
Тримай те, 
що маєш!

Об. 3:11



розпочати  
рік заново

Діставши можливість розпочати 
2012 рік заново, як би ми його про-
жили? Від чого б ми відмовилися 

у своєму житті? Яких справ зробили б 
більше? На що звернули б увагу, що 
намагалися б виправити? А, можливо, рік 
проминув би так само? В нашому серці 
нічого б не змінилося?..

Здебільшого ми вчиняємо так чи інакше, 
керуючись певними цінностями. Цінностями, які 
маємо у серці.

Скажімо, у Слові Божому, в книзі пророка 
Ісаї записано такі слова: «Хоч буде безбожний 
помилуваний, то проте справедливості він не 
навчиться: у краю правоти він чинитиме лихо, 
а величності Господа він не побачить!» (Ісаї 
26:10). Суть цього біблійного тексту така: якщо 
грішна і безбожна людина не розкається у своїх 
гріхах, і в такому стані потрапить до безпро-
блемних умов, до «краю правоти», то і за цих 
прекрасних обставин вона не припинить чинити 
беззаконня і не оцінить Божої величності. Такою 
сумною є реальність нашої гріховності.

Дехто каже: якби у мене було вдосталь гро-
шей, я ніколи не пішов би красти. Це неправда. 
Грошей ніколи не буває вдосталь. Якщо б людину 
задовольняла певна сума грошей, то на землі 
сьогодні не було б багатіїв. Хіба не достатньо 
людині одного мільйона доларів для щасливого 
життя? Як бачимо, ні. У грецького мільярдера 
Аристотеля Онассіса запитали: «Скільки вам 
потрібно грошей, щоб було достатньо?». Він 
відповів: «Трішечки більше, ніж є тепер». Як 
бачимо, проблема полягає не в нестачі грошей. 

Проблема є глибшою, вона — в людському 
серці. Якщо гроші стали ідолом, їх ніколи не буде 
достатньо.

Якщо серце вільне від цього ідола, невдово-
лення не буде навіть тоді, коли людина матиме 
мало грошей. У книзі Приповістей написано: 
«Ліпший черствий кусок зі спокоєм, ніж дім, 
повний учти м’ясної зо сваркою» (Пр.17:1). 
Душевний спокій тоді, коли в хаті є лише чер-
ствий хліб, можливий лише за однієї умови: коли 
серце вільне від заздрості, гніву, невдоволення та 
іншого. У серці, наповненому любов’ю Божою, 
пануватиме мир за будь-яких обставин.

Друзі мої, якщо Господь став нашим скарбом, 
ми матимемо душевний спокій навіть під час 
труднощів. Зізнаймося чесно і відверто, що сьо-
годні є нашим головним скарбом? Що цінуємо 
у житті найбільше? Біблія каже: «Бо де скарб 
твій, там буде й серце твоє!» (Мт.6:21). Якби 
нам дозволили розпочати рік, який проминає, 
заново, а серце не змінилося б, кращих резуль-
татів ми б не досягли.

Бог може змінити серце людини будь-якої 
миті. Він може оновити, очистити його й тоді 
життя раптом зміниться, попри несприятливі 
обставини.

У цьому номері журналу співробітники київ-
ської та харківської студій ТСР ділитимуться 
з читачами своїми цінностями. Для них було 
підготовлено спеціальні запитання. Ви також 
можете відповісти на них для себе, аби дізнатися, 
що є скарбом особисто для вас. 

Керівник ТСР в Україні,
Олександр Чмут



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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Чи знали ви про те, що студія ТрансСвітового Радіо 
працює також і на Кубі? Передачі, які готують у цій студії, 
надсилають на острів Бонайре, а звідти їх транслюють 

мешканцям Куби, Колумбії та Венесуели. Кожну програму 
ретельно відбирають для задоволення унікальних потреб 
слухачів у згаданих країнах.

Зваживши на труднощі життя на Кубі, можна подумати, що місцеві віру-
ючі занепадають духом. Але це не так. Їхні обличчя випромінюють Христову 
радість. Один власник ранчо розповів нашим колегам у Латинській Америці, 
що вся його родина навернулася до Бога за допомогою передач ТСР. Кубин-
ський фермер також засвідчив: він знає про 15 інших власників ранчо, котрі 
щодня слухають програми ТСР, бо вони їх духовно підтримують.

Ця історія не була б настільки захопливою, якби не такий факт: річ у тому, 
що долину, в якій мешкають ці фермери, не зазначено на картах покриття. До 
знайомства з власником ранчо співробітники ТСР-Куба не знали, що радіо-
сигнал досягає цієї долини. Як чудово діє Бог! Діє, звісно ж, через людей.

Сьогодні мільйони жителів Латинської Америки потребують віри і надії. 
Моліться про те, щоб програми, які відповідають найглибшим духовним 
потребам цих слухачів, продовжували виходити в ефір і щоб ще багато людей 
визнали Христа своїм Спасителем. 

Цікавий факт про ТСР

Віра і надія
для Куби



Необъятная, палящая пустыня Сахара, верблюды и небольшие оазисные 
поселения, арабы и бедуины — эти картины всплывают перед нашим 
взором, когда мы думаем о Северной Африке. Хотя все они и характерны 

для африканской жизни, все-таки этот регион отличается также высокораз-
витой культурой и социальной жизнью, что часто недооценивается теми, кто 
здесь не был. В Трансмировом Радио к странам Северной Африки относятся 
страны Магриба: Марокко, Алжир, Тунис и Ливия. Сюда же относятся берберы, 
кочующие по всем этим странам.

История
Издавна, как только стали образовы-

ваться первые поселения, река Нил счи-
талась очень пригодным к жизни местом 
в североафриканском регионе. Но пустыня 
Сахара отрезала все страны Северной 
Африки от Египта и его влияния. Позже 
греки из Европы и финикийцы из Малой 
Азии стали поселяться вдоль побережья. Так 
образовалась империя Карфагена. Немного 
позже вся эта часть Северной Африки под-
чинилась господству Римской империи, что 
способствовало бурному развитию торговли 
и культурного обмена между странами 
Африки, Европы и Азии. В 7-ом столетии 
племена арабов начали населять эти мест-
ности. Внедрение мусульманства очень 
повлияло на общество. Дополнительное 
влияние оказала колонизация этого реги-
она Францией, Великобританией, Италией 
и Испанией в 19 и 20 столетиях. После Вто-
рой мировой войны множество сепаратист-
ских движений своей жестокостью повлияли 
на то, что эти народы были лишены своей 
независимости. До недавнего прошлого во 
главе североафриканских стран стояли пра-
вители-диктаторы долгого срока. Но деста-
билизация всего этого региона повлекла за 
собой изменения.

Северная Африка сегодня
Североафриканская территория — 

это 5,6 миллионов квадратных киломе-
тров огромнейшего континента. Так как 
большая ее часть приходится на пустыню 
Сахара, преобладающее количество 
160-миллионного населения живет 
в прибрежных регионах Нила и у под-
ножия марокканских Атласских гор. 
Арабов можно найти повсюду в Север-
ной Африке, а вот берберов — только 
в западной части континента. Маленькие 

группы христиан и евреев можно обна-
ружить в Алжире и Марокко. Гор-
сточка изолированных верующих 
живет в Тунисе и Ливии. Но именно 
тут, в Северной Африке, в малень-
ком марокканском городке Танжере 
начало свое интернациональ-
ное служение Трансмирового 
Радио до его переезда в Монте-
Карло и расширения до глобаль-
ных масштабов.

Молодежь
Большая часть населения Север-

ной Африки — молодежь. В сравнении 
с другими районами Африки, североаф-
риканская молодежь имеет возможность 
закончить хотя бы начальную школу. Но 
безработица, беспросветность дальней-
шей жизни и неустойчивость будущего 
ведут к абсолютному разочарованию. 
Для молодежи этого региона не харак-
терно вслух рассуждать о взаимоотно-
шениях, вопросах, касающихся их тела, 
карьеры и школы, а также проблем под-
росткового возраста.

Миграция в Европу
Безработица и нестабильность 

повлекли за собой поток эмиграции, 
особенно среди молодежи, в сторону 
Европы. Молодые люди работают в стро-
ительстве и сельском хозяйстве, регу-
лярно посылая деньги на родину, чтобы 
поддержать свои семьи, оставшиеся в 
Северной Африке. Европейское сообще-
ство укрепило техническую систему 
мониторинга, чтобы остановить мигра-
цию и сократить количество нелегальных 
беженцев через автономные испанские 
города на побережье Африки Мелилью 
и Сеуту, а также Гибралтарский пролив в 

Испанию. Но результат всего этого печа-
лен: тысячи нелегальных эмигрантов в 
переполненных лодках через открытое 
море пытаются достичь Канарских остро-
вов, несмотря на опасные для жизни 
условия. Судьба так называемых «лодоч-
ных людей» продолжает негативно 
влиять на отношения между Европой и 
Северной Африкой.

Фундаментализм 
в противопоставление 
секуляризму

Несколько декад горсточка прави-
телей руководили странами Северной 
Африки. Более либеральные из них 
старались страхом удерживать рели-
гиозный экстремизм. Но волна проте-
стов 2011 года, получившая название 
«Арабская Весна», повлекла за собой 
реформы и вызвала вакуум в верхов-
ных слоях; очень даже возможно, что 
в будущем это еще больше изменит 
социально-политические сферы в севе-
роафриканском регионе.

Берберы Северной Африки
Берберы — это коренные жители 

Северной Африки с доисторических вре-
мен. Они живут на территории между 
западной частью Египта и атлантиче-
ского побережья Марокко. Слово «бер-
бер» соответствует арабскому назва-
нию этих коренных жителей, хотя сами 

Северная Африка
4 Т С Р  у  с в і т і



берберы называют себя «амазиг», что означает 
«свободный мужчина».

Самая распространенная среди берберов 
религия — народное мусульманство, состоящее из 
обычного мусульманства и традициональных пове-
рий. Значимое отличие от других культур: берберы 
предпочитают моногамные браки (одноженство).

Только в кабильской подгруппе берберов 
осталось христианское меньшинство, как като-
лическое, так и протестантское. У многих из 
них нет адекватной христианской литературы. 
Большинство является народностью устного 
общения. Это делает радиослужение главным 
эффективным инструментом в их достижении 
Благой Вестью. Все передачи подготавливаются 
в формате рассказов.

Участие ТМР в служении 
этому народу

Берберское служение ТМР ведется на 
нескольких языках: бербер-кабильском, тама-
зингх, тарифит, ташельхит. В январе 2012 года 
ТМР впервые вышло в эфир с передачами на 
языке бербер-шауйя. Самое новое пополнение 
в берберском служении ТМР — это серия пере-
дач на кабильском языке под названием Маккау, 
что в переводе означает притча. Кабильцы, как 
и все берберы в целом, любят истории в форме 
притч. Притчи учат какой-то истине и передают 
традиции и ценности следующему поколению. 
Серия радиопередач Маккау использует библей-
ские истории и притчи, заостряя внимание на 
мудрости Бога, которая превыше всякой мудрости 
человеческой.

Радио — чудесный метод достижения Еван-
гелием изолированных поселений берберов 

в районе Атласских гор. У молодых людей Север-
ной Африки мало возможностей высказать 
кому-то свои мысли и чувства или иметь 
наставника, который направил бы их по дороге 
жизни. Радио достигает эту молодежь, про-
водя дискуссии на интересующие их темы.

ТМР в этих местностях сотрудничает 
с местными продюсерами, заинтересо-
ванными в том, чтобы помочь своим 
соплеменникам в их тяжелых обстоя-
тельствах жизни. В целом, Трансмиро-
вое Радио транслирует на берберских 
диалектах 5 часов 15 минут в неделю.

А также ТМР участвует в рас-
пространении коротких видео-
клипов (www.tamazight.info). 
За последние два года зареги-
стрировано свыше 60000 про-
смотров, что свидетельствует 
о том, что берберы пользуются 
Интернетом. Невозможно было 
бы распространить столько СD 
или DVD.

«Путь Света» — это одна 
из передач на берберском диа-
лекте для проживающих в горных 
и пустынных районах центрального 
Марокко и на границе с Алжиром. Этот народ 
традиционно является изготовителем палаток. 
Радио — единственный путь достижения этих 
людей. Передача «Путь Света» ведет слушате-
лей по Библии и является ободрением для име-
ющегося среди этого народа малого количества 
христиан, а также служит помощью для ищу-
щих истину. Она — оазис для этого пустынного 
в физическом и духовном смысле региона. 

Молитвенные нужды 
для берберского 
служения ТМР 
в Северной Африке:

Молитесь о том, чтобы социальные 
и политические перемены в Северной 
Африке подарили больше свободы 
христианам из берберов.

Молитесь о том, чтобы местные 
церкви были источником надежды 
и спасения для этого народа.

Молитесь о радиопередачах на пяти 
берберских диалектах. Пусть они несут 
надежду и питают берберские народы 
Северной Африки Божьим Словом.

Отклик от бербер-
кабильского слушателя:

«Должен признаться вам, что на данный момент я 
следую религии своей страны. Я очень благодарен за 
передачи ТМР, которые слушаю по вечерам. Самый 
непонятный вопрос в христианстве для меня – это 
Сын Божий. Я не говорю, что у Бога не может быть 
Сына. Я уверен, что у Бога нет ничего невозможного. 
Но я не вижу надобности в том, чтобы Всесильный Бог 
нуждался в помощи сына, чтобы спасти человечество. 
То, что я вам здесь говорю – это версия религии моей 
страны. И все же, мое сердце подсказывает мне, что 
Сын Божий – сокрытая тайна для огромного челове-
чества, к которому принадлежу и я. Пожалуйста, доро-
гой друг, напишите мне доброе письмо и объясните мне 
тайну Сына Божьего. Я обещаю вам, что я потом объ-
ясню ее другим. Всего вам доброго».
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Плануюючи святковий випуск нашого журналу, ми хотіли, щоб він був  особливим. Тому ми вирі-
шили поставити 7 запитань авторам та ведучим ТрансСвітового Радіо.  Сподіваємося, вам буде цікаво 
прочитати відповіді співробітників ТСР. Адже запитання були такими:  

1.	 Хто	або	що	у	році,	який	проминув,	по-особливому	вплинули	на	Вас,	змусили	змінити	ставлення	до	чогось	–	людина,	
книга,	проповідь,	ін.?

2.	 Що	у	своїй	роботі	Ви	цінуєте	найбільше?
3.	 Які	особливі	моменти	в	служінні	ТСР	2012	року	Ви	б	відзначили?
4.	 Чи	є	серед	слухачів	ТСР	ті,	котрі	чимось	Вам		запам’ятались?	
5.	 Що,	на	Вашу	думку,	потрібно	змінити	в	сучасній	Церкві,	а	що	має	лишатися	без	змін?	
6.	 Чого	Ви	мрієте	досягти	у	радіослужінні?	
7.	 Ваші	побажання	читачам	напередодні		Різдва	Христового.

Що є цінним 
для нас?

Олександр Чмут:

1 По-особливому на мене вплинув біблійний текст із книги 
пророка Єремії 17:5, у якому написано: «Так говорить Гос-

подь: Проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить 
раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає! 
І він буде, як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре при-
йшло, і він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному 
та незамешканому… Благословенний той муж, що покладається 
на Господа, що Господь то надія його! І він буде, як дерево те, 
над водою посаджене, що над потоком пускає коріння свої, і не 
боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не 
буде журитись, і не перестане приносити плоду!».

Що саме вплинуло? По перше, розуміння істини, що 
перед Богом є лише два типи людей. Я або голий кущ, або ж 
плодовите дерево. Не можна одночасно бути першим і дру-
гим. І до того ж, важливо не те, що я думаю про себе, а те, що 
думає про мене Господь. Ким Він мене вважає.

Із цього випливає наступна істина, на яку я поглянув 
по-новому: неможливо бути плодовитим деревом, якщо твоє 

коріння не міститься в Бозі, в Його життєдайному джерелі. 
Христос із цього приводу сказав ще такі слова: «Ніхто двом 
панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого 
буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не 
можете Богові служити й мамоні» (Матвія 6:24). Коли настає 
спека, дерево, коріння якого при воді, не припиняє приносити 
плоду, а кущ, який росте на піску, відразу ж показує, який він 
насправді. Тепер я знаю: коли настають випробування, вони 
свідчать про те, де у цей час моє коріння, моє серце. Якщо 
воно — в Господі, то результатом випробувань буде рясний плід.

2 Можливість служити людям. Це саме те, що робив Ісус 
Христос, перебуваючи на землі — Він служив. Так і напи-

сано: «Так само й Син Людський прийшов не на те, щоб служили 
Йому, а щоб послужити, і душу Свою дати на викуп за багатьох!» 
(Мт.20:28). Я насправді дуже ціную те, що Бог дозволив мені слу-
жити людям через радіоблаговістя.
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3 Я довго мріяв про те, щоб розпочати проект, який тепер 
має назву «Відверто про наболіле». Ми отримали так 

багато листів із проханням допомогти порадою, що для цього 
знадобилася ціла серія радіопередач. Я дуже вдячний тим слу-
жителям, котрі погодилися взяти участь у проекті. Він розпо-
чався наприкінці 2012 року і я вважаю це особливим момен-
том у своєму служінні. Проект є можливістю дати ґрунтовну 
біблійну відповідь, висловити співчуття слухачам, підбадьорити 
кожного, хто надсилає нам листи, які можна охарактеризувати 
двома словами: крик душі.

Якщо говорити про особливі моменти конкретніше, то для 
мене кожен день є особливим. Від слухачів надходять особливі, 
зворушливі листи, на сторінках Божого Слова я знаходжу осо-
бливі істини, яких раніше не помічав. І так щодня. Кожен день 
особливий.

4 Одного разу Христос сів біля храмової скарбниці, щоб 
подивитися, як люди жертвують. Його увагу привернула 

одна жінка. Про це написано так: «І підійшла одна вбога 
вдовиця, і поклала дві лепті, цебто гріш. І покликав 
Він учнів Своїх та й промовив до них: Поправді кажу 
вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за 
всіх, хто клав у скарбницю. Бо всі клали від лишка 
свого, а вона поклала з убозтва свого все, що 
мала, свій прожиток увесь» (Марка 12:42–44).

Одна сестра, слухачка ТСР, усе життя зби-
рала гроші на придбання квартири, а потім взяла 
і пожертвувала ці кошти на радіослужіння. Цього, 
звичайно, ніколи не забудеш.

5 Церква Христова як живий 
організм просто не може 

лишатися без змін. Але ці зміни 
мають бути на поліпшення її 
стану, а не погіршення. І в Біблії 
про це написано достатньо 
зрозуміло. В книзі Об’явлення 
читаємо такі слова: «Непра-
ведний нехай чинить неправду 
ще, і поганий нехай ще опога-
нюється. А праведний нехай 
ще чинить правду, а святий 
нехай ще освячується!» 
(Об.22:11). Освячення — 
це постійний процес змін, 
щойно він припиняється, від-
разу ж розпочинається процес 
опоганення. На місці лишатися про-
сто неможливо.

Сучасній Церкві потрібне освя-
чення, освячення не зовнішнє, а вну-
трішнє. Зовнішнє освячення Біблія 
називає фарисейством. Ісус Христос 
висловлював суворі докори фарисеям. 
В Євангелії від Матвія 23:25–28 
читаємо такі слова: «Горе вам, книж-
ники та фарисеї, лицеміри, що чистите 

зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства й 
кривди! Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий 
він був і назовні! Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що поді-
бні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині 
повні трупних кісток та всякої нечистости! Так і ви, назовні здає-
теся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та безза-
коння!». На жаль, ми іноді повторюємо помилку фарисеїв, роблячи 
надмірний акцент на зовнішньому освяченні, повністю ігноруючи 
внутрішній стан людини. Це правильно і відповідає Слову Божому, 
коли людина виглядає скромно. Проте якщо  не вирішено проблему 
її серця — зовнішнє освячення не приносить абсолютно ніякої 
користі.

Апостол Яків із цього приводу застерігає нас такими сло-
вами: «Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці сво-
єму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду, це не 
мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та 
демонська» (Яків 3:14).

Якщо говорити конкретніше про становище сучасної Церкви 
в Україні, то мене особисто непокоїть прив’язаність багатьох 

людей до земного, до матеріальних скороминущих речей. 
Ми почали більше говорити про рівень життя, зарп-
латню, предмети розкоші. Складається таке враження, 
що нам стало дуже погано жити і потрібно докласти 
чималих зусиль, щоб дати цьому раду. Але це неправда. 
Два десятки років тому ми жили набагато гірше, ніж 
тепер, проте на вечірніх зібраннях було набагато 

більше людей, аніж сьогодні. Гонитва за певним життє-
вим рівнем закрила багатьом християнам очі на справжні 

вічні цінності і це дуже прикро.

6 Виконати велике доручення 
Ісуса Христа, записане в Єван-

гелії від Матвія 28:19–20, викорис-
товуючи для цього засоби масової 
інформації, а також і радіо. Це 
процес цілого життя, він завер-
шиться лише у вічності.

7 Хотів би залишити 
читачам текст із книги 

Об’явлення 2:10–11. Вва-
жаю, що у світлі подій, які 
наближаються він більш 

ніж актуальний: «Не бійся 
того, що маєш страждати! Ось 

диявол вкидатиме декого з вас 
до в’язниць, щоб вас випробувати. 
І будете мати біду десять день. Будь 
вірний до смерти, і Я тобі дам вінця 
життя! Хто має вухо, хай чує, що Дух 
промовляє Церквам: переможець 
не буде пошкоджений від другої 
смерти»… 
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Лариса Бончук:

1 Життя складне, бо постійно вимагає від нас вибору пра-
вильної дороги. Важливо шукати шляхів, які ведуть до 

щирої любові, ревного служіння, повноцінних стосунків з Богом, 
а також багатьох інших важливих «місць призначення».

Коли я мала переживання 
і сумніви, на мене вплинули слова: 
«Ти не бійся, Я з тобою. Руку 
дай, довірся Мені». Господь уко-
тре нагадав: набувати незламної 
віри я можу, зміцнюючи стосунки 
з Ним.

2 Найбільше чекаю на листи 
від слухачів. Адже діти такі 

щирі, відкриті. А які чудові питання 
вони ставлять! Дівчатка зі мною, 
як із подругою, діляться сокровен-
ним. Запитують, як учинити в тій 
чи іншій ситуації. Ось такі моменти 
є дуже цінними для мене.

3 Увесь 2012 рік був для мене 
особливим.

4 Є один хлопчик, Вітя, котрий постійно телефонував, 
запитував, як справи, розповідав про себе.

5 Дуже хотілось би, щоб у церкві лишались ті ж щирість, 
відкритість, доброзичливість. А змінюватись потрібно 

в тому, щоб бути більш ревним у служінні.

6 Щодо досягнень, то я би дуже хотіла бути добрим зна-
ряддям у руках Божих.

7 Побажання: «Праведник цвіте, як пальма» (Пс. 91:13). 
Нам відомо, що пальма цвіте там, де інші дерева не 

можуть вижити. Пальму не лякає спека, оскільки вона пус-
кає коріння глибоко в землю, до води. Крім того, поживні 
речовини рухаються не під корою цього дерева, а в серцевині 
стовбура. Коли на пальму дують сильні вітри, вона згина-
ється, а потім знову «випростується». Це дерево не просто 
цвіте, воно ще й плодоносить.

Любі друзі, будьте схожими на пальму! Нехай вітри зги-
нають вас, але не долають, випростуйтеся і продовжуйте 
працювати на ниві Господній. Черпаючи натхнення у Бога, 
цвітіть та плодоносьте для Нього, мов пальма! 

Александр Боровик:

1 Благодарение Богу, что новое прави-
тельство не запрещает продолжать 

труд ТМР в Украине. Благодарность 
Господу за молитвенную, материальную 
поддержку служения ТМР. Не перестаю 
восхищаться милостью Бога к нашей Укра-
ине. Хоть мы живем в век общедоступных 
средств массовой информации: теле-
видение, радиовещание, книги, газеты, 
журналы, передовые компьютерные техно-
логии, высокоскоростной интернет, Транс-
Мировое Радио занимает важную позицию 
в этом перечне. И, что очень важно, Сам 
Бог открывает Свое Слово многим нужда-
ющимся через служение ТМР.

Учеба в Ирпенской библейской семи-
нарии, которую я закончил в этом году, 
дала мне большое благословение в изу-
чении Слова Божьего, в личном духовном 
росте и в моей жизни.

Были и печальные моменты. Ушел 
в вечность сотрудник ТМР Борис Зудер-
манн. Брат Колин, проводивший обуча-
ющие семинары для сотрудников ТМР, 
сейчас болеет редкой формой рака. Но 
мы живем верою, что когда-то мы все 
перейдем в вечность и там вместе с бра-
тьями и сестрами будем славить нашего 
Господа Иисуса Христа.

2 Я люблю свою работу. Я глубоко благо-
дарен Господу Иисусу Христу за то, что 

Он призвал меня на этот благословенный 
труд, в котором я уже 18 лет.

Хочется процитировать Писание: 
«Благодарю давшего мне силу, Христа 
Иисуса, Господа нашего, что Он при-
знал меня верным, определив на слу-
жение» (1Тим.1:12).

3 Несмотря на всеобщий кризис, 
Господь через наших братьев 

и сестер дает средства для продолжения 
служения ТМР в Украине. И не только 
на средних волнах и областном радио, но 
и на «Радио Киев 98FM» и «Радио-Эра 
FM». Это не может не впечатлять.

5 Чтобы Церковь могла расти 
и взрослеть духовно, нужна здоро-

вая, качественная пища. А это — Слово 
Божье. Поэтому первейшая задача — 
проповедовать Христа, Его учение, Его 
волю, и жить так, как учит Иисус! Надо 
руководствоваться, в первую очередь, 
Писанием в устройстве и созидании Тела 
Христового, а во вторую и третью — 
опытом и традициями…

6 В радиослужении я хочу достичь еще 
большего мастерства в профессии 

звукооператора.

7 Я знаю, что все наши слушатели 
и читатели хотят, чтобы их неспасенные 

родственники получили спасение и жизнь 

вечную в Царстве Господа нашего Иисуса 
Христа. Кто приведет их к Богу? Ответ дает 
Слово Божие:

«Но благодарение Богу, Который всегда 
дает нам торжествовать во Христе и благоу-
хание познания о Себе распространяет нами 
во всяком месте. Ибо мы Христово благо-
ухание Богу в спасаемых и в погибающих: 
для одних запах смертоносный на смерть, 
а для других запах живительный на жизнь. 
И кто способен к сему? (2Кор.2:14–16)

Только дети Божьи способны к этому. 
Да благословит вас Господь использовать 
каждый момент вашей жизни, чтобы сви-
детельствовать, проповедовать, возвеличи-
вать Иисуса Христа как словом, так и своей 
жизнью! И тогда эти желания сбудутся! 
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Лариса Мельник:

1 На мене вплинуло те, що цього року 
відбулося багато знайомств із новими 

людьми. Довелося змінювати місце про-
живання, вливатися в нову церкву і, вза-
галі, адаптуватися до нових обставин. Цей 
факт дуже змінив моє ставлення до земного 
буття. Я тепер краще зрозуміла: все, що нас 
оточує, проминає і колись скінчиться зовсім. 
Земна сторінка перегорнеться, розпочнеться 
вічність, а тому не слід прив’язуватись ні до 
чого тлінного.

2 Я ціную те, що Бог дав мені певні дари, 
а також служіння, в якому їх можна вті-

лювати. Я дивуюся, наскільки точно все про-
думано! Я справді почуваюся інструментом 
у Господніх руках. Хочу, щоб це було так, хочу 
виправдати Божу довіру. А якщо конкретно, 
люблю все — записувати інтерв’ю, готувати 
сценарії передач, озвучувати тексти… Це 
справді моя стихія.

3 Відзначити можу вихід в ефір циклу 
програм про ювенальну юстицію. 

Добре, що наше радіо мало сміливість висло-
вити своє ставлення до цієї болючої проб-
леми. Також пам’ятним стало святкування 
20-річчя передачі «Голос Вічної Любові» на 
Хмельниччині.

4 Цього року ми провели конкурс для 
слухачів у програмі «Жінки надії». 

Я вдячна всім, хто взяв участь. Це близько 

двох десятків слухачів. Із багатьма з них ми 
вже заочно знайомі за конкурсом 2010 року. 
Я дуже рада, що є такі активісти серед нашої 
аудиторії. Сподіваюся, робота над виконан-
ням завдань була корисною насамперед для 
них. Усі дуже старалися. Можливо, тут не 
варто називати імен, бо можу когось забути, 
але — нехай не образяться інші,— я б від-
значила одну учасницю — слухачку з Мол-
дови Бегалюк Анну. Це жінка літнього віку. 
Проте вона може бути для молоді прикладом 
любові до Господа, Його Слова, молитви, 
прикладом доброго ставлення до людей, від-
даності у служінні, і, зокрема, старанності 
у виконанні завдань конкурсу.

5 Кожне нове покоління прагне при-
нести у церкву якісь реформи. Кожне 

покоління, що відходить, хоче зберегти все 
незмінним. На жаль, у церквах є цей кон-
флікт поколінь. Часто окремі церковні групи 
живуть своїми автономіями, не підозрюючи 
про проблеми інших груп. А програми для 
людей різного віку мимоволі поглиблюють 
роз’єднаність між молоддю і старшими. 
Це протирічить Божому Слову. Вважаю, 
що церковні керівники мають об’єднувати 
молодших і старших братів та сестер на під-
ставі віри. А для цього потрібно проводити 
спільні заходи, на яких мали б можливість 
прославляти Господа і діти та молодь, і люди 
середнього та старшого віку. Має бути 
зв’язок між поколіннями, духовне батьків-
ство, як зараз кажуть. Бути в єдності — це 
Божа заповідь, і всі зміни має бути підпоряд-
ковано цій меті.

6 Мрію принаймні лишатися у тому 
творчому руслі, в якому перебуваю 

зараз. Якщо Господь розширить межі,— 
діяти відповідно.

7 Бажаю всім нам твердо стояти на 
засадах Божого слова, не хилитися від 

вітрів хибних учень, які зараз сильнішають, 
пам’ятати, що наше помешкання — на 
Небесах і бути старанними в утвердженні 
вічних цінностей. 

Олена Мазур: 

1 Мені важко виділити щось одне, або когось одного, 
щоб охарактеризувати вплив на мене і ті зміни, які ста-

лися. Ймовірніше, це збірний образ — щось я взяла для себе 
звідсіля, щось — звідтіля. Для мене головне — що зміни 
відбуваються.

2 Найцінніше для мене — почуватися інструментом 
у Божих руках. Якщо Господь вважає мене потрібною 

і корисною в чомусь — я щаслива.

3 Особливим моментом 2012 року для мене були відвіди ни 
однієї церкви на Чернігівщині. Привітність і щирість 

братів та сестер с. Лосинівка, їхні гостинність і доброта напо-
внили моє серце теплом Божої любові. Подяка нашому Гос-
поду і слава!

4 Одна слухачка, з якою я мала кілька зустрічей, стала 
дуже дорогою і близькою мені людиною. Ми часто 

спілкуємося, молимося одна за одну, підтримуємо одна одну 
і свідчимо, як Бог діє в нашому житті. Ще один слухач (він уже 
в вічності) залишив слід у моєму серці. Він регулярно писав 
нам щирі листи. Його вірші, які ми отримували, завжди відо-
бражали стан душі й той шлях, яким його вів Господь.

5 Особисто мені дуже хотілося б, щоб 
у сучасній церкві більше говорили 

про те, яким чудовим, великим, могутнім, 
милосердним, люблячим є наш Господь. 
Коли людина усвідомлює і сприймає сер-
цем риси та якості нашого Спасителя, коли 
вона керується Духом Божим, тоді в ній не 
залишається місця для чогось поганого. Це як 
світло витісняє темряву.

6 Я не можу радіослужіння відокре-
мити від життя, тому мої мрії та цілі 

в ньому не відрізняються від життєвих. 
Я прагну максимально виконати все те, 
що доручив мені Бог і заради чого Він 
дав мені життя на цій землі.

7 У ці святкові новорічно-
різдвяні дні хочу побажати 

всім того, чого зичу і собі: сла-
вити Бога — чистим серцем, 
щирими вустами, присвяченим 
Йому життям! 
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ІЗ ПОШТОВОЇ

Ніна, Львівська обл.

«Мене звуть Ніна. Вже давно слухаю ваші передачі, 
в цьому мені допомогла моя мама. Вона багато років слухає 
ваші програми, дуже любить Ісуса, читати Біблію сама не 
може, тому що незряча вже 30 років. Мама зазнала багатьох 
труднощів у житті, але завжди з нею Господь. Має четверо 
дітей, вісім онуків.

Я — наймолодша донька, з чоловіком і малим синочком 
мешкаємо разом із мамою. Внука бабуся завжди вчить моли-
тися, а щосуботи кличе слухати передачу для дітей «Дже-
рельце». Коли я везу маму в гості до її старших дітей, вона 
завжди їм розповідає, що говорили Віталій Козубовський чи 
Олександр Чмут, чи ведучі «Жінок надії».

Я дуже вам вдячна за всі ваші програми і пісні. Вони допо-
магають моїй мамі щасливо жити і мені теж». 

Ольга, Хмельницька обл.

«Передачі слухаю постійно. Я вже 
літня людина, мені — 88 років. Хворію, на 
зібрання не ходжу. Люблю слухати пропо-
віді брата Олександра Чмута. З допомогою 
Духа Святого Слово Боже передається 
кожній душі. Ви здійснюєте важливу працю 
для Ісуса Христа. Нехай Господь благослов-
ляє вас і надалі. Дякую й Олені Мазур за 
її працю. Слухала також передачу «Вони 
це пережили». Вдячна Олесі Василенко 
за її програму. Бо молодь не знає, що таке 
гоніння. Тепер свобода. А переслідування 
ще будуть. У нашій церкві ми таке пере-
жили. В одного брата хотіли забрати двох 
дітей, яких він водив на богослужіння 
під час гонінь. Брат дуже хвилювався, то 
попросив мене, ще одну жінку і свою ста-
реньку бабусю поїхати до Києва. Там жила 
його сестра. Наступного дня ми проводили 
богослужіння. Сіли в електричку і коли вона 
рушила, молодь заспівала псалом «Зачем 
страдать, мой друг». Моє серце сповнилось 
радістю. Доїхавши до лісу, попрямували до 
місця зібрання. Було багато людей, співав 
хор… Олесю, працюй і надалі, щоб молодь 
чула про роки гонінь.

Моя сестра також слухає ваші пере-
дачі. Їй 82 роки. Вона, як і я, зазнала 
переслідувань. Її чоловік був пресвітером 
у нашій церкві. Він турбувався про кожну 
душу, всім допомагав. У роки гонінь чоло-
віка сестри заарештовували. Першого 
разу дали 3 роки, а другого — 7. В тюрмі 
його здоров’я похитнулося. Він відійшов 
у вічність. Лишились дружина та 7 дітей. 
Усі віруючі.

Кожному співробітникові ТСР дякую за 
чудові передачі. Молимося про вас. Пере-
шкод немає. Програми слухаємо на серед-
ніх хвилях». 

Ганна, Рівненська обл.

«Щиро вітаю всіх працівників ТСР любов’ю Господа 
нашого Ісуса Христа! Дякую Богові, що Він подарував сві-
тові християнські передачі і кожний може їх почути. Свого 
часу я, шукаючи цікаву радіопрограму, натрапила на пере-
дачі «Голосу Анд» та ТСР і почала їх слухати. Хоча тоді про-
грами глушили, основний їхній зміст можна було зрозуміти. 
І від проповіді Ярла Пейсті «Семь изречений Христа со 
креста» я покаялася. Мій люблячий Бог понад 40 років вів 
мене через труднощі, скорботи. Слава Йому, що Він допоміг 
мені до цього місця. А ваші передачі мене зміцнюють у вірі, 
потішають, пояснюють незрозумілі вірші з Біблії.

Постійно молюся про всі радіопрограми. Нехай Господь 
рясно благословить усіх працівників ТСР і дасть сил духов-
них для праці на Божій ниві». 
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Зинаида, Молдова

«Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, Господе нашем! 
Божьих благословений вам в вашем служении Господу Богу и всем 
жаждущим познания истины Божией для исполнения воли Бога.

Передачи слушаю постоянно. Молюсь о том, чтобы Гос-
подь излил обильно благодать для пробуждения Божьего народа 
и язычников. Благовествую всем о спасении, рассказываю о ТМР. 
Особо благодарна за передачи «Голос вечной любви», «Человек 
и вечность». Спасибо брату за такие простые и понятные даже 
мирским людям, но глубокие по содержанию проповеди. Многие 
из них записываю на кассеты и прослушиваю по несколько раз, 
а также даю желающим. Спасибо вам большое, это неоценимый 
вклад в дело служения Богу». 

Валентина, Одесская обл.

«Пишет вам с.Валя, мне 53 года. Вначале хочу поблагодарить 
вас за большой, важный и ответственный труд. Я и муж выросли 
в христианских семьях, где ежедневно слушали христианские пере-
дачи по радио. Так что, мы и не представляем своей жизни без ТМР.

У нас слышимость хорошая. Мои родители тоже ежедневно 
слушают передачи ТМР. Я могу сказать, что эти программы имели 
большое значение в моей христианской жизни. Они помогали 
расти духовно. И как хорошо, что мы все верующие — дети, внуки, 
зятья, невестка, что у нас один Дух Святой, один Господь, одно 
стремление, одно желание прославлять Господа. У нас маленький 
радиоприемник КІРО. Недавно муж купил еще один, со входом для 
USB и записал 500 христианских песен. Затем стал покупать такие 
радиоприемники вдовам из нашей церкви. Они очень довольны. 
Муж сразу настаивает приемники на вашу волну. Как-то я зака-
зала своим родителям музыкальное поздравление в передаче 
«Компас». Несколько человек в тот день папе при встрече гово-
рили: «Ваня, с днем рождения тебя!» Оказалось, что они слышали 
по радио это поздравление. Так что, многие неверующие слушают 
ваши передачи». 

Володимир, Львівська обл.

«Дорога наша редакціє, невелика 
церква нашого міста щиро вдячна за ваше 
служіння. Ваші програми для нас є дуже 
цінними. Оскільки наша церква роз-
міщена далеко від інших церков, почути 
добру проповідь, науку для нас є рідкістю. 
Нас — тринадцятеро, переважно літ-
ніх, братів і сестер. Наш пастор рік тому 
відійшов у вічність. Молодий брат, котрий 
його замінив, перебуває зараз на випро-
бувальному терміні. Наші місцеві брати 
не навчались, не закінчували семінарій, та 
і вчитись пізно, бо переважно всі вони — 
люди літнього віку. Але з ласки Божої ми 
несемо служіння. Збираємось, славимо 
нашого Господа Ісуса Христа. Багато сестер 
і братів слухають ТрансСвітове Радіо. Це 
ледве чи не єдина можливість почути живу 
науку, живу проповідь, живе свідчення. 
Знаєте, зараз стільки літератури закор-
донних богословів, але вона більше викли-
кає нерозуміння, аніж збудовує істинну 
віру. Ваше радіо — єдиний спосіб для нас 
почути істину. Тому ми, якщо дозволить 
Бог, хотіли б долучитись до вашої праці 
і підтримати вас коштами… Ми були б дуже 
вдячні, якби ви дозволили нам внести нашу 
маленьку лепту у ваше служіння. Нехай 
Господь рясно вас благословить у житті 
і в вашій, дуже корисній, праці. Чекаємо на 
вашу відповідь». 

Галина, Рівненська обл.

«Я хочу вам подякувати за молитовний 
листок, який мені надіслали. Все робить 
Дух Святий, бо ми не знаємо одне одного, 
а Бог знає все. Дух Святий мене надихає на 
молитву, молюсь я багато, люблю молитися, 
і дуже люблю слухати, як хтось молиться. 
Мені дуже приємно, що Дух Святий поклав 
вам на серце надіслати мені молитовний 
листок, і я, настільки можу, несу потреби 
до Господа. Вдячна Богові за передачі ТСР, 
я кожен день за допомогою ваших програм 
перебуваю в великому зібранні. Ще й не 
завжди в зібранні почуєш стільки, скільки 
у передачах. Бажаю вам усім, працівникам 
на ниві Божій, благословень від Господа 
для вас і ваших сімей, духовних сил у нелег-
кій праці для слави Божої, для поширення 
Небесного Царства на землі». 
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Що у своєму житті ми 
цінуємо найбільше? Що 
намагаємося зберігати, 

неначе скарб? І що з того, що є 
цінним для нас, так само є цінним 
і для Господа?

Мій тато, котрий декілька років тому 
відійшов у вічність, мав святковий кос-
тюм. Його він одягав до церкви. У цьому 
костюмі я знайшов кілька предметів, які 
збудили низку спогадів. Ці речі завжди 
були в батькових кишенях. Гребінець, 
носовичок, кілька гривень і затертий 
папірець зі словами християнської пісні. 
Кожна річ мала свій сенс: гребінець та 
носовичок свідчили про те, що батько 
хотів виглядати охайно, гривні при-
значалися для пожертви, а папірець зі 

словами гімну нагадував, що тато без-
межно любив спів і бажав славити Бога.

Переглядаючи ці речі, я подумав: 
а що знайдуть мої діти в кишенях мого 
костюма, після того, як скінчиться 
мій земний шлях? Що вони побачать 
у моєму письмовому столі, комп’ютері, 
бібліотеці, які лишаться в хаті? Що для 
мене було цінним?

Що знайдуть нащадки в наших 
церквах? Які цінності, які традиції, які 
правила, які уподобання? Про що діти 
і внуки читатимуть у книгах та журна-
лах, котрі ми лишимо після себе, в про-
токолах наших членських зібрань? Чи 
йтиметься там про щиру любов до Гос-
пода і людей? Про бажання служити 
Богові своїми дарами? Про прагнення 
зберегти чистоту? Чи, навпаки, про 

полеміку, непорозуміння, ворожнечу, 
сварки і розділення?..

Чи співатимуть наші діти пісні, котрі 
співали ми? Чи захочуть нащадки мати 
такий зовнішній вигляд, який мали ми? 
Чи побажають працювати для Господа 
так, як працювали ми? Що їм розка-
жуть очевидці нашого служіння після 
того, як ми підемо з землі?

Чому з того, що цінуємо ми, надасть 
значення також і Бог? Друзі мої, в очах 
Господніх цінність має лише те, що є 
у нас від Ісуса.

Ангелові церкви з міста Філадель-
фії Ісус Христос лишив заповіт. Книга 
Об’явлення, 3 розділ, із 8 вірша: «Хоч 
малу маєш силу, але слово Моє ти збе-
ріг, і від Ймення Мого не відкинувся…». 
І далі: «Я прийду незабаром. Тримай, 

Тримай те, 
що маєш!

            Об. 3:11
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що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не 
забрав».

Сьогодні ці слова мають безпосеред-
ній стосунок до церкви, котра служить 
Христові в 21 столітті. Що з того, чим 
сьогодні вона володіє, може виявитися 
достатньо цінним в очах Божих? Які 
наші скарби можуть настільки заціка-
вити Господа, що їхня наявність може 
вплинути на нашу нагороду в вічності?

Чи можуть здивувати Бога архітек-
турний стиль наших молитовних будин-
ків, духовна освіта служителів, про-
фесіоналізм хору, вартість апаратури, 
кількість благодійних проектів, і навіть 
заслуги минулого, за якими ми іноді оці-
нюємо ту чи іншу церкву?

Як це не прикро усвідомлювати, але 
погляди Господа і людей на цінності — 
діаметрально протилежні. Ісус Христос 
сказав: «Що бо високе в людей, те перед 
Богом гидота!» (Луки 16:15). Господь 
інакше сприймає цінності. В 1-й Саму-
їловій книзі написано: «Бо Бог бачить 
не те, що бачить людина: чоловік бо 
дивиться на лице, а Господь дивиться 
на серце» (16:7). Друзі мої, нічого крім 
того, що має стосунок до Ісуса, Бога 
абсолютно не цікавить.

Тримай, що маєш, закликає Гос-
подь філадельфійську церкву. Що ж ця 
церква мала такого, що Бог, на відміну 
від людей, повважав за гідне уваги?

«Ти малу маєш силу»
По-перше, Господь оцінив рівень 

духовної сили філадельфійської церкви. 
«Ти малу маєш силу» — сказав Хрис-
тос. Виявляється, наше безсилля, неміч 
наша в очах Божих заслуговує набагато 
більшої уваги, ніж сила і міць.

На превеликий жаль, сучасна церква 
абсолютно забула про це. Ми забули про 
те, що свого часу сказав апостол Павло: 
«Отож, краще я буду хвалитись своїми 
немочами, щоб сила Христова вселилася 
в мене». І далі: «Коли бо я слабий, тоді 
я сильний» (2Кор. 12:9,10).

На жаль, багато сучасних віруючих 
не звикли хвалитися своїми немочами. 
Зовсім навпаки: ми пишаємося своїм 
впливом на світ, бажаємо, щоб із нами 
рахувалися можновладці. Наполягаємо, 
щоб усі наші права було дотримано 
в законах. Мені чомусь здається, що 
сьогодні ми більше надії покладаємо на 

могутність віруючих президентів і хрис-
тиян-депутатів, ніж на Господа Бога.

У чому наша сила? В можливостях 
наших спонсорів? У кількості семінарій 
і освіченості служителів церкви, профе-
сійності співаків та музикантів, кількості 
благодійних проектів? У чисельності 
наших церков і загальній кількості їхніх 
членів?..

Ти малу маєш силу! Друзі мої, це 
оцінка Господня. І це не докір, а визна-
ння і схвалення. Сам Бог постановив 
це як зразок, як правило: «Сила Моя 
здійснюється в немочі!» (2 Кор.12:9). 
Керуючись цією постановою, апостол 
Павло записав такі слова: «Дивіться 
бо, браття, на ваших покликаних, що 
небагато-хто мудрі за тілом, небагато-
хто сильні, небагато-хто шляхетні. Але 
Бог вибрав немудре світу, щоб засо-
ромити мудрих, і немічне світу Бог 
вибрав, щоб засоромити сильне, і про-
стих світу, і погорджених, і незначних 
вибрав Бог, щоб значне знівечити, так 
щоб не хвалилося перед Богом жодне 
тіло» (1 Кор. 1:26).

Коли діти та внуки переглядатимуть 
наші фотоархіви, читатимуть наші звіти 
і мемуари, чи розгледять вони Господа за 
всією цією демонстрацією нашої сили, 
величі та заслуг? Чи зрозуміють, що ми 
хвалилися лише Богом і ніким іншим? 
Чи переконаються, що Господь викорис-
тав немудрих світу, простих, немічних 
і погорджених, щоб засоромити сильних, 
мудрих і шляхетних?

Хтось зауважив: якби з багатьох 
сучасних церков сьогодні забрати Свя-
того Духа, то в них практично нічого б 
не змінилося. Богослужіння і далі про-
водили б на високопрофесійному рівні, 
з відеопроекторами, з музичною апара-
турою, й надалі б виголошували мудрі 
промови доктори богослов’я, і далі б 
молодь развивала театральні, спор-
тивні, розважальні і ще багато інших 
напрямків.

Але якби Святий Дух покинув пер-
шоапостольську громаду, все зупини-
лося б і зникло. Тому що сила дванад-
цятьох простих галілейських рибалок, 
котрі змінили світ, полягала в їхньому 
Господі.

Що знайдуть нащадки в наших 
церквах? Які цінності, які 
традиції, які правила, які 
уподобання? Про що діти 
і внуки читатимуть у книгах та 
журналах, котрі ми лишимо 
після себе?
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Після проповіді Петра та Івана п’ять 
тисяч осіб у Єрусалимі повірили в Ісуса 
Христа. Коли ці два апостоли стояли 
перед синедріоном, навколишні бачили 
їхню сміливість. Присутні усвідомлю-
вали, «що то люди обидва невчені та 
прості, дивувалися, і пізнали їх, що 
вони з Ісусом були» (Дії 4:13). Неаби-
яку силу Божу можна було бачити в діях 
і словах простих неосвічених рибалок. 
Ось, виявляється, яке служіння подо-
бається Господу…

Свята книга Біблія з сивої давнини 
принесла нам історії про подвиги мужів 
Божих: про те, як впали стіни Єрихону; 
про те, як Гедеон із трьомастами вояків, 
без меча й списа, переміг багатотисячну 
армію; про пастуха Давида, котрий здо-
лав ведмедя і лева, а також переміг 
Голіафа. У діях цих та багатьох інших 
людей було видно силу Господню. Через 
цих героїв діяв Бог.

Чи помітна Його сила в нашому 
служінні?

Тримай те, що маєш. Не хвались 
власними здібностями і становищем. 
Тієї ж миті, коли тобі на думку спаде 
пишатися свою силою, в очах Господніх 
ти відразу ж перетворишся на жалю-
гідну і нещасну людину. Ангелові лао-
дикійської церкви Христос каже: «Бо 
ти кажеш: Я багатий, і збагатів, і не 
потребую нічого. А не знаєш, що ти нуж-
денний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, 
і голий!…» (Об.3:17).

Багатство, сила і слава засліплюють 
дітям Божим очі і вони починають бачити 
речі в перекрученому вигляді. Вони 
починають думати, що для досягнення 
великих цілей, реалізації серйозних 
проектів потрібні, як кажуть, «рада та 
сила», забуваючи, що сказав Всевишній 
через пророка Захарію: «Не силою й не 
міццю, але тільки Моїм Духом, говорить 

Господь Саваот» (Зах.4:6). Саме тому 
апостол Павло побажав хвалитися сво-
їми немочами, щоб через його служіння 
прославлявся Бог і було видно Господню 
силу.

Чим хвалишся ти, дорогий друже? 
В чому полягає твоя сила? У спонсор-
ській допомозі, у зв’язках із можновлад-
цями, в особливих здібностях, талан-
тах власних, або тих людей, які поруч 
з тобою?

Ти небагато маєш сили, але тримай те, 
що маєш… Це заповіт нашого Небесного 
Батька. І тоді, використовуючи твої без-
силля і неміч, Бог творитиме великі справи 
на землі. Так, як це було колись із Христо-
вими апостолами, про котрих було сказано, 
що вони — люди некнижні та прості.

Господь бажає, щоб Його церква 
і сьогодні цінувала своє безсилля, демон-
струючи світові силу Божу, аби у всьому 
було звеличено і прославлено лише Ісуса 

Ти небагато маєш сили, але тримай те, що маєш… 
Це заповіт нашого Небесного Батька. І тоді, 
використовуючи твої безсилля і неміч, Бог творитиме 
великі справи на землі.
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Христа і нікого іншого. Аби це зрозуміли 
наші нащадки, аби вони переконалися, 
що з цими людьми був Господь і саме тому 
вони не зникли, а мали такий величезний 
вплив на цей світ.

Ти малу маєш силу. Тримайся цього. 
Це заповідь від Бога.

«Але слово Моє ти зберіг!»
По-друге, Господь радить церкві 

зберігати, або тримати, Його Слово. За 
вірність у дотриманні Слова Бог обі-
цяє нагороду: «А що ти зберіг слово 
терпіння Мого, то й Я тебе збережу від 
години випробовування, що має прийти 
на ввесь всесвіт, щоб випробувати меш-
канців землі» (Об.3:10).

Сучасні християни, на превеликий 
жаль, нерідко занедбують Господнє 
Слово. Це було передбачено дуже давно: 
«Настане бо час, коли здорової науки не 
будуть триматись, але за своїми пожад-
ливостями виберуть собі вчителів, щоб 
вони їхні вуха влещували. Вони слух свій 
від правди відвернуть та до байок нахи-
ляться» (2Тим. 4:3–4).

Сьогодні ми живемо у такий час, 
коли люди «відвернули» від Слова свій 
слух і «нахилилися» до байок.

Нас намагаються влестити різно-
манітними байками. Тут і там проповідь 
Божого Слова замінюють психологія та 
філософія, а також «євангелія процві-
тання», «євангелія вічної безпеки» і ще 
з десяток різних «євангелій».

Апостол Павло, докоряючи вірую-
чим галатам, написав так: «Дивуюся я, 
що ви так скоро відхилюєтесь від того, 
хто покликав Христовою благодаттю 
вас, на іншу Євангелію» (Гал.1:6). Це ж 
саме ми спостерігаємо і сьогодні.

Фактом лишається те, що деякі хрис-
тияни не зберегли Господнього Слова. 
Його нині, в епоху постмодернізму, пере-
кручено до невпізнанності. Ще ніколи 
в історії людства Слово не зазнавало 
таких атак, як сьогодні, коли анулюють 
цілі розділи зі святої Книги Біблії, коли 
твердять, що той чи інший вірш було 
написано людям минулої епохи, що та 
чи інша дія вже не є гріхом, що цієї чи 
іншої заповіді у наш час можна вже й не 
дотримуватися. І такі псевдовчення про-
голошують із високих трибун…

На перший план виходять праці 
видатних богословів, церковні закони 

і правила, але не Слово. Його авторитет 
замінюють традиціями та переказами. 
Сьогодні Христовий докір книжникам 
і фарисеям, що вони «порушували Боже 
Слово своїм переданням, що його вони 
самі встановили» (Марка 7:11), стосу-
ється також і деяких сучасних християн. 
Вони обмежили проповідь Слова Гос-
поднього в своїх церквах, переважну 
частину віддавши розвагам і музиці…

Крім цього, своєю неготовністю до 
проголошення Божих Істин, браком 
відданості Христові деякі віруючі спри-
чинили те, що люди втратили цікавість 
до слухання Господнього Слова. Є така 
історія. Пастор, церква котрого постійно 
зменшується, запитує у відомого актора, 
що є причиною його успіху. Й у відповідь 
він чує: «Причина мого акторського успіху 
полягає в тому, що я можу літературний 
вимисел подати аудиторії як істину. А ось 
ви, пасторе, істину часто проголошуєте як 
літературний вимисел»…

Усіх, хто проповідує Істину, сто-
сується біблійна настанова: «Коли 
хто говорить, говори, як Божі слова» 
(1Пт. 4:11). Господь поклав на нас дуже 
серйозну відповідальність, як ми пода-
ватимемо Його Слово і як його дотри-
муватимемо. «Хто ж порушить одну 
з найменших цих заповідей, та й людей 
так навчить, той буде найменшим 
у Царстві Небеснім; а хто виконає та й 
навчить, той стане великим у Царстві 
Небеснім» (Матв. 5:19).

Філадельфійська церква виконала 
цю Божу вимогу, вона зберегла Господнє 
Слово.

Дорогий брате, дорога сестро, а ви? 
Чи проголошуєте Боже Слово так, як 
наказав Господь? Не перекручуючи, не 
пристосовуючи до своїх обставин, часу?

Тримай те, що маєш, зберігай Моє 
слово й передавай у неушкодженому 
вигляді іншим людям. Ось чого навчає 
кожного з нас Бог. Це є вкрай важливим.

«І від Ймення Мого не 
відкинувся…»

Третя істина з книги Об’явлення 
стосується вірності. Філадельфійська 
церква мала небагато сили, вона дотри-
мувала Господнього Слова, а також 
залишалася вірною Христові попри 
те, що світ цьому не сприяв. Спокус 
навколо було не менше, аніж тепер. 

У багатьох сусідніх церквах, на жаль, не 
зберегли вірності, там завелися єресі, 
псевдовчення. Церква в Ефесі втратила 
першу любов. Церква в Пергамі три-
малася науки Валаама та николаїтів. 
Церква в Фіатирі допустила до керівни-
цтва Єзавель. А ось церква в Філадель-
фії лишилась вірною…

Нелегко зберігати вірність Богові 
і сьогодні. Навколо так багато спо-
кус, так багато принад. У наш час для 
того, щоб «відкинутися від Господнього 
Ймення», необов’язково зрікатися Бога. 
Просто можна когось або щось у цьому 
світі полюбити більше, ніж Ісуса Христа. 
Ось що Він каже: «Хто більш, як Мене, 
любить батька чи матір, той Мене недо-
стойний. І хто більш, як Мене, любить 
сина чи дочку, той Мене недостойний. 
І хто не візьме свого хреста, і не піде за 
Мною слідом, той Мене недостойний» 
(Матв.10:37–38).

Так прикро, що деякі з нас, хто був 
вірним Господу в роки гонінь, сьогодні 
не мають такої ж Йому відданності. 
Про одного зі своїх колишніх друзів 
на ім’я Димас апостол Павло написав 
такі слова: «Бо Димас мене кинув, цей 
вік полюбивши, і пішов до Солуня» 
(2Тим.4:10). Цей учень, про котрого 
згадав Павло, полюбив матеріальне 
більше за Ісуса й тому не міг лишатися 
у служінні. На жаль, те ж саме відбулося 
з певними сучасними віруючими…

Бог каже: «Будь вірний до смерти, 
і Я тобі дам вінця життя!» 

(Об.2:10).
Можливо, у вашому житті сталося 

так, що ви не зберегти вірності Господу. 
Знайте, що Він лишився вам вірним. І на 
підставі Божих обітниць, ви можете до 
Христа повернутися. Підійти під стру-
мок крові, яка ллється з Голгофського 
хреста, отримати прощення і надалі збе-
рігати вірність. Зберігати, покладаючись 
не на свою силу, а на Господню могут-
ність. Дотримуючись Божого Слова 
і правильно передаючи його іншим. Три-
маючи те, що одержали від Господа.

Нехай Бог допоможе нам, лишаю-
чись вірними Його Слову, не відкину-
тися від Його Ймення до самого кінця. 
Сьогодні кожен має цю нагоду. Амінь.

Олександр Чмут
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* * *
Если трудно будет иногда,
Знай: Господь с тобой всегда!
Что б ни встретил ты, друг, на пути,
Бог поможет всё перенести.
Он тебя не бросит никогда,
Не отвернётся, коль пришла беда.
Так иди ж смелее по пути,
Будет рядом Он с тобой идти. 

Надежда Пигош

ВесТь для Всех 
ПОд небОсВОдОм: 
«с нОВым гОдОм! 
с нОВым гОдОм!»

Если ты не отдал Богу
Жизни всей, как должный плод,
А таил в душе тревогу,—
Пред судом что тебя ждет?

Не ликуй о том, что стало
Годом меньше до суда,
Что приблизилось начало
Смертной муки навсегда.

Нет для радости причины,
Нет основы для пиров,
Есть лишь повод для кручины,
Для мольбы, для слезных слов.

Если ты отдался Богу,
Бросил жизнь греховных мест,
Выбрал узкую дорогу
И несешь Господний крест,—

Торжествуй о том, что новым
Старый год сменил Творец,
Ведь теперь скорбям суровым
На год ближе стал конец.

Можешь радоваться: в Боге
Ближе стал Иерусалим,
Ближе стал покой в чертоге,
Ближе стала встреча с Ним! 

Петр Ляшук

* * *
Велика зірка в небі засіяла,
Про диво дивне сповіщала,
Що народився на землі Спаситель,
Месія, грішним Утішитель.
Лежить у яслах святе Маля,
Радіє небо і земля.
Спаситель нині народився,
Сам Бог у плоті в світ з’явився.
Сам Божий Син Ісус в яслах лежить —
Яка прекрасна, дивна мить —
Над Ним і Йосип, і Марія.
Ісус — для грішника надія.
Господь — Зоря, що світить нам,
Веде у світлі небеса.
Як мудреці за нею йшли
Й Ісуса там знайшли,
Так і ми сьогодні поспішім
В небесний край, в Батьківський дім.
Зоря любові, нас веди,
Пітьму яскраво освіти.
Ходім за Зіркою і ми.
Ходім у світло із пітьми.
Веде Спасителя ім’я
В святий небесний вічний край. 

Любов Маринчук
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Наталья Ищенко:

1 В начале 2012 года я просила своих 
родных и друзей написать свои 

молитвенные нужды и просьбы, чтобы 
я о них молилась. Со временем я заме-
тила для себя одну удивительную вещь — 
некоторые люди стали для меня более 
родными, нежели были до этого. Мне нра-
вилось стоять за них в молитве. Но особенно 
трогательным для меня (я никогда этого 
не забуду) является прочитывание списка 
молитвенных просьб в конце года. когда 
видишь перемены, которые Бог совершал 
в моей жизни и в жизни тех, за кого я моли-
лась. Это чудо! Минуты, проведенные в дру-
жеской беседе с Богом о моих родных и близ-
ких на протяжении года, по-особенному 
повлияли на меня.

2 Мне нравится разносторонность 
и интересность моей работы, а также 

то, что я могу быть сама собой. Всегда есть 
чувство удовлетворенности и благодарности 
Богу, что работа в ТМР изменила и изме-
няет меня. Мне хочется быть частью этого 
служения.

3 Я бы отметила, в первую очередь, 
письма и телефонные звонки слушате-

лей! Истории людей, перемены в их жизни, 
ободряющие слова и молитвы — это всегда 
для меня моменты, которые вдохновляют 
на служение. Особенным моментом для 
меня была оплата нашего эфира на Радио 
«Эра-FM» и Национальном радио благо-
даря пожертвованиям слушателей. Меня 
всегда удивляет то, что человек, который 
никогда нас не видел, но слушает наши 
передачи, располагает свое сердце пожерт-
вовать на ТМР. Еще один момент — встреча 
со слушателями на моей родине (Одесская 
область). Это было трогательно и приятно. 
Ну и последнее, что я бы отметила — это 

то, что касается моей мечты: мы смогли 
выпустить еще один диск радиопередачи 
«Ты — Мой». Его название — «Преодоле-
вая обреченность».

4 Конечно, есть много слушателей, 
которые запомнились. О них я стара-

лась рассказать в эфире. Но особенно дорог 
мне Виктор Николаевич Гуйван. Это служи-
тель церкви в селе Озаринцы, Винницкой 
области. Мы были знакомы по письмам, 
а встретились, когда в 2010 году в Киев 
приезжал президент ТМР; мы тогда пригла-
сили на эту встречу Виктора Николаевича 
в качестве слушателя, в жизни которого 
ТМР сыграло большую роль. После той 
встречи он постоянно звонил, чтобы узнать 
о новостях в служении, о нуждах, за которые 
нужно молиться, не забывал справиться 
о моей жизни и даже о родных. Мне всегда 
были дороги его поздравления на праздники. 
А потом он заболел. Мы молились о нем 
в «молитвенных цепочках». В этом году 
я получила письмо с просьбой позвонить, 
так как Виктор Николаевич потерял мой 
номер телефона. Я набрала… и услышала 
чужой для меня голос… Виктору Николае-
вичу стало хуже, трудно говорить. Он уже 
не встает… Я поговорила с его женой. После 
разговора — тяжесть на душе, слезы. Мне 
так захотелось снова услышать бодрый 
голос Виктора Николаевича Гуйвана — 
человека с большим и открытым сердцем. 
Такие люди, как он, нужны в нашей жизни. 
И становится больно от мысли, что, 
возможно, скоро этого человека Бог 
позовет к Себе…

5 В наше время в церкви 
неизменным должно быть 

Слово Божье, которое меняет 
людей. Когда мы руководствуемся 

истиной Божьей, мы способны на служение 
друг другу, на миссионерство, на проще-
ние и нам легче преодолевать трудности 
в нашей жизни.

Относительно изменений, мне 
кажется важным — учесть, в какой 
местности находится церковь и кто в этой 
церкви. Ведь есть общины, состоящие 
всего из шести пожилых сестер. Что там 
изменишь? Если говорить в общем, то, 
по-моему, желательно изменить методы 
донесения людям вести о Божьей любви. 
Когда новый человек приходит в цер-
ковь, он однозначно должен увидеть 
контраст. Но не нужно, чтобы это было 
уныло, безрадостно и скучно. Людям 
должно нравиться в церкви.

6 У меня есть мечта, о которой 
я молюсь уже давно. Мне очень 

хочется, чтобы через мою радиопере-
дачу «Ты — Мой» люди приходили 
к Богу; чтобы пример тех, чьи интервью 
звучат в передаче, помогал слушателю 
меняться, находить выход из трудной 
ситуации. Поэтому я буду стараться, 
чтобы моя программа была более каче-
ственной, доступной и интересной.

7 Свое пожелание хочу выразить 
одним стихом из Библии — Пса-

лом 41:6: «Что унываешь ты, душа моя, 
и что смущаешься? Уповай на Бога, 
ибо я буду еще славить Его, Спасителя 
моего и Бога моего». 

1.	 Хто	або	що	у	році,	який	проминув,	по-особливому	вплинули	на	Вас,	
змусили	змінити	ставлення	до	чогось	–	людина,	книга,	проповідь,	ін.?

2.	 Що	у	своїй	роботі	Ви	цінуєте	найбільше?
3.	 Які	особливі	моменти	в	служінні	ТСР	2012	року	Ви	б	відзначили?
4.	 Чи	є	серед	слухачів	ТСР	ті,	котрі	чимось	Вам		запам’ятались?	
5.	 Що,	на	Вашу	думку,	потрібно	змінити	в	сучасній	Церкві,	а	що	має	

лишатися	без	змін?	
6.	 Чого	Ви	мрієте	досягти	у	радіослужінні?	
7.	 Ваші	побажання	читачам	напередодні		Різдва	Христового.

Що є цінним для нас?
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Лилия Погорелая:

1 Сегодня мир говорит: «Каждый 
человек — индивидуальность 

и должен обязательно развиваться и реа-
лизовать себя сам, а не быть помощником 
для кого-то. И почему именно женщина 
должна быть помощником мужчине, а не 
наоборот, мы ведь равны?» Из-за этого 
в семьях очень много проблем. Хотя 
для христианки тема помощницы вовсе 
не нова, но не всегда легко понимается 
и воплощается. Прочитав книгу «Сотво-
рена его помощницей» я получила ответы 
на мои многочисленные вопросы и много 
хочу изменить в себе. Книга — о роли 
женщины в семье, об устройстве семьи 
с библейских позиций, написанная пожи-
лой женщиной-христианкой. Полный 
контраст с современным типом женщины. 
Одна цитата: «… Теперь вы понимаете 
главную мысль? Женщина почитает Бога 
путем почтения своего мужа — не потому, 
что ее муж является достойным предста-
вителем Христа, и не потому, что он заслу-
живает этого, но потому, что Бог поставил 
ее в подчинение своему мужу». Всем, кто 
хочет выйти замуж или уже замужем, от 
души советую обязательно прочитать всю 
книгу до конца. Хочу в следующем году, 
если Бог позволит, сделать и несколько 
передач по этой книге.

2 Наиболее ценю в своей работе то, 
что она отрывает меня от повседнев-

ной суетной работы. У меня двое малень-
ких детей и много забот, но подготовка 
передач переключает меня от рутины 
к духовному труду.

3 Для меня особенным моментом за 
этот год в служении ТМР было то, 

что передача «Табор уходит в небо» не 
закрылась, а развивается, и много людей 
пишут письма и звонят. Передача акту-
альна и нашла много слушателей. Кто-то 
просит совета для служения цыганскому 
народу, кто-то рассказывает свою 
историю. Одна женщина написала: 
«У меня много знакомых цыган, 
хотя я сама — русская право-
славная христианка. Неправду 
говорят, что цыгане — воры 
и обманщики. Они мне много 
помогли. Среди них есть верую-
щие. Мне очень понравились 
песни цыган о Христе. Я тоже 
занимаюсь просвеще-
нием цыган, рассказываю 

о христианской вере. Даже знаю случай, 
когда один молодой цыган пришел к Богу 
и привел потом в церковь половину сво-
его табора. Они перестали пить, курить, 
торговать наркотиками и колоться. Стали 
ходить в церковь, читать Библию, соблю-
дать посты, читать молитвы. Спаси вас 
Бог за вашу добрую передачу».

4  Во время поездки в одной церкви мне 
запомнился пожилой мужчина. Ему 

85 лет, он полностью слепой, но имеет 
чистый, здравый разум. Он спел песню на 
служении, а перед этим сказал: «Привет-
ствую дорогих гостей из ТМР. Очень рад 
слышать их вживую, а не только по радио. 
Стоило для этого пройти пешком пару 
километров. Я очень рад и благодарен 
Богу за них. Желаю, чтобы Бог продлил 
Свое благословение и через них многие 
оставили свою порочную жизнь и начали 
новую жизнь во Христе».

5 На мой взгляд, сегодня многие 
церкви переключились на богосло-

вие (хорошо, когда оно четко обозначено 
и его придерживаются), но, к сожале-
нию, потеряли любовь. Многие сегодня 
даже говорят о том, что воля Бога выше 
любви и заботы о ближнем. А разве не 
в этом воля Бога? Ведь главная запо-
ведь — «возлюби Бога» и вторая «воз-
люби ближнего». Иисус сказал, что нас 
будут узнавать как раз по нашей любви, 
и «новая заповедь» тоже о любви. Но 
также Иисус сказал, что «в последнее 
время охладеет любовь» — это 100% 
видно сегодня и у христиан.

7 В евангелии от Луки 2:8 написано: 
«В той стране были на поле пастухи, 

которые содержали ночную стражу у стада 
своего». Жизнь этих людей в основном 
была однообразной и предсказуемой. 
Ничего интересного. Перед ними овцы, 
которых нужно сторожить. Главное — 
не уснуть! Той ночью они тоже не ждали 
ничего необычного. Но желание спокойно 
провести ночь, однако, не обязательно 
означало, что так и будет. И наше жела-
ние спокойной жизни вовсе нам ее не 
гарантирует. «Вдруг предстал им Ангел 
Господень, и слава Господня осияла их; 
и убоялись страхом великим» (Лк.2:9). 
Прежде, чем принести веру, перемены 
сначала приносят страх. Мы всегда 
думаем о худшем прежде, чем искать луч-
шее. Бог прерывает нашу жизнь чем-то 
необычным, но вместо того, чтобы сла-
вить Его, мы паникуем! Мы считаем 
присутствие проблемы отсутствием 
Бога и убегаем! Хорошо, что пастухи 
задержались, иначе они могли бы про-

пустить следующее: «Ибо ныне 
родился вам в городе Дави-

довом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» 
(Лк.2:11). Друзья, мы не 
знаем, что принесет нам 
Новый год, но желаем 
вам не паниковать, если 
что-то происходит не 
так, как думали, если 
нарушается привычный 
ход вещей, но дове-
рять воле Всевышнего 
и прославлять Бога! 
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Олег Погорелый:

1 Недавно я прочитал известную книгу 
«Вера вопреки КГБ», которая очередной 

раз подтолкнула задуматься о цене своей веры.

2 Общение со слушателями.

3 Появление передачи «Библейский аргу-
мент». Программа понравилась многим 

слушателям и находит отзывы среди неверую-
щих людей.

4 Больше всего мне запомнилась слуша-
тельница, которая очень настойчиво и упо-

рно трудится для того, чтобы привлечь к Богу 
одну цыганскую семью.

5 Я не могу сказать, что в церкви есть 
много неправильного или нехорошего. 

Если что-то и менять, то это само отношение 

прихожан к церкви. На мой взгляд, совре-
менной церкви не хватает взаимоотношений 
любви. Человек, который любит Бога, всегда 
будет искать возможность служить Ему и своим 
ближним.

6 Моя мечта, чтобы Бог мог максимально 
использовать мои силы и возможности для 

служения людям через радиоблаговестие.

7 Мне хочется пожелать всем счастливо 
встретить Рождество. Может, кому-то для 

этого счастья не хватает силы попросить проще-
ния или самому кого-то простить, а кому-то для 
этого счастья не хватает примирения с Богом 
или церковью. Пусть воспоминания о родив-
шемся Спасителе подарят каждому счастье, 
надежду и радость. 

Ольга Шевелева:

1 2012 год был особенным для меня 
рождением нашего сына Ярослава. 

Ему уже 7 месяцев и за это время он научил 
меня радоваться, нет — восхищаться жиз-
нью. Взрослея, утрачиваешь чувство того, 
что жизнь — это дар, вспоминая об этом 
зачастую тогда, когда остается жить совсем 
немного. В глазах сына я вижу эту востор-
женность жизнью и учусь у него радоваться 
каждому новому дню.

2 В своей работе ценю больше всего 
то, что могу делиться со слушате-

лями тем, чем живу сама. В поиске темы 
важно слушать свое сердце, не бояться 
открыть его, признать свои ошибки и про-
махи. Пережитое, положенное на бумагу 
или сказанное в эфире, приносит теплый 
отклик слушателей и удовлетворение.

4 Со многими нашими слушателями 
у меня сложились теплые, дружес-

кие отношения. Время от времени мы 
переписываемся и звоним друг другу. 
Их участие в нашей жизни, молитвы 
и поддержка — вдохновляют. Уже 
долго мы дружим с семьей Повещенко 
из г. Красный Луч, Луганской области, 
с Верой Митрофановной Кадубовской 
из Краматорска, семьей Московка из 
Луцка. Хочется высказать им и многим 
слушателям искреннюю благодарность за 
добрые слова, духовную и материальную 
поддержку служения ТМР.

5 На мой взгляд, людям в современ-
ной церкви не хватает отношений. 

Близких, теплых, дружеских. У каждого 
свои семьи, дела, заботы и мы бежим по 
жизни, оставляя позади тех, кто не может 
бежать в таком же темпе. Мы доволь-
ствуемся ответом — «все нормально» на 
вопрос — «как дела?» И часто не заме-
чаем грусть, одиночество, тоску в глазах 
брата или сестры. Часто не хотим взять 
на себя их бремя и помочь его нести. 
Ведь для этого надо замедлить свой бег, 
остановиться, выслушать, понять. Где-то 
на перекрестках жизни, мы теряем самое 
драгоценное — любовь, о которой запо-
ведал апостол: «Будем любить друг друга, 
потому что любовь от Бога, и всякий 
любящий рожден от Бога и знает Бога». 
Еще считаю, что церковь должна быть 
креативной, меняться так, чтобы дости-
гать современных людей Благой вестью. 
И говорить о Боге — словами, делами, 
поступками так, чтобы разочарованные 
люди нашего общества видели и тянулись 
к Богу, который есть не закон, не правила, 
не традиции, а ЛЮБОВЬ!

6 В радиослужении мечтаю оставаться 
открытой, искренней и доступной 

слушателям. Мечтаю, чтобы мои передачи 
не оставляли равнодушными, вдохновляли 
действовать, меняться, становиться лучше, 
все больше и по-новому открывать для 
себя Бога.

7 Желаю всем слушателям того, чего 
хочу для себя. ЛЮБИТЬ! Что зна-

чит — принимать других такими, как они 
есть, вмещать их слабости, снисходить 
к недостаткам. Не отставить свою правоту 
только для того, чтобы флажок оказался на 
твоей стороне. Не превозноситься, а слу-
жить, не возвышаться, а открывать свое 
сердце другим. Так поступил Бог. Рожде-
ство показывает, что Великий умалился, 
Всесильный пришел в образе беззащит-
ного младенца! Пришел, чтобы принести 
самую главную весть — Бог любит вас! 
Любите и вы! 
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Олеся Василенко:

1 На мене вплинули три книги: автобіографічна повість 
Віри Кушнір «Невидимые руки», а також книги Йосипа 

Бондаренка «Три приговора» та Володимира Лавріненка «Мои 
странствования», у яких автори розповідають про своє життя, 
що їм довелося пережити за Ісуса Христа.

Взагалі, мене вражають і надихають люди, котрі вистояли 
у переслідуваннях. Вони заклали основу для нашої віри. Якщо 

християни знову зазнають гонінь, гадаю, мужність 
наших попередників, заснована на силі Божій, допо-

може і нам вистояти. Треба брати з них приклад.

2 У своєму служінні я ціную можливість під-
бадьорювати слухачів. Обставини їхнього 

життя можуть бути вкрай складними. Нам 
надходить дуже багато листів, які це підтвер-
джують. Але для мене немає більшої радості 

дізнаватися, що передачі, журнальні статті, 
особисті зустрічі підбадьорюють слухачів, 

відновлюють їхні духовні сили, лікують 
душевні рани й допомагають іти далі. 
Що може бути ціннішим?

А ще у своїй роботі я ціную мож-
ливість творити. Творчість робить 
життя легшим і цікавішим, розфар-
бовує його яскравими кольорами. 
Творча праця піднімає настрій, 
надихає і підбадьорює. Хоч інколи 

я стомлююсь від підготовки сцена-
ріїв програм чи редагування текстів, 
увесь час переконуюсь: це те, що 
я люблю найбільше.

3 Особливим моментом 2012 року вважаю можливість ство-
рення проекту про ювенальну юстицію. У згаданому проекті 

ми прагнули підтримати тих батьків, які втратили своїх дітей, а також 
зміцнити віру тих, хто може втратити їх у майбутньому. Ми закликали 
слухачів до молитви. На заході тисячі мам і тат постраждали від юве-
нального беззаконня, і тільки Христос їм може допомогти. Я вдячна 
Господу, що Він наділив нас сміливістю підтримати батьків, дати їм 
бодай якусь надію.

4 Є одна слухачка, Ганна Іванівна з Сумщини, яка постійно 
пише і запрошує мене на гостину. Одного разу, після про-

читання моєї статті, їй наснилося, що я приїхала до неї додому. 
Тепер вона запрошує мене до себе. Досі, в силу різних обставин, 
я не могла приїхати. Сподіваюся, це станеться у майбутньому, 
якщо буде воля Божа. Очевидно, Ганна Іванівна є дуже щирою 
людиною. Вдячна Господу за неї, а також за інших слухачів. Ви 
всі, дорогі друзі, є для нас благословенням!

5 Без змін має лишатися перша любов до Бога. Щоб ми любили 
Його так само гаряче, як і на початку, коли повірили у Христа. 

Коли ми приходимо на богослужіння, чи чуємо, як Господь каже нам: 
«Який Я радий, що ти до Мене прийшов»? Чи, навпаки, осуджуємо 
тих чи інших проповідників, котрі здаються нам слабкими? В кожній 
проповіді, в кожній пісні, в кожному вірші можна знайти поживу 
для свого духу, якщо у нашому серці є перша любов до Бога. Продо-
вжуймо любити Господа, любити церкву так, як і досі.

А що має змінитися? Як ведуча молодіжної передачі я б хотіла, 
щоб у церкві змінювалося ставлення до молоді. Щоб старші хрис-
тияни більше розуміли молодших братів і сестер. Розуміли їхні 
потреби, переживання і підтримували їх. Не осуджували молодь, 
а намагалися їй допомогти. Любов до Бога має лишатися незмінною. 
А ось деякі методи служіння змінюються, бо змінився час. Певні 
речі ніколи не будуть такими, як у минулому. Якщо старші віруючі 

Василь Карпяк:

1 Удивительно, но, порой, самые простые 
и знакомые вещи в подходящий момент 

становятся настоящим открытием. В 2012 
году в моей жизни произошло очень много 
значимых событий, но один день запомнился 
более других. Это произошло на одной из 
конференций. В самом начале, еще до офи-
циального открытия мероприятия, один из 
служителей сказал слова, которые особенно 
коснулись меня. Вот его высказывание: «Не 
останавливайтесь на хорошем; еще совсем 
немного — и вы достигнете лучшего. Хоро-
шие идеи всегда можно припарковать и вер-
нуться к ним позже, но лучшие помогут вам 
двигаться прямо сейчас.»

2 В работе больше всего я ценю людей: 
тех, с которыми я работаю и тех, для 

которых я работаю.

3 Служение ТМР очень сложно пере-
оценить. Во время записи передачи 

мы находимся в небольшой студии, перед 
нами — микрофон. В такие моменты 
сложно себе представить, что будет происхо-
дить дальше. Но если мысленно попытаться 
забежать наперед, можно представить, что 
кому-то твои слова принесли ободрение, 
кого-то поддержали в трудную минуту… Это 
то, что по-настоящему вдохновляет в работе.

4 Не так давно со мной произошла 
интересная история. Во время одной 

из встреч с радиослушателями я стоял 
в углу зала и беседовал с человеком. В этот 
момент сзади ко мне подошла радиослуша-
тельница и назвала меня по имени, а потом 
спросила точно ли это я. Оказалось, что она 
узнала меня по голосу, т. к. слушает передачу 
«Ты — Мой». Это было необычно — чело-
век, никогда раньше не видевший меня, 
смог узнать по голосу. 5 Главная задача каждого христианина 

состоит в том, чтобы расти в позна-
нии Бога и преображаться в Его образ. 

20 Н а ш і  ц і н н о с т і



Вячеслав Шевелев:

1 Событий, особенно повли-
явших на меня, в этом году 

было два. Первое — это тяже-
лая болезнь в начале года. Вто-
рое — рождение третьего ребенка 
в середине года.

Болезнь, которую теперь 
я считаю милостью Божьей, помо-
гла мне, с одной стороны, сделать 
переоценку в моей христианской 
жизни: пройти через глубокое 
исповедание, углубить молит-
венную жизнь, принять молитву 
с помазанием и исцеление, 
а также стать мягче и терпимее 
в отношении других людей. С дру-
гой стороны, я пересмотрел многое 
в отношении своего образа жизни: 
питание, режим дня, приоритеты 
и др.

Рождение сына Ярослава еще 
больше повернуло фокус моего 
внимания к семье. Я очень счаст-
лив иметь детей, проводить с ними 
время, учить чему-то — словом, 
отдавать им свою жизнь.

2 В работе для ТМР наибо-
лее ценю три момента: 1 — Возможность делиться Евангелием со 

многими людьми. 2 — Ценю простор для творчества. 3 — Возможность 
посвящать все свое время тому, во что верю и что люблю.

3 Особыми моментами я бы назвал старт новой программы «Библей-
ский аргумент», которая успела уже найти многих друзей среди 

наших слушателей. А также встречи с радиослушателями в разных местах 
Украины. Спасибо всем, кто приглашал нас.

4 Особенные слушатели, конечно, есть. И таких людей много. С одной 
стороны — это те, кто пишет или звонит нам, задавая свои вопросы, 

делясь наболевшим и подсказывая тем самым темы для новых передач. 
С другой стороны — это те, кто приглашал нас в разные уголки страны, 
с кем виделись мы лицом к лицу. И, конечно же, те, кто постоянно 
поддерживает служение нашей студии своими пожертвованиями. Мно-
гих мы помним по именам, некоторых знаем в лицо, большинство только 
представляем себе.

5 Каждая поместная община — это независимый и живой организм, 
поэтому я боюсь обобщений. Все приходящие в церковь люди ищут 

спасения и принятия. Средства, которыми это достигается: Евангелие 
Иисуса Христа и неподдельная любовь. Это неизменно при любых обсто-
ятельствах. Если же главные цели не достигаются, следует подумать об 
изменении того, что этому мешает.

6 Я хочу, чтобы все студии ТМР и Харьковская в частности работали 
в FM диапазоне и имели прямые эфиры.

7 Искренне желаю всем слушателям ТМР каждый день и особенно 
в дни Рождества замечать и переживать Божью любовь к себе, 

наполняться ею и дарить окружающим. 

Церковь существует на земле, чтобы помочь 
в достижении этой цели. Бог и Его Слово оста-
ется неизменным, церковь не может сместить 
этот фокус. Однажды мой друг спросил о том, 
каким образом можно расположить сердца 
людей к полному посвящению в служении. На 
мой взгляд, нужно ставить акцент не на ширину 
познания о Боге, а на глубину познания лич-
ности Бога. Тогда личные взаимоотношения 
с Творцом изменят любого человека.

6 Радиослужение — это очень влиятельный 
вид проповеди. Больше всего мне хочется, 

чтобы в эфире звучали передачи, которые бы 
заинтересовали молодежь и отвечали на их 
вопросы.

7 Бог имеет множество имен и качеств, но ни 
одно из них не может описать Его в полной 

мере. Мое пожелание ко всем слушателям — 
познавайте Бога лично и с каждым днем вы 
все больше и больше будете удивляться Его 
необъятности и совершенству! 

це усвідомлюватимуть, їм буде легше зрозуміти 
молодь.

6 Коли я прийду до Господа і почую, що 
хоча б одна душа перебуває не в пеклі, 

а з Ним завдяки моїм радіопередачам, я вважа-
тиму, що досягла певної мети. Хоча тут, на землі, 
мені особисто ще треба багато працювати, аби 
сказати, що я чогось досягла. Біблія каже: коли 
людина думає про себе, що вона всього досягла, 
вона не досягла нічого. Не вважаю, що я всього 
досягла в служінні, і взагалі, в духовному житті. 
Гадаю, не варто поводитись так, ніби ти вже 
всього досяг. Коли я стикаюся з людиною, котра 
вважає себе кращою, духовнішою за інших, 
я завжди думаю: для того, хто вже «всього» 
досяг, немає шансу стати ближчим до Бога. 
А той, хто, на думку «кращого», є гіршим, має 
всі шанси стати справді духовним. Тому не бій-
теся визнавати себе перед Господом гіршим, і не 
сумуйте, якщо хтось вважає вас менш духовним 
за себе. Ця людина, напевно, вже не має пер-
спективи для розвитку. А ви — маєте. Кінцеву 
оцінку, хто був «кращим», і хто «гіршим», 
дадуть не люди, а Христос. Нехай Його думка 
буде для вас найважливішою.

7 Лишаю вам, шановні друзі, побажання 
з Першого послання Петра: «А Бог усякої 

ласки, що покликав вас до своєї вічної слави 
в Ісусі Христі, хай удосконалить вас, як трохи 
потерпите; хай упевнить, хай зміцнить, хай 
твердо поставить! Йому слава і влада на віки 
вічні віки, амінь» (1 Петра 5:10–11). 
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8 грудня 2012 року відбулася знаменна подія 
– ТрансСвітове Радіо відзначило 20-ліття 
передачі «Голос Вічної Любові». Не так багато 

програм «доживають» до цієї  дати – 20 років. 
«Голос Вічної Любові» вже багато років популярна 
серед слухачів.  Передача лишається для них 
актуальною, і в цьому полягає  причина її багато-
літнього успіху.

Святкування ювілею радіопрограми 
відбулося у приміщенні хмельницької 
церкви ЄХБ «Дім Євангелія». На урочис-
тому служінні були присутні близько 500 
людей із Хмельницького і прилеглих міст 
та сіл. На зустрічі відбувся показ відео-
фільму «У пошуках правди», у якому його 
автори розповіли історію передачі «Голосу 
Вічної Любові»: кому належить ідея її 
створення, як програма розвивалася про-
тягом років, хто її вів і який відгук пере-
дача знаходила у серцях слухачів. Значну 

Вітаємо з ювілеєм!
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частину святкового служіння віддали 
розповіді про першого автора і ведучого 
програми – хмельницького журналіста 
Валерія Чижа. Багато з присутніх гостей 
поділилися враженнями від спільної праці 
з цією світлою, доброю, старанною люди-
ною. Валерій Іванович Чиж навернувся 
до Бога через свою ж передачу, а також 
у Христа повірили деякі інші працівники, 
які брали участь у її підготовці. Своїми 
спогадами поділилися технічний пра-
цівник обласної радіокомпанії Михайло 
Файчук, вдова журналіста Тамара Чиж, 
автор ідеї «Голосу Вічної Любові» Микола 
Каспров, Голова обласного об’єднання 
церков ЄХБ Володимир Радомський та 
багато інших людей,  учасників передачі, 
а також  слухачів і дописувачів. Усім, хто 
мав безпосередній стосунок до створення 
програми, було вручено подячні грамоти 
та диск із 20 найкращими програмами 
«Голосу Вічної Любові», підготовлений до  
ювілею передачі.

Багаторічна спільна праця багатьох 
людей  залишила добрий слід у серцях 
багатьох слухачів. На святковій зустрічі 
зачитували відгуки, які надійшли на адресу 
програми. Велика кількість людей слухали 
цю програму в минулому, і чимало людей 
слухає її й сьогодні, не минаючи жодного  
випуску. На очах багатьох присутніх були 
сльози. Ця зворушлива реакція свідчила 

про те, що копітка праця не була марною. 
За це – подяка великому Богові!

Валерій Чиж багато років лишався 
головним творцем «Голосу Вічної 
Любові», доки його не підкосила важка 
хвороба. Після того, як журналіст віді-
йшов у вічність, інші автори та учасники, 
зокрема, Олександр Чмут, продовжили 
розпочату працю. Передача не вмерла, 
вона і досі виходить в ефір, щоправда, вже 
в оновленому  форматі. 

Всі ці роки Господь благословляв 
і підтримував програму  «Голос Вічної 
Любові». Це основна причина її попу-
лярності. Бажаємо авторові подальших 

успіхів у праці,  нових, цікавих передач, 
які будуть благословенням для багатьох 
слухачів і залишать слід у вічності… 



Шановні друзі!
Пропонуємо вам нові диски  Транссвітового 
Радіо.  до вашої уваги — цікаві, змістовні та 

повчальні програми:

«20 років в ефірі!»  — 
ювілейний диск із 20 
найкращими передачами 
«Голос Вічної Любові»

Звертайтесь за адресою та телефоном:
ТрансСвітове Радіо, а/с 100, Київ 02090, Україна.

Моб.тел. (098) 661-38-78

«Ювенальна юстиція: 
узаконене беззаконня» — 
спеціальний проект ТСР

«Преодолевая 
обреченность» —  

нові  програми «Ти – Мій» 
для людей з обмеженими 

можливостями

i
Пожертвувавши 

 50 грн. на служіння ТСР, 
ви отримаєте три диски  

в подарунок!


