасно, в міру — цього навчає Слово Боже.  

Оце 5 засобів профілактики депресії.

— Станіславе, що ти хотів би 
побажати нашим читачам?

—  Щастя полягає в тому, щоб плакати 

з тими, хто плаче, і радіти з тими, хто радіє. 

Бог навчає нас співчувати. Якщо поряд з 

тобою — людина, яка захворіла на депре-

сію, —  це лакмусовий папірець на спів-

чуття, на терпіння. Мені прикро чути, що в 

багатьох громадах за депре-

сію ще вилучають з церкви. 

Ті, хто це робить, будуть 

відповідати   перед 

Богом. Мені хочеться 

плакати з тими, кого 

вилучили. Я зустрі-

чав таких людей, 

які і до сьогодні 

не можуть стати 

членами церкви, 

тому що не 

знають, за що 

їх вилучили. 

Їх вилучили просто за те, що вони не 

раділи, що не могли працювати, не могли 

усміхатися. Я хочу сказати, що впасти в 

депресію може кожен. У сучасному світі 

стресових ситуацій набагато більше, ніж 

було колись. На депресію часто стражда-

ють люди, які, скажімо, емігрували в іншу 

країну, особливо люди старшого покоління. 

І практично немає тих, хто б міг допомогти. 

Люди, котрі впали в депресивний стан, 

покинуті сам на сам. Інколи їх не розуміють 

навіть рідні. Вони кажуть: «Чого ти хочеш? 

Жити є де, їсти є що, грошей — достат-

ньо, чого тобі  ще бракує?». Проте, коли 

людина перебуває в депресії, все це їй не 

потрібне. Я хотів сказати, що депресив-

ний стан — це нормальний період нашого 

життя. Цей період можна використати для 

того, щоб зазирнути в себе, проаналізувати 

свої сили, можливості. Здорова людина 

— не та людина, яка не має проблем. Здо-

рова людина — це та, яка може їх долати. 

Якщо людині вдається подолати депресію, 

це велике благословення. Така людина 

по-новому починає жити, по-новому 

сприймати страждання, по-новому диви-

тися на своє християнське життя і на життя 

оточуючих. Така людина перша допоможе 

тому, хто потрапить у схожу ситуацію. Так 

вона наблизиться до Бога, почне більше 

цінувати духовні, а не матеріальні речі.  І 

пройшовши випробування, ця людина 

отримає велике благословення від Господа. 

Хотів би попросити читачів: якщо ви бачите 

таких людей, які перебувають у стражданні, 

співчувайте і допомагайте їм. Можливо, ви, 

я, хтось із нас завтра опиниться на їхньому 

місці. І хто нас тоді підтримає? Я вдячний 

Богові, що свого часу Він послав мені двох 

людей, які допомогли у важкий період 

життя. Я вдячний Господу також і за те, що 

сьогодні й я можу підтримувати тих, хто має 

потребу в цьому. Все це — для Його слави. 

Амінь.

ЯКЩО ЛЮДИНІ ВДАЄТЬСЯ ПОДОЛАТИ ДЕПРЕСІЮ, 
ЦЕ ВЕЛИКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ. ТАКА ЛЮДИНА ПО-
НОВОМУ ПОЧИНАЄ ЖИТИ, ПО-НОВОМУ СПРИЙМАТИ 
СТРАЖДАННЯ, ПО-НОВОМУ ДИВИТИСЯ НА СВОЄ 
ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ І НА ЖИТТЯ ОТОЧУЮЧИХ. 
ТАКА ЛЮДИНА ПЕРША ДОПОМОЖЕ ТОМУ, ХТО 
ПОТРАПИТЬ У СХОЖУ СИТУАЦІЮ.
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* * *

Я прошу, Ты услышь меня, Господи, 

Дай подняться мне над суетой. 

Ты сказал: «Чего ни попросите...» 

Я прошу — будь со мной, будь со мной!

Не оставь меня в жизненном странствии, 

Укрепи и ободри Собой. 

И опять шепчу тихо в пространство я 

Будь со мной, будь со мной!

Только Ты можешь быть утешением, 

Горечь нежно стирая с души, 

Без Тебя не могу и мгновенья я,

Среди бури с Тобой я в тиши.

Знаю я, что Ты верен, Господи, 

Не оставишь меня никогда 

И шепчу средь молитвенной россыпи: 

«Я с Тобой навсегда, навсегда»

Наталья Демина

СПАСИТЕЛЬ

Вы говорите: «Ей, гряди, Мессия!»

Придет как Царь, воссядет на престол.

И вся земля узнает Его силу,

 Когда Он сядет на Давидов трон.

Он будет мудрым, сильным и великим,

Освободит от гнета Израиль.

И вся земля падет на свои лица,

Поднимет с праха Он Иерусалим.

Да, Он придет. Мы верим, это будет,

А та молва про Назарея — бред,

Наш Царь — великий, будет очень мудрый,

А тот обманщик подстрекал народ.

Он ел с блудницами и рыбаками,

Грешил в субботу — нищих исцелял.

И ел Он с неомытыми руками,

И блудницу в живых Он оставлял.

А не читали разве вы пророков:

 «Он уничижен был и был убит»?

В  Святом Писанье есть такие строки: 

«Он был оплеван, ко кресту прибит».

Лицо свое вы прятали пред казнью, 

А Он молчал, не возразил ни раз.

Был Он веден, как агнец, на закланье.

Он был спокоен даже в смертный час.

Его убили… Вроде бы довольно,

Но нет, не хватит: камень  и печать.

Неужели вам приятно делать больно?

 Вы на земле способны сделать ад.

Поставили вы стражу пострашнее,

Всю ночь стояли — не уберегли.

Нет стражей римских честней и смелее,

Но солнце встало, все они легли.

Да, Он воскрес, и кто что скажет против?

Он — Божий Сын, Он — Светлая Заря.

Его узнают, правда, все народы,

Но как Спасителя, а не людей царя.

Ангелина Чмут

ХРИСТОВА БЕЗСМЕРТНА 
ЛЮБОВ

Весняна ніч у зорянім намисті. 

Не скошена трава, як хміль п’янить, 

Відпочиває вітер у зеленім листі, 

Свята краса так вічно струменить.

... і пісня соловейка вранці знов 

Святобливо і ніжно чарувала. 

Так безмежна Христова любов 

Душі наші завжди зігрівала.

Вона в муках родилась на світ 

Поневолене людство єднати. 

Неначе грона калинових віт 

Слід Голгофи у серцях нам лишати

Щоб не вгаснув в нас вогник любові 

І в душі нашій віра жила, 

Щоби в кожному ділі і слові, 

Доброта була вища від зла.

Дорожимо цим скарбом святим 

Повсякчас на тернистій дорозі 

І якщо будем завжди ми з Ним, 

Не зів’яне вона й на морозі.

Григорій Грищук
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Андрію, розкажіть, будь ласка, 
про себе. 

Я народився й виріс у Києві. Займаюся 

приватною підприємницькою діяльністю. 

Також я — помічник пастора однієї із київ-

ських церков. Здійснюю соціальну роботу 

в Центрі відновлення особистості й пере-

творення суспільства. Викладаю лекції на 

тему реабілітації людей, котрі страждали 

від сексуальних збочень, гомосексуалізму 

чи сексуального насильства. Майже 12 

років проминуло відтоді, як я став хрис-

тиянином. Увірувавши у Господа Ісуса 

Христа, я присвятив Йому своє життя. 

Воно радикально змінилося після того, як 

я покаявся. 

Чому тема реабілітації після 
гомосексуального досвіду 
близька Вам?

Я сам зіткнувся з цією проблемою. 

Гомосексуалізм прийшов у моє життя, 

коли я був ще дитиною. У семирічному 

віці я став свідком таких стосунків. Гомо-

сексуальний спосіб життя вели мої зна-

йомі, старші хлопці. Згодом, коли я став 

підлітком, я та мої друзі познайомилися з 

порнографією. Це теж негативно позна-

чилося на моїй психіці. Я почав мислити 

так: нічого страшного, якщо чоловік має 

сексуальні стосунки з жінкою чи чолові-

ком. Це було моїм способом життя. 

Крім того, до гомосексуалізму мене 

підштовхнуло неправильне виховання. 

Хоча в мене — прекрасні батьки. В міру 

своїх можливостей вони піклувалися про 

мене. Але коли в родині не знають пра-

вильних принципів виховання дітей, коли 

тато і мама не знають Бога, коли вони 

не знають, для чого Господь дав їм дітей, 

можуть виникати такі проблеми. Недо-

статньо нагодувати дитину, одягти її, взути, 

дати можливість навчатися. Це речі, які 

діти сприймають як природні, нормальні. 

Дитина має потребу в тому, щоб їй при-

діляли час. Вона має потребу в ласці, обі-

ймах, емоційній увазі тата і мами. І коли 

батьки не знають цього, а цього, на жаль, 

не знають більшість українських мам і 

тат, то, природно, відбувається те, що від-

бувається. Потреби дітей не задоволено. 

Навіть якщо дитина одягнена, взута, наго-

дована, і десь навчаться, це не означає, 

що в душі вона -щаслива. Коли батьки 

заклопотані, весь час заробляють гроші, 

діти починають відчувати гостру потребу 

в любові. Скажімо, хлопчики мають 

потребу в любові батька. Дівчатка потре-

бують любові матері. Власне, дитина має 

потребу в ласці обох батьків. Але якщо 

говорити про проблеми гомосексуалізму, 

«Господь дає шанс
і надію на інше життя…»

Ця проблема набуває загрозливих масштабів у США і Європі та стає 
пекучою в Україні. Певна категорія людей, які становлять ледве 2 % 
від усього населення, починає диктувати суспільству, що і як робити. 

Про цю проблему часто кажуть: «Набута від природи або ж унаслідок 
насильства». Цю проблему, власне, вже не прийнято називати проблемою 
на «політкоректному» Заході. Першокласників в американських загально-
освітніх школах навчають, що два тата або дві мами у сім’ї — це нор-
мально. Про цю проблему кажуть ще й таке: «Від цього не можна звіль-
нитися». Йдеться про гомосексуалізм. Ти згоден із цими твердженнями? 
Пропонуємо твоїй увазі інтерв’ю з людиною, котра спростує їх. З людиною, 
яка одного разу звільнилася від гріха і її життя цілком змінилося. Андрій 
так звуть нашого гостя) був гомосексуалістом, але зараз він вже не є ним. 
Андрій знайшов вихід із темного тунелю і тепер допомагає знайти надію 
таким, яким колись був сам. 

С Т А Т И С Т И К А : 

70% гомосексуалістів у 
Європі — ВІЛ-інфіковані. 
43% геїв вступали у стате-

ві стосунки з 500 різними партнерами. 
28% визнали, що мали секс із 1000 
партнерами протягом життя. 70% геїв 
із половиною своїх партнерів узагалі 
не були знайомі. 

Гомосексуальний спосіб життя 
можна назвати ідеологією. Це під-
тверджує книга гей-активістів Кірка 
та Мадсена «Як Америка переможе 
ненависть до геїв у 90-х». Які методи 
використовують гомосексуалісти, щоб 
поширювати свої ідеї у суспільстві? 
Автори книги — відверті: «Ми дося-
гаємо ефекту попри факти, логіку 
чи докази. Переконання людини 
можна змінювати незалежно від того, 
помічає вона цю атаку чи ні».
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то однією з причин лесбійської поведінки 

дівчини може бути недостатня увага матері 

до неї. І якщо хлопець не одержав турботи, 

любові батька, це може бути причиною 

гомосексуального способу життя. Крім 

того, у період статевого дозрівання у під-

літка з’являються сексуальні відчуття. 

В його голові можуть змішатися перші 

еротичні переживання та вразливість, 

що виникла внаслідок недостатньої уваги 

тата. Хлопець думає: «Що це за відчуття, 

переживання?». Раптом йому починає 

здаватися, що у нього з’явився сексуаль-

ний потяг до чоловічої статі.

Як на це явище впливає 
недостатнє статеве виховання 
дітей?

Мами й тата, як правило, взагалі 

не здійснюють сексуального виховання 

дітей. Про статевий розвиток, статеві 

органи, їх призначення, функції, будову 

тіла, батьки, як правило, не дають дітям 

навіть елементарної інформації. Деякі 

мами розповідають дівчаткам про фізіо-

логічні особливості. А от тата часто-густо 

віддають виховання своїх синів вулиці. 

Через це виникають проблеми. Оскільки 

природно, коли є незнання, коли є якісь 

невідомі сфери, то інформацію однаково 

потрібно отримати, й діти намагаються її 

десь почерпнути. Найчастіше, джерела 

цієї інформації — неправильні, пере-

кручені, розпусні. Дітей навчають якісь 

друзі, однокласники, старші хлопці. Або 

порнографічні журнали. На жаль, це 

аж ніяк не є грамотною, професійною 

інформацією.

Андрію, як Ви звільнилися від 
гомосексуалізму?

Я знав, що цей спосіб життя — ненор-

мальний. Сумління мені підказувало, що 

так жити — неправильно. Але я не бачив 

виходу із проблеми. Однак коли 1999 року 

я прийшов у церкву і звернувся до Бога, я 

дістав повне звільнення. Цьому поспри-

яло також те, що я довідався про причини 

цього гріха, звідки він узявся, як розви-

вався. Життя моє змінилося за одну мить. 

З якими труднощами Ви 
зіткнулися, коли вирішили 
залишити свій гріховний шлях?

Власне, особливих труднощів у мене 

не було, і я поясню, чому. Я побачив шанс 

у вірі в Христа. По-перше, я зрозумів, 

що мій спосіб життя — неправильний, 

гріховний, але Бог може простити мені 

його, якщо я звернусь до Нього. По-друге, 

я збагнув, що Господь дає шанс і надію на 

інше, по-справжньому щасливе, повно-

цінне життя. Тому моє бажання звільни-

тися від гріха й ухвалене рішення забрали 

всі мої проблеми. Відразу. Я припинив 

уживати алкоголь. У мене зникли гріховні 

думки, відчуття, бажання. Фактично змі-

нилася моя сутність. 

Не було таких моментів, коли 
хотілося повернутися до 
старого?

Безумовно, кожна людина, яка стає 

християнином, веде боротьбу з гріхом. 

І пам’ять людини влаштована таким 

чином, що якісь спогади, думки час від 

часу можуть її відвідувати. Але я знав, як з 

ними боротися. Є молитва, є Слово Боже, 

є принципи, які я використовував. Є, зре-

штою, сила Духа Святого. Господь нас не 

залишив, Він дав нам силу для того, щоб 

протистояти гріху. Коли ти знаєш істину, 

що це за явище, звідки воно взялося, то 

тебе важко обдурити. Я вже знаю, що 

гомосексуалістом я не народився. 

Мені допомагала молитва, а також 

правильне оточення, оточення віруючих 

людей, які мене підтримували. Мені допо-

магали друзі, котрих я набув у церкві. 

Друзі побожні, які вели правильний спо-

сіб життя. Мені допомагали мої пастори, 

лідери нашої церкви. Але навіть саме 

бажання змінитися й розуміння того, 

що гріх гомосексуалізму руйнує життя, 

позбавляє майбутнього — завжди 

ІНШІ  ПРИЧИНИ  ГОМОСЕКСУАЛІЗМУ :

‣ Глибокі рани дитинства чи юності. У багатьох гомосексуалістів у душі є біль, якого їм було завда-
но в минулому. Часто причиною цього болю є насильство, або ж відкидання дитини батьками, 
ворожість, байдужість до неї, або їхня тривала відсутність. Доти, доки хлопець або дівчина не 
визнають проблеми, щоб насправді розібратися з тим, що відбувається в душі, вони не зможуть 
позбутися цього болю. 

‣ Відчуження від мужності чи жіночності. Юнак віддалився від чоловічих зацікавлень і мужності, і 
почав розвивати в собі жіночі вміння, якості, манери. Дівчина відмовилася від жіночності і жіно-
чих рис. Проте навіть сама психологія, анатомія людини суперечать цьому відхиленню.

‣ Майже всі геї мають природну надчутливість, емоційну глибину, що й породжує гомосексуаль-
ність. Причиною надчутливості хлопчика могло бути те, що замість батька його довіреною осо-
бою й наставником була мати. Але вона не могла передати синові, як діють і думають чоловіки. 
Хлопчик сприймає мужність через призму жіночого погляду. Унаслідок цього виникла прірва між 
хлопцем й світом чоловіків. 

‣ Нестача тактильного контакту. Є такий соціальний штамп: істинний чоловік не торкається інших 
чоловіків. На жаль, він дуже поширений. Через цей штамп тата не обнімають синів, навіть тоді, 
коли вони ще зовсім маленькі. Брак материнських доторків до дочки підштовхує її отримати їх від 
інших жінок. Якщо в дитинстві потребу дітей в здорових доторках не було задоволено, вона не 
зникає просто від того, що хлопчик чи дівчинка виросли. 

ПЕРЕШКОДИ  ДО  ЗВІЛЬНЕННЯ  ВІД  ГРІХА  ГОМОСЕКСУАЛІЗМУ :

‣ Заперечення або придушення проблеми. Прагнення прикидатися, що в житті все гаразд. 
Проте ухилення від проблеми ніколи не допоможе позбутися від неї. 

‣ Складні життєві обставини, стреси на роботі або в родині. Однак успішні пацієнти пра-
вильно виставляють пріоритети й викреслюють те, що є другорядним у житті. 

‣ Почуття сорому. Людина відмовляється розповісти про свою проблему іншим, мовляв, 
«я маю подолати це сам, ніхто не повинен дізнатися про це». Проте успішні пацієнти — 
здатні попросити допомоги в інших. 

‣ Комплекс «жертви» — постійні нарікання типу «я не знаю, що робити», «я не зможу змі-
нитися». Людина відмовляється від допомоги. Вона сама визначає, що їй може допомог-
ти, а що — ні. Людина може зрідка читати літературу, відвідувати групу, але додаткових 
зусиль до розв’язання проблеми вона не докладає. Однак успішні пацієнти беруть на себе 
відповідальність за процес змін і шукають способів, щоб зарадити ситуації. 
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зупиняли мене від неправильних кроків, 

від якихось дій. Я зрозумів, що як вода з 

маслом не змішуються, так само я і гомо-

сексуалізм — несумісні. Я не маю нічого 

спільного з ним.

Андрію, Вам траплялися люди, 
які залишили цей гріх і живуть 
нормальним життям, будують 
нормальні родини?

До мене зверталися по допомогу 10 

осіб. Це люди, котрих я особисто знаю. 

Звичайно, тих, хто переміг цей гріх, є наба-

гато більше. У світі працюють центри, які 

надають допомогу людям, котрі бажають 

звільнитися від гомосексуалізму. Такі цен-

три є в США, Німеччині. Хочу зауважити, 

що цей гріх — абсолютно переборний. 

Його можна подолати. Є реальна допо-

мога. Бог — живий, і Він Своєю силою 

готовий допомогти, аби тільки у людини 

було хоч найменше бажання прийняти 

Його допомогу. 

Що потрібно робити близьким 
і друзям гомосексуаліста, щоб 
підтримати його? 

Перше — я б порадив їм звернутися 

до Господа, прийти у ту церкву, де Бог — 

живий, реальний, де Його прославляють, 

де вивчають Слово Господнє. Чому? Тому 

що тільки знаючи істини й принципи, за 

якими людина має жити, можна змінити 

життя на краще. 

Можна також звернутися до мене по 

допомогу, я можу надати консультування. 

Один із важливих факторів звіль-

нення — це бажання самої людини. 

Потрібно знати істину: гомосексуалістами 

не народжуються, ними стають. І є вихід із 

цієї проблеми. 

Із Вашого власного досвіду — 
геї — це люди, яким подобається 
їхній спосіб життя, чи вони 
хотіли б його змінити, але не 
можуть?

Здебільшого гомосексуалістам їхній 

стиль життя не подобається. Вони зна-

ють, що він — неправильний і він їх 

гнітить. На жаль, сьогодні у суспільстві 

цей спосіб життя активно пропагують. 

Проте я можу сказати, що навіть серед 

функціонерів цього руху є ті, хто, чесно 

аналізуючи свій внутрішній стан, відчу-

ває, що вони нещасні. У них виникають 

якісь думки, фантазії, але, як правило, 

вони їх пригнічують, вони їм заважають 

у житті. Чому? Тому що це серйозна про-

блема людської душі. І вона дуже впливає 

на стан людини. Є багато випадків, коли 

люди, навіть маючи родини, маючи дітей, 

є гомосексуалістами. Але вони не чули й не 

знають, що від цього можна звільнитися. 

Що можна побажати тим 
людям, які вважають, що щастя 
й повноту можна знайти тільки 
в гомосексуальних стосунках?

Я побажав би їм бути чесними із 

самими собою. Дослідіть статистику: 

немає щастя в гомосексуальних стосун-

ках, немає щастя в гомосексуальному 

«шлюбі». Це не шлюб. Це знущання над 

ним. Це нехтування Божими принципами. 

Господь не створював двох чоловіків або 

двох жінок для шлюбу. Мені здається, 

якщо навіть невіруюча людина логічно 

поміркує, вона дійде висновку, що такий 

спосіб життя веде до катастрофи на Землі. 

Чому? Через гомосексуалізм родини пере-

стають існувати як такі. Він веде людину 

і до фізичної руйнації, і до її деградації як 

особистості.

Я раджу людям, хто має таку про-

блему: не бійтеся визнати, що вона у вас 

є. Найімовірніше, вона вас гнітить. Я хотів 

би, що ваше життя змінилося, так само, 

як змінилося моє. Я бажаю, щоб ви мали 

справжнє щастя, щоб у вашому серці 

був спокій, щоб ви розсталися зі своїм 

минулим, яке важким тягарем лежить на 

душі. Бажаю вам побачити і відчути життя 

таким, яким воно є у Христі. Повірте в 

Нього. Зверніться до Бога по допомогу. 

Попросіть у Нього прощення гріхів. 

Попросіть у Нього звільнення. Попро-

сіть у Нього дати вам нове життя, життя 

радісне, чисте, вільне від гріха. І Він очис-

тить вашу душу, дасть вам повноту і щастя, 

до яких ви прагнете. Ісус Христос каже: «Я 

прийшов, щоб мали життя — і мали вдо-

сталь» (Євангеліє від Івана 10:10).

Матеріал готували О.Чмут, 

В.Крицька, О.Василенко

С Т А Т И С Т И К А :

Гомосексуальний «шлюб» не передбачає вірності. Це статистичний факт. 
Гей-активісти Кірк та Мадсен кажуть про те, що невірність в одностатевому 
чоловічому «партнерстві» (тобто, «шлюбі») досягає 100%: «Стосунки між 

геями звичайно не тривають дуже довго. Їхні партнери їх швидко стомлюють». Кірк і 
Мадсен відверто визнають: якщо гей має бажання спокусити, розбестити близького дру-
га, він зробить це, вважаючи свій учинок «актом сексуальної свободи». Гомосексуаліст 
діє за принципом: «якщо мені добре від цього, я це зроблю»…

Середньостатистичний український батько приділяє вихованню дитини всього 4 хвилини на день. Лише 
32% тат допомагають дітям виконувати домашні завдання.
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Богдан Володимирович Сидорчук був давнім і постійним слухачем ТСР. Він не про-
пускав наших передач. Рідні і сусіди знали, що 10 година вечора — це час початку 
програм ТСР… Богдан Володимирович зазнав переслідувань за віру. Його засудили 
до 10 років сталінських таборів. Виснажлива праця і голод призвели до того, що 
Богдан Сидорчук жахливо схуд. Його вага була 36 кілограмів. Молодий хлопець 
помирав. Але Господь зберіг його життя, не дозволивши статися найгіршому… 

…Чи думав Богдан Володимирович тоді, у часи гонінь, що колись він зустрінеться 
з кимось із працівників ТСР? Напевно, ні. Але сталося так, що співробітниця київської 
студії Наталя Іщенко поїхала до Львова. І поспілкувалася з Богданом та Володимиром 
Сидорчуками (батьком і сином). Наталя записала Богдана Володимировича, і він 
встиг почути передачу в ефірі. Але зовсім нещодавно Господь покликав Богдана 
Сидорчука у вічність. Особлива життєва історія нашого брата по вірі продовжуватиме 
підбадьорювати тисячі слухачів і читачів. Світла Богдану Володимировичу пам’ять…

Пропонуємо вашій увазі друкований текст інтерв’ю з Богданом та Володимиром 
Сидорчуками. 

Володимир Сидорчук: Життя мого тата 
було просто унікальним. Навернувся він до Бога 
через своїх батьків. Татова мама була побожною 
людиною, цікавилася Словом Господнім. Хотіла 
більше пізнавати Бога. Покаялась і почала ходити 
на зібрання євангельських християн. Звичайно, 
були в селі непорозуміння. Найбільші доводилося 
терпіти у власній родині. Чоловік бабусі, мій дід, 
не сприймав її віри. Коли вона прийняла водне 
хрещення, він ударив її стільчиком по голові. 
Бабуся впала і знепритомніла. Правда, це поспри-
яло тому, що десь за рік дід сам повірив у Христа. 

Дитинство мого батька минало в селі. Пас 
корови, а від мого дідуся навчився кравецького 
діла. Закінчив чотири класи польської школи. 

Невдовзі почалась війна. Тата забрали в 
Радянську Армію. Якось сталася така пригода. 
Перебуваючи на посту, він серйозно замислився 
над питаннями віри, над своєю відповідальністю 
перед Богом і людьми. Після цього батько став 

схилятись до Господа, більше Його пізнавати. 
Хотів виконати Божі заповіді. Мав переконання, 
що вбивати людей — це гріх. 

Богдан Володимирович: Дали мені 
карабін і такий штир, що можна відразу двох 
людей заколоти. Я замислився: як маю вчиняти? 
Пригадав 10 заповідей. Господь промовив до 
мене через них — я і мій друг вирішили не брати 
карабінів у руки. Сержант, котрий мав нас навча-
ти, доповів про це офіцерові. Почувши слова 
сержанта, офіцер пообіцяв, що розстріляє нас, 
як собак, і викине в яр. Я навіть і не думав, що 
нас можуть не розстріляти. Але Божа заповідь «не 
вбивай» була для мене важливішою… 

Проте Богдана Сидорчука не було роз-
стріляно. Його засудили до 10 років сталінських 
таборів. 

Володимир Сидорчук: тата було засуджено 
з сотнями тисяч інших людей, які мали таке ж саме 
переконання. Їх планувалось розстріляти як зрадни-
ків Батьківщини. Але коли влада побачила, що таких 
людей є величезна кількість, розстріли скасували, а 
натомість дали по 10 років таборів. Батька призвали 
в армію, коли йому було 20. І в такому юному віці він 
потрапив до сталінських таборів. 

Богдан Володимирович згадує свій арешт: 
За нами прийшов посланець. Крім мене, було ще 
близько 70 віруючих людей, котрих мали відвезти 
в табір с. Сухобезводне Горьковської області. 
Коли я прийшов, привели двох братів. Один із 
них був дуже побитий. Брата били так сильно, 
що на гвинтівці дерево відпало від заліза. Проте 
скаржитись на те, що ображають віруючих, не 
було кому…

Кожному видали сухий пайок, а наступного 
дня посадили на потяг і повезли до табору. При-
гадую, коли ми сіли до потяга, почали співати 
християнських пісень. Усі 70 осіб співали! 

Селище Сухобезводне виникло в 30-ті роки 
у зв’язку з розгортанням лісозаготівель ГУЛАГу. 
В Сухобезводному було розміщено виправно-
трудовий табір. Засуджені будували залізницю, 
яка йшла далеко вглиб лісів. Це селище — над-
звичайно віддалене від інших місць. 

Володимир Сидорчук: Праворуч і ліворуч 
від колії тягнулися табори. Там перебувала вели-
чезна кількість віруючих людей. 

Богдан Володимирович: Нас привезли 
в Сухобезводне. Там було близько 60 тисяч 
ув’язнених. З одного села могло бути по 4-5 
рідних братів. Нас привезли в табір під конвоєм. 
Наступного дня вийшли на роботу. 

Те, що пережив Богдан Володимирович, 
неможливо забути. 

Володимир Сидорчук: Табірне життя 
було просто жахливим. Люди щодня помирали. 
Виносили з бараків трупи, а хоронити їх не було 
куди. Замерзлий ґрунт навіть літом було важко 
прокопати. 

Богдан Володимирович: Ось що ми їли: 
вранці — суп із кропиви, у ньому — 4-5 вівсяних 
зернин; склянка вівсяної каші та 400 грамів табір-
ного хліба… Частина із наших 70 осіб працювала 
на вантаженні деревини, а частина — на лісо-
повалі. Все робили вручну. Я працював на лісо-
повалі. Одного разу впав без сили. Ледь дійшов 
до лабораторії. Моя вага була 50 кілограмів. 
Дали 22 дні для відпочинку. Попрацювавши після 
цього, я знову занедужав. Мене оглянули і знову 
дали 22 дні на відпочинок. Моя вага була вже 36 
кілограмів. 

Володимир Сидорчук: 36 кілограмів ваги. 
Потім скільки батько лежав, якою стала його 
вага — не відомо. Він фактично помирав. Брати, 
які перебували в цьому таборі, доглядали його, 
допомагали, чим могли. Фактично чекали його 
смерті, щоб дати звісточку мамі, що її син помер. 

…Дорога мамо, цього листа тобі надішле 
мій друг. Люба ненько, не плач. Якщо мені не 
доведеться зустрітися з тобою на цій землі, 
ми обов’язково побачимося на Небесах. Всевиш-
ній подарує нам цю зустріч. Матусю, не плач. 
Надійся на Бога...

Богдан Володимирович: В’язні помирали 
не тільки від голоду, а й від епідемій. Я, як і бага-
то інших людей, захворів на дизентерію. Багато 

ЗУСТРІЧ, ЯКА НЕ ЗАБУДЕТЬСЯ…

Богдан Сидорчук
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ув’язнених повмирало від проносу. Одного разу 
нам наказали копати яму на 10 осіб. Кидали туди 
тіла і жінок, і чоловіків. Ледве загорнувши яму, 
ставили зверху палички. Скільки осіб у ямі — 
стільки і паличок. 

Потім приїхала комісія з Москви. Сталін дав 
наказ, щоб лікарі звертали увагу на хворих, щоб 
зарадити важкому становищу у таборах. 

Нас почали вивозити косити траву, де раніше 
був ліс. Всім, хто косив, говорили: у твоєму покосі 
всі ягоди — твої. Я їв ті ягоди, а брусниця — то ж 
вітаміни. Я відразу ж одужав. 

У Бога я просив охорони, милості, просив, 
щоб Він врятував моє життя. І Господь підняв 
мене, дав мені сил. Згодом ситуація трошечки 
змінилася і я вижив. Усім таким, як я, допо-
магала вижити тільки віра в Бога. Ми робили 
в таборі зібрання. Всі служили Господу і 
допомагали один одному. Коли я хворів, мене 
відвідав один віруючий з сусіднього села, 
розміщеного за 5 кілометрів від нас. 

Володимир Сидорчук: Після закінчен-
ня війни було оголошено амністію. Той строк, 
який залишився, розділили наполовину. 
Всього батько провів в таборах 6 з полови-
ною років. Коли повернувся додому, то мав 
бажання вчитися на шофера. Подав заявку. 
Його прийняли. Але знайшлися такі люди, 
які хотіли шкодити християнам, знущатися 
над ними. Одна людина зробила йому таку 
прикрість. Сказала що він віруючий і його не 
прийняли на курси. Але потім тата прийняли 
на курси тракториста. Батько багато років 
працював трактористом у колгоспі. 

Одного разу він прийшов до голови колгоспу 
і попросив, щоб йому виписали соломи, бо корові 
не було що їсти. А той йому відповів: «Скажи, 
що Бога немає, тоді випишу». Звісно, що тато не 
погодився. Проте наша родина вижила. Вижила 
корова. Милість Божа була над нами. 

Передачі ТСР відігравали надзвичайну роль 
у житті християн, яких переслідували.

Володимир Сидорчук: Тоді були важкі 
часи. Коли віруючі дізнались про християнські 
радіопрограми, то намагалися купити собі при-
ймачі. Вся наша родина слухала ці програми. І 
не тільки ми слухали, а приходили і сусіди, інші 
віруючі, котрі на той момент ще не мали прийма-
чів. Коли наставав час слухати передачу, це було 
фактично богослужінням. Люди сідали, слухали, 
разом молилися, співали, плакали та тішилися…

 …Батько постійно розповідав нам про Сухо-
безводне. Його туди тягнуло. Але чи був шанс у 
людини, котра працювала у селі, поїхати туди? Це 
було майже нездійсненною мрією...

Якось батько дізнався з християнської 
преси, що в Сухобезводному, можна сказати, 
на кістках братів та сестер, які там полягли, 
які склали свої голови в таборах, буде побудо-
вано Дім молитви! Коли тато це прочитав, то 
не міг спати. Вночі він прокинувся. 
Господь промовив до батька, що 
він мусить щось робити. Треба 
допомогти. Звичайно, тато не міг 
побудувати церкву, але він побажав 
докласти невелику частинку до 
цього будівництва. Батько розповів 
про майбутній Дім молитви братам 
і сестрам із сільської церкви і вони 
віддали на будівництво свої пенсійні 
заощадження. Три рази він відвозив 
кошти в місію, яка співпрацювала 
з тими, хто будував Дім молитви в 
Сухобезводному. Коли церкву було 
побудовано, то співробітникам місії 
також стало цікаво, чому цей чоловік 
літнього віку так охоче жертвував кошти. Вони 
взяли тата з собою на відкриття Молитовного 
дому. Бог здійснив батькову мрію! Проминуло 
понад 50 років відтоді, як тато був ув’язнений і 
ось, за півстоліття після цього, там побудували 
церкву! Для батька це було щось надзвичайне, 
фантастичне. 

Тато побував на відкритті Дому молитви в 
Сухобезводному. Порадів, що зустрів там людей, 
котрим колись свідчили про Христа. Зокрема, 
батько побачився з родиною, яка навернулася 
до Бога через віруючих засуджених. До речі, там 
були такі випадки, коли навіть працівники КДБ, а 
також вільнонаймані працівники з навколишніх 
сіл наверталися до Бога…

Богдан Володимирович: Я хотів, щоб усі 
мої діти були віруючими. 

Володимир Сидорчук: Нас було четверо 
дітей. Усі хлопці. Я — найстарший син. Звичайно, 
у сільській школі були насмішки, переслідування. 
Але я не порівнював свої страждання з тими, яких 
зазнав мій батько. Доки ти дитина, то не усві-
домлюєш благословення, яке дається тобі через 
батьків. Гадаю, їхнє благословення переходить не 
лише на дітей, а й на внуків…

Закінчивши 8 класів, я планував навчатися у 
Львові. Але я не розраховував на хороші навчаль-
ні заклади. Бажав здобути скромну професію 
слюсаря. Однак у моїй шкільній характеристиці 
написали: «Син батьків-сектантів і перебуває під 
їхнім впливом». Коли я прийшов в училище, мені 
сказали, що такі люди, як я, їм не потрібні. 

Я повернувся до школи і провчився ще два 
роки. Ситуація трішки змінилась. Я отримав більш 
лояльну характеристику. І таки почав навчатись 
на слюсаря. На щось інше я не розраховував. 

На роботі я також зазнав певної зневаги за 
свою віру. Коли комусь потрібно було щось зро-
бити, йшли до мене. Коли потрібно було когось 
навчити, йшли до мене. А як потрібно було над 
кимось посміятись, також ішли до мене… 

Нині ситуація змінилася. Якось я зустрів 
директора сільської школи, котрий пере-
слідував нас. Запитую: «Куди йдете?». Він: 
«До церкви». «Як до церкви?!» — дивуюсь я. 
— «Так просто йдете чи за переконанням?». 
Директор каже: «За переконанням. Я все 
робив за переконанням!». «І тоді, коли нас 
гнали?»— запитав я. Він зіщуливсь і пішов. 

Я не тримаю зла на своїх переслідувачів. 
Люблю та благословляю їх. Зернятка віри, які ми 
посіяли в дитинстві, не завжди швидко сходять. 
Проте я вірю, що у чиємусь серці вони свого часу 
зійдуть… 

У Господа випадковостей не буває. Автор 
послання до Євреїв писав, що Бог створив світ 
і тримає «все Своїм могутнім Словом». Ми 
живемо не в хаосі, не у «грі випадку», а в світі, 
який підтримує Господь. Той Господь, Який 
допомагав і християнам у важкі часи. 

Віруючі, яких так жорстоко переслідували, 
страждали не даремно. Вони страждали за 
Христа. Вони страждали за тих, хто через 
свідчення їхньої віри згодом навернувся до 
Бога. Християни, яких гнали, врешті поба-
чили перемогу Господню над злом. Шановний 
читачу, якщо ви ще не пізнали Бога особисто, 
вам потрібна ця зустріч з Ним. Кожній людині 
у житті потрібна надія. І потрібна віра. Віра 
в Ісуса Христа. Тільки Він може розірвати грі-
ховні пута, які тягнуть вас униз, у пекло. Вам 
здається, що ви стрімко падаєте все нижче і 
нижче? Згадайте про те, що Всесвіт у Божих 
руках і ваше життя також. І зробіть крок віри 
до Господа…

Наталя Іщенко, 

Олеся Василенко

Родина Сидорчуків (останній праворуч -  Володимир Сидорчук)

21Н а ш і  с л у х а ч і



21 и 22 мая, сотрудники Харьковской 
студии ТМР Вячеслав Шевелев и 
Олег Погорелый посетили церкви 
ЕХБ на Волыни. Инициатором встреч 
с радиослушателями выступил 
пастор церкви с. Доброе Владимир 
Филиппович Пась.

За двое суток, которые были в нашем 
распоряжении, мы посетили четыре церкви 
в районе города Камень-Каширский, а также 
познакомились с бытом христиан и восхищались 
красотой природы в этом замечательном крае.

Первым местом, которое мы побывали 
субботним вечером, была церковь в селе 
Березники, в двух километрах от Белорусской 

границы. Интересно было узнать, что 80% 
жителей этого села верующие. Практически в 
каждой общине, которые мы посетили, хрис-
тианское радио слушают не менее 50% хрис-

тиан, а в некоторых церквях руку 
подняли — 70% присутствующих.

В церкви с. Березники нам 
предоставили все служение, 
которое длилось около двух с 
половиной часов. Вячеслав Шеве-
лев поделился свидетельством 
своего обращения к Богу, в кото-
ром не последнюю роль сыграли 
программы ТМР, рассказал о пере-

дачах, которые записываются в Харькове, а 
также сказал проповедь на тему «Общение, 
приносящее радость». Олег Погорелый сказал 
проповедь на 1 Псалом. В село Доброе, где 
мы остановились, вернулись в первом часу 
ночи.

Воскресным утром мы приняли участие в 
церковном богослужении с. Доброе. Вячеслав 
рассказал Историю ТрансМирового Радио, 
и сказал проповедь на тему «Прощение и 
любовь». Олег рассказал об отзывах на 
программы, которые мы получаем в письмах 
и звонках, а также поделился личным свиде-
тельством Божьих ответов на молитвы.

Встречи с радиослушателями на Волыни

Конференція у Братиславі
 

7-10 квітня 2011 року у Братиславі відбулася чергова «Щорічна парт-
нерська конференція» ТСР. «Молодь і медіа» — такою була її назва. 

Від України на цьому заході були присутні 
Олександр Чмут та Олеся Василенко. А всього на 
конференцію з’їхалися близько 100 співробітників 
та партнерів ТСР з Європи та Північної Америки. 
Учасники конференції прослухали цікаві семінари, 
які допоможуть їм розвивати радіопрацю з молод-
дю у їхніх країнах.  Один із ефективних засобів 
— це служіння  молоді за допомогою інтернету. 
Для цього ТСР працює над створенням особливої 
системи під назвою LinguaDMS. Ця система є  циф-
ровим інтернет-«складом» радіопередач, музики, 
відеофільмів, інших християнських матеріалів 
різними мовами. Будь-хто, мешкаючи в будь-якій 
країні світу, зможе  мати  доступ до цих матеріалів. 

Крім звичайного прослуховування радіопрограм, 
перегляду телепередач, LinguaDMS пропонуватиме 
багато інших функцій, скажімо, таких як заванта-
ження, розповсюдження, доставку потрібного 
матеріалу користувачам. Оскільки сучасна молодь 
все більше і більше часу проводить у всесвітній 
мережі, LinguaDMS може стати могутнім засобом 
досягнення мільйонів молодих людей Благою 
звісткою. Ми молимося про те, щоб і  ТСР-Україна  
приєдналося до цього унікального за своїм зна-
ченням проекту. А поки що українська редакція ТСР 
працює над втіленням у життя іншої актуальної ідеї 
— створенням інтернет-радіо. Цей засіб допомо-

же ефективніше працювати з сучасною молоддю. 
Просимо і вас молитися про цей проект.

До речі, для того, щоб привернути увагу біль-
шої кількості молодих слухачів до мовлення ТСР, 
для спілкування з ними, ми створили наші сторінки 
у двох популярних соціальних мережах — «В кон-
такте» та Facebook. Усі, хто зареєстрований у цих 
мережах, можуть відвідати сторінки ТСР-Україна. 
Наша адреса в соціальній мережі «В контакте»: 
http://vkontakte.ru/twr_ukraine. У Facebook  зареє-
стровані користувачі  можуть знайти нашу сторінку 
за назвами  «Транссвітове радіо» або TWR Ukraine. 
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В воскресенье, днем, мы отправились в г. 
Камень-Каширский, где на собрание, в боль-
шой молитвенный дом, собрались верующие из 
разных окрестных церквей. Большая парковоч-
ная площадка была заставлена автомобилями, 
а в молитвенном доме не было свободных мест. 
Здесь, по предварительной договоренности, 
Вячеслав провел семинар на тему «Компромисс 
с миром». В основу семинара легло детальное 
изучение жизни Лота, который еще ребенком 
отправился вместе со своим дядей Авраамом в 
обетованную землю. Но, достигнув обетован-
ного края, Лот так и не научился жить в нем. Его 

сердце привлек Содом. Компромисс с мирским 
обществом, погубил жену и взрослых детей 
Лота. Он также привел к проклятию двух наро-
дов: Моавитян и Аммонитян, произошедших от 
двух младших дочерей Лота. Это печальный и 
незабываемый образ для нас: Компромисс с 

миром приводит жизнь Божьего человека и его 
потомков — к катастрофе.

На вечернее богослужение мы отправились 
в с. Черче. В молитвенном доме также не было 
свободных мест. Это так сильно отличается от 
многих городских церквей, в которые на вечер-
ние собрания приходит половина, а иногда и 
третья часть людей. Было видно, что люди 
на Волыни жаждали слышать Слово Божье. 
Собрание длилось до половины десятого 
вечера. Олег Погорелый говорил о личном бла-
говестии. Вячеслав рассказал о служении ТМР 
и проповедовал о верности Богу, как о важном 
компоненте зрелой христианской жизни.

В каждой церкви верующие могли при-
обрести диски с программами ТрансМирового 
Радио. Многие христиане нуждались в хороших 
радиоприемниках. Тех, что мы привезли с 
собой, было явно недостаточно. Так что мы 
планируем доставить специальную партию для 
этого региона. Нам было очень приятно, что 
каждая община сделала специальный сбор 
средств, чтобы поддержать служение ТМР, а 
также верующие пообещали, что будут молит-
венно поддерживать сотрудников Украинской 
редакции и слушателей радиопрограмм.

Мы с большой благодарностью Богу и 
христианам Волынской области вспоминаем 
время, проведенное в этом замечательном 
крае.

 В. Шевелев

«Друзі є!»
Під таким гаслом 30 квітня та 
1 травня, ТрансСвітове Радіо, 
разом із Асоціацією милосердя 
«Еммануїл» та дитячим журналом 
«Ноїв ковчег», провело дитячі 
свята у двох населених пунктах 
Хмельниччини. 

Мета цих заходів полягала в тому, щоб засвід-
чити діткам про Христа і поспілкуватися з ними. Діти 
мали можливість побавитися на батутах та інших 
спортивних знаряддях, скуштувати солодкої вати, 
а головне — вивчити важливу біблійну істину: «І як 
бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і 
ви» (Луки 6:31).

Дітки, які відвідали свято, отримали в подарунок 
християнську літературу, серед якої були і журнали 
«Антена».

Цікаво, що в селі  Мисюрівка Старосинявського 
району захід дозволили провести біля сільського 
Будинку культури, просто навпроти пам’ятника вож-
дю пролетаріату. Склалося враження, що у дідуся 
Леніна був на обличчі невдоволений вираз. Ще б пак: 
слова про Бога, Якого він заперечував, лунають сьо-
годні майже в кожній оселі за допомогою радіо. Біля 
будинків культури проповідують про Ісуса Христа, а 
пам’ятників йому — Леніну — в Україні залишилися 
лічені одиниці.
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ДИСК  МОЖНА 
ЗАМОВИТИ  ЗА  АДРЕСОЮ : 

а/с 2155, Черкаси, 18020
тел. (0472)43-010-15, (050)447-47-76

Email: book@smirna.org

Пропонуємо вашій увазі новий DVD-диск київської студії – 

«Неси вогонь чудесний свій…»  
ПЕРЕДАЧА
ВОНИ ЦЕ ПЕРЕЖИЛИ
Учасники програми не тільки розкажуть про 
те, що їм довелося пережити за віру. Вони 
поділяться унікальними фактами зі своєї 
біографії. Крім того,  ви зможете побачити 
гостей передачі. На диску ми розмістили 
фотогалерею. У ній зібрано давні і сучасні 
фото учасників програми, їхніх рідних.  
А також  до вашої уваги — цікаві фотографії 
з історії гонінь.

Якщо знайома вам людина через якісь складні обставини 
розчарувалася в Господі, припинила слідувати за Ним, 
ви можете подарувати їй цей диск. Приклад християн, 
котрих переслідували, але які вистояли у випробуваннях, 
запалить у серці цієї людини вогонь віри…  


