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«…Хто витерпить 
аж до кінця, буде 

спасенний!»…

Ще коли Ісус Христос перебував на землі, Він 
передрік Своїм послідовникам страждання. 
Згідно з Христовими словами, диявол активі-

зується супроти Церкви якраз перед Другим при-
ходом Ісуса на землю. В Євангелії від Марка 13: 9-13 
про це написано так: «Пильнуйте ж самі, бо вас на 
суди видаватимуть, і бичуватимуть вас у синагогах, 
і поведуть до правителів та до царів ради Мене, 
на свідчення їм.  Але перше Євангелія мусить бути 
народам усім проповідувана.  Коли ж видадуть вас і 
поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам гово-
рити, а що дане вам буде тієї години, то те говоріть: 
бо не ви промовлятимете, але Дух Святий. І видасть 
на смерть брата брат, а батько дитину. І діти повста-
нуть навпроти батьків, і їм смерть заподіють.  І за Ім’я 
Моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до 
кінця, той буде спасенний!». 

Отже, наприкінці часів  Церква зазнає гонінь. Понад те: що 

ближчим буде прихід Ісуса Христа, то переслідування  посилю-

ватимуться. Потрібно визнати: вже сьогодні Церква Христова  

зазнає серйозних гонінь, і лише невеличка частина християн, у 

порівнянні з рештою віруючих, насолоджується повною свобо-

дою. Щороку близько 150 тисяч християн гинуть лише за те, що 

вони вірять у Господа Христа. І сьогодні це відбувається не лише 

в ісламських країнах. У наш час зло  поширюється  світом. Всі, 

хто бажає дотримуватися святості, зазнають нищівної критики 

та переслідувань. У багатьох демократичних країнах, зокрема, 

західноєвропейських,  християн ув’язнюють лише за те, що 

вони відмовляються терпимо ставитись до розпусти. Віруючих 

батьків кидають до в’язниці  тільки за те, що вони відмовля-

ються пускати своїх дітей на шкільні уроки, на яких пропагують 

гомосексуалізм.

Чи далеко нам до цього часу? Припускаємо, що ні. Чи мож-

ливі гоніння за віру в Христа в Україні? Звісно, так.

Якщо нас, християн, почнуть переслідувати за віру, чи ми 

вистоїмо? Чи не спіткнемося? Чи залишимося вірними до кінця?

Журнал, який ви тримаєте в руках, присвячено темі гонінь. 

На його сторінках ви знайдете свідчення тих людей, котрі свого 

часу пережили серйозні переслідування, але вистояли. Нехай ці 

реальні історії будуть підбадьоренням також і для вас у скрутний 

час.

Коли ви будете розмірковувати над темою гонінь, згадайте 

також у своїх молитвах  тих, хто сьогодні страждає за Христа. В 

посланні до Євреїв 13:3 написано: «Пам’ятайте про в’язнів, не-

мов із ними були б ви пов’язані, про тих, хто страждає, як такі, 

що й самі ви знаходитесь в тілі». 

І нехай благословить вас Господь.  



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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Гнані християни підбадьорюватимуть 
переслідувану Церкву

ТрансСвітове Радіо Європи спільно з місією ERF  започаткувало 

новий проект — серію передач, присвячену тим, кого гнали  за віру 

в Христа.  Основною метою авторів проекту є підбадьорити Церкву, 

яка зазнає переслідувань у наш час. У  циклі програм під назвою  «Від 

переслідуваних християн переслідуваним християнам» (в англомовному 

варіанті — «From persecuted Christians to persecuted Christians»), 

лунатимуть свідчення тих, хто пережив гоніння за віру у всьому світі. 

Передачі транслюватимуть у тих місцевостях, у яких сьогодні переслідують 

християн. Якщо говорити детальніше, для чого потрібен цей проект?

Біблія каже, що в останній час гоніння стануть інтенсивнішими. 

Тому віруючі мають підбадьорювати один одного. Особливо ж потрібно 

підтримувати тих братів і сестер, які зазнають  страждань за Христа. 

Творці проекту не мають на меті висвітлити в ефірі факти гонінь, і не 

зібрати моторошні історії.  Вони бажають засвідчити про Божу турботу  

і охорону переслідуваним християнам. А також автори програми хочуть 

підбадьорити  слухачів, які перебувають в інших важких обставинах 

життя: бідності, хворобах і т. ін. Цей проект створюють для того, щоб 

прославити Бога і щоб віруючі більше молилися один про одного. 

До циклу передач увійдуть 52 передачі тривалістю 15 хвилин. 

Головним запитанням, яке ставитимуть учасникам проекту, буде таке: що 

допомогло вам вистояти у переслідуваннях? 

2 програми української редакції ТСР увійдуть до цієї серії передач. Історії, 

які ми готуємо для  проекту, пролунали у програмі київської студії «Вони це 

пережили» (присвяченої тим, кого гнали за віру в радянський час).   

Цікавий факт про ТСР



Дом христианского Интернет-Теле-Радиовещания в Германии (ERF) 
на сегодняшний день представляет собой профессиональный 
комплекс, слоган которого:  «Вещание, объемлющее жизнь».  

Это христианское средство массовой информации, предлагающее 
программы для молодых и пожилых, здоровых и больных, христиан и 
нехристиан, мужчин и женщин. Основанный в 1959 году, ERF был одним 
из первых частных вещателей Евангелия на Германию — сначала по 
радио, а сегодня также посредством телепередач и Интернета. Первая 
радиопередача вышла в эфир в 1961 году. Сегодня 230 сотрудников 
воплощают в жизнь слоган ERF посредством самых различных журна-
листских приемов, предлагая качественные по содержанию передачи 
для радио, телевидения и Интернета. Все программы служат одной 
цели — познать Бога,  углубить 
веру в Иисуса Христа и показать 
это в своей практической жизни в 
церкви и обществе. 

Финансируется ERF исключительно 

пожертвованиями своих слушателей, зри-

телей или читателей. На поддержку всего 

служения требуется ежемесячно более од-

ного миллиона евро.

Начиная с марта 2009 года, ERF 

стал обладателем собственного 24-часо-

вого канала для теле— и радиопередач. 

Самыми известными телепередачами ста-

ли «Дворик под небом» и «Слава Богу!». 

Есть также документальные фильмы, сви-

детельства жизни и беседы на насущные 

темы. По воскресеньям идет богослу-

жение, записанное в одной из церквей 

страны. В программе также участвуют 

продюсеры из Австрии и Швейцарии. 

Ночью показывается фильм «Иисус» 

(на основе Евангелия от Луки) поочеред-

но на более чем 20 разных языках. 

Радиопередачи (ERF+) ретрансли-

руются различными кабельными сетя-

ми, а также по Интернету (www.erf.de) 

и посредством приложений для мобиль-

ных телефонов. В программу дня вхо-

дит: утренние чтения, молитвы и музы-

ка, а также анонсы передач и ответы на 

звонки слушателей. Задействовано бо-

лее 1000 добровольных авторов, кото-

рые предоставляют беседы, проповеди 

или краткие изложения на библейский 

стих дня.

Никакое другое средство массовой 

информации не нашло себе места в 

ежедневной жизни человека настоль-

ко быстро, как это сделал Интернет. 

Отделение ERF-онлайн предлагает 

различные шаги по ознакомлению с 

христианской верой в Иисуса Христа 

или ее углублению. Ежедневно на 

веб-страничке ERF предлагаются 

ободрительные статьи и свидетельства. 

А в сопровождении душепопечителя 

пользователи Интернета могут пройти 

по специальным программам: 

  Иисус: решись на эксперимент с Ним! 

  Выход из сексуальной зависимости. 

  Поверить — как это? 

  «Повстречать Иисуса». 

  Встретить Бога в тиши. 

 Библейский план чтения Ветхого 

Завета.

Ведущие литературной передачи

Вход в здание ERF

4 Т С Р  у  с в і т і



ERF тесно контактирует со сво-

ими слушателями, зрителями и по-

сетителями веб-странички. Сотни 

звонков, электронных и традицион-

ных писем приходят в дом христи-

анского вещания в Вецларе после 

каждой передачи. Задействована 

целая сеть душепопечителей по 

всей стране, благодаря чему нуж-

дающимся слушателям предлага-

ется профессиональная помощь. 

Сотрудники представительского 

отдела работают над тем, чтобы в 

каждой больнице и старческом доме 

страны можно было бы слушать и 

смотреть христианские передачи. На 

данный момент к этой системе уже подключились 80 больниц и 120 старческих домов.

ERF несет служение не только в среде немецкоговорящего мира. С помо-

щью своих слушателей ERF финансирует передачи на 45 различных языках. 

Для живущих в самой Германии иностранцев ERF делает передачи на 10 языках. 

Совместно с интернациональным партнёром  — ТМР — ERF помогает распро-

странению Евангелия по всему миру на более чем 200 языках.

Каждые два месяца тиражом 115 000 экземпляров выходит программный 

журнал ERF «Антенна». Он предлагается в форме годичной подписки за 15 евро. 

Всегда у народа израильского были враги. 
Всегда где-то шла война. И часто израильтяне 
были в меньшинстве. Их армия была меньше 
по численности и хуже оснащена по сравнению 
с армией противника. Как-то им пришлось 
стоять против большой коалиции моавитян и 
аммонитян. Но что делает царь? Он созывает 
народ и в преддверие храма произносит мно-
гозначительную просьбу. Она сводится в одно 
предложение:

«…мы не знаем, что делать; но к Тебе очи 
наши!» (2 Пар. 20:12)

И — о, чудо! Война выиграна. Армией, 
которая настолько верила Богу, что только по 
этой причине заставила врагов паниковать.

Как часто я произношу подобную молитву. 
То я в каких-то безвыходных ситуациях. То 
стою перед вопросами, на которые ни у кого 
нет ответа. То сталкиваюсь с проблемами, 
которые решить не могу. 

Я сам, мы — как христианская церковь, 
мы — как сотрудники ERF, мы — как обще-

ство людей на этой Земле давайте не будем 
уставать повторять эти слова снова и снова. 
Сами себе и вместе. Давайте прикажем своим 
очам не сосредотачиваться на проблемах, но 
возноситься к Богу. Великому и милосердному 
Богу. Создателю и Спасителю.

Часто мне в таких случаях приходит на 
память африканская мудрость: «Ты можешь 
рассказать Богу, как велики твои проблемы. Но 
ты также должен рассказать своим проблемам, 
насколько велик Бог».

Израильтяне тогда вошли в Иерусалим с 
псалтирями, арфами и трубами. Мы в конце 
времен войдем в Божье небо, так как знаем, 
что Он выведет нас к лучшему. Потому что в 
самом конце Господь восстановит правду. Но 
уже сегодня Он держит нас за руку и ведет нас 
добрым путем. Это ободряет. Это дает силу. 
Это вселяет веру.

Письмо от слушательницы:

«Я — давняя слушательница ERF. 

Каждое утро до работы я слушаю часовую 

утреннюю передачу по ERF+. Молодежная 

трансляция по веб-радио, а также передача 

«Кросс-Чанел» мне тоже нравятся. Когда 

мои сыновья, которых уже можно назвать 

взрослыми, садятся завтракать, я переклю-

чаю на эти молодежные каналы. И у них 

сразу настроение поднимается. Потом, когда 

они уходят, я снова возвращаюсь в ERF+ к 

утренней передаче. Слава Богу, вы ее повто-

ряете. Мне нравятся короткие утренние на-

ставления. Самой почитать утром как-то не 

получается. А у вас и подводки к следующей 

песне такие многозначительные, и столько в 

них ободрения! Они порой еще больше на 

душу ложатся, чем сами беседы — настоль-

ко злободневны. Вы прекрасно вкладывае-

тесь в оформление каждого отдельного дня! 

Таким образом, уже утром за завтраком ERF 

мне дает прекраснейший старт на весь пред-

стоящий день. А с тех пор, как у меня на кух-

не компьютер стоит — все это без малейших 

помех!!! Просто чудесно! Конечно, я далеко 

не все передачи из вашего грандиозного вы-

бора могу слушать. Но просто хочу наконец-

то выразить вам свою признательность за 

ваше постоянно обновляющееся наполнение 

программы дня. Я просто изумляюсь, как у 

вас получается собрать столько разных мне-

ний и музыкальных вкусов под одной кры-

шей — под Божьей крышей! Лично я полу-

чаю огромное благословение и укрепляюсь в 

вере посредством вашего служения. Не па-

дайте духом, когда вас критикуют отдельные 

личности. Большинство благодарных слу-

шателей просто молчат, как и я до сих пор. 

Но сегодня я выражаю вам благодарность и 

желаю вам в личной жизни таких же благо-

словений, какими и вы являетесь для многих 

слушателей».  

Обращение директора ERF Юргена Верта к 
читателям июньского номера журнала «Антенна»:

«Ты можешь рассказать 
Богу, как велики твои 
       проблемы…»

Сотрудники, отвечающие 
на звонки слушателей

Город Вецлар
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Многие годы чехословацкие слушатели не знали настоящего имени 
этого радиопроповедника. «У микрофона —  Петр Полана» — пред-
ставлялся слушательской аудитории ведущий. Не зря Иосиф Габор — 

так на самом деле его зовут — выходил в эфир под псевдонимом. Проповедуя 
Благую Весть родной Чехословакии, тайно вывезенный из коммунистической 
страны Габор рисковал очень многим. Рисковал, даже  работая на свобод-
ном Западе. Но благодаря многолетнему ревностному служению Иосифа на 
радио, сотни людей нашли надежду во Христе. Знакомьтесь:  Иосиф Габор, 
проповедник, преподаватель, журналист.

Откуда Вы? Расскажите немного о 
своей семье.

Я из восточной Словакии. Старший из 

четырех детей в семье. Рос я в атеистичес-

ком окружении. Мой отец был членом ком-

мунистической партии, мы не ходили в цер-

ковь. Но когда мои бабушка с дедушкой, а 

потом и мать с сестрой, стали верующими, 

я увидел радикальную перемену в их жизни 

и тоже начал задумываться о христианстве. 

На одной из нелегальных молодежных 

встреч я обратился к Богу.

Сколько Вам тогда было лет?
21 год. Я учился в медицинском колле-

дже государственного университета. Но на 

третьем семестре моя учеба прекратилась. 

Меня исключили из колледжа под предло-

гом того, что я не проявляю к ней достаточ-

ного интереса. Хотя, на самом деле, интерес 

к учебе у меня был огромный. Я  мечтал 

стать врачом. Истинной причиной исклю-

чения было мое активное участие в орга-

низации церковных молодежных встреч. Я 

также был членом музыкальной группы,  

играл на барабане. Эту группу часто 

вызывали на допрос сотрудники милиции.

Вы считали отношение властей к 
Вам несправедливым?

Я знал, что если я доверил свою жизнь 

Богу, Он будет заботиться обо мне. В 

поисках работы я из Восточной Словакии  

переехал в Братиславу. Нашел работу в 

институте онкологии. В это время я начал 

слушать передачи ТМР, транслируемые из 

Монте-Карло. Я встретился с некоторыми 

христианскими руководителями, которые 

предложили мне начать подготовку мате-

риала  для программ ТМР.

Итак, из медицины Вы перешли на 
радио…

Еще будучи студентом, я участвовал 

в создании радиопередач для студентов. 

Поэтому в сердце я сразу ощутил желание 

сотрудничать с ТМР. Но тогда я еще не 

знал, когда это может состояться.

И когда же это произошло?
В 1981 году. Мне удалось поехать в 

тогдашнюю Югославию, в летний лагерь. 

Там я встретил трех девушек из Швеции, 

приехавших с миссионерской целью. Когда 

они услышали мое свидетельство и узнали 

о моем желании работать на ТМР, одна 

из них сказала мне: «Иосиф, мы уезжаем 

домой, но можем тайно вывезти и тебя в 

машине». Я слышал о том, как тайно пере-

возили Библии, но и представить не мог, 

что это делалось с людьми. У меня был пас-

порт, который позволял мне выезд только в 

Югославию. Но девушки спросили меня: 

«Имеешь ли ты веру в то, что Бог поможет 

нам?». И я согласился. 

Итак, они взяли меня в свой авто-

мобиль. Я лег на дно между сиденьями, 

спрятавшись в спальном мешке и оставив 

только щель для того, чтобы дышать. Я 

молился: «Боже, если Тебе угодно, помоги 

нам проехать через границу». Ее тогда  

тщательно охраняли. И — о, чудо! На гра-

нице у путешественниц даже не попросили 

паспортов для проверки. Улыбнувшись 

девушкам, страж махнул рукой, дав разре-

шение на проезд. Так я попал в Австрию.

Как дальше складывались Ваши 
обстоятельства?

В Вене меня поселили в лагере 

для беженцев. Оттуда я связался с 

ТрансМировым Радио в Монте-Карло. 

Я был очень удивлен, когда услышал, 

что ТМР — это миссионерская органи-

зация, главный офис которой находится 

в Америке. Написав в этот офис письмо, 

я  получил статус беженца для въезда в 

Соединенные Штаты. Там, в штате Нью-

Джерси, я встретил Поля Фрида и начал 

с ним ездить по церквям. Обычно мы 

показывали короткий фильм о служении 

ТМР, я рассказывал свое свидетельство, 

Невзирая на гонения
Иосиф Габор

6 В е т е р а н и  Т С Р



а потом Поль Фрид говорил проповедь. В 

это же время я начал готовиться к пере-

езду в Монте-Карло. Я имел возможность 

еще раз встретиться с одной из шведских 

девушек, вывезших меня из Югославии. 

Позже она стала моей женой — в 1983 

году мы сыграли свадьбу в Стокгольме.

Вы упоминали ранее, что она 
тоже была миссионеркой…

Тяга Маргариты к миссионерской 

работе привела ее в библейский кол-

ледж в Швеции. Закончив учебу, жена 

поехала в Швейцарию на курсы по дет-

скому служению. Маргарита была одной 

из первых, кто организовывал в Швеции 

детский клуб Доброй вести, а также самой 

молодой сотрудницей миссии «Опера-

ция «Мир», осуществлявшей поездки по 

Франции, Бельгии и Австрии. Бог открыл 

мне, что Маргарита разделяет мое видение 

миссионерства.

Как проходила работа в 
Монте-Карло?

В Монако мы приехали в 1983 году. В 

чехословацком отделе нас было 5 человек. 

С целью безопасности мы пользовались 

псевдонимами. Я, к примеру, выходил 

в эфир под псевдонимом Петр Полана. 

Кроме нашего, в Монте-Карло работало 

много других отделов. Вещание тогда осу-

ществлялось на 24 языках, еженедельно 

у нас было 90 часов эфира. Я трудился 

над молодежной передачей, участвовал в 

создании журнала «Спектрум», подготав-

ливал музыкальные программы и  беседы 

для утренней молитвы.

Откуда Вы брали музыку?
Мы имели музыкальные архивы — 

английский и немецкий, а также  наш, 

чехословацкий. Слушатели думали, что у 

нас в Монте-Карло были большие хоры и 

христианские группы. Но мало кто знал, 

что вся музыка записывалась в Чехослова-

кии и потом тайно вывозилась за границу. 

Некоторые из профессиональных записей 

мы делали на  квартирах, которые пере-

оборудовали в студии. Матрацами мы 

закрывали окна, создавая таким образом 

акустические панели для поглощения вне-

шних звуков. К примеру, в Брно в ночное 

время записывались  не только музыка, 

но и свидетельства. Этот материал мы на 

лентах вывозили в Монте-Карло. Можете 

себе представить, как непросто это было. 

Ведь часовая запись — это лента, скручен-

ная в бобину диаметром до 30 см. А таких 

лент вывозилось очень много.

Как именно Вы это делали?
Технический директор ТМР — брат 

Хельмут Менцель — часто со всей семьей 

ездил в Чехословакию и каждый раз приво-

зил оттуда записи. Также мы просили дру-

гих верующих, посещавших страну,  брать 

какой-то материал с собой. Удивительно, 

что эти записи не были обнаружены на 

границе. Все они попадали к нам в студию.

А людей задерживала милиция?
Был случай, когда задержали одного из 

моих друзей, тайком ввозившего Библии в 

Украину. У него отобрали все, а в том числе 

и машину, в покупку которой он вложил все 

свои сбережения.

Как Вы общались со своими 
слушателями?

Несмотря на «железный зана-

вес», мы получали  до 400 писем в 

неделю. Некоторых наших слуша-

телей, писавших часто, навещала 

милиция и угрожала им. Позже я 

создал телефонный автоответчик. 

Люди звонили и рассказывали свои 

свидетельства. На Рождество мы 

высылали слушателям красочные 

Библии, но половина книг возв-

ращалась к нам обратно, так и не 

дойдя до получателя.

Были моменты, когда Вы чего-то 
боялись?

Я стал врагом коммунистов не только 

потому, что выехал из Восточной Европы. Я 

не прошел службу в армии, и поэтому был 

обвинен в дезертирстве. В Монте-Карло 

мне иногда казалось, что за мной следят. 

А также были случаи, когда с нами хотели 

встретиться «слушатели», которые на 

самом деле не были ими. Поэтому я никогда 

ни на какие встречи не ходил в одиночку.

Как пришлось Вашей семье 
после Вашего тайного выезда за 
границу?

Родных несколько раз  вызывали на 

допрос. Моим родителям угрожали, что, 

если я не вернусь, они потеряют  работу. 

Отец рассказал, что он однажды пришел 

на допрос на 10 минут раньше и увидел, как 

сотрудники милиции устанавливали микро-

фон под столом, за которым отец должен 

был сидеть. Из-за всех этих допросов папа 

вышел из коммунистической партии, а впо-

следствии стал верующим. 

Как Вы восприняли падение 
стены в Берлине в 1989 году, 
и «Бархатную революцию» в 
Чехословакии? 

Я был восхищен! Я был тогда еще в 

Монте-Карло и постоянно слушал ново-

сти, впитывая каждое слово. Особенно 

же я интересовался новостями от тех, кого 

знал в Братиславе со времен наших тайных 

общений.

Что Вы делали после ноября 1989 
года?

Уже в начале 1989 года ТМР решило 

переместить некоторые отделы из Монте-

Карло в Вену. Я помогал Хельмуту Мен-

целю строить там студию. После падения 

коммунизма я переселился со своей семьей 

в Вену и получил там аккредитацию журна-

листа. Я также был амнистирован в Чехос-

ловакии президентом Вацлавом Гавелем. 

Вдруг мне открылся свободный путь назад 

в Чехословакию, и я поехал на встречу 

со слушателями. У нас было много таких 

встреч в церквях и домах культуры. Позже 

я помогал в организации служения ТМР в 

Софии, Будапеште, Бухаресте, Вильнюсе, 

Вроцлаве, Брно и Братиславе. В 1991 и 

92-м годах я участвовал в организации 

радиослужения для рома-цыган в Болгарии 

и Румынии.

Чем Вы занимаетесь сегодня?
С 1997 года я сотрудничаю с ТМР на 

добровольных началах. Преподаю в бого-

словско-миссионерском колледже в Слова-

кии, состою в совете попечителей нескольких 

европейских организаций. Организовываю 

международные мастер-классы по журна-

листике, а также христианские фестивали в 

Центральной Европе.  

И. Габор  с женой и дочерьми
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Два моряки чергували на маяку, розміщеному на дуже небезпечному ске-

лястому березі. Ліхтар маяка постійно обертався. Одного разу механізм ліх-

таря вийшов із ладу, й він припинив обертатися. Побоюючись, щоб лоцмани 

на кораблях не помилилися, неправильно зрозумівши сигнал маяка, віддані 

чергові самі обертали ліхтар аж до світанку. 

Друзі, наше світло має світити так, щоб його бачив увесь світ і знав, що 

віра Христова — це  не  вигадка, а реальність. Саме таку віру відстоювали ті, 

хто жив до нас… 

…Двоє друзів, котрі служили в королівській армії, поверталися пізнього 

вечора додому.

— Андрію, що нам робити в понеділок? — запитав із тривогою Федір.

— Що робити? Нічого іншого, як скоритися наказові. Мені це не подоба-

ється так само, як і тобі. Але що ми можемо вдіяти?

— Бачиш, Андрію, Семен був моїм найкращим другом. Як же тепер я зможу 

бути співучасником його страти? Хіба друзі так чинять?

— Будемо ми там чи ні, його однак стратять. Нашої провини тут немає, 

— мовив Андрій.

— Я вважаю, що Семен кращий за мене і тебе, — висловив свою 

думку Федір.

— Може, й так, але Семена звинуватили в єресі. І в понеділок, як 

нам стало відомо, кат привселюдно відсіче йому голову на базарній 

площі.

— Так, із єретиками завжди розправляються, — зауважив 

Андрій.

— Якщо Семен — єретик, то нам усім потрібно стати єре-

тиками. Бо він така людина, на котру я хотів би бути схожим, 

— продовжував Федір. — Коли минулого місяця ми хворіли 

на малярію, хто прийшов нам на допомогу?  Семен. А коли 

господар квартири збирався викинути нас на вулицю, бо ми  не 

могли сплачувати за житло з моєї зарплатні барабанщика, хто 

знайшов мені роботу в шевця? Семен. Хто день за днем допома-

гав мені вчитися кроїти, знімати мірки, шити? Семен! Я ніколи 

не зустрічав людини, добрішої за нього.

— Але ж ти знаєш, — перебив Андрій, — Семен 

поширював свої ідеї. Він розповідав народові про 

те, що слід  жити свято, любити ближнього, 

не обманювати, не ображати. Гово-

рив про те, що пролита кров Ісуса 

Христа рятує від усякого гріха. 

І за це Семена обвинуватили 

в єресі. Я також чув, що він 

проводив біблійні зібрання 

Вірний барабанщик

8 Д и т я ч а  с т о р і н к а За  матер і а лами  переда ч і  «Джерельце »



і проповідував те ж саме вчення. Тому й не дивно, що 

король зайнявся Семеном.

— Знаєш, Андрію, — заперечив Федір, — віра мого 

друга є для мене прикладом. Семен — не єретик. І тому 

неправильним буде, якщо ми з тобою охоронятимемо 

бідного в’язня в понеділок. Неправильним буде, якщо 

ми з тобою битимемо в барабани, щоб натовп не зміг 

почути Семена, коли він захоче щось сказати. Якщо інші 

барабанщики бажають у цьому брати участь, то це їхня 

справа. А ми ж, Андрію,  його друзі. Я цього не зроблю!

— Федю, тобі доведеться це зробити, — сказав роз-

гублено Андрій. — Ти присягнув на вірність королю. 

Невже ти не дотримаєш свого слова? Йди зараз додому, 

лягай спати. До ранку ти заспокоїшся. Добраніч.

Але цієї ночі Федір майже не спав. Уранці він одяг-

нув свою уніформу, повісив за спину барабан і вийшов 

із дому. Дружина з тривогою дивилася йому вслід. Вона 

знала: Федір дуже не бажав, щоб його найкращого 

друга Семена стратили. Стратили за віру. По обіді жінка 

також пішла на площу. Невдовзі вдалині пролунав бій 

барабанів. Натовп замовк.

Стукіт ставав все гучнішим. Очі присутніх були спря-

мовані туди, звідки лунав бій барабанів.

— Ідуть! — вигукнув якийсь високий чоловік.

Попереду на білому коні їхав  король, за ним ішли 

солдати, котрі марширували під бій барабанів.

Позаду барабанщиків їхав віз, на якому сидів в’язень 

із міцно зв’язаними руками й ногами. Поруч сидів кат, 

тримаючи в руці великого меча, кінець котрого впирався 

в ящик під сидінням кучера.

Із натовпу почулися вигуки:

— Ганьба Семенові!

— Нехай твою душу буде засуджено, єретику!

Семен, випроставшись, сидів на возі. Він дивився 

на юрбу, шукаючи знайомі обличчя. Християнин підняв 

закуті в ланцюги руки і привітав народ.

Люди  дивилися на нього з великим подивом. Вигуки 

з натовпу припинилися. Погляд Семена і жести його рук 

не свідчили про його поразку. Навпаки, в них відчува-

лася перемога! Натовп завмер з подиву.

Представник короля піднявся на поміст, давши знак 

катові привести в’язня. Барабанщики забили дріб. 

Семена поволокли по дерев’яних сходинках і поставили 

посеред помосту. За ним піднялися солдати і барабан-

щики. Вони стали навколо в’язня кільцем.

Представник короля попросив тиші:

— Мій народе! Зараз нам належить виконати 

почесну місію. В’язня Семена, жителя нашого прекрас-

ного міста, допитали судді. Його визнано винним у єресі. 

Він зрікся нас і всю країну закликав до заколоту. Цей 

єретик  заслуговує на смерть! 

Раптом Федір перебив короля. Барабанщик виско-

чив  на поміст і, ставши поруч із в’язнем, закричав:

— Це неправда! Суцільна брехня! Я знаю цього 

чоловіка ось вже два роки. І кращої людини не знайти. 

Сьогодні Семена зв’язано тому, що він живе побожно, а 

цього фарисеям не під силу витерпіти!

 Федір указав паличкою на купку людей, які стояли в 

першому ряду.

Присутні намагалися впіймати кожне слово бара-

банщика. Виголошуючи свою промову, він махав 

паличкою, час від часу стукаючи нею по барабану, наче 

підкреслюючи найважливішу думку.

Представник короля подав комусь знак, щоб Федора 

змусили замовкнути. Проте ніхто навіть не ворухнувся. 

А з вуст барабанщика лився потік слів:

— Я всього лише барабанщик, але я працював 

із цим чоловіком щодня і заявляю перед Богом: він не 

винен. Хіба можна так чинити з людиною, котра нікому 

не завдала шкоди? Такого ставлення заслуговують лише 

вбивці, розбійники та злодії. Грішників треба шукати 

серед фарисеїв. Їх там багато, я знаю… І тут промова 

обірвалася, тому що кат закрив йому рота і стягнув із 

помосту.

Ось так Федір хотів заступитися за щирого христия-

нина. За це його кинули до в’язниці. А Семена стратили. 

Згодом Федір і його дружина повірили в Ісуса Христа. 

Хоч їм і довелося багато пережити й бути в тюрмі, але 

подружжя залишилося вірним Господу.

Любі друзі, вас несправедливо обвинувачу-

ють у чомусь, вважаючи вас поганою людиною? 

Навіть якщо зараз ви не можете 

довести, що це не так, свого 

часу це зробить Господь. 

Залишайтеся Йому вірними, 

і Він захистить вас від 

неправди. Будьте тими 

світильниками, котрі 

вказують людям шлях 

до Христа.    

ючи вас поганою людиною? 

и не можете 

к, свого 

одь. 

ірними, 

ід 

ми 

рі 

ях 
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ІЗ ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИ

Вера, г. Ровно

«Дорогой брат Александр. Вы передаете здравое 

учение нашего Господа Иисуса Христа. У христиан, с 

которыми мы общаемся, есть огромное желание слу-

шать ваши проповеди. У нас не хватает слов, чтобы 

передать Вам и всем людям, которые с Вами работают 

благодарность! Ваш труд очень важен и нужен. Многие 

из наших друзей и знакомых записывают Ваши про-

поведи и передают из рук в руки. Люди жаждут Слова 

Божьего, его толкования в доступной форме. Сколько 

мы получаем откровений от Господа через Ваши радио-

передачи! Поэтому стараемся не пропускать ни одной. 

В нашей семье живет одна больная сестра-инвалид. 

Она уже шестой год не может посещать служение, но 

каждую субботу и среду с большим нетерпением ожи-

дает Ваших радиопередач. Сейчас она очень больна, 

видно Бог готовит ее к переходу, а если исцелит по 

Своей милости, мы будем Ему очень благодарны. Она 

молится за всех сотрудников ТМР. 

Мы желаем быть с вами в одной упряжке, поддер-

живать ваши руки, ведь благодаря вашим передачам, я 

стала лучше понимать Бога…»

Алла, г. Днепропетровск 

«Мир вам. Я уже писала вам о том, что возле меня живет 

цыганская семья. Мне очень захотелось их детям подарить 

детскую Библию. Я подошла к дому, стала звать детей. Вдруг 

подъезжает машина. Я к ним — с радостью, поздравлениями 

(был цыганский праздник). Цыганка слушает меня, а пожилой 

цыган подбегает и выбивает из моих рук Библию. Я подняла 

ее и объяснила, что это Библия, которую я хочу подарить их 

детям. Цыган снова пытался напасть на меня, цыганка защи-

щала. Потом они сказали, что детям не нужна Библия, потому 

что они неграмотные, не умеют читать. Мне так больно было 

это слышать. Я не первый раз уже пытаюсь им сказать о Боге, 

а они отвергают. Но я все равно люблю этот дом»

Александр, Россия

 «Перед моим уходом в армию купил я радиоприёмник 

«Океан» в 1974 году. Стоил он дорого — 132 руб., а моя мама 

Анна Григорьевна тогда получала в месяц 70 рублей. Прослужил 

я в армии 9 месяцев и приехал в отпуск на 2 недели. Был немного 

удивлён, что мама уверовала в Господа, слушая радиопередачи 

ТМР. До сегодняшнего дня, а это уже 37 лет, она ежедневно 

вместе с моим отцом, заключившим завет с Господом немного 

позже, слушают передачи ТМР. Примите искреннюю благодар-

ность за ваш труд Господу».

Вера, Винницкая обл.

«Мир вам, ведущие программы «Это твоя жизнь». 

Посылаю вам христианское приветствие из Одесской 

области. Слушаем ваши передачи с удовольствием, много 

узнаем. Спасибо за ваш труд для Господа. Меня зовут Инна, 

я имею 3 детей, с Богом уже 12 лет. Муж еще не покаялся. 

Этой зимой он начал слушать TМP. Мы вечерами щелкаем 

орехи на кухне и слушаем ваши передачи. Муж пока не при-

знается, что они ему нравятся, но я вижу. Благодарю Бога 

за всех вас, кто работает на христианском радио. Он (муж) 

был большим противником евангельской веры. Боится даже 

в церковь пойти. Многое мы пережили за эти 12 лет, как я с 

Господом. Но я верю в победу Божию в сердце моего мужа. 

Уже начался процесс, когда Господь «плавит» его сердце. 

Слава Богу! Через ваши и другие христианские передачи 

Слово Божье сеется в сердце моего мужа. Вы делаете боль-

шую работу для Иисуса. Спасибо вам от чистого сердца…»

живет 

арить 

Вдруг 

ниями 

жилой 

дняла 

ить их 

защи-

отому 

было 

Боге,

позже, слушают передачи ТМР. Примите искреннюю благодар-

ность за ваш труд Господу».
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Ольга, Закарпатье

«Искренне благодарна Богу и вам за ваш 

неутомимый труд. Пусть Бог  поможет вам еще с боль-

шим вдохновением нести Евангельскую весть в каждый 

дом. Мы молимся о вас и о слушателях, чтобы они 

открывали свои сердца Богу. 

Мы много раз слышали в ваших радиопередачах о 

том, что люди приходили к Богу через служение ТМР. 

Хочу сообщить еще о двоих. Этих людей я знаю лично. 

Расскажу немного о них.

В семье жили три женщины — представительницы 

трех поколений. Жили они в горной местности в очень 

бедном сельском доме. Та, что представляла среднее 

поколение, работала на заводе. Она имела инвалид-

ность 1 группы. Старшая женщина была очень набож-

ной, но в православную церковь ходила редко, да и  

здоровье не позволяло. Две младшие — мама и дочь 

— в церковь тоже не ходили, так как это их не инте-

ресовало. Только раз в год на Пасху ходили в церковь. 

Когда младшая повзрослела (13-14 лет), то  стала инте-

ресоваться музыкой. 

В доме у них было маленькое радио и девочка часто 

сидела возле него, ища хорошую музыку или песню. 

Однажды она услышала красивую, но незнакомую  

песню. Когда она закончилась, прозвучал приятный 

голос проповедника; он приглашал послушать слова из 

Библии, которые потом стал объяснять. Эта передача 

девочке очень понравилась. С тех пор она вечерами 

ее слушала; особенно ей нравились песни. Потом она 

узнала, что есть передачи для женщин и рассказала о 

них своей маме и бабушке. И так три женщины стали 

прислушиваться, чтобы понять, в чем состоит на дежда 

для них — бедных, несчастных, лишенных мужской 

поддержки. 

Спустя время они написали письмо авторам ради-

опередачи с просьбой  прислать им Библию. Начали 

читать. Так прошло 2 года. Душой и сердцем женщины 

принимали Божьи истины, но разум противился. В их 

селе верующих не было. Но они узнали, что за 6-8 км 

от них есть две верующие семьи, которые также слу-

шают радиопередачи и  являются членами баптистской 

церкви в соседнем селе. 

Бабушка в старости совсем слегла. По православ-

ному обычаю покаялась, но крещение не хотела прини-

мать, так как не понимала его значения. А мама з доче-

рью пришли к Господу, покаялись и приняли крещение. 

Через время девочка выросла, вышла замуж и уехала в 

другую местность, забрав и маму с собой. 

По милости Божьей в этом селе сейчас есть цер-

ковь. Свет Божьей любви  зажжён и дай Бог, чтобы он 

никогда не угасал».

Евгений, г. Днепропетровск 

 «В моем сердце давно горит желание улуч-

шить метод донесения Благой Вести физически 

ограниченным людям. Я занимаюсь реабилитацией 

и тем или иным способом возвещаю людям Еванге-

лие. Некоторые приходили к нам в церковь. После 

вашей передачи «Ты — Мой» я через поисковик 

сразу нашел церковь и центр реабилитации Сергея и 

Наташи Больчук, а также номер телефона. Молился 

и размышлял о возможном будущем служении 

людям с посттравматическими ограничениями. До 

4 утра не мог заснуть... молился, так меня затронуло 

содержание вашей радиопередачи. На следующий 

день сообщил своим молитвенным «спонсорам» 

— братьям и сестрам, что, наконец, Бог посылает 

хорошие знаки благословения — есть номер теле-

фона!  Просил и дальше молиться о возможности 

открыть реабилитационный центр для физически 

ограниченных людей. А когда позвонил по телефону 

в Луцкий центр реабилитации, то услышал дорогого 

брата, задал ему много вопросов и получил достаточно 

важных слов напутствия для работы и возможностей 

для сотрудничества. 

Благодарю вас за ваше служение!!! Думаю, как 

удивительно слаженно может жить тело Христово. 

Вы, как часть Его тела, находящееся на «одном 

конце  страны», сообщаете другой клеточке этого же 

тела «на другом конце страны» удивительную весть-

информацию; и как полезные вещества потоком 

крови доставляются к органам и клеткам, так и я, как 

та клетка, довольный и ободренный новыми потоками 

благословений, с благодарностью в молитве буду 

вспоминать ваше радиослужение. Вы придали мне 

скорости и энергии в моих стремлениях. Слава Богу!»

Людмила, Харьковская обл.

«Приветствую вас, дорогие братья и сестры 

во Христе! Сразу хочу поблагодарить за ваше 

служение на Божьей ниве, за огромный труд ваш, 

за то, что проповеди ваши просвещают, укре-

пляют и дают духовные силы переносить земные 

невзгоды. Благодарим Господа за всех вас.

Я в детстве с бабушкой слушала передачи 

ТМР. Но тогда и слышимость была плохой, и 

желания у меня не было особого. О Боге я знала 

от бабушки, но все думала: «Пойду к Богу, когда 

постарею». Слава Великому Богу, что Он помог 

мне  хоть поздно, но услышать и узнать Его 

истину. Я пришла к Господу в 53 года, а сейчас 

мне 60 лет. Муж еще не покаялся, но иногда слу-

шает ваши радиопередачи…»
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Проповідь про страждання не є популярною в сучасному християнстві. 
Проповідь про гоніння лякає. Вона нагадує нам про утиски віруючих 
за комуністичних часів або страждання християн в ісламських країнах. 

Інколи ми думаємо, полегшено зітхаючи: «Добре, що це відбувається не з 
нами!». Але ми глибоко помиляємося.

Гоніння за правду в тій чи іншій мірі 

зазнають усі без винятку віруючі у Христа.

За правду — переслідують
Здається, це звучить парадоксально. 

Але  схожі історії я чую майже скрізь: 

чоловік пиячить, не приносить додому 

зарплатні, зраджує дружину, а коли  повер-

тається з роботи, всі інші члени родини 

ховаються в сусідів, доки він не засне. 

Я нічого не вигадую. Так живуть сотні 

тисяч, якщо не мільйони, українських 

сімей. Проте іноді стається так: з алкого-

ліком і гульвісою відбувається диво. Він 

навертається до Бога. Приходить додому 

тверезим, зароблене віддає дружині, не 

б’є, не зраджує її. 

В неділю ходить до церкви, а не пия-

чить з дружками. 

Можете уявити себе на місці дружини? 

Як вона тепер почувається? Тепер жінка на 

сьомому  небі від щастя? Щодня  нетерп-

ляче  чекає  на повернення чоловіка? І 

залюбки сама ходить із ним до церкви? 

Не заперечую, що буває і таке. Буває 

тоді, коли дружина — віруюча. А ось най-

першою реакцією невіруючих половин 

на те, що їхні благовірні визнають Христа 

Спасителем, найчастіше є такі слова: «Ти 

збожеволів!  А що я  скажу сусідам?! Що 

мій чоловік став богомільним? Як тепер я 

з тобою на люди вийду?!». Дивовижно, але 

невіруючі люди можуть казати навіть таке: 

«Краще б ти залишався п’яницею! Краще 

б я продовжувала ховатися по сусідах!». 

БЛАЖЕННІ ВИГНАНІ 
ЗА ПРАВДУ

«Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні 
ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас 
наговорювати всяке слово лихе ради Мене. Радійте та веселіться, 
нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали й пророків, що були 
перед вами». Так написано у 5 розділі Євангелії від Матвія.
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Можливо, хтось подумає, що я пишу 

якусь нісенітницю, що такого взагалі не 

може бути. Ні, любі мої, це чистісінька 

правда. Таких гонінь зазнали сотні і тисячі 

людей, котрі повірили у Христа. Свого часу 

схожа ситуація сталася в сім’ї моєї дру-

жини. Мама мала стосунок до віруючих. 

Бабуся була віруючою. Тато ніяк не був 

пов’язаний із церквою. Сім’я жила, як усі. 

Тато пив, гуляв, але раптом навернувся до 

Бога і його життя кардинально змінилося. 

Тато почав відвідувати церкву,  брати з 

собою на служіння  доньку. Дружина мала 

б зрадіти, що її чоловік припинив пити. 

Але одного разу він повернувся з церкви 

додому, а квартира  — на замку. Жінка 

зсередини відповідає: «Не пущу богомола 

до хати. Забирайся туди, звідки прийшов». 

Тато йшов на роботу без сніданку і повер-

тався в дім, де на нього не чекала вечеря.  

Так тривало доти, доки мама моєї дружини 

сама не стала віруючою. 

З цього приводу справедливими є 

Христові слова, записані в Євангелії від 

Матвія 10:35: «Я ж прийшов порізнити 

чоловіка з батьком його, дочку з її матір’ю, 

і невістку з свекрухою її.  І: вороги чоло-

вікові домашні його!». Причину такого 

гоніння з’ясувати просто. Світогляд і пове-

дінка людини змінилися, після того, як 

вона пізнала Ісуса Христа. Родичі й увесь 

світ не сприймають цього світогляду, а 

тому «богомол» став їм чужим. І не просто 

чужим, а ворогом. 

Можливо, комусь із вас, шановні 

читачі, знайома ця ситуація. До когось 

із вас після навернення до Бога  почали 

погано ставитись рідні: чоловік,  дружина,  

діти, батьки. Вас проводжають колючим 

поглядом, коли ви збираєтеся до церкви і 

прохолодно вас зустрічають, коли поверта-

єтеся додому.  

З вас глузують, з вами не спілкуються.

І в душі ви протестуєте. Ви не 

погоджуєтеся.  

Це несправедливо. 

Вони вас абсолютно не розуміють.

Уся проблема полягає в тому, що в 

момент, коли ви увірували, ви стали чужим 

для світу і для своєї родини.

В Євангелії від Івана 15:18-20 Ісус 

Христос пояснює,  що насправді відбу-

вається у таких ситуаціях: «Коли вас світ 

ненавидить, знайте, що Мене він зне-

навидів перше, як вас. Коли б ви зо світу 

були, то своє світ любив би. А що ви не зо 

світу, але Я вас зо світу обрав, тому світ 

вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке 

Я вам сказав: «Раб не більший за пана 

свого». Як Мене переслідували, то й вас 

переслідувати  будуть». Виявляється, що 

насмішки, погрози, ворожнеча,  яких ми 

зазнаємо від оточуючих через нашу віру 

— цілком нормальна реакція.  Це підтвер-

джує істину, що ви стали іншою людиною, 

що ви народилися згори. Інакше й бути не 

може: «Коли б ви зо світу були, то своє 

світ любив би». Христа також називали 

божевільним. Його не розуміли навіть най-

ближчі родичі…

 В Євангелії від Марка, 3 розділі, 13 

вірші, описано подію, коли Ісус Христос 

зійшов на гору й обрав там дванадцятьох 

учнів, «... щоб із Ним перебували, і щоб 

послати на проповідь їх,  і щоб мали вони 

владу вздоровляти недуги й вигонити 

демонів». А 20 вірш розпочинається сло-

вами: «І приходять до дому вони. І знову 

зібралось народу, що вони не могли навіть 

хліба з’їсти.  І коли Його ближчі почули, 

то вийшли, щоб узяти Його, бо говорено, 

ніби Він несамовитий. А книжники, що 

поприходили з Єрусалиму, казали: Має Він 

Вельзевула, і виганяє демонів силою князя 

демонів»…

Що відбувається? Христос розпочинає 

свою місію, обирає апостолів, чинить дива, 

а його родина гадає, що Він збожеволів, 

що Він став несамовитим.

Друже мій, не дивуйся, коли твоя сім’я  

матиме тебе за божевільного, через те, 

що ти — віруючий. Це цілком нормальна 

реакція. Люди не розуміють, що з тобою 

відбулося, чому раптом п’янки і гулянки 

стали тобі нецікавими. Твої погляди змі-

нилися, і тому інакше, як втратою розуму, 

родичі це не пояснюють. 

Крім Ісусової сім’ї, своє пояснення 

щодо дій Христа мали також книжники і 

фарисеї. Вони пішли навіть далі за Його 

рідних. Фарисеї вважали, що Ісус Христос 

чинить дива силою демонською. Почути 

таке від релігійних ватажків свого народу, 

які служили Його Батькові і не визнали 

Його Сина… Це потрібно пережити.

А чи  є можливим таке сьогодні? 

Звісно, так. Кілька років тому мене запро-

сили на євангелізацію до одного села на 

Хмельниччині. Церква лише утворюва-

лася, у ній було кілька віруючих. Коли ми 

прийшли до приміщення, в якому мало 

відбуватися зібрання, на дверях ми поба-

чили оголошення. Великим шрифтом було 

написано: «Люди, зупиніться! Не йдіть 

на зібрання сатаністів!». Хто, гадаєте, це 

зробив? Комуніст? Ні, звичайно. Такими 

листівками все село обклеїв місцевий свя-

щеник. А на асфальті він крейдою написав: 

«Сатаністи, геть із села!». Ця людина  

заочно  зарахувала нас до сатанинського 

товариства, навіть не уявляючи, хто ми 

насправді такі. 

Постає запитання: «Чому така  

реакція?».

Я ж роблю добро, а мене проклинають. 

Христос теж робив добро, однак Його, 

зрештою, розіп’яли.

Відповідь проста: ти став чужим для 

суспільства, ти почав сповідувати інші 

цінності, ти почав належати до іншого 

царства.

Це природна реакція оточення, яке 

доводить тобі: «Ти більше не наш! Ти 

чужий!».

Одним із аспектів нашого покаяння 

є те, що коли ми навертаємося до Ісуса 
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Христа, ми відкидаємо систему цінностей, 

якою світ пишається і яку любить, і при-

ймаємо нову систему цінностей. Слово 

Боже каже: «Не любіть світу, ані того, 

що в світі. Коли любить хто світ, у тім 

немає любові Отцівської, бо все, що в 

світі: пожадливість тілесна, і пожадливість 

очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від 

світу» (1 Івана 2:15-16). Ось вона, система 

цінностей, яку сповідує світ. На першому 

місці стоїть пожадливість тілесна. І Гос-

подь навчає нас, щоб ми не любили всього 

цього, тому що в інакшому разі ми не 

маємо Його любові.

Уяви ситуацію: твій найкращий друг 

любить пиво, цигарки, розпусту, азартні 

ігри, а ти все це ненавидиш. Ти можеш 

бути йому другом. Однак, все, що є таким 

цінним для нього, для тебе — огидне. Ти 

кажеш йому: я тебе люблю як людину, 

а друг цього не розуміє. Він у відповідь: 

любиш мене — люби те, що я люблю.

Коли світ засумнівається у твоїй відда-

ності його цінностям, він випробовуватиме 

тебе на лояльність. Люди бажатимуть 

переконатись: ти наш чи  чужий? «Усього 

лише пригуби і це буде доказом: ти наш». 

Мені часто в школі й  училищі пропо-

нували: ну, закури, ну, випий, ну, вилайся 

один раз. Перевірка на лояльність.

Християни в першоапостольські часи 

мали лише кинути одну насінину в вогонь 

і мовити: «Кесар є богом», і їм дарували 

життя. А християни казали: «Ісус Христос є 

Бог!». Й автоматично йшли на страту.

Перевірка на лояльність відбувається 

щодня. Кому ти належиш? Ти наш чи 

чужий?

Ми приймаємо тебе або починаємо 

гонити.

І проблемою сучасного християнства 

є те, що нам важко визначитися, чиї ж ми 

врешті-решт. Кому ми  належимо, Богові 

чи світові. Кого насправді  ми любимо.

Наша проблема полягає в тому, що ми 

намагаємося бути своїми і тут, і там. 

Ми прагнемо визнання світу й разом із 

цим хочемо залишатися в церкві.

Ми однаково зручно почуваємося  на 

богослужінні й на тусовці з пивом.

Ми бажаємо  молитися і співати, та це 

не перешкоджає нам сміятися з брудного 

анекдоту в компанії. 

Ми не бажаємо терпіти утиски за 

віру. Ми не хотіли б зазнавати гонінь. Але 

Біблія каже, що це неможливо.

Цей текст є досить жорстким, але він 

відображає Божу точку зору щодо подвій-

них стандартів. Апостол Яків говорить: 

«Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви 

не знаєте, що дружба зо світом то ворож-

неча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові 

приятелем, той ворогом Божим стається.  

Чи ви думаєте, що даремно Писання гово-

рить: Жадає аж до заздрости дух, що в нас 

пробуває?» (Якова 4:4). Потрібно робити 

свій вибір і за правду платити велику ціну.

Сьогодні понад 100 мільйонів вірую-

чих у Христа в 40 країнах світу  зазнають 

переслідувань.

В Афганістані й Пакистані за пере-

хід в християнство карають смертною 

карою. Віруючих у Христа вбивають в Індії 

і  Єгипті, у Північній Кореї і Шрі-Ланці. 

Спалюють церкви, християн виганяють 

з домівок. Ґвалтують жінок, вбивають 

дітей, депортують місіонерів. Щороку у 

світі гине близько 170 тисяч віруючих у 

Христа.

Ми живемо в одній із небагатьох 

країн, у якій християни мають повну сво-

боду віри.

Здебільшого ми сприймаємо це як 

належне, ніби інакше й бути не може.

Але за істину потрібно платити 

велику ціну. 

І нерідко цією ціною є життя.

Друже мій, чи готовий ти платити 

ціну?

Цією ціною може бути втрачені 

робота, дружба, сімейна згода, імідж 

серед однолітків. Неможливо одночасно 

бути другом Богові і приятелем світові.

В одній країні, до приміщення, у 

якому відбувалося богослужіння,  уві-

рвалися люди у військовій формі і 

наказали всім розійтися, але ніхто не 

ворухнувся. Тоді офіцер, палаючи нена-

вистю, зняв зі стіни картину, на якій було 

зображено Ісуса Христа, поклав її біля 

порога і наказав кожному плюнути на неї.

Люди вирішили: немає нічого осо-

бливого в тому, щоб плюнути на  

картину. Це ж тільки малюнок, а не 

живий Христос. І так один за одним 
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повиходили, плюючи на картину.

Але  одна дівчинка років дванадцяти, коли 

підійшла її черга, схилилася над малюнком, 

витерла  рукавом всі плювки і поцілу-

вала  зображення Ісуса Христа. Пролунав 

постріл і картину залила кров...

За правду іноді  доводиться платити 

велику ціну.

Чи слід шукати гонінь?
Один із моїх знайомих, який є при-

хильником ідеї, що церква неодмінно  

мусить бути гнаною, зробив таку заяву: 

якщо церква не зазнає переслідувань, то їх 

потрібно шукати. Запитання: чи закликає 

нас до цього  Біблія?

Виявляється, ні. Слово Боже каже, 

що гоніння супроводжуватимуть нас авто-

матично. Ось що написано в 2 Тимофія 

3:12-13: «Та й усі, хто хоче жити побожно у 

Христі Ісусі, будуть переслідувані.  А люди 

лихі та дурисвіти матимуть успіх у злому, 

зводячи й зведені бувши». Побожність та 

переслідування невід’ємно пов’язані. І ці 

гоніння не обов’язково чинитиме влада. 

Ваш чоловік змушуватиме вас чинити 

гріх і ви відмовитесь — ви терпітиме за 

правду, за Ісуса.

Керівник на роботі  провокуватиме вас 

на гріх і за відмову звільнить вас з роботи 

— ви постраждаєте за правду.

Однокласники висміюватимуть вас за 

незгоду брати участь у розпусних справах 

— ви зазнаватимете переслідування за 

Христа.

Якщо ти побачиш брата, який грішить 

і скажеш йому про це, щиро бажаючи 

виправити його, а він тебе обіллє брудом, 

— ти  постраждав за Ісуса.

Апостол Петро застерігає нас лише 

від одного: «Тільки ж ніхто з вас нехай не 

постраждає як душогубець, або злодій, або 

лиходій, або як бунтівник; Коли ж як хрис-

тиянин, то нехай не соромиться, а прослав-

ляє Бога за цю участь» (1Петра, 4:15-16). 

Виявляється, віруючі люди можуть страж-

дати як лиходії і бунтівники, вважаючи це 

гонінням за Христа.

Страждання через провину
Я дуже поважаю братів, котрі зазнали 

гонінь за Ісуса, котрих ув’язнили за  Нього. 

Але інколи наші брати страждали не за 

Христа, хоч їх судили за віру. Перед смертю 

один чоловік визнав: «Більшість термі-

нів ув’язнення я відбув не за віру в Ісуса 

Христа, а за свій довгий язик». Це прикро і 

боляче чути, але це правда. Він постраждав 

як бунтівник, за політичні справи, і це не 

має жодного стосунку до гонінь за Христа.

І сьогодні ми  можемо терпіти переслі-

дування, але не за Правду.

Дорогий брате, дорога сестро, якщо 

твоя дружина, якщо твій чоловік невіру-

ючі, а ти своїми проповідями провокуєш 

їх на сварки, якщо поводишся зухвало, то 

ти можливо і страждаєш, але не за Ісуса 

Христа, а через свою впертість.

Я знаю віруючих дружин, які в сусід-

ній кімнаті вмикали радіоприймач на всю 

гучність, щоб невіруючий чоловік послухав 

передачу, а потім скаржились: «Чоловік 

побив мого радіоприймача». Це страж-

дання не за Ісуса, а через власні амбіції. 

Слово Боже тим дружинам, котрі мають 

невіруючих чоловіків, взагалі, дозволяє 

проповідувати тільки своєю поведінкою. 

Апостол Петро в своїй 1 книзі, 3 розділі 

пише: «Так само дружини, коріться своїм 

чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться 

слову, були приєднані без слова поводжен-

ням дружин,  як побачать ваше поводження 

чисте в страху» (1Петра 3:1-2). Якщо твоя 

поведінка не має нічого спільного з побож-

ністю, а ти берешся євангелізувати свого 

чоловіка, то я порадив би зачекати з цим, а 

спочатку навести лад в житті.

Те ж саме стосується і чоловіків. Один із 

моїх знайомих увірував у Христа. За кілька 

років дружина подала на розлучення. Він 

видає себе за страждальця, але насправді 

це не так. Все сталося у 80-ті. Молоді хрис-

тияни часто здійснювали поїздки в церкви 

інших міст. І мій знайомий почав їздити, 

майже на кожні вихідні. Однак дружина 

була проти. Вона його замкне у квартирі, а 

він через вікно втече і  — на поїзд. А потім 

моєму знайомому почали надходити листи 

від сестер. Там все було чисто, я знаю. 

Вони просто підбадьорювали свого брата 

стояти в вірі. Однак дружина подала на 

розлучення. Моєму знайомому не слід було  

нехтувати нею.

Наші страждання чогось варті в очах 

Божих лише у тому разі, коли ми неза-

служено терпимо за Ісуса. Як написано: 

«Як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть 

облудно на вас наговорювати всяке слово 

лихе ради Мене» (Матвія 5:11). Лише 

тоді, коли ми керуватимемося щирою 

любов’ю до Господа і наших ближніх, Бог 

похвалить нас за страждання.

Блаженні вигнані за правду
Ісус  Христос називає  людей, котрі 

страждають за правду, благословенними, 

блаженними. Звісно, у стражданнях дуже 

важко побачити блаженство. Але це 

оцінка Божа, не людська. Господь інакше 

ставиться до гонінь.

Якщо ти страждаєш за Ісуса, за Правду 

і єдиним твоїм мотивом є щира любов 

до Нього, знай: перед Божими очима  ти 

— блаженна, щаслива людина. «Бла-

женні вигнані за правду, бо їхнє Царство 

Небесне»(Матвія 5:10). Христос гарантує  

Його гнаним дітям Своє Царство. 

Згідно з вченням Біблії, люди, пере-

слідувані за правду, всім своїм серцем були 

віддані Ісусові. Про таких людей в книзі 

Об’явлення 12:11 написано так: «Вони 

його перемогли кров’ю Агнця та словом 

свого засвідчення, і не полюбили життя 

свого навіть до смерті!».

А ще Ісус Христос каже: «І хто свого 

хреста не несе, і не йде вслід за Мною, той 

не може бути учнем Моїм!» (Луки 14:27). 

Хрест  — це завжди страждання. Інакше 

йти за Ісусом неможливо.

Який шлях вибираєш ти, друже мій? 

Чи погоджуєшся страждати за Правду, чи, 

навпаки, йдеш іншим шляхом, широким 

шляхом світу? Біблія каже, що існує лише 

дві дороги. Вибери Христа.

Якими є висновки?
Не потрібно шукати гоніння за правду. 

Побожна людина так чи інакше зазнава-

тиме переслідувань. 

Страждання за правду  — це не лише 

гоніння за віру. Це також бажання чинити 

правду.

Блаженні не всі ті, кого переслідують. 

Блаженні вигнані неправедно. 

За правду не слід проводити демон-

страцій. Її потрібно відстоювати власною 

побожною поведінкою.

Ми покликані молитися за тих, хто 

зазнає гонінь. Благословенням є служіння 

тим,  хто страждає за Христа.

Слід пам’ятати про небезпеку відчути 

себе героєм віри і почати цим гордитися. Коли 

нас переслідують, кого ми висуваємо на пер-

ший план — самих себе чи Христа?  

Олександр Чмут
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Любити ворогів своїх…

Нічого в Бога зайвого немає,

Господь на шлях цей камінь посилає,

Аби новий твій дух зміцнитись міг.

Пройти потрібно тихо, без злоби,

З молитвою від серця пожаліти,

Йому з камінним серцем важко жити,

Збирати у пітьмі гіркі плоди.

Іти за світлом крізь пекельний дим,

Навіть коли всі сили зла зберуться.

На все дивитись поглядом Ісуса,

Щоб бачити Святий Єрусалим.  

Катерина Левицька

�

Как в чистоте хранить свой путь,

Когда весь мир грехом пропитан?

Как в суете не утонуть?

Какие возносить молитвы?

Из всех конфессий ни одна

Не даст мне полного ответа.

Господь мой, Сам учи меня,

Стезе моей будь ярким светом.

Свою мне волю открывай

Словами вечного Писанья.

И утешенье посылай

В часы унынья и страданья.  

Ольга Денисова

ЭСТАФЕТА
Немногое нужно 

Седому бойцу:

Дойти до могилы,

К земному концу.

Всё крепче сжимает

Он правый кулак:

В нём факел победы — 

Пусть прячется враг!

Не бросит он факел,

Врагу не отдаст,

Но юному другу

Его передаст.

Пусть вечно пылает

Божественный свет,

Пусть тьма отступает!

И так — много лет…

Идёт эстафета

И каждый борец

Врагу приближает

Печальный конец.  

Василий Котик
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В одной из проповедей 
Александр Чмут сказал: «По 
статистике я, как личность, 

оставляю особенный след в жизни 
более двухсот человек. В свою 
очередь, около 200 человек в 
течение жизни оказывают влияние 
на меня. Почти каждый ребенок 
помнит свою воспитательницу из 
детсада. Школа, первая учитель-
ница, одноклассники тоже оста-
ются в памяти. Колледж, универ-
ситет, студенческая жизнь. Работа, 
коллеги. Кого еще мы можем 
помнить? Соседей, родственни-
ков, братьев и сестер из церкви, 
пастора... Кто-то оставил в моем 
сердце добрые воспоминания. А 
о ком-то помнить не хочется…». 

Услышав эти слова, я тогда еще 

раз вспомнила свою мечту: «Чтобы 

мое присутствие в жизни людей оста-

вило хороший и добрый след…». 

Любовь Евгениевна Малова — 

наша слушательница, молитвенница, 

участница третьей молитвенной 

«цепочки» ТМР. Кому-то она была 

хорошим другом, а кому-то близким 

родным человеком. Она оставила 

добрый след в сердцах многих людей и 

в служении ТрансМирового Радио. А 

27 мая 2012 года сестра ушла в вечность 

к Небесному Отцу. 

Когда я об этом узнала, на душе 

стало как-то грустно и одиноко. Ушла 

еще одна душа к Тому, с Кем она часто 

говорила в молитве о своих детях, вну-

ках, муже, церкви, служении ТМР. 

Любовь Малова в ее неполных 65 

лет имела трех сыновей, трех невесток с 

одинаковым именем Татьяна и семерых 

внуков. Как сообщил мне по телефону 

ее муж Валентин Иванович, утром 

он увидел, что жене плохо, прочитал 

ей 36-й Псалом из Библии, спросил: 

«Веришь ли ты, что идешь к Господу?» 

Она ответила: «Да». И тихо ушла.

Болезнь Любови Евгениевны еще 

больше сплотила всю семью. В день 

прощания с ней было много неве-

рующих друзей и соседей. Многие 

хотели почтить своим присутствием 

уход Любови Евгениевны. Это был 

особенный, трогательный день, и про-

шел он в благоговейной атмосфере. 

Жизнь сестры Любы была добрым сви-

детельством для семьи и окружающих. 

Все, кто пришел на похороны, говорили 

об этом…

Виктор Ховратенко,  координатор 

молитвенных цепочек ТМР, написал: 

«Любовь Евгеньевна Малова из Доне-

цкой области принимала активное и 

ответственное участие в молитве о нуж-

дах ТМР и тех, кто просил о поддержке. 

23 февраля этого года она просила 

молиться о предстоящей ей операции, 

а также о последующем прохождении 

химиотерапии …». 

Раиса Калиновна Довгопол из Нико-

лаевской области, которая всегда при-

нимала от сестры Любы молитвенные 

нужды и затем передавала дальше, вспо-

минает следующее: «Сестричка крот-

кая, смиренная, всегда всем довольна, 

благодарила за все Бога. Когда стала 

болеть — не роптала, а доверяла Богу. 

Всегда говорила: «Буду надеяться на 

Господа. Чувствовалось, что она лично 

знает и любит Его». 

27 мая сотрудники ТМР проводили 

встречу «Незабываемое событие!» в 

церкви «Храм Спасения» в г. Белгород-

Днестровском. На этой встрече были 

люди, которые открыли свои сердца и 

приняли Господа. И в этот же день Бог 

позвал к Себе дочь, которая с полным 

доверием Ему многие годы служила 

ближним, чтобы прославить Спасителя 

и оставить добрый след…

Вот слова утешения, которые 

услышала напоследок Любовь 

Евгениевна Малова: «Уповай 

на Господа и делай добро; живи 

на земле и храни истину. Уте-

шайся Господом, и Он исполнит 

желания сердца твоего. Предай 

Господу путь твой и уповай на 

Него, и Он совершит, и выведет, 

как свет, правду твою и спра-

ведливость твою, как полдень… 

А кроткие наследуют землю и 

насладятся множеством мира… 

и будут жить на ней вовек.» 

(Пс.36)  

Наталья Ищенко

«Она оставила добрый 
        след в сердцах многих 
          людей и в служении 
ТрансМирового Радио»

Малова Любовь Евгеньевна

Сергей Решетняк совершает вечерю 
Господню. Это было последний раз в жизни 

Любови Евгеньевны Маловой
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Андрій, 20 років: Яким було в ті часи ставлення навко-

лишніх людей до Вас? 

Коли я увірував, ставлення родичів до мене миттю змінилося. Я 

пішов до чоловіка моєї двоюрідної сестри й сказав йому: «Петю, я спа-

сенний». У відповідь я почув: «Самохвал! Звідки ти це знаєш?» А потім 

Петро сказав: «Я його так любив, а тепер ненавиджу».  Навіть були 

сусіди, які висловилися  так: «Нехай краще наш  зять  буде п’яницею з 

базару, ніж віруючим».

Коли я приходив з роботи, я брав «Гусли» і поспішав на зібрання. 

А потім я почув: «Чого цей хлопець із книжечкою бігає у церкву до тих 

бабусь?».  А мої далекі родичі, коли я пішов їм свідчити, зауважили: «Що 

ти, Вовочко,  вічного життя немає. Ти помреш, і на цьому все скінчиться». 

А друзі по спорту  сказали: «У тебе немає майбутнього».  Однак це 

мене не бентежило. Я дуже радів і відвідував усі богослужіння.  

Стосовно ставлення співробітників. Я тоді працював маши-

ністом на водопроводі. Влаштували мені товариський суд. 

Прийшли  70 осіб — увесь колектив, незнайомі люди. 

Мені сказали: «У вас забиті діти й ми будемо порушу-

вати питання про позбавлення батьківства». Я пояс-

нив, чому віруючі збираються в лісах — тому що їх 

утискають, забороняють дітей водити на богослу-

жіння. Послухали мене люди — й цілком стали на 

мій бік. Одна молода жінка сказала: «Володю, я вас 

так ненавиділа. Я думала, що ви ходите до церкви, 

щоб ділити там гроші, які 

Переймаймо їхню віру…
Молоде покоління має знати про те, що пережили старші християни за віру в Бога. Цю фразу я 

нерідко читаю у листах, які надходять на адресу нашої програми. Чи знають молоді віруючі про 
гоніння християн, які відбувалися за комуністичних часів? Чи взагалі цікава їм ця тема?..

 …Починаючи готувати програму, я думала: кого зі старших віруючих можна 

було б запросити до діалогу з молодими християнами? На думку відразу 

спало ім’я Володимира Миколайовича Лавріненка, історія котрого вже 

прозвучала у наших передачах. Чому саме цей брат? Володимир Лаврі-

ненко може бути справжнім прикладом віри для молодого покоління. За 

часів гонінь він не пішов на компроміс з гріхом і не пожертвував своєю 

вірою заради власного спокійного життя. 

Пропоную вашій увазі розмову хлопців та дівчат із Володи-

миром Миколайовичем Лавріненком — представником стар-

шого покоління віруючих.

В. 
Ла
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жертвують бабусі. А тепер я зрозуміла: 

ви не заробляєте в церкві, а жертву-

єте життям за неї». Отож, уперед-

жене ставлення до нас  у  роки  гонінь 

змінювалося.

Ірина, 16 років: Розкажіть, 

будь ласка, яким було церковне 

життя в той час. 

У ті роки дозволялося читати Єван-

геліє тільки чоловікам старшого віку.  

Молодіжні спілкування заборонялися. 

Тоді ми почали збиратися  в лісах. Це 

були неповторні богослужіння. Ми 

запам’ятовували всі проповіді. Молоді 

брати могли проповідувати. Навіть мені 

пропонували читати з Євангелія. Ми 

трималися зібрань наших, хоча були 

погрози, сумнозвісні  15 діб. Коли нас 

випускали після першого 15-добового 

ув’язнення, полковник сказав: «Якщо 

підете в ліси, не на 15 діб вас ув’язнимо, 

а кримінальні справи на вас заведемо». 

Ось такі були погрози.  

Таня, 15 років: Яких саме гонінь 

зазнали особисто Ви?

Коли у церкві з’явилися нові пісні, 

відозви, все це потрібно було тиражу-

вати. Тоді ми друкували матеріали на  

гектографі. Коли я освоїв цю справу, 

я взяв весь друк на себе, звільнивши 

братів від цієї праці. І всі матеріали — 

журнали, відозви, брошури, збірники 

віршів — видавав я. Перше Четве-

роєвангеліє було надруковано моїми 

руками. Потім у моєму будинку вчинили 

обшук. Узяли тільки гектограф, літера-

тури в мене не було — ми все винесли 

заздалегідь. Я зрозумів: незабаром 

буде ув’язнення. Брати мені порадили 

перейти на нелегальне становище. Я 

так і зробив, і півтора року 

відвідуючи інші церкви — в Біло-

русі, Росії, — я навчав братів друку. 

Потім був ще один обшук й арешт. 

Мене було звинувачено в тому, що  я 

видавав наклепницьку літературу. На 

суді я казав, що готовий захищати всі 

матеріали Ради церков — ми друкували 

тільки релігійну літературу.

 Мені було 37 років, коли мене 

арештували. Суд був відкритим. Зал 

уміщав осіб 70. Коли всі сіли, я підвівся 

і мовив: «Без Мене  не можете робити 

нічого», — сказав Христос». І  помо-

лився.  Не встиг я скінчити молитву, 

як суддя закричав, постукавши об стіл 

кулаком: «Припинити!». Ось у такий 

безбожний час ми жили, що навіть 

помолитися перед початком суду не 

дозволялося… В останньому слові я ска-

зав: «Я буду просити й благати суд...». 

А суддя аж нахилився до мене:  про що 

ж підсудний буде благати, коли він від-

кидає цей суд, як несправедливий? І ось 

що я промовив: «Наче сам Бог благає 

через нас. Від імени Христа просимо: 

примиріться з Богом». Суддя розчаро-

вано махнув рукою й пішов фабрику-

вати  обвинувачення. 

У вироку було сказано: «Лаврі-

ненко скоїв такий злочин, що до нього 

не можна застосувати амністію. Три 

роки позбавлення волі».

Вже в камері  до мене підійшов  

інженер якогось підприємства, засу-

джений за розтрату, і промовив: «Я 

схиляюся перед тією ідеєю, яку ви захи-

щаєте». Я пройшов узи й згадую їх сьо-

годні з радістю.

 Ганна, 21 рік: Що було найважче 

пережити? 

Найсумнішим у  СІЗО було людське 

лихослів’я. Важко повірити, що поруч 

є таке життя — жодне слово не обхо-

диться без лайки. Це пригнічувало най-

більше. І я, пам’ятаю,  молився: «Боже, 

я не прошу, щоб Ти мене забрав звід-

сіля, а прошу, щоб мені встигнути  

помолитися й возвеличити Ім’я 

Твоє  до того, як почнеться 

лихослів’я». «Хваліте ім’я 

Господнє! Хваліте, раби 

Господні!»… Так я почи-

нав і закінчував дні. 

Багато було, зви-

чайно, злих намі-

рів у таборі. Ска-

жімо, підходить до мене 

студент-шахрай, відгортає полу  й пока-

зує книгу «Один день» Солженіцина, 

що була вже забороненою, й запитує: 

« Чи ви читали?». Я-то її читав у 60-ті 

роки. Але якби я  взяв книгу у студента, 

був би обшук і новий суд — заборонена 

література. Бог мене оберігав.  

Андрій: Чи бували моменти, коли 

Ви відчували страх?  Що допомо-

гло Вам подолати його і висто-

яти у важкі часи?  

Відчувши, що на мене чекає 

ув’язнення,  я відразу вирішив: воля 

Господня. Друкувати літературу будуть 

інші брати, а я піду в узи. Й ці узи були 

такими, що я люблю їх згадувати. Бог 

часто давав мені  можливість бесіду-

вати з засудженими на духовні теми. І 

мені втішно буде  побачити, що мої узи 

послужили комусь на спасіння.

Таня: Що особисто Ви робили 

для того, щоб підтримувати 

стосунки з Богом? Чи мали Ви 

можливість у часи переслідувань 

читати Біблію?

Я особисто читав Біблію щодня 

увечері. Потім вирішив, що вдень стом-

люєшся, тому потрібно читати Слово 

Боже зранку. Я прокидався раніше, 

й брав у руки Біблію. І читав її.  Коли 

я тільки увірував, то, бувало, йду на 

роботу, і несу з собою збірник пісень, і 

вчу їх напам’ять. Так запам’ятовувалися 

й вірші Писання. Вони були мені рідні 

й близькі.

Оксана, 17 років: Які переваги, які 

благословення дали Вам гоніння, 

котрі  довелося пережити?   

Коли ми терпіли гоніння, ми не мали 

часу на родину, бо постійно перебували 

в церковному житті. Потрібно було 

докласти  зусиль, щоб серед гонінь збе-

регти Церкву. І перше благословення 

полягає в тому, що всі мої діти (а їх у 

мене шестеро) — віруючі. Діти бачили 

батьків своїх, за що вони йшли шляхом 

уз.  А ще ми зростали духовно, багато 

що починали розуміти. Святе Письмо 

так каже: «Я борюся, щоб досягти те, 

для чого здобув мене Ісус Христос». 

Апостол Павло розумів, що Христос 

досяг його, Павла, на хресті. Тож, мож-

ливо, і Павло пожертвував життям 

своїм заради Ісуса Христа. Саме так  ми 

розуміли ці вірші Писання. І раділи у 

часи гонінь.
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Андрій: Що б Ви сьогодні сказали 

іншим християнам, які перебува-

ють у схожих ситуаціях?  Як би 

Ви їх підбадьорили?

Коли ми говоримо про узи й пере-

слідування, ті, хто ухилився від них, 

слухаючи нас, шкодують про це. Як би 

вони хотіли  повернути минуле, щоб 

мати можливість стояти за віру єван-

гельську. Я особисто можу сказати так, 

як сказав Ісус: «Блаженні ви, коли зне-

важатимуть вас та переслідуватимуть, і 

скажуть всяку погань на вас, поносячи 

вас за мене. Радійте й веселіться, бо 

велика винагорода ваша на небі». А 

також я хотів би звернутися до гнаних 

віруючих ще й такими словами Христа: 

«Страждання зазнаєте в світі. Але 

будьте відважні: Я світ  переміг». 

Андрій: Що може зробити Всес-

вітня Церква  для переслідуваних 

братів і сестер? 

Ми чуємо сьогодні про те, що в 

інших країнах християни зазнають 

гонінь. Але ж ніхто не каже, що наших 

братів і сестер  переслідують за віру 

в Бога. Як лжесвідки свідчили проти  

Ісуса Христа, так вони вчиняють  і 

проти віруючих в Нього в наші дні. Тому 

потрібно бути  мужніми. Господь свого 

часу поверне минуле. І коли ми чуємо 

про гоніння, ми ніколи не закінчуємо 

день без молитви  про  переслідува-

них братів і сестер, щоб ніхто з них не 

похитнувся в вірі,  щоб сум не опанував 

їхніх сердець, але щоб там, в узах, віру-

ючі  раділи у Христі. 

Антоніна, 20 років: Чого можуть 

навчитися християни, які 

живуть у вільних країнах, від 

гнаних братів та сестер? 

Ісус сказав: «Якщо Мене переслі-

дували, то й вас переслідуватимуть». 

А далі Христос промовив  такі слова: 

«Якщо Моє слово зберегли, то й ваше 

збережуть». Коли християни зазнають 

гонінь, терплячи ганьбу й узи, інші люди 

бачать у цьому Віру. Ніякі богословські 

підрахунки не впливають так на світ, як 

впливають ті люди, котрі  переносять 

страждання й переслідування за Ім’я 

Ісуса Христа.

Інна, 18 років: Яким є Ваш 

улюблений текст із Біблії?

В узах мені полюбився 54  

вірш 119 Псалма (в російському 

перекладі -118): «Співи для 

мене — Твої постанови у домі 

моєї мандрівки».  Сьогодні 

ж, у мої 82 роки,  мені такі 

близькі слова зі Святого 

Письма, які говорив Ісус — із Євангелія від 

Івана, 5 розділу, 24 текст: «Щиру правду, 

щиру кажу вам, що хто слухає Моє слово і 

вірить у Того, Хто послав Мене, має вічне 

життя і на суд не приходить, але перейшов 

від смерті до життя»… 

Я читаю книгу одного з богословів. Він 

пише так: щойно ми переступимо поріг 

вічності, ми тричі здивуємося. По-перше, 

ми здивуємося самим собі: «Невже це 

я?». Якими ми там будемо? Немічними 

старцями чи якимись іншими?.. По-друге, 

Ісус підійде до нас і простягне руки, а ми 

здивовано спитаємо: «Так це Він — Той, 

перед Ким я схиляв коліна, благоговів, 

дякував, що Він мене знайшов і відкрив 

шлях до життя вічного?». А по-третє, 

ми здивуємося тим, хто оточуватиме нас: 

«Так це вони? Ті, кого на землі вважали 

нічого не вартими?».

І це є таким близьким моєму серцю. 

На Небесах я зустрінуся зі служите-

лями Коваленком,  Латишевим, Вінсом, 

сестричками, котрі служили нам, відві-

дували наші домівки, коли нас не було… 

Ось на це я і сподіваюся — звук труби 

пролунає й  Христос піднесе  мене. Або 

ж, промине ще небагато часу, й Господь 

відкличе мене до Своїх осель...  Коли я 

увірував  1951 року, в мене з’явилося 

бажання тієї ж ночі померти, щоб зустрі-

тися з Ісусом. Відтоді вже проминув 61 

рік.  Незабаром я побачу Христа й укло-

нюся Йому. А далі буде те, про що пише 

Святе Письмо:  «Чого око не бачило й 

вухо не чуло, і що до серця людини не 

приходило, — те приготував Бог тим, 

що його люблять!». Це наше споді-

вання здійсниться! Слава Богові! Амінь.

Біблія каже: «Згадуйте 

наставників ваших, що вам гово-

рили Слово Боже; переймайте їхню 

віру». А ще у Святому Письмі є такі 

слова: «Пам’ятайте про в’язнів, 

немов з ними ви були пов’язані,  про 

тих, хто страждає, як такі, що  й 

самі ви знаходитесь у тілі». Шановні 

друзі, пам’ятаймо подвиг тих, хто 

за Христа платив велику ціну й пере-

ймаймо їхню віру. Вона допоможе 

нам вистояти, якщо для християн 

знову настануть важкі часи…  

Олеся Василенко

«Відчувши, що на мене чекає 
ув’язнення,  я відразу вирішив: 
воля Господня. Друкувати 
літературу будуть інші брати, 
а я піду в узи.  Й ці узи 
були такими, що я люблю їх 
згадувати». 

Інна, 18
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Батьки Євдокії Близнюк народилися 

у Полтавській області. Дідусь був дяком, 

тато — півчим і сторожем у церкві. Він 

цікавився історією, читав книги і так підви-

щував  рівень своїх знань. Батько Євдокії 

Олександрівни шукав Бога, шукав істину, 

постійно читав Біблію.

1905 року  тато вирішив виїхати до 

Омської області. Там він був обліковцем 

на млині, виборним у сільраді і мав авто-

ритет серед людей. У 20-х роках почалась 

колективізація. Саме в цей час у родині 

відбулась особлива подія. Брат матері 

повернувся з армії віруючим. Батько 

Євдокії  поїхав із ним на богослужіння і 

також увірував у Христа. 1920 року він 

прийняв хрещення. У селі було організо-

вану невеличку церкву. Євдокія Олексан-

дрівна згадує, що тато постійно бесідував 

з дітьми на духовні теми, навчав їх із Біблії. 

Коли Євдокії було близько десяти 

років, родина виїхала до киргизького села 

Покровка. Там також жили українці, висе-

лені туди ще за царизму. Голод 33 року 

сім’я пережила в Покровці. 

Тридцять сьомий приніс горе бага-

тьом жителям Радянського Союзу. Не 

обминуло воно і родини Євдокії. Вона 

досі пам’ятає дату і навіть час доби, коли 

сталася страшна подія. 12 жовтня 1937 

року, о восьмій годині вечора їхній дім 

обшукали. Батька арештували. Дітям і 

дружині дозволили лише провести його до 

воріт. Це був останній раз, коли  Євдокія 

бачила тата. 

30 грудня сусідка повідомила сім’ї, 

що їх шукають. Почувши це, брат Євдо-

кії Олександрівни втік із дому через сад. 

Мама того дня пішла до знайомих вірую-

чих. Дочка прибігла туди і розповіла про 

небезпеку. Мати відповіла: «Я додому не 

повернусь». І не повернулася. З мамою 

діти зустрілися пізніше. 

Вчинивши обшук у домі, енкаведисти 

забрали все: порося, курей, пшеницю, 

навіть ковдру. Євдокія попросила їх 

ЗАЛИШАЙСЯ ВІРНИМ

Лист Євдокії 
Олександрівни Близнюк 
просто вразив наш 

колектив. Наша слухачка з 
Херсонщини докладно роз-
повіла  свою життєву історію. 
Надто багато випробувань 
випало на долю Євдокії 
Близнюк. Її батька — пре-
світера церкви — у 1937-му 
арештували і розстріляли. 
Її чоловік за віру в Бога від-
сидів у тюрмі майже 14 років. 
Але всі ці обставини не зла-
мали нашої сестри. Євдокія 
Олександрівна за все вдячна 
Господу. Пропонуємо вашій 
увазі її історію. 

Євдокія Близнюк
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залишити хоча б трохи картоплі, щоб діти 

не вмерли з голоду. Після цих подій дівчина 

мусила господарювати самотужки... 

…Офіційного повідомлення про те, 

що сталося з батьком, сім’я не отримала. 

Інформацію, що тата, найімовірніше,  роз-

стріляли, сповістили віруючі люди, які 

повернулися з ув’язнення. Вони розпо-

віли, що часто бачили його у тюрмі. Батько 

Євдокії Олександрівни сидів у камері 

смертників. Потім він зник. Пізніше 

ув’язнені брати побачили  одяг нещасного 

на інших засуджених. Брати вирішили, що 

чоловіка розстріляли. 

Хрещення Євдокія  приймала таємно, 

у тридцять сьомому році. На ньому були 

присутні лише декілька осіб. 1938 року 

Євдокія Олександрівна поїхала до іншого 

міста. Там вона влаштувалась на роботу, 

на якій ще не знали, що дівчина — дитя 

ворога народу.  А коли партійні працівники 

довідались про це, то особливо взялися 

за Євдокію. Її переконували відмовитися 

від віри в Бога,  намагалися втягнути то 

до «гуртків безбожників», то в комсо-

мол. Проте один дідусь захистив дівчину: 

«Дайте їй спокій. Вона віруюча до кісток». 

Тоді вмовляння припинилися. Старанна 

праця Євдокії була безмовним свідченням 

про Христа.   

У цей час до селища, в якому жила 

дівчина, приїхало віруюче подружжя.  

Їхній син відбував ув’язнення за те, що 

проповідував молоді про Ісуса Христа. 

Перший раз Дмитра Близнюка засудили 

на 10 років. Відбував він покарання на 

руднику в Уфі. Умови були жахливими. 

Однак після війни Дмитрові за те, що він 

добре працював, зменшили строк на два 

роки. На вільному поселенні він жив за 

70 кілометрів від села, в якому мешкала 

Євдокія.

1948 року Євдокія та Дмитро одружи-

лися. Здавалося б, щасливе майбутнє у них 

попереду. Але чорні хмари переслідувань 

скупчилися над Євдокією Олександрівною 

та її чоловіком знову. Якось Дмитро прибіг 

додому і каже дружині: «Збери мої речі. 

Мене посилають у відрядження, робити 

ревізію в колгоспі». За 5 днів Євдокія 

Близнюк отримала телеграму, що Дмитро 

щасливо доїхав до пункту призначення. А 

потім чоловік зник. Юрист на роботі Євдо-

кії Олександрівни порадив їй піти в про-

куратуру і дізнатися, куди він подівся. В 

той час віруючих арештовували.  До матері 

Євдокії прийшла жінка, чоловіка якої було 

ув’язнено. Він настійливо просив саме 

маму Євдокії прийти до нього з передачею. 

У прокуратурі Євдокія Олександрівна 

дізналася, що Дмитра арештували за 

віру. Суд над ним формально відбувся. 

Але насправді вирок  було винесено, як 

то кажуть, без суду і слідства. Суддя при-

йшла, справу згорнула і каже: «Якщо 

відпустимо тебе, будеш проповідувати?». 

«Авжеж, — відповів Дмитро Близнюк. — 

Я ж віруючий». «Тоді ось тобі 10 років» — 

відповіла суддя. А в справі потім написала: 

«Використовувати винятково на важких 

роботах». Дмитро, як і сотні тисяч віруючих 

і невіруючих в’язнів, яких обвинуватили 

неправдиво, відчув на собі гіркий смак так 

званої радянської справедливості…  

…Лише за деякий час Євдокії вдалося 

відвідати чоловіка в тюрмі. Їй дали дозвіл 

на побачення і передачу. З чоловіком 

жінка спілкувалась всього 10 хвилин і 

через решітку. 

Згодом Дмитра Близнюка відправили 

до Омської області. Там він працював у 

важких умовах на лісоповалі. 

Після смерті Сталіна  для віруючих 

настав відносний перепочинок. Звісно 

тимчасовий, тому що у 60-х роках гоніння 

на християн посилилися. Але  нетривалий 

період відносної свободи став сприятливим 

для багатьох ув’язнених, котрих відпустили 

на волю. Серед них був і Дмитро Близнюк. 

1955 року його звільнили. Він повідомив 

рідним, що повертається додому. Однак 

ні з ким не бажав зустрічатися дорогою. 

Першою Дмитро хотів побачити дружину. 

Багато пережила Євдокія під час чоло-

вікового ув’язнення. Самотужки вихову-

вала дітей, тяжко працювала. Одного разу 

її мало не звільнили за віру. Хоча трудова 

книжка Євдокії свідчила про її сумлінність. 

Жінку навіть нагородили медаллю «За 

віддану працю». 

Скільки таких, як Євдокія Близнюк, 

було в ті часи…. Не злічити всіх цих людей, 

котрі трудилися, не покладаючи рук. Пра-

цювали на виробництві. Відбудовували 

країну після страшної війни. Трудилися 

в полі. Нагородою за цю працю стали  

мозолі на руках і підірване здоров’я. А 

віруючі зазнавали серйозних гонінь. Проте 

Євдокія Олександрівна залишалася міц-

ною у своїй вірі, попри ув’язнення чоло-

віка і всі переслідування. І не тільки сама, 

а ще й дітей виховувала на християнських 

принципах. 

Чоловік Євдокії Близнюк, Дми-

тро Олександрович, також залишався 

вірним Богові до кінця свого життя. Два 

ув’язнення, які тривали майже чотир-

надцять років, не зламали його віри. 

Здоров’я його було підірване, а крім того, 

в житті сталося ще чимало інших випро-

бувань. Проте Господь винагородив його 

багатьма духовними благословеннями. За 

всі страждання Бог винагородив і Євдо-

кію Олександрівну, і її чоловіка: їхні діти 

та внуки — віруючі люди. Що може бути 

більшим щастям? 

Шановний читачу, якщо сьогодні ви 

зазнаєте гонінь, залишайтеся вірним  Гос-

поду. Бог випробовує вас, щоб ви відчули 

Його вірність. І засвідчили про неї іншим 

людям. Послання до Филип’ян, другий 

розділ: «Плекайте в собі ті самі думки, 

що були і в Христа Ісуса. Він, маючи Божу 

природу, не вважав за здобич бути рівним 

Богові, але принизив самого себе, прийняв 

вигляд раба, став подібним до людини, і в 

подобі з’явився як людина; упокорив себе, 

став слухняним аж до смерти, — і то до 

смерти хресної. Тому Бог підніс його, дав 

йому ім’я понад усяке інше ім’я,  щоб перед 

ім’ям Ісуса вклонилося кожне коліно — і 

небесних, і земних, і підземних; і щоб кож-

ною мовою визналося, що Ісус Христос — 

це Господь на славу Бога Батька!».  

«...Якщо сьогодні ви зазнаєте гонінь, залишайтеся вірним  Господу. 
Бог випробовує вас, щоб ви відчули Його вірність. І засвідчили 
про неї іншим людям. Послання до Филип’ян, другий розділ: 

«... Але [Христос] принизив самого себе, прийняв вигляд раба, став 
подібним до людини, і в подобі з’явився як людина; упокорив себе, 

став слухняним аж до смерти, — і то до смерти хресної...»
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Чтобы выразить свой восторг 
от увиденного или услы-
шанного, мы часто гово-

рим: «Это было незабываемое 
событие!».  Вот таким незабыва-
емым событием была для нас, 
сотрудников ТМР и музыкальной 
группы «Квант»,  поездка в 
Одесскую область 26-27 мая. 
Бог подарил нам встречу со 
слушателями в п. Шевченково 
Килийского района, в церкви 
«Храм Спасения» г. Белгород-
Днестровский и  церкви 
«Дом молитвы»  г. Одессы. 

Первое, что всегда вспоми-

нается после таких поездок, так 

это вы — дорогие слушатели. 

Ваши слова «мы вас всегда 

слушаем», благодарности, объ-

ятия, сияющие глаза, слезы… 

Мне особенно запомнился 

момент, когда в церкви ко мне 

подошла одна сестра, стала 

говорить, а потом спрашивает: 

«Ты узнаешь меня?» Вглядываюсь 

в лицо сестры, прислушиваюсь 

к голосу… И понимаю, что с этой 

женщиной я часто разговариваю по 

телефону на протяжении вот уже 

пяти лет! И сразу — радость, вос-

торг, счастье за подаренную воз-

можность просто увидеться лицом 

к лицу и поговорить. 

Каждая церковь с особой 

теплотой, заботой и гостеприим-

ством встречала нас. После таких 

встреч всегда хочется сделать слу-

жение ТрансМирового Радио еще 

лучше, качественней, интересней и 

доступней. 

Несмотря на трудности в дороге 

и усталость, наши сердца были 

наполнены радостью и благодарно-

стью Богу за те минуты, что мы про-

вели с нашими слушателями.   

Искренне, Наталья Ищенко

НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
СОБЫТИЕ!

Поз др авля ем  сПоздр сдр         сына!П         рождением р дПоздр сдр с

Все сотрудники Транс-

Мирового Радио поздрав-

ляют Вячеслава и Ольгу 

Шевелевых с рождением

сына Ярослава!

Вы долго ждали это чудное мгновенье,

И вот вы встретились глаза в глаза,

Чтобы почувствовать любви

прикосновенье

И чтобы вновь поверить в чудеса.

Ребенок вам сегодня улыбнулся,

Ребенка вам сегодня дал Господь.

Сегодня мир для вас перевернулся -

В нем появилась ваша кровь и плоть.

Желаем вам , дорогие кол-

леги, огромного счастья, 

благословений и Божьей 

поддержки!
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«Турбота про серце 
один одного»

Шановні читачі!
Пропонуємо вам запис 
конференції   «Турбота про 
серце один одного». Ведучий 
заходу — відомий сімейний 
консультант, євангеліст Віллі 
Дік — обговорює болючі про-
блеми, які можуть виникати у 
шлюбі, та пропонує шляхи їх 
розв’язання:

➔ конфлікти в сім’ї;  
➔ вирішення проблеми гіркоти;
➔ розв’язання проблем, пов’язаних із насильством;
➔ вирішення проблеми аморальності;
➔ відновлення емоційної близькості у подружньому житті
➔ та багато інших питань.

Якщо ви бажаєте мати ці матеріали, звертайтеся за адресою:
ТрансСвітове Радіо, а/с 100, Київ 02090  Україна

Моб. тел. (098) 661-38-78

До диску з записом конференції додається 
робочий зошит, за допомогою якого ви змо-
жете  дослідити біблійні тексти, пов’язані з 
обраною тематикою. 


