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Зазвичай тоді, коли настає це свято, ми раді-
ємо, співаємо та вітаємо один одного. Так було 
в Україні завжди, відколи теперішнє покоління 

себе пам’ятає. Але цього року, Різдво не схоже на 
те, яким воно було в минулому. Здається, сьогодні 
ми відчуваємо більше смутку, ніж радості. Частину 
нашої країни окуповано, в іншій частині триває 
війна. Тисячі вбитих, поранених, зруйновані міста 
і села… Все це — сумна реальність сьогодення.

На фоні всього цього постають серйозні питання. Чи є причина для 
радості за таких часів? Чи веселитимемось ми у дні Різдва? І чи можна весе-
литися взагалі?

Скажу так. Якщо ми концентруємо свою увагу винятково на стравах, 
колядках, гостинах, розвагах, то мушу визнати: обставини, що склалися, 
більше спонукають нас до смутку, ніж до радості. Але коли ми звертаємо 
увагу на Того, Хто народився — причини для смутку зникають.

Смерть, трагедії, розруха, голод, епідемії супроводжують людство 
протягом всієї історії його існування. Навіть коли Христос народився, то для 
багатьох це теж стало причиною трагедії. Злий цар Ірод вирішив знищити всіх 
хлопчиків віком до двох років у Віфлеємі та його околицях. Унаслідок цього 
багато хто зазнав страшенного горя…

Але хочу сказати ось що: трагедії і негаразди не повинні красти нашу 
радість під час святкування Різдва. Це почуття не залежить від зовнішніх 
обставин. Апостол Павло, звертаючись у своєму листі до Филип’ян, каже: 
«Радійте завжди в Господі; і ще раз кажу: радійте» (Фил.4:4).

Тут не написано, що ми повинні радіти, крім тих випадків, коли маємо 
проблеми. Господь через апостола каже: «Радійте завжди …». Це не озна-
чає, що ви завжди маєте веселитися. Суть радості не зводиться тільки до 
сміху і веселощів. Сміх — це благословення. Але є час також і для того, щоб 
плакати. В тому ж самому серці можуть співіснувати радість і скорбота, однак 
не радість і відчай. Тому що у відчаї немає надії. Зазнаючи лиха та скорботи, 
християнин може плакати. Але він ніколи не повинен впадати в зневіру.

Навіть за надзвичайно складної ситуації в Україні, для людей лишається 
надія. «Надія ж не засоромлює…», — написано в Рим. 5:5. Наша надія — 
в Ісусі Христі. Ця надія і є причиною для радості. Попри всі скорботи і пере-
живання, які супроводжують нас у ці різдвяні дні, не втрачаймо надії. Христос, 
Який народився у Віфлеємі, продовжує дарувати надію для людства. Про Ісуса 
написано, що «Христос учора, і сьогодні, і навіки Той Самий!» (Євр.13:8). Бог 
продовжує царювати, Він перебуває на троні. Попри те, що сьогодні відбува-
ється на українському сході, Господь контролює все. Ісус Христос підбадьорює 
нас такими словами: «Чи ж не п’ять горобців продають за два гроші? Та проте 
перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові порахо-
ване все. Не бійтесь: вартніші ви за багатьох горобців!» (Лук.12:6–7).

У результаті ми повинні знати: «Тим, хто любить Бога, хто покликаний 
Його постановою, усе допомагає на добре» (Рим.8:28).

Отже, у нас завжди лишається причина для радості, навіть під час тра-
гічних подій в Україні…

Сумне Різдво?



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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Арабська версія популярної 
передачі TСР «Жінки надії» 
виходить в ефір у прайм-тайм 

на відомій FM-станції в самому 
серці Близького Сходу.

Від листопада 2014 року, програму 
«Лакі Раджа» (арабська назва «Жінок 
надії»), безплатно транслюють чотири рази 
на тиждень на хвилях популярної станції 
в Лівані. Передачі досягають слухачів у цій 
країні, а також у Сирії та Палестині.

«Це нова ініціатива в історії ТСР», — 
повідомив директор арабської редакції, ім’я 
якого не вказуємо з міркувань безпеки. «В 
Лівані перебувають багато сирійських та 
іракських біженців. Отож, це чудова мож-
ливість ділитися Євангелієм з жінками, 
котрі втратили свої домівки, чоловіків, 
а часто й дітей, і котрі мають гостру потребу 
в Добрій новині!».

«Період святкування Дня подяки — це найкраща пора для запуску 
програми в Лівані» — каже Марлі Спікер, засновник і директор між-
народного «Проекту «Анна». «Бог відповів на наші спільні молитви 
у найкращий час! Ми схиляємося перед нашим Господом і славимо Його 
за вірність та благодать. Бог використовує нас, слабких людей, які відда-
ють свій час, ресурси і ентузіазм, щоб служити жінкам, котрі мешкають 
у цьому неспокійному регіоні».

Кількість відгуків від радіослухачів, а також від інтернет-аудиторії ТСР 
на нову програму — висока. У перший же день трансляції, пише дирек-
тор арабського відділу, надійшло багато телефонних дзвінків, SMS- та 
Facebook-повідомлень від тих, хто прослухав передачу.

«Крім того, 90 відсотків інтернет-слухачів програми — невіруючі, 
і серед них є і багато чоловіків!» — каже керівник арабського відділу ТСР. 
«Слава Богові! Люди слухають фрагменти передачі у Facebook та діляться 
своїми коментарями. Дехто пише особисті елекронні листи, щоб поста-

вити богословські питання про 
Христа чи розповісти свої сумні 
життєві історії. Жнива великі!».

Сторінку програми «Лакі 
Раджа» у соціальній мережі 
Facebook було започатковано 2012 
року. Після проведення рекламної 
кампанії ця сторінка сподобалася 
25 тисячам користувачів. Передачі 
TСР арабською також доступні на 
сайті arabicprograms.org. Моліться 
про наших колег, котрі звершують 
духовну працю для регіону, який 
украй потребує Христа.

Цікавий факт про ТСР

Арабська програма «Жінки 
надії» допомагає біженцям



Последняя неделя октября ознаменовалась 
выходом в эфир огромного медиапроекта под 
названием «СЫНО-Вознесение», несущего 

Евангелие более чем 92 миллионам людей в Китае, 
которые ничего не знают об Иисусе Христе. 

Название проекта «СЫНО-Вознесение» взято из библей-
ского учения о Христе, Который сказал о Себе: «Когда Я воз-
несён буду от земли, всех привлеку к Себе» (Иоанна 12:32). 
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Передатчику ТМР 
в Свазиленде — 40 лет

Недостигнутые народности Китая

В пятницу, 31 октября 2014 года состоялось 
юбилейное собрание хвалы и благодарения, 
приветственных слов и свидетельств в городе 

Манзини, Свазиленд, где находится офис ТМР, а за 
городом — передатчик и антенное поле. 

40 лет прошло с момента выхода в эфир передач ТМР 
в этом регионе. Передатчик в королевстве Свазиленд зарабо-
тал 1 ноября 1974 года. Программы ТМР предлагали практиче-
скую информацию: в первую очередь, изучение Библии, а также 
советы на каждый день жителям огромной территории Африки. 
Сегодня с этого передатчика транслируется евангельская весть 
на 34 языках во многие регионы африканского континента. 
«С самых первых дней это служение — чудо! Всё, на чем оно 
построено, в прямом смысле слова, является даром Божьим, — 
сказал в своей приветственной речи президент ТМР Лау-
рен Либби. — Очевидцы рассказывают, что даже песок для 

строительства Бог послал через наводнение местной реки, 
воды которой оставили после своего спада много песка на бере-
гах. Сегодня мы благодарим Бога за то, что Он сделал в этой 
точке Африки». Среди передач сегодняшнего эфира звучат: 
«Свидетельства у воды» (детская передача), «Вызов Африке», 
«Мудрости сельского хозяйства» и «Инструменты служащего 
руководства». Помимо передатчика в Манзини, ТМР через 
другие средневолновые и FM передатчики достигает 40 раз-
личных африканских народностей. Передаточное устройство 
в Манзини состоит из трёх передатчиков на 100 кВт, одного 
на 50 кВт и пяти различных антенн. При освящении одного из 
передатчиков в 1999 году присутствовал сам король Мсвати 
III. В своей приветственной речи он выразил слова благодар-
ности, подчеркнув, что «передачи ТМР для Африки помогли 
королевству Свазиленд появиться на карте мира. Везде теперь 
слушатели знают, что передачи транслируются из Манзини, 
Свазиленд».
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«Слово Твое — светильник ноге моей, и свет стезе моей» Псалом 118:105

«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени 
смертной воссиял свет» Матфея 4:16

Дорогие братья и сёстры во Христе!

Через Слово Господа, которое вы 
передаете по радио, тысячи мужчин 
и женщин увидели «свет великий». Они 
все оставили темноту своей религии, 
и вышли из страны тени смертной. Упо-
мянутые цитаты я прочитал одному из 
последователей религии нашей страны, 

который приветствовал меня у дороги 
и говорил, желая обратить меня в эту 
религию. Я ответил: «Послушай, мой друг, 
тебе нечему научить меня и рассказать 
о религии, из которой я вышел». Я про-
читал ему 105 стих 118 Псалма и Матфея 
4:16, которые он внимательно выслушал, 
а потом спросил: «Что это за смертная 

тень? Должно быть, ужасно 
находиться в ней?» Я пояснил: 
«Те, которые живут в духов-
ной тьме, постоянно находятся 
под смертной тенью религии, 
которой отдали себя. С другой 
стороны, те, которые живут во 
свете Слова Христового, раз-
деляют любовь Божью. К тому 
же, любовь Иисуса, отдавшего 
Свою жизнь за них, объеди-
няет их».

После некоторых минут 
молчаливых размышлений 
мой собеседник согласился, 
что находится среди тех, кто 

живёт в темноте и стране тени смертной. 
Он попросил у меня мою Библию взаймы. 
Я подарил ему свою Библию вместе с рас-
писанием передач ТМР.

Спустя 15 дней он вернулся проведать 
меня и привел с собой пятерых своих дру-
зей. Все они были последователями рели-
гии нашей страны. И все они тоже хотели 
иметь Библию.

Руководитель религиозного покло-
нения нашего селения узнал об этом. Он 
сказал мне: «Я подам исковую жалобу на 
тебя, потому что ты хочешь опустошить 
наше место поклонения и заполнить 
этими людьми свою церковь». Я ответил 
ему: «Я в этом бизнесе — никто. Я просто 
делаю то, что мой Босс повелевает мне».

«А кто твой босс?» — спросил он.

«Мой Босс — Иисус. Все жалобы 
к Нему, если хочешь».

Мои дорогие друзья в ТМР! Каждый 
день у нас есть новообращенные, нужда-
ющиеся в ваших передачах. Помните, что 
вы — наш большой институт изучения 
Библии. В то же время, не снимайте нас 
со своих молитвенных списков. Потому 
что борьба тяжела!»

ТМР-Азия видит этот проект как сеяние 
Слова Божьего и ожидание от Бога обиль-
ной жатвы новых уверовавших. Транс-
ляция проекта производится с мощного 
коротковолнового передатчика на острове 
Гуам. Цель азиатского офиса ТМР — 
использовать проект «СЫНО-Вознесе-
ние» в стратегическом несении вести об 
Иисусе многочисленным народностям 

Китая на их родном языке. «В воскресе-
нье, 26 октября 2014 года проект стар-
товал на трёх главных языках: хакка, 
мандарин (северокитайском) и уйгурском. 
И это только с Божьей помощью благо-
даря молитвам и посвящённости многих 
задействованных в нём», — сообщает 
руководитель служения недостигнутым 
народностям, имя которого решено не 
называть в целях безопасности. В конеч-
ном итоге запланировано 60 передач на 
всех 15 языках, где в форме постановки 
будет подано одно из чудес Иисуса, разъ-
яснение того, как можно принять Христа 
личным Спасителем, местная музыка 
и молитва. Это подход к людям, которые 
общаются, главным образом, устно, так 
как большинство из них, особенно в сель-
ских местностях малообразованны. По 
мере расширения проекта в него войдут 
также языки: юэский, носу и центральный 
тибетский. По численности недостигну-
тых групп Китай занимает третье место 

в мире. Их тут насчитывают 419. Все эти 
компоненты — географическая величина; 
культурные особенности каждой из этих 
групп и технологический размах делают 
проект огромным во всех областях его 
достижения.

Все жалобы — к моему Боссу!
С Л У Ш АТ Е Л И  П И Ш У Т

Язык: бербер-кабильский
Регион: Северная Африка
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1. Це саме те запитання, яке сьогодні чи 
не найбільше турбує співвітчизників: «Чому 
це відбулося з нами?». «Невже українці 
найгірші у світі?». «Чому Господь допустив 
таку біду?» Це непрості питання. Але, на мій 
погляд, запитувати «Чому?» в нашій ситуації 
не зовсім доречно. Річ ось у чому: навіть 
якби ми дізналися справжню причину того, 
чому з нами відбулося те, що відбулося, 
сьогодні це не зарадило б ситуації. Фактом 
є те, що вже нічого не зміниш, не воскресиш 

загиблих. У такому разі, на мою думку, більш 
актуальним було б запитання «Для чого?». 
Це дає нам якусь перспективу, робить мож-
ливими якісь зміни в суспільстві. Наприклад, 
якщо взяти до уваги текст із книги пророка 
Ісаї 26:9, де написано: «Бо коли на землі Твої 
суди, то мешканці світу навчаються правди!», 
то стає очевидним, що трагічні події на землі 
якимось чином спонукають людей наводити 
лад у своєму житті, або навчатися правді. І це 
вже дає нам надію навіть у такій, здавалося 
б, безвихідній ситуації, яка склалася в Украї-
ні. Вчитися говорити і творити правду — це 
насправді достойна мета і так прикро, що 
спонукають нас до цього лише Божі суди. 
Тому що останнього часу всі ми звиклися 
з неправдою на всіх можливих рівнях у сус-

пільстві. А Біблія каже, що «Усяка неправда 
то гріх» (1Ів.5:17). І тепер ми є свідками того, 
до чого призвела неправда. Але навіть із такої 
трагедії існує вихід тоді, коли ми вибираємо 
правду. У 2Хр.7:14 написано: «І впокоряться 
люди Мої, що над ними кличеться Ім’я Моє, 
і помоляться, і будуть шукати Ім’я Мого, 
і повернуть зо злих своїх доріг, то Я вислухаю 
з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній 
Край!». Отже, і для України існує перспектива, 
якщо ми виберемо Правду. А Правда — це 
Ісус Христос. Про Себе Він сказав: «Я дорога, 
і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, 
якщо не через Мене» (Іван.14:6). І тому моя 
порада співвітчизникам така — навчайтесь 
правди, творіть правду попри обставини 
і матимете благословення.

2. Будь-яка наша реакція, а також і на 
лихо, що нас спіткало, мусить мати біблійне 
обґрунтування. Тому що на прикладі цього 
лиха можна чітко побачити, до чого призвели 
небіблійні реакції одних людей на дії інших. 
Усе розпочиналося зі словесних дебатів, 
а закінчилось кровопролиттям. Християни 
мають реагувати на трагедію інакше. Осо-
бисто мені текст із 2 послання апостола Павла 
до Коринтян, з 8 розділу, 1 вірша схожий на 
те, що відбувається сьогодні на сході України. 

ГОСПОДЬ ДАРУЄ НАДІЮ

Р.Бабенко с сыном и дочерью

2014 рік був дуже важким для українців. Ніхто й не думав, що наша держава зазнає глибокої 
трагедії. Що таке війна, смерть, розруха, голод, ми чули з уст наших дідусів та батьків. Сьогодні, на 
жаль, це реальність для багатьох із нас. Але не варто впадати у відчай. Бог не лишив нас, українців. 
Він продовжує тримати все під Своїм контролем. Щоб підбадьорити вас, друзі, та скерувати до Того, 
Хто є джерелом втіхи та радості, ми поставили 5 запитань співробітникам української редакції ТСР. 
Сподіваємось, відповіді працівників християнського радіо нагадають вам, що Господь любить вас 
і хоче дати вам усе те, чого ви потребуєте, а головне — мир вашим серцям…

Олександр Чмут:
1. Як Ви гадаєте, чому Бог допустив трагічні події в Україні?
2. Як, на Вашу думку, потрібно реагувати на трагедію, що відбувається в нашій державі?
3. Про що останнім часом Ви найбільше говорите у своїх передачах?
4. Яка незабутня подія сталася з Вами 2014 року, що по-особливому показала Вам присутність Божу у Вашому житті?
5. Ваші побажання читачам журналу «Анте-на» та слухачам ТрансСвітового Радіо.
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Тут Апостол говорить такі слова: «Повідо-
мляємо ж вас, брати, про ласку Божу, дану 
в Церквах Македонських, що серед великого 
досвіду горя вони мають надмірну радість, 
і їхнє глибоке убозтво перелилося в багатство 
їхньої простоти».

Про віруючих із Македонії написано, що 
вони зазнали великого горя, але якою була 
їхня реакція на це горе? Їхньою реакцією на 
горе була радість. Македоняни мали радість 
рясну, і глибоке їхнє убозтво збагатилось 
багатством їхньої щирості. Македонські 
віруючі були радісними християнами, попри 
скрутні обставини.

На перший погляд може здатися, що за 
такої ситуації не існує жодної причини для 
радості. Навпаки, є багато причин для того, 
щоб плакати. Але Біблія каже, що христи-
янська радість не залежить від зовнішніх 
обставин. У посланні до Филип’ян, у 4 розділі 
апостол Павло говорить: «Радійте завжди 
в Господі; і ще раз кажу: радійте». Християн-
ська радість обумовлена присутністю Божою 
в нашому житті.

Лише уявіть: попри те, що поруч лунають 
постріли, попри те, що в країні погіршується 
економічна ситуація, серед усього цього 
хаосу — Господь Бог, Творець неба і землі, 
Який продовжує будувати Свою Церкву на 
землі і оселю в серцях віруючих. Про нас 
в 1 Кор.6:19 написано: «Хіба ви не знаєте, що 
ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він 
у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? 
Бо дорого куплені ви. Отож прославляйте 
Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі 
вони!». Господь у нас — ось справжня при-
чина для радості. Попри всі негаразди довко-
ла — Бог перебуває в наших серцях, і це 
найважливіше. «Більший бо Той, Хто в вас, 
аніж той, хто в світі» — написав свого часу 
апостол Іван у першому посланні. Присутність 
Господа в нас гарантує, що ніхто і ніщо не 
зможе завдати нам шкоди, якщо на це не буде 
дозволу згори. Ісус Христос свого часу сказав: 
«Чи не два горобці продаються за гріш? А на 
землю із них ні один не впаде без волі Отця 
вашого. А вам і волосся все на голові пора-
ховано. Отож, не лякайтесь, бо вартніші ви за 
багатьох горобців» (Матв.10:29–31).

Саме тому наша реакція на трагедію має 
відрізнятися від реакції людей, котрі не зна-
ють Господа.

3. Якщо все, про що я веду мову останнім 
часом, висловити коротко, то це буде від-
родження серця. Ісус Христос сказав, що всі 
людські проблеми починаються з людських 

сердець. Саме так і написано в Євангелії від 
Матвія 15:19–20: «Бо з серця виходять лихі 
думки, душогубства, перелюби, розпуста, 
крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. 
Оце те, що людину опоганює». Отже, виявля-
ється, що для того, щоб розв’язати злободен-
ні проблеми людства, а саме душогубство, 
розпусту та крадіжки, необхідно вирішити 
проблему людських сердець. Якщо наявні 
проблеми не буде вирішено на сердечному 
рівні — успіху не буде. А проблема людських 
сердець вирішується через відродження. 
Господь про це каже так: «І дам вам нове сер-
це, і нового духа дам у ваше нутро, і викину 
камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце 
із плоті. І духа Свого дам Я до вашого нутра, 
і зроблю Я те, що уставами Моїми будете 
ходити, а постанови Мої будете стерегти та 
виконувати». Проблеми людського серця ми 
обговорюємо у спеціальному проекті «Твій 
шанс на відродження» і я переконаний у тому, 
що в час неймовірної скрути Господь дає 
кожному українцеві Свій шанс на відродження 
і можливість успішного вирішення проблем на 
сердечному рівні.

4. Ця історія відбулася зі мною кілька 
місяців тому. Одна євангельська церква пере-
дала значну суму пожертв на радіослужіння 
і я поїхав в інший кінець міста, щоб отримати 
ці кошти та передати їх за призначенням. 
Повертався до офісу в метро. Гроші, а це 
був великий пакунок і чимала сума, поклав до 
глибокої кишені у штанах.

Я стояв біля виходу з вагону, обличчям до 
виходу і раптом почув голос: «У тебе щойно 
вкрали гроші!». Цей голос був не від людини, 
ні. Він прозвучав десь на рівні думок, але був 
настільки реальним, що аж мурашки поповзли 
по тілу. Я помацав кишеню і зрозумів, що вона 
порожня. Я навіть не відчув, коли це стало-
ся. А потім все відбувалося лічені секунди: 
я озирнувся і зустрівся поглядом з елегантним 
молодим чоловіком, котрий стояв одразу ж за 
мною. Подивився на його руку і побачив у руці 
пакунок з пожертвами на радіослужіння. Ще 
одна мить — і гроші знову були в моїх руках. 
Кишеньковий злодій не чув того голосу, який 
пролунав у моєму серці. Злочинець, очевид-
но, подумав: він спрацював настільки про-
фесійно, що навіть не повважав за потрібне 
сховати гроші. Злодій просто тримав їх в руці. 
Справді, якби я не почув того голосу, кошти 
було б втрачено.

Я особисто знаю Того, Хто мене попере-
див про крадіжку. Так, це був Господь. Бог, 
від Якого не можна сховатися. Бог який читає 

думки, Який контролює все без винятку і дає 
про Себе знати, промовляючи до людського 
серця.

І цей випадок ще раз нагадав мені біблій-
ну істину про те, що без волі Господньої не 
стається жодної дрібниці у нашому житті.

5. Протягом року, який проминув, 
я не одноразово перечитував текст із книги 
пророка Авакума, з третього розділу, де 
написано таке: «Коли б фіґове дерево не 
зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, 
обманило зайняття оливкою, а поле їжі не 
вродило б, позникала отара з кошари і не ста-
ло б в оборах худоби, то я Господом тішитись 
буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого! 
Бог Господь моя сила, і чинить Він ноги мої, як 
у лані, і водить мене по висотах!».

Цей текст особливо актуальний для мене 
у світлі тих подій, які відбуваються в Україні 
останнім часом.

Від тих новин, які надходять з українсько-
го сходу, звісно, що на серці стає важко.

Зростає загроза того, що через події на 
сході страшенне лихо може спіткати всю Укра-
їну — і це, насправді, дуже серйозно.

Пророк Авакум зобразив можливу ситуа-
цію, коли він опиниться у невимовній скруті. 
Перефразовуючи те, що написав пророк, на 
сучасний лад, можна уявити таку ситуацію: 
полиці магазинів зовсім порожні, фінансову 
систему цілком зруйновано, людям бракує 
коштів, щоб придбати найнеобхідніше. Інак-
ше кажучи, засобів життєвого забезпечення 
немає. Те, що описав Авакум у своєму про-
роцтві, насправді, виглядає жахливо.

Однак, попри можливе лихо, чоловік 
Божий запевняє, що в нього лишається надія, 
в нього лишається причина для радості. 
І це тому, що пророк не втратив зв’язку із 
Господом. Авакум сподівається отримати все 
потрібне від Бога. Господь — моя сила, каже 
пророк.

Дорогі друзі, насправді ми не знаємо, 
що на нас чекає незабаром, якого лиха дове-
деться ще зазнати Україні, але моє побажання 
для вас таке: не втрачайте зв’язку з Господом 
Богом. Тому що навіть тоді, коли ситуація 
довкола буде безнадійною, Бог може забез-
печити Своїх вірних тим, у чому вони матимуть 
потребу. І це є причиною для того, щоб не 
впадати у відчай, а, навпаки, радіти і втіша-
тися тим, що Всемогутній Господь усе в цьому 
світі тримає під Своїм контролем.
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1. Я верю в библейский закон сеяния и жатвы. Вот он: «Не обманывайтесь: 
Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт: сеющий в плоть 
свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную». 
(Гал.6:7–8) То, что переживает народ Украины, не возникло внезапно, вдруг. 
Это результат того, что было посеяно ранее и дало сегодня свои плоды. «Посей 
ветер — пожнёшь бурю», — гласит народная мудрость. Почти четверть века, 
весь период независимости, сеялась вражда между востоком и западом 
Украины. Результат — военный конфликт. Кроме этого навязывалась доми-
нанта православия над другими церквями, которые назывались сектантскими. 
Результат — отобранные, разрушенные, сожжённые молитвенные дома 
на Донбассе. Если подобные идеи находят место в сердце человека, то при 
определенных обстоятельствах они выплёскиваются в конкретных поступках.

Наш народ имел четверть столетия свободы мысли и слова, равных 
которым нет во всей Европе. Четверть столетия звучала Благая весть, 
призывая людей к покаянию перед Богом. Покаяния в широком смысле так 
и не произошло. Результат — суд. Но я убеждён, что это не конец. Это лишь 
более настойчивый Божий призыв к нашему народу. От того, каким будет 
отклик, зависит наше будущее.

2. На братском общении в Донецкой области мы спросили у одного из 
пресвитеров о том, как проходят их богослужения, чем они наполнены. Он 
ответил: «Мало слов, много слёз, много молитв, дела милосердия. Покаяния 

за себя и за ближнего». Я полностью с этим согласен. Хорошо 
бы, если во всей Украине христиане последовали б этому при-
меру. Тогда мы узрели бы чудо милости Господней.

3. Мы в Харькове готовим пять еженедельных программ. 
И в каждой из них по-своему говорим о необходимости покая-
ния перед Богом, а также рассматриваем разные аспекты хрис-
тианской жизни. Однако, побывав в зоне АТО и своими глазами 
увидев разрушения, страдания и нужду живущих там людей, 
в том числе наших братьев и сестёр, мы не можем обходить 
стороной эту тему. Донбасс — кровавая рана на теле Украины, 
а церковь Христова выполняет там роль «милосердного сама-
рянина». Вот об этом мы и говорим: о раздетых, голодных, 
больных, странниках и узниках (Мф.25:35–45), а также о тех, 
кто с Божьей помощью пытается ответить на их нужду.

4. Пожалуй, самое незабываемое в 2014 году — это 
поездки на Донбасс и общение с христианами, живущими и служащими в зоне 
АТО. Меня вдохновляет их верность и любовь. Это пресвитера, которые могли 
бы уехать и их приняли бы с почётом в любом месте Украины, но избравшие 
остаться и заботиться о своей поредевшей пастве. Это юноши, год назад про-
водившие детские лагеря в лесу, а сегодня везущие на своих машинах по тем 
же лесам продукты и лекарства туда, где люди вынуждены по мусорным бакам 
искать что-нибудь съестное. Это горячие слёзы на лицах молящихся. Это хрис-
тианское пение без хора и музыки, но вдохновлённое свыше, где каждое слово 
пронзает сердце. Это христианские волонтёры, кормящие стариков и детей. 
Это обычные семьи, открывшие свои дома для тех, кому негде пережить эту 
зиму. Всё перечисленное и многое не названное — живые примеры настояще-
го христианства. Они огнём выжигают из души равнодушие и сон, вдохновляя 
к верности, жертвенности и любви.

5. Моё пожелание всем — больше каяться, больше молиться за нашу 
страну. Наладить побратимские связи с церквями Донбасса и помогать по мере 
сил и возможностей. Трудно тем, кто уехал. Ещё труднее тем, кто остался на 
оккупированных территориях. Участвуя в делах милосердия вместе с церквями 
востока Украины, можно спасти много жизней и приобрести людей для царства 
Божьего.

Лариса Мельник
1. Це достеменно знає тільки Сам Бог. Хоча, як 

віруючі, ми маємо кожен аналізувати себе і шукати 
духовну причину важких обставин. Мало молилися? 
Грішили настільки багато, що чаша Господнього 
гніву переповнилася? Нечасто розповідали про 
Божий задум невіруючим? Були не яскравим світлом, 
а, навпаки, спокусою? Можливо, якесь вагоме «так» 
бодай на одне з цих запитань і спричинило трагедію. 
Я б ще додала: дуже покладалися на те, що ми, 
мовляв, «мирна» нація, занадто багато слави, яка 
належить Господу, приписували собі (як невіруючі, 
так і віруючі) …

Ще можлива причина — випробування віри 
християн. Як поведемося тепер? Чи будемо здатними 
піднятися над обставинами і оцінити їх з Божого 
погляду, а не з людського? Чи вистоїмо перед новою 
спокусою й більше вболіватимемо не за минущі полі-

тичні справи, а за Господню ниву? 
Будемо дякувати за все Богові чи 
нарікатимемо на Нього?

Це виклик також для тих, 
хто бачить реальні потреби і має 
певні ресурси для допомоги. Чи 
скористаються такі люди шансом 
послужити іншим? Адже що біль-
ші біди в стражденних, то більші 
можливості їм допомагати.

Загалом українці, як і пред-
ставники інших народів, заслуговують покарання 
за ті глобальні гріхи, якими сповнена наша зем-
ля — розлучення, аборти, окультизм, розпусту, 
алкоголізм і таке інше. За багатьма негативними 
показниками українці — на перших місцях у Європі 
та світі. Ймовірно, Господь використовує інших 
людей, щоби впокорити нас. Маємо розуміти, що 
насправді ворог — не ззовні, а всередині душі. 

Й тільки покаяння — шлях до 
перемоги над ним. Відповідаль-
ністю християн є повідомити про 
це іншим.

Зрештою, сучасна ненависть, 
війна — це чергове виконання 
пророцтва Ісуса Христа про те, що 
будуть війни (Матв.24:6) і «… Не 
перейде цей рід, аж усе оце ста-
неться» (Матв.24:34). Дивно, що 
Бог обрав для здійснення Своїх слів 

саме нашу місцевість. Але сталося саме так. То чому, 
коли війна торкається нас, ми дивуємося? Звичайно, 
це некомфортно, по-людськи страшно… Однак 
Господь не обіцяв земної ідилії навіть Своїм дітям. 
Єдине, у чому Він запевняв — Небесний Батько 
буде з ними в найжахливіших обставинах.

Також ми бачимо, що саме війна змусила бага-
тьох її учасників, тих, хто досі був байдужим до віри, 

В’ячеслав Шевелєв:
1. Як Ви гадаєте, чому Бог допустив трагічні події в Україні?
2. Як, на Вашу думку, потрібно реагувати на траге-дію, що відбувається в нашій державі?
3. Про що останнім часом Ви найбільше говорите у своїх передачах?
4. Яка незабутня подія сталася з Вами 2014 року, що по-особливому показала Вам присут-ність Божу у Вашому житті?
5. Ваші побажання читачам журналу «Антена» та слухачам ТрансСвітового Радіо.
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1. Коли ми дивимось на все, що відбувається 
в нашій державі, перша реакція така: ну, що може 
бути в трагічних подіях доброго? Хаос, розруха, 
біль, смерть… Це жахливі речі, і я не засуджую 
тих, хто поки що не може подолати болю втрати. 
Треба самому пережити такий біль, щоб когось 
судити. Крім того, коли ти зазнаєш трагедії, завжди 
знайдеться той, хто зробить тобі ще більш боляче. 
Такою є реальність життя. Деякі наші вороги можуть 
додавати «солі» до нашої рани, кажучи, що Бог 
наказав нас, українців. Але я все ж наважуюся дума-
ти, що Він нас помилував. Чому я так вважаю? Тому 
що Господь чітко показав і продовжує показувати, 
що Він — з нами. Скажімо, під час трагічних подій на 
Майдані Незалежності пролунало стільки проповіді 
Слова Божого, як, мабуть, ніколи в нашій державі. 
Один віруючий, який проповідував Добру звістку 
посеред хаосу і кровопролиття, сказав так: «Мабуть, 
найбільша євангелізація за всю історію України від-
бувалася на Майдані». І це була не тільки найбільша, 
а й, мабуть, найефективніша євангелізація, бо люди 
були дуже відкритими до Благої звістки. Християни 
роздали десятки тисяч Євангелій і учасники протес-
тів радо розбирали їх і читали. І знаходили Христа. 

По-друге,  люди, 
абсолютно незнайомі 
один одному, виявили 
стражденним стільки 
підтримки, виявили 
стільки щирої любові 
й жертовності до своєї 
країни і свого ближньо-
го, як ніколи до цього. 
Чи було б це можливим, 
якби не сталися ці події? 
Напевно, ні. По-третє, 

віруючі люди, в усіх церквах та деномінаціях, почали 
так молитися про свою Україну, як ніколи до цього. 
Тож я все ж гадаю, що Господь нас помилував. Бо 
в трагічних подіях Він пригорнув нас усіх до Себе 
і дав шанс нам усім, і віруючим, і невіруючим, 
звернутися до Нього, знайти мир і порятунок 
у Ньому. Є свідчення, з багатьох, незалежних одне 
від одного, джерел, що багато з тих, хто загинув на 
Майдані, навернулися до Бога, щиро помолившись, 
тому що Церква засвідчила їм про Спасителя. Тож 
на мою думку, в трагедії Господь виявив нам велику 
милість. Він використав тяжкі обставини, щоб багато 
українців навернулися до Нього. І Бог продовжує це 
робити й тепер.

2. Я думаю, слід дивитися на неї духовними 
очима. Звісно, щоб бачити у злому добре, потрібен 
духовний зір. Потрібна віра. Людському, фізичному 
зору це не є можливим. Протягом історії віруючі 
у Христа люди свідчили всьому світові про те, що 
в трагедії можна бачити добре. Вони страждали за 
Спасителя, їх переслідували, кидали на арени до 
диких звірів, їх живцем спалювали, ув’язнювали 
і знущалися з них. Що дало сили апостолові Павлу 
сказати такі слова (2Кор.6:4–5,8–10): «А в усьому 
себе виявляємо, як служителів Божих, у великім 
терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснотах, у вдарах, 

у в’язницях, у розрухах… як обманці, але ми правди-
ві; як незнані, та пізнані, як умираючі, та ось ми живі; 
як карані, та не забиті; як сумні, але завжди веселі; 
як убогі, але багатьох ми збагачуємо; як ті, що нічого 
не мають, але всім володіємо»? Тільки духовний зір, 
тільки віра у Месію. Своєю мужністю перші христия-
ни всьому світові свідчили, що Бог — із ними. Й це 
дає надію і нам.

Я вважаю, що Господь дуже любить Україну. 
Бо де ще, в якій країні світу, під час яких революцій 
і кровопролитних воєн лунало стільки проповіді про 
Христа, було виявлено стільки любові до ближнього, 
стільки щирого, непідробного патріотизму, жертов-
ності, і лунало стільки молитов про свою державу? 
Я особисто не чула, щоб таке у схожому масштабі 
відбувалося в інших країнах. Тож у нас є підстава 
покладатися на Бога.

3. Я вже розповіла про те, що Церква Христова 
активно свідчила про Господа учасникам протестів 
на Майдані Незалежності. І це принесло дуже багато 
доброго плоду для вічності. Це принесло багатьом 
людям надію. Тому я вирішила розповісти про цю 
надію у спеціальному проекті «Надія в епіцентрі 
страждання. Церква на Майдані». Я подумала: свід-
чення тих, хто ділився Доброю звісткою на Майдані, 
і хто потім став очевидцем Божих чудес, можуть 
підтримати слухачів у їхніх особистих стражданнях, 
а також у тому загальному горі, яке спіткало сьогодні 
нашу Україну. Господь не залишив нас, Він нас під-
тримав. Причому Бог продовжує виявляти стільки 
любові навіть до невіруючих людей! Це не може не 
торкатися їхніх сердець, не може не нагадувати їм 
такі Господні слова: ось Я тут, із вами. Зверніться до 
Мене, і Я дам вам Свій мир.

4. Наприкінці 2013 року трагічно загинула моя 
мама. Я досить добре розумію тих людей, які сьогод-
ні втрачають своїх близьких. Коли я писала, що за 
чорною хмарою трагедії можна побачити промінчик 
Божої надії, я добре усвідомлювала, що таке біль 
утрати. Я не говорила цього просто так, для красного 
слівця. Я відчула, що таке горе, на собі. Але як і бага-
то інших українців, у своїй трагедії я побачила стільки 
Божої підтримки та любові, що це допомогло мені не 
впасти у відчай. Може, про це нескромно казати, але 
таке враження, що Бог послав легіони Своїх ангелів 
мені на допомогу. До речі, користуючись із нагоди, 
хочу щиро подякувати слухачам ТСР за підтримку 
і молитви про мене. Багато знайомих і незнайомих 
людей виявили мені величезну доброту, знайшли 
час і спосіб висловити свої співчуття, написали чи 
зателефонували і запевнили мене у своїх молитвах. 
Це насправді дуже багато важить. Щиро дякую 
вам, друзі. Ви допомогли мені ще раз переконатися: 
що більші страждання, то більшими є Господні 
підтримка і благодать. Нехай Бог винагородить вас 
сторицею.

5. Не впадайте у відчай. Будьте мужніми. 
Й покладайтеся на Господа.

схилитися перед Богом. Певна, що багато душ, хоч 
і зоставили цю землю під час бою, врятувалися для 
вічності. У цьому сенсі війна стала великим благом.

2. Спокійно. Так, наче ми не є ні учасниками, 
ні спостерігачами цього. Пригадаймо, як Біблія 
радить поводитись у світі — одружені будьте, 
наче неодружені, хто щось набув, наче не набули 
(1Кор. 7:29–31) … Це водночас не означає, що не 
слід дбати про сім’ю чи не треба працювати. Але 
насправді наше життя не тут, на землі, а на небесах. 
Тому віруючі всіх епох мають поводитися, як насам-
перед жителі Неба. І сьогодні також. Здається, ми 
стали надмірними патріотами. Віддаємо своє серце 
ідеям, які інколи стають для нас важливішими за 
вищі цінності. Ми забуваємо, що світські лозунги, 
хоч якими б привабливими вони були, лишаються 
тільки світськими, вигаданими людьми. Ці лозунги 
так часто не збігаються з християнськими. Йдучи за 
світськими ідеями, ми одного разу можемо стати 

перед вибором: чи це шлях для віруючого? Насправ-
ді трагедія для нас як християн полягає передусім не 
в тому, що в країні немає миру, а в розділенні, яке 
виникає між братами та сестрами у Христі на під-
ставі протилежних політичних поглядів. Ісус Христос 
молився про єдність Церкви. Але ця єдність на наших 
очах порушується зовнішніми чинниками. Це має 
турбувати нас не менше, ніж видима війна.

3. Як завжди — про Божу любов, духовний 
порятунок у Христі й вічні цінності. Це те, що потріб-
но неспасенним людям завжди, незалежно від того, 
по який бік фронту вони перебувають.

4. Розширились межі мого служіння. Хочу вірити, 
що це сталося не через людські бажання, а з Господ-
ньої волі. Дуже радію новій перспективі навчатися 
в християнському закладі, у сфері служіння жінкам. 
Бачу в цьому особливі Божі благословення.

5. Бажаю єдності в Христі, ревності у служінні, 
надії на Господа!
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Олеся Василенко:
1. Як Ви гадаєте, чому Бог допустив трагічні 

події в Україні?

2. Як, на Вашу думку, потрібно реагувати на 

трагедію, що відбувається в нашій державі?

3. Про що останнім часом Ви найбільше гово-

рите у своїх передачах?

4. Яка незабутня подія сталася з Вами 2014 

року, що по-особливому показала Вам при-

сутність Божу у Вашому житті?

5. Ваші побажання читачам журналу «Анте-

на» та слухачам ТрансСвітового Радіо.
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ІЗ ПОШТОВОЇ

М., Ивано-Франковская обл.

«Дорогие сотрудники, пусть вас всех укре-
пляет Господь Бог в деле Его Своим Духом Свя-
тым! Божий мир, благодать и Божья любовь да 
умножатся всем вам и тем, кто слушает ваши 
передачи, а также всем молящимся о служении 
Богу через радиопрограммы. Вчера прослушала 
передачу «Они это пережили». Ночью много раз 
просыпалась и всё думала о том, что слышала. 
Волнующие обстоятельства сложились в нашей 
Украине. И знаю, что многие задают вопрос Богу: 
«Господи, неужели положение безвыходное?» Но 
в Библии есть много ответов на вопросы людей. 
Иисус Христос сказал: «Будете думать, что нет 
выхода, но выход будет.» А еще Он сказал: «Стра-
дания испытываете в мире — но мужайтесь, 
Я победил мир». Я благодарна Богу за эти обе-
тования. Дорогие сотрудники ТМР, пусть Господь 
Бог вас обильно благословляет в служении Ему 
и укрепляет Духом Святым ваши сердца нести 
весть Слова Божия и благодати по всему миру!»

Н., Одесская обл.

«До слёз приятно слушать ваши радиопередачи. Бла-
годарю за передачу «Твой шанс на возрождение». Пусть 
Бог даст вам сил и мудрости дальше её вещать и создавать. 
Печально слышать, что в нашей стране гибнут невинные 
дети. Очень тяжело от этого на душе. Молюсь за нашу 
страну.

Когда услышала передачу «Твой шанс на возрож-
дение», то решила описать Вам один случай, который 
произошёл со мной 20 лет назад. Тогда мой сын служил 
в Германии и привёз мне вязаную белую кофточку в пода-
рок. Она была на меня великовата, и я решила отдать её 
племяннице, чтобы та надела её, когда будет принимать 
водное крещение. После крещения уже немало времени 
прошло, а она всё не возвращала мне мою кофточку. Мне 
было неудобно её попросить назад, а совесть стала мучить, 
что отдала подарок сына другому человеку. Даже просила 
прощения у сына, что так поступила с его подарком. На что 
он мне ответил, что я имею право распорядиться подар-
ком, как считаю нужным. Но однажды моя невестка (жена 
сына) обмолвилась, что я халатно отношусь к подаренным 
вещам. Меня обидели эти слова. Конечно, я соглашаюсь, 
что моё сердце было привязано к этой кофточке. Прошло 
несколько лет. Однажды мне так захотелось, чтобы эта 
кофточка была у меня, что просто ничего не могла с этим 
поделать. Вот хочу её обратно сейчас и всё. Я позвонила 
и попросила вернуть мою вещь. В той семье все обиделись, 
что я так к этому отнеслась. Когда я получила обратно 
свою кофточку, Бог показал мне моё сердце: я как Амнон 
из Библии. И до того мне стала противна эта вещь, что не 
хотела её видеть. Поэтому я подарила её другой женщине. 
Сейчас, вспоминая эти события, вижу, что Бог освободил 
меня. Моё сердце сейчас возрождено. Когда прослушала 
вашу передачу, увидела себя в прошлом».
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В., Днепропетровская обл.

«Приветствую вас любовью Господа нашего 
Иисуса Христа. Слава Богу за всех вас и за радиопе-
редачи, которые слушаю уже более 10 лет. До 1998 
года я жила греховной жизнью и Бога не искала. Но 
в апреле 1998 г. сам Бог меня нашел и протянул мне 
руку спасения, вытянув меня из греховного болота. 
С тех пор я, покаявшись, хожу на богослужения 
и хочу жить для Бога, служить Ему в духе и истине. 
Духовную пищу получаю в церкви, изучая Слово 
Божье, а также слушая каждый вечер передачи 
ТМР. Они помогают расти духовно и стремиться 
помышлять о горнем. Сестричка Олеся, я решила 
обратиться к тебе, чтобы ты прислала мне те уроки, 
о которых объявляла в воскресенье уже не первый 
раз. Я слышала о них и раньше, но всё никак не 
могла собраться написать».

И., г.Киев

«Хотела поблагодарить вас за диск «Они это 
пережили». Очень мне понравился. Многих из 
этих людей, переживших гонения, мы знаем. Когда 
читаешь какие-то исторические сведения — это 
просто сухая история. А когда это человек, кото-
рого знаешь, очень интересно узнать его путь. 
Этот диск меня очень ободрил во время личной 
трагедии (умер мой брат), а также во время тра-
гических событий на Майдане. Когда слушаешь 
истории о гонениях за веру, ещё раз напоминаешь 
себе, что Бог всегда и везде рядом. Он всегда под-
держивает. Так что ещё раз спасибо за передачи».

С., Тернопільська обл.

«Слава Ісусові Христу. Перш за все, хочу 
подякувати всім працівникам ТСР за передачі. 
Завжди стараюсь їх слухати, бо це для мене 
єдина, як кажуть, розрада. Так життя скла-
лось, що я й досі сам, а хочеться теж сімейного 
тепла, затишку, та чомусь немає такої людини, 
щоб мене розуміла. Мені кажуть часто, що 
я себе не ціную, тому й таке ставлення ото-
чуючих. Але я ж нічого в житті не домігся, не 
досягнув, не фахівець, як інші, така собі сіра 
мишка. Дуже хотілося б знати, як розпізнати 
волю Божу, можливо (й це, мабуть, так і є), 
що я щось чиню не так. Чого хоче від мене 
Господь? Як учиняти в тій чи іншій ситуації 
і в житті взагалі? Якщо можна, надішліть мені, 
будь ласка, літературу для підвищення само-
оцінки і пізнання волі Божої, бо я ніяк сам 
у цьому не можу розібратись. Завчасно вам 
щиро дякую. Хай вас благословить Господь».

Кроме писем мы получаем много звонков, в том числе из регионов, охваченных 
войной. Слушатели благодарят за программы. Особую благодарность вызывает то, 
что мы не забываем в своих передачах упоминать о тяжелой жизни христиан на 
оккупированной территории.

Но кроме благодарностей люди высказывают и своё отношение к происходяще-
му, задают вопросы, делятся наболевшим. Особенно слушателей беспокоит вопрос, 
как относиться к тем служителям, которые из-за боевых действий были вынуждены 
покинуть свои церкви. Немало христиан считают, что эти служители бросили свои 
общины. Сильнейший духовный упадок последовал за этими действиями «воинов 
Христовых». На этой почве между некоторыми церквами даже возник серьёзный 
конфликт.

Очень впечатлила нас реакция на программу «Пять хлебов для Донбасса». 
Люди предлагали деньги и вещи для голодающих регионов. Некоторых слушателей 
мы уже связали с волонтёрами напрямую.

Большую популярность приобрело интервью с волонтёром и донецким пасто-
ром Сергеем Косяком, которое набрало максимальное количество прослушиваний 
в Интернете за месяц. Было множество звонков и комментариев.

Недавно звонил человек — ярый противник серии программ, посвященных 
АТО — и благодарил нас за программу о погибшем в сбитом над Донецком Боинге 
христианине. Благодарил за то, что, несмотря на свои «губительные» взгляды, мы 
нашли в себе силы попросить прощения у друзей и близких погибшего австралийца. 
Это его растрогало.

Обобщая тему АТО, скажу, что множество людей благодарит Бога за своевре-
менную информацию о том, как показала себя церковь. Люди через ТМР видят, что 
церковь — это не музейный экспонат или элемент культуры. Это живой социально-
активный организм, способный отвечать на запросы и нужды людей. Слушатели 
благодарят за слова надежды и утешения, которые звучат в эфире. Одна женщина 
сказала: «Когда я слышу вас, ко мне как будто приходит Христос».

Одна верующая из одесской церкви позвонила и рассказала, что в своей про-
поведи о чрезмерно-вульгарной социальной позиции церкви их пастор упомянул 
разговор с неким политиканом Ростиславом, которого поставил на своё место. Лично 
я, Ростислав, такого разговора не помню. Ну да ладно. Каждый из нас хочет быть 
героем своего романа. Но как бы там ни было, после пасторского воззвания «не 
лезть в политику и войну», как утверждает слушательница, большая часть церкви 
стала слушать наши программы с большим интересом. Словом, плохая реклама — 
тоже реклама.

Ещё немного о программе «Крест Гитлера». Возвращаясь как-то домой с дру-
зьями, я услышал свой голос. Оказывается, прихожанин Люботинской (Харьковская 
область) православной церкви слушал программу «Крест Гитлера». В какой-то 
момент ему показалось, что самому слушать скучно, и он выставил приёмник на бал-
кон. Вот такие у нас слушатели. Прихожанка той же православной церкви каждую 
неделю приносит деньги и вязаные вещи для нуждающихся в АТО.

Среди наших слушателей увеличилось количество грекокатоликов, которые 
звонят и обсуждают с нами прослушанные программы.

Анализируя всё, что нам пишут, можно сказать, что ТМР сегодня поднимает 
актуальные вопросы. Церковь в Украине призывает к покаянию, проповедует Хрис-
та, проходит очищение. И для того, чтобы люди, избавившись от идолов, смогли 
правильно пройти это очищение, им нужна поддержка и утешение. А это уже наша 
работа.

Ростислав Бабенко

Краткий обзор телефонных 
звонков и сообщений в 

Интернете от слушателей
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Ми стикаємося з несправедливістю мало не щодня. До того 
ж, часто саме з кричущою несправедливістю. Тема особливо 
актуальна, якщо говорити про нещодавню агресію сусідньої 

країни щодо нашої держави…

Можна сказати, що несправед-
ливість атакує нас майже на кожному 
кроці. Ми помічаємо її в політиці, еко-
номіці, сімейному житті, взагалі, у сто-
сунках між людьми. Варто зауважити: 
здебільшого люди в тому, що у світі існує 
несправедливість, одразу ж звинува-
чують Бога. Але найцікавіше те, що це 
зазвичай роблять ті, хто в своєму житті 
про Господа ніколи не згадують. Проте 
щойно з ними стається якесь лихо, від-
разу ж ставлять Богові безліч запитань 
та висловлюють докори.

Чому одні живуть багато, а інші 
бідно?

Чому одні голодують, а інші 
переїдають?

Чому чесних людей не допускають 
до влади, а корупціонери та хабарники, 
навпаки, обіймають чимало державних 
постів?

Як на все це дивиться Господь? Чому 
Він дозволяє, щоб чинилися такі речі?

Чому у світі, взагалі, існує неспра-
ведливість, якщо ним керує абсолютно 
справедливий Бог?

Насправді, ці запитання серйозніші, 
ніж ми про це думаємо. До речі, майже 
всі війни велися в ім’я справедливості 
і виправдовувалися боротьбою за спра-
ведливість. І здавалося б, з огляду на 
такі жертви, у світі вже давно мала б 
панувати справедливість, але її досі не 
існує. В судах продовжують несправед-
ливо звинувачувати невинних людей, 

а злочинці лишаються без покарання. 
Досі на потреби нужденних із державних 
бюджетів виділяється менше коштів, 
ніж на розкоші можновладців. Про-
цвітає рейдерство, корупція, панування 
сильніших над слабшими. Все це, звісно, 
прояви несправедливості. Й на багато 
запитань, які кидає нам сучасність, у нас 
досі немає відповідей. І не тільки у нас.

Стародавній автор псалмів на ім’я 
Асаф написав такі слова: «А я, мало не 
послизнулися ноги мої, мало не посков-
знулися стопи мої, бо лихим я завидував, 
бачивши спокій безбожних, бо не мають 
страждання до смерти своєї, і здорове 
їхнє тіло, на людській роботі нема їх, 
і разом із іншими людьми не зазнають 
вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздо-
блює, зодягає їх шата насилля, вилазять 
їм очі від жиру, бажання їхнього серця 
збулися, сміються й злосливо говорять 
про утиск, говорять бундючно: свої уста 
до неба підносять, а їхній язик по землі 

Чому у світі так багато 
несправедливості?
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походжає!» (Псалом 72). Асаф зіткнувся 
з кричущою несправедливістю, яка 
панувала у тодішньому суспільстві. Це 
спонукало його ставити Богові непрості 
запитання. «Направду, надармо очистив 
я серце своє, і в невинності вимив руки 
свої, і ввесь день я побитий, і щоранку 
покараний», — говорить Асаф. Його 
слова можна перефразувати так: «Мож-
ливо, моє дотримання справедливості 
даремне?».

Асаф був розчарований. Він не розу-
мів, що насправді відбувається. Чому 
процвітає зло? Як все це збагнути?

Іноді пояснити, чому панує неспра-
ведливість, неможливо. Й причина 
в тому, що людина вороже налаштована 
проти Бога. І вона не хоче чути ніяких 
пояснень.

Урешті, псалмист Асаф зрозумів: 
несправедливість триває лише доти, доки 
він приходить до Господнього храму. Далі 
написано: «Аж прийшов я в Божу свя-
тиню, і кінець їхній побачив: направду, 
Ти їх на слизькому поставив, на спусто-
шення кинув Ти їх! Як вони в одній хвилі 
спустошені, згинули, пощезали від стра-
хів!». Виявляється, причину несправед-
ливості можна дізнатися, перебуваючи 
у Господньому храмі. У Слові Божому 
можна довідатися про те, який кінець 
чекає на всіх несправедливих. Для того, 

щоб дочекатися закінчення несправед-
ливості, потрібно самому стати спра-
ведливим і набути близьких стосунків 
із Господом. Щоб зрозуміти причину 
несправедливості, слід дивитися на неї 
з точки зору Бога, перебуваючи в Його 
храмі, тобто, на Його місці. Коли ми 
перебуваємо у Господньому Храмі, 
в Божому Слові і дивимося на світ з Гос-
подньої точки зору, все стає зрозумілим. 
Не можна нарікати на несправедливість 
і самому ж бути несправедливим.

Але чому все ж на світі так багато 
несправедливості?

Я розумію, що вона пов’язана з грі-
ховністю людини. Будь-який гріх, який 
ми чинимо, навіть, елементарне спи-
сування на уроках, — це демонстрація 

несправедливості. Це виглядає, як 
маленька несправедливість. Ми забира-
ємо в сусіда по парті плоди його праці. 
Глибока несправедливість виявляється 
в тому, що сильніший сусід приходить 
і забирає твою землю. Але мене втішає, 
що несправедливість на землі тимча-
сова, вона з’явилася тоді, коли з’явився 
гріх і зникне тоді, коли зникне гріх. А ми 
віримо, що це станеться, коли Ісус Хрис-
тос повернеться на землю.

Питання, яке найбільше нас непо-
коїть, насправді, таке: як зрозуміти те, 
що абсолютно справедливий Бог все ж 
дозволяє, щоб несправедливість пану-
вала у світі?

Варто ще раз нагадати, що такі 
думки з’являються в людини ось чому: 
вона не дивиться на світ з Божої точки 
зору, вона не стоїть на Його місці. 
Людина стоїть на своєму місці, часто 
дуже обмеженому. Потрібно знати, що 
іноді нам лише здається, що несправед-
ливість панує. Я вірю в те, що Всемо-
гутній Бог як Справедливий Суддя про-
довжує справедливо контролювати все, 
що відбувається на землі. Свого часу 
патріарх Авраам висловив цю істину, 
звертаючись до Господа такими словами: 
«Не можна Тобі чинити так, щоб убити 
праведного з нечестивим, бо стане пра-
ведний як нечестивий, цього ж не можна 
Тобі! Чи ж Той, Хто всю землю судить, 
не вчинить правди» (Бут.18:25)

Бог ніколи не чинить несправед-
ливо. Ця істина мусить нас підбадьорю-
вати. Іноді ті вчинки, які, на наш погляд, 
видаються несправедливими, насправді 
демонструють акти Господнього право-
суддя і справедливості. Дуже гарно цю 
істину ілюструє одна вигадана історія.

Одного разу Мойсей сидів у гли-
боких роздумах недалеко від джерела. 
Подорожній прийшов до джерела напи-
тися води, але коли нахилився, впустив 
на землю свого гаманця. Вгамувавши 
спрагу, чоловік побрів своєю дорогою. 
Незабаром інший чоловік прийшов до 
джерела, побачив гаманця та й підійняв 
його. Третій мандрівник прийшов до 
води та приліг спочити в затінку. В цей 
час перший перехожий, виявивши, що 
гаманець зник, повернувся до джерела, 
розбудив сплячого (котрий, звичайно 
ж, нічого не знав) і почав вимагати свої 
гроші. Розгорілася суперечка, потім 
бійка і перший чоловік убив іншого. 

Мене втішає, що 
несправедливість 

на землі тимчасова, 
вона з’явилася тоді, 

коли з’явився гріх 
і зникне тоді, коли 

зникне гріх.
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І тут Мойсей заголосив до Бога: «Ось 
бачиш, саме тому люди Тобі не вірять. 
У світі занадто багато зла і несправед-
ливості. Чому Ти дозволив, щоб ман-
дрівник втратив гроші, а потім ще й став 
убивцею? Чому другий чоловік отримав 
гроші та золото просто так? За третім 
взагалі ніякої провини не було. Чому 
його вбили?». Господь відповів: «Гаразд, 
Я поясню тобі. Я не можу робити цього 
кожного разу. Перший чоловік був сином 
злодія. В гаманці були гроші, вкрадені 
його батьком у другого чоловіка, котрий 
знайшовши гаманець, повернув своє 
майно. Третій був вбивцею, свій злочин 
йому вдалося приховати, але вбивця 
поніс заслужене покарання від першого 
мандрівника. Надалі віруй у те, що існує 
зміст і правда у всіх справах на землі, 
навіть якщо ти цього не розумієш».

Насправді таких історій безліч і це 
доводить кілька важливих біблійних 
принципів щодо правильного розуміння 
несправедливості.

Перший принцип — це закон сіяння 
і жнив. Написано: «Не обманюйтеся, 
Бог осміяний бути не може. Бо що 
тільки людина посіє, те саме й пожне!» 
(Гал.6:7) Кожен несправедливий вчи-
нок, який зробила людина, вона сама 

пожне через певний час. Кожен без 
винятку.

Другий принцип — справед-
ливий Господь продовжує контро-
лювати все, що відбувається довкола, 
настільки досконало, що Його увага не 
обмине жодного найменшого прояву 
несправедливості.

Ісус Христос попередив, що людина 
даватиме звіт перед Богом навіть за 
кожне слово. Написано: «Кажу ж вам, 
що за кожне слово пусте, яке скажуть 
люди, дадуть вони відповідь судного 
дня! Бо зо слів своїх будеш виправда-
ний, і зо слів своїх будеш засуджений» 
(Мт.12:36–37).

До речі, Господь справедливо жада-
тиме помсти навіть для звірів, якщо вони 
шкодитимуть людині. Про це написано 
в книзі Буття. Бог промовляє: «Я буду 
жадати вашу кров із душ ваших, з руки 
кожної звірини буду жадати її, і з руки 
чоловіка, з руки кожного брата його, 
Я буду жадати душу людську. Хто виллє 
кров людську з людини, то виллята буде 
його кров, бо Він учинив людину за 
образом Божим» (Бут.9:5–6).

Справедливість Господня абсолютно 
досконала. Про це не слід забувати.

І останнє: нам не потрібно шукати 
помсти і вимагати справедливості. 
Краще довірити ці питання Тому, Хто 
володіє кращою інформацією, ніж ми, 
про все те, що діється у світі. Написано: 
«Не мстіться за себе, улюблені, але 
дайте місце гніву, як написано: В моїй 
владі є помста, — і я віддам, каже Гос-
подь» (Рим.12:19).

А що можна порадити тій 
людині, яка на собі відчула весь біль 
несправедливості?

Повністю зрозуміти того, хто 
постраждав від несправедливості, може 
лише людина, яка сама її зазнала. До 
речі, кричущу несправедливість від 
людей пережив свого часу Ісус Хрис-
тос. У Слові Божому про Спасителя 
написано, що Він постраждав неви-
нно. Тобто, наруга людей над Христом 
була суцільною несправедливістю. 
1 послання Петра 2:19–23: «Бо це 
любе [Богові], коли хто через сумління 
задля Бога терпить скорботи, стражда-
ючи несправедливо… тому що й Христос 
потерпів за нас, полишивши нам при-
клад, щоб ми ішли Його слідами. Він не 
вчинив гріха, і не знайдено омани в його 
вустах; Він, коли був лихословлений, 
не лихословив, страждаючи не погро-
жував, а передавав тому, хто судить 
справедливо».

Христа було покарано 
несправедливо.  

У цьому суть Євангелії.
Коли Ти переживаєш несправедли-

вість — згадуй про Ісуса Христа. Коли 
Христос страждав, Він не погрожував, 
Він передавав все Тому, Хто судить 
справедливо. Цього Бог очікує також 
і від нас. Він бажає, щоб ми переда-
вали суд Йому. Це зовсім не означає, 

Повністю зрозуміти 
того, хто 

постраждав від 
несправедливості, 

може лише людина, 
яка сама її  

зазнала



15Е ф і р  н а  п а п е р і

що ми не повинні дотримува-
тися законів, наприклад, коли 
бачимо грабіжника, то не слід 
заявляти в міліцію. Йдеться не 
про це. Мається на увазі, що 
нам не слід мститися за себе. 
Тому що Ісус Христос не робив 
цього.

Що ж реально порадити 
людині, яка постраждала від 
несправедливості?

По-перше, спробуй погля-
нути на ситуацію з Божої 
точки зору. Уяви, як сприй-
має ситуацію, у котрій ти 
опинився, Господь. Що Він 
думає про це? Як це поєдну-
ється з Його справедливістю? 
Можливо, твоє бачення упе-
реджене. Можливо, я звину-
вачую Бога в несправедли-
вості, а, насправді, через ці 
обставини, навпаки, Господь 
демонструє Свою справедли-
вість. Можливо, хтось, хто, на 
твій погляд, страждає несправедливо — 
у цей час пожинає те, що колись посіяв. 
Бо ж так і написано: «Не обманюйтеся, 
Бог осміяний бути не може. Бо що тільки 
людина посіє, те саме й пожне!» А, мож-
ливо, ти сам пожинаєш те, що посіяв. 
Наша проблема полягає у тому, що ми 
не бачимо цілісної картини, а лише її 
клаптик, на якому нас вражає неспра-
ведливість. Але Господь бачить усю 
картину життя людства, і тому в Нього 
може бути зовсім інше уявлення про 
справедливість у тій чи іншій ситуації.

По-друге, поміркуй про те, що, мож-
ливо, очевидна на твій погляд неспра-
ведливість насправді є демонстрацією 
Божого довготерпіння. Господь добре 
розуміє, що довкола чиниться неспра-
ведливість, але Він бачить більше 
несправедливості, ніж ми можемо собі 
уявити. Бог знає також про мою і твою 
несправедливість, яка існує, можливо, 
лише на рівні думок, але це також гріх. 
Згідно з Його абсолютною справедли-
вістю всі, хто чинить несправедливість, 
мають прийняти заслужене покарання. 
Всі без винятку. Й тому, коли Бог тер-
пить несправедливих, то Він терпить 
всіх без винятку: тих, хто чинить велику 
несправедливість і малу. Й Господь дає 
шанс також і тим, хто вбиває. Ці люди 
теж можуть покаятися. В Слові Божому 

написано: «Не бариться Господь із обі-
тницею, як деякі вважають це барінням, 
але вам довготерпить, бо не хоче, щоб 
хто загинув, але щоб усі навернулися до 
каяття» (2Пт.3:9). А коли час Божого 
довготерпіння закінчиться, настане 
справедливий Господній суд. До цього 
потрібно бути готовими.

І, нарешті, останнє: проаналізуй 
своє власне серце на наявність у ньому 
несправедливості. Досить часто, спосте-
рігаючи за вадами та несправедливими 
вчинками людей, ми забуваємо про свої 
власні проблеми. Якщо у моєму серці 
поселилися ненависть, злість та образа, 
я не можу дати правильної оцінки тим, 
хто оточує мене. Я буду звинувачувати 
Господа та ближніх, всіх, кого лише 

можна. Біблія каже про це так: «Чому ж 
бачиш скалку, що в оці твого брата, 
а колоди, що в твоїм оці, не відчуваєш? 
Або, як скажеш своєму братові: Дай 
витягну скалку з твого ока, коли ось 
колода в твоєму оці? Лицеміре, вийми 
спочатку колоду зі свого ока, а тоді 
побачиш, як вийняти скалку з ока брата 
твого» (Мт.7:3–5).

Щоб вирішити питання глобальної 
несправедливості, насамперед необхідно 
розв’язати власні проблеми. Поміркуй: 
чи завжди ти ставився справедливо до 
членів своєї сім’ї, дітей, дружини або 
чоловіка? Чи завжди ти був справедли-
вим у стосунках з роботодавцями або 
підлеглими? Можливо, твоє сумління 
підказує тобі, що є речі, у яких тобі 
потрібно покаятися, як перед своїми 
ближніми, так і перед Богом.

Потрібно знати одну важливу істину: 
Господь не лише Справедливий, Він 
також Милосердний і Люблячий Бог. 
Він готовий простити твої гріхи і очис-
тити твоє серце.

Я порадив би тобі поспішити до 
Христа, щоб дістати звільнення і через 
відродження розпочати нове життя 
у праведності й святості…

Наша проблема 
полягає у тому, 
що ми не бачимо 
цілісної картини, 

а лише її клаптик, 
на якому нас вражає 
несправедливість.



НОВОРІЧНИЙ

Земля, як стрілка, повний оберт
Зробила в просторі за рік,
А з нею й ми усі немов би
Пройшли дороги певний лік.

Яким він був — той час, що стрімко
Пролинув, зник у небуття,
Перегорнувши знов сторінку
У книзі нашого буття?

Чого навчив нас рік минулий?
Чи ми хоч трішки підросли?
Чи, навпаки, десь там поснули
І залишились, як були?

Чи хочу я сьогодні щиро
Богу віддати повний звіт,
Щоб далі йти у Його мирі
За моїм Господом услід?

Василь Котик

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Когда рождается ребенок,
Радости нет конца,
Так и для Иосифа с Марией,
И для небесного Отца.

Чета знала, кого ждала:
Ангел небесный всё предсказал.
Имя младенцу уже было дано,
А в это время мир весь спал.

Да, нам родился мира Спаситель!
Слава, хвала Тебе, Отче!
Пусть возродятся сердца все людские,
Открой глухим уши, слепым — очи.

Подойдем поближе к яслям —
Богу поклониться.
В жизни важно послушаньем
В Церковь Божью влиться.

Любовь Протас

* * *

В далекі роки і століття,
Коли ще тебе не було,
Стурбоване долею світу,
Світло на землю прийшло.

Родився Ісус не в палаці,
А в яслах для жуйних тварин.
У службі, повчаннях і праці
Себе проявив Божий Син.

Не було на світі людини,
Якої би Він не любив,
Тому-то її всі провини
Ісус на хресті залишив.

Родився, щоб дати свободу,
Спасіння тобі і мені.
Лиш той, хто живу любить воду,
Той житиме довгії дні.

В чиєму народиться серці,
Там визріють добрі плоди.
Той житиме з Ним у безсмерті
В потоках живої води.

Григорій Горошок

16 П о е т и ч н а  с т о р і н к а



1. Вопрос очень ёмкий и непростой. 
Мое мнение — лишь один штрих в огромном 
вопросительном знаке.

Бог допускает случиться злу, потому что 
наша планета — это царство зла, к сожалению. 
Это — первое. «Смотрите, не ужасайтесь, ибо 
надлежит всему тому быть», — говорил Иисус.

Второе: человек, получив от Бога свобод-
ную волю и право выбора, избрал путь вражды 
с Богом.

Третье: человечество живет без Бога, 
несмотря на то, что на планете насчитывается 
около 2,3 миллиардов христиан. И здесь надо 
признать с горечью, что мы, как Церковь, пере-
стали быть «светом» и «солью» для мира. Сто-
ит только посмотреть комментарии верующих 
в соцсетях и сразу можно заметить: мы потеря-
ли самое главное — то, что должно отличать 
нас от людей, не знающих Бога, — любовь. Мы 
перестали понимать, вмещать и прощать друг 
друга. В своём труде «Почему Бог допускает 
войны» богослов П. Рогозин писал: «В своём 
многовековом отступничестве от Бога человек 
дошёл до таких пределов, когда он должен или 
покаяться и обратиться к Богу, или окончатель-
но погибнуть от собственного безумия». Слова, 
написанные много лет назад, очень актуальны 
сегодня.

Но, как было всегда, страдания пробужда-
ют внутри нас то скрытое, что не проявилось 
бы в других обстоятельствах. Наш народ полю-
бил свою земную родину. Люди откликаются 
на чужую беду. По данным недавнего соцо-
проса, который проводился в 110 населенных 
пунктах во всех областях Украины, почти 80% 
жителей нашей страны помогали украинской 
армии и переселенцам. К сожалению, нет пока 

статистики о том, сколько среди этих 80% 
христиан. А последователи Христа первыми 
откликнулись на призыв о помощи. И никого 
не волновала принадлежность к той или иной 
конфессии. Христиане первыми начали при-
нимать беженцев из Крыма и потом из зоны 
АТО; первыми собирать помощь, вывозить 
людей из зоны боевых действий, рискуя своей 
жизнью. Многие уже долгое время собирают 
продукты, одежду, лекарства, деньги, чтобы 
пожертвовать нуждающимся. Бригады верую-
щих строителей работают на восстановлении 
жилья. И помогают не только своим по вере. 
Когда пришла беда и понадобилась помощь, то 
христиане начали воплощать в реальные дела 
призыв Господа любить ближнего. Церковь 
Иисуса Христа показала себя воистину такой, 
какой она должна быть. Вот такую церковь — 
живую, действенную, жертвенную — я люблю.

Эта ситуация также заставила многих хрис-
тиан проснуться от духовной спячки и начать 
молиться искренне, от всего сердца, понимая, что 
только Бог может остановить эту бессмысленную 
войну. Происходящее также заставило нас пере-
смотреть ценности в жизни. Ведь в один момент 
можно остаться без всего, во что мы вкладываем 
свою жизнь, время, деньги. Лично мне в этой 
ситуации стали очень понятны слова Христа о том, 
что наше сокровище не здесь, не на земле — оно 
должно быть в нашем сердце. Чтобы, оставшись 
без ничего, мы могли сохранить целостность 
своего внутреннего человека.

2. Реагировать на происходящее, на мой 
взгляд, нужно исполнением в буквальном 
смысле повелений Христа — накормить, одеть, 
приютить, посетить, утешить, ободрить, дать 
надежду. Сейчас именно то время, когда цер-

ковь может раскрыть свой потенциал и открыть 
двери молитвенных домов для людей извне, 
чтоб принять, как своих братьев, тех, кто дума-
ет иначе. А это довольно трудная задача.

3. Мы стараемся, чтобы передачи 
были актуальными, поэтому сейчас часто 
говорим в них о церкви во время войны. Да, 
от этого противостояния все устали. Но мы не 
можем молчать о наших братьях и сёстрах, 
которые пережили или ещё переживают ужасы 
войны. Война несёт огромные страдания. 
А страдания — это экзамен на всю нашу хрис-
тианскую жизнь. Это как апогей, вершина всего 
того, что мы знали в теории. Страдания броса-
ют вызов нашему многолетнему христианскому 
опыту, требуя показать сейчас, чему мы научи-
лись. Страдания переворачивают устоявшееся 
мировоззрение, заставляют переосмыслить всё 
заново, делают нас другими. Об этом и говорим 
в наших передачах.

4. Анализируя 2014 год, могу выделить 
не отдельное незабываемое событие, а, ско-
рее, процесс. Ряд ситуаций показал, что в мой 
внутренний мир, наконец, пришло полное 
исцеление от травмы, связанной с рождением 
ребенка-инвалида. Я нашла для себя многие 
(не все!) ответы на мучившие меня вопросы, 
связанные с проблемой страданий в жизни хрис-
тиан. И, оглядываясь назад, благодарю Бога за 
этот трудный путь. Потому что такой бесценный 
духовный опыт не получишь иначе. Именно это 
осознание полного и окончательного исцеления 
и было для меня особым прикосновением Бога 
в прошедшем году.

5. Пастор из Донецка сказал в интер-
вью нашей студии: «Мы, находясь здесь, 
смотрим не на трудности, а на возможности, 
которые Бог даёт». Это сильные слова, слова 
веры, особенно если знать, в каких условиях 
они сказаны. Друзья, какие бы обстоятельства 
ни были у вас в жизни, смотрите не на труднос-
ти, а на возможности, которые даёт Бог.

А также оставляю как пожелание слова 
апостола Петра, дающие надежду: «Дорогие 
мои, пусть вам не кажется странным то, что вам 
приходится терпеть мучительные испытания, 
не считайте это чем-то странным. Наоборот, 
радуйтесь, что вы участвуете в страданиях 
Христа, тогда и в День явления Его славы буде-
те радоваться и ликовать». (1Пет. 4:12–13, 
современный перевод РБО)

Ольга Шевелєва:
1. Як Ви гадаєте, чому Бог допустив 

трагічні події в Україні?
2. Як, на Вашу думку, потрібно реагувати 

на трагедію, що відбувається в нашій 
державі?

3. Про що останнім часом Ви найбільше 
говорите у своїх передачах?

4. Яка незабутня подія сталася з Вами 
2014 року, що по-особливому показала 
Вам присутність Божу у Вашому 
житті?

5. Ваші побажання читачам журналу 
«Антена» та слухачам ТрансСвітового 
Радіо.
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Наталя Шаталова:
То, что происходит в нашей стране, — 

это не просто печально, это страшно! 
Никогда бы не подумала, что буду свиде-
телем таких событий. Происходящее — не 
что иное, как исполнение слова Божьего: 
«Когда же услышите о войнах и смятени-
ях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит 
быть прежде; но не тотчас конец. Тогда 
сказал им: восстанет народ на народ, 
и царство на царство…» (Евангелие от 
Луки 21:9,10) Общаясь с верующими 

людьми, понимаю: всё происходящее 
заставляет думать, пересматривать свои отношения со Христом. Как ска-
зал один брат по вере: «Данная ситуация помогает быть ближе к Иисусу, 

быть горячим, а не тёплым». Бог подарил нам свободу. Люди спокойно 
могут посещать церковь, иметь Библию, свидетельствовать о Христе, дети 
посещают воскресные школы, христианские лагеря. Никого за это в нашей 
стране не арестовывают и не отбирают имущество. Вот мы, христиане, 
и расслабились. У нас вдоволь Библий, мы не спешим заучивать места 
Писания наизусть. Мы имеем различные переводы, но не углубляемся 
в Слово. Ещё я наблюдаю, сколько обид и непрощения в сердцах моих 
братьев и сестёр по отношению друг ко другу. Происходящее просто 
встряхнуло нас. Когда раньше возносилось столько молитв на площадях, 
круглосуточно в поместных церквях о нашем народе, стране и правитель-
стве? Но всё это не будет иметь силы, если мы не захотим прощать друг 
друга. «Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, 
что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди 
и принеси дар твой» (Евангелие от Матфея 5:23,24). Думаю, Господь учит 
нас, особенно тех, кто знает Христа, полностью доверять Ему, какие бы 

1. На некоторые вопросы отве-
чать очень сложно. Важно посмотреть 
на всю происходящую ситуацию глаза-
ми Бога. Между людьми (творением) 
и Богом (Творцом) есть очень боль-
шая разница. Мы оцениваем практи-
чески любую ситуацию, оглядываясь 
назад и принимая во внимание опыт 
прошлого и настоящего. Бог же знает 
ещё и будущее. То есть, пытаясь дать 
ответ на вопрос, почему Бог допускает 
то или иное, мы смотрим в прошлое. 
А Бог мог допустить эту ситуацию, 
глядя в будущее. Какие уроки лично 
я извлек из сегодняшней ситуации? 
Война снимает маски. Не только на 
уровне государств, но и на уровне 
людей. Более того, ситуация открыла 
также сущность многих христиан. 
Я не возьму на себя ответственность 
судить кого-либо, но хочу поблаго-
дарить всех тех, кому не всё равно. 
Мы часто говорим, что Бог любовь 
к людям проявляет через нас. Так вот, 
события в Украине — это возмож-
ность стать тем самым инструментом 

в руках Бога. Война на востоке — это 
не только испытание для Украины 
и для патриотов, но также испытание 
для церкви и каждого, кто называется 
христианином. Сегодня у церкви есть 
такой уровень доверия, какого не 
было на протяжении всей истории 
независимой Украины. Сумеем ли 
мы оправдать ожидания украинцев 
сегодня? Сумеем ли мы донести 
самое важное послание о спасении? 
Сумеем ли мы заложить христианские 
ценности в нашем обществе, начиная 
с нашей семьи, соседей, дома, улицы? 
Если ответ будет «Да», тогда, воз-
можно, он станет одним из ответов 
на вопрос «Почему Бог допустил эту 
ситуацию?».

2. Для того, чтобы реагировать 
так или иначе на ситуацию, первым 
делом нужно определиться: обяза-
тельно иметь собственную позицию, 
но не политическую и не фанатичную, 
а взвешенную духовную позицию. 
Павел, обращаясь к церкви в Корин-
фе, говорил о том, что духовный 

человек, в отличии от душевного, 
способен судить обо всём. Если 

бы мне пришлось сегодня искать 
аналогии душевного человека, 
то я бы сказал, что это тот, кто 
смотрит на конфликт исключи-
тельно глазами СМИ и своими 

чувствами. И таких людей сегодня 
в России и Украине подавляющее 
большинство. А духовные люди 
имеют разум Христов. Духовные — 

не означает «те, кто ходит в цер-
ковь», духовные — это «умеющие 
анализировать происходящие на 
основе Слова Божьего и познаний 
духовного мира». Мы ведь знаем 
из истории израильского народа, 
когда с ними начинали происходить 
военные конфликты — в то время, 
когда они отворачивались от Бога. 
Если мы — люди, любящие Бога, 
нам нужно сегодня направить наших 
близких, друзей, знакомых к Богу. 
Как это сделать? Служить людям, как 
это делал Христос. Подумайте о том, 
что когда Христос пришёл в этот мир, 
тут не было ни одной церкви и ни 
одного христианина. То есть Он начал 
служить духовно невозрожденным 
людям, принес изменения в их жизни, 
основал церковь. Не сторонитесь 
того, что сегодня происходит, но 
наоборот — служите людям так, как 
Бог вам открывает.

3. Война забирает жизни людей. 
Но не только она. Время также заби-
рает жизни. Даже если вы не окажи-
тесь в зоне АТО, рано или поздно ваша 
жизнь, как и моя, тут на земле прекра-

тится. А единственный путь к вечной 
жизни — Христос. Вот именно о нем 
мы и говорим в наших передачах. Без-
условно, сегодня мы не можем вести 
себя так, будто ничего не происходит, 
наши передачи изменились, но в тоже 
время нам нужно говорить о спасении 
даже в это время. Особенно в это 
время! Я верю, что наши передачи 
слушают и солдаты, и переселенцы, 
и, возможно, даже боевики. Война 
несет скорбь, а Христос приносит 
радость и надежду для каждого, кто 
призовет Его имя.

4. Запоминающихся событий 
в 2014 году было много. Я говорю так 
не потому, что не могу вспомнить или 
выделить какое-то одно, а потому, 
что их было на самом деле много. 
К примеру, Бог ободрял меня, когда 
я видел, как люди, не общавшиеся 
с родителями годами, после покаяния 
снова восстанавливали свои отно-
шения. Ещё я видел, как Бог менял 
страну и отвечал на молитвы. Бог нео-
днократно проговаривал ко мне через 
пророчества, написанные в Ветхом 
Завете, которыми я делился с людьми 
и которые по-своему исполнялись 
в наших реалиях. Мне есть за что бла-
годарить Бога, потому что моментов 
Его особого присутствия было много.

5. Пожелание слушателям и чита-
телям? Любите Бога! Просто любите 
Бога! А эта любовь покажет вам, как 
действовать дальше, она научит вас 
доверять Господу, она откроет ваши 
дары и таланты, поможет служить 
нашему народу сегодня!

Василь Карпяк:
1. Як Ви гадаєте, чому Бог допустив трагічні 

події в Україні?
2. Як, на Вашу думку, потрібно реагувати на 

трагедію, що відбувається в нашій державі?

3. Про що останнім часом Ви найбільше говори-
те у своїх передачах?

4. Яка незабутня подія сталася з Вами 2014 
року, що по-особливому показала Вам при-
сутність Божу у Вашому житті?

5. Ваші побажання читачам журналу «Антена» 
та слухачам ТрансСвітового Радіо.
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1. За последнее время, мне 
кажется, украинцы стали более 
сплочёнными и патриотично 
настроенными. Но не потому, что 
стали крепить украинские флаги 
на машинах и перекрашивать 
все заборы. Согласна, что это 
красиво и нужно. Но хочется 
выделить то, что за это время 
я ещё никогда так не ощущала 
единства в Боге за нашу страну, 
как в этом году. Не помню, чтобы 
я раньше так много молилась 
и плакала об Украине. Именно 
эти трагические события научили 
меня быть сострадательной, 
говорить больше о надежде, 
научили меня быть более сми-
ренной перед Богом.

2. Я помню свои переживания 
и тревогу в сердце, когда всё 
вокруг бушевало. Но стоило мне 
прийти в церковь на молитву, как 
всё утихало. Приходила ясность, 
всё казалось уже не такими 
безвыходным. Я понимаю, что мы, 
как христиане, имеем огромную 
силу в молитве. Именно в ней 
мы находим ответы и исцеление 
сердца. А самое важное — то, что 
молитвы всегда приносят плод. 
Я многого не понимаю, но вместе 
с пророком Аввакумом повторяю 
себе: «Хотя бы не расцвела 
смоковница и не было плода на 
виноградных лозах, и маслина 
изменила, и нива не дала пищи, 
хотя бы не стало овец в загоне 
и рогатого скота в стойлах, — но 
и тогда я буду радоваться о Гос-
поде и веселиться о Боге спасения 
моего. (Ав.3:17–19)

3. Поэтому и в передачах я ста-
раюсь больше говорить о надежде 
в Боге.

4. Прошедший год был очень 
нелёгким и для нашей страны, и для 
моей семьи. Отцу в марте поста-
вили страшный диагноз — рак 
желудка. Когда по телефону мне 
мама сообщила новость, конечно, 
в сердце была тревога. Но я убеди-
лась в одном: Бог в такие моменты 
проявляет Свою заботу через 
других людей. Он показывает, что 
всегда будет рядом и поможет во 
всём. Он даёт такой мир сердцу, 
как никто не может дать. Я благо-
дарна Господу, что Он использовал 
меня в этих трудностях: в Киеве 
отцу сделали операцию и сейчас 
он время от времени приезжает 
на обследования. Я благодарна 
Богу, что Он ещё раз показал мне, 
каких я имею друзей. Это люди, 
с которыми вместе смеялась и пла-
кала, с которыми узнала что такое 
отчаяние, поражение и победа. Да, 
нелегко было, но сейчас я пойму 
многих, кто находится в подобной 
ситуации — когда не знаешь 
ответа…

5. Я бы хотела оставить 
пожеланием один из моих любимых 
стихов — Псалом 61:6: «Только 
в Боге успокаивайся, душа моя, 
ибо на Него надежда моя». Когда 
в моей душе царит мир Божий, 
тогда ничего меня не беспокоит, 
не разочаровывает, не заставляет 

сомневаться. И я спокойно сплю. 
Когда с Богом общаешься каждый 
день, тогда так хорошо на душе. 
Я бы сказала, что тогда наслажда-
ешься жизнью и счастьем. Тогда 
видишь смысл жизни и понимаешь 
многое, что происходит вокруг 
тебя. Я думаю, каждый наш слуша-
тель помнит моменты, когда надеж-
да на Бога была тем единственным, 
что давало силы идти дальше. Год 
назад у нас было особое настрое-
ние. Мы радовались, что в нашей 
стране нет войны. Всё было тихо 
и спокойно. За это мы благодарили 
Бога. За небольшой отрезок вре-
мени так много плохого случилось, 
что даже не верится, что такое 
могло произойти в нашей Украи-
не. Порой становится жаль себя 
и близких людей, что с нами про-
исходят такие печальные события. 
Но самое важное — то, что Бог 
остаётся неизменным в Своих обе-
щаниях, неизменным в справедли-
вости и надёжности. В этом году 
многие из нас научились щедро 
давать тому, кто нуждается, быть 
помощью там, где боль. Научились 
каждый день стоять в молитве за 
нашу страну. Ведь только в Боге 
мы понимаем, что значит мир 
и покой. Желаю себе и каждому: 
ищите покоя для вашего сердца 
только в Боге. И надейтесь только 
на Него. Он не оставит, не забудет 
и не пройдёт мимо наших слёз.

ситуации не случались. А ещё Он показывает нам наши сердца: что напо-
лняет моё сердце, за что или за кого я держусь. И, конечно же, Он желает, 
чтобы мы прощали; если мы — Его дети, то как иначе?

Как же мне, как верующему человеку, реагировать на сложившуюся 
ситуацию? Прежде всего — искать мира в своём сердце. Не безразличия 
или равнодушия, а Божьего мира, «который превыше всякого ума соблю-
дет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Филиппийцам 
4:7). Когда мы обретаем мир, то становимся носителями совершенного 
мира и можем дарить этот мир окружающим, хотя это и не просто. Вы 
не обретёте мир, если не простите обидчика или себя. Просите Господа, 
чтобы Он помог вам простить ваших обидчиков. Вспомните о том, что 
и вас Господь простил, и не будьте фарисеем, который считал себя лучше 
мытаря.

В августе 2014 года мне одна незнакомая бабушка подарила букет 
цветов. Просто так. В этом я увидела любовь Бога и была счастлива… 
Утешайтесь Господом и Его бесценным Словом. Старайтесь изо всех сил 

остаться верным Ему, а когда сил нет — просите у Него. Делайте добрые 
дела: люди во все времена нуждались в них. Наше время — не исключе-
ние. «… алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Евангелие от 
Матфея 25:35,36).

«Но как жить, — скажете вы, — если потерял жилье, работу, близко-
го человека или просто смысл жизни?» Продолжать надеяться на Господа! 
Существует всем известная поговорка: «Надежда умирает последней». 
А наша надежда — на Бога, она не может умереть!!! Будем учиться у про-
рока Аввакума прославлять нашего Господа. Мне нравится восточный 
перевод: «Даже если инжир не расцветёт, и не будет винограда на лозе, 
если оливы не принесут плода, и поля не дадут урожая, если не останется 
овец в загоне и волов — в стойлах, я всё равно буду радоваться Вечному 
и ликовать о Всевышнем, моём Спасителе» (Аввакум 3:17,18)

Наталя Іщенко:
1. Як Ви гадаєте, чому Бог допустив 

трагічні події в Україні?
2. Як, на Вашу думку, потрібно реагу-

вати на трагедію, що відбувається 
в нашій державі?

3. Про що останнім часом Ви най-
більше говорите у своїх передачах?

4. Яка незабутня подія сталася з Вами 
2014 року, що по-особливому показала 
Вам присутність Божу у Вашому 
житті?

5. Ваші побажання читачам журналу 
«Антена» та слухачам ТрансСвітового 
Радіо.
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Питання «чому?», вза-
галі, дуже важке, тому що 
відповідь на нього не може 
бути однозначною: у кож-
ного вона своя. Адже Бог 
однією ситуацією досягає не 
однієї цілі. Кожна людина має 
свій духовний рівень, і саме 
на цьому рівні Господь пра-
цює з нею. Тому і на питання 
«чому?» кожен має відповісти 
сам собі з огляду на те, з чим 
конкретно в серці та житті працює Бог зараз. Зви-
чайно, звинувачувати когось — людину, владу, 
іншу країну — набагато легше, аніж наводити лад 
у власних думках, словах, вчинках.

Читаючи Біблію, зокрема Старий Заповіт, 
я особисто зауважую, що Господній народ зазна-
вав воєн, як правило, тому, що люди відходили, 
відверталися від Бога. Звичайно, не можна не 
замислитися про те, що свобода віросповідання 
в Україні, певною мірою, розслабила християн і не 
спонукала шукати Господа тих, хто особисто ще 
не знає Спасителя. Тому на сьогоднішню трагедію 

в нашій державі, на мою 
думку, потрібно реагу-
вати, передусім, щирим 
покаянням перед Богом 
і наверненням до Нього. 
Найбільш актуально 
сьогодні зробити аналіз 
вмісту власного серця, 
власної душі, якомога 
швидше позбавитися 
від того, що віддаляє 

від Бога і повернутися до 
справжньої віри, істинного поклоніння і любові до 
Господа та ближнього.

Саме цей внутрішній аналіз, внутрішня пере-
вірка наявні сьогодні і в моїх думках, і в розмовах 
з іншими, і в передачах. Я впевнена, що життя 
кожної людини обумовлене її духовним станом 
і ставленням до Бога. Ось на що зараз потрібно 
звернути особливу увагу. Це те, що може змінити 
кожен, за що відповідальний кожен. Не звинувачу-
вати когось, а дивитися на себе.

Особливим благословенням для мене став 
проект «Твій шанс на відродження». Теми, які ми 

обговорювали, чудово допомагали мені перегля-
дати себе і звільнятися від того, що гальмувало мій 
духовний розвиток. І ще одна подія особливо впли-
нула на мене цього року. Нещодавно я дізналася 
про те, що відійшов у вічність мій рідний батько. 
Я втратила зв’язок із ним багато років тому і навіть 
не знала, чи живий він. Але потрясінням для мене 
було повідомлення не про смерть, а насамперед 
про те, що тато відійшов у вічність, примирившись 
із Богом…

У новому році дуже хочеться кардинальних 
змін у людських серцях, у сім’ях, суспільстві, країні. 
Тому моїм побажанням будуть слова, записані 
в Біблії: «Якщо… впокоряться люди Мої, що над 
ними кличеться Ім’я Моє, і помоляться, і будуть 
шукати Ім’я Мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то 
Я вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую 
їхній Край!» (2Хр.7:14). І ще одне місце: «А тепер 
помудрійте, царі, навчіться ви, судді землі: Служіть 
Господеві зо страхом, і радійте з тремтінням! 
Шануйте Сина, щоб Він не розгнівався, і щоб 
вам не загинути в дорозі, бо гнів Його неза-
баром запалиться. Блаженні усі, хто на Нього 
надіється!»(Пс.2:10–12).

1. Однозначного ответа относительно при-
чин происходящего в Украине быть не может. Но 
я думаю, ни для кого не секрет, что мы живем 
в последнее время. Признаки последнего времени 
мы видим в Слове Божьем: «Когда же сидел Он на 
горе Елеонской, то приступили 
к Нему ученики наедине и спро-
сили: скажи нам, когда это будет? 
и какой признак Твоего при-
шествия и кончины века? Иисус 
сказал им в ответ: берегитесь, 
чтобы кто не прельстил вас, ибо 
многие придут под именем Моим, 
и будут говорить: «Я Христос», 
и многих прельстят. Также 
услышите о войнах и о военных 
слухах. Смотрите, не ужасайтесь, 
ибо надлежит всему тому быть, 
но это ещё не конец: ибо восста-
нет народ на народ, и царство на царство; и будут 
глады, моры и землетрясения по местам; всё же 
это — начало болезней. Тогда будут предавать вас 
на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы 
всеми народами за имя Моё; и тогда соблазнятся 
многие, и друг друга будут предавать, и вознена-
видят друг друга; и многие лжепророки восстанут, 
и прельстят многих; и, по причине умножения 
беззакония, во многих охладеет любовь; пре-
терпевший же до конца спасётся. И проповедано 
будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, 
во свидетельство всем народам; и тогда придет 
конец» (Матф.24:3–14).

Частично это уже сбывается. «Претерпевший 
до конца спасётся».

2. Лично я стараюсь воспринимать все 
события как испытание от Бога и проходить его 
с твердой верой.

4. О Божьем присутствии 
могу сказать одно: я каждый 
день его ощущаю в своей жизни, 
потому что служение христиани-
на невозможно без направляю-
щей Божьей руки. И это ведение 
и руководство Господа мне 
дороже всего.

5. Благодарение Богу за всё, 
что Он допускает в нашей жизни. 
Мы живем в очень непростое 
время. И я точно знаю, что Бог 
держит в Своих руках весь мир 

и, конечно же, нашу Украину. 
Поэтому, несмотря на все трудности, потери, 
испытания и искушения, мы должны остаться 
верными. Меня очень воодушевляют слова про-
рока Аввакума: «Хотя бы не расцвела смоковница 
и не было плода на виноградных лозах, и маслина 
изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало 
овец в загоне и рогатого скота в стойлах, — но 
и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться 
о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя: 
Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои 
возведёт меня!» (Авв.3:17–19).

Олена Мазур

Олександр Боровик:

1. Раніше ми щодня дякували Господу 
за мир у нашій державі. Але частіше це було 
схожим на формальність. Тепер же, коли ворог 
напав на Україну, коли стріляють і чути вибухи, 
ми оцінюємо те, що досі мали й щиро та слізно 
просимо Господа про мир. Біблія розповідає: 
коли народу загрожувала небезпека, то всі 
в повному смиренні просили в Бога милості.

Коли приходить лихо, всі шукають безпеч-
ного місця. Якщо місту загрожує ураган, найкра-
ще сховатися в підвалі. Якщо ти загубився в лісі, 
притулком тобі може стати будиночок лісника. 
Пророк Наум пише, що Господь — притулок 
для нас у важкі часи (Наума 1:7). Всевишній 
охороняє тебе. Коли тобі буває страшно, говори 
з Богом. Коли приходить біда, ти завжди можеш 
звертатися до Господа.

Інколи життя нагадує шторм — нас жбур-
ляють вітри нещасть, горя та стресів. Де шукати 
помочі? Коли учні Ісуса опинилися серед бурі, їм 
здалося, що Спасителеві байдуже. Але Христові 
послідовники все ж знали, до Кого звертатися. 
І Господь явив Свою велику силу, приборкавши 
стихію.

Проте не завжди Ісус миттєво заспокоює 
бурю. І нам, як першим учням, інколи здається, 
що Йому байдуже. Щоб приборкувати свої 
страхи, ми можемо розмірковувати з вірою про 
те, Хто такий Бог, і що Він спроможний зробити. 
Ми можемо шукати в Ньому притулку, і в Ньому 
знаходити силу для того, щоб будувати свої 
стосунки на благодаті. Можемо завжди покла-
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1. Пожалуй, это самый сложный вопрос, 
на который у меня даже год спустя нет чёткого 
ответа. Но если разбить этот ответ на области 
понятного и ещё не осмысленного, то с уверен-
ностью смогу ответить лишь на его часть. То, что 
происходит в Украине — это суд Божий. Если мы 
будем читать внимательно книгу пророка Иеремии, 
то поймём, что война, голод и нужда приходят 
только по одной причине — ИДОЛОПОКЛОНСТВО. 
В жизни христиан, жителей Украины множество 
идолов, которые, подобно кукушкиным птенцам, 
вытолкнули из нашего сознания всё Божественное, 
уверенно обосновавшись в нашей жизни. Видимых 
идолов Украина или сбросила, или выгнала за свои 
пределы. Но большинство невидимых никуда не 
исчезли, выступая теперь под патриотической 
личиной. Мы помним замечательные слова апосто-
ла Иоанна, который предупреждал: «Дети, храните 
себя от идолов».

2. Есть два пути решения проблемы. Первый — 
это покаяние. Только через признание себя обманутым 
и заблудшим мы придём к исцелению земли и души. 
Только через раскаяние в грехе идолопоклонства 
мы сможем изгнать из нашего сознания, из церквей 
и страны всех лжепророков и идолов.

Есть ещё один путь. И, 
на мой взгляд, некоторые 
из наших церквей уверенно 
ступили на него, как на един-
ственно верный. Это закрыть 
глаза и уши. И… громко петь. 
Эрвин Люцер в своей книге 
«Крест Гитлера» описывает 
воспоминание одного немца: «Я 
жил в Германии во время Холо-
коста. Я считал себя христиа-
нином. Мы слышали рассказы 
о том, что происходило с еврея-
ми, однако старались держаться 
от всего этого подальше. Ну что мы могли сделать? 
За нашей маленькой церковью проходила желез-
ная дорога, и каждое воскресное утро мы слышали 
далёкий свисток, а затем стук колёс по рельсам. Мы 
приходили в волнение, слыша плач, долетавший 
из проходящего поезда. Мы понимали, что в этих 
вагонах, как крупный рогатый скот, перевозили 
евреев! Этот свист звучал неделя за неделей. Мы 
уже боялись слышать стук этих колёс, потому что 
знали, что услышим и плач евреев на пути в лагерь 
смерти. Их крики мучили нас. Мы знали время 

прибытия поезда и, когда 
раздавался свисток, 
начинали петь гимны. В то 
время, когда поезд про-
езжал мимо нашей церкви, 
мы пели громче. Если до 
нас долетали крики, то мы 
пели ещё громче, и вскоре 
их уже не слышали»…

Поэтому сегодня 
церковь должна опред-
елиться: какой путь она 
выберет?

3. В своих передачах мы говорим о том, 
что сегодня происходит с церковью Иисуса Христа. 
Программа «Маяк надежды» стала отображением 
тех реалий и вызовов, с которыми сталкивается 
церковь на востоке. Я вижу реакцию людей, 
и это даёт уверенность, что сегодня и церковь, 
и ТрансМировое радио, как никогда, близки 
к своему прямому предназначению — проповедь 
Евангелия и служение людям. Сегодня мы говорим 
о том, что, пожалуй, стало намного актуальнее 
войны — об участии Бога во всём, что происходит 
в мире. В период, когда кажется, что Бог забыл 
нас, мы выходим в эфир с посланием о всевластии 
и могуществе Господа.

4. 2014 год, несмотря на его трагический 
контекст, принёс моей семье ряд незабываемых 
благословений. Прежде всего — это работа в ТМР. 
Сегодня я вижу, что каждый из нас делает своё 
важное дело, и милость Божья в том, что я могу 
приобщиться к этому делу. Ещё я благодарю 
Бога за то, что я и моя семья живы и находимся 
в своём доме, на своей земле. В другое время я бы 
внутренне посмеялся над таким сентиментальным 
заявлением. Но сегодня, работая среди беженцев 
и войны, приезжая из очередной командировки, 
понимаешь ценность сказанного выше заявления. 

И за это слава Богу!

5. Хочу пожелать всем: не жди-
те помощи извне. Только вы и Бог 
можете изменить мир вокруг себя. 
Никто и никогда не будет делать за 
вас вашу работу. Вы можете пря-
таться от проблемы, можете стенать 
на судьбу, но никто не понесёт вместо 
вас ваше бремя. Вместе с вами — да! 
Но не вместо вас. Почему-то я верю, 
что когда мы научимся отвечать за 
свои поступки и брать на себя ответ-
ственность — идолы, в которых верят 

многие наши друзья и соседи, сами 
покинут наш многострадальный регион. А вместе 
с ними уйдут война, голод и болезнь.

Ростислав Бабенко

датися на Всемогутнього, Премудрого і Люблячого 
Господа. Він ніжно й міцно тримає нас серед штор-
мів і надійно проводить через небезпеку.

2. Любий читачу, чи доводилося тобі нагаду-
вати мамі, як тебе звати? Навряд чи. Навіть якщо 
ти виріс в багатодітній родині і мама помилково 
називала тебе іменем брата чи сестри, ти розумів, 
що вона знає, хто ти. Мама ніколи тебе не забуде.

Ісая пояснив, що Божа любов до Свого народу — 
як любов матері. Господь пам’ятає про тебе, як пам’ятає 
тебе ненька. Бог каже: навіть якщо мати і забуде своє 
дитя, то Він ніколи не забуде Свій народ (Ісаї 49:15).

Дуже хотілося б, щоб у важких обставинах 
українці звернулися до Бога по порятунок. Маємо 
кликати до Господа і співчувати тим, хто страждає 
від цієї трагедії.

3. У своїх програмах я намагаюся більше гово-
рити про те, яка то втіха і радість для дітей Божих 
усіх поколінь знати велику істину: Господь завжди 
з нами! Навіть тоді, коли у нас так багато проблем!

4. Одного разу я побачила напис: «Ти сказав 
сьогодні дякую зеленій рослині?». Усім відомо, що 
рослини підтримують природний баланс. Вони виді-
ляють у повітря кисень, дають нам їжу, пальне, ліки, 
будівельні матеріали.

Я розмірковувала: чи той напис мав на увазі, 
що ми настільки залежимо від рослин, що й справді 
маємо дякувати їм?

Природа несе на собі дивне свідчення прему-
дрості Творця. Те, що одна форма життя залежить 
від іншої, допомагає зрозуміти, що ми — частина 
складної системи, яка характеризується красою та 
врівноваженістю. Але віддавати хвалу природі… 

Тут на думку спадають слова із Біблії: « І честь від-
давали, і служили створінню більш, як Творцеві» 
(Римл.1:25). Лише один Бог гідний нашої подяки! 
Це Він дав рух нашому світові та підтримує його 
силою Своєю. Коли я аналізую прожитий 2014 рік, 
моє серце сповняється глибокою вдячністю. Але нам 
завжди потрібно цю вдячність скеровувати на Того, 
Хто не тільки дає нам повітря, яким ми дихаємо, але 
й вічне життя, завдяки вірі в Христа Ісуса.

5.  Диригент стояв на подіумі і уважно стежив за 
хором та оркестром. Хористи перекидали ноти у своїх 
папках і зручно влаштовувались на місцях. Вони 
тримали папки таким чином, щоб поверх них бачити 
диригента. Музиканти також шви-
денько розкладали ноти на своїх 
підставках, зручно вмощувались 
на стільцях і потім нерухомо сиді-
ли, очікуючи. Диригент уважно 
споглядав виконавців, щоб бути 
впевненим, що всі готові. Потім 
махнув диригентською паличкою, 
і кафедральний собор сповнився 
чарівною мелодією.

Божий народ чимось 
нагадує хор і оркестр — тих, 
хто уважно стежить за своїм 
Диригентом. Незабаром Дири-
гент знову «махне паличкою», сповіщаючи про 
другий прихід Христа. Того дня всі ми приєднаємось 
до виконання чудової небесної музики. А поки що, 
чекаючи на той день, не зводімо очей із Диригента, 
щоб постійно бути готовим до Його приходу. Тому 
що Христос незабаром прийде!

Лариса Бончук
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23 листопада Бог 
подарував праців-
никам київської сту-

дії чудову нагоду зустрітися 
зі слухачами у церкві «Дім 
Євангелія», яка розміщена 
у місті Вінниця, на вулиці 
Максимовича, 3. Керівник 
ТрансСвітового Радіо в Україні 
Олександр Чмут, ведучі 
Наталя Іщенко, Олена Мазур 
та Олеся Василенко, звуко-
оператор Олександр Боровик, 
а також авторка дитячої 
передачі «Джерельце» Лариса Бончук, котра 
мешкає у Вінниці, провели презентацію роботи 
ТСР під час ранкового богослужіння. На зустріч із 
радіопрацівниками приїхали слухачі з усіх куточків 

Вінничини, а це — при-
близно 1600 осіб. Присутні 
почули розповідь про 
місіонерське служіння ТСР 
в Україні та за її межами, 
онлайн-радіо та мовлення 
ТСР на FM-станціях, ство-
рення дитячої передачі 
«Джерельце», послухали 
популярні християн-
ські пісні у виконанні 
Олександра Боровика. 
Також на зустрічі було 
представлено записи 
програм ТСР. А ще слухачі 
змогли отримати розклад 
передач, журнал «Антена» 
та іншу християнську 
літературу.

Одна річ — працювати 
в студії, говорити у мікро-
фон і читати листи слухачів. 
Зовсім інша — зустрічатися 
з тими, хто нас слухає, осо-
бисто, спілкуватися з ними 
віч-на-віч, бачити їхні вдячні 

очі та усміхнені обличчя. Це 
те, що особливо підбадьорює, 
надихає на подальшу працю. 
Ми завжди радіємо, коли 
дістаємо нагоду зустрічатися 
з нашими слухачами, бо це 
ще раз і ще раз нагадує нам, 

ЗУСТРІЧ 
У ВІННИЦІ
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Є люди, котрі приносять особливий плід для Царства Божого. 
Ці люди залишають слід у наших серцях і ми глибоко вдячні за них 
Господу. 70 років виповнилося пасторові та проповіднику, незмін-
ному ведучому програми «Через Біблію до живого Бога», людині 
колосального духовного, професійного і життєвого досвіду Віта-
лієві Володимировичу Козубовському. Багато доброго плоду для 
вічності приніс і продовжує приносити цей благословенний брат 
у Христі, у різних сферах служіння. Особливою є також участь 
Віталія Козубовського у радіопраці. Віталій Володимирович був 
одним із тих, хто засновував радіослужіння в Україні, після того 
як «залізна завіса» впала і з’явилася можливість для організації 

роботи ТрансСвітового Радіо на теренах неза-
лежної України. 1992 року в ефір вийшла 

«Через Біблію до живого Бога» — 
перша передача ТСР українською 

мовою і її ведучим став пастор 
Віталій Козубовський. Протягом 
досить довгого періоду часу Віта-
лій Володимирович щомісяця 
їздив на запис цієї програми до 

білоруського відділу ТСР,  доки 
в Україні не з’явилася власна 
студія. Тисячі листів надійшли (і про-
довжують надходити) на адресу передачі 
«Через Біблію до живого Бога». Чимало слухачів 
пізнали Христа і знайшли надію у Ньому через служіння улюбле-
ного радіопроповідника і пастора. Його духовна праця не лишає 
байдужими багатьох людей в Україні та за її межами.

Шановний Віталію Володимировичу, щиро вітаємо Вас 
з ювілеєм! Щастя Вам, міцного здоров’я, мирного неба і ще 
багатьох успіхів у служінні на ниві Господній! Пам’ятайте, що 
Ваша праця для Царства Божого — не марна. Про це свідчать 
численні відгуки вдячних слухачів. Нехай Господь рясно благо-
словить і винагородить Вас сторицею. Многая літа!

Із глибокою повагою та вдячністю, 
працівники української редакції 

ТрансСвітового Радіо

що праця на Божій ниві — 
не марна. Проповідь Благої 
звістки по радіо підбадьорює 
людей, досягаючи їх у містах, 
таких як Вінниця, а також 
у віддалених селах, куди 
місіонери не можуть діста-
тися фізично. Коли людина 

самот ня, коли в неї проблеми 
і вона страждає, цьому часто 
зараджує християнська пере-
дача, у якій слухач чує від-
повідь на питання своєї душі 
і відновлює свою надію. Про 
те, що програми ТСР справді 

грають важливу роль у житті 
тих, хто їх слухає, ми ще раз 
почули на зустрічі у Вінниці. 
І ще раз переконалися: Слово 
Боже діє у серцях людей, 
а тому слід продовжувати 
працю далі…

Хочемо висловити щиру 
подяку членам вінницької 
церкви «Дім Євангелія», її 
пасторам, а також — осо-
бисто Ларисі та Анатолію 
Бончукам за гостинність та 
прекрасну організацію цієї 
незабутньої зустрічі. Нехай 
Господь винагородить їх усіх 
сторицею за добрі серця та 
жертовність. А також дяку-
ємо всім нашим друзям, які 
слухають нас — ваша увага 
до нас, ваші молитви та 

фінансова підтримка прино-
сять добрий плід для вічності. 
Нехай Бог рясно благосло-
вить, підтримає вас та ваші 
родини у цей складний час, 
вирішить ваші проблеми та 

забезпечить ваші потреби. 
Ми також молимося про вас 
та дякуємо за вас усіх Гос-
поду! «А хто жне, той заплату 
бере, та збирає врожай 
в життя вічне, щоб хто сіє 
й хто жне разом раділи. Бо 
про це поговірка 

правдива: Хто інший сіє, а хто 
інший жне» (Івана 4:36–37).

Від імені всіх праців-
ників ТСР, із глибокою 

повагою та вдячністю,

Олеся Василенко

    Віталієві  
 Козубовському –

70 років!
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Вы можете заказать диски по адресу:

а/я 9393 г. Харьков 61003. 
тел. (050)999-99-54, (098)35-35-610

E-mail: twr@bk.ru

Пропонуємо вашій увазі нові диски  
київської студії ТСР: 

➔ аудіозапис спеціального проекту  
«Твій шанс на відродження»;

➔ новий  диск програми «Вони це пережили»  
під назвою «Блаженні вигнані за правду» 

(про християн, яких переслідували за віру);

➔ аудіозапис спецпроекту  «Надія в епіцентрі 
страждання. Церква на Майдані».

Шановні друзі!

Ви можете замовити диски за адрессою:
ТрансСвітове Радіо 

а/с 100, Київ 02090
Моб. тел.: (098) 661-38-78 

Email: info@twr-ua.org

Церковь Христа в эпоху АТО
Взгляд на церковную жизнь и служение в условиях войны
Вопрос о том, должна ли церковь поддерживать протесты и войну — на сегодняшний день не актуален. 
Хотя бы в том формате, в котором он звучал последние двадцать лет. Теперь с уверенностью можно 
сказать, что церковь никогда не будет прежней. Война настолько обнажила наши чувства и желания, что 
изменила не только геополитическую карту мира, но и духовные ценности. Оглядываясь назад, сложно 
себе представить современную Украину без Церкви, а «столп истины» вне национального ренессанса. 
«Почему же?» — возникнет справедливый вопрос.

Помимо, казалось бы, банального: «Мы проповедуем Христа распятого» так ничего и не было сказано. На 
самом деле на фоне привычного замешательства и непонимания, осторожности, которая так свойственна 
христианам, мы достаточно взвешенно и по-библейски оценили ситуацию. И теперь, когда ложь и молча-
ние стали более изощрённым средством войны, чем оружие, своевременность и честность — более чем 
ценна. О том, как война отразилась на облике «невесты Христовой», о том, как она повзрослела, о том, 
что приближает нас к Богу и «великому поручению» — наш новый диск «Церковь Христа в эпоху АТО».


