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Свого часу серед юдеїв, які повернулися з 
Вавилонського полону, відбулося духовне пробу-
дження. Однією з причин цього було якісне і зро-
зуміле читання Божого Слова. Ось як про це напи-
сано в книзі Неємії: «І читали в книзі, у Божому 
Законі виразно, і вияснювали значення, і робили 
зрозумілим читане» (Неємії 8:8). Як би ми хотіли, 
щоб слухачі ТрансСвітового Радіо могли слухати 
наші передачі без будь-яких перешкод…

Як цього досягти?

Це питання останнім часом турбує нас більше, 
ніж можна уявити. На превеликий жаль, наш 
середньохвильовий сигнал на 999 кГц з кожним 
роком стає гіршим. І причиною цього є не якісь 
технічні проблеми на самій радіостанції. А те, що 
з розвитком мобільного зв’язку та поширенням 
електричних приладів у побутовому користуванні 
значно зростає кількість додаткових перешкод під 
час проходження цього сигналу. Саме тому у вели-
ких містах слухати ТрансСвітове Радіо на середніх 
хвилях майже неможливо.

Ми добре розуміємо: коли на фоні християн-
ської передачі щось голосно пищить чи гарчить — 
довго таку програму слухати не будеш. Але бодай 
якось зарадити цьому ми не можемо…

Звісно, що сигнал FМ-радіостанцій наба-
гато якісніший за середньохвильовий, однак для 
ТСР побудувати в Україні мережу FМ-станцій на 
сьогодні видається неможливим. Наше служіння 
спрямоване на те, щоб готувати передачі для 
ефіру, а не зводити радіостанції. Тим не менше, 
ми знайшли оптимальне розв’язання проблеми. 
Бог подарував нам нові можливості транслювання 
наших передач. І тепер кожен без винятку слухач 
має нагоду якісно, без будь-яких перешкод, слу-
хати всі радіопередачі, що їх готують київська та 
харківська студії ТСР. Про які можливості йдеться, 
ви дізнаєтеся, коли прочитаєте наш журнал. Хто-
зна, можливо, завдяки саме цим новим способам 
передавання інформації відбудеться духовне про-
будження чи у вашій родині, чи серед ваших зна-
йомих, чи у вашій церкві…

Благословень вам у слуханні християнських 
передач!
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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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Яке значення мають сонячні батареї у поширенні Доброї новини? Відповідь 
така: величезне значення. 2014 року, завдяки молитовній та фінансовій підтримці 
партнерів, наші колеги з Гуаму змогли встановити на радіостанції сонячні панелі, 
що генерують 23 000 Вт енергії. Це був тестовий проект, щоб визначити, чи можуть 
сонячні батареї стати альтернативою традиційним джерелам електроенергії, 
витрати на яку на острові постійно зростають.

Результат експерименту вразив наших колег — усього за перші 13 тижнів 
сонячні панелі заощадили 4500 доларів, а цієї суми достатньо, щоб сплатити за 
дев’ять днів ефірного часу. Протягом цих 9 днів можна транслювати короткохви-
льові передачі, скажімо, для китайських слухачів, котрі розмовляють мандрин-
ською, кантонською та хаккаською мовами.

Тепер команда ТСР-Азія поставила перед собою мету: до кінця літа подвоїти 
кількість виробництва сонячної енергії!

А панелі з батареями загальною потужністю 60 000 Вт не тільки забезпечать 
роботу радіостанції протягом усього дня. Вони дадуть змогу генерувати надлишкову 
енергію, яку можна буде продавати енергетичній компанії, а зароблені кошти ком-
пенсують витрати на нічне мовлення. Якщо зважати на те, що сонячна енергія допо-
магає свідчити про Христа мільйонам слухачів у закритих країнах світу, то її вартість 
не така вже й висока — 840 доларів за кожну панель.

Тож встановлення додаткових сонячних батарей допоможе служінню співробіт-
ників ТСР на Гуамі, які все більше коштів змушені витрачати на електроенергію. 
Для мільйонів жителів Китаю, Північної Кореї та інших країн християнські передачі, 
трансльовані з острова — єдина можливість почути Добру звістку. Моліться про 
наших колег на Гуамі, щоб їхню мету було втілено в життя.

Цікавий факт про ТСР

Сонячні батареї —
для благовістя!



«Подходил к концу 1990 год. На 
улице шёл снег. А в мире появился 
новый человек. Это был мальчик. Роди-
тели долго думали, как же назвать сына. 
Впрочем, у них было не много вариантов. 
Отец думал назвать сына Иосифом, но 
мать возразила, сказав, что, возможно, 
в школе или ещё где-то его будут назы-
вать Ёсей. Посоветовавшись, они решили 
назвать его Вениамином, что значит «сын 
правой руки». Для родителей немаловаж-
ным было значение имени.

Шло время. Веня рос в шумной семье, 
делал первые шаги, учился говорить. 
Через несколько лет он начал учиться 
читать и писать, что давалось ему доста-
точно легко. Потом пошёл в школу. Здесь 
ждали его первые трудности. И связаны 
они были с математикой. Она давалась 
ему тяжеловато. Зато по чтению у него 
было «отлично». Известно, что в тре-
тьем классе он читал 208 слов в минуту. 
Чтение для Вени было любимым заня-
тием… А вообще в его голове было много 
разных мыслей: интересных и не очень, 
смешных и грустных. По мере взросле-
ния менялись его желания и цели. Когда 
он был маленьким, хотел стать учителем, 
потом — врачом, после — поваром. Ему 
хотелось быть даже музыкантом. Нужно 

заметить, что Вениамин учился играть на 
виолончели. Желание стать музыкантом 
развеялось сразу после того, как появи-
лось желание стать юристом. Наверное, 
на него повлияли политические баталии, 
происходившие в стране…»

Так 17-летний Вениамин рассказы-
вал о себе на своём сайте. А вот так о нём 
отзывался однокурсник:

«Ясный стиль мышления, взвешен-
ные слова, аккуратность и честность 
являются фундаментом хорошей жур-
налистики». Эти слова взяты из правил 
журналистов. Однако они отлично опи-
сывают Веню — человека степенного, 
думающего, не бросающего слов на ветер. 
Человека, всегда стремящегося увидеть 
картину в целом, а не по кускам.

Впервые увидев Веню, моё внимание 
привлекла его заинтересованность учё-
бой: он пришел получить новые знания, 
а не просто отсидеть положенное время 
занятий. Это вдохновляло и мотивировало 
меня. Самое замечательное, что точно так 
же он относился и к Богу. Ему недоста-
точно было просто знать основные цер-
ковные доктрины, он всегда хотел больше 
узнать о Боге. Именно благодаря дружбе 
с Веней я вернулся к Богу и теперь у меня 

есть надежда на то, что я увижусь с Веней 
в небе. С ним я провел четыре года заме-
чательной дружбы.

Спасибо, Веня, за то, что всегда 
мог найти время для простого чаепития 
и общения; спасибо за то, что всегда был 
гостеприимным; спасибо за то, что не 
переставал приглашать меня в церковь, 
спасибо за замечательные выходные во 
Львове, спасибо за то, что своим примером 
показывал, как нужно жить. Спасибо …»

6 мая 2015 года на двадцать пятом 
году жизни отошёл в вечность Вениамин 
Даниилович Умнов. Шестого мая в пять 
часов утра его сердце перестало биться. 
По свидетельству медперсонала, он умер 
с молитвой «Отче наш» на устах…

Веня был одиннадцатым ребёнком 
в большой христианской семье. Он не мог 
похвалиться большой физической силой 
и крепостью, но где бы не находился этот 
молодой человек, он всегда был популяр-
ным, авторитетным и уважаемым в своём 
окружении. Как ему это удавалось? 
Ответ можно получить, например, из 
этого письма студентки университета, где 
учился Вениамин:

«Коли ми прощалися з тобою, багато 
хто з присутніх казав, що не встиг сказати 

«ГОСПОДЬ ЗАБИРАЕТ 
ГОТОВЫХ…»

Карета скорой помощи, которую вызвали родители, уже сто-
яла во дворе. Но сын Вениамин, несмотря на резкое ухудше-
ние своего состояния, сидел за компьютером и загружал на 

сайт ТМР радиопрограммы. Родители торопили сына, а он всё не 
мог оторваться: хотел, чтобы передач было достаточно и хватило 
на то время, пока он будет в больнице. Он уехал. Компьютер так 
и остался включённым на программе по работе с сайтом ТМР. 
Но продолжить свой труд Веня уже не смог. Он не вернулся 
из больницы. А передачи, которые он загрузил, продолжали 
выходить в режиме онлайн-радио вовремя… 
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тобі щось дуже важливе, що найголовніше 
ми зазвичай говоримо, коли людини вже 
немає. Але в мене нема цього відчуття. 
І це завдяки неймовірній силі буденності: 
головне — в дрібницях, в щоденних спра-
вах, тихих усмішках, у виразі очей. Чи 
потрібно було казати, як ти мені потрібен 
для того, щоб відбулися наші звичні роз-
мови дорогою з університету додому, щоб 
уповільнювалися кроки вже біля гурто-
житку, аби висловити ще думку, ще ідею? 
Чи слід було казати, як я поважаю тебе, 
коли ми робили все разом у навчанні, коли 
вважали себе гарною командою і плану-
вали обов’язково зробити щось красиве 
і необхідне іншим? Нам не потрібні були 
для цього гучні слова. Коли я була малою, 
то вірила, що людина живе на світі для 
того, аби зрозуміти одну найголовнішу 
думку, приготовану для її долі. І щойно 
хтось розуміє головне — відразу полишає 
цей світ. Що зрозумів ти тоді, коли промо-
вив останню молитву? Веню, як же швидко 
ти зрозумів ту головну думку, як швидко ти 
став занадто мудрим для цього світу. Я досі 
не впевнена, чи вірю в Бога. Але я впев-
нена, що ти зараз з Ним. Ось так, завдяки 
тобі, до мене приходить віра. Я тільки зго-
дом, коли тебе не стало, вперше познай-
омившись із твоєю родиною, дізналася, 
що ти проповідував. Я не знала цього 
раніше. Але для мене твоє життя і твоя 
смерть стали проповіддю без слів, яка ще 
довго навчатиме мене (чи не все життя?). 
Пам’ятаєш ту нашу розмову, коли я ска-
зала, що світоустрій — то суцільний хаос? 
Ти відповів: «Якщо вірити, що все — 
лише випадковість, то і твоє життя буде 
випадковим. А якщо вірити, що все має 
сенс, то і твоє життя матиме сенс». Веню, 
як багато я думала над цими словами 
і як багато думаю тепер. І починаю в них 
вірити. Як бачиш, ти багато чого мені 
залишив. Ти залишив мені свою усмішку, 
яку я схопила на плівку. Ти залишив мені 
ту останню телефонну розмову — таку 
невимушену, з обіцянкою приїхати і поба-
жанням гарної дороги. Ти залишив мені 
незавершеного листа, який надіслав уже 
твій брат. Частину цього листа я бачила 
раніше. Ту частину, де в тебе все добре. 
Іншу — не показав. Вона завершується 
словами: «Самая «больная» боль — даже 
не физическая». Ти вирішив не казати про 
свій біль, мужній хлопчику. Ти залишив 
його собі, не дозволив розділити з тобою… 
Ти б бачив той абрикосовий цвіт, що 
опадав, коли ми проводжали тебе. Такий 

ніжний цвіт. Ми плакали, прибиті до землі 
тяжінням та горем, а цвіт летів так легко, 
так стрімко. Згідно з власним часом і влас-
ною траєкторією. Як ти…».

Будучи христианином, на протяжении 
своей непродолжительной жизни Вениа-
мин своим добрым отношением к людям, 
искренностью и чистотой души, глубиной 
и мудростью завоевал любовь тех, кто его 
знал. «Дорога в очах Господних смерть 
святых Его» (Пс. 115:6).

Уходят замечательные люди,
Переступая вечности порог.
Их с нами на земле уже не будет,
Но с радостью их встретил в небе Бог.

Готовил Он в горниле испытаний
Своих святых, чтоб смертью, наконец,
Здесь, на земле, избавить от страданий
И в небе каждому вручить венец.

Провёл земной долиной смертной тени
И переправил через Иордан,
Хоть мы не раз вставали на колени,
Молясь о том, чтоб срок ещё был дан.

Отпустим тех, кого так нежно любим –
Настал их час, закончился их срок…
Уходят замечательные люди,
Переступая вечности порог.

Один из таких замечательных 
людей — Вениамин Умнов являлся 
внештатным сотрудником ТрансМи-
рового Радио. Вся работа по онлайн-
вещанию на нашем сайте велась им. Мы 
благодарны Богу, что верный Божий 
служитель Вениамин внес огромный 
вклад в работу ТМР. Трудно порой при-
нять Божью волю и согласиться с Его 
решением забрать человека, но хочется 
довериться словам Даниила Умнова, 
отца Вени: «Господь забирает гото-
вых…» В каждой долине скорби, через 
которую Господь допускает пройти, Он 
приготовил утешение и Свои благо-
словения. «Блажен человек, которого 
сила в Тебе и у которого в сердце стези 
направлены к Тебе. Проходя долиною 
плача, они открывают в ней источники, 
и дождь покрывает ее благословением; 
приходят от силы в силу, являются пред 
Богом на Сионе» (Пс. 83:6–8). Пусть 
Дух Святой утешит все скорбящие 
сердца, утвердит в вере и уповании на 
Бога, укрепит духовно и физически.

Сотрудники ТМР-Украина
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Семья Вениамина Умнова
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Чому виникла ця ідея?
По-перше: за допомогою радіоприймача з мікрокартою ми бажаємо зробити слухання наших передач 
якісним. Останнім часом середньохвильовий сигнал, на якому транслюються наші програми, приймається 
з перешкодами.

По-друге: ми намагаємося зробити слухання християнських радіопередач доступним будь-якої пори дня, 
оскільки наші програми на середніх хвилях транслюються лише у вечірній час. По-третє: користування при-
ймачем із мікрокартою відкриває доступ до всіх наших передач тим слухачам, котрі не мають інтернету.

ТСР і сучасні технології

Слухати передачі ТСР 

протягом цілого дня та 

в будь-яку пору доби

Слухати всі без винятку 

передачі, підготовлені 

київською та харківською 

студіями ТСР

Слухати передачі ТСР  
з якісним звуком і без  
будь-яких перешкод

Слухати передачі  

у будь-якому місці: на 

відпочинку, в дорозі

Слухати улюблену  

передачу кілька разів
Усе це ви можете робити  

за допомогою РАДІОПРИЙМАЧА  З МІКРОКАРТОЮ
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Слухати улюблену  

передачу кілька разів
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АНАЛОГОВІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ЦИФРОВІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ

Що таке мікрокарта?
Мікрокарта — це цифровий носій для накопичення інформації.

На мікрокарті, яка додається до радіоприймача, містяться програми, створені київською та хар-
ківською студією за останніх три місяці. Всього на мікрокарті є понад 150 різних передач, у яких ви 
почуєте проповіді, вивчення Божого Слова, бесіди на різні духовні теми, християнську поезію, опо-
відання та багато християнських пісень. Ви зможете насолоджуватися слуханням різних духовних 
радіопрограм понад 70 годин.

Ми додаємо список з нумерацією і назвами всіх радіопередач, які містяться на мікрокарті, щоб 
можна було зручно знайти потрібну програму.

Дискета 3,5Пластинка Аудіокасета CD/DVD Диск Жорсткий диск USB 
карта

SD Карта

ТВЕРДОТІЛЬНІ НОСІЇ NAND (ФЛЕШ) ПАМ’ЯТЬ

Навіщо радіоприймач?

Цифровий радіоприймач L-988, який ми пропонуємо 
разом із мікрокартою, в основному, призначений для того, 
щоб слухати радіопрограми з мікрокарти. Приймач має лише 
FM- діапазон. Передачі ТСР, які транслюються на серед-
ніх хвилях, за його допомогою слухати не можливо. При-
ймач зручний тим, що ви можете легко знайти потрібну про-
граму, набравши її номер на цифровій клавіатурі.

Приймач укомплектований акумуляторною батареєю, 
яка після підзаряджання може працювати понад 7 годин, 
а також зарядним пристроєм.

До приймача додається також детальна інструкція росій-
ською мовою.

Коли, як і де оновлювати 
радіопередачі на мікрокарті?

Київська студія ТСР оновлює вміст мікрокарти протягом 
року в такі дати: 1–10 березня, 1–10 червня, 1–10 вересня, 
1–10 грудня. Ми зможемо попередити Вас за допомогою 
SMS про чергове оновлення, якщо Ви повідомите нам свої 
координати.

З питань оновлення інформації звертайтесь до 
наших студій, або до регіональних представників за 

адресою та номерами телефонів:

▶ Магазин видавництва «Смірна»: торговий центр «Хре-
щатик-сіті», —1 поверх, 34 відділ, вул. Дашкевича, 19, 
Черкаси.

▶ Лариса Бончук (м. Вінниця, моб.тел. (067 )148-18-54).

▶ Лариса Мельник  (м. Хмельницький, моб.тел. 097 031-70-30)

Щоб оновити інформацію на мікрокарті, потрібно наді-
слати стару карту на адресу наших студій листом із замов-
ленням, або звернутися до наших регільних представників 
і домовитися про заміну інформації. Для Вас буде записано 
нові передачі і на Вашу адресу буде надіслано оновлену 
мікрокарту листом із замовленням.

Будь ласка, після придбання приймача, обов’язково 
надішліть на адресу київської студії ТСР заповнену анкету з 
Вашою адресою та номером телефона. У період оновлення 
мікрокарти за допомогою SMS-повідомлення ми нагадуємо 
всім нашим слухачам, що час оновити мікрокарту.
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Як придбати 
радіоприймач із 
мікрокартою?

Ви можете замовити радіоприймач 
із мікрокартою в київській або харків-
ській студії ТСР, попередньо надіславши 
пожертву, яка покриє його собівартість. 
Ви також можете звернутися до наших 
регіональних представників, котрі 
допоможуть Вам у придбанні приймача.

Чого ми очікуємо від 
Вас?

Ми сподіваємося, що Ви, шановний 
друже, станете партнером ТрансСвіто-
вого Радіо і слухатимете наші передачі, 
що принесе Вам благословення та 
сприятиме духовному зростанню.

Ми сподіваємося, що Ви регулярно 
оновлюватимете інформацію на мікро-
карті й слухатимете нові випуски про-
грам ТСР.

У даний час ми формуємо в Україні 
мережу наших добровільних помічни-
ків, котрі допомагали б нам у розпо-
всюдженні радіоприймачів та оновленні 
мікрокарт безпосередньо у своїй місце-
вості. Якщо Ви бажаєте зробити свій 
внесок у поширення Євангелії й стати 
нашим помічником у цьому, то пові-
домте нам про це.

Як іще Ви можете 
слухати передачі ТСР?

t Ви можете слухати нас в інтернеті — без перешкод! На нашому сайті www.
twr-ua.org є нагода слухати радіопрограми ТрансСвітового Радіо в режимі 
онлайн. У розділі РОЗКЛАД ON-LINE РАДІО можна ознайомитись із про-
грамою передач на тиждень та прослухати саме той випуск, який Вас ціка-
вить. Залежно від швидкості вашого інтернету Ви можете вибрати високу або 
низьку якість транслювання. Щоденне мовлення вечірнього блоку передач на 
СХ 999 Кгц (300 м), яке ведеться від 21:00 до 22:30, можна також слухати на 
нашому сайті через ON-LINE РАДІО (з повтором наступного дня). Не забу-
вайте, що Ви все ще можете слухати наші архівні передачі в будь-який час — 
у розділі «Радіопрограми» (http://twr-ua.org/radioprogrami/).

Дізнаватися про новини та події ТСР, а також 
анонси програм можна на нашому сайті. А також 
у соціальних мережах, які мають популярність 
серед багатьох молодих та старших слухачів:

www.facebook.com/twrukr

http://vk.com/twr_ukraine

instagram/transsvitove_radio

Якщо ви бажаєте отримувати анонси передач 
на свою електронну адресу, напишіть нам про 
це і ви регулярно їх одержуватимете. Наша еле-
кронна адреса, на яку можна надіслати повідомлення: info@twr-ua.org

t Ми транслюємо наші передачі на FM-станціях — 
«Радіо «Ера FМ» й «Радіо Київ 98 FМ». Там нас 
слухає багато молоді, і якщо цей спосіб для вас 
зручний, Ви можете приєднатися до нашої числен-
ної FМ-аудиторії. Розклад мовлення ТСР на «Радіо 
Київ 98 FМ» та «Радіо «Ера FМ» — такий:

«Радіо Київ 98 FМ» (для мешканців Києва та Київ-
ської області) — передача «Голос Вічної Любові» 
транслюється щонеділі о 8:30; програма «Це 
твоє життя» — щосуботи о 18:05; передача «Про 
важливі речі для батьків та малечі» — щосуботи 
о 10:15.

«Радіо «Ера FМ» (для мешканців міст України): програма «Форум» тран-
слюється щосуботи о 21:08.

t Ви можете слухати наші передачі на компакт-дисках. Київська та харківська 
студії мають у наявності широкий асортимент записів своїх передач. Щоб 
отримати диски, звертайтеся за нашими адресами та телефонами:

ТрансСвітове Радіо
А/с 100, Київ 02090. 
Моб.тел. 098 661 38 78

ТрансСвітове Радіо
А/с 9393, Харків 61003. 
Моб.тел. 050 999 99 54, 
098 353 56 10
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Як це робити:

1. За допомогою комп’ютера зайдіть на сайт www.soundcloud.com

2. Якщо ви ще не зареєстровані, то в правому верхньому куті виберіть кнопку «Sign Up».

3. На сторінці виберіть вкладку «Sign Up». У верхньому полі введіть адресу своєї електронної скриньки. 
У нижньому лівому полі наберіть пароль (не менше 6 символів). У нижньому правому полі повторіть 
пароль знову. Потім натисніть внизу кнопку «Sign Up».

4. На наступній сторінці, в полі № 1, вам потрібно буде ввести ім’я 
користувача, під яким вас будуть бачити відвідувачі мережі 
Soundcloud. Якщо введене ім’я виділене червоним шриф-
том, отже, користувач із таким ім’ям вже зареєстро-
ваний у системі. Наберіть інше ім’я. У полі 
№ 2 вкажіть місяць, а в полі № 3 — рік 
вашого народження. Потім 
натисніть кнопку «Get started 
with Soundcloud». При цьому буде 
створено ваш персональний обліко-
вий запис на сервері Soundcloud.

5. Увійшовши до свого користуваль-
ницького профілю, на головній 
сторінці в полі пошуку введіть 
«twr-ua» і натисніть Enter. На сто-
рінці з’являться найсвіжіші програми 
Української редакції ТСР.

6. Під логотипом ТСР у лівій колонці натис-
ніть кнопку «Following». Це оформить 
вашу підписку на наш канал. Тепер, щоразу, 
заходячи в Soundcloud, ви будете потрапляти 
на сторінку ТСР у цій мережі.

7. Якщо ви маєте доступ до безлімітного інтернету на 
мобільних пристроях, рекомендуємо вам завантажити 
в «Google Play» мобільну версію додатка Soundcloud 
під вашу операційну систему.

8. Відкривши додаток, ви побачите запрошення увійти, вико-
ристовуючи введені раніше під час створення свого про-
філю e-mail та пароль. Також можна ввійти в систему, 
використовуючи авторизацію через соцмережі.

9. Ваш мобільний додаток буде автоматично повідомляти 
вас про появу нових записів програм ТСР в мережі 
Soundcloud. Також в мобільній версії є:

▶ можливість вибору із сотень наших програм з пошуку;

▶ можливість запускати плейлист вашої улюбленої програми;

▶ можливість створювати власні плейлисти із вподобаних передач;

▶ можливість залишати свої коментарі;

▶ можливість ділитися посиланнями на програми в соцмережах.

10. Відвідайте нашу сторінку в інтернеті www.twr-ua.org і розкажіть про неї своїм друзям.

Благословень вам!

t Передачі ТСР можна слухати за допомогою мобільних 
пристроїв (скажімо, смартфону) — в мережі SOUNDCLOUD
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ІЗ ПОШТОВОЇ
скриньки

Инна, г. Киев

«Книгу «Ты — Мой». 15 удивительных историй из 
жизни необычных людей» нельзя назвать хорошей или 
интересной, ведь это не любовный роман или детектив. 
Книга ободряющая, поддерживающая, обличающая, 
сильная!!! Нелегко взяться за прочтение именно потому, 
что наперёд знаешь: без учащённого сердцебиения, слёз, 
молитв покаяния не обойдётся. Спасибо за книгу!»

Иван, Винницкая обл.

«Выражаю искреннюю благодарность за приёмник 
с микрокартой. Вы даже не представляете, какое чрезвычайно 
полезное дело вы делаете для людей пожилого возраста. Мои 
родители живут в 3-х км от церкви. Они уже старенькие 
и не могут посещать церковь сами. Когда я приобрела для 
них приёмник с передачами ТМР, то отцу некоторое время 
пришлось приспосабливаться к кнопкам, так как его уже 
огрубевшим пальцам никак не удавалось нажать на нужную 
кнопку. Сейчас уже научился. К родителям домой регулярно 
приходят ещё несколько верующих и каждый раз включается 
приёмник, все слушают проповедь, потом встают на колени 
и молятся. Вот такие собрания верующих.»

Михайло, м. Львів

«Мир Божий вам, дорогі друзі! Вітаю вас усіх любов’ю 
Господа нашого Ісуса Христа! Диктує листа брат Михайло 
зі Львова, інвалід зору. Щиро дякую вам за два диски з 
передачами «Вони це пережили». Ми уважно їх прослу-
ховуємо і даємо слухати іншим інвалідам зору, а також 
і здоровим людям, усім подобається. Люди старшого віку 
знають, як це було за комуністичної влади. Забороняли 
дітям ходити до церкви. Віруючих принижували в школах, 
не можна було вступати до вищих навчальних закладів. 
Я також пережив ці часи. Закінчив 10 класів. Далі вчи-
тись було не можливо. Навіть на роботу до Львова не 
пускали, не видавали паспорта. Я кілька років працю-
вав у колгоспі помічником комбайнера, косив траву для 
худоби на фермах. А ще працював у лісі, саджав дерева. 
Після таких робіт погіршився зір, а згодом я зовсім осліп 
від глаукоми й відшарування сітківки. Тоді дали групу 
інвалідності й паспорта і мене прийняли до українського 
товариства сліпих, у якому я пропрацював 30 років. Тепер 
роботи вже немає, як і всюди в Україні. Отримуємо пен-
сію. І так живемо: відпочиваємо, хворіємо. Я маю ще й діа-
бет, який негативно впливає на руки та ноги. Та я радий, 
адже знайшов правильну дорогу до Бога. Христос сказав: 
«Я дорога, і правда, і життя». Наше щастя — в Господі. 
Бажаю вам усім рясних Божих благословень, доброго 
здоров’я та великих успіхів у праці на ниві Господній».

Лариса, Винницкая обл.

«Вчера я общалась с одной женщиной. Она жалова-
лась, что у мамы переломился шнур от радиоприёмника, 
на котором она слушала ТМР. Я предположила, что та 
дёргала за шнур, когда вынимала из розетки. А ока-
залось, что эта женщина носила приёмник постоянно 
в сумке, чтобы в любую свободную минуту можно было 
послушать передачу.

Ещё один человек сказал: «У меня дома нет времени 
слушать передачи. А как сажусь в авто, то целый день 
слушаю» (он перевозчик грузов)».

Анна, г. Одесса

«Спасибо за Ваши радиопередачи! Особенно за про-
ект «Твой шанс на возрождение». Часто захожу на сайт, 
чтобы послушать передачи. Это огромное подкрепление 
для меня. Ведь я тружусь миссионером в Таиланде, так что 
мне очень важна духовная поддержка».

Валентина, Житомирская обл.

«Для меня христианские передачи — это просто кисло-
род для души, дыхание, без которого нельзя обойтись. Мне 
в 2009 году подарили старенький приёмник, и с тех пор слу-
шаю ТМР. По состоянию здоровья в церковь почти не хожу, 
поэтому слушаю радио и молюсь о вас».

Дорогие друзья, мы продолжаем размещать на своей 
странице Фейсбук анонсы программ ТМР. Продолжаем 
потому, что видим вашу реакцию, свидетельствующую 
о том, что вам это нужно. Когда программа прошла в эфире, 
мы выкладываем прямую ссылку на нашем сайте ТМР. Если 
участник нашей программы имеет свою страничку в Фей-
сбуке, мы публикуем ссылку на сайт ТМР и на ней, чтобы 
все желающие могли зайти и послушать. Таким образом, 
мы расширяем список наших слушателей, увеличиваем 
количество прослушиваний, даём знать о том, что ТМР — 
не вчерашний день, а сегодняшний, реальный. Благодаря 
Интернету мы значительно расширяем круг слушателей, 
привлекая тех, кто не слушает традиционное радио.
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Галина, Одесская обл.

«Когда прочла книгу «Ты — Мой». 15 удивительных 
историй из жизни необычных людей», то первое, что 
меня впечатлило — это вера этих людей. Я поняла для 
себя, как важно благодарить Бога за то, что имеем. Мы 
действительно порой всё воспринимаем, как должное. 
Особенная благодарность за то, что выпустили книгу 
именно о наших украинских людях, ведь есть много книг 
с европейскими жизненными историями, а так хотелось 
пройти именно с нашими людьми их путь. Заметила, 
когда читала, что как будто нахожусь рядом с героями 
и переживаю то, что переживали они. А когда закон-
чила читать книгу, то так хотелось продолжения. Так что 
ждем второй выпуск!»

Валентина, Черкасская обл.

«Когда кажется, что ты один, когда темные 
прохладные вечера окутывают наш дом, расположенный 
возле леса, недалеко от шумной автомагистрали, полу-
чаем от вас какую-то весточку. На этот раз — журнал 
«Антенна». Спасибо, дорогие труженики. Я часто 
рассказываю людям, как Бог менял мою жизнь, как Он 
и теперь остаётся для меня Истиной. Очень хочется 
быть послушной своему Господу, послужить «своими» 
талантами, способностями или усердием на Его ниве, 
где так много работы. Я пришла к Богу в 1992 году. 
Моя мама, Нина Романовна, тоже где-то в это время. 
Было нелегко, ведь мой отец был коммунистом, а тогда 
ещё и выпивал.

Мне очень помогают ваши передачи и печатные 
материалы. А свидетельства людей помогают в моей 
духовной борьбе».

Н., Харьковская обл.

«Слушаю вас уже 5 лет каждый вечер. Нашла ТМР 
случайно, просто крутила настройку. Но когда попала 
на вашу волну, внутренне почувствовала, что слышу 
своих по вере. Стала слушать каждый вечер, присоеди-
нился и мой муж (на то время настроенный скептически 
против баптистов). Он — сын верующих родителей, но 
в 16 лет ушел в мир. Там мы и познакомились в среде 
неформалов. На голове у нас были дреды, мы считали 
себя растаманами с примесью буддизма. Когда узнала, 
что родители мужа — баптисты, стала их открыто пре-
зирать. В 23 года я родила сына, назвала Елисей. Когда 
ему исполнилось 3 месяца, я покаялась, но это отдель-
ная история. Муж воспринял моё покаяние, как ката-
строфу. Последующие 5 лет были похожи на кошмар, 
ведь я отказалась от привычных тусовок, имиджа, пре-
жних друзей. Мы купили домик в лесу, у нас уже было 5 
детей. Связь плохая, интернет не ловит, поэтому теле-
визор мы не смотрели, а вот ТМР слушали регулярно. 
И мой муж стал меняться. ТМР для нас — это мощная 
духовная поддержка, ведь мы ограничены в общении, 
только по воскресеньям видим друзей. Много тру-
димся, воспитываем детей, а вечером, уложив детей 
спать, включаем вас и слушаем, это очень благосло-
венное время. Сигнал у нас не очень качественный, но 
я научилась настраивать радиоприёмник. А ещё мне 
удобно закачивать ваши передачи на флешку и так слу-
шать. Рассказала нескольким людям о вашем радио, им 
понравилось. В основном я дарила им диски с вашими 
передачами. Хотя молодёжь пользуется интернетом 
в основном, радио для них — это музейный экспонат. У 
меня есть мечта, чтобы мой муж стал апостолом для 
неформалов, а я была ему верной помощницей. Чув-
ствую призвание работать именно с такими людьми, 
ведь из прошлого опыта знаю, чем они живут».

Немного о телефонных звонках (информация от Ростислава Бабенко)

В апреле харьковская студия решила поздравить слушателей с Пасхой и подарить 
книгу Эрвина Люцера «По обе стороны обиды». Книга, как и передача по ней, 

вызвала шквал звонков. Оказалось, что тема прощения и примирения не менее важна, 
чем остальные темы. Мы получили более 150 отзывов на эту программу. Многие люди 
свидетельствовали, что сегодня тема прощения стала для них весьма болезненной 
и актуальной.

В большинстве случаев тема прощения поднима-
лась или в связи со сложной политической ситуацией или 
по причине семейных неурядиц. Некоторые слушатели 
звонили и посвящали в тайны своей семейной трагедии.

Совсем недавно мы выпустили программу, 
посвящённую этническим церквам. Она называлась: 
«Встретились как-то русский, еврей и цыган…» Переда-
ча вызвала немалый интерес у слушателей. Оказалось, 
что все мы полны расовых предрассудков и стерео-
типов. Было много звонков с гневными упреками, что 
Христос не принадлежит к определенной расовой груп-
пе, Он был и остается Богом и точка… Упрекали в том, 
что никакой расовой предвзятости в церкви нет. Но 
было и много положительных откликов.

Один слушатель попросил нас выслать ему все 
программы рубрики «Шалом», чтобы, как он выразился, 
«понять загадочную еврейскую душу». Он поделился 
своим негативным опытом общения с евреями: на его 
родной Волыни евреи держали питейные заведения 
и принесли сёлам очень много горя.

Было очень много звонков, чтобы поговорить, 
поделиться своими переживаниями, поспорить. Не 
думаю, что это нечто негативное, но многие люди 
нуждаются в дискуссии, чтобы с ними просто поспо-
рили. Или, например, звонят люди и читают нам стихи 
собственного сочинения.

На передачу «Как благовествовать на войне?» 
получили много отзывов и личных свидетельств. Зво-

нил, например, незрячий слушатель, который рассказал 
нам, что он пришёл к Богу через те самые плееры, 
о которых мы рассказывали в нашей программе.

Я познакомился с большим количеством людей, 
которые знают о ТМР только благодаря сильной 
отдалённости от районного центра и наличию 
приёмника в доме. Там, где заканчивается цивилиза-
ция, начинаются наши самые преданные слушатели. 
Люди благодарят за духовное назидание и наставле-
ние. Одна женщина рассказала, что в их в селе нет 
проповедника, что они слушают наши программы, 
а потом обсуждают услышанное.

Еще одно небольшое свидетельство. Благодаря 
нашим программам мы имеем возможность распреде-
лять гуманитарную помощь среди беженцев. Многие из 
наших героев программ стали слушать ТМР.

Очень много людей звонило с просьбой молиться 
об их нуждах. Просили молиться вместе с ними. Мне 
кажется, что современному ТМР не хватает своей горя-
чей линии. Но пока справляемся.
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Леонардо да Вінчі мріяв про аероплан, парашут, акваланг та 
багато інших речей. Але чи спадало йому на думку, що в один 
пристрій можна помістити годинник із будильником, пошту, 

фотоапарат, магнітофон, відеокамеру, ліхтарик, музичний центр, аль-
бом, книгу, іграшку, кишеньковий комп’ютер з інтернетом? Напевно, 
ні. Однак сьогодні це стало реальністю. В наш час усі ці функції 
виконує звичайний мобільний телефон. І в нинішньому світі без нього 
вже не можна обійтися. Мобільний телефон потрібний і зручний.

Звісно, сучасні технології не тільки 
роблять наше життя зручним, а й при-
носять багато прикростей. Але якщо 
застосовувати їх правильно, у слушний 
час і з добрими намірами, вони можуть 
принести добрий плід для Небесного 
Царства. Сучасні технології стають 
невід’ємною частиною життя все більшої 
кількості людей, і їх можна (й потрібно!) 

використовувати для проповіді Євангелія 
світові. Поговорімо про це у нашій статті.

Як би вчинив Христос?
Уявляю картину, зображену в Єван-

гелії від Матвія, 4 розділі: «Ісус ходив 
усією Галилеєю, навчаючи в їхніх 
синаґоґах, проповідуючи Євангелію 
Царства та вздоровляючи всяку недугу 

і всяку хворобу в народі. І пішла чутка 
про Нього по всій Сирії, і привели до 
Нього всіх хворих на різні недуги, зне-
можених стражданнями, і біснуватих, 
і лунатиків, і спаралізованих, — і уздо-
ровляв їх. І за Ним пішли численні юрби 
з Галилеї, і з Десятимістя, і з Єруса-
лима, і з Юдеї, і з Зайордання». А потім 
Христос, «побачивши юрбу, вийшов на 
гору, і коли сів, приступили до Нього 
Його учні. Відкривши Свої вуста, 
навчав їх…». Ісус Христос виголосив 
Свою, дуже відому, Нагірну проповідь. 
Як би все це виглядало, якби Він жив 
на землі сьогодні? Цікаво, а чи зареє-
струвався б Ісус у мережі Facebook або 
Youtobe, щоб навчати Своїх друзів? Чи 
вчинив би Він так? Чи робить Христос 
так тепер? Це актуальні питання…

БЛАГОВІСТЯ В ЕПОХУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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Інтернет є скрізь, і він змінює все. Коли 
ти їдеш в авто, майже на кожній вантажівці 
можна побачити електронну адресу якоїсь 
компанії. Я скажу більше: сьогодні кожен 
консервований суп має свій веб-сайт. Усес-
вітня мережа стала настільки популярною, 
що християни почали ставити запитання: 
може, варто використовувати її в служінні 
іншим людям? На нашу думку, так.

Філософія і культура цифрового 
покоління

Уявіть себе місіонерами на іншому 
континенті, скажімо, в Африці 18 століття. 
Ви прибули з цивілізованої Європи, щоб 
проповідувати Благу звістку її жителям. 
Поруч із вами — дивно одягнені (якщо це 
можна назвати одягом), африканці, котрі 
розмовляють незрозумілою мовою, дотри-
муються незвичних для вас традицій…

Цікаво, якого висновку ви б дійшли? 
Якби ви сказали, що всі ці люди — не 
нормальні, їм насамперед потрібно 
стати білими, одягнутися в людський 
одяг і почати розмовляти українською, 
це звучало б як абсурд. Так би ви ніколи 
не досягли Африки для Христа. Якби ви 
хотіли, щоб ці люди сприйняли вас, ви, 
найімовірніше, зробили б ось що:

А) Ви б зійшли на їхній рівень.

Б) Ви б вивчили мову африканців.

В) Ви б доклали зусиль, щоб зрозуміти 
їхню культуру.

Г) Ви б згодилися, що африканці 
ніколи не стануть білими, навіть 
якщо вивчать українську мову.

Саме так чинив Христос. За що 
не одноразово Його засуджували фарисеї: 
«Як побачили ж книжники та фарисеї, 
що Він їсть із грішниками та з митниками, 
то сказали до учнів Його: Чому то Він їсть 
із митниками та з грішниками? А Ісус, 
як почув, промовляє до них: Лікаря не 
потребують здорові, а слабі. Я не прий-
шов кликати праведних, але грішників на 
покаяння» (Мар.2:16–17).

На жаль, у деяких євангельських церк-
вах досі побутує думка: наші сучасники, 
особливо молодь, «повинні стати такими, 
як ми, й тоді ми будемо мати справу з 
ними». «Коли молоді слухатимуть таку 
музику, яку слухаємо ми, одягатимуться, 
як ми, розмовлятимуть, як ми — це буде 
ознакою духовності». Намірами, які лише 
здаються добрими, ми інколи закриваємо 
людям доступ до Царства Божого.

Наведу приклад: американські місі-
онери приїхали до Японії, але відмови-
лися знімати взуття, заходячи в домівки 
й цим самим відвернули від себе місце-
вих жителів. Хтось скаже: «Дрібниця!». 
Ні, це не дрібниця. Китайці, випробо-
вуючи місіонерів, давали їм на обід рис 
із червами. Ефективним виявився той 
благовісник, котрий просив добавки…

Що ж зробити нам, щоб досягти 
покоління цифрових технологій?

Я не закликаю повністю перейняти 
сучасну культуру, однак апостол Павло, 
коли бажав бути успішним в проповіді 
Доброї новини, писав: «Від усіх бувши 
вільний, я зробився рабом для всіх, щоб 
найбільше придбати. Для юдеїв я був, як 
юдей, щоб юдеїв придбати; для підзакон-
них був, як підзаконний, хоч сам підзакон-
ним не бувши, щоб придбати підзаконних. 
Для тих, хто без Закону, я був беззаконний, 
не бувши беззаконний Богові, а законний 
Христові, щоб придбати беззаконних. Для 
слабих, як слабий, щоб придбати слабих. 
Для всіх я був усе, щоб спасти бодай дея-
ких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати 
її спільником» (1Кор. 9:22).

Чи готові ми заради духовного поря-
тунку «бодай деяких» сучасників, стати 
такими, як вони? Тобто, зацікавитись 
тим, чим вони живуть, якими пробле-
мами переймаються, і застосувати методи 
благовістя, які були б ефективними саме 
у їхньому середовищі? Такими є правила 
хорошого місіонерства.

Кажуть, що сьогодні інтернетом 
користується один мільярд людей. У нас 
є можливість засвідчити одному мільярду 
різних, не схожих на нас, й один на одного, 
людей про Ісуса Христа. Користувачів 
усесвітньої мережі називають новим 
континентом. Це справді так. Поспосте-
рігайте за сучасною молоддю. Склада-
ється враження, ніби все її життя минає 
винятково в інтернеті. І проповідник 
Євангелії в ньому схожий на місіонера, 
котрий, діставшись невідомої території, 
каже: «Я відкрив нову землю! Потрібно 
йти до її мешканців і проповідувати спа-
сіння у Христі!». Насамперед слід адапту-
ватися до людей, котрі «населяють» цю 
нову землю, вивчити їхні зацікавлення, 
прагнення, взагалі, особливості їхнього 
життя, і створити методи, за допомогою 
яких можна благовістити з успіхом.

Які риси характерні для «мешкан-
ців» нового «континенту» під назвою 

«Інтернет»? Їм притаманний постмо-
дерністський світогляд. Абсолютної 
істини не існує. Кожен сам собі істина. 
Все, що тобі подобається, приносить 
щастя. Індивід визначається і набуває 
ваги лише в спілкуванні. Результатом 
такого мислення стало те, що стосунки 
нині відбуваються он-лайн. В глобаль-
ній мережі існують цілі групи друзів. 
Зауважу, що взаємини дуже важливі 
у постмодерністському світі, але вони 
сконцентровані на власному «я» і влас-
ній компанії друзів. Стосунки будуються 
не на всьому суспільстві, а на тому, кого 
я люблю і сприймаю як власного друга 
на Facebook. Я сфокусований на влас-
ному «племені». І я той, хто контролює, 
до якого «племені» належати. Стерта 
грань між особистим, суспільним і про-
фесійним самовизначенням. Я вже не 
знаю, що на Facebook є особистим, 
а що спільним. Усе змішалося. Тому 
сучасні технології починають впливати 
і на самовизначення людини.

Ось, виявляється, яким є «континент» 
під назвою «Всесвітня мережа». І благо-
вісник повинен орієнтуватися в його осо-
бливостях. Він зобов’язаний не тільки тлу-
мачити Біблію, але й розуміти суспільство, 
в якому він здійснює служіння.

Якщо ви хочете бути ефективними 
у проповіді Благої звістки інтернет-
аудиторії, беріть до уваги її постмо-
дерністський світогляд. Зважайте на 
постмодерністські суспільні тенденції. 
Досліджуйте, що цікавить користувачів 
усесвітньої мережі й з цієї позиції про-
повідуйте їм про Христа.

Методи благовістя у цифрову епоху
Інтернет-місіонерство. З «від-

криттям» нового, «шостого континенту», 
а також з появою сучасних технологій 
постають і нові працівники на Божій 
ниві — місіонери інтернету. Ці благовіс-
ники можуть одночасно здійснювати слу-
жіння в багатьох країнах, не виходячи за 
межі свого дому. Складається враження, 
що Господь відкриває нове поле для місі-
онерської діяльності. Адже відвіду вачі 
християнських сайтів більш відкриті до 
проповіді Слова Божого, аніж у магазині 
чи на вулиці. Причина цього полягає 
ось у чому: людина сидить перед своїм 
комп’ютером, удома, в неї немає страху 
перед спілкуванням, можливо, з незна-
йомою людиною, котра свідчить їй про 

БЛАГОВІСТЯ В ЕПОХУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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Христа. Інтернет-служіння ефективне, 
бо усуває природні бар’єри у спілкуванні.

Спілкування. У постмодерніст-
ському світі, як я вже зауважив, важ-
ливе спілкування з друзями. Друзі 
об’єднуються навколо спільної ідеї. 
Скажімо, я входжу до групи спілку-
вання в «Однокласниках» з однаковим 
прізвищем Чмут. У нас є багато спіль-
них тем: звідки походить це прізвище, 
що воно означає, чи можна знайти 
родичів.

Христос також надавав велике зна-
чення спільноті, спілкуванню. «При-
йдіть і побачте» — казав Він. Хіба 
це не постмодерністське мислення? 
На мою думку, Царство Боже цілком 
готове до змін у суспільстві й може 
бути актуальним та ефективним у такій 
культурі. Ми не повинні протистояти 
їй. Великою мірою ми можемо навіть 
виграти від цього. Тому що спілкування 
повертає людей до тих діяльностей, які 
були втрачені у сучасному світі.

Існує багато речей, навколо яких 
можна об’єднати людей. У західній 
культурі є дуже багато книг, музичних 
творів, театральних постановок, при-
свячених Христові, історії викуплення. 
Що, наприклад, мотивувало Генделя 
написати «Месію»? Людям відомий 
цей твір композитора, але вони не 
знають, який зв’язок між зображеним 
у творі і власним життям автора. Чи 
можливо йти Христовими слідами сьо-
годні? Що таке є у житті Ісуса Христа, 
що до Нього варто навернутися? Чи 
можу я відкрити Спасителя сьогодні, 
у двадцять першому столітті? Чи можу 
я це зробити в інтернеті? Відповіді ось 
на такі запитання ми даємо відвідувачам 
нашої веб-сторінки www.twr-ua.org.

На євангелізаційних сайтах завжди 
потрібно створювати соціальні групи 
для спілкування. Крім того, інтер-
нет-сторінка має бути присвяченою 
тільки одній темі, яка буде цікавою для 
цільової аудиторії. Графічний дизайн 
сайту повинен доповнювати цей підхід. 
Потрібно розміщувати рекламу цієї 
сторінки в інтернеті, тому що людям, 
котрі жодним чином не пов’язані з хрис-
тиянством, у котрих немає віруючих 
друзів, буде важко знайти цю рекламу 
у християнських виданнях.

Треба здійснювати євангелізацію, 
а не просто викладати християнські 

матеріали у всесвітню мережу. Ви зна-
єте, що потрібно вашій аудиторії. Пра-
цюйте з нею, і ваше благовістя принесе 
добрі плоди.

Душеопікунство в інтернеті. 
Дуже важливо проводити душеопі-
кунську роботу з людьми, котрі від-
відують сайт, а також з тими, хто вже 
навернувся до Бога і потребує духо-
вної підтримки. До цього процесу 
варто долучати добровольців навіть із 
різних країн. Ці помічники мають під-
тримувати спілкування з відвідувачами 
веб-сторінки, зустрічатися з ними 
для бесід, запрошувати їх до помісних 
церков. У церквах новонавернені при-
ймають хрещення. Як правило, автори 
веб-сторінки намагаються дослідити, 
скільки осіб було охрещено. Мені 
відомі сайти, на яких кожні три-чотири 
хвилини одна людина натискає кнопку 
«молитва покаяння». І це можна поба-
чити на карті. Звісно, декому з цих осіб 
було засвідчено про Бога за допомогою 
інших засобів. Однак відомо напевне, 
що всі ці люди відвідували сайт і зро-
били крок до Господа.

Якість продукту в цифрову епоху
І веб-сторінка, й радіопрограма, й 

відеофільм, і проповідь у церкві мають 
бути якісними.

Проповідь — це як вечеря в рес-
торані, а ви — ніби офіціант, котрий 
приносить її клієнтові. Від того, як їжу 

буде подано і що лежатиме в тарілці, 
залежить дуже багато. Є проповіді, 
які слухачі ковтають миттєво, кажучи: 
хочемо ще. А є такі проповіді, від яких 
нудить. Те ж саме і з радіопередачами.

1. Дослідження попиту. Перед тим, 
як випускати продукт, потрібно 
вивчити, що люди люблять, що їм 
потрібно. Так роблять усі компанії. 
Так учинило і ТрансСвітове Радіо. 
Нещодавно ми провели дослі-
дження, щоб з’ясувати, які теми 
цікавлять наших слухачів. Резуль-
тати були такими: люди цікав-
ляться сімейною тематикою. Вони 
бажають довідатися, як правильно 
будувати стосунки між батьками 
та нащадками. Як виховувати 
дітей. Як готуватися до шлюбу. Як 
вирішувати проблеми підлітків.

Наші слухачі також бажають 
слухати в радіоефірі обговорення 
есхатологічних питань, теми під-
хоплення церкви, приходу анти-
христа й т. ін. А ще люди цікавляться 
тематикою особистих взаємин з 
Богом: покаяння, народження згори, 
переймаються темами віри, святості. 
Саме цю тематику ми і прагнемо роз-
глядати в передачах насамперед.

2. Продукт має відповідати часу. 
Не варто готувати радіопередачу 
для зими, і транслювати її всередині 
літа. Вона не буде популярною. 
Апостол Павло свого часу написав 
коринтянам: «І я, браття, не міг 

Заведіть розмову зі своїми друзями, 
скажімо, в мережі «Вконтакте».

Перешліть їм посилання на цікавий 
християнський сайт. 

Надішліть друзям аудіозапис 
християнської радіопрограми 
(наприклад, ТСР).

Створіть власний сайт. У сучасних 
умовах це буде своєрідна 
місіонерська станція.

З ЧОГО РОЗПОЧАТИ 

ІНТЕРНЕТ-МІСІОНЕРСТВО? 
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говорити до вас, як до духовних, 
але як до тілесних, як до немовлят 
у Христі. Я вас годував молоком, 
а не твердою їжею, бо ви не могли 
її їсти, та й тепер ще не можете» 
(1 Кор. 3:1–2). Був період, 
коли коринтяни просто не могли 
розуміти духовних речей, ці істини 
потрібно було їм «розжовувати». 
Сьогодні саме такий час, коли люди 
не читають друкованого матеріалу, 
якщо там немає ілюстрацій. Люди 
сприймають комікси. Що нам 
робити? Силувати їх до твердої їжі 
чи давати молоко? Як учиняв Ісус 
Христос? Про Нього написано: «І 
такими притчами багатьома Він їм 
слово звіщав, поскільки вони могли 
слухати. І без притчі нічого Він їм 
не казав, а учням Своїм самотою 
вияснював усе» (Марка 4:33–34). 
Спаситель говорив притчами, тому 
що інакше слухачі не розуміли. 
Суха теологія сьогодні важка для 
сприйняття, її потрібно подавати 
в доступній формі.

3. Продукт має відповідати потре-
бам слухача. Тут ми повертаємося 
до соціальних, вікових груп. У кожної 
групи є своя потреба. Іноді наші, надто 
«духовні», радіослухачі скаржаться: 
«Навіщо ви передаєте свідчення 
наркоманів? Краще проповідуйте про 
Ісуса Христа!». Ці люди мислять тра-
диційно. Сьогодні, за цифрової доби, 
свідчення наркоманів і є проповіддю 
про Христа. З цих історій видно, як Бог 
змінив життя залежних.

Якщо ви бажаєте, щоб до 
вашої проповіді прислухалися, ви 
не обговорюватимете однакової 
теми в літньому таборі для здорової 
християнської молоді й у таборі для 
людей з інвалідністю. Ви проповіду-
ватимете про те, що буде актуаль-
ним для кожної категорії слухачів.

4. Якісна реклама. Хороша компанія 
не буде виробляти продукту, і не 
триматиме його десь на складах, 
чекаючи, що хтось зацікавиться 
цим продуктом. Його потрібно 
«просувати в маси». Слід розпові-
сти всім про цей продукт, а також 
про те, де і як його придбати.

Для того, щоб радіослухачі 
звернули увагу на наш медіапроект, 
ми розповсюдили за своєю адресною 

базою, а також за базою наших 
партнерів близько 25 000 листів з 
інформацією про ці програми. Ми 
подали оголошення про них в інтер-
неті, прорекламували по радіо. А як 
щодо обміну рекламою між дружніми 
церквами? Між місіями, просто між 
сайтами? Якщо ви вважаєте, що 
Слово Боже, яке здатне змінювати 
людські життя, є хорошим і корис-
ним продуктом, «просувайте його 
в маси» з допомогою членів церков.

5. Якісний вигляд продукту. 
Продукт потрібно подати в гарній 
«обгортці», щоб зацікавити ним 
людей. Ви ніколи не думали про це?

В якому «пакуванні» ми пере-
даємо Добру звістку? Який вигляд 
мають наші сайти, наші відеокліпи, 
наші передачі?

Ваш місіонерський табір, в якому 
надають фізичну допомогу тим, хто 
має потребу, зацікавлюють хорошою 
програмою і музичним супрово-
дом — це «обгортка», в якій ви 
подаєте Слово благодаті. Й від цієї 
«обгортки» залежить, чи приймуть 
проповідь люди, чи ні.

6. Перевірка продукту. Хороша ком-
панія, перед тим, як видати продукт 
на ринок, має перевірити його. Ком-
панії здійснюють сотні перевірок 
своєї продукції. Коли ми випускаємо 
програму, чи почув і перевірив хтось 
її перед початком транслювання? 
«Нашій бабусі подобається все, 
що ми робимо. Але решта людей 
у світі — не наші бабусі». Це 
помилковий підхід. Продукт треба 
перевірити. Хтось заздалегідь про-
слуховує проповіді, хтось дає поради 
для створення сайтів. Це важливі 
моменти, які мінімізують брак.

7. Використання всіх наявних плат-
форм. Застосовуйте не тільки радіо, 
а й інтернет, телебачення, соціальні 
мережі, компакт-диски, все, що 
є у вашому розпорядженні, щоб слу-
жіння було якомога ефективнішим. 
Зважайте на той факт, що технології 
змінюються, а отже, повинні зміню-
ватися і ви. Якщо ви виготовите лише 
аудіоматеріал, за три роки він матиме 
обмежене використання. Потрібно 
створювати матеріал так, щоб його 
можна було транслювати за допомо-
гою багатьох платформ.

Ось як сучасні підлітки сприймають 
інформацію. Повернувшись додому, хло-
пець вмикає комп’ютер, розгортає список 
пісень і починає слухати їх у навушниках. 
Паралельно підліток відкриває Skype й 
починає теревенити із приятелем. У цей 
самий час хлопець заходить до мережі 
Facebook і переглядає останні записи. 
Принагідно підліток надсилає другові 
електронне повідомлення з пропозицією 
пограти з ним у комп’ютерну гру. Всі опе-
рації здійснюються одночасно: на екрані 
комп’ютера розгорнуто список пісень, 
у навушниках лунає улюблена музика. На 
цьому ж екрані відкрито віконце Skype, 
в якому ведеться жваве спілкування. Й на 
цьому ж екрані відкрито комп’ютерну гру, 
в яку грає хлопець. Усе відбувається пара-
лельно. Чи приділить такий підліток увагу 
сухій проповіді? Ні. В нього є цікавіші 
діяльності: слухання улюбленої музики, 
спілкування з друзями в інтернеті. Увага 
хлопця буде прикутою саме до цього. 
Саме тому проповідникові слід застосову-
вати всі платформи, які популярні сьогодні 
серед молоді, щоб ця молодь прислухалася 
до його слів.

Чи може Церква виграти від сучас-
них технологій? Абсолютно. Ми пови-
нні вийти до своєї аудиторії і працювати 
з нею, щоб наш продукт мав застосу-
вання на практиці. Пам’ятаєте, що від-
булося, коли люди дістали змогу читати 
Біблію доступною їм мовою? Стався 
вибух. Церкви зросли. Цей вибух може 
відбутися знову, якщо послання, яке ми 
несемо людям, стане по-справжньому 
для них доступним. Люди почнуть на 
практиці його застосовувати. Коли 
Церква підтримуватиме діалог з сучас-
ним світом, стосунки з ним ставатимуть 
теплішими, а це сприятиме її зрос-
танню. Сучасні технології дають мож-
ливість підтримувати цей діалог.

…Леонардо да Вінчі мав багато мрій. 
Він створив ескізи речей, яких у його 
час не було: аероплана, парашута, при-
строю для занурення під воду та інших. 
Сьогодні ці речі стали реальністю. Ви 
так само, як і Леонардо да Вінчі, можете 
мріяти. Й не просто мріяти, а втілювати 
свої мрії в життя. І тоді нове й, на пер-
ший погляд, незвичне Бог використає 
для Своєї слави, для духовного поря-
тунку ще багатьох людей…

Олександр Чмут



Ж
Растворись в Божьем мире, заботы оставь –
И почувствуешь Его, друг мой, близость
Всё вокруг, что Господь наш так мудро создал,
Прекрасно, чудесно и живо!

Наслаждайся покоем, Его торжеством
И воспой Ему: «Аллилуйя!»
И духовным взмахни в небо белым крылом,
Чтобы слиться с Ним воедино.

Валентина Левицкая

Сверху видней
Когда нежданно рушатся все планы,
Задуманное стало лишь мечтой,
Себе я повторяю, утешая:
«Невелика потеря: Бог со мной!»

Когда усилия потрачены напрасно
На то, что я хотела обрести,
А у других идёт всё, как по маслу,
Хотя они и Божии враги,

Отчаянье, и боль, и огорченье
Мне, как ножом, по сердцу пронеслись,
Я слышу снова звуки утешенья:
«Не нужно унывать, дитя, — молись!»

И я сквозь слёзы голосу внимаю,
Он для сердечной раны, как елей.
С земли в смиреньи Богу отвечаю:
«О, мой Господь, Тебе с небес видней».

Марина Кирикой

О�

Чи не даремно ми живем?
Пливемо, як по небу хмари,
І кожен день, прожитий марно
Вже більше ми не здоженем.

Не здоженемо днів лукавих,
Що линуть швидко, як в річці вода,
І не залишиться сліду
Від нашої земної слави.

У чому ж суть життя земного,
Короткого, як спалах зірки?
Щоб в вічності не було гірко,
Сьогодні йди, скоріш спіши до Бога.

Якщо ти грішник, кайся перед Богом —
Господь пробачить всі провини.
Покайся, грішная людино, —
Він забере усі тривоги.

Він подарує радість, спокій
І зробить рівними дороги.
Іди скоріш, спіши, спіши до Бога,
Допоки ще є час, допоки.

Любов Маринчук
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У суспільстві є верства, 
яка зростає, але часто 
лишається поза увагою. 

Цих людей зазвичай не цінують, 
часто не розуміють; вони — ціла армія 
талановитих чоловіків і жінок, котрі 
представляють більше розмаїття поглядів, 
стилів життя та походження, ніж будь-яка 
інша група суспільства. Ці люди становлять 
найменш прийняту соціальну меншину. Про 
кого йдеться? Про незаміжніх жінок та неодру-
жених чоловіків. Поговорімо про них сьогодні.

Ще на початку я хочу наголосити: ця стаття не є клінічним 
дослідженням неодружених людей, яке класифікує їх як чудер-
нацьке явище. Я не буду звинувачувати самітників та самітниць 
в нерішучості, й не буду називати їх диваками. Цю статтю створено 
для того, щоб сказати неодруженим людям: самотнє життя може 
стати радісним, якщо людина покладається на Христа.

Гарольд Сейла у книзі «Радість самітності в оточенні подруж-
ніх пар» пише: «Крім власного досвіду парубоцького життя, я маю 
вже понад тридцять п’ять років служіння людям, яким надаю 
душеопікунську допомогу. Серед них чимало неодружених та неза-
міжніх. Коли я почав проводити сімейні семінари, то зрозумів: 
здебільшого наші конференції призначено лише для частини Тіла 
Христового — для одружених. А проте я знову і знову зустрічав 
безшлюбних людей — і дехто з них виділявся розгніваністю серед 
усіх, з ким я будь-коли мав справу. Ці люди часто ділилися почут-
тям покинутості, роздратування й відкритого гніву на Бога та, 
звісно, на оточення, яке раз по раз ставило діагноз їхній самотності 
та намагалося «вилікувати» їх, знайомлячи з кимось, кого вони й 
близько не хотіли бачити. Тоді я почав служити й неодруженим, 

РАДІСТЬ У САМОТНОСТІ
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готуючи для них семінари та друковані 
матеріали. Але частіше я підтримував 
цих людей тим, що просто вислуховував 
їх та ставився до них з любов’ю. Я також 
намагався допомогти пасторам, адміні-
страторам і лідерам зрозуміти деякі з 
особливих потреб самітників і виявити 
до неодружених ту повагу, на яку вони 
заслуговують як діти Божі».

Далі Гарольд Сейла продовжує: 
«Одного разу за сніданком я обго-
ворював свої плани щодо написання 
книги із сином, який на той час, попри 
своє тридцятиліття, був вельми задо-
волений парубоцьким життям. Стів 
запитав у мене не без підозри: «Тату, 
а що буде основною думкою твоєї 
книги?». Помовчавши хвилинку, щоб 
зібратися з думками, я відповів: «Стіве, 
моя мета — допомогти неодруженим 
людям зрозуміти, що вони можуть 
знайти вдоволеність і мир у своєму 
нинішньому стані, що для щастя їм не 
обов’язково одружуватись чи виходити 
заміж. Я хочу допомогти цим людям 
відкрити той шлях, який готує для них, 
їхнього життя й майбутнього Бог. Зна-
йти Господню допомогу на потреби сьо-
годення — отже, мати ключ до миру й 
повноти життя».

«Якщо я тільки знайду собі пару, то 
буду щасливий» — ці слова доводиться 
чути знову і знову. Вони відображають 
марні сподівання. Якщо ви не щасливі 

зараз, подружнє життя не змінить 
вашого сумного настрою — навпаки, 
може його лише посилити. Дехто з 
вас, самітників, сумує через те, що не 
має половинки, але багато знайомих 
мені одружених людей жалкують, що 
не одинокі. Вдоволеність — це вибір, 
рішення, яке ви ухвалюєте та яке може 
здійснитися незалежно від вашого 
сімейного стану.

Гаразд, пише Сейла, ви — самот ні. 
Але в одному ви можете бути пев-
ними: цей світ не належить тим, хто 
уклав шлюб. Багато хто з одружених 
думає, що вони, становлячи більшість, 
так би мовити, володіють цим світом. 

Одружені часто-густо дають і вам від-
чути це, не запрошуючи на обіди, свят-
кові вечори чи навіть сімейні зустрічі. 
Суспільство схильне до того, щоб 
навішувати людям ярлики, і шлюбний 
вівтар стає ніби межею між одруже-
ними та самотніми.

Вважаючи свої слова за дотеп-
ний жарт, пише Гарольд Сейла, деякі 
нечуйні особи кидають вам саркастичне 
зауваження: «Щось із тобою не так, 
коли ти ще й досі дівуєш». Почувши 
таке наступного разу, спробуйте відпо-
вісти: «А що ж це з тобою таке, що ти 
вже заміж вийшла (одружився)?». Або 
ж, одружені без вашої згоди беруть на 
себе роль сватів — це зазвичай не до 
вподоби незаміжнім та неодруженим. 
«Я була б рада познайомити тебе з моїм 
двоюрідним братом». А ви його і бачити 
не хочете. Ви бажаєте сказати незва-
ним сватам: «Облиште це! Я здатна 
(здатен) впоратися зі своїм життям без 
вашої допомоги!». Натомість ви мов-
чите, тихо шаліючи від стримуваного 
гніву та образи.

У 19 розділі Євангелії від Мат-
вія наводиться така Ісусова розмова 
з послідовниками: «Почувши слова 
Ісуса, учні відповіли: коли справа така 
чоловіка із дружиною, то не добре 
одружуватись. А Він їм відказав: Це 
слово вміщають не всі, але ті, кому 
дано. Бо бувають скопці, що з утроби 

В одному ви можете бути 
певними: цей світ не належить 
тим, хто уклав шлюб. Багато хто 
з одружених думає, що вони, 
становлячи більшість, так би 
мовити, володіють цим світом. 

Одружені часто-густо дають і вам 
відчути це, не запрошуючи на 
обіди, святкові вечори чи навіть 

сімейні зустрічі. 
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ще матерньої народилися так; є й 
скопці, що їх люди оскопили, і є скопці, 
що самі оскопили себе ради Царства 
Небесного. Хто може вмістити, нехай 
вмістить».

Гарольд Сейла пише: «Напевне, 
я зазначу дещо очевидне, але я не можу 
про це не сказати: Ісус Христос не мав 
пари все Своє життя, однак жив і діяв 
у світі, який не надто відрізнявся від 
сучасного. Хоча Ісус виріс у родині, де 
було щонайменше семеро дітей, Він не 
відгукувався зневажливо про самітне 
життя».

Далі Гарольд Сейла каже: «Друга 
частина мого аргументу полягає в тому, 
що люди, через яких Бог змінив світ, 
такі як Павло, Стефан, Марко, Тимо-
фій — були неодруженими. Погляньте, 
якою впливовою людиною став 

Павло — майстер із пошиття наме-
тів, котрий став ученим рабином: він 
зробив більший внесок у теологічний 
розвиток ранньої церкви, ніж будь-яка 
інша людина. Коли апостол писав свої 
послання, він не мав сім’ї».

Сейла зауважує: «Я особисто вва-
жаю, що Павло був колись одруже-
ним, а потім овдовів. За переказами, 
цей чоловік був членом синедріону. 
Щоб належати до цієї високої ради, 
чоловік мав бути старшим двадцяти 
років і одруженим. Подальші спостере-
ження, що їх робить апостол, схожі на 
міркування людини, яка переживала й 
радості, і трагедії подружнього життя.

Книга «Радість самітності в ото-
ченні подружніх пар» написана з молит-
вою та сподіванням, що Бог допоможе 
вам знайти вдоволення та повноту там, 

де ви зараз є, тому що вдоволеність — 
це не мета, а подорож».

Ще одне, останнє зауваження. 
Шлюб — це прекрасні взаєамини, 
і засадини його заклав Сам Господь 
в Едемському Саду. Шлюб — не допов-
нення, яке хтось додав до первісного 
задуму творіння. Шлюбні стосунки 
є Божою волею для більшості людей. 
Однак шлюб призначено не для всіх.

У Господньому задумі немає пункту, 
який передбачав би, що кожен має зна-
йти найвигідніше місце в цьому житті, 
влашуватися у затишному родинному 
колі та народити дітей.

Дехто з нас має найбільшу повноту 
життя у шлюбі. Інші люди знаходять те 
саме в усамітненні безшлюбного життя. 
Серед тих, хто створив сім’ю, є люди, 
кому б важко було б знести безшлюб-
ність, в той час як дехто з не одружених 
не міг би впоратися з тиском і пережи-
ваннями шлюбного життя. Але в одному 
ви можете бути певними: у шлюбі чи без 
нього, ви можете знайти мир і повноту. 
Можете знайти тоді, коли в центрі 
вашого життя — Христос. Тільки Він 
здатен заповнити порожнечу вашої 
душі Своєю присутністю і дати вам 
вдоволення:

«Ісус же сказав їм: Я — Хліб життя. 
Хто до Мене приходить, не голодува-
тиме він, а хто вірує в Мене, ніколи не 
прагнутиме» (Івана 6:35).

Ані золота обручка на підмізинному 
пальці, ні слово «так», сказане перед 
вівтарем, не зробить вас цілісною, 
повною особистістю. Ви вже є нею! 
Самітний або ж одружений, ви — уні-
кальна особистість, створена на Божу 
подобу. Вам слід це твердо затямити 
й ніколи не забувати. Ви здатні жити 
радісно у світі, де більшість становлять 
одружені. Ось що ми хотіли сказати 
цією статтею.

«…Навчився я бути задоволеним із 
того, що маю… Я все можу в Тім, Хто 
мене підкріпляє, в Ісусі Христі» (Фил. 
4:11,13).

У статті використано матеріали 
книги Гарольда Сейли «Радість самітності 

в оточенні подружніх пар». Якщо ви бажаєте 
мати цю книгу, зверніться до видавництва 

«Смірна»: а/с 2155, м. Черкаси, індекс 18020, 
Україна. Тел. (0472) 73–87–52.

Ані золота обручка на підмізинному пальці, ні слово «так», сказане перед 
вівтарем, не зробить вас цілісною, повною особистістю. Ви вже є нею! 
Самітний або ж одружений, ви — унікальна особистість, створена на 

Божу подобу. Вам слід це твердо затямити й ніколи не забувати.
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Василий, расскажите немного 
о себе и о том, как Вы 
перестали ходить?

Вырос я в деревне. Отец — тракто-
рист, мать работала на птицефабрике. 
После школы поступил в Луцкое куль-
турно-просветительское училище на 
хореографическое отделение. Потом 
был руководителем танцевального кол-
лектива. Много объездил стран с кон-
цертными программами. Несмотря на 
то, что во времена Советского Союза не 
так просто было выезжать за границу, 
у меня такая возможность была. Многое 
повидал. Были разные ситуации. Но в то 
время я как будто не видел и не замечал 
верующих людей, отчасти из-за того, что 
их притесняла советская власть. О Боге 
не думал, так как был воспитан в духе 
атеизма и в школе, и в армии.

Однажды после генеральной репе-
тиции мы пошли на речку купаться. 
Я знал, какова глубина реки, потому 

что попросил одного парня, чтобы он 
на глубине достал ногами дно и пока-
зал насколько глубоко. Я хорошо умел 
нырять и плавать. Но в тот раз при 
прыжке ноги сильно забросил назад. 
В результате угодил головой в песок, 
получив компрессионный перелом 
позвонков. Спасатели меня откачали. Но 
началась другая жизнь — колясочная. 
Мне было 32 года. Полтора месяца про-
вёл в реанимации, ничего не помня. Кор-
мили через трубочки. Потом в хирургии. 
А через полгода мне дали путёвку в сана-
торий, где многому научили из того, как 
справляться и управлять своим телом.

А как Вы услышали о Боге?
Я уже 10 лет был инвалидом-коля-

сочником, но Господа не принимал, 
хотя мне рассказывали о Боге и про-
щении грехов по вере в Иисуса Христа. 
Но когда меня пригласили прийти на 
общение в здание Дома культуры, где 

я раньше танцевал и работал, я согла-
сился. Была хорошая проповедь. Моё 
сердце откликнулось на Слово Божье. 
Помню, что говорили о свече — о том, 
что никто, зажегши свечу, не ставит её 
в сокровенном месте, ни под сосудом, 
но на подсвечнике, чтобы входящие 
видели свет. Проводили параллель, что 
так и человек должен жить, неся окру-
жающим Божий свет. Мы своим при-
мером должны показывать людям, как 
жить праведно. Призвали к покаянию. 
Попросили поднять руки, кто хочет 
покаяться. У меня затрепетало сердце, 
полились слёзы. Я хочу поднять руку, 
а она не поднимается. Вышли три чело-
века. Покаялись. А проповедник всё 
призывал: «Придите к Богу. Вы ведь 
не знаете, что с вами будет после того, 
как вы уйдёте отсюда. А ведь без Бога 
ваше будущее — ад». После этих слов 
я быстро поднял руку и помолился 
Богу, раскаявшись в своих грехах.

«Я хочу 
умереть 

в пути…»

Василий Владимирович 
Мельничук в прошлом — про-
фессиональный танцор ансам-

бля «Лісова пісня», руководитель 
танцевальных коллективов меди-
цинского училища и ПТУ-7. После 
полученной травмы он не ходит, но 
продолжает быть активным чело-
веком, который помогает людям 
с ограниченными возможностями 
в своём городе. Он — заместитель 
председателя общественной орга-
низации «Реабилитационный центр». 
В горисполкоме он является членом 
комиссии по безбарьерности. Жизнь 
этого человека для многих является 
примером постоянного движения. 
Сам Василий Владимирович говорит: 
«Я хочу умереть в пути, неся помощь 
другим»! Это его девиз.
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Как после этого изменилась 
Ваша жизнь?

О! Как изменилась моя жизнь! (сме-
ётся). Всё совершенно другое. Новое. 
В первую очередь изменилась моя семей-
ная жизнь. Отношения стали намного 
крепче и лучше. Я старался служить 
своим родным. Моя жена была неверу-
ющая и часто, сидя на кухне, я ей читал 
вслух Библию, пока она готовила кушать. 
Делился с ней тем, что открывал мне Бог. 
Она слушала, принимала. Божье Слово 
понемногу сеялось в почву её сердца. 
Потом она заболела. Попросила, чтобы 
служители из нашей церкви пришли 
к ней. Она молилась, каялась. Теперь 
она в вечности. Как сказано в Библии: 
«Многие же будут первые последними, 
и последние первыми». Она уверовала 
после меня, но встретилась с Богом, 
нашим Спасителем первая.

Василий, в чём Вы ограничены 
физически?

У меня полностью парализовано 
тело. Ноги, руки не работают. Однако 
если мои руки привязаны ремнями к руч-
кам коляски, то я могу двигаться. Если 
нет, то я и 5 метров не проеду, упаду. Но 
я занимался спортом, поэтому могу само-
стоятельно залезть и слезть с кровати. 
Могу одеться. Будучи в таком состоянии, 
я даже помогал своей жене: ездил на 
рынок, делал покупки. Потому и говорю, 
что не нужно падать духом, нужно жить 
в движении. Я слышал, как посторонние 
ставили меня в пример здоровым людям, 
когда те не хотели что-то делать.

Чем Вы сейчас занимаетесь?
Я многое узнал и увидел, побы-

вал в разных санаториях для коля-
сочников. Могу заверить, что есть 
санатории и даже города с хорошими 
для колясочников условиями и досту-
пом в подъезды, в любые магазины, 
аптеки и кафе. Поэтому у себя в городе 
Ковеле я стал заниматься решением 
тех проблем, с которыми сталкива-
ются инвалиды-колясочники. Одна из 
матерей, Наталья Славикова, чей сын 
тоже не передвигается, попросила 
посетить реабилитационный центр 
для оказания помощи другим и решать 
вопросы на уровне центра. Постепенно 
в городе начали переделывать съезды 
и заезды. Иногда полностью снимали 
бордюры. В горисполкоме я являюсь 

членом комиссии по безбарьерности. 
Многие руководители прислуши-
ваются к нашему мнению и совету. 
Если чего-то не знают, обращаются 
к нам. И делается это не для галочки, 
а для человека, который ограничен 
в передвижении.

Василий Владимирович, Вы — 
человек, который любил 
танцевать и заниматься 
любимым делом. Сейчас 
Вы делаете много для 
людей с ограниченными 
возможностями. Оглядываясь 
назад и анализируя свою жизнь, 
Вы пришли бы к Богу, не будь 
той травмы?

Думаю, что нет. Я думал в то время, 
что дарю людям радость. Но теперь 
понимаю, что это была не та радость, 
не от Бога. Находясь в своём тепереш-
нем положении, понимаю, что настоя-
щую радость можно принести только 
с Богом, когда у тебя изменённое 
сердце и ты — дитя Божье. Да, необя-
зательно при этом быть инвалидом. 
Есть разные служения, которыми люди 
прославляют Бога. А мой маленький 
девиз такой: «Я хочу умереть в пути». 
Когда я еду по улице, то по пути обща-
юсь со многими людьми (желающих 
обычно достаточно), рассказываю им 
об Иисусе. Я радуюсь, что Бог исполь-
зует меня и для служения людям, кото-
рые приходят в церковь и каются перед 
Богом.

Стараюсь также уделять внима-
ние тем, кто травмировался и лежит 
дома. Узнаю адрес, приезжаю, говорю 
о Боге, а также рассказываю, 
как правильно ухаживать за 
собой. Многие в городе меня 
знают и даже порой сами 
меня ищут. Стараюсь под-
держивать как психолог от 
реабилитационного центра, 
ведь есть вопросы, которые 
дети стесняются задать своим 
родителям, а мне, посторон-
нему человеку, рассказывают, 
спрашивают совета. Если бы 
я был неверующим человеком, 
то, возможно, этим бы не зани-
мался, ведь не было бы мудро-
сти и Божьего водительства 
в таких вопросах.

Судя по рассказам некоторых 
людей, они боролись со страхом 
выйти на улицу после травмы. 
Им было стыдно, что их увидят 
в инвалидном кресле. Вы тоже 
с этим сталкивались?

Да. Мне было стыдно, что знакомые 
увидят, каким я стал. Ведь я даже ото-
гнать муху с лица не могу. Показаться 
на людях было для меня очень сложным 
и даже нереальным. Так продолжалось 
около года. А потом я осознал, что мне 
нужно двигаться, выезжать на улицу, 
чтобы просто подышать свежим воз-
духом, проехать хотя бы 5–10 метров. 
И я начал это делать. А дальше — 
больше. Сейчас в нашем Ковеле про-
ходят спортивные соревнования. Есть 
и пробег-гонки на колясках — 8 км. 
Я участвовал и победил. Поэтому счи-
таю, что нужно двигаться и участвовать 
во всех доступных мероприятиях. Чело-
век может преодолеть очень многое. 
Главное — мотивация и желание.

Ваши пожелания.
Бог есть любовь и в любое время 

с Ним можно пообщаться. Иисус гово-
рил, что пошлёт нам Утешителя. Дух 
Святой даёт нашему сердцу наставле-
ния в любых ситуациях. Люди могут 
не понять другу друга или неправильно 
оценить ситуацию, а наш Творец, кото-
рый создал нас, понимает очень чутко. 
Он милует и поддерживает каждого. 
Основное — это наша вера в Бога 
и стремление к цели.

Наталья Ищенко

В. Мельничук с внуками
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«Надія схожа на нічне небо: немає такого куточка, де око, що 
наполегливо шукає, не побачило б урешті яку-небудь зорю». 
Так висловився французький письменник Октав Фельє. Надія, 

як кисень, потрібна людям, що мешкають у регіонах, зруйнованих 
війною. Щодня ТрансСвітове Радіо звіщає слухачам про надію, яку 
може дати тільки Бог. І вони її знаходять, слухаючи християнські 
передачі. Про це Олеся Василенко, редактор київської студії, роз-
повіла на Президентському форумі, який відбувся 1–3 травня 2015 
року в головному офісі ТСР у штаті Північна Кароліна, США.

На форумі в мальовничому місті Кері, 
який відвідали представники різних церков 
та місій, друзі та партнери ТСР, було людно. 
Деякі гості прибули не тільки зі Сполуче-
них Штатів, а й з далекої Європи, таких, 
скажімо, країн, як Норвегія та Німеччина. 
Хочу зауважити, що західні християни 
жваво цікавляться ситуацією в Україні, 
ставлять багато запитань, співчувають 
нам і висловлюють готовність підтримати. 
Це підбадьорює, зважаючи на те, скільки 
людей в нашій державі вже постраждали 
від війни: понад мільйон переселенців, 
тисячі вбитих, ще більше поранених, без-
надія, гіркота і ворожнеча. Але навіть за 
таких, украй жахливих, обставин Бог зда-
тен дарувати людям надію. Християнське 
радіо — один із чудових засобів для цього. 
Справді, якщо порівняти трагічну ситуацію 

в Україні з нічним небом, то радіо, яке зві-
щає людям про надію в Господі — це і є та 
зоря, яку врешті знаходить око на безкрай-
ньому темному небосхилі. Зоря, яка веде до 
Істини — до Христа, Котрий пережив усе, 
чого зазнають сьогодні стражденні люди. 
Він пережив навіть більше — смерть на 
Голгофському хресті. Тож Спаситель може 
зрозуміти, підбадьорити і допомогти. Пока-
зовою в цьому розумінні є історія нашої 
слухачки з Донеччини, про котру я розпо-
віла на Президентському форумі. Її будинок 
зруйнувала бомба. Жінка виїхала до іншого 
місця проживання, однак, попри небезпеку, 
повернулася до зруйнованого дому, щоб 
забрати свій найбільший скарб — радіо-
приймач. Не їжу, не одяг, а… приймач. Гос-
тей форуму та співробітників ТСР вразила 
почута історія. Яку ж цінність для цієї жінки 

становить християнське радіо, якщо вона 
зробила такий крок. Коли точиться війна, 
люди не турбуються про приймачі. В них 
одна думка: вижити. Але ж християнське 
радіо — і є тим засобом, який дає сили 
і бажання жити далі, не здаватися, не від-
чаюватися, бо воно розповідає про надію 
у розіп’ятому й воскреслому Христі…

На Президентському форумі я поді-
лилася й іншими відгуками наших слухачів, 
зокрема, на проект «Твій шанс на відро-
дження». Цей цикл програм дає рекомен-
дації, як долати гнів та гіркоту, де шукати 
внутрішні ресурси, як, використовуючи 
травматичний досвід, жити по-новому. 
«Дякую, що обговорюєте події, що відбу-
ваються в нашій країні, й про те, як на них 
реагувати, і як не впадати у відчай». «За 
допомогою ваших програм я зміцняюсь 
у Слові Божому». «Я помітила, що завдяки 
вашим передачам я змінила своє ставлення 
до життєвих труднощів. Я почала реагувати 
на проблеми з більшим терпінням і мен-

шим страхом». Це слова, які у своїх листах 
пишуть слухачі. Звісно, ще багато людей не 
можуть подолати відчаю, не можуть знайти 
надії. Однак це нагадує нам, що духовної 
праці ще багато й не слід зупинятися на 
досягнутому.

Гості форуму були відкритими до 
всього, що почули. Після моїх презентацій 
вони дякували за наше служіння, обіцяли 
продовжувати молитись про Україну. «В 
комфортному житті легко забути про те, 
що десь є люди, котрі перебувають у жах-
ливих обставинах. Дякую, що нагадали 
про те, що слід турбуватися про страж-
денних» — зі слізьми на очах сказала мені 
одна учасниця заходу.

Крім кількох презентацій про служіння 
ТСР в Україні, які я підготувала, інтенсив-
ного особистого спілкування з відвідува-
чами форуму, я записала кілька інтерв’ю. 
В цих бесідах із ведучим Енді Нейпієром та 
міжнародним президентом ТСР Лореном 

«А надія не засоромить…»

Після запису інтерв’ю
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Ліббі я докладніше розповіла про Україну, 
про радіопрацю для нашого народу, поді-
лилася іншими історіями слухачів. Одне 
з інтерв’ю відбулося в прямому ефірі. Це 
був надзвичайно цікавий, захопливий 
досвід — і в професійному, і в духовному 
розумінні. Так сталося, що в один із остан-
ніх вечорів перебування в Кері, на конфе-
ренції іншої місії, я зустрілася з людьми, 
котрі почули моє інтерв’ю в ефірі. Вони 
були раді познайомитись й особисто подя-
кувати за надану інформацію.

Беручи участь у Президентському 
форумі, я не тільки розповіла про радіо-
працю в нашій державі, а й дізналася, як 
колеги з США здійснюють своє служіння. 
Протягом однієї з перерв для мене провели 
екскурсію приміщенням головного офісу. 
Я дізналася про роботу різних відділів, як 
створюються радіопрограми, як опрацьо-
вується слухацька кореспонденція. Над-
звичайно корисною була для мене бесіда з 
режисерами, котрі забезпечують звукове 
оформлення радіопередач. Було цікаво 
довідатися, як співробітники підбирають 
звукові ефекти та музику, яким програм-
ним забезпеченням користуються. Інколи 
звукорежисери створюють ці ефекти самі, 
й це — копіткий, але захопливий процес. 

Окремої уваги заслуговує бесіда 
з представ никами американської місії 
«RiverCross», яка співпрацює з ТСР. Ця 
місія створює спеціальні аудіоматеріали 
та тренінги для душеопікунів, поклика-
них працювати з дітьми-сиротами, котрі 
постраждали від сексуального насильства. 
Мільйони дітей зазнають сьогодні цього 
жахливого досвіду, й більшість із них — 
сироти. Як надавати таким дітям духовну 
підтримку й приводити їх до Бога — цим 
опікується місія «RiverCross».

І, звичайно, я не можу не розповісти 
про цікаве спілкування з американською 
командою «Проекту «Анна» та його 
головною натхненницею — Марлі Спі-
кер. Марлі — надзвичайна жінка. Вона 

започаткувала служіння, яке дарує надію 
мільйонам жінок у всьому світі. Сьогодні 
американська команда «Проекту «Анна», 
крім молитви та створення програми 
«Жінки надії», працює над особливим про-
ектом — підготовкою передачі «Приховані 
скарби». Це програма, покликана дати 
надію жінкам, котрі перебувають у сексу-
альному рабстві чи проституції. Передачу 
планують створювати різними мовами. В її 
основі — особисті історії врятованих жінок, 
поради експерта й істини Слова Божого. 
«Сексуальна експлуатація прекрасної статі 
стала універсальною хворобою. Ріка сліз 
тече сьогодні у світі, й ми хочемо допомогти 
жінкам знайти зцілення у Христі» — так 
висловилася Марлі Спікер.

Однак надії потребує і сильна стать. 
Про це Едмундові Спікеру, співробітникові 
ТСР та чоловікові Марлі, сказав на зустрічі 
слухач з Мозамбіку. «Ми, чоловіки, так 
потребуємо духовної допомоги» — ось 
якими були його слова. Ця фраза стала 
поштовхом до започаткування радіопе-
редачі ТСР для чоловіків — під назвою 
«Чемпіони, підійміться!». У співпраці з 
іншими місіями, автори програми надають 
чоловікам духовну підтримку, знайомлять 
їх з біблійними істинами, навчають, як 
бути добрими чоловіками для дружин, пре-
красними татами для дітей, як боротися 
зі спокусами, як відповідати на виклики 
сучасного світу. Це надзвичайно потрібна 
програма, тож моліться, щоб її почали 
створювати й українською мовою…

Цієї статті не вистачить, щоб передати 
всі враження від поїздки на Президент-
ський форум. Кожна хвилина спілкування 
з колегами та партнерами ТСР була бла-
гословенням. Нехай Господь продовжує 
давати їм успіх, адже радіослужіння дарує 
людям надію. «А надія не засоромить, бо 
любов Божа вилилася в наші серця Свя-
тим Духом, даним нам» (Рим. 5:5)…

Олеся Василенко

Шановні друзі!
ТрансСвітове Радіо оголошує 
конкурс на найкращу історію. 

Маєте цікаве свідчення? 
Проповідь? Есе? Вірш? 

Здійснюєте цікаве служіння? 
Розкажіть нам про це! Ваша 

розповідь може неабияк 
підбадьорити всіх інших 

слухачів та читачів. Найкращі 
ваші історії та матеріали 

прозвучать в ефірі, а ті, хто 
поділиться ними, отримають 

приз від ТрансСвітового Радіо. 
Звертайтеся за адресою та 

телефоном:

ТрансСвітове Радіо
А/с 100, Київ Україна, 02090

Моб.тел. 098 661–38–78

УВАГА!!!

Гості форуму
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Ви можете замовити диски за адресою:
ТрансСвітове Радіо, а/с 100, Київ 02090

Моб. тел.: (098) 661–38–78   •   Email: info@twr-ua.org

Книга ««Ты — Мой». 15 удивительных историй из жизни необыч-
ных людей» — это невымышленные истории людей, которые много 
пережили. Они знают, что такое отчаяние, но также знают и что такое 
надежда. Их пример учит не сдаваться, идти к цели, а самое глав-
ное — крепко держаться за Бога, что бы ни случилось. Истории всех 
этих людей звучали в программе ТрансМирового Радио «Ты — Мой», 
девиз которой: «Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени 
твоему; ты Мой» (Библия. Книга пророка Исаии 43:1). Радиопереда-
чи и легли в основу этой книги.

По вопросам приобретения книги обращайтесь по адресу:
ТрансМировое Радио, а/я 100, г. Киев
моб.тел. (098) 661 38 78
info@twr-ua.org

ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ НОВІ ДИСКИ ТРАНССВІТОВОГО РАДІО:

«Про дружбу та інше…»

«Я і моя сім’я»

«Про духовні дари 
та служіння в церкві»

  «Конфлікти, депресія, минуле 
у світлі Біблії»
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