
СТРАХ?
ТРИВОГА?
ВІРА!



Страх обертається назад. Тривога — роззирається навколо. 
Віра — дивиться вгору. Стан скількох співвітчизників сьогодні 
характеризують перших два речення? Війна, якої ми не хотіли, 

забирає людські життя, руйнує домівки, розлучає рідних. Люди не 
лише втрачають найцінніше. Вони гублять упевненість в усьому. 
Серця українців охоплює страх, тривога за себе і близьких, і як 
неймовірно важко за таких обставин мати віру, навіть хоча б таку, 
яка має розмір гірчичного зерняти.

Це природно, і це досить легко зрозуміти. Але знаєте, що, друзі? Справжня віра 
народжується тоді, коли особливо важко, коли боляче до надриву душі. Про це свід-
чить життєвий досвід тих людей, кого можна назвати героями віри. Прочитайте історії 
апостола Павла та інших апостолів. Прочитайте історії віруючих, котрі терпіли пере-
слідування за часів Нерона. Послухайте тих, хто пережив репресії, тортури, голод, 
війну за комуністичних часів. Хто пережив — і вистояв. Саме важкі, і навіть 
трагічні обставини змусили всіх цих людей не обертатися назад, не роззира-
тися навколо, а дивитися вгору. Тобто, вірити. Вірити в епіцентрі вогненного 
випробування, а не на спокійних хвилях легкого, багатого, ситого життя.

Останні події в Україні змусили багатьох людей більше вірити, 
молитися і виявляти доброту, взаємодопомогу. Правда ж, друзі? 
В епіцентрі кровопролиття і хаосу ми бачили безліч свідчень 
Божої любові та підтримки. Про це говорили навіть ті, кого досі 
важко було назвати віруючими. Це — ще один доказ: Гос-
подь — там, де найважче. І віра саме в такого Бога, Ісуса 
Христа, Який був в епіцентрі страждання — на хресті, 
і Який сьогодні — з нами, допомагає дивитися вгору.

У цьому випуску журналу ми розповімо вам про 
тих, хто робив саме так — вірив, коли було нестерпно 
боляче. Вірив — і знаходив втіху. Вірив — і перема-
гав. Цим ми хочемо підтримати всіх дорогих співвіт-
чизників, хто страждає і плаче. Ми — з вами, друзі. 
Ви — в наших серцях і молитвах. І знаєте, про що ми 
молимося? Щоб воскреслий Христос допоміг і вам, і нам 
дивитися назад — із вдячністю, роззиратися навколо — 
з любов’ю, дивитися вгору — з вірою, дивитися вперед — з упевненістю. 

ВІРА 
ДИВИТЬСЯ ВГОРУ

«А віра то підстава сподіваного,
доказ небаченого».

(Евр.11:1).



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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Вірні слухачі ТСР часто знайомлять інших людей із християн-
ськими передачами. Один кубинський радіотехнік навіть знай-
шов спосіб поширювати інформацію про ТСР через свою роботу.

Представники ТСР познайомилися з ним під час поїздки карибськими країнами. 
Мета її полягала в тому, щоб провести ряд зустрічей із слухачами в регіонах. Саме так 
наші колеги дізналися історію радіотехніка (імені не вказуємо з міркувань безпеки). 
Цей чоловік велосипедом їздить до маленьких кубинських містечок та ремонтує людям 
старі радіоприймачі, виготовлені ще в Радянському Союзі.

На етапі остаточного налаштування приладу потрібно використати частоту якоїсь 
радіостанції. Отож, технік налаштовує приймачі на 800 АМ. Саме на цій частоті кубинці 
можуть слухати програми ТСР, які транслюються зі 100 000-ватного передавача, розмі-
щеного на острові Бонайре. Саме тому на кожному приймачі, які ремонтує радіотехнік, 
він встановлює 800 АМ. Ця частота слугує стандартом для кращого прийому.

Тоді чоловік робить наступний крок: на приладі він робить позначку, яка вказує 
на частоту ТСР. А ще, про всяк випадок, технік пояснює власникові, де в будинку роз-
містити радіоприймач, щоб одержати оптимальний прийом передач із Бонайре.

Ця людина може бути прикладом для наслідування. Радіотехнік не боїться розпо-
відати людям про християнські програми. Адже живе і працює він у Республіці Куба — 
державі, в якій уряд контролює все мовлення і забороняє редакційну незалежність. 
Попри це, технік скеровує радіослухачів до Божого Слова, з якого сам черпає духовну 
їжу. Чоловік не соромиться Євангелії, котра, як 
казав апостол, є «сила Божа на спасіння кожно-
му, хто вірує…» (Римл. 1:16).

А як ви можете послужити Господу в цей 
важкий час? Нині українці, як ніколи, потре-
бують Божого Слова. Розкажіть вашим 
родичам, сусідам, знайомим про передачі 
ТСР та запросіть послухати християнське 
мовлення. Може, саме завдяки цьому 
якась людина, почувши Євангелію на 
радіохвилях, пізнає Христа та знайде 
надію у Ньому…

Цікавий факт про ТСР

   НЕ СОРОМСЯ 
розповідати про Бога



Наши друзья из офиса ТрансМирового Радио в Сербии 
призывают нас к молитве за их регионы, в которых наводнения 
в мае месяце разрушили много селений, оставили много людей 

без крова, а некоторых лишили самой жизни.

Нанесенное разрушение прирав-
нивается к состоянию в стране после 
Боснийской войны в 1990-х годах. 
Драшко Дженович, директор партнера 
ТМР в Белграде (местное название 
ИКОНОС), сообщает, что целые города 
остались без питьевой воды и электри-
чества.

ИКОНОС сняли с эфира заплани-
рованные передачи, заменив их специ-
альными для этой ситуации выпусками, 
в которых обратились к людям, поте-
рявшим все и нуждающимся в ободре-
нии. Авторы указывали на Евангелие, 
провозглашающее, что истинная без-
опасность в любой ситуации — только 
во Христе.

Таких проливных дождей, которые 
стали причиной сильного наводнения, 
не было последние 120 лет. В городе 
Вальево (Сербия), где ИКОНОС уста-
новил тесную взаимосвязь с местной 

евангельской церковью, сейчас проте-
кает река, которой до ливневых дождей 
тут не было.

По сообщениям в новостях, 
несколько десятков людей погибло 
в покрывшихся водой районах Сербии, 
Боснии и Герцеговины, а также Хорва-
тии. Огромные сельскохозяйственные 
участки стоят под водой, пострадал скот. 
Площадь, покрытая водой, измеряется 
в 22000 квадратных километров.

Драшко Дженович просит сотруд-
ников ТрансМирового Радио, друзей 
и спонсоров молиться за ИКОНОС. 
Сотрудники в Сербии ищут пути, как 
помочь людям. Передачи ТМР в этот 
регион транслируются на трех язы-
ках: сербском, хорватском и босний-
ском. Среди них есть и «По страницам 
Библии», и «Женщины надежды», 
и «Весть примирения».

Директор ТМР Сербии (ИКОНОС) 
просит молиться согласно следующим 

пунктам:
 Мы благодарны Господу за всех, кто 

помог в спасательных работах по 
эвакуации людей из затопленных 
регионов, за всех строящих песочные 
валы, за открывших свои дома для 
пострадавших.

 Мы благодарны Господу, что эта 
природная катастрофа сблизила 
людей Сербии, Боснии и Герце-
говины: они помогают друг другу 
в это кризисное время.

 Мы молимся о десятках тысяч людей, 
потерявших свой кров и не знающих, 
как и что делать дальше. Многим из 
них неизвестно местонахождение 
родственников или друзей.

 Мы молимся о верующих в затоплен-
ных городах Биелини и Добой в Бос-
нии и о тех, кто оплакивает погибших 
друзей и родственников.

 Мы молимся также о церкви 
в Парачине (Сербия) и живущих там 
миссионерах, от которых пока нет 
никаких вестей.

НАВОДНЕНИЕ 
НА БАЛКАНАХ

4 Т С Р  у  с в і т і



«Голос в пустыне…»

Я родился в 1966 году в христианской семье, в Болгарии. 
Воспитывался также в христианском духе, несмотря на царив-
шую тогда коммунистическую пропаганду против христиан 

и христианских лидеров, — рассказывает Стойко Петков, основа-
тель и директор ТрансМирового Радио в Болгарии (Studio 865). — 
Население этой страны насчитывает 7,3 миллиона человек и только 
один процент является евангельскими христианами.

Мой дедушка был проповедником. 
Подобных ему, как и евангельскую цер-
ковь вообще, правительство считало 
результатом влияния Запада. Мой дядя 
принимал активное участие в распре-
делении Библий среди жителей нашей 
страны. Его за это арестовали и осу-
дили в 1978 году. На свободу он вышел 
в начале 1980-х годов. Будучи маль-
чишкой, я не раз был свидетелем пре-
следований поколения своих родителей 
коммунистическим режимом. Но наша 
церковь была очень живой. По закону 
не разрешалось преподавание Библии 
детям до 18-летнего возраста. Поэтому 
в то время воскресных школ не было. Но 
мои родители очень серьезно подходили 
к вопросу приобщения детей к Слову 
Божьему и считали себя ответственными 
за то, чтобы ознакомить меня с Библией. 
Кроме домашних чтений Библии, я также 
посещал с ними богослужения. В 17-лет-
нем возрасте я покаялся и последовал за 
Христом. Это было началом моего лич-
ного духовного возрастания.

О ТрансМировом Радио я знал только 
то, что некие радиопередачи трансли-
ровались извне в мою страну. Но когда 
я посетил своего дядю в Финляндии, ТМР 
перестало быть для меня таким далеким: 
ведь дядя записывал радиопередачи для 
Болгарии и считался сотрудником ТМР 
Великобритании.

Когда упала Берлинская стена в 1989 
году, я написал в европейский офис ТМР 
и спросил, нет ли у них нужды в продюсе-
рах на болгарском языке. В январе 1990 
года меня и двух моих друзей пригласили 
в Вену (Австрия) на обучение. Мы осва-
ивали процесс подготовки радио- и теле-
передач. По возвращении на родину через 
год, основали «Студию865». Это была 
первая христианская медиа-организация 
после падения коммунизма, которая и до 
сегодняшнего дня считается самой боль-
шой в Болгарии.

В 1995 году мы основали христи-
анскую газету «Евангельские ново-
сти». А в 1996 году при содействии 
других миссий появилась передача для 

рома — цыган, живущих на Балканах. 
Записывалась она двумя пасторами из 
этого народа и одной сестрой. На сегод-
няшний день у нас своя телепередача. 
А с сентября 2011 года мы утвердили 
свое присутствие в Интернете (www.
radio865.com).

В Болгарии — стране, где правит 
православие — у нашего служения 
много еще возможностей и направлений 
для роста. Мы нуждаемся в утверж-
денном церковном руководстве. Наша 
цель — укрепить церковь, помочь ей 
и служить вместе с ней. У нас с цер-
ковью единая цель в распространения 
царства Божьего.

Чуть больше года тому назад население рома в южной Сербии 
получило свой перевод четырех Евангелий — «Жизнь и действия 
Иисуса Христа».

Несмотря на то, что передачи на этом 
языке уже транслируются несколько лет, 
печатное издание Евангельской Вести 
является важной вехой для этого народа, 
так как люди теперь могут не только слу-
шать, но и читать Божье Слово сами.

ИКОНОС (местное название ТМР) 
принимал участие в переводе, а также 
озвучивал Евангельские тексты с последу-
ющим выпуском аудиофайлов. Эти записи 

сейчас распространяются на плейерах, 
работающих на солнечных батарейках.

Рома среди сербского населения 
насчитывает уже около 2000 евангель-
ских верующих. Божье дело спасения 
в этих селениях чувствуется в том, что 
народ рома принимает Христа, как Спа-
сителя, а также увеличивается количе-
ство людей, посещающих школы, что 
постепенно уменьшает безграмотность 
и снижается уровень преступности.

ЧЕТЫРЕ ЕВАНГЕЛИЯ ДЛЯ РОМА НА СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ
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Цей чоловік співпрацює з ТСР понад 50 років. Він був одним із тих, завдяки кому служіння ТСР 
з маленького передавача у Північній Африці поширилось по всьому світі і сьогодні охоплює не тільки 
наземні станції, а й дивовижні сучасні технології. Цей чоловік представляє кількатисячний колектив 

співробітників, які протягом десятиліть вкладають свої вміння у розвиток християнського мовлення. За 
допомогою ТСР Добра звістка про спасіння проповідується загубленому світові. Хто він, цей вірний служи-
тель Божий? Знайомтеся: Білл Майл, багаторічний працівник християнського радіо, котрий був керівником 
ТСР на острові Бонайре.

… Ця розмова, справді, недоречна! Зателефонував 
батько і нагадав йому, що сьогодні — неділя і потрібно йти 
до церкви. Йому не потрібні такі нагадування. Він відданий 
своїй церкві. Крім того, хіба він — не дорослий, одружений 
чоловік?!

Чому батько зробив це нагадування? Білл Майл 
навчався на факультеті радіо і телебачення в університеті 
Джона Брауна. Потім — у теологічній семінарії, а ще зго-
дом — у біблійному колледжі. Юнак зростав у родині, яка 
шанувала місіонерську працю. Дружина Майла, Джоан, 
ще в дитячому віці пообіцяла Богові: коли вона виросте, 

буде Йому служити. Тому природно, що Господь скерував 
подружжя до міжнародної місіонерської діяльності у сфері 
радіо.

Але чому ж батько нагадав про недільне служіння? 
Білл та Джоан Майли сконтактували з усіма знайомими їм 
радіомісіями. Всі ці місії потребували допомоги. Всі організа-
ції були раді Майлам і просили їх заповнити анкети для здо-
буття роботи, однак у подружжя не було миру на серці. Білл 
та Джоан чомусь не були певні, що співпраця з цими місіями 
була від Господа. Тому Майл, після всіх пошуків, улашту-
вався на роботу до фірми, яка виготовляла електроніку. Він 
та дружина Джоан жили тихим життям, продовжуючи чекати 
відповіді від Бога.

Але, врешті, чому ж батько нагадав про служіння 
саме тієї неділі? Бо саме того дня на служінні проповідував 
Пол Фрід, директор «Голосу Танжера»! Тоді це була нова, 
маловідома місія. Доктор Фрід говорив про Іспанію та Росію, 
демонстрував фільм, розповідав про своє глибоке бажання 
служити людям за допомогою радіо. Через батька Бог дав 
Біллові зрозуміти: саме це недільне богослужіння поверне 
його життя на 180 градусів!

«Чи вам потрібна допомога?» — запитав у Пола Фріда 
Майл. «Так», — відповів той. — «Нам потрібен один праців-
ник, котрий би розумівся на радіо». «Ну, — сказав Білл, — 
я розуміюся на радіо, і я — один працівник, а вам потрібнен 
один працівник, тому, гадаю, це я!». Такою каламбурною 
фразою відповів Майл. Заповнення анкет, кілька нефор-
мальних співбесід, пошук фінансування — і за кілька місяців 
подружжя Майлів кораблем відпливло до Марокко. Довго-
тривала і нелегка радіопраця чекала на їхні невтомні руки 
і віддані серця. Господь чітко показав Майлові, що він і є тим 
«одним працівником», котрого потребував «Голос Танжера». 
Бог покликав Білла. І саме це служіння стало тією працею, 
якою подружжя жило і в радісні, і в нелегкі роки…

…«Голос Танжера» створює програми 27 мовами. Колек-
тив планує побудувати кращі студію та офісне приміщення. 
Відбувається конструювання нової антени, яка дасть змогу 
транслювати передачі в багатьох інших напрямках. Саме 
такою є радіопраця у період, коли у ній беруть активну участь 
Білл та Джоан Майли. Однак Господь раптом каже: я при-
пиняю працю у Марокко. Що ж сталося? Річ у тому, що 
до влади у цій країні приходить радикально налаштований 
уряд, а радіо в ті часи перебуває під монополією держави. 
Тож знайти альтернативу Танжеру — майже неможливо. 

Усе можу в Христі!

Білл та Джоан Майли
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Виняток становлять потужні комер-
ційні станції: «Радіо Монте-Карло», 
«Радіо Люксембург» та станція 
«Європа № 1». Двері для радіоблаго-
вістя відчиняються у Монако. Керів-
ництво «Радіо Монте-Карло» знає 
про роботу «Голосу Танжера», знає, 
що його працівники мають досвід, 
тож дає свою згоду на співпрацю. Так 
«Голос Танжера» стає ТрансСвітовим 
Радіо. Цікаво, що на початку гроші для 
будівництва нових студії та офісного 
приміщення знайти не вдається. Однак 
наступного року, коли колектив пере-
їздить до Монако, Бог посилає у десять 
разів більшу суму, щоб налагодити 
працю вже на новому місці. Ось які дива 
чинить Господь. Його відповідь надхо-
дить саме в той час, коли потрібно. Бог 
не поспішає. Але й не спізнюється…

Білл Майл та його дружина Джоан 
служать на ТСР у Монте-Карло. Білл записує радіопрограми, 
виконує багато інших обов’язків. Джоан працює зі слухацькою 

кореспонденцією. Однак Господь готує їх до нового служіння, 
яке потребує ще більшої відповідальності.

1962 року подружжя Майлів виїздить із Монте-Карло, 
щоб розпочати працю ТСР у Пуерто-Рико. Там планують 
побудувати нову станцію. Поряд із цим, доктор Фрід веде 
переговори з урядовцями Нідерландів, щоб одержати ліцен-
зію для роботи на Голландських Антильських островах. Однак 
побудувати радіостанцію на Кюрасао, одному з цих островів, 
не вдається. Не вдається, тому що Бог має інші плани. Він від-
чиняє двері для служіння на Бонайре. І Білл та Джоан їдуть 
саме туди. Господь благословляє тамтешню радіопрацю. Але 
й випробовує труднощами. Бонайре — це острів коралових 
скель та солоних рівнин. Потрібні електрика та вода. Зводити 
станцію на Бонайре — те саме, що розпочинати будівництво 
з нуля в пустелі. Однак Бог допомагає подолати і цю проблему, 
і вже за 2 (!) місяці зводять передавач та офісні приміщення. 
Потім потрібен був працівник, котрий би зволожував водою 
кабелі, які тримають антену. Адже головний ворог — сіль, 
і з ним слід боротися. Господь розв'язує і це ускладнення, 
і надсилає потрібну людину. А скільки разів було так, що весь 
колектив ТСР-Бонайре ставав на коліна і просив у Бога дощу, 
коли у воді виникала критична потреба! І Господь давав дощ. 
Багато було труднощів, але з Божою допомогою їх вдавалося 
долати. Господь був поряд.

Білл та Джоан Майли зробили величезний внесок у роз-
виток радіоблаговістя. Слід зазначити, що Джоан завжди під-
тримувала чоловіка у його праці і була готова до «кочівного» 
місіонерського життя. Вони завжди працювали пліч-о-пліч 
і допомагали один одному. І зараз продовжують це робити. 
Нехай Господь рясно благословить і винагородить подружжя 
Майлів за їхню відданість та працьовитість, за їхнє бажання 
продовжувати шлях, попри труднощі і перепони. «Усе можу 
в Тому, хто мене зміцнює, — в Христі”(Фил. 4:13).

Білл, Джоан, Сандра та Рік Майли.  Початок 60-х р.р.

Антени на Бонайре. 1965 р.

7В е т е р а н и  Т С Р



Родина Сари — скільки 
дівчинка себе пам’ятає — 
завжди поклонялася ідо-

лові, який стояв удома на особ
ливій полиці. Це була потворна 
статуетка з вісьмома руками! 
Батьки казали: те, що в божка 
вісім рук, дає йому більше 
можливостей допомагати їхній 
родині… Але в глибині душі 
Сара знала: ідол був просто 
статуеткою, зробленою з дерева. 
Він не допомагав нікому, незва-
жаючи на кількість його рук.

Та дівчинку вчили поважати бать-
ків і бути слухняною їм. Тож Сара 
молилася ідолові — адже їй наказу-
вали це робити. Щодня дитина ставила 
перед божком їжу — знову ж таки, 
тому, що повинна була.

— Ми мусимо молитися ідолові 
й просити у нього захисту, — говорили 
Сарі батьки. — Також ми маємо при-
носити божкові їжу, догоджати йому, 
щоб він не завдавав шкоди нашій 

родині. Дівчинка ж нічого не розу-
міла: статуетка не могла їсти! Кожного 
наступного дня вчорашні харчі, прине-
сені ідолові, викидали. А хіба Сарина 
родина могла викидати їжу? Адже сім’ї 
іноді було її замало…

Дитина не могла збагнути, навіщо 
було вклонятися божкові. Але вона… 
дуже боялася його. Сарине серце 
охоплював страх: перед злом, яке міг 
заподіяти ідол, коли дівчинка не дого-
дить йому. І страх перед карою, яка 
може зійти на Сару, якщо вона зро-
бить щось неправильно.

Дівчинка не знала, що означає не 
боятися і мати мир та радість у серці. 
Але Господь Ісус на Небесах бачив той 
страх у серці Сари і знав, як вона праг-
нула пізнати Його — справжнього 
Бога, Який дарує звільнення від страху 
й радість! І зі Своєї великої любові Він 
зробив так, що дитина дізналася про 
Нього.

… Якось Сара, повертаючись 
додому, побачила гурт хлопчиків 
і дівчаток. Сидячи біля будинку, вони 

слухали жінку, котра розповідала 
щось цікаве. Дівчинка зупинилася, 
аби послухати. Сара помітила: у жінці 
було щось, що відрізняло її від інших. 
У голосі незнайомки звучали особливі 
доброта та любов — до діток, а також 
до Того, про Кого вона розповідала. 
Це була Особа, Яку жінка називала 
«Господь Ісус Христос». Його Імені 
дівчинка, певна річ, ніколи не чула.

Не знала Сара і про ті чудеса, які 
чинив Христос. А коли довідалась, що 
Він помер і воскрес третього дня, то 
була дуже схвильована.

— Ісус Христос зробив це заради 
тебе… І заради кожного з нас. Він 
заплатив сповна за все зле, що ми 
зробили, заплатив Своїм життям, 
померши на хресті. Третього дня 
Христос воскрес і пішов на Небеса. 
Але через те, що Він — Бог, — про-
довжила місіонерка, — Він може жити 
не тільки на Небесах, а й у серці кожної 
людини, котра по-справжньому пові-
рить у Нього. І Господь Ісус обіцяє: всі, 
хто визнає Його своїм Спасителем, 

Великий Експеримент
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звільняться від страху, матимуть радість 
та житимуть із Ним на Небесах!

Карі очі дівчинки стали круглими 
від подиву. Але потім на її обличчі зася-
яла усмішка. Сара рідко усміхалася 
через той страх, який її охоплював. 
Однак думка про вічне життя в Небес-
ному Домі з Самим Христом викликала 
у дівчинки радість, що виходила з гли-
бини душі.

Сара на мить замислилася. А потім 
хутко побігла додому. Вона зрозуміла: 
Господь Ісус Христос — справжній 
Бог! Проте дівчинка відчувала, що 
мала зробити дещо до того, як визнає 
Його Спасителем. Сара вирішила дати 
ідолові шанс довести, що він є Богом, 
гідним поклоніння.

Дитина вбігла до хати і побачила: 
рідних не було вдома. Чудово! Дівчинка 
схопила статуетку і вибігла в сад. Там 
вирила ямку, поклала на дно божка, 
засипала землею і повернулася додому…

… Рідні помітили відразу, що ідола 
на полиці не було, і ледь не зомліли від 
страху! Куди він подівся? Він залишив 
їх тому, що розгнівався на них? Батьки 
продовжували пошуки. Але серце Сари 
підказувало їй мовчати. Зрештою, це 
був її Великий Експеримент.

Минуло два дні, однак статуетки 
не знайшли. До речі, дівчинка помі-
тила: ідола не було в хаті, але жодного 
нещастя не сталося. Й ось, нарешті, 
настав день, якого Сара так чекала. 
Це була кульмінація її Великого Екс-
перименту.

Дитина прокинулася вдосвіта, 
доки всі ще спали. І побігла до полиці, 
на якій стояв божок — поглянути, чи 
немає його там. Ні, статуетки там не 
було…

Далі поспішила до місця, де 
поклала ідола і відкопала його. Так! 
Божок був точнісінько там, де вона 
його сховала! Він не воскрес третього 
дня…

Сара поглянула на статуетку, 
потім подивилася на небо. Її губи 
заворушилися. Дівчинка почала 
молитися. А коли скінчила розмову 
з Богом, то, взявши ідола, пішла до 
батьків, які щойно прокинулися.

Вони дивилися на донечку з поди-
вом. А та промовила:

— Я прийшла сказати, де був 
божок. Відтепер я в нього не вірю. Розу-
мієте, три дні тому я почула про Господа 
Ісуса Христа, Який помер і воскрес тре-
тього дня. І тієї ж миті захотіла віддати 
Йому своє серце. Однак я подумала: 
«Я дам ідолові шанс довести, що він 
є Богом, Котрому я повинна вклоня-
тися». Сьогодні я дізналася, що стату-
етка — не Бог. Вона лишилася там, де 
я її закопала! Переконавшись у цьому, 
я попросила Господа Ісуса Христа бути 
моїм Богом і одного чудового дня взяти 
мене до Себе в Дім Небесний!

Батьки були приголомшені, але не 
промовили жодного слова.

— Розумієте, — продовжила 
Сара, — коли я почула про Господа 
Ісуса, дізналася пр чудеса, коли Він зці-
ляв хворих, виганяв злих духів і воскре-
шав мертвих, то подумала: а наш ідол 
не робить чудес і нікому не допомагає. 
Я почула про Христову любов. І поду-
мала: а наш божок нікого не любить! 
Потім я почула про те, що Ісус Христос 
пішов на хресну смерть, щоб запла-
тити за наші гріхи, помер, але третього 
дня воскрес із мертвих! Це найбільше 
чудо! Тому я вирішила дати стату-
етці таку ж можливість. Я закопала її 
в землю і чекала. Сьогодні — третій 
день, але ідол… не воскрес! Він не має 
ніякої влади заплатити за мої гріхи, 
ніякої влади захистити мене, ніякої 

влади взяти мене до Небесного Дому 
одного чудового дня. Тому я довірилась 
справжньому Богові, Який має владу 
і має життя. Я довірилась Його Синові 
Христу, Котрий справді воскрес із мерт-
вих і буде про мене вічно піклуватися!

Тепер, — скінчила свою розпо-
відь дівчинка, — я вільна від страху! 
В моєму серці живе Господь Ісус!

І Сара кинула ідола на землю.

Відтоді у дівчинки розпочалося нове 
життя. Не все було легко: доводилося 
пояснювати односельчанам, котрі 
поклонялися божкам, що вони поми-
ляються. І терпіти утиски від недругів. 
Однак Сара не припиняла радіти тому 
життю, яке подарував їй Господь Ісус. 
Вона повірила у Бога всім серцем.

Так, для декого Блага звістка про те, 
що Господь Христос пролив Свою кров 
на хресті, помер і воскрес, є новиною. 
Але це чудова Добра новина, яка все 
змінює в цьому світі для тих, хто слухає 
її і приймає вірою.

Нехай ця Добра новина, що змі-
нила Сарине серце, зробить те ж саме 
і з вашим серцем. Нехай вона дасть вам 
звільнення від страху, мир і радість, 
коли повірите у Господа Ісуса як свого 
Спасителя. Він помер за ваші гріхи, 
але воскрес і ваша душа також може 
воскреснути…
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ІЗ ПОШТОВОЇ

Галина, Ровенская обл.

«Мое искание Бога закончилось в 2001 году. Я покая-
лась и обрела мир. Вместе со мной покаялись муж (бывший 
офицер), дочь, а через год – и сын. Сегодня я понимаю, что 
недостойна Божьей милости, но Он говорит: «Любовью веч-
ною Я тебя возлюбил». Нет, не понять мне этой огромной 
любви. Сердце исполнено глубочайшей радости и счастья. 
Сегодня я инвалид 2 группы, уже 2 года не встаю с постели, 
не могу повернуться, лежу на спине. И боль... 4 года назад 
отошла в вечность моя дочь после тяжелой болезни, которая 
неожиданно ее сломила (тело, но не душу). Внучка Наталья 
верующая вот уже 6 лет, а внук покаялся, но отступил. Мы 
молимся и верим в то, что он вернется. Недавно мне испол-
нилось 62 года, жду моего Спасителя, этим живу. Я счаст-
лива, ведь за мной смотрят, помогают, часто проведывают 
братья, сестры и молодежь из церкви. Люблю общаться, 
размышлять о дивных Божьих делах, имею молитвенное 
служение. Сейчас молимся о мире в Украине. Бог чудесно 
поддерживает, утешает и очень в этом помогают передачи 
ТрансМирового Радио. Пусть Бог благословит всех вас и 
ваше служение, которое так необходимо нам».

Анна, Сумская обл.

«Благодарю Бога и всех вас за передачи. Они помогают 
мне возрастать в вере. Хочу обратиться к вам с просьбой. У 
нас так много нужд, особенно сейчас. Александр Чмут по радио 
призывает в посте и молитве вместе молить Господа, чтобы не 
было кровопролития. Мы знаем, что весь мир молится о нас. 
У нас была такая свобода проповеди Слова Божьего! Мне 
кажется, гаснет тот огонь, что должен гореть в каждом хрис-
тианине. Возможно, Господь хочет, чтобы мы ещё больше про-
будились…»

Алеся, Тернопольская обл.

«Дорогие братья и сестры! В тяжелое 
время, которое переживает сейчас наш народ, 
пусть Господь благословит вас на ревностный 
труд, чтобы ваши передачи еще звучали. Пусть 
молитвы дойдут до престола нашего Бога, 
чтобы украинский народ покаялся перед Ним, и 
Бог послал Свой мир. А нам с вами дал мудрости 
в ревностном труде на духовной ниве.

Я почти прикована к постели. Но дьявол 
просчитался. Я выучила 60 песен наизусть и 
еще больше славлю моего Господа, учусь на 
заочных библейских курсах, хочу все глубже 
вникать и учить Священное Писание. Всегда 
ожидаю ваших радиопередач.

Поддержите меня в молитве. Мне тяжело, 
а тут еще и сын ложится в больницу. Нужны 
финансы, а их у нас нет…»
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Е., Полтавская обл.

 «Щиро вдячний Вам за брошуру 
Павла Семенчука «Праведність чи 
порядність?», котру я одержав від Вас 
на моє прохання! Я також, як і Павло 
Семенчук, народився в Україні, у селі 
Хоминці Глинського району (тепер 
це Роменський) у сім’ї віруючих. Нас 
у родині було 6 дітей – 4 братів та 2 
сестри. Дитинство наше було тяжким 
і матеріально, і морально. В час масо-
вих репресій (1937-38 роки) нашого 
тата Трохима Андрійовича Панасенка 
7 березня 1938 року заарештували 
тільки за те, що він був віруючим. Бать-
кові на той час було тільки 35 років. 23 
квітня трійкою НКВС його засудили до 
розстрілу, а 12 травня - розстріляли в  
Чернігові. Разом із татом в селі зааре-
штували ще 2 братів, в сусідньому – 5 
братів і так – по всій Україні.

Те, що нам довелось пережити 
та перетерпіти від безбожної влади, 
тяжко навіть описати. Порівнюю наш 
час із повною свободою віросповіда-
ння. Сьогодні Біблії та Євангелії не має 
тільки той, хто не хоче їх мати, а багато 
молодих християн навіть не вірять у те, 
що такий жах міг відбуватися в нашій 
рідній Україні. Але це правда…

Ще декілька слів про Павла Семен-
чука! Слава Богові, що Він посилає на 
нашу грішну землю таких працівників 
на ниві Господній. Не кожний в його 
віці здатний на активне служіння. Всіх 
Божих благословень і надалі бажаю 
Павлові. 

Тепер про ваші нерадісні та хвилю-
ючі обставини, а саме про те, що в липні 
цього року ТрансСвітове Радіо в Укра-
їні, котре ми слухаємо щосуботи о 20:35 
на Першому каналі Українського радіо, 
припиняє транслювати свої передачі. 
Питання: чим це викликано? Не маєте 
грошей сплачувати за ефірний час? 
Адже кожна хвилина занадто дорога... 
Сьогодні я був на зібранні нашої цен-
тральної церкви і повідомив про це 
пресвітеру. Він також був здивований 
і сказав, що має ваш номер і буде вам 
телефонувати. Я вважаю, що по всій 
Україні слід організувати  фінансування 
ваших дуже корисних передач…».

Татьяна, Луганская обл.

«Я – ваша постоянная слушательница. О передачах ТМР 
узнала в самый тяжелый период моей жизни. У меня слу-
чился 4-й инсульт, после которого я потеряла речь и перед-
вигаться могла только с палочкой и только по дому. С тех пор 
каждый вечер слушаю ваши передачи. Включаю приемник - и 
на полтора часа забываю о своих болезнях. Ваши передачи 
укрепляют меня, помогают переживать трудности, прими-
риться со своими проблемами, продолжать верить и жить. 
Раньше я все делала по дому сама, сейчас почти ничего не 
вижу, еле-еле хожу. Из ваших передач много узнала о Боге, о 
том, как вести себя в разных жизненных ситуациях. Молюсь 
о вас и благодарю Бога за ТМР. Советую молодым людям 
слушать ваши программы, ведь через них Бог многому учит и 
наставляет на путь истинный. Жалею, что раньше не знала о 
передачах, а теперь не представляю жизни без них. 

Письмо под диктовку мамы пишу я, ее дочь Татьяна. Хоте-
лось бы слушать ТМР онлайн, так как сигнал не всегда хоро-
ший. Когда не получается послушать передачу, мама очень 
расстраивается, потому хочу включать ей через интернет».

Даша, Харьковская обл.

«ТМР нас с детства приучила слушать бабушка. Когда мы 
заходили к ней, у нее  всегда был включен приемник. Она всегда 
спешила сделать всю домашнюю работу до пяти вечера, потому 
что с этого времени начинались передачи. С ней мы  слушали 
все программы ТМР, до десяти вечера. После смерти бабушки 
умолк и приемник, а мы уехали в Харьков учиться. Но образ 
бабушки утром с Библией и вечером возле радио всегда был у 
нас перед глазами. Сейчас мы уже члены церкви и продолжаем 
слушать программы в интернете или скачиваем их на диски. 
Божьих благословений вам».

Ольга, г. Хмельницкий.

«Искренне благодарна вам за радиопередачи. Слушаю их 
с детства. Каждый раз в нужное время уже сижу возле ради-
оприемника. На кухне проводное радио всегда включено, так 
что мои домашние тоже могут слушать ваши радиопередачи. 
Огромная просьба к вам: не исчезайте с Национального Радио. 
Его слушают мои родители и родственники. Мы ходим в право-
славную церковь, но не имеет значения, какой ты деноминации, 
ведь так? Я думаю, что из-за дороговизны эфира ушли передачи 
католиков и пятидесятников. Очень надеюсь, что, с Божьей 
помощью, вы всегда будете оставаться с нами. По мере возмож-
ности будем вам помогать».
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Наприклад, люди вірять у те, що все складеться добре. Таких людей називають оптимістами. Їм у житті легко. 
Ці люди не зважають на труднощі до останньої миті. Здавалося б, це нормально — бачити тільки позитивне 
у кожній речі. Оптимісти завжди мають гарний настрій. Доведено, що в них міцніше здоров’я і вони довше 

живуть. Але чи правильно вірити саме так? Зостається без відповіді запитання — чи з вірою такі люди йдуть за межу 
життя? Нам відомо багато випадків, коли старенькі дідусі та бабусі, відкидаючи будьякі запевнення про потойбічний 
світ, переходили у нього з тим же оптимізмом, із незмінними жартами: мовляв, якщо Бог є, я з ним якось домовлюся… 
Куди приводить оптимістів їхня віра?

Є ті, хто вірить у підтримку рідних, друзів. І навіть якщо 
ніхто за життя не зрадить такої людини, чи виправданою є її 
віра? Будь-який наш друг чи родич не може зробити більше 
над те, що може. І жодна грішна людина не забезпечить іншій 
світлу вічність.

Дехто вірить у те, що якісний стан душі і духа здатні забезпе-
чити певні духовні вправи. Медитації, аутотренінги, ворожіння, 
дотримання прикмет- все це, на думку багатьох простовірів, може 
знадобитися, коли постане вибір вищих сил щодо нашої душі. 
Одного разу літня жінка запевняла молоду, що, мовляв, дуже 

ІСТИННА ВІРА
У що ти віриш? Таке запитання кожному з нас доводилося чути неодноразово.
Віра — одне з понять, які трактуються дуже по-різному, навіть коли це 
стосується цілком визначеної сфери — духовної. Якщо людина не знає 
істинної віри, то сама обирає, у що їй вірити…
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корисним є вбити змію. Це принесе неабияку вигоду. Через це про-
ститься багато гріхів. Отак безпідставне марне вірування переда-
ється з покоління в покоління. А інші люди у своїх вигадках ідуть 
ще далі — потрібно вбити змію, вийняти її серце і згодувати хво-
рому. Так можна вилікувати деякі хвороби. (Не будемо вказувати, 
які, щоб не викликати ажіотажу в легковірних слухачів та не дати 
постраждати невинним зміям). Куди приводить така віра? Зрозу-
міло одне — вона відводить від віри істинної. Бо не змії прощають 
гріхи, і не вони сприяють одужанню.

Хоч якими б високими здавалися ідеї щодо правильного споді-
вання, хоч які б інтелігентні люди ними захоплювалися, будь-яка 
марна віра — це крок вбік від віри істинної.

Можна наводити багато прикладів хибної віри. На жаль, така 
є і в людей, котрі вважають себе духовними.

Герой віри — апостол Павло
Павло в Другому посланні до Тимофія підсумовує своє 

життя: «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру збе-
ріг» (2Тим.4:7). Зберегти віру — що це означало для великого 
апостола, на якого і тепер рівняються мільйони у всьому світі? 
Чому він мав її берегти, від кого чи від чого?

Якщо проаналізувати життя апостола Павла, ми побачимо, 
що було багато обставин, які б могли вплинути на його віру.

Павлова віра була відмінною від віри його попередників-
юдеїв, нащадки яких і досі чекають на прихід Месії. Одного разу 
апостолові з’явився Сам Ісус, і молодий фарисей повірив у те, 
що перед ним — Божий Син, обіцяний його народові Христос-
Спаситель. Відтоді Павло став проповідником, як він сказав, 
Христа розп’ятого. Що означав цей сміливий крок вбік від 
традиційної віри його вчителів і всього оточення? Що стається 
з тими, хто, як кажуть, «ламає віру»? Зазвичай їх відкидають, 
критикують, зневажають. Так було і з апостолом, але його 
ситуація була набагато небезпечнішою, ніж у наш час. За зраду 
віри батьків цього релігійного лідера, яким він досі був у юдеїв, 
могли фізично стратити. Павла не стримав страх перед торту-
рами і смертю. Він ніс свою нову істинну віру крізь усі труднощі 
і наполегливо, за різноманітних обставин, передавав її іншим.

Ось тільки деякі небезпечні епізоди з життя апостола, які 
описав він сам. Ми розуміємо, що під таким тиском Павлова 
віра могда похитнутися будь-якої миті.

«… Зо звірами боровся в Ефесі» (1 Кор.15:32), «у небез-
пеках свого народу», «у ранах над міру, у в’язницях, часто при 
смерті», «від євреїв п’ять раз прийняв був по сорок ударів без 
одного», «тричі киями бито», «один раз каменували»…

Часто апостол терпів переслідування не тільки від поборни-
ків традиційної релігії, а й від інших людей: «У небезпеках роз-
бійничих, у небезпеках поган, у небезпеках між братами фаль-
шивими. У Дамаску намісник царя Арети стеріг місто Дамаск, 
щоб схопити мене, але по мурі мене спущено в коші віконцем, 
і я з рук його втік!» (2Кор.11:23–33). На жаль, у таких випадках 
люди не витримують погроз, насилля і зрікаються своєї віри.

Інші чинники, які могли б зруйнувати Павлову віру — це 
стихійні лиха, вкрай некомфортні умови, важкі будні: «… Тричі 
розбивсь корабель, ніч і день я пробув у глибочині мор-
ській», — пише Павло. — «У мандрівках я часто бував, бував 

у небезпеках на річках, у небезпеках по містах, у небезпеках 
на пустині, у небезпеках на морі.., у виснажуванні та в праці, 
часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості, у холоді та 
в наготі. …».

Апостол мав фізичну недугу, яка заважала йому діяти вільно. 
Про свою «колючку в тілі» Павло просив у Бога, щоб забрав її, 
але Господь дав відповідь — «досить з тебе того доброго, що ти 
маєш від Мене». Скільки людей були розчаровані в вірі тільки 
через те, що не отримали зцілення, про яке так просили, і в яке 
щиро вірили. Апостолові не завадило те, що Бог не зцілив його, 
нести людям Добру новину про спасіння. Павло зрозумів, що 
колючка в тілі дуже потрібна йому для того, щоб постійно сми-
ряти його, щоб апостол не величався.

Крім того, Павло сумлінно працював, підтримуючи христи-
янські церкви, які він організував. Слід пам’ятати, що христи-
янство тільки зароджувалося і не було багато духовних настав-
ників, щоб допомагати віруючим. Ще не було укладено текст 
Нового Заповіту. Активну працю виконували апостоли — ті, 
хто безпосередньо спілкувався з Христом. Керовані Святим 
Духом, вони організовували життя церков. Павло пише про цей 
час: «Окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності 
й журба про всі Церкви. Хто слабує, а я не слабую? Хто спо-
кушується, а я не палюся?».

Хтось може запитати: у що ж вірив Павло й інші апостоли, 
якщо їхнє життя було далеким від нормального комфортного 
існування, сповнене небезпек і трагічних випадків? Тим більше, 
що за історичними переданнями переважна більшість апосто-
лів так і не пожили на землі спокійно та в достатку. Який сенс 
вірити, якщо не бачиш земного щастя?
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Інші герої віри
Біблія розповідає нам і про багато інших людських доль, 

про тих людей, хто пережив страшенні муки, але так і не 
отримав за життя того, на що сподівався. Автор Послання до 
євреїв говорить про своїх попередників, які були «скатовані, 
не прийнявши визволення.., дізнали наруги та рани, а також 
кайдани й в’язниці. Камінням побиті бували, допитувані, 
перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися в овечих 
та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі. Ті, що 
світ не вартий був їх, тинялися по пустинях та горах, і по 
печерах та проваллях земних. І всі вони, одержавши засвід-
чення вірою, обітниці не прийняли…» (Євр.11:35–39).

Ці герої віри не побачили того, на що очікували. У що 
вірили вони? У що вірив Павло? У що слід вірити сучасним 
людям?

«Краще воскресіння»
Ми маємо пам’ятати важливу істину. Бог незалежний 

у Своїх рішеннях щодо нашого життя. Він не повинен діяти 
так, як хочеться нам. Діяти тільки тому, що ми у це віримо. 
Господь не зобов’язаний давати нам здоров’я, багатство, 
життя, чим часто спекулюють деякі проповідники: мовляв, 
наверніться до Бога і ви отримаєте все, що бажаєте. Наша 
віра має базуватися не на бажаннях, емоціях чи уявленнях. 
Наша віра — це віра в Господа, Який може зробити все, але 
Який учиняє згідно зі Своєю волею. А це означає, що Бог дає 
віруючій людині те, що є кращим для неї.

Про тих, хто за життя не отримав здійснення своїх земних 
бажань написано, що вони досягли «кращого воскресіння» 
(Євр.11:35). Наша віра не має обмежуватись тільки земним 

буттям, а повинна сягати вічності. Бо є нещасною та людина, 
котра сподівається на Господа тільки в цьому житті. Але бла-
женні ті, хто вірить, не бачивши, сподівається отримати все, 
що обіцяв Бог, в Його Царстві, вірить у воскресіння, пере-
буваючи тут на землі під Христовою охороною.

Нехай Господь благословить кожного з нас мати істинну 
віру, що ґрунтується не на емоціях і забобонах, не на примхах 
і уявленнях, а на Божому Слові.

Книга надії
Дивовижна книга Біблія сповнена багатьох істин, які 

є життєво важливими для нашої віри. Зокрема Бог через Своє 
Слово запевняє людей, що вони є новим творінням, віруючи 
у Христа. Ці люди є співучасниками Господньої спадщини, вони 
є членами Божої родини, Божими дітьми, домашніми Господ-
ньої оселі. Віруючі, навіть якщо помруть, одного разу воскрес-
нуть і житимуть вічно з Богом. Це не тільки привід надіятися, 
а й бути переконаним у чудовому майбутньому, яке приготував 
Господь для тих, хто любить Його і вірить у Христову жертву за 
наші гріхи. Ось декілька підтверджень цієї істини: «Оце напи-
сав я до вас, що віруєте в Ім’я Божого Сина, щоб ви знали, що 
ви віруючи в Ім’я Божого Сина, маєте вічне життя» (1 Івана 
5:13). «… Ви вже не чужі й не приходьки, а співгорожани свя-
тим, і домашні для Бога» (Еф.2:19).

«Сам бо Господь із наказом, при голосі Архангола та 
при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі 
в Христі, потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені 
разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так 
завсіди будемо з Господом» (1Сол.4:16–18). «Отже, ви вже 
не чужі й не приходьки, а співгорожани святим, і домашні для 
Бога» (Еф.2:19).

Загалом, Біблія — це Книга, яка дає надію. І ця надія 
доступна всім. Спасіння від гріхів — це Божий подарунок 
кожній людині. Його потрібно взяти рукою віри. Чудово бути 
впевненим у спасінні і жити радісною надією.

Проте, Господнє Слово застерігає нас: «Не кожен, хто 
каже до Мене: Господи, Господи! увійде в Царство Небесне». 
Це слова Ісуса Христа.

Оманлива віра
Спокійне море нашої надії можуть порушувати вітри 

сумнівів: а чи є я справжнім християнином? Навіть якщо 
ми віримо в Бога, в Ісуса Христа, відвідуємо церкву, моли-
мося, є небезпека бути обманутим. Це стається тоді, коли 
людина не розуміє суті віри, але виконує тільки ритуал. 
У творі Миколи Гоголя «Мертві душі» є герой Петрушка. 
Цей чоловік любив читати книжки, але змістом їхнім не 
цікавився. Петрушці було байдуже, що він читає — пере-
живання закоханого, букваря чи молитовника. Багато так 
званих християн схожі на цього Петрушку. Ззовні вони 
набожні люди — ходять до церкви, навіть моляться, але не 
переймаються справжнім змістом віри, служіння, поклоніння 
Богові, зрештою, спасіння. Христос змальовує страшну кар-
тину, коли наприкінці віку до Нього прийде багато людей, 
сподіваючись на Небесне Царство, але Господь прожене їх. 
Вони скажуть: «Боже, ми ж використовували Твоє Ім’я, коли 
творили чудеса і проганяли демонів». Але Христос відповість: 
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«Я вас не знаю, бо ви чинили беззаконня. Ви не виконували 
того, що хотів від вас Господь». Чи важко сказати фразу «В 
Ім’я Ісуса Христа»? Зовсім ні — якщо тільки сказати. Але 
Бог закликає мати дієву віру, а не бути віруючим на словах.

Зі Святого Письма ми можемо дослідити, яким має бути 
християнин, щоб увійти до Небесного Царства. Так, спасіння 
для нас учинив Ісус Христос. Але навіть якщо ми віримо в це, 
але не виконуємо того, що хоче від нас Господь, є небезпека 
бути відкинутим Божим Сином.

Ознаки істинної віри
По-перше, послух Святому Духові. Якщо Дух Господній 

живе в нас, Він керує нашими діями. Проте, з іншого боку, 
ми можемо виконувати свої бажання, а не повеління Святого 
Духа. Християнин має бути чутливим до того, як його веде Бог. 
Для цього потрібно перебувати в молитві і дослідженні Біблії. 
Християнин повинен прислухатися до порад тих, хто постав-
лений над ним — батьків, пасторів церкви, чоловіка, якщо це 
заміжня жінка, зрештою — до порад Господнього Слова.

По-друге — молитва. Апостол Павло навчає: «Безпере-
станку моліться». Практикуючи молитву, ми переконуємося, 
що вона стає не важким обов’язком, а нагальною потребою. 
Молитва — це єднання з нашим Спасителем, Котрий має 
бути для нас найдорожчим.

По-третє, вивчення Біблії. Святе Письмо має бути для 
нас ліхтарем, який освітлює шлях у світській пітьмі. «Для моєї 
ноги Твоє слово світильник, то світло для стежки моєї», — 
пише псалмоспівець про богонатхненні слова, залишені для 
нас у Біблії. (Пс.118:105).

По-четверте, ревне служіння Господу. Віруюча 
людина — це та, котра служить тільки одному Богові, і не має 
надії на земні блага. «Неможливо служити Богові Живому 
і ідолові багатства одночасно» — навчає Ісус. Якщо гнатися 
за наживою, маєтками чи мати інші земні цілі — це означає 
бути ідолянином, що Господь засуджує найбільше. «Серце 
моє прихили до свідоцтв Твоїх, а не до користи», — просить 
у Бога віруюча людина. — «Нехай множаться смутки для 
тих, хто набув собі інших богів, я не буду приносить їм лив-
ної жертви із крови, і їхніх імен не носитиму в устах своїх!» 
(Пс.15). І далі: «Господь — то частина спадку мого та чаші 
моєї, Ти долю мою підпираєш! Частки припали для мене 
в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя! Благослов-
ляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене 
мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по 
правиці моїй, й я не буду захитаний!» (Пс.15:4–8).

Кожен християнин у момент навернення до Бога отримує 
певний дар, яким може служити іншим братам і сестрам. 
Проте буває, що віруючі занедбують свій дар і не приносять 
духовних плодів. Притча про таланти гарно ілюструє це. 
Раба, котрий не подбав про те, щоб його талант приніс при-
буток господарю, пан прогнав. Господь запевняє, що так ста-
неться з тими, хто не розвивав своїх дарів і не служив ними 
Йому. Такі люди не потраплять до Божого Царства.

По-п’яте, протистояння спокусам. Християнин — це 
той, хто лине до Бога й тікає від гріха. Так, нас оточують спо-
куси. Іноді духовні падіння стаються і в житті людей, котрі 
керуються Святим Духом. Але сповнена Духа Божого людина 
боїться згрішити, не хоче образити Христа, Який віддав за неї 
життя. А навіть якщо з нею і трапляється гріх, така людина 
жалкує про це і щиро кається. Гріх може статися мимовільно, 
коли християнин втратив пильність, припинив молитися. 
Однак людину, виправдану Христовою кров’ю, Господь піді-
ймає знову. Недарма Ісус Христос у відомій молитві навчає 
учнів просити в Бога Отця про захист від спокус: «Не введи 
нас у спокусу, але визволи нас від лукавого»…

Уникати гріха — це риса, яка докорінно відрізняє вірую-
чих від тих, хто не знає Бога. Багато світських людей шука-
ють гріхів, спокушають когось і самі люблять бути спокушу-
ваними. Господній же послідовник мислить так: «Відверни 
мої очі, щоб марноти не бачили, на дорозі Своїй оживи Ти 
мене!» (Пс.118:36–38).

Який же висновок?
Біблія навчає нас мати дієву віру. Якщо людина називає 

себе віруючою, але не може показати справ — це хибна 
віра. «Як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва!» — 
пише апостол Яків (Як.2:26). Діла християнина мають бути 
скерованими на допомогу іншим віруючим, на прославлення 
Бога та поширення Євангелії. «По тому пізнають усі, що ви 
учні Мої, як будете мати любов між собою». — каже Ісус 
(Iван.13:35). Віра, яка діє з мотивів любові — це сама сут-
ність християнина.

Нехай Господь благословить кожного з нас прагнути до 
живої непідробної віри, яка єдина є гарантією нашого спасіння.
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Спасающий 
Христос

Тебе Христос протягивает руки,
Он хочет мир, покой, прощенье дать,
Забрать с души мучительные муки
И благодать святую ниспослать.

Приди к Нему ты в раскаяньи —
Он видит слезы, боль души твоей.
Взгляни на крест ты в упованьи —
Он не жалел тебе любви Своей.

Святая кровь из ран Его струилась,
Колючий терн пронзал Его чело,
И тьма над Ним духовная сгустилась:
Проклятье гнева на Христа легло.

Какую боль Он претерпел за грех —
Не сможет разум слабый наш вместить.
К Себе Он кротко приглашает всех:
Научит мудро, тихо в мире жить.

Прославь Христа сердечным пеньем:
Достоин Он хвалы всегда твоей.
Служи Ему здесь с большим рвеньем –
Он силы даст тебе среди скорбей!

Павел Безъязыков


Испытанья Богом в жизни допускаются,
Чтобы наши переплавились сердца;
И от золота вся примесь отделяется
Так, что можно видеть в нем черты Его лица.

И тогда характер наш меняется:
Мы становимся похожи на Христа,
Если только под рукой Его смиряемся
И не ропщем под давлением креста.

Если скорби нас постигнут —
Будем с радостью их принимать из рук Отца,
Чтоб впоследствии сверкали Его святостью
Наши измененные сердца.

На пути встречая испытания
Прославляйте Господа, друзья мои,
Чтоб, преодолевши все страдания,
Нам достойно в небеса войти!

Татьяна Полищук

Псалом 90
Живущий под кровом Вышнего
Покоен будет всегда:
Его обойдут печали,
С ним не случится беда!

Крылами Своими большими
Господь его защитит,
Истина Божья — навеки,
Это надежный щит.

Не убоишься страхов,
Стрел, нападений врага,
Только видеть ты будешь
Как сила Его велика!

Господь — упованье наше —
Ангела в помощь пошлет,
Ни зло не коснется, ни рана:
Он на руках понесет!

И к Господу обратившись
Спасен будет тот человек.
Живущий под кровом Вышнего
Покоен будет вовек!

Инна Мельник
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На земле нет ни одного человека, который ничего не боится. 
Страхам одинаково подвержены как мужчины, так и женщины, 
как дети, так и взрослые, как успешные люди, так и неудачники. 

Страхи — это не то, чем гордятся. Страхи — это то, что хотят скрыть. 
Думаю, нет такого человека, который не хотел бы освободиться от стра-
хов. Даже не прибегая к детальному анализу психики, мы понимаем, что 
страхи негативно влияют на нашу жизнь. Они ослабляют бдительность, 
разрушают отношения между людьми, порабощают душу.

Некоторых страхов можно избегать 
искусственно. Ведь это реально — огра-
дить себя от пауков, тараканов, больших 
собак. Но человеку вряд ли удастся оградить 
себя от общения с людьми. Прежде всего, 
потому что человек не может оставаться 
духовно здоровым в полном одиночестве. 
Боязнь людей ограничивает свободу чело-
века. Кроме того, если страх начинает кон-
тролировать какую-то сферу нашей жизни, 
он, в конце концов, ее разрушает. В Свя-
щенном Писании (Притчи 29:25) говорится: 
«Боязнь пред людьми ставит сеть; а наде-
ющийся на Господа будет безопасен».

Библия говорит о том, что у всякого 
страха и его власти над человеком есть духов-
ное основание. Непонимание этого часто 
приводит к тому, что люди годами не могут 

освободиться даже от мелких страхов, не 
говоря уже о чем-то большем. Можно жить 
под маской, можно вокруг себя построить 
стены, ограждаясь от людей и избегая боли. 
Но страх, в конце концов, «съедает» чело-
века. Проблему этой зависимости можно 
представить себе в виде дерева, на котором 
вырастают плоды страха. Полный решимо-
сти покончить со страхом, человек подходит 
и срезает все плоды до одного. Страх якобы 
исчезает. Но только на короткое время, 
пока плоды не вырастут снова. При этом вся 
суть проблемы кроется в корне, а не плодах. 
Пока жив корень, страх будет только умно-
жаться на ветвях нашей жизни. На нашем 
дереве никогда не вырастет плод мира, если 
его корнем является недоверие ко всем, 
в первую очередь — к Богу. Нет, на таком 
дереве будет расти только страх. Другими 

словами, любая духовная проблема будет 
давать свое внешнее проявление в виде кон-
кретных страхов.

Страх на самом деле — всего лишь 
симптом болезни, которая поражает всю 
жизнь человека. Поэтому чтобы избавиться 
от страха, нужно не залечивать эти сим-
птомы, а убивать вирус. Люди часто рассма-
тривают природу страха, отделяя это явле-
ние от духовного мира. Они утверждают, 
что это житейское понятие, а поскольку все 
подвержены страхам, следовательно, в них 
нет ничего сверхъестественного. Корень 
страха привыкли видеть во влиянии про-
шлого, чрезмерной эмоциональности чело-
века и т. п. Пытаясь определить духовный 
корень страха предположим, что он кроется 
в недоверии Богу, точнее Его силе защитить 
нас. А недоверие Богу является следствием 
эгоизма и поклонения человека себе. 
В этом — суть проклятия первого греха. 
Бог поселил Адама и Еву в Эдемском саду, 
где они не знали страха. Гармония наруши-
лась, когда появился сатана в виде змея. Он 
знал, что стоит ему только посеять в сердце 
Евы сомнение в том, что Бог прав и стоит на 
ее стороне, как она оступится.

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 
СТРАХ?
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В первом грехе человека кроется и пер-
вопричина страха. Адам и Ева были святы 
и поклонялись Богу. Они не знали другой 
ценности, кроме взаимоотношений с Ним. 
Змей же обратил первых людей в идолопо-
клонство. Они возвели себя на пьедестал, 
пожелав стать равными Богу. Нарушили 
приказ Творца, посчитав себя более сведу-
щими в управлении своей жизнью. Осознав 
свою ошибку, они не побежали назад к Богу 
за прощением, а наоборот — перешли на 
самоуправление и даже попытались спря-
таться. С тех пор человек считает посяга-
тельство на свою свободу действий самым 
страшным в жизни. Даже зная, что его 
стратегии глупы и поверхностны, он все 
равно больше доверяет себе, нежели Богу. 
Поэтому боящемуся так трудно отдать свой 
страх Господу, чтобы Он решил проблему.

Страх глубинно связан со стыдом. Мы 
стыдимся быть непривлекательными, когда 
обнаружатся наши недостатки. Для того, 
чтобы не узнали нашей истинной сущно-
сти, мы надеваем маски, строим защитные 
сооружения. Нам неудобно, когда кто-то 
стал свидетелем того, как мы согрешили или 
сделали какую-нибудь глупость. Грехопаде-
ние поменяло не только нравы, но и сердца 
людей до неузнаваемости. А любое при-
стальное внимание стало признаком гру-
бого тона. Сравнима ли свобода в общении 
Адама и Евы в раю со, скажем, ситуацией, 
когда два незнакомых современных чело-
века окажутся в одном лифте? Мы боимся 
посмотреть не то что человеку в глаза, но 
даже на его пуговицы, предпочитая созер-
цать кнопки кабины лифта. Мы считаем 
достижением демократии то, что так щепе-
тильно соблюдаем личную дистанцию. 
Изоляция, требуемая якобы для свободы 
и гармонии личности, на самом деле все 
больше умножает не гармонию и свободу, 
а равнодушие и агрессию. Люди живут как 
будто в коробках, оставив себе только щель 
для наблюдения за чужими ошибками. Вот 
почему кино настолько популярно. Оно 
позволяет человеку жить в мире своих фан-
тазий, где он всегда чемпион и никогда не 
ошибается. А позор других людей его уте-
шает, показывая, что есть кто-то еще хуже.

Страхами наполнена вся жизнь чело-
века. И один из самых сильных — это 
боязнь оказаться хуже, чем тебе хотелось 
бы, ошибиться у всех на виду. Этот страх 
окутан сетями лжи. Мы часто обманываем, 
чтобы оправдать себя, потому что боимся 
выглядеть в глазах других смешными или 
неудачниками. Хотим казаться сильными, 
но на самом деле попадаем в ловушку 

зависимости от мнения людей. Это и есть та 
сеть, которую ставит боязнь перед людьми, 
о ней говорится в Библии: «Страх — словно 
ловушка. Но верующий в Бога будет спа-
сен». (Притчи 29:25). Если нашим идолом 
будет мнение других людей, мы никогда не 
будем свободны, напротив — будем попа-
даться в свои же капканы.

Есть ли выход? Да. В Библии сказано, 
что верующий в Бога будет спасен, надею-
щийся на Господа будет безопасен. Господь 
знает, что сердце человека «лукаво» 
и «крайне испорчено». И только Он имеет 
силу «проникать сердце и испытывать вну-
тренности». Поэтому для Бога наши страхи 
не будут сюрпризом, если мы Ему откро-
емся. Он уже давно знает о них и ждет, когда 
мы доверим их Ему. Иисус сказал: «При-
дите ко Мне все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас» (Мат.11:28). 
Господь очень сильно любит нас и пошел 
на страдания, чтобы завоевать наше дове-
рие, показать, что только Он один достоин 
нашей любви и поклонения. Только Ему 
одному можно довериться, даже если логика 
жизни и видимые обстоятельства говорят 
об обратном. Бог хочет, чтобы наши сердца 
поклонялись лишь Ему. И только любовь 
к Богу в силах освободить нас от страха.

Чтобы эффективно бороться со стра-
хами, нужно четко осознать ту ценность, 
которая владеет нашим сердцем больше, 
чем Бог. Трудности в жизни раскрывают 
наши сердца и обнаруживают кучи стра-
хов. Достаточно вспомнить притчу о доме 
на песке, который смыло бурей. Человек 
никогда не сможет устоять, если будет наде-
яться на свои силы, стратегии, а не на Бога. 
Нужно помнить, что в борьбе со страхами 
сам страх — не самоцель, а только побоч-
ный эффект. Чтобы полностью освобо-
диться, нам нужно удалить корень проблемы 
–идолопоклонство. Поэтому так важно 
понять, чему мы поклоняемся. Человеку 
необходимо исследовать свое сердце так 
же, как мы обследуем свой организм, чтобы 
обнаружить болезнь. В первом послании 
к Тимофею Павел пишет: «Вникай в себя…»

Теперь опишем ситуацию, когда наш 
страх обостряется. Например, человек 
пришел к Богу, стал верующим. Теперь он 
понимает, что многие его ценности уже не 
соответствуют ценностям грешного мира. 
Многие знакомые избегают его, потому 
что в его присутствии им трудно продол-
жать вести греховную жизнь. Он как будто 
безмолвно обличает. Только в компании 
верующих этот человек может быть понят 

и принят. Это его шокирует, так как раньше 
он был душой компании и до сих пор нуж-
дается во внимании. Родители или близ-
кие люди часто «пилят» этого человека, 
когда он поступает не по логике этого мира 
и, как им кажется, надеется непонятно на 
что. Человек не может найти престижную 
работу из-за своих христианских ценностей.

Нам следует понять несколько страте-
гий, которыми мы пытаемся прогнать страх 
собственными силами. Например, наш 
верующий успокаивает себя, что без обще-
ния с неверующими он ничего не теряет. 
Или он часто идет на компромисс, пытаясь 
найти золотую середину между христиан-
ской и мирской позициями. Он молится, 
чтобы Бог помог ему достичь желаемого 
успеха в компании, на работе. Или, напри-
мер, человек часто молчит в компании своих 
неверующих друзей, когда речь заходит 
о чем-то, что ему противно. В любом случае 
он не учитывает желания и планы Бога.

Применяемые нами стратегии помо-
гают определить ценность, за которую мы 
держимся, находясь в страхе. Главное — 
честно и внимательно проанализировать их. 
Вернемся к нашей ситуации. Для человека 
очень важно, чтобы его принимали, ува-
жали, ценили. Ему хочется быть в центре 
внимания и больно, когда от него отрека-
ются. Ему хочется получить общепризнан-
ный успех в карьере и иметь достаточно 
финансов, чтобы быть независимым. Он 
хочет быть сильным, хочет, чтоб ему дове-
ряли, на него надеялись. Самая сильная 
из этих ценностей — желание быть при-
знанным в обществе. Если она становится 
важнее самого Бога, то человек начинает 
поклоняться себе. Иметь хорошую репута-
цию среди людей и стремиться к этому — 
само по себе вовсе не зло. Ведь в Библии 
говорится: «Сделает тебя Господь главою, 
а не хвостом, и будешь только на высоте, 
а не будешь внизу» (Втор.28:13). Сам Бог 
хочет нас благословить и прославить. Но 
когда репутация и признание в обществе 
становится богом твоей жизни, то это идо-
лопоклонство. Если непризнание приносит 
с собой страх, это разрушает жизнь. Если 
ради этой ценности ты готов пойти на грех, 
значит в ней и есть корень страха.

Страх не позволяет человеку позна-
вать любовь Бога, заставляя постоянно 
сомневаться в Господе. Страх отнимает 
очень много сил и истощает человека. Боя-
щийся человек не имеет сил, чтобы любить. 
Страх и любовь — исключающие друг 
друга понятия. Потому что страх посвящен 
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себе, а любовь другому. Страх смотрит на 
возможные последствия для себя, любовь 
ищет возможности дать и не думает о себе. 
Страх пренебрегает обязанностями, готов 
потерять все, только не свою ценность, за 
которую ухватился зубами. Любовь при-
нимает даже больше ответственности, чем 
может понести, никогда не меряет. Страх 
прячется и укрывается, любовь открыта 
и уязвима. Но самое главное написано 
в 1 Ин.4:18: «В любви нет страха, но совер-
шенная любовь изгоняет страх, потому что 
в страхе есть мучение. Боящийся несовер-
шенен в любви».

Познав любовь Бога, человек уже не 
боится. Он понимает: если Христос, великий 
Царь, пострадал за него на кресте, то разве 
Он не сможет убрать его страхи. Человек 
осознает, что запутался, полагаясь на свои 
стратегии, но верит, что Господь примет его 
со многими постыдными изъянами, исцелит 
его душу. Познание Божьей любви осво-
бождает нас от рабского и эгоцентричного 
страха — страха, основанного на ужасе, 
любви к себе, на ожидании, что Бог отберет 
у нас что-то ценное, накажет.

Очень часто люди, плохо знающие 
Бога, боятся приходить к Нему, чтобы 
доверить свои страхи. Они считают, что 
Богу важно только наше правильное пове-
дение, как будто Он — злостный тиран, 
который все равно поступит по-своему, не 
интересуясь нашим мнением. Скорее всего, 
Он и вправду так сделает. Но не потому, 
что злой. А наоборот — потому, что очень 
сильно любит нас и желает помочь. Он 
готов даже пойти на то, что мы Его осу-
дим, не поймем, готов пойти на конфликт 
с нами — только бы сделать так, как лучше 
для нас. Из-за близорукости мышления мы 
часто сами не знаем, как для нас лучше. 
Но Господь знает все наперед. «Утешайся 
Господом, и Он исполнит желания сердца 
твоего», — сказано в Псалме 36. Если мы 
познаем Божью любовь, мы сможем осво-
бодиться от всяких мирских страхов. Стоя 
перед морем страха на вершине скалы соб-
ственных стратегий мы можем или продол-
жать сражаться собственными силами или 
отдаться полностью в руки Бога и спастись. 
Если мы выбираем второе, то нам нужно 
спросить себя: что в моем страхе является 
самым пугающим и готов ли я пойти на то, 

что пугает ради того, чтобы следовать за 
Богом? Если готов, то, стоя на своей скале, 
посмотри на Голгофу, где распинают Христа. 
Достоин ли Он того, чтобы Ему доверять? 
Если да, то тебе нужно только сделать шаг 
веры и прыгнуть со своей скалы в руки Бога. 
Ты знаешь, что Он подхватит тебя.

Вспомним историю о трех юношах — 
Седрахе, Мисахе и Авденаго, которые 
отказались поклониться золотому истукану 
царя Навуходоносора. За эту дерзость 
они должны были сгореть в печи. Они 
очень любили Бога и считали мерзостью 
поклониться идолу. Юноши были уверены 
в Божьей любви и силе, поэтому сказали 
царю: «Бог наш, Которому мы служим, 
силен спасти нас от печи» (Дан.3:17). Но, 
даже осознавая, что этого может не про-
изойти по воле Бога, они все равно готовы 
были пойти на самое страшное, только 
бы не поклоняться истукану. Их уверен-
ность в Боге была больше беды, которая 
их ожидала, и больше ужасного страха. Эти 
юноши были брошены в печь и… произо-
шло чудо. Пламя вырвалось из печи и убило 
тех людей, которые исполняли приговор. 
А молодые люди в раскаленной печи про-
славляли Бога. Рядом с ними был ангел 
Господень. Он «выбросил пламень огня 
из печи, и сделал, что в средине печи был 
как бы шумящий влажный ветер, и огонь 
нисколько не прикоснулся к ним, и не 
повредил им» (Дан.3:50). Мы видим, что 
юноши отважились пойти на самое страш-
ное. Но Бог уже был там.

Нам тоже нужно решиться пойти на 
самое страшное. Печи нашей жизни — 
ничто по сравнению с Голгофой, где Бог 
перенес все возможные страдания. Осоз-
нания этого достаточно, чтобы не бояться 
идти в любую печь. Потому что Бог уже там, 
чтобы спасти нас.

Дорогой друг! Расскажи Богу, как 
тебе страшно. Помни, что Он уже там, где 
твой страх. Он все знает. Поблагодари за 
Его огромную любовь. Скажи Ему, что 
ты согласен на самое страшное. Попроси 
у него смелости и помощи. Позволь Богу 
все контролировать. Будь готов отдать Богу 
свои планы и мечты, свою карьеру, успехи 
и неудачи, свой характер. Ты отдашь Господу 
все свои права, в том числе и на управление 
собственной жизнью. Пусть она напол-
нится Божьей славой. Ободряйся Божьей 
любовью и Его Словом: «Когда я в страхе, 
на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я слово 
Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает 
мне плоть?» (Пс.55:4–5).

Седрах, Мисах и Авденаго очень любили Бога и считали 
мерзостью поклониться идолу. Юноши были уверены 
в Божьей любви и силе, поэтому сказали царю: «Бог 

наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи» 
(Дан.3:17).
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Ольга Старусева родилась в семье, где к Богу 
относились серьезно. Каждое воскресенье 
семья была на службе в сельском храме. Как 

и все, они называли себя православными — пра-
вильно славящими Бога, потому ревностно отно-
сились к людям иного вероисповедания, особенно 
к баптистам, дом молитвы которых также был в их 
селе на ИваноФранковщине. Сторонились этих 
баптистов, обходили стороной, называли «масо-
нами», до конца не понимая значения этого слова. 
Но все же некоторые сельчане периодически 
захаживали в дом молитвы — на личном опыте 
проверить, чем же страшны эти «баптистымасоны». 
Побывала на богослужении баптистов и Ольга, 
переборов свое к ним предубеждение. Ее сердца 
так коснулись простые слова проповеди о Божьей 
любви, что казалось, оставался один только шаг 
к покаянию, примирению с Богом. Но Ольга отло-
жила принятие этого важного решения на потом. 
Если бы она знала, что ей придется перенести, она 
бы не медлила, а бежала навстречу Богу…

29-летняя Ольга тогда работала на комбикормовом заводе. 
Серьезной проблемой на предприятиях этой отрасли явля-
ется высокая взрыво- и пожароопасность. Зерновая пыль 
образуется при любом движении зерна в результате трения 
семян зерновых или масличных культур друг об друга. Даже 
при минимальной концентрации в воздухе эта пыль является 
легковоспламеняемым взрывоопасным веществом. Пылевой 
взрыв, превосходящий по мощности взрыв динамита, внутри 
замкнутого пространства мгновенно создает статическое давле-
ние, превышающее точку разрушения железобетонной плиты 
в 12,5 раз. Температура в зоне пылевого взрыва достигает 
+3000 С°. В 1992 году на Балаклейском комбикормовом заводе 
произошел взрыв, в результате которого погибло 11 человек, 18 
сотрудников получили тяжелые ранения, было разрушено два 
этажа основного сооружения. Согласно экспертным исследо-
ваниям, в Украине ежегодно происходит 10 пылевых взрывов, 
унося бесценные жизни людей.

Оказавшись в кругу пылевого взрыва, Ольга умерла. 
Умерла на 20 секунд, которые показались ей часами. Многие 
из переживших клиническую смерть говорят, что видят тон-
нель и свет. Ольга увидела тоннель и темноту, которая каза-
лась осязаемой. И она поняла: это — ад. Но милосердный Бог 
возвратил молодую женщину к жизни: ведь Он ждал ее ответа 
на Свой призыв. Но Ольга и в этот раз промолчала…

ОТВЕЧАЙ, 
когда зовет Бог! 
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Через год Господь еще раз постучал в сердце женщины. Ее 
младшая семилетняя дочь попала под машину. Врачи, не давая 
никаких гарантий на благоприятный исход, боролись за жизнь 
девочки всю ночь. После этого еще семь суток мать не пускали 
в реанимацию к дочери. Ольга понимала, что она грешна, а Бог 
грешников не слушает, поэтому просила верующих молиться 
за жизнь дочери. А Господь ждал саму Ольгу, сокрушая ее 
сердце через испытания с дочкой. И достиг цели — Ольга 
покаялась. А в награду получила не только свою спасенную 
душу, но и исцеленную дочь. Ведь после реанимации девочка 
перенесла еще одну операцию, когда медсестра ошибочно 
ввела ей не тот препарат, и решался вопрос о проведении 
третьего оперативного вмешательства из-за образовавшегося 
свища. Но после маминого покаяния вопрос третьей операции 
уже не был актуален: Бог решил вмешаться, и молодой орга-
низм справился сам. Сейчас девушке уже 24 года, она — веру-
ющая, как и ее старшая сестра, ведет воскресную школу для 
детей, работает медсестрой в детском саду и счастлива.

Но испытания в жизни Ольги не закончились, ведь ее 
муж еще не присоединился к большой благословенной семье 
Божьих детей. В 35 лет Господь дал супругам еще одного 
ребенка. Но муж не был этому рад и настаивал на аборте. 
Ольга наотрез отказалась. Роды были преждевременные, 
тяжелые. Ребенок родился недоношенным, с патологией. 
Да и сама Ольга после родов не оправилась: самостоя-
тельно ходить она не могла. И вновь врачи не дают ника-
ких положительных прогнозов, даже уговаривают оставить 
малыша в больнице. Но мама знает, что это подарок от 
Бога и только Творец вправе решать судьбу человека. Семь 
месяцев малыш не реагировал на окружающее. Ухаживать 
за сыном помогали две старшие дочери — 12 и 13 лет. Но 
они сами еще маленькие, Ольге просто необходимо было 
ходить самостоятельно. И она вопияла к Богу, обещая 
исполнить все, чего Он попросит. И уже через три месяца 
после родов она пошла сама.

Пока Ольга все нужды и трудности несла в молитве 
к Богу, муж в это время все проблемы пытался утопить 
в рюмке. Но не вышло. А когда малышу исполнился 
год, его папа, наконец, понял, что помощи нужно искать 
только у всемогущего Бога. И покаялся.

Ольга, видя реальные ответы на свои молитвы, укрепилась 
в надежде и вере на исцеление ребенка. В 1,5 года он начал 
ползать, в 2 года — ходить. И хотя не получилось избежать 
инвалидности (зрение, слух, координация движений), мальчик 
учится в обычной общеобразовательной школе. Мама, раду-
ясь успехам сына, не перестает благодарить Господа за него 
и за мужа, который уже несет служение пастора церкви.

Оглядываясь назад и анализируя свою жизнь, Ольга 
Старусева понимает, что Бог, начав доброе дело в чело-
веке, никогда его не бросит, а доведет до конца. А вот сам 
человек может все испортить своим упрямством, накли-
кая на себя лишние беды, трудности, боль, тревогу. Ольга 
призывает каждого человека не медлить с ответом Богу, 
когда Он касается сердца и зовет к Себе. Кто знает, ответь 
она сразу на Божий призыв, может и не пришлось бы 
такими скорбями вымаливать свое счастье. Кто знает…

Ты наказал меня, Господь, иль наградил?

Как мне понять: случилось что со мной?

Для радости иль слёз где взять мне сил?

Разгадку о случившемся открой.

Как мне понять вселившуюся боль?

С реальностью мириться помоги:

Горька порою бытия юдоль.

За малодушие меня, Господь, прости!

Не дай зациклиться на узеньком мирке,

Где только я и горечь от утрат,

Причину ропота найти в самой себе,

Не тыкать пальцем в небо наугад,

Не киснуть в мыслях на мотив «за упокой»,

Не бередить ран старых сердца и души.

Я точно знаю, Ты всегда со мной

И мне поможешь выйти из глуши!

Я с верой руку протяну свою –

Ты поведёшь меня, как любящий Отец.

Я в слабости своей Тебя молю:

Скорбям душевным положи конец.

Глаза опухшие я к небу подниму,

Преодолевши тяготение земли,

От безысходности взгляд с силой оторву,

Там, где вдвоём мы — там мы не одни,

А значит, повод есть для радости всегда,

А значит, радоваться будем и в скорбях,

Довольным быть избранником Христа,

Чтоб исполняться счастьем и в слезах!

Ты наказал 
меня, Господь, 
иль наградил?
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Від 8 до 11 травня редактор київської студії Олеся Василенко 
мала чудову можливість перебувати у Нідерландах. На запро-
шення голландських колег Олеся відвідала офіс та побувала на 

ряді зустрічей із партнерами ТСР, а також журналістами. Якою була 
мета поїздки? Які враження лишилися від цієї події? Пропонуємо вам 
хроніку цікавої поїздки у викладі самої Олесі Василенко.

День 1 — Барневельд, мальовниче 
містечко, в якому розміщений офіс ТСР-
Нідерланди, зустрів мене теплою, але 
дощовою погодою. Дощ не зіпсував мені 
настрою, оскільки голландські колеги 
зустріли мене надзвичайно гостинно. По 
обіді відбулася офіційна зустріч із співро-
бітниками та волонтерами ТСР у Нідер-
ландах. Я розповіла їм про служіння 
української редакції, а також про останні 
події, які вдібулися у нашій державі. 
Колеги дуже уважно слухали мою розпо-
відь, слухали зі слізьми на очах, ставили 
запитання. Потім ми всі разом молилися 
про Україну. Зазначу, що голландські 
християни переймаються нинішньою 
ситуацією в нашій державі, хвилюються 
про нас, моляться за український народ 
і всіх дітей Божих. Це дуже мене звору-
шило.

День 2 — уранці я зустрілася 
з директором ТСР-Нідерланди Бернар-
дом Оостерхофом. Я розповіла йому про 
труднощі та перспективи нашого слу-
жіння. Брат Бернард докладніше почув 
про транслювання радіопрограм ТСР-
Україна в інтернеті та на ФМ-станціях, 

а також про новий цікавий проект київ-
ської студії «Твій шанс на відродження». 
Його ми створюємо, щоб духовно під-
тримати всіх, хто так чи інакше постраж-
дав на Майдані Незалежності в Києві та 
інших містах України. 

По обіді відбулася зустріч із корес-
пондентом християнської газети. Він 
поставив ряд запитань щодо нашої 
роботи, а також того, як останні трагічні 
події вплинули на служіння української 

редакції. Не на всі запитання щодо ситуа-
ції в нашій державі було легко дати одно-
значну відповідь. Адже важко прогно-
зувати, що відбудеться у майбутньому. 
Я поділилася з журналістом нашими 
переживаннями з приводу передавача 
в Гриоріополі (Придністров’я): чи продо-
вжуватиметься, у зв’язку з політичними 
причинами, транслювання програм ТСР 
із цього передавача. Втім, висновок 
нашої розмови з кореспондентом був 
таким: труднощі приносять нові благо-
словення. Якщо ми не матимемо змоги 
співпрацювати з гриорі о польською 
станцією, Бог дасть нові можливості для 
радіопраці: розширить наше ФМ- та 
інтернет-служіння, в яких має потребу 
сучасне покоління. Господь знає май-
бутнє та тримає все у Своїх руках!

День 3 — це був найнасиченіший 
подіями та зустрічами день. Уранці було 
знято відеосюжет, в якому я розповіла 
про українські події, а також про те, що 
Церква Христова свідчила про Бога 
учасникам протестів. Невіруючі люди 
слухали Благу звістку, молилися, спі-
вали християнських пісень. Є свідчення, 

«ВІДКРИТИЙ ДЕНЬ» 
ТСР У НІДЕРЛАНДАХ

 Маріетт Оостерхоф перекладає виступ О.Василенко

 Відвідувачі та організатори заходу

Присутні на «Відкритому Дні»
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що деякі з цих людей (а серед них і ті, хто 
загинув), почувши Слово Господнє, пока-
ялися. Отже, надія є. Вона — у Христі. 
Те, чого шукають люди — стабільність, 
успіх — тільки у Ньому. Я рада, що роз-
повіла про це голландським глядачам. 

По обіді відбулася подія, заради якої, 
власне, я і відвідала Нідерланди — «Від-
критий День». Це захід, що проводиться 
двічі на рік для слухачів та партнерів, котрі 
фінансово та молитовно підтримують про-
екти ТСР. На «Відкритому Дні» присутні 
можуть поспілкуватися зі співробітни-
ками ТСР, поставити їм запитання, почути 
більше інформації про радіопрацю. Цього 
разу захід відвідали 90 осіб. Я розповіла 
про служіння ТСР в Україні, зробивши 
екскурс в історію, як воно починалося 
в Танжері та Монте-Карло, а потім про-
довжувалося на теренах нашої держави. 
Поділилася, які передачі ми готуємо, 
для якої аудиторії, розказала свідчення 
наших слухачів. Присутні уважно слухали 
мою презентацію. Багато з них підходили 
і дякували за розповідь. На очах голланд-
ських християн я бачила сльози: багато 
з них щиро переймаються долею Укра-
їни. І моляться про нашу державу та про 
те, щоб радіослужіння не припинялося. 
Маріетт Оостерхоф, співробітниця від-
ділу зв’язків із громадськістю, поділилася 
своїми враженнями від зустрічі: «Це був 

прекрасний день. Ми дуже вдячні Олесі за 
змістовну презентацію. Мене зворушила її 
розповідь. І нагадала про те, що ми маємо 
ще більше молитися про Україну». 

Після «Відкритого Дня» відбулося 
інтерв’ю з кореспондентом ще однієї 
християнської газети. Я розповіла журна-
лістові про нашу країну та роботу студій. 
Хочу сказати, що не завжди європейці 
отримують адекватну інформацію про те, 
що відбувається в Україні. Тож розповідь 
із перших уст дуже зацікавила кореспон-
дента.

День 4 — я відвідала богослужіння 
в одній із голландських церков. Темою 
проповіді була жертовність. Перед бого-
служінням присутні могли подивитися 

відео про служіння ТСР. Відео надав 
волонтер, який допомагає у роботі ТСР-
Нідерланди та відвідує цю церкву.

Додому я поверталася підбадьорена 
спілкуванням із голландськими коле-
гами та партнерами, зворушена їхньою 
небайдужістю та доброзичливістю. 
Господь об’єднує всіх нас в одній праці, 
в одній родині, мета якої — розповідати 
Добру звістку через радіоефір. Багато 
Бог зробив уже через ТСР, але може зро-
бити ще більше. Нам тільки треба лиша-
тися вірними Христові, і ми ще побачимо 
багато Його чудес у праці та житті. Адже 
Господь Сам сказав: «Як будеш ти віру-
вати, славу Божу побачиш»…

Олеся Василенко

Оголошення
Передусім висловлюємо щиру подяку тим із вас, шановні слухачі, 

хто повідомив про важливість програм ТрансСвітового Радіо. 
Дякуємо і тим, хто надіслав свої пожертви, щоб підтримати 

служіння ТСР. Нехай Господь щедро винагородить вас, друзі!

А тепер хочемо повідомити вам 
дещо сумну новину. Ми намагалися 
зберегти наш ефір на Першому каналі 
Українського радіо. Але, на жаль, від 
1 липня 2014 року змушені припинити 
транслювання наших передач на хви-
лях Національної радіокомпанії Укра-
їни. Крім того, зважаючи на ситуацію 
в державі, існує загроза, що програми 
ТСР можуть зникнути з ефіру й інших 
радіостанцій. Тому будемо раді, якщо 
ви й надалі молитиметесь про нас та, 
якщо є така можливість, підтримувати-
мете нашу працю своїми пожертвами.

Не засмучуйтесь, друзі. Поки що 
Господь дає нам змогу транслювати 
передачі на середніх хвилях (частота 
999 кГц або 300 м — щодня від 21:00 
до 22:30). Є також можливість слухати 
програми ТСР на хвилях «Радіо-Ера 
ФМ», щосуботи о 21:08.

Мешканці Києва та області 
можуть почути нас на «Радіо Київ-
98 ФМ», щонеділі о 8:30 та щосу-
боти о 10:15 та 18:05. А також — 
усі наші передачі, без перешкод 
та в будь-який, зручний для вас, 

час — слухайте в інтернеті, на сайті 
www.twr-ua.org.

Щоб отримати повний розклад 
передач, заходьте на нашу веб-сторінку 
або пишіть на адресу:

ТрансСвітове Радіо
Абонентна скринька № 100

м. Київ, Україна
02090

Нехай Бог благословить 
вас і ваші сім’ї. Нехай Його мир 
та радість панують у ваших 

серцях і в нашій державі.

 Відвідувачі роздивляються карту
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Твій шанс на

Допомога 
жертві фізичного 

насильства.

Як ми реагуємо  
на біль?

 Примирення: як 
зробити перший 

крок.

Як зазвичай люди 
завдають один 
одному шкоди.

Як Бог піклується 
про наше серце?

Н О В И Й  П Р О Е К Т  Т Р А Н С С В І Т О В О Г О  Р А Д І О

відродження
Від липня 2014 року слухайте у нашому ефірі цікаву 

серію передач «Твій шанс на відродження».

Докладна інформація про зміни у розкладі — в додатку до журналу.
Слухайте самі та запрошуйте своїх близьких!


