


Аж доти допоміг нам 
Господь…
2012 року передача «Голос Вічної 

Любові» відзначає свій 
ювілей. Ми вирішили присвя-

тити цій події значну частину нашого журналу. Вона 
того варта, але зовсім не тому, що сьогодні автором 
і ведучим програми є директор ТСР в Україні. Скажу 
відверто: якби не було цієї передачі, то, можливо, 
ніколи б і не було у християнському радіомовленні 
та, зокрема, ТрансСвітовому Радіо й Олександра 
Чмута. Але Бог мав Свої плани.

Я приєднався до команди «Голосу Вічної Любові», коли 
програмі було всього два роки. Я робив перші кроки як радіо
проповідник. Передача народилася на Хмельниччині. Її й досі 
ретранслюють там по обласному радіо.

Перша проповідь, яку я підготував для програми, мала 
назву «Культурна пиятика». Після запису я раптом зрозумів: 
Господь закликає мене до радіослужіння. Почуття радості від 
того, що Бог хоче використати тебе в особливій праці, не можна 
було передати на словах. Журналіст Валерій Чиж, котрий тоді 
був автором передачі і готував її до ефіру, мав таке ж почуття. 
На програму надходило багато листів від слухачів. То був неза
бутній час: лише кілька років проминуло відтоді, як в Україні 
настала свобода віросповідання, люди мали духовний голод. 
А в нас не було ніякого досвіду, лише щире бажання донести 
Боже Слово якомога більшій кількості слухачів. І дротове радіо, 
яке тоді працювало мало не в кожній українській оселі, чудово 
цьому сприяло. Люди наверталися до Ісуса Христа через радіо
проповіді, передачі слухали цілі сім’ї, невеличкі церкви, у яких 
не вистачало проповідників, збиралися для прослуховування 
програм, як на зібрання… Таким був початок, і так відбувається 
й сьогодні. За це — щира подяка Господеві.

Цими днями передачі виповнюється 20. Як на мене, 
достатньо великий проміжок часу. Всі ці роки Бог чудово 
благословляв «Голос Вічної Любові». Не перелічити всіх тих 
братів і сестер, які брали участь у підготовці програми: роз
повідали свої свідчення, проповідували, надсилали вірші, 
молилися, жертвували кошти на трансляцію. Не було б 
цих людей, не було б і передачі. І тому хотілося б висло
вити щиру вдячність усім, хто вважає себе причетним до 
створення цієї програми. Нехай сторицею винагородить 
усіх вас Господь Бог.

Порадійте разом із нами тим Божим благословен
ням, які ми отримували протягом 20 останніх років, 
і подякуйте разом із нами Всевишньому. 

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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Уявіть собі ситуацію: місіонер приїздить до віддаленого племені, щоб 
засвідчити йому про Христа. Служитель упевнений, що люди цього племені 
досі нічого не чули про Спасителя. Але місіонерові відповідають: «А ми вже 
знаємо про Ісуса Христа — ми слухаємо ТрансСвітове Радіо». Це реальна 
історія, і вона сталася в Латинській Америці. Благовісник, який вже 35 років 
здійснює духовну працю в цій частині світу, засвідчив: «У кожному поселенні, 
на яке я натрапляв, вже є слухачі ТСР»…

Індіанці Венесуели і північної Бразилії зазнають дискримінації, а ресурси 
їхніх земель нещадно експлуатують. Саме цим людям протягом 30 років ТСР 
успішно транслює свої передачі. Куди місіонери не можуть дістатися фізично, 
там ТСР розповсюджує приймачі, щоб люди слухали програми, духовно 
зростали й утворювали церкви. Це чудово, адже навіть у найвіддаленіших 
куточках нашої планети звіщається Блага звістка. Баніва, мапуче, макуші, 
кечуа, тікуна, яномамі — мовами і цих народів ТСР готує передачі.

Молитовні потреби:
 Для багатьох слухачів Латинської Америки ТСР транслює програми 

з острова Бонайре. Моліться про те, щоб було закінчено роботи з під
силення радіосигналу з Бонайре.

 20 місіонерів ТСР готові від’їхати до призначених міць на служіння. 
Моліться, щоб Бог дав їм усе потрібне для цієї духовної праці.  

Цікавий факт про ТСР

ТСР допомагає 
місіонерам



Бог обещал будущность для народов Персидского мира. Пророк 
Иеремия в 49 главе своей книги пишет пророчество, которое закан-
чивается словами Господа: «… Но в последние дни возвращу плен 

Елама» (49:39). Это обетование дает основание верить, что Бог пред-
назначил Трансмировому Радио и его партнерам сыграть важную роль 
в реализации этого обетования для данного региона. И это вдохновляет 
нас нести Божье Слово людям, чтобы они познали любовь Господа!

В Персидском мире, к которому 
относятся Иран (язык фарси), Афгани
стан (язык дари) и Таджикистан, заметен 
большой духовный голод. Народности 
этих стран живут среди социальных, 
религиозных и политических трудностей, 
мешающих росту церкви. Те, кто нахо
дятся за пределами персидских стран, глу
боко разочарованы ситуацией на родине 
и поэтому ищут альтернативу. Религиозное 
лицеприятие, послевоенная обстановка, 
моральный упадок, отсутствие свободы — 
все это накладывает отпечаток безнадеж
ности на сердца людей. Многие поэтому 
сомневаются в традиционных обычаях 
местной религии и ищут то, что даст им 
реальную надежду.

Люди интересуются христианской 
верой, основанной на Библии. Но Библий 
мало, а существующие малочисленные 
церкви не имеют права допускать на бого
служения людей извне. Однако число 
желающих следовать за Иисусом растет. 
Одни поддерживают контакты с христиан
скими церквами без участия в служениях. 
Другие верят в одиночку или собираются 
в маленьких группах.

Соседи, друзья и родственники не 
только не приветствуют поиск истины, но 
и могут преследовать за веру во Христа. 
Молодым верующим не хватает обуча
ющих материалов на их родном языке по 
вопросам ученичества для возрастания 
в вере. Большинство персидских верую
щих — выходцы из другой религии, они 
не могут посещать церковные служения 

в целях безопасности или потому что в их 
регионе совершенно нет церкви.
•	 По	статистике	в	Иране	более	5	

миллионов наркозависимых людей;
•	 Более	600	000	женщин	задействовано	

в проституции (большая часть их 
имеет университетское образование);

•	 Население	Ирана,	Афганистана	
и Таджикистана насчитывает около 
100 миллионов человек, из них около 
31 миллиона человек функционально 
необразованных и 40 миллионов чело
век совсем без образования …
Уникальная ситуация в Иране раз

деляет верующих на две категории: 
с одной стороны, христиане пользуются 
определенными свободами, если только 
служения в их церкви проводятся на асси
рийском языке или какомнибудь другом, 
кроме языка фарси, и если они не прини
мают персов в свои собрания. А с другой 
стороны, несмотря на эту свободу, выход 
из мусульманской веры потенциально 
карается смертной казнью.

Трансмировое радио — это голос Еван
гелия в Персидском мире. Никогда еще 
время для радиопередач здесь не было более 
подходящим, чем сейчас. Джоель Розенберг 
в своей книге «Эпицентр» пишет: «Пожа
луй, самая драматичная история на Ближ
нем Востоке — это скорость роста христи
анства в Иране. Евангелизация по радио 
и спутниковому телевидению — важный 
фактор донесения Благой Вести до иранцев, 
которые никогда подругому не услышали 

Чудесное 
обетование для 

Персидского 
мира
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бы о ней. Поэтому радио и телевидение 
— очень важные ресурсы. Они знакомят 
с Благой Вестью многих никогда еще не 
слышавших о ней, а также укрепляют в вере 
новых верующих». Автор цитирует еванге
листа, уроженца Ирана: «Иранцев, обра
тившихся к Христу в течение 20 последних 
лет больше, чем за последние 14 столетий».

Молитвенные нужды:

1. Молитесь о хорошей слышимости 
передач на языке фарси.

2. Молитесь об этнических группах 
Персидского мира. Для каждой из них 
требуется особый евангельский подход. 
Молитесь о тружениках на этой ниве.

3. Молитесь о том, чтобы существую-
щие церкви крепли, становились смелыми 
и верными для свидетельства среди своего 
народа.

4. Молитесь о бедных и безработных 
в Персидском мире. Среди таковых много 
христиан, которые из-за своей веры не 
пользуются теми правами, что есть 
у других.

5. Перепродажа людей — большая 
проблема в регионе. Молитесь о жертвах, 
а также о тех, которым выгоден этот 
ужасный бизнес. Молитесь о том, чтобы 
гуманитарные и христианские служения 
были эффективными в борьбе с этим злом.

6. Молитесь о тех, которые приходят 
к вере в Господа через христианские 
радиопередачи, чтобы они нашли других 
верующих для общения в своей местности. 
Молитесь о безопасных методах общения 
этих ново-верующих, а также о том, чтобы 
они продолжали реагировать на радио-
передачи.

7. Молитесь о продюсерах, перевод-
чиках и всех задействованных в служении 
ТМР, чтобы Бог наделял их мудростью 
и чтобы они служили Господу от всего 
сердца.

Служение Трансмирового Радио в Персидском мире

В 90-х годах прошлого века Трансмировое Радио увеличило радиус 
покрытия радиопередачами Персидского мира и Средней Азии 
с передатчика, географическое расположение которого предостав-

ляло этому региону сильный сигнал. В 2003 году передатчик и антенны 
были модифицированы, что еще больше улучшило подачу сигнала.

Сегодня ТМР транслирует пере
дачи с субботы по четверг на про
тяжении 1 часа 45 минут на языке 
фарси. По пятницам на этом языке 
идет полуторачасовой программный 
блок, а также 15минутная пере
дача на кашкайском языке. В числе 
транслируемых передач: «По стра
ницам Библии», «Персидская уст
ная Библия», «РадиоБиблия» на 
персидском, «Ученичество по радио
волнам», «Направление Пути», 
«Радио Голос Христа», «Путь 
Жизни» и другие.

Для создания этих передач 
ТМР сотрудничает с другими орга
низациями, которые также видят свое призвание в служении для Персидского мира. 
«Персидская Устная Библия» и «РадиоБиблия» на персидском языке подготавлива
ются миссионерской организацией диаспоры в Германии.

«Ученичество по радиоволнам» подготавливается целенаправленно для персидско
говорящего мира, чтобы углубить познания слушателей в Писании, ободрить их в хож
дении с Христом, помочь и направить их в стремлении становиться больше похожими 
на Иисуса.

«Устная Библия» предоставляет Слово Божье 100 миллионам людей, живущим 
в Афганистане, Иране и Таджикистане. Библейские истории, пересказанные в хроно
логическом порядке, переплетающиеся со свидетельствами покаяния и вопросными 
диалогами дают познания людям, которые легче усваивают материал устным методом. 
Истории из Библии подобраны таким образом, чтобы они давали ответ на 80 основных 
видов мировоззрения Персидского мира. Культура Персидского мира предполагает 
заучивание наизусть отдельных частей Корана, а также поэзии любимых персидских 
поэтов. Согласно статистике «Операции Мир», 42% (40 миллионов) персов совер
шенно безграмотны. Вдобавок к ним 33% (31 миллион) функционально безграмотны. 
Но даже образованная часть персидского населения предпочитает учиться библейским 
истинам устным путем.

Среди слушателей Персидского мира очень много женщин, нуждающихся в утеше
нии, мире и познании Бога, Который заботится о них и помогает преодолеть одиночество, 
сомнения	и	безнадежность.	В	Иране	с	количеством	населения	в	69	миллионов	человек	
живет	34	миллиона	женщин.	9	миллионов	из	них	—	совершенно	безграмотны.	По	сло

вам одного из мусульманских идеологов страны, женщина существует в обществе 
для замужества и рождения детей. В то же время, по статистике в Иране прово
дятся ежегодно 50 000 абортов.

ТМР своими передачами старается ответить на нужды женщин Персидского 
мира. Есть диалоговые передачи между мужчиной и женщиной на разные темы. 
Есть музыкальные записи в исполнении женщин, транслируемые в ежедневных 
программах для этого региона.

Трансмировое Радио строит мосты любви и принятия поверх существующих 
стен непонимания и равнодушия, создавая твердое основание для Евангелия. Если 
в будущем страны Персидского мира откроются для христианства, встанет вопрос 
о создании партнерского офиса на местном уровне. А пока все передачи создаются 
вне этих стран и вещаются изза границы.  
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Історія народження передачі «Голос Вічної Любові» — дуже цікава. 
Господь влаштував усе так, щоб різні люди зустрілись і розпочали 
її створення. Озираючись назад, розумієш, як чудово працював 

Всевишній, щоб ця програма вийшла в ефір. Люди, причетні до її історії, 
діляться, без перебільшення, унікальними спогадами про «Голос Вічної 
Любові». Ці спогади, шановні читачі, ми і пропонуємо вашій увазі…

Анатолій Якович Трачук, орга-
нізатор хмельницького теле-
бачення, у 1992–2008 рр. — 
генеральний директор ОДТРК 
«Поділля-центр», заслужений 
журналіст України:

«Микола Олексан
дрович Каспров звернувся до мене з про
позицією готувати духовнопросвітницьку 
радіопрограму. Він переконав мене, що цю 
передачу буде спрямовано на пропаганду 
добра, порядності, звичайно ж, на підставі 
Біблії та віри в Бога. І ми програму почали. 
Це було 20 років тому.

Микола Олександрович не мав техніч
ної бази, колективу, з яким міг би готувати 
цю передачу. Тому він звернувся до нас. 
Перші її випуски читали наші штатні фахові 
диктори. Але це було трохи «сухо». Коли за 
програму взявся Валерій Іванович Чиж, 
він почав вкладати в неї душу, а не просто 
інертно подавати матеріал. Валерій Чиж 
багато нового додав у передачу. Він був від
повідальним, фаховим журналістом.

Тематикою програми захопилися не 
тільки Валерій Іванович, а й його дружина 
та батько. Всі йому допомагали і Валерій 
дуже радів, коли на кожен випуск пере
дачі надходили десятки листів. Слухачі 

були вдячними за тепле, добре слово, за 
духовноморальні настанови — якраз те, 
чого бракувало в той час, час переломний, 
коли комуністичний лад відходив і вста
новлювалась нова демократична система. 
В суспільстві було багато чого незрозумі
лого, суперечливого. Тому люди відчували 
щирість, доброту і якусь перспективу в вірі 
у Бога, слухаючи програму «Голос Вічної 
Любові».

Завдяки Валерієві Чижу передача дала 
позитивний імпульс слухачам. Вони почали 

ще більше привертати до неї свою увагу. 
Думаю, через це програма живе і досі, бо 
отримала хороший заряд доброти від тих 
людей, які її розпочинали і тих, хто зараз її 
продовжує.

Ми раді, що передача вже святкує свій 
20річний ювілей. Віримо, що вона і надалі 
буде жити, тому що вона потрібна слуха
чам. Програма й нині, в такий нестабільний 
час, вселяє віру в людей і це добре. Бажаю 
авторові передачі не розчаровуватися, 
вірити в Святе Письмо, Бога та свої сили. 
Робіть все можливе, щоб життя розвива
лось, щоб діти виховувались на біблійних 
принципах».

Микола Олександрович Каспров, пастор, якому 
належить ідея програми «Голос Вічної Любові»:

«У радянські часи батьки прищепили 
мені любов до християнських передач. 
Ми слухали програми, які транслювали 
з МонтеКарло та інші радіопередачі. Моїм 
улюбленим проповідником був Ярл Пейсті. 
І	коли	1990	року	ми	відчули	свободу	благо
вістя, Бог спонукав мене поїхати з малень
кого містечка Дунаївці до Хмельницького. 
Перед цим я молився так: «Господи, коли 
я увійду до приміщення обласного радіо, 
пошли мені назустріч журналіста». І Бог 
відповів на молитву. Біля входу я зустрів 
Валерія Івановича Чижа. Я сказав йому: 
«Сам Господь вислав Вас назустріч. Ми 
разом говоритимемо про Бога на радіо». 
Валерій Іванович радо прийняв пропози
цію і ми пішли до генерального директора 
радіокомпанії Анатолія Яковича Трачука, 
який підтримав нас і сприяв у духовній 
праці. Пізніше до нас приєднався заступ
ник генерального директора з технічної 
частини Михайло Михайлович Файчук. Він 

 Сторінками 
минулого

Пастор В. Радомський та журналіст В. Чиж 
на записі передачі
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не тільки покаявся за допомогою програми, 
а й закінчив духовний інститут і став пасто
ром церкви.

Ми отримували сотні, а, можливо, й 
більше листів від радіослухачів. Пригадую 
зміст листа, якого написала одна дівчина. 
Завдяки передачі вона стала християнкою:

«Мене	 звуть	 Валя.	 Мені	 19	 років.	
Я дружила з хлопцем, який мене зра
див і одружився. Того ж дня мене звіль
нили з роботи. Перебуваючи в депресії, 
я напилася, після чого сміливо кинулася 
під машину. Мене врятували і привели 
додому. В цей час у програмі «Голос Вічної 
Любові» звучала рубрика «Мелодія для 
стомленої душі». Якщо вам не байдужа моя 
доля, приїдьте до мене». Разом із Валерієм 
Чижем ми поїхали до цієї дівчини, поспіл
кувались із нею і її душу було врятовано. 
Я прошу Божого благословення на тих, хто 
говорить про Бога по радіо…».

Тамара Петрівна Чиж, вдова 
журналіста Валерія Івановича, 
автора і ведучого програми 
«Голос Вічної Любові»:

«На	 початку	 90-х	
ми з чоловіком шукали 
Бога, відвідували різні 

церкви. Одного разу Валерій позна
йомився з віруючим чоловіком. Це був 
Микола Каспров. Він запропонував 
Валерієві Івановичу готувати духовну 
передачу. Чоловік погодився. І з цього 
все	почалося.	Це	був	1992	рік.

Радіопрограма «Голос Вічної Любові» 
була першою християнською передачею на 
Хмельниччині в той час і, звісно, викликала 
бурхливий відгук. Почало надходити багато 
листів. Аудиторія була дуже різноманітною. 
Особливо багато листів надходило від дітей, 
писало багато старшокласників. Це раду
вало, що діти замислювались над серйозними 
питаннями життя, і одночасно вражало, 
адже такі ж питання й думки мали в той час 
і ми з Валерієм. Крім того, у нас підростав 
синпідліток. Багато людей дзвонили, при
ходили до чоловіка на роботу (він працював 
на обласному радіо), просили духовної допо
моги. Валерій прагнув створювати програму 
цікавою, змістовною і зрозумілою. У ній 
звучала рубрика «Духовний лекторій» — 
лунали запитання для слухачів, на які вони 
давали відповіді. Одна жінка, в минулому — 
викладач технікуму, на кожну передачу над
силала листи з відповідями.

Згодом слухачі з Хмельницького почали 
запитувати, де можна було б збиратися для 
того, щоб поговорити про наболіле. Це стало 
поштовхом до заснування церкви. Вперше 
невеличка група слухачів зібралась у нас 
вдома. Разом із ними духовно зростали й ми 
з чоловіком. Перші проповіді Валерій запи
сував на магнітофон удома, тому в нас побу
вало багато людей, у спілкуванні з якими ми 
краще пізнали Бога. У програмі брали участь 
проповідники: Іващук Микола, Чмут Олек
сандр, Андрикевичі Данило Михайлович та 
Марія Григорівна, яка готувала матеріали 
про те, як Біблія навчає будувати сім'ю, як 
правильно виховувати дітей і т.ін.

1994	 року	 ми	 охрестилися	 в	 селищі	
Ярмолинці. Серед людей, які приймали хре
щення, були також і слухачі радіопрограми. 
Деякі з них були військовослужбовцями. Ось 
так передача «Голос Вічної Любові» сприяла 
заснуванню церкви в Ярмолинцях. Група 
радіослухачів, яка збиралася у Хмельниць
кому, також згодом переросла в церкву.

Валерій жив цією програмою. Він 
постійно працював над її удосконаленням. 
Якось у магазині чоловік почув голос однієї 
дівчинки. Як професійний журналіст він 
зрозумів, що вона — знахідка для радіопе
редачі. Отож, у розділі «Поетична сторінка» 
зазвучав «ангельський» голос, який, мабуть, 
ще й досі пам’ятають слухачі. Ми отримували 
багато листів із відгуками, вірші у виконанні 
дівчинки зворушували до глибини душі.

Валерій хотів, щоб програма була 
доступною для будького: не лише для тих 
людей, які давно вірили в Бога, а й для тих, хто 
зовсім не читав Біблії. В передачі мали змогу 
висловитися представники інших конфесій, 
і це попри те, що на початку Валерій зазнавав 
величезного тиску від певних людей, котрі не 
сприймали протестантської програми. Йому 
навіть надходили листи з погрозами…

Перед підготовкою і записом кожної 
передачі Валерій Іванович молився, це було 
дуже потрібним, оскільки часто саме перед 
записом нагальних тем раптом виходила 
з ладу апаратура. Тільки після молитви вона 
починала працювати. Ставалося диво і це ще 
більше зміцняло нашу віру.

Валерій дуже любив спілкуватися із 
людьми, зустрічався з різними колективами, 
особливо з молоддю. Відвідував школи, орга
нізовував диспути із старшокласниками про 
Бога, про сенс життя.

За трансляцію в ефірі цієї програми 
потрібно було платити, тому він сам особисто 
шукав спонсорів. Ними були колективи 

кондитерської та макаронної фабрик, заводу 
тракторних агрегатів у місті Хмельницькому. 
Люди слухали передачі й фінансово допома
гали. Завдяки роботі, яку здійснив Валерій 
Іванович у колективах, програма «Голос 
Вічної Любові» однією з найперших вийшла 
на самофінансування. Згодом завдяки Вале
рієві ці колективи почали надавати допомогу 
дитячим будинкам.

Валерій Іванович дуже любив людей, 
знав їх потреби. Його програма була духо
вним хлібом, якого так прагнули люди в ті 
роки. Валерій був талановитим журналістом 
і навіть коли його не стало, багато слухачів 
продовжували підтримувати зі мною сто
сунки, допомагали духовно. Я дякую Богові, 
що Він так чудово знайшов нас із чоловіком 
у цьому світі…».

Валентина Крицька, журна-
лістка, яка брала участь 
у створенні «Голосу Вічноі 
Любові»:

«Ця програма зна
кова для мене. Поперше, 
я почала над нею працю
вати, щойно покаявшись 

і охрестившись. Кожна програма, кожна 
тема допомагала мені духовно зростати. 
Досліджуючи нову тему, я розуміла, що 
в цій сфері мені теж потрібно змінюва
тися. І доводилося швидко ухвалювати 
рішення, інакше праця «не йшла», Гос
подь не давав рухатися далі. Подруге, 
засновники передачі М. Каспров, В. Чиж 
і О. Чмут ще до мого служіння на радіо 
зіграли важливу роль у моєму наверненні 
до Бога. Микола Каспров — мій перший 
пастор, він багато «няньчився» зі мною, 
приїжджав додому, спілкувався з моїми 
батьками, пояснюючи, яку церкву відвідує 
їхня дочка. Валерій Чиж навчив мене бла
говістити, спочатку в житті, подарувавши 
понад 35 Євангелій дорогою до інституту. 
Також Валерій Іванович довів, що існує 
професійна журналістика, яка розкриває 
вічні цінності. Олександр Чмут, на одній 
молодіжній зустрічі, допоміг мені розібра
тися в непростому особистому питанні, на 
першому етапі мого слідування за Богом. 
А за рік ми разом працювали на проекті. 
Ось так три різні людини, яких пов’язала 
радіопраця, самі того не знаючи, вплинули 
на моє життя. А сам проект посприяв ось 
чому: я зрозуміла, що журналістика — це 
не просто хобі, а талант, дарований людині 
від Господа для Його слави».  
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Протягом років програма «Голос Вічної Любові» змінювалася і зба-
гачувалася. Зростали її слухачі, набували духовного і професій-
ного досвіду її автори. Якою передача була 20 років тому? Якою 

вона є сьогодні та якою буде в майбутньому? Відповіді на ці питання 
ви з’ясуєте, прочитавши інтерв’ю з незмінним автором та ведучим про-
грами Олександром Чмутом.

Олександре, хто почав 
створювати передачу «Голос 
Вічної Любові»?

Ідея її створення належить братові 
Миколі Каспрову з Хмельниччини. Варто 
зауважити, що місто Дунаєвці є, так би 
мовити, «колискою» програми. Реалізу
вав і розвинув цю ідею журналіст Валерій 
Чиж.	Перша	передача	вийшла	1992	року	
в Хмельницькому. Програму готували 
у місцевій радіокомпанії і транслювали 
на Хмельницьку область.

Згадуючи Валерія Івановича 
Чижа, скажу, що це була дуже хороша 
людина, досвідчений журналіст. Він 
був професіоналом у своїй сфері. Коли 
Валерій взявся за підготовку «Голосу 
Вічної Любові», він був ще невіруючою 
людиною, але шукав Бога. Коли Вале
рій Іванович слухав проповіді до цієї 
передачі, то запитував: « А що ж мені 
тепер робити?». Йому казали: потрібно 
покаятися. Валерій це зробив. Пішов 

до церкви. Прийняв хрещення. Отже, 
через програму «Голос Вічної Любові» 
він навернувся до Бога. Це був перший 
плід християнського радіомовлення.

Валерій Іванович жив цією пере
дачею. Він добре розумівся на музиці, 
знав, як її використовувати у програмі. 
У цього журналіста був гарний голос.

На початку передача складалася 
із 7 блоків. Пам’ятаю лише декілька: 
«Мелодія для стомленої душі», «Пое
тична сторінка», «Християнська гос
тина», «Духовний лекторій», «Пропо
відь» та ще деякі… 

Валерій Чиж дуже любив Україну, 
навіть балотувався в народні депутати. 
Я вперше зустрівся з ним, коли навчався 
в семінарії в Києві. З Валерієм мене 
познайомив мій друг, Микола Іващук, 
який тоді вже записував проповіді для 
цієї програми. Добре пам’ятаю перший 
запис. Коли я прийшов до радіостудії, 
мене вразили щира усмішка Валерія 

Івановича, його добрі очі. Ми тоді щиро 
помолилися і почали запис передачі.

Програма «Голос Вічної Любові» 
принесла рясні духовні плоди на Хмель
ниччині. Завдяки передачі в Хмель
ницькому утворилася церква, а громада 
в районному центрі Ярмолинці попо
внилася новими членами. Одного разу 
я відвідав церкву в місті Хмельницькому. 
На богослужінні було багато людей. 
Пам’ятаю, інша церква у Хмельниць
кій області збиралась щоп’ятниці на 
зібрання (програма по обласному радіо 
виходила в ефір у п’ятницю), лише 
заради того, щоб разом послухати пере
дачу і помолитися…

За кілька років програма «Голос 
Вічної Любові» стала однією з найпо
пулярніших радіопередач на Хмель
ниччині. Багато людей тоді її слухали 
і писали листи. А потім з Валерієм 
Чижем познайомилися представники 
ТрансСвітового Радіо. Якраз у ті часи ця 
організація шукала людей, які могли б 
готувати хороші програми для всієї 
України. І незабаром передачу «Голос 
Вічної Любові» почали транслювати на 
середніх хвилях.

«Голос Вічної Любові»: 
минуле, сьогодення і майбутнє

Олександр Чмут

Учасники радіопередачі «Голос Вічної Любові», Хмельницької обл., 1992-1998 рр.
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А як Ви приєдналися до авторів 
цієї програми?

Із Валерієм Івановичем ми пра
цювали приблизно років 7. Крім того, 
були ще й інші проповідники. Осо
бисто для мене передача була стимулом 
для духовного зростання. Потрібно 
було читати багато літератури, самому 
брати інтерв’ю. Тоді я тільки закінчив 
семінарію, ще зовсім не мав досвіду. 
Валерій Іванович багато чого мене 
навчив. Я й досі пам’ятаю його слова. 

Валерій казав, що програма буде акту
альною тільки тоді, коли відповідатиме 
на нагальні життєві питання. Тобто, 
потрібно тримати руку на пульсі життя, 
відчувати та знати, що хвилює людей, 
про що вони хочуть знати. Якщо будеш 
відірваним від часу, то передача нікому 
не буде потрібною. І я прагнув готувати 
проповіді, які були б актуальними для 
того часу.

А потім Валерій Іванович важко 
захворів. У нього виявили рак. Через 
хворобу він не міг відвезти записи до 
київської студії ТСР і запропонував 
поїхати мені. Ось так я познайомився 
з ТрансСвітовим Радіо й 2000 року 
вперше записав свої проповіді в студії 
ТСР у Києві.

Якби не Валерій Чиж, то, можливо, 
я не відбувся б як радіопроповідник, не 
знав би, що тут, у Києві, є студія Транс
Світового Радіо. Господь використав 
його, щоб задіяти і мене в радіослужінні.

2000 року ТСР запропонувало мені 
готувати програму «Людина і Вічність». 
Саме тоді створювався проект для 
трансляції на першому каналі Україн
ського радіо. Так щомісяця я почав при
їздити до київської студії ТСР на запис 
передач.

2001 року Валерій Чиж відійшов до 
Господа. Останній рік свого життя він 
уже не міг готувати програму «Голос 
Вічної Любові». Я створював лише 
передачу «Людина і Вічність». Потім, 

після смерті Валерія, старші служителі 
з області запропонували мені продовжу
вати програму «Голос Вічної Любові». 
В мене ще не було досвіду, як готувати 
передачу такого формату. Але я відчував, 
що це потрібно робити. Ми знову пішли 
в радіокомпанію і попросили відновити 

програму. Керівництво погодилося. Так 
я почав самостійно готувати «Голос Вічної 
Любові». Ми взяли всі позивні цієї пере
дачі, заставки. Дещо залишилося і доте
пер, але потрібно знати, що слухацька 
аудиторія зростає разом із програмою. 
Колись ми пропонували слухачам, так 
би мовити, «духовне молоко», а тепер 
вони потребують «твердої їжі», став
лять складніші запитання. Тому я почав 
запрошувати на передачу досвідченіших 
служителів та пасторів, шукати хороші 
свідчення, обговорювати актуальні жит
тєві теми.

Отже, програма «Голос Вічної 
Любові» продовжує жити, але вона від
різняється від тієї, яку на початку готу
вав Валерій Іванович.

На Вашу думку, які саме теми 
потрібно сьогодні обговорювати 
в ефірі?

Ми проводили анкетування серед 
наших слухачів. Із нього ми дізнались, 
що найбільше їх хвилює тема сімейних 
стосунків: взаємин батьків із дітьми, 
чоловіків і дружин, зміцнення сім’ї, 
уникнення конфліктів та розлучень. 
У підготовці таких передач мені дуже 
допомогли служителі, які протягом пев
ного часу брали в них участь. Це пас
тори Ел Фрізен із Канади та Віллі Дік із 
США. Їхні лекції були дуже корисними 
для нашої аудиторії.

У Вас є мрія щодо програми 
«Голос Вічної Любові»?

Минуло вже 20 років. Потрібно 
знати, що передача має своє наро
дження і може мати свій кінець. Це 
станеться тоді, коли вона виконає свою 
місію. Можливо, програма зміниться 
і переросте в щось інше. Я маю бажання 
розпочати якийсь новий проект. Може, 
і назва буде іншою. Можливо, я матиму 
змогу передати цю передачу комусь 
іншому. Але поки що вона потрібна 
слухачам, тому я продовжую її готувати.

Користуючись із нагоди, хочу подя
кувати всім нашим слухачам за їхні 
молитви, за пожертви, за те, що пишуть 
і продовжують нас слухати.

Дякую за бесіду. Бажаю успіхів 
Вашій програмі.

Щиро дякую.  

Інтерв’ю брала Наталя Іщенко

Микола Іващук (проповідник) 
та Валерій Чиж (ведучий)

Андрикевич Марія учасниця передачі 
«Голос Вічної Любові»
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ІЗ ПОШТОВОЇ

В., Харьковская обл.

«Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса 
Христа, дорогие сотрудники ТрансМирового Радио. Сер
дечная благодарность вам за труды, мы очень любим 
ваши передачи. В них много поучительных наставлений. 
Мы с мужем уже в преклонном возрасте, но ежедневно 
слушаем ваши передачи. Пусть через них еще у многих 
людей откроются духовные глаза и они примут Спа
сителя в свои сердца. Я заключила завет с Господом в 
2000 году, муж  еще нет, но он все принимает к сердцу. 
Через ваши передачи часто видим, как мы неправильно 
поступали в жизни, сколько было сделано ошибок. Но, 
слава Богу, что мы теперь имеем возможность читать и 
слушать наставления, чтобы исправить свои пути…»

С., Миколаївська обл.

“Доброго дня, шановні співробітники передачі 
“Голос Вічної Любові”. Хочу вам подякувати за те, що 
ви є. Я – православна християнка, щодня слухаю ваші 
програми, адже вони торкаються серця й, гадаю, не 
лише мого. Дякую вам за увагу до всіх слухачів ТСР... 
Прослухавши чергову передачу, вирішила написати 
вам. Слухаю програми постійно, тому що вони допома
гають вивчати Слово Боже...”.

З., Молдова

«Мир Вам, дорогие братья и сестры, кто трудится на 
ниве Божьей. Ваша передача  на тему: «Забота о сердце 
друг друга» была очень нужной для меня. Я молилась 
о том, чтобы Господь помиловал мою семью и детей. 
Уже 20 лет  мы в браке, но из этих прожитых лет я не 
помню	ни	одного	счастливого	дня.	У	нас	3	дочки	(19,	16	
и 14 лет). Мне очень страшно и больно за моих детей, 
ведь они ничего не увидели в нашей жизни такого, чему 
можно подражать. Моего мужа, когда он был малень
кий, свекровь водила до 7 лет в общую  баню, пока его 
не высмеяли и унизили, потом школаинтернат, порно
графия,	 наркомания	 9	 лет.	 Но,	 слава	 Богу,	 уверовал,	
принял крещение… Через время женился. 

У меня тоже жизнь была не из легких. Видя судьбу 
своих родителей, я стараюсь все свои жизненные 
вопросы решать только с Господом, зная, что Он  мой 
самый лучший Друг и только в Нем я найду решение 
проблем. Я верю в то, что у моего Господа нет ничего 
невозможного. Ваша передача еще больше вселила в 
меня веру и ободрила меня, что жив Господь мой и отве
чает на мои молитвы.  Молитесь о нашей семье…»

Марія

«Брате Олександре, нехай Вас Бог благословляє  і 
наділяє ще більшою мудрістю.  Ви так влучно вислов
люєтеся, так доступно доносите Істину до людських 
сердець. Нехай Господь благословляє Вас і всіх пра
цівників ТСР, а також ваші сім’ї. Сподіваюся,  ми всі 
будемо стояти у вірі в цей нелегкий останній час. При
йміть від нас щирий християнський привіт».

М., Житомирская обл. 

«Мир вам! Благодарю за ответ на мое письмо 
и за журнал. Он был для меня чудесным подарком. 
Как получила, в тот же день прочитала его. Особенно 
понравилась проповедь Александра Чмута. Благодарю 
Бога за то, что есть ваши передачи. Они помогают мно
гим людям, разочаровавшимся в жизни и не видящим 
выхода. Но выход всегда есть. Когда я слушаю ваши 
программы, мне на душе спокойно.  Пусть Господь 
благословит вас за вашу искренность и поддержку. 

Листи, які надійшли на 
програму «Голос Вічної 
Любові»
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Е., Закарпатская обл.

«Мир Вам. Спасибо Богу и вам за передачи, которые 
вы создаете для нас, слушателей. Они являются для 
меня поддержкой, помогают лучше понимать Библию. 
Каждый день слушаю ТМР, а когда не получается послу
шать, то чегото не хватает. Я будто вижу всех сотрудни
ков ТМР, общаюсь с ними, нахожусь вместе на служении, 
славлю Бога. Господь всегда через ваши радиопередачи 
касается моего сердца, отвечает на вопросы, которые 
меня беспокоят. Отец Небесный заботится о вас и о нас, 
слушателях, о детях Своих и о тех, кто потерялся...

Слушая передачи, я поняла, что Голос Вечной Любви 
Божьей говорил к моему сердцу. Очень благодарна Богу, 
что Он меня оберегает».

О., Житомирская обл.

«Мне	 72	 года.	 В	 1995	 году	 приняла	 Святое	 водное	
крещение. Помню, как в тот день возвращалась домой с 
букетом цветов. Иду по улице в селе, а меня спрашивают, 
почему я так счастлива и с цветами. Я делилась своей радос
тью, а люди меня поздравляли. В церковь хожу в соседнее 
село по воскресеньям, а так каждый день у радиоприемника 
наслаждаюсь радиопередачами ТрансМирового Радио.

У меня две дочери, но они еще не с Богом, и это меня 
печалит. Пожалуйста, молитесь о них. Хочу дождаться, 
чтобы увидеть своими глазами их покаяние. 

В вашей радиопередаче услышала проповеди о гневе. 
Пожалуйста, вышлите диск с записью этих передач…»

В., Волынская обл.

«Давно не писала вам и не давала ничего о себе знать. 
Кратко опишу последние события своей жизни. 

В 2010 году изза алкоголя мой муж перенес инсульт 
и перестал ходить. Сын умер в возрасте 42 лет. Я долго 
ходила в депрессивном состоянии. Обвиняла себя, что 
не смогла донести ему Божье Слово, что он остался не 
спасенным… Вскоре умер и муж. В январе 2011 году 
услышала  Вашу передачу на тему: «Депрессия»  и уже к 
лету смогла выйти из депрессивного состояния. А осенью 
умерла моя мама. Так за полтора года в моем доме три 
раза были похороны. Сейчас живу в доме одна с Господом. 
Готовлюсь к вечности… Бог вел меня, чтобы свою надежду 
я полагала только на Него. Ведь рядом не было родных 
мне людей, не было поддержки. Слушаю ваши радиопе
редачи, укрепляюсь ими. Благодарю Бога за ваш труд…» А., Черниговская обл.

«Благодарю Бога, что передаете радиопередачи во все 
уголки земли. Радуюсь сердцем, что, благодаря вам, могу 
слушать христианские радиопередачи. Слушала передачу 
«Голос Вечной Любви» на тему: «Последнее время». 
Я полностью соглашаюсь с Александром Чмутом. Мое 
сердце тревожится о нашей молодежи. Где они будут? 
Смогут ли устоять в вере, если сейчас будут позволять 
себе какието вольности. Спасибо за эту радиопередачу.»

 Д., Ивано-Франковская обл. 

«Слава Богу, труженики на ниве Божьей! Я посто
янно слушаю ваши передачи  на средних волнах в 22 
часа, особенно люблю те, которые ведет проповед
ник Слова Божьего Александр Чмут. Теперь кратко 
о	себе.	Я	-	инвалид	1	группы.	В	9	лет	из-за	болезни	я	
стал незрячим. Благодаря проповедям Слова Божьего, 
радиопередачам,	 которые	 я	 слушаю,	 в	 1995	 году	 я	
покаялся и принял святое водное крещение. Вместе с 
женой. Мы одиноки, детей у нас нет. В моем доме каж
дое воскресенье проходят богослужения.  Мы молимся 
о вас и обо всех, кто трудится на ниве Божьей, кто 
несет Благую весть. Пусть вас Бог благословит.»

В., Одесская обл.

 «Люблю все передачи ТМР, но «Голос Вечной 
Любви» в первую очередь. Все передачи дают такой 
заряд, что не описать словами. В общем, мне очень жаль 
тех людей, которые не слушают их. Особенно  больно за 
членов церкви. Мне 53 года. Уверовала в 2000 году. В 
2001 году заключила Завет с Богом. Спасибо за ваши 
передачи для детей и взрослых»

Семья Д., Хмельницкая обл.

«…я вам очень благодарна за передачи Транс
Мирового Радио. Очень много получила ответов на 
свои вопросы. Я поверила в Бога 8 лет назад. Муж 
тоже покаялся, но еще не является членом помест
ной церкви. Он всегда слушает Вашу радиопередачу 
«Голос Вечной Любви». Имеем троих детей (двоих из 
них Бог подарил нам после покаяния). 

В некоторых сферах  нашей души мы еще не 
имеем исцеления, изза чего бывали частые депрес
сии. Пожалуйста, вышлите нам запись радиопередач с 
участием Вилли Дика. Уверена, что это будет полезно 
для многих людей из нашей церкви и для нас»
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Кажуть, що коли людина зустрічається віч-на-віч зі смертю, перед нею раптом, за одну мить, пробігає 
все її життя. Ніби кінокадри змінюються один за одним на величезній швидкості. Особисто зі мною 
такого ніколи не ставалося. Але разом із тим безліч яскравих подій минулого назавжди закарбува-

лися у моїй пам’яті. Я бачу їх так, ніби вони відбулися вчора.

Перший раз у перший клас (я тоді 
спізнився на уроки). Молитва покаяння 
біля радіоприймача. Перша зустріч із май
бутньою дружиною. Одруження. Наро
дження першої дитини. Смерть батьків. 
І багато чого іншого. В житті є моменти, 
яких не забудеш ніколи. Крім хороших, 
було також чимало неприємних учинків, за 
які тепер соромно, але з пам’яті їх уже не 
викреслиш. Історія нашого життя — якою 
вона є в нашій свідомості? Чого особисто 
нас навчають незабутні події минулого? 
Про що нагадують моменти, які щоразу 
воскресають у пам’яті? Що ми хотіли б змі
нити, якщо б життя можна було прожити 
заново?..

Чи помічали ми в подіях минулого при
сутність нашого Творця, Який іноді через 
хороші, а іноді через прикрі ситуації хотів 
достукатися до нашого серця і сказати щось 
важливе? Чи розуміємо, що саме Бог нама
гався нам донести?

Звертаючись до ізраїльського народу, 
його вождь Мойсей промовив такі слова 
(Повторення закону, 8 розділ): «І будеш 
пам'ятати всю ту дорогу, що Господь, Бог 
твій, вів тебе нею по пустині ось уже сорок 
літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати 
тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи 
будеш ти держати заповіді Його, чи ні». 
Лише уявіть: сорокарічне мандрування 
євреїв пустелею з Єгипту до Ханнану, 

було не чим іншим, як прагненням Божим 
достукатися до їхніх сердець та спонукати 
їх дотримуватися Господніх заповідей. Уся 
історія цього народу свідчить про бажання 
Всевишнього достукатися до Свого тво
ріння і допомогти йому стати таким, яким 
Він його замислив. Це підтверджує й 
Біблія. В посланні до Євреїв, 1 розділі 
написано: «Багато разів і багатьма спосо
бами в давнину промовляв був Бог до отців 
через пророків, а в останні ці дні промовляв 
Він до нас через Сина, що Його настановив 
за Наслідника всього, що Ним і віки Він 
створив». Але, на жаль, ізраїльський народ 
не дослухався до голосу свого Творця. 
Через багато років, зі сльозами на очах, 

Пам’ятай 
увесь 
шлях…
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Ісус Христос, дивлячись на місто Єрусалим, 
промовив: «Єрусалиме, Єрусалиме, що 
вбиваєш пророків та каменуєш посланих 
до тебе! Скільки раз Я хотів позбирати дітей 
твоїх, як та квочка збирає під крила курча
ток своїх, та ви не захотіли!». Ізраїльтяни 
не захотіли побачити Господніх справ, не 
побажали прислухатися до Божого голосу.

Друже мій, чи ти помічав дію Все
вишнього у своєму житті? Чи розумів, що 
саме Він хотів тобі сказати? Сьогодні Гос
подь промовляє особисто до тебе, кажучи: 
«Ось Я стою під дверима та стукаю: коли 
хто почує Мій голос і двері відчинить, Я до 
нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а він 
зо Мною». Історія світу й життя кожного 
із нас — це яскраве і незабутнє свідчення 
Божої дії заради однієї мети: щоб людина 
відгукнулась. Літо й зима, сніг і дощ, схід 
сонця, небо в зорях — через усе це Господь 
звертається до тебе. Чи ти чуєш Його? 
Сьогодні Бог промовляє до тебе через 
Своє Слово, а коли ти перебуватимеш поза 
межа ми будинку, Він говоритиме через 
навколишній світ. У посланні до Римлян, 
у 1 розділі читаємо: «Від створення світу 
для людей стали ясними і зрозумілими Його 
незримі властивості — вічна сила Його 
і божественність. Це видно по тому, що Бог 
здійснив. Отже, немає людям виправдання 
за гріхи їхні». Іноді, для того, щоб людина 
почула Його голос, Всевишній промовляє 
голосніше, Він говорить через труднощі. 
Це, знову ж таки, яскраво проглядається 
в історії ізраїльського народу. Книга Вихід, 
15 розділ: «І повів Мойсей Ізраїля від 
Червоного моря, і вийшли вони до пустині 
Шур. І йшли вони три дні в пустині, і не 
знаходили води. І прийшли вони до Мари, 
і не могли пити води з Мари, бо гірка вона. 
Тому названо ймення їй: Мара. І став народ 
ремствувати на Мойсея, говорячи: Що 
ми будемо пити? І він кликав до Господа! 
І показав йому Господь дерево, і він кинув 
його до води, і стала вода та солодка! Там 
Він дав йому постанову та право, і там його 
випробував».

Уявіть собі картину: багатотисячний 
натовп євреїв йде з Єгипту в Ханаан. Лише 
тиждень тому всі вони були рабами фара
она, а сьогодні це нація вільних людей. 
Ізраїльський народ було визволено над
звичайним способом. І ось євреї на волі. 
Попереду Ханаан із медом та молоком, 
але зараз вони — в пустелі, де вже три дні 
немає води. Їх мучить спрага. Аж ось наре
шті перед ними — оаза під назвою Мара, 
затінок пальм і вода. Спраглі вуста жадібно 

п’ють прохолодну рідину, але що це? Вода 
гірка, немов той полин.

Обуренню ізраїльтян немає меж. «Що 
ми будемо пити?!» — кричать вони до 
Мойсея. Навіщо ти і твій Бог привели нас 
до цієї пустелі?! Ми тут загинемо, давай нам 
швидше води, а якщо ні, то ми повернемось 
до Єгипту!..

Кожен із нас у своєму житті неодно
разово зазнавав труднощів, причини яких 
було важко пояснити. Чому ми втрачаємо 
близьких, яким ще жити та й жити? Чому 
хворіють і вмирають маленькі діти? Чому 
українці, народ працьовитий та завзятий, 
так бідують? Чому? Чому? Чому?

Коли ми переживаємо труднощі, ми 
часто бажаємо дістати їм пояснення. Ми 
починаємо запитувати: «Чому, Господи?». 
Якщо людина є християнином, це не 
означає, що в її житті не має бути жодних 
проблем.

Друзі дорогі, брати і сестри, незабутні 
події, радісні вони чи сумні, мають свою 
мету.

ПО-ПЕРШЕ, БОГ ДОПУСКАЄ ТРУДНОЩІ 
В НАШОМУ ЖИТТІ, ЩОБ МИ ПОБАЧИЛИ 

СПРАВЖНІХ СЕБЕ.
«І став народ ремствувати на Мойсея, 

говорячи: «Що ми будемо пити?» (Вих. 
15:24). Зауважте, хто ремствує. Ремствує 
народ Ізраїлю. Ремствують діти Божі. Ті, які 
бачили Господні чудеса в Єгипті.

Євреї дивовижним способом вийшли 
з Єгипту і пройшли через море. Після цього 
можна було б очікувати, що вони стануть 
найпокірнішим Богові народом у світі. Однак 
перша ж проблема показала, що цього не 
відбулося. Перша ж проблема викликала 
в ізраїльтянах ремствування. Господь захис
тив євреїв від фараонового війська і вони 
заспівали Всевишньому пісню хвали. Про
минуло всього три дні, й ізраїльтяни співають 
уже зовсім іншу пісню — пісню відчаю: що 
ми будемо пити?!

Досить часто можна почути від людей: 
«Коли б я побачив Бога або якесь Його 
диво, я б одразу повірив і служив би Йому 
до смерті». Друже мій, якщо ти так мислиш, 
то обманюєш самого себе. Стільки Господніх 
чудес, скільки їх бачив народ ізраїльський, 
не довелося бачити нікому і ніколи. Євреї 
бачили славу живого Бога. Але парадокс 
полягає в такому: коли вони стикалися 
з труднощами, то раптом виявляли уні
кальну зневіру й звинувачували Всевиш
нього в усіх своїх бідах. Числа, 21 розділ: «І 

промовляв той народ проти Бога та проти 
Мойсея: Нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб 
ми повмирали в пустині? Бо ж нема тут хліба 
й нема води, а душі нашій обридла ця непри
датна їжа» (це про манну з неба).

Позаду в Ізраїлю було безліч дивовиж
них подій, але, зрештою, все скінчилося 
суцільною невдячністю і обуренням, бун
том супроти Бога. І причина цього полягала 
не в недостатній кількості манни і чудес, 
а в глибокій гріховності людини. Наша грі
ховність супроводжує нас від народження: 
«Отож я в беззаконні народжений, і в гріху 
зачала мене мати моя» (Псалом 50:7). 
А пророк Єремія пише: «Хіба може чор
ношкірий перемінити свою шкіру або лео
пард — плями свої? Отак і ви, — чи змо
жете добро чинити, звикши зло робити?!» 
(Єр.23:13). Замислімось над цими словами. 
Ми звикли робити зло. Гріховність стала 
нашим другим «я». Зло зрослося з нами, 
як плями зі шкірою леопарда. Біблія каже: 
«Бо всі згрішили, і позбавлені Божої 
слави» (Рим.3:23).

І саме тому на все, що є протилежним 
до наших бажань, ми реагуємо негативно. 
Зазнаючи труднощів, ми часто вибухаємо 
обуренням, не маючи сили прийняти ту чи 
іншу проблему. Але насправді нам потрібні 
не чудеса, щоб переконатися в Господній 
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присутності, а покаяння в гріхах. Навіть 
якщо б дива супроводжували нас щохви
лини, без покаяння нам не бачити перемін 
у житті.

Через труднощі Христос намагається 
показати нам нашу гріховність, те, що 
Йому не подобається в нас. А як інакше 
ми визнали б свої гріхи? Чи зізналися б ми 
у гордості, егоїзмі, заздрості, якби не труд
нощі? Навряд.

Понад те. Коли ми навертаємось до 
Бога і в білому одязі приймаємо хрещення, 
нам здається, що ми будемо найкращими 
християнами у світі. Ми завжди люби
тимемо своїх братів і сестер. Ми за все 
дякуватимемо Всевишньому. Ми слухати
мемось Його настанов. Ми завжди хвали
тимемо Бога.

Але потім, зазнаючи у своєму христи
янському житті труднощів, ми різко зміню
ємось. Брати нас підвели, відвернулись від 
нас і ми вже не палаємо до них любов'ю. 
У житті сталося нещастя і ми замість казати 
«дякую!» запитуємо: «Господи, чому? Чому 
це сталося саме зі мною, а не з Петром чи 
Миколою?».

Друзі мої, боротьба з гріхом, із тим, 
що не подобається Господу — це процес 
довжиною в життя. І саме тому час від часу 
з нами відбуваються незабутні події, через 
які промовляє Бог, бажаючи змінити нас 
і позбавити нас від того, що заважає спіл
куватися з Ним.

У Північній Америці росте дерево, яке 
називається фініковою сливою. Воно роз
квітає рано, і в серпні на його гілках уже 
достигають смаковиті на вигляд плоди. 

Але на того, хто їх покуштує, чекає розча
рування: плоди є гіркими на смак. Щоб їм 
дозріти, потрібні морози. Коли плоди дозрі
вають, вони втрачають свою зовнішню 
принаду, але натомість набувають непов
торного смаку.

Ми іноді схожі на фінікові сливи. Ми 
можемо виглядати милими і привабливими, 
але якщо нас зачепити, ми випускаємо гір
коту. Тому Господь посилає в наше життя 
«морози» — не для того, щоб знищити, 
а щоб загартувати і зробити нас приємними 
не тільки ззовні, але і на смак. Прислів'я 
каже: друг пізнається в біді. Я хотів би ска
зати, що правдиве християнство пізнається 
під час скрути.

Але нам слід також пам'ятати, що 
в пекучій пустелі Бог не лише відкривав 
ізраїльському народові його негативні сто
рони. І сьогодні Господь допускає труднощі 
не тільки для того, щоб докорити нам.

ВІН ПОСИЛАЄ ТРУДНОЩІ, ЩОБ 
ПОКАЗАТИ НАМ СВОЮ ПРИСУТНІСТЬ.

«І повів Мойсей Ізраїля від Червоного 
моря, і вийшли вони до пустині Шур. І йшли 
вони три дні в пустині, і не знаходили води».

Цікаво, чи пам'ятає хто з вас, як Мой
сей вів народ? Користувався картою чи 
знав дорогу? Ні, це було не просте ведення. 
В Біблії написано: «А Господь ішов перед 
ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх 
дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити 
їм, щоб ішли вдень та вночі» (Вих.13:21).

Ось як Мойсей вів Ізраїля. Насправді 
євреїв вів Бог… Друзі дорогі, коли ми зазна
ємо труднощів, чи пам'ятаємо, що Господь 
іде попереду нас?

Одному християнинові наснився сон. 
Засніжена земля, а на снігу — відбитки двох 
пар слідів: його власних і Христових. Тоді, 
коли йти було надто важко, чоловік бачив 
тільки одну пару слідів. «Боже, коли мені 
було нелегко, Ти покидав мене» — сказав 
він. «Ні, сину Мій», — відповів Ісус Хрис
тос. — «Коли тобі було важко, Я тебе ніс».

Проте ізраїльтяни ремствували, стовп 
хмари був їм ні до чого. Мовляв, води немає 
у нас, що ми будемо пити?..

Дорогі брати і сестри, а як поводимось 
ми? Чи довіряємо Господеві завжди, навіть 
під час труднощів? Чи бачимо Його попе
реду? Чи пам'ятаємо про всі Божі обітниці? 
Чи знаємо, що навіть «коли ми невірні, 
зостається Він вірним, бо не може зректися 
Самого Себе» (2Тим.2:13).

У пекучій пустелі Шур Бог не забув про 
свій народ. Всевишній знав, коли ізраїль
тяни потребували води, хліба, м'яса. Коли 
їм потрібні були одяг і житло. Але Господь 
бажав, щоб і вони знали: Він пам'ятає про 
їхні потреби. Бог хоче, щоб навіть за нелег
ких обставин ми прагнули побачити Його 
допомогу і почути Його голос. Всевишній 
бажає щось сказати особисто нам.

У роки Другої світової війни Коррі Тен 
Боом зі своєю сестрою Бетті потрапили до 
концтабору. Ув’язнені, дізнавшись про їхню 
віру, запитали: «Чому Господь дозволив 
вам потрапити в таку біду?». На це сестри 
відповіли:«Якщо знаєш Його, не потрібно 
запитувати «чому».

А як вчиняємо ми? Чи пам'ятаємо, що 
в час найбільшої скрути і гіркоти Бог не 
забуває про нас — Він веде. Навіть коли 
всі брати забули і зреклись. Навіть коли ми 
втратили все, що мали… Навіть коли немає 
надії на краще, навіть тоді Господь нас веде.

Дорогі брати і сестри, Бог знає вас, 
мене і всіх. І Він продовжує вести нас через 
труднощі І негаразди, через горе і тривоги. 
Під час найбільшої скрути Господь стає 
ближчим нам, ніж будьколи. Під час най
більшої скрути…

БОГ ДОПУСКАЄ ТРУДНОЩІ ДЛЯ 
ТОГО, ЩОБ ПОКАЗАТИ НАМ СВОЮ 

ВСЕМОГУТНІСТЬ.
«І він (Мойсей) кликав до Господа! 

І показав йому Господь дерево, і він кинув 
його до води, і стала вода та солодка» (Вих. 
15:25).

Безумовно, ізраїльтяни самостійно 
ніколи не змогли б подолати труднощів, 
яких зазнали. Що можна було б зробити 

Друзі мої, боротьба з гріхом, із 
тим, що не подобається Господу 

— це процес довжиною 
в життя. І саме тому час від часу 

з нами відбуваються незабутні 
події, через які промовляє Бог, 

бажаючи змінити нас
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з гіркою водою понад три тисячі років 
тому? Люди неминуче б загинули, якби 
не Бог. Він допустив труднощі, щоб 
показати Свою силу. Господь бажав, 
щоб Його народ не ремствував, не нарі
кав, а покладав надію на Нього і вмів 
чекати.

Ще за часів єгипетського рабства 
Бог довів ізраїльтянам, що тимчасові 
труднощі в майбутньому обернуться їм 
добром. Коли Мойсей та Аарон попро
сили фараона відпустити народ — негай
ною реакцією володаря було погіршити 
становище євреїв (Вих.5:4–8). Але ця 
наруга тривала недовго. Господь звіль
нив євреїв. Цього ж разу виникли про
блеми з водою, але проблеми у народу, 
не в Бога.

Господь настільки могутній, що 
може перетворити гірку воду на солодку. 
Він і горе може перетворити на щастя, 
а плач — на радість.

Друже мій, можливо, обставини 
в яких ти опинився, справді виглядають 
безнадійними. Близькі залишили тебе. 

Підкосила важка хвороба. Ти втра
тив найдорожче. Здається, що Бог — 
далекий, і ситуації зарадити не можна. 
Пам'ятай: всемогутній Господь і твою, 
здавалося б, гірку біду, може перетво
рити на радість. Повір Йому і ти пере
конаєшся в цьому.

Класичний приклад. Джоні Ерік
сон	 Тада	 в	 16	 річному	 віці,	 внаслідок	
нещасного випадку, втратила здатність 
володіти руками і ногами. Здавалося, 
немає ані найменшого сенсу продовжу
вати існування далі. Життя не приносить 
радості, лише сльози. Але раптом дівчина 
повірила в Христа і її доля змінилась 
кардинальним чином. Джоні навчилась 
малювати ротом і це принесло їй світову 
популярність. Покладаючись на Бога, 
дівчина допомогла сотням і тисячам 
людей у цілому світі знову відчути радість 
завдяки вірі в Ісуса Христа.

Бог може обернути гіркоту життя на 
солодощі. Сподіваюсь, ця істина стала нам 
зрозумілішою.

Всевишній може допускати труд
нощі. Господь може створювати нестан
дартні ситуації, але в Нього лише одна 
мета: достукатися до нашого серця і ска
зати щось дуже і дуже важливе. Якщо ти 
знаєш Бога як свого Спасителя, то твоїм 
завданням є навчитись не нарікати тоді, 
коли потрапляєш до складної ситуації. 
Потрібно зрозуміти: труднощі, взагалі, 
є невід’ємною частиною нашого буття. 
Але в житті християнина вони стаються 
не просто так.

Дорогі брате, сестро, коли при
ходить біда, не думайте, що Господь 
забув про вас. Поміркуйте: можливо, 
у житті є щось таке, що не до вподоби 
Богові. Можливо, ви нарікаєте, гніва
єтесь на щось. А коли зазнаєте трудно
щів, ці почуття виявляються особливо 
яскраво. Коли переживаємо проблеми, 
ми бачимо, якими є насправді.

А, можливо, ти, любий друже, відсту
пив від Господа. Можливо, ти забув про 
Нього. Через труднощі Бог прагне нага
дати тобі, що Він все ще перебуває поряд. 
Всевишній провадить тебе тернистими 
дорогами і бажає, щоб ти пам’ятав про 
Нього. Як тривога, то і до Бога — каже 
прислів'я. І тому Господь бажає, щоб через 
труднощі ти наблизився до Нього.

А, може, в серці твоєму поселився сум
нів? Ти засумнівався в силі Бога, а, мож
ливо, і в Його існуванні? Труднощі, у яких 

зараз перебуваєш, покажуть тобі Господню 
всемогутність.

Коли зазнаємо проблем, ліпше схи
лити свої коліна і сказати: Боже, дякую за 
Твою присутність і всемогутність. Допо
можи мені зрозуміти, що Ти бажаєш ска
зати через ці обставини, а Ім'я Твоє нехай 
буде звеличене.

Якщо ж, друже мій, ти ще не прими
рився зі своїм Творцем, я хотів би сказати: 
кожна незабутня подія у твоєму житті, 
а також і читання цієї статті — це праг
нення Господнє достукатися до твого серця. 
Ти чуєш Божий голос? Переконаний, що 
так. «Ось Я стою під дверима та стукаю: 
коли хто почує Мій голос і двері відчинить, 
Я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а він 
зо Мною». Це каже Ісус, Який помирав за 
тебе на хресті. Він сьогодні хоче стати твоїм 
Спасителем. Він бажає благословити тебе, 
Він бажає спілкуватися з тобою. Він бажає 
дати тобі нове серце. Ти чуєш Його голос. 
Він — тихенький, він — у твоєму серці. 
Відгукнись на голос Небесного Батька. 
Схились перед Ним у молитві.

У Біблії сказано: «Сьогодні, як голос 
Його ви почуєте, не робіть затверділими 
ваших сердець!» (Євр.4:7). Відчини двері 
серця Ісусові.

Я розумію, що цей крок зробити 
нелегко. Зараз у твоїй душі відбувається 
духовна війна. Ісус Христос простягає до 
тебе Свої руки і каже: це ціна твого спа
сіння. З іншого боку, всі сили темряви 
тримають тебе і вмовляють не робити 
цього кроку. Вони пропонують подумати 
про майбутнє, друзів, роботу, радять не 
робити цього сьогодні. Чийого голосу ти 
послухаєш? Коли життя мине, відійдуть 
друзі і настане вічність, цінність перед 
Богом матиме лише те рішення, яке ухва
лиш сьогодні. Чи приймеш Христа, чи від
кинеш Його, залежить від тебе.

Там, у вічності, всі незабутні події 
минулого, через які Господь намагався 
достукатися до твого серця промайнуть, 
ніби кадри з фільму. Серед них ти побачиш 
також і сьогоднішню зустріч і пригадаєш 
слова, з якими зверталися до тебе. Якщо ти 
не відгукнешся на заклик Божий на землі, 
у вічності це зробити буде неможливо.

Поспіши до Ісуса просто зараз.  

Олександр Чмут

Люди неминуче б загинули, якби 
не Бог. Він допустив труднощі, щоб 

показати Свою силу. Господь бажав, 
щоб Його народ не ремствував, не 

нарікав, а покладав надію на Нього 
і вмів чекати.
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ДОРОга ДО 
небеС

Стежина до Бога — це біль  
  і тривога.
Неправда, що в небо багато доріг.
Веде в небеса нас терниста  
  дорога.
Ніхто без Христа цей шлях  
            подолати б не зміг.
Безгрішних на світі людей не  
  буває.
А добрії справи живуть у віках.
Тому і Христос лиш одного бажає —
Прожити по совісті, а не за страх.
Навчи Ти нас, Боже, щоб жили  
  ми гідно,
Щоб були ми в вічності там.
Як послужити Христу нам  
  потрібно?
Здійснить заповіт, що залишив  
  Він нам!  

Григорій Грищук

К бОгу любОВь
К Богу любовь — и блаженство, и крест —
Счастье его нести!
И как бы тяжел не казался путь,
Нам нужно его пройти.
Мы тяжкую ношу несем на спине,
Крест здесь у всех у нас свой!
И тернием острым усеян путь,
А каждый из нас босой.
Но кто любит Бога, тот терпит все,
Дышит Им, осязает.
Господь не предаст, поможет дойти,
Любой из нас это знает.
Совсем немного осталось пройти,
Еще лишь одно усилье —
И мы убедимся в конце пути,
Что это не крест был, а крылья!  

Инна Мельник

* * *
Кто я, чтобы чтото говорить?
Или когото осуждать?
Свои грехи бы замолить,
Зачем чужие мне считать?
Когда сжимает сердце боль,
Когда нет сил так больше жить,
Я умолкаю пред Тобой,
Прошу простить, меня простить!
И, если сам себя сужу
И вижу в сердце темноту,
То, как же брату я скажу:
«Ты впал в такую суету».
О, Боже! Дай мне сил любить
И никого не осуждать!
Лишь Ты достоин мир судить,
Чтоб всем по их делам воздать.  

Наталья Демина
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Хлопці та дівчата, з листів ми дізнаємося, що 
багато з вас стоять сьогодні перед вибором 
професії. Багато з вас бажають досягти успіху 

в тій чи іншій сфері діяльності. Як саме це можна 
зробити? Віра в Бога, дотримання християн-

ських принципів та здоровий спосіб життя 
є запорукою успіху. Про це розмовляємо 
з Сергієм Черновим — бізнес-консультантом, 
досвідченим підприємцем.

Чи можливий бізнес за християнськими 
принципами?

Сергій Чернов: «Я консультував компанії 
не тільки християнські, але й нехристиянські 
й за уважую дуже цікаву тенденцію. Багато 

світських компаній починають переймати досвід 
ведення бізнесу за християнськими принципами. 

Чому? Тому що це приносить результати. Ті прин
ципи ведення бізнесу, які будуються на виживанні на 

ринку, згодом не спрацьовують. Я радий, що світський 
бізнес знайшов у християнстві краще. На мою думку, 

першу скрипку все ж мають грати християни, тому що вони 
живуть за Біблією. Спостерігаючи за нами, світські організації беруть 
із нас приклад. Хоча зізнаюся: чимало християнських організацій, ана
лізуючи успішний світський біз
нес, також переймають багато 
корисного. Це чудово, коли є 
такий здоровий обмін досвідом. 
Так улаштоване наше суспільство, 
що право на існування мають усі. 
Питання полягає лише в тому, 
чого бажає досягти підприємець, 
якою є його мета. Свій бізнес він 
вважає американським футбо
лом, в якому постійно потрібно 
носити шолом і щитки на плечах, 
щоб ключицю не зламали? Якщо 
підприємцеві це підходить, він 
має на це право. Але як довго він 
зможе бігати так полем і виби
вати інших? На мою думку, бізнес 
за християнськими принципами, 
може, й не настільки прибут
ковий, не настільки швидко дає 
результат, зате він більш надій
ний. Підприємцеві слід визначи
тися: або він хоче здобути блиска
вичну вигоду шляхом вибивання 

Як досягти успіху?

Сергій Чернов
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конкурента з ринку, або ж він бажає 
побудувати з конкурентом партнерські 
стосунки. Все залежить від того, якою 
є мета підприємця. Якщо бізнесмен 
прагне здобути вигоду шляхом виби
вання конкурента, він може це робити, 
але нетривалий час. Чому? Тому що 
на його місце прийде ще один підпри
ємець — більш досвідчений, спритний, 
молодий, і він виб’є цього. Проте коли 
бізнесмен будує партнерські стосунки 
з конкурентом, він свідомо стає на шлях 
довгострокового успіху. Підприємець 
починає відчувати ринок, відчувати 
партнерів, клієнтів, він може ділитися. 
У бізнесі дуже важливо ділитися, діли
тися навіть сферою впливу. Це дає 
стійку перевагу на ринку. Коли людина 
бореться за ринок, рано чи пізно її теж 
виб'ють із нього.

Мій тип бізнесу — це гра в шахи. 
Мені більше подобається, коли два 
інтелектуали сидять за столом і в чесній 

боротьбі, шляхом якихось стратегічних 
моделей або акцій, намагаються один 
одного обіграти. Не вибити, не зламати. 
Це здоровіший спорт. Але якщо бізнес 
схожий на бокс, на мою думку, рано чи 
пізно він призведе до травматизму. Цей 
тип бізнесу — менш успішний».

В історії є багато прикладів, 
коли люди досягали успіху, 
застосовуючи християнські 
принципи не тільки у своїй 
справі, своєму бізнесі, а й 
в особистому житті. Один із 
таких прикладів наводить наш 
гість.

Сергій Чернов: «Це приклад людей, 
які були віруючими. Цікаво, що ніхто 
про їхню віру прилюдно не згадує. Всі 
ми знаємо цих людей як піонерів авіації. 
Я маю на увазі братів Вілбура та Орвілла 
Райт. Офіційно вони визнані винахідни
ками першого у світі літака, здатного 
літати.	17	грудня	1903	року	брати	Райт	

здійснили перший керований політ на 
апараті, важчому за повітря. Цікаво, 
що на початку вони зазнавали глузу
вань, люди в них не вірили. Але спо
нукувані своїм покликанням і, я певен, 
самим Богом, брати Райт здобули успіх. 
Про їхню віру написано так: «Вілбур й 
Орвілл визнали Христа Своїм Спасите
лем, коли були молоді». Все своє життя 
вони відмовлялися працювати в неділю, 
ніколи не пили, не курили, не грали 
в азартні ігри. І рівень співробітництва 
між братами був посправжньому висо
кий. Під час так званих дебатів над мож
ливими проблемами й їх розв'язанням 
вони завжди були радісними. Брати 
Райт не залежали від похвали або визна
ння інших людей. Але навіть коли слава 
і прийшла до них, вони залишалися сми
ренними. Про Вілбура та Орвілла спів
засновник «РоллсРойс Мотор» сказав 
так: «Вони зазнавали постійних зви
нувачень і глузувань, але не змінювали 
своїх поглядів. І навіть тепер, ставши 

знаменитими, брати наполегливо пра
цюють своїми руками». Це були молоді 
люди, які навернулися до Бога. Це були 
християни, чиїм покликанням було ство
рення інженерних конструкцій. Якби 
не вони, ми б не могли, напевно, подо
рожувати сьогодні небом. Брати Райт є 
прикладом тих підприємців, котрі у сво
єму житті зробили вибір, ґрунтуючись на 
своєму покликанні й на вірі».

Старанна праця, здоровий 
спосіб життя, смирення — це 
якості, які дуже важливі для 
досягнення успіху.

Сергій Чернов: «Так, ми живемо 
в час, коли з телебачення, яки
хось інших інформаційних джерел, 
людина формує портрет, якою вона 
начебто має бути. Тобто, молодь 
повинна поводитися вільно, вжи
вати алкогольні напої, курити і т.ін. 
Це все вже пройдено і я певен: від 

Мій тип бізнесу — це гра в шахи. Мені більше 
подобається, коли два інтелектуали сидять 

за столом і в чесній боротьбі, шляхом якихось 
стратегічних моделей або акцій, намагаються 
один одного обіграти. Не вибити, не зламати.  

Це здоровий спорт. 
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самої людини залежить, ким вона прагне 
стати у своєму житті. Якщо людина 
хоче стати наркоманом, вона починає 
з наркотиків. Але якщо людина прагне 
стати успішною, їй слід переходити на 
стежку успіху, потім — на шосе успіху, 
а тоді — на злітну смугу успіху й летіти. 
Хлопцям і дівчатам слід у своєму житті 
зробити вибір, визначитися, ким вони 
хочуть стати. Колись я прочитав цікаву 
історію. Один хлопчик підійшов до свого 
вчителя й мовив: «Пане вчителю, я дуже 
стомився навчатися, мені все набридло. 
Я хочу прийти до школи, посидіти, 
а потім піти і почати займатися своєю 
справою, працювати, заробляти гроші». 
Педагог відповів так: «Усе залежить 
від того, ким ти прагнеш стати в житті. 
Є кипарис і гарбуз, красиве, могутнє 
дерево, і городній плід. Кипарис росте 
роки, іноді, десятки років. Гарбуз — три 
місяці. Такот: якщо ти прагнеш стати 
гарбузом, тобі потрібні всього три місяці. 
Але якщо ти хочеш стати розкішним 
кипарисом — тобі потрібно зростати 

тривалий час». Так і тут. Хлопці, дівчата, 
ви нічого не бажаєте досягти у житті? 
Робіть відповідний вибір. Ви прагнете 
досягти позитивних результатів? Тоді 
переходьте на інший рівень самореаліза
ції. Визначтеся з професією, з освітою, 
позбудьтеся шкідливих звичок, знайдіть 
правильну компанію. Я не вважаю, що 
молодим не слід бути в компанії, вони 
повинні мати друзів. Але ці друзі мають 
бути людьми зі здоровими поглядами на 

життя, людьми розсудливими. Добре, 
коли тебе оточують високоморальні 
люди, християни. Вважаю, це найкраще, 
що може бути. Якщо людина такої 
можливості не має, чи не має бажання, 
нічого страшного. До цього теж треба 
дозріти. Але якщо ви бажаєте досягти 
успіху, хоча б оточіть себе розсудливими, 
інтелігентними людьми, які ставлять 
правильні цілі у своєму житті».

У Біблії, у першому листі апостола Павла до коринтян, серед інших 
настанов, є і такі цікаві слова: «Хіба не знаєте, що ті, що біжать на пере-
гонах, — усі біжать, але нагороду одержує один? Тож біжіть так, щоб і ви 
її здобули!». Олімпійський чемпіон не прокидається одного ранку із золо-
тою медаллю на грудях. Спортсмен багато для цього тренується. І коли він 
виходить на старт найголовнішого у своєму житті марафону, спортсмен 
докладає всіх зусиль, щоб добігти до фінішу. Шановні хлопці й дівчата, щоб 
досягти успіху в якійсь сфері, потрібно бути наполегливим. Успіх сам собою 
не приходить. Звісно, шлях — нелегкий. Проте Господь обіцяє бути поряд із 
вами на дистанції і допомагати, коли на якомусь відрізку шляху вам става-
тиме особливо важко. Тож працюйте з Богом, працюйте за Його принципами, 
працюйте старанно і чесно. І на фініші ви не залишитеся без нагороди. Якщо 
ви сьогодні — з Богом, можете бути впевненими у завтрашній перемозі.  

Брати Райт здійснили перший керований політ на апараті, 
важчому за повітря. Цікаво, що на початку вони зазнавали 
глузувань, люди в них не вірили. Але спонукувані своїм 
покликанням і, я певен, самим Богом, брати Райт здобули успіх. 
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Бог порой знакомит нас с людьми, которые спустя 
время становятся родными и близкими друзьями. 
Иногда мы удивляемся, какими разными могут 

быть те, с кем мы общаемся. В моем круге общения 
тоже есть разные люди — разные по характеру, возра-
сту, статусу. Есть христиане и не христиане, есть дети, 
а есть кому за 80. И с каждым человеком меня что-то 
связывает — что-то ценное, что другим, возможно, 
не понять. И как чудесно, что, благодаря этим разным 
людям, твоя жизнь становится ярче, красочней.

С Анной Александровной Загородней из г. Южный мы впер
вые встретились три года назад в христианском лагере. Я услы
шала чьето пение — вначале рано утром, а потом и вечером. 
Мне стало интересно, кто это поет. Так мы и познакомились.

А когда заканчивался лагерь, сестра Анна подошла ко мне 
и попросила написать список молитвенных нужд, сказав, что 
будет постоянно молиться обо мне. Это было очень трогательно.

В нынешнем году мы снова с ней встретились в христианском 
лагере. Несмотря на свои 82 года, Анна Александровна очень 
активна. Она вставала раньше всех, спускалась по ступенькам 
к морю (а ступенек было 200), участвовала в спортивных играх, 
была на всех служениях. И, конечно, продолжала петь. А когда 
в один из вечеров она делилась своим свидетельством, царила 
полная тишина. И слезы на глазах у присутствующих…

Пусть история этой сестры будет для многих ободрением, под
держкой, примером веры и упования на Бога!

Загородная	Анна	Александровна	родилась	в	1930	году	в	селе	
Гуков Хмельницкой области в очень бедной семье. У родителей 
она была единственная дочь. Уже с первых минут жизни малень
кая девочка узнала, что такое боль и муки. Новорожденную, ее 
завернули в пеленки и положили на печь — самое теплое место 
в доме. Печь разогрелась настолько, что солома начала тлеть. 
Ребенок кричал, но мать лежала после родов и не слышала, так 
как была глухая. Девочку спас отец, вернувшийся с работы. На 
протяжении последующего года ее лечили. Врачей тогда не было, 
поэтому, как вспоминает Анна Александровна, раны просто посы
пали высушенной желтой глиной. Шрамы на теле Анны Алексан
дровны после того ожога остались до сих пор.

1933	год.	Голод	и	холод.	Анну	отдали	в	детский	сад,	который	
был при колхозе. Но там ее постоянно обижал один мальчик. Поэ
тому, когда Анна, которой тогда и трех лет не было, не выдержала 
и убежала домой, прошагав около 2,5 км одна, о детском саде речи 
больше не было.

Родители работали на поле и на ферме, старались при
носить еду, но этого все равно не хватало. Когда кушать было 
нечего, маленькая Анна собирала куриный помет и ела, а дядя, 

присматривавший за ней, не видел этого, так как был слеп. Так 
она и выжила в голодные времена.

Семья жила очень бедно. Дом был маленький. Когда отец 
собрал материал, чтобы построить новый дом, колхоз отобрал его.

Анна училась хорошо, но окончила всего 5 классов изза того, 
что ей не было во что одеться и обуться, чтобы пойти в школу.

Вот как этот период вспоминает Анна Александровна: «Летом 
в школу ходила босиком, а как наступали холода, сидела дома. 
Пришел както директор школы к нам домой, а я на печи сижу, 
греюсь. Ведь у меня даже одежды теплой не было».

Анна с нетерпением ждала возвращения отца после работы, 
потому что тогда она могла обуть его ботинки и выбежать на 
улицу, чтобы немного подышать воздухом и погулять.

Взрослые в семье были очень богобоязненными. Бабушка 
Анны Александровны по средам и пятницам соблюдала пост, 
а в воскресенье даже нож не брала в руки. Регулярно молилась по 
утрам и вечерам на коленях. Мама не выходила из дома, пока не 
помолится и не перекрестится, а отец всегда ходил по двору и пел 
«Господи, помилуй нас». Да и сама Анна с детства любила ходить 
к православной церкви, чтобы посмотреть на иконы, образа. 
И помолиться, хотя никто ее этому не учил.

Когда	в	1941	году	началась	война,	Анне	было	11	лет.	Отца	
забрали в трудовую армию. В 14 лет Анне пришлось с блиндажей 
носить бревна, чтобы растопить печь и согреться. В один из зим
них дней Анна принесла сама 17 бревен. Надорвавшись, заболела. 
К весне болезнь обострилась. Состояние близкой смерти не поки
дало ее. Врачей не было. Соседка, видя такое состояние, начала 
купать Анну в большой бочке с травами. Так она и поправилась.

Чтобы	выжить	в	1947	году,	на	еду	меняли	последние	вещи.	
В какойто мере помогала сестра мамы, но голод продолжал уно
сить новые жизни; люди вымирали целыми семьями. И вот одна 

Жизненная история, 
которую стоит знать! Анна Александровна и Наталья Ищенко
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женщина уговаривает Анну с мамой ехать на Западную Украину. 
Там, говорили, не было такой засухи и люди жили богаче.

После 3,5 месяцев, прожитых в закарпатском Самборе, вер
нулись обратно в свои родные края. Деревню было не узнать. 
Половина жителей вымерла.

Как вспоминает Анна Александровна, они приехали домой 
в среду, а ровно через неделю вернулся отец из трудовой армии. 
Он в Сибири работал в шахте. Родные ничего не знали о его 
судьбе. Когда Анне сказали, что отец идет, она бежала ему 
навстречу и кричала от радости, ведь он был для нее очень родным 
и близким человеком…

Недалеко	 от	 села	 был	 карьер.	 В	 1951	 году	 туда	 приезжает	
работать молодой парень Василий, а жить устраивается к тете 
Анны. Там Василий с Анной познакомились и полюбили друг 
друга. Поженились. Свадьба была очень маленькой и скромной. 
Костюм жених одолжил у друга, а рубашку, хоть и потертую, надел 
свою. Анна из белых лоскутков сшила себе платье. В любви 
и согласии прожили Анна и Василий 55 лет и 3 месяца. В их доме 
никогда не было слышно плохого слова или крика.

Василий Мартынович был грамотным, начи
танным, уважаемым людьми человеком. Работал 
заведующим магазином и много помогал людям.

У них родился сын, которого тоже назвали 
Василием.	В	1976	году	сын	женился,	а	через	год	
в его семье родилась дочка. Роды были тяжелые 
и неправильные — девочка родилась с ДЦП. 
Малышка требовала особого ухода и, в какойто 
мере, связывала руки родителям. Поэтому Васи
лий	Мартынович,	не	доработав	6	лет	до	пенсии,	
ушел с работы, чтобы сидеть с внучкой. Было 
нелегко. Анна Александровна еще работала. 
Хозяйство, заботы о внучке… Стирать приходи

лось в 2 часа ночи у пруда. Внучка ласково называла дедушку 
«дедуня», так же и Анна Александровна обращалась к мужу. 10 
лет внучка прожила у бабушки и дедушки. К тому времени роди
тели девочки разошлись. А потом пришла невестка и забрала свою 
дочь, что было особой печалью для Анны и Василия Загородных. 

Только спустя время они узнали, что невестка сдала их внучку 
в	детский	дом,	где	девочка	была	8	лет,	а	в	1988	году	в	возрасте	18	
лет умерла.

В 2000 году Анна Александровна вместе с мужем переезжает 
к сыну в Одесскую область. Через время знакомится с сосед
кой Раисой Ивановной, которая привела ее в церковь. А, придя 
в третий раз, Анна Александровна уже вышла на покаяние… Чуть 
позже приняла крещение.

Муж Василий Мартынович пришел в церковь позднее, а кре
щение принимал дома, так как был слаб изза болезни. Когда 
он уже не мог вставать, Анна Александровна всегда находилась 
рядом, ухаживая и поддерживая своего мужа. «Както пришла 
с кухни, — вспоминает Анна Александровна, — погладила мужа 
по голове и говорю ему: «Помолись». Он начинает читать молитву 
«Отче наш». Я была очень удивлена, ведь он уже не мог разгова
ривать. Потом ночью на весь дом он крикнул: «Божья благодать!» 
После этого муж не вымолвил ни слова и через несколько дней 
отошел в вечность».

Надо сказать, что жизнь Василия Мартыновича, мужа Анны 
Александровны, также была не из 
легких. В его семье было 10 детей, но 
выжило только 7.

В годы войны его увезли в Гер
манию. Василий Мартынович побы
вал во многих концлагерях, среди 
которых Освенцим, Доре, Бухен
вальд. Он трижды пытался бежать 
и трижды неудачно. При последней 
попытке бегства Василий очень 
заболел. У него была дизентерия, 
экзема по всему телу, высокая (42 
градуса) температура. В один из дней 
его поставили в очередь смертников. 
Всех заключённых выстраивали в две 
очереди: одна из трудоспособных, 
которые определялись на работы, 
а другая очередь на сжигание в печи. 
Вот в этой очереди и стоял Василий.

Но Бог сотворил чудо. Когда лагерный врач, проходя мимо 
заключенных и оценивая их пригодность, подошел к Василию 
Мартыновичу, то взял его за шиворот и оттолкнул в шеренгу тру
доспособных. На то время 18летний парень весил 38 кг. Затем 
его, больного и измученного, бросили в барак, где находилось 
около тысячи таких же заключенных. Ктото прикрыл его еврей
ским халатом. Сквозь сон Василий ощутил, как чтото твердое 
давит ему в бок. В подоле еврейского халата оказался слиток 
золота весом 350 г. Это спасло Василия от гибели. А освободили 
из Бухенвальда их уже американцы.

Много невзгод выпало на долю Анны и Василия Загород
ных. Не знаю, можно ли перенести все это и не сломаться без 
веры в Спасителя. Я искренне желаю, чтобы такие люди, как 
сестра Анна, всегда были для нас примером веры и упования 
на Бога. А сама Анна Александровна призывает верить, что 
Бог любит Вас и ждет.  

Наталья Ищенко

Анна Александровна 
и Иван Мартынович с 

внучкой
Анна Александровна 

с мужем
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Это уже не первое посещение сотрудниками нашей студии этого 
живописного уголка Украины. Последний раз мы были там вес-
ной 2011 года. Тогда мы посетили евангельские церкви, находя-

щие в северной части Волынской области. А на этот раз мы побывали 
на востоке в Маневичском районе. Инициатором встречи выступил 
пастор церкви с.Розничи Матвейчук Петр Степанович. Согласовав 
все детали, мы отправились в путь длиной в 920км, почти через всю 
страну. В поездке приняли участие Олег и Лилия Погорелые со своим 
сыном Костей, а также Вячеслав Шевелев с сыном Андреем. В общем, 
нас в легковушке было пятеро. Двигались мы не спеша, с остановками 
и к вечеру были совсем рядом. Нам осталось проехать каких-то 30 км, 
как вдруг наш автомобиль остановился. Случилась внезапная поломка 
в гидравлике сцепления. Двигаться дальше самостоятельно мы не 
могли. Поблагодарив Бога за то, что это происшествие случилось не 
далеко от места назначения, мы позвонили пастору, который выехал 
к нам навстречу и притянул нашу машину на буксире к себе домой. На 
улице к этому времени уже стемнело.

Нас радушно приняли в многодетной 
христианской семье. Даже после того, как 
наши дети легли спать, мы еще долго бесе
довали за чаем. А впереди нас ждал очень 
насыщенный воскресный день. Чтобы не 
приходилось ездить от одной маленькой 
общины к другой, братья арендовали 
в селе Колки недавно отремонтированный 
дом культуры на 300 мест. Туда к 11 часам 
собрались верующие из многих церквей. 
Собрание длилось около двух с половиной 
часов. Нам предоставили возможность 
рассказать о Божьей работе через ТМР, 
а также проповедовать для назидания 

верующих. В заключение собра
ния сделали сбор пожертвований 
для студии, которые верующие 
заранее приготовили для этой 
цели.

Во второй половине дня мы 
приняли участие в благовестии, 
которое проводили церкви пяти
десятников в соседнем селе. Веру
ющие арендовали площадь перед 
домом культуры и на улице про
вели служение для своих односель
чан. Его девизом была «Молитва 
за Украину». Присутствовало 

не менее 200 человек, треть из которых 
неверующие, а остальные — христи
ане из пятидесятнических и баптистских 
церквей. Звучало очень красивое пение 
и проповеди, посвященные молитве. Мне 
предоставили возможность поделиться 
личным свидетельство и рассказать о слу
жении ТМР.

Меня не перестают удивлять три вещи 
среди христиан в этом регионе.

1. Единство. Баптисты и пятидесят
ники проводят совместные служения. И не 
только по случаю приезда сотрудников 

ТМР, но и для благовестия Евангелия 
своим односельчанам.

2. Стремление верующих слушать 
христианское радио. На каждом собрании 
я просил поднять руку тех, кто слушает 
передачи и был поражен тем, что отклика
лось около 75% присутствующих. Причем 
среди них было немало молодых людей.

3. Также я был очень тронут жертвен
ностью наших братьев и сестер.

Несмотря на трудности пути и неудоб
ства, связанные с тем, что нужно было 
брать с собой детей в долгую дорогу, мы 
искренне благодарны Богу. Вопервых, 
за встречи с нашими слушателями; 
вовторых, за теплый прием в семье пас
тора Петра Матвейчука и других христиан; 
втретьих, за плоды жертвенности церкви 
Христовой для благовестия через хрис
тианское радио. Мы надеемся и молимся 
о том, чтобы эта поездка стала началом 
крепкой дружбы с христианами в этом 
регионе.  

Вячеслав Шевелев

Встречи сотрудников ТМР
с радиослушателями на Волыни 
25–28 августа.
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ТРАНССВІТОВЕ РАДІО
представляє медіа-проект

Кожен із нас має запитання, на які ще не отримано відповіді…
У кожного з нас є проблеми, котрі досі не вирішено…
Безліч листів із різноманітними духовними запитаннями та криком душі 
спонукали нас до того, щоб обговорити багато з цих питань в ефірі.

Ми бажаємо допомогти Вам розв’язати 
проблеми, які не під силу вирішити самотужки.

Як саме?
‣ Разом із досвідченими служителями, консультантами та богословами 

ми обговоримо гострі проблеми та спробуємо знайти вихід із глухого 
кута на підставі біблійного вчення.

‣ Розглянемо тексти Святого Письма, які важко зрозуміти.
‣ Молитимемось разом про Ваші потреби.

Вас підтримають 
порадою та 
молитвою!

Приєднуйтесь до нашого 
проекту. Розкажіть про свою 
проблему. Поставте запи-
тання, яке Вас турбує. Спіль-
ними зусиллями та з Божою 
допомогою ми спробуємо на 
нього відповісти.

Заздалегідь вдячні Вам за участь у проекті!

Листи з Вашими питаннями надсилайте на адресу:
«Відверто про наболіле»

ТрансСвітове Радіо, А/с 100, Київ 02090, Україна

Отримати відповіді на складні запитання Вам допоможуть:

ігор яремчук
пастор церкви,  

доктор богослов’я 

володимир Хміль
директор апологе-

тичного центру

олександр Чмут
ведучий проекту  

«Відверто про наболіле»

станіслав каспров
пастор церкви, душеопі-
кун, магістр гуманітар-

них наук

віллі дік
пастор церкви, душеопі-
кун, магістр богослов’я

валерій антонюк
пастор церкви,  

магістр служіння
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