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Коли ми проводили чергове 
дослідження нашої слухаць-
кої аудиторії, підбадьорен-

ням для нас було дізнатися, що 
передачі ТСР слухає не тільки 
старше покоління, а й багато 
дітей, молоді та людей серед-
нього віку. 

Фактично, вони становлять 70% 
наших слухачів. Лише 30% — це аудито-
рія, старша 60 років. Кожна вікова катего-
рія слухачів має свої запити, і ми прагнемо 
так готувати наші програми, щоб кожна 
людина знайшла у них щось для себе. Ми 
готуємо дитячу передачу, кілька моло-
діжних, жіночу, й, звісно ж, програми для 
людей старшого віку. Прислухаючись до 
ваших побажань, шановні наші читачі і слу-
хачі, ми приділяємо увагу саме тій тематиці, 
яку ви вважаєте найактуальнішою.

Однак є річ, на котру ми хотіли б звер-
нути вашу увагу, любі друзі. Як ми вже 
зауважили, 70% нашої аудиторії — це 

діти, молодь та слухачі середнього віку. 
Їм судилося жити в дуже складному світі. 
Сьогодення кидає молодшому поколінню 
виклики, з якими не стикались старші люди 
у свої молоді роки. Діти, юнаки, дівчата 
пишуть нам і часто ставлять запитання, на 
які відповісти не так і просто навіть досвід-
ченому душеопікунові — деякі проблеми, 
котрі турбують молодь, навіть і не снилися 
її попередникам. Сучасний світ дуже мінли-
вий. Усе швидший і швидший темп життя, 
поява безлічі нових технологій, винятковий 
прагматизм, відмова від абсолютних істин, 
гендерна плутанина. Ці та інші фактори 
призводять до того, що молодому поко-
лінню все важче орієнтуватися в духовних 
цінностях, розбиратися в тому, що добре, 
а що — ні, знаходити відповіді на питання, 
які виникають лише останнім часом. Тому, 
не відмовляючись цілком від традиційних 
тем, які цікавлять старше покоління, ми 
звертаємося і до аспектів сучасного життя. 
Адже Євангелію Ісуса Христа ми прагнемо 
проповідувати усім — і старшим, і молод-
шим. Допомагати в духовному зростанні ми 

бажаємо усім — і старшим, і молодшим. Усі 
люди потребують духовної їжі, відповідно 
до їхнього віку, зацікавлень, соціальних 
запитів. У тому й полягає унікальність слу-
жіння ТСР, що кожен слухач, незалежно від 
того, хто він, скільки йому років, має мож-
ливість знайти відповідь на питання своєї 
душі через ту чи іншу передачу. До вічних 
істин Слова Божого ми хотіли б спряму-
вати кожного, хто нас слухає.

Французький письменник Моруа ска-
зав дуже мудру, на нашу думку, річ: «Мис-
тецтво старіння полягає в тому, щоб бути 
для молодих опорою, а не перешкодою, 
вчителем, а не суперником, тим, хто вияв-
ляє розуміння, а не байдужість». Нехай 
Бог допоможе всім нам бути такими для 
нашої молоді, котра зазнає в сучасному 
світі стількох труднощів, котра бореться зі 
спокусами, котра шукає правильного 
шляху в житті. Шукає — і часто знахо-
дить, бо поряд з нею, пліч-о-пліч, крокує 
мудрий, небайдужий, сучасний (а чому б 
і ні?) наставник і друг…

Божих вам благословень!

ТСР — ДЛЯ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ



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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У прагненні розвинути євангелізаційне служіння в інтер-
неті, ТрансСвітове Радіо співпрацює з американською 
місією «Поширюй Істину». Ці дві організації популяризують 

серед світової аудиторії інноваційний короткометражний 
фільм під назвою «Історія відкуплення».

Щоб досягти Благою звісткою якомога більшої кількості людей, на бага-
томовному цифровому порталі  ТСР —  twr360.org — демонструють шести-
хвилинний анімаційний відеофільм «Історія відкуплення». Цей фільм у зрозу-
мілій формі пояснює глядачам зміст Євангелії. 

«Історія відкуплення» є найкращим євангелізаційним відео, яке я коли-
небудь дивився. Фільм описує Благу звістку,  починаючи від розповіді про ство-
рення людини та гріхопадіння, і закінчуючи посланням про духовний порятунок 
та відновлення стосунків з Богом», — розповів Ральф Сторес, директор медіа-
відділу ТСР. «Ми плануємо демонструвати відеофільм декількома мовами, отож  
багато людей дістануть нагоду подивитися його і отримати чітке уявлення про 
Євангеліє», —  сказав Сторес.

Відео містить вишукану оригінальну музику,  динамічну оповідь та яскраву 
анімацію. Також відвідувачам порталу доступний супутній буклет на 12 сторін-
ках. У цій повнокольоровій книжечці подано історію духовного відкуплення, яке 
Бог пропонує людству.

«Ми хочемо, щоб Євангеліє лунало скрізь, і співпраця з ТСР надасть нам 
можливість досягти цієї мети», — впевнений Метт Кноблох, провідний спів-
робітник  місії «Поширюй Істину». «Ми підготували невеликий фільм, що є 
унікальним інструментом, який може бути використано в будь-якій точці земної 
кулі.  Анімацію створено так, щоб будь-хто міг переглянути відео і зрозуміти 
його зміст», — додав  Кноблох.

Заснована в Блумінгтоні, штат Іллінойс,  місія «Поширюй Істину»  створює 
і розповсюджує унікальні євангелізаційні програми та інші матеріали. Церкви, 
християнські організації, місіонери можуть ефективно використувати ці ресурси у 
проповіді Благої звістки людям. Моліться, щоб і відеофільм «Історія відкуплення» 
послужив на спасіння багатьом глядачам…

Цікавий факт про ТСР

ТСР та місія 
«Поширюй Істину»
об’єднали зусилля 

у проповіді Благої звістки



Розкажіть, будь ласка, про себе.
Ангеліна: Я народилась у сім’ї єван-

гельських християн, і моє дитинство 
минало в церкві. Гадаю, те, в якій сім’ї 
ти народився і яке виховання тобі дали 
батьки, формує подальший життєвий 
шлях. Мої тато й мама дуже вплинули на 
мене — я також віруюча людина.

Андрій: На додаток хочу сказати: тато 
був пастором, а мама завжди у всьому 
йому допомагала. Вони — хороший при-
клад для нас. 

Ви пам’ятаєте, як прийшли 
у ТСР? Як ви сприйняли той 
факт, що будете брати участь 
у радіопраці?

Ангеліна:  Ми долучилися до слу-
жіння ТСР досить давно, це був, здається, 
2003 рік. Особливе враження на мене 
справив Олег Миколайович Сухомлин, 
лікар та ведучий програми «Про важливі 
речі для батьків та малечі». Особисто 
для мене він був дивом. Усе було ціка-
вим, невідомим, таємничим… Але колек-
тив сприйняв нас позитивно, можливо, 
також і через те, що ми були малими.

Андрій: Особисто для мене це була 
велика подія. Я розумів, що праця на 
радіо — дуже відповідальна. Пам’ятаю, з 
яким хвилюванням ми записували першу 
передачу… Було нелегко… На той час 
мені виповнилося 13 років. Також хочу 
згадати Олега Миколайовича: коли ми 
познайомились, мені здавалось, що він 
знає все на світі! Хоч про що б я питав 
лікаря Сухомлина, він завжди давав від-
повідь. Олег Миколайович був тоді моїм 

близьким другом. Він дуже вплинув на 
становлення мене як особистості.

Уже понад 10 років ви тісно 
співпрацюєте з ТСР. Я б навіть 
сказала, що ви виросли на наших 
очах. Якими ці роки були для вас?

Ангеліна:  Так, 10 років — це 
багато… Я навіть і не помітила, як вони 
промайнули. Наче зовсім нещодавно ми 
починали готувати «Про важливі речі…», 
а також «Форум»… Час збіг швидко. Та 
життя поза ТСР теж існує. Ми навчає-
мося, Андрій ось одружився, я — поки 
що не заміжня. Служимо Богові в церкві. 
Однак, сподіваюсь, буду співпрацювати з 
ТСР і надалі.

Андрій: Справді, за 10 років багато 
чого змінилося. Ми виросли, наші голоси 
зміцніли. Я закінчив школу, а згодом — 
Київські училище та інститут музики ім. 
Р. М. Глієра. Як уже розповіла Ангеліна, 
я одружився (усміхається). Я вже не 
планую брати участі у створенні радіопе-
редач, оскільки Господь спрямував мене 
до іншої духовної праці. Не змінилось 
тільки моє бажання служити людям — 
воно, як і досі, дуже сильне.

Чи навчилися ви чогось із програм, 
які готували?

Андрій: Звичайно. Перше, що я зро-
зумів: передача, тобто, те, що я говорю — 
це послання людям про Божу любов. 
Я вирішив для себе сам: буду молитись 
перед кожним записом, щоб Господь 
допомагав мені у праці, а також, щоб 
говорив через мене до слухачів. Молитва 
стала правилом не тільки мого служіння, 

а, й, взагалі, всього життя. Звісно, з кож-
ної передачі я черпав щось особисто для 
себе. Крім того, перед кожним записом 
Олег Миколайович проводив нам із 
Ліною духовну «лекцію». Можна ска-
зати, що радіопрограми виховували нас. 

Ангеліна: Так, часто передачі спо-
нукали нас переосмислювати певні жит-
тєві ситуації, дивитись на якісь питання 
інакше або розглядати їх ширше. Про-
грами, які ми готували, допомагали 
в духовному зростанні особисто нам.

Ви можете пригадати якісь 
яскраві моменти, пов’язані 
з працею на ТСР?

Андрій:  Їх було багато. Яскравих, 
а також смішних моментів. Скажімо, коли 
я не міг записати одного речення і його 
треба було повторювати разів десять 
(сміється). Запам’яталася спільна 
робота із звукооператором Олександром 
Боровиком. А ще — поїздки на зустрічі зі 
слухачами. Пам’ятаю, як ми з Ангеліною 
виступали перед церковною аудиторією… 
Потім до нас підходили багато людей. Це 
для мене було неймовірно почесним. Уза-
галі, було приємно, що в студії нас пова-
жали і ставились як до рівних.

Ангеліна:  Сам факт, що ми почали 
брати участь у студійній роботі, вже був 
яскравим моментом. Цікаво було також, 
коли ТСР відвідували поважні гості. 
Тоді можна було поспілкуватися з ними, 
дізнатися щось цікаве, а ще — отримати 
шматочок тортика з кавою. Це мені подо-
балося (усміхається).

А нгеліну та Андрія Чмутів багато людей знають як 
ведучих передач «Про важливі речі для батьків 
та малечі» й «Форум». Проминуло понад 10 років, 

відтоді як ці дружні сестра і брат долучились до служіння ТСР. 
Сьогодні Ангеліна та Андрій — дорослі люди. Багато чого зміни-
лось у їхньому житті, крім одного: бажання сестри і брата служити 
Тому, Хто дав їм вічне життя. Дозвольте ближче познайомити вас з 
Ангеліною та Андрієм Чмутами.

«Нехай Слово 
Боже буде для вас 
пріоритетом»

Ангеліна та Андрій у дитинстві
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За час роботи на ТСР у кожного 
зі співробітників з’явились друзі 
серед слухачів. У вас такі є?

Ангеліна:  Я багато з ким листува-
лася, але моєю особливою подругою, 
з котрою ми й зараз дружимо, є одна 
дівчина-слухачка з Луганська. Ми 
ближче познайомилися завдяки листу-
ванню. Тепер вона живе на Київщині 
й ми продовжуємо наше багаторічне 
спілкування.

Андрій:  Пригадую нашу поїздку до 
Кривого Рогу. Там я познайомився з пев-
ними слухачами. Досить довго ми листу-
валися. Зараз мені часто пишуть у соці-
альних мережах. Це приємно.

Де ви зараз навчаєтесь?
Ангеліна: Я навчаюсь у націо-

нальному педагогічному університеті  
ім. М. П. Драгоманова на факультеті 
філології.

Андрій: А я — в Київському наці-
ональному університеті культури і мис-
тецтв. Магістратура. Саксофон. Моє 
навчання пов’язане з музикою.

Розкажіть, будь ласка, 
докладніше про своє служіння 
в церкві, а також про те, що 
полюбляєте робити на дозвіллі.

Ангеліна: Служу Богові в одній із 
київських церков. Ось уже 5 років я пра-
цюю з маленькими дітками в недільній 
школі. А нещодавно я почала проводити 
біблійні заняття з підлітками. Мені над-
звичайно цікаво спілкуватись і з дітьми, 
і з підлітками, дізнаватися від них щось 

нове, вчитися від них. Щодо моїх осо-
бистих зацікавлень — люблю читати 
книги, подорожувати, писати теплі історії 
(й, узагалі, писати), влаштовувати поси-
деньки для своїх друзів.

Андрій: І моє служіння, і моє 
дозвілля — пов’язані з музикою. Граю 
в церковній групі прославлення, а також 
розповідаю невіруючим музикантам 
про Бога. Ми створили музичний гурт 
«Квант», щоб за допомогою християн-
ських мелодій та співу нести людям Благу 
звістку. Щороку ми проводимо різдвяний 
концерт, на який запрошуємо наших 
друзів, перед цим спілкуючись з ними на 
духовні теми. Дехто з цих друзів грає на 
концерті. Наприкінці завжди лунає про-
повідь із закликом до покаяння. Радію, 
що після таких заходів є ті, хто приходить 
до церкви.

Андрію, як тобі вдається 
заводити з людьми бесіди про 
Христа?

Андрій: Я часто маю при собі саксо-
фон. Коли їду додому в транспорті, мене 
інколи запитують: а що це в тебе? Я від-
повідаю. А потім додаю, що я — віруюча 
людина, ходжу до церкви. А далі запитую, 
чи співрозмовник — християнин… Ось 
так починається бесіда. Взагалі, я не 
соромлюся розмовляти з людьми про 
Господа. Багато моїх колег та друзів з 
музичної сфери захоплюються філосо-
фією, східними релігіями та ін. Мені дуже 
хочеться, щоб ці люди повірили в живого 
Бога. Я радію, що завдяки музиці можна 
обговорювати з ними і духовні теми.

Андрію, чому ти обрав 
музику?

Андрій:  Спочатку мені вона 
просто подобалась, а потів я від-
чув, що Господь дає мені хист до неї. 
Я розумів, що цей талант не можна 
закопувати. Потрібно розвиватись. 
А згодом Бог надав можливості для 
цього. Я розумію, що музика — те, 
чим я повинен займатись. У мене 
це виходить. Мені це подобається. 
Радію, коли бачу плоди своєї праці. 
А надто тоді, коли люди приходять 
до церкви.

Андрію, ти сказав про 
те, що ти нещодавно 
одружився. За яких 
обставин ти познайомився з 
дружиною?

Андрій:  З моєю коханою дружиною 
Ксенією ми познайомились у музичному 
навчальному закладі, де обоє навчались. 
Вона — також віруюча. Організовуючи 
свій музичний гурт, я запросив Ксенію 
грати на скрипці. На репетиціях ми 
почали спілкуватися. Пізніше Ксенія від-
повідала за партитури, й ми часто вирішу-
вали організаційні моменти телефоном. 
Потім почали говорити не тільки про це 
(сміється), а й просто про життя. Вза-
галі, зустрічей-побачень не було багато. 
Ми перебували в служінні, серед друзів… 
Я зрозумів, що кохаю Ксенію. Зробив 
пропозицію і вона погодилась.

Ангеліно, я знаю, що після 
закриття передачі «Форум» ти 
продовжиш співпрацювати з ТСР. 
Розкажи, над створенням якої 
програми ти працюєш зараз?

Ангеліна: Бачу, ти хочеш знати всі 
таємниці. (Усміхається). Вести осо-
бисту передачу було моєю мрією. Й вона 
ось-ось здійсниться. Програма «Форум» 
уже не буде виходити в ефір. Замість неї 
створюватиметься нова цікава передача. 
Це буде програма з історичним під-
ґрунтям. У ній я розкрию теми, які мене 
дуже хвилюють. Такий собі анонс нової 
радіопередачі.

Якими є ваші побажання?
Ангеліна: Слухачам та читачам я би 

хотіла побажати радості, добра, мир-
ного неба. А ще — нових цікавих пере-
дач. Працівникам ТСР зичу мудрості та 
натхнення у праці. Я помічаю, що ТСР 
розвивається і це мені дуже подобається. 
Не зупиняйтесь!

Андрій: Зараз я читаю книгу 
Об’явлення. Господь по-особливому тор-
кається мого серця через цю книгу. Все, 
що нині відбувається у світі, стає мені 
зрозумілим. Я усвідомлюю, наскільки 
серйозно потрібно ставитись до Слова 
Божого. Бажаю, шановні друзі, щоб 
Біблія стала у вашому житті пріори-
тетом. Щоб ви на всі події дивились 
через призму Господнього Слова. Тоді 
ви розумітимете, куди йти і що робити. 
Це те, над чим я роздумую й чого бажаю 
самому собі.

Щиро дякую за цікаву бесіду! 
Бажаю успіхів!

Ангеліна та Андрій: Дякуємо!

Бесіду провела Наталя ІщенкоАнгеліна та Андрій сьогодні
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«Ми, чоловіки, так потребуємо духовної підтримки», — сказав 
у розмові зі співробітником ТСР Едмундом Спікером слухач 
із Мозамбіку. Сміливе зізнання, чи не так? Не завжди пред-

ставники сильної статі визнають, що вони потребують допомоги. Слова, 
які йшли з самого серця, зворушили Спікера, і надихнули на створення 
нового напрямку в радіопраці — чоловічих передач під назвою «Чемпіони, 
підійміться!».

ЧЕМПІОНИ, 
  ПІДІЙМІТЬСЯ!

«…І шукав Я між ними чоловіка, що поставив би загороду, 
і став би в виломі перед Моїм обличчям за цей Край,  
щоб Я не знищив його, та Я не знайшов!». 

Єзекіїль 22:30
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Історію щирої бесіди зі слухачем 
Едмунд Спікер розповів під час офіцій-
ної зустрічі співробітників у головному 
офісі ТСР у місті Кері, штат Північна 
Кароліна (США). Якої ж саме допомоги 
потребують представники сильної статі 
не тільки в Мозамбіку, а й в усіх інших 
країнах світу? Спікер вважає, що чоло-
віків потрібно вчити постійній молитві, 
заохочувати до глибокого дослідження 
Біблії, й тоді вони будуть прекрас-
ними супутниками для своїх дружин, 
чудовими батьками для дітей та «чем-
піонами», котрі матимуть успіх у всіх 
сферах життя. Такими їх хоче бачити 
Бог. «У співпраці з іншими місіями, ми 
збираємо й перекладаємо матеріали, 
створюємо і поширюємо радіопередачі, 

які покликані допомогти чоловікам 
у їхньому духовному зростанні» — ска-
зав Спікер.

Варто зауважити ось що: «Чем-
піони, підійміться!» — є не тільки 
серією радіопередач. Це різностороння 
ініціатива, яка передбачає молитовне 
служіння за участі представників силь-
ної статі, а також активну співпрацю з 
церквами та місіями.

На офіційній зустрічі, присвяченій 
чоловічому служінню, виступили також 
Фостер Браун і Кент Дарсі, котрі як 
автори текстів та ведучі беруть участь 
у створенні програми «Чемпіони, піді-
йміться!»; Лорен Ліббі, міжнародний 
президент ТСР; Лонні Бергер, книга 
якого, «Кожний чоловік –воїн», лягла 
в основу декількох радіопередач. Пол 
Амос, адміністратор служіння «Чем-
піони, підійміться!» розповів про те, 
що 19 із 52 англомовних пілотних про-
грам уже транслюються на цифровому 
порталі ТСР twr360.org. Крім того, 
ведеться робота з перекладу текстів 
цих радіопередач на мови Південної 
Африки, Бразилії, Індії та Індонезії. 
Фінанси для проекту збирають націо-
нальні партнери ТСР у Нідерландах та 
Канаді.

Лонні Бергер наголосив на пара-
доксі, який помітив й Едмунд Спікер 
та інші учасники зустрічі: чоловічі 
служіння часто виникають у відповідь 
на численні молитви жінок. Бергер 
поділився історією з власного життя. 
Одного дня він звернувся до Господа, 
щоб дізнатися: чому в нетривалі строки 
було продано 50 тисяч копій його книги? 
Адже видавець прогнозував кількість, 

наполовину меншу. «Й Бог мені відпо-
вів: «Знаєш, Лонні, це не твоя заслуга. 
Мільйони жінок-християнок, протягом 
багатьох десятиліть, благали Мене: 
«Господи, допоможи нашим чоловікам 
бути підтримкою для нас, бути добрими 
батьками для наших дітей, допоможи 
їм бути духовними лідерами в сім’ї»… 
Справді, Бог відповідає на молитви, і це 
Його заслуга, а не наша», — сказав 
Бергер.

Лонні Бергер навів статистику, яка 
переконує в тому, що служіння для 
сильної статі надзвичайно потрібне: 
з кожних 10 чоловіків 9 мають дітей, 
котрі залишають церкву; 8 не задо-
волені своєю роботою; 6 не в змозі 
сплачувати свої рахунки; принаймні, 
5 залежні від порнографії; 4 розлуча-
ються з дружинами. І хоча ці статис-
тичні дані було зібрано в США, великою 
мірою вони відповідають й українським 
реаліям: проблеми сильної статі одна-
кові у всьому світі.

Бергер також висловив цікаву 
думку: витоки багатьох проблем у світі, 
очевидно слід шукати в тому, що без-
ліч чоловіків не виконують своєї ролі 
у родині та суспільстві, не є тими, ким 
Господь хотів би їх бачити. Тому слу-
жіння «Чемпіони, підійміться!» має на 
меті вчити сильну стать пізнавати та 
виконувати істини Слова Божого: не 
боятися брати на себе відповідальність, 
любити своїх дружин, виховувати своїх 
дітей, мудро розпоряджатися фінан-
сами, боротися зі спокусами й лиша-
тися «чемпіонами» навіть у важкі часи. 
Моліться, щоб таке служіння було 
започатковано і в Україні, адже воно 
актуальне і для нашого суспільства…

Едмунд СпікЕр — ветеран ТСР, 
засновник служіння «Чемпіони, піді-
йміться!». Навернувся до Бога, пере-
живши жахіття Другої світової війни. 
Очолював відділи ТСР у Бразилії, 
Німеччині та Північній Америці. Про-
водить пасторські конференції. Одру-
жений, має дітей та внуків. Дружина, 
Марлі Спікер, є засновницею «Про-
екту «Анна». Своїм життєвим кредо 
Едмунд вважає слова з Дій Апостолів 
20:24: «Але я ні про що не турбуюсь, 
і свого життя не вважаю для себе цін-
ним, аби но скінчити дорогу свою та 
служіння, яке я одержав від Господа 
Ісуса, щоб засвідчити Євангелію бла-
годаті Божої».

Довідка:

…Чоловіків потрібно вчити 
постійній молитві, заохочувати 
до глибокого дослідження Біблії, 
й тоді вони будуть прекрасними 
супутниками для своїх дружин, 
чудовими батьками для дітей та 
«чемпіонами», котрі матимуть 
успіх у всіх сферах життя.
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ДОРОГОВКАЗ
Марк крадькома поглядав на 

батька. Чи правильно вони 
йдуть? Мама й тато хлопчика, 

а також його молодша сестричка Ліза 
вирішили піти у похід. Перед цим батько 
довго вивчав карту, запам’ятовуючи 
маршрут, робив різні помітки олівцем. 
А ось тепер, коли сім’я в дорозі, тато 
часто зупинявся і порівнював місцевість 
зі знаками на мапі.
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Багато разів Маркові хотілося йти 
второваною стежкою, але батько ске-
ровував родину то направо, то наліво. 
Ліза весело крокувала за мамою 
і татом, твердо знаючи, що вони не 
помиляться. Батько був непоганим 
провідником, він знав маршрут і добре 
орієнтувався в лісі та в горах.

До вечора вони досягли мети. 
Родина зупинилася на галявині з 
м’якою зеленою травою і безліччю 
квітів. Навколо росли великі ялини й 
тоненькі білокорі берізки. А поряд з 
галявиною височіла гора. Її сніжна вер-
шина виблискувала на сонці.

— Ой, як добре, що ми прийшли 
сюди! — раділа Ліза. — Як тут чудово!

— Татку, а що, якби ми не там 
звернули? Тоді б ми заблукали і не 
потрапили на цю галявину, чи не 
так? — запитав Марк.

— Якби ми звернули не там, 
де слід, то могли б не тільки заблу-
кати, а навіть і загинути! Тут, в горах, 
є небезпечні місця, до них краще не 
наближатися. Ми йшли правильно 
тільки тому, що у нас була дуже точна 
мапа. Ви пам’ятаєте, скільки я вивчав її 
перед походом?

— Авжеж, ти не один вечір проси-
дів над картою!

— А дорогою ти так часто в неї під-
глядав! — додала Лізочка, зриваючи 
яскраво-червону квітку.

…На галявині тато з Марком 
розташували великий намет. Мама 
з Лізою приготували вечерю. 
Стомлені, але задоволені, сиділи 
вони біля багаття і насолоджува-
лися тишею.

Хмиз весело потріскував, а іскри, 
немов доганяючи одна одну, летіли 
вгору і зникали в темряві. Десь непо-
далік перегукувалися сови. Високо 
в небі яскраво світили зорі й, здавалося, 
раділи разом із дітьми, підморгуючи їм 
згори.

— Я, чесно зізнаюся, всю дорогу 
боявся, — сказав батькові син. — 
Мені весь час здавалося, що ти не туди 
звертаєш. У лісі так багато стежок!

— Ось так і в житті буває, — усміх-
нувся тато. — Ми всі йдемо до вічності. 
Шлях наш вузький, тернистий, і на 
ньому трапляється багато розвилок. 

Буває дуже важко визначити — яка 
стежина правильна, а з якої потрібно 
зійти, щоб не заблукати в житті і не 
загинути. Бог дав людям дуже точний 
дороговказ. У ньому багато всяких 
попереджень. Що більше ми його 
вивчаємо, що краще знаємо, то впев-
неніше простуємо життєвим шляхом. 
Знаєте, як називається дороговказ?

Ліза чомусь, зіщулившись, втяг-
нула голову в плечі. Чи то вона не могла 
здогадатися, як називається мапа, чи то 
боялася заблукати в житті і через це не 
потрапити на небо.

— Це Біблія, тому що ти її дуже 
часто читаєш! — сказав Марк.

— Правильно, синку. Наш доро-
говказ у житті, наша карта — це Біблія. 
У ній є не тільки знаки, що попере-
джають про небезпеку, а й ті, які пока-
зують, куди треба йти. Біблія освітлює 
шлях, по якому ми йдемо.

Деякі дороги здаються нам хоро-
шими і правильними, але кінець їх — 
не в небі. Є багато різних стежок, які 
ведуть у пекло. Щоб туди не потрапити, 
щоб не звернути на шлях погибелі, 
потрібно добре знати Біблію. При-
йшовши в небо, ми будемо радіти, що 
знали Слово Боже і не заблукали.

— Напевно, так, як у цьому поході, — 
сказала Лізочка.

— Авжеж! — згодився Марк.

— Ми повинні довіряти Ісусові 
Христу — нашому Провідникові, Який 
завжди з нами і веде нас за Собою вірним 
маршрутом. Він нікого не примушує 
ним іти. Хто хоче потрапити на небо, 
хто любить Бога, той із радістю йде за 
Ним, хоч якою б стежкою Господь повів. 
Ісус — досвідчений Провідник. З Ним 
ми неодмінно дійдемо до прекрасного 
міста — Небесного Єрусалиму і завжди 
будемо жити з нашим Господом.

Над головою безшумно пролетів 
кажан. Здалеку почувся крик чимось 
стривоженої сови. Й знову настала 
тиша. Родина розмірковувала над сказа-
ним. Кожному хотілося дійти до Небес-
ного Єрусалиму й зустрітися з Богом…

А  як  справи  в  тебе,  любий 
друже? Яку мету ти ставиш перед 
собою?  Чи  вручив  ти  своє  життя 
в  Господні  руки?  Чи  є  Ісус  Христос 
твоїм  Провідником  та  Порадни-
ком?  Запроси  Христа  до  серця  сьо-
годні,  користуйся  Його  дороговка-
зом  —  Біблією,  й  ця  книга  доведе 
тебе до Небесної країни…
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БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРОСТО 

РАДИО
Мы молимся о том, 
чтобы слышали мы 

и слушали нас…
Работа радио – это загадка, в которой по сей день много 

тайн и секретов. Не верите? Задам простой вопрос: кто изобрёл 
радио? Интересен тот факт, что в ряде стран существуют свои 
первооткрыватели и претенденты на лавры. Согласно Вики-
педии, первый патент на беспроводную связь получил в 1872 г. 
Малон Лумис, заявивший в 1866 г. о том, что он открыл способ 
беспроволочной связи; в Германии создателем радио считают 
Генриха Герца (1888), в США – Дэвида Хьюза (1878), а также 
Томаса Эдисона, в США и ряде балканских стран – Николу 
Тесла (1891), в Беларуси – Якова (Сармат-Яков-Сигизмунд) 
Оттоновича Наркевича-Иодку (1890). Создателем первой 
успешной системы обмена информацией с помощью радиоволн 
(радиотелеграфии) в ряде стран считается итальянский инженер 
Гульельмо Маркони (1895). В России изобретателем радиотеле-
графии традиционно считают А. С. Попова. Сегодня без радио-
приёмника не обходится ни один дом. Можно сказать, что радио-
служение весьма глубоко вошло в наш христианский быт, став 
обыденностью наравне с посещением церкви и чтением духовной 
литературы. Но, как и прежде, многое в нём находится за преде-
лами осязаемого разумом. Например, что думают слушатели о 
нашей работе? Как столетия назад, так и сейчас диалог ведущего 
и слушателя крайне ограничен. Незрим в буквальном смысле. 
Мы обречены не мыслить нашего существования друг без друга 
и в то же время проходить каждый день мимо, словно незнако-
мые люди. Нас слушают миллионы, но лишь единицы звонят и 
говорят об этом. Радиоэфир, подобно Духу, дышит, где хочет, и не 
знаешь, как и чем отзовётся твоя очередная программа. Но есть 
люди, не представляющие свою духовную жизнь без прослуши-
вания радиопрограмм, как есть и те, для кого наше служение - не 
просто развлечение или альтернатива проповеднику: это их хри-
стианство, от начала и до конца.  

Для людей с ограниченными возможностями ТМР стало 
действенным и качественным способом стать сопричастниками 
христианской жизни, получать духовную пищу в своё время. 

Вот какие строки написала нам девушка Анна, инвалид пер-
вой группы, проживающая в Луганской области в посёлке Ново-
айдар. «ТрансМировое  Радио  делает  большой  вклад  в  мою 
духовную  жизнь.  Проповеди  и  размышления  над  Божьим 

Словом по радио открывают мне новый взгляд на Бога и 
Его Слово. Я получила ответ на важный вопрос во время 
болезни  через  проповедь  ТМР.  У  меня  нет  возможности 
посещать собрание верующих, поэтому радио в какой-то 
степени заменяет его». Ещё Аня очень красиво рисует. Будучи 
художником-самоучкой, она воплощает в рисунке всё то доброе, 
что ценит и любит в людях. Отрадно, что в этом есть пусть и 
маленькая, но всё же заслуга ТрансМирового Радио Украины.

А инвалид по зрению Януш из Херсонской области отмечает: 
«Мне 23 года. Когда слушаешь ваши передачи, то ведущий 
своими вопросами и темами заставляет задуматься. Мне 
очень  нравятся  рассказы,  радиопостановки.  Они  учат 
меня убегать от зла, стремиться любить и понимать. Не 
всегда наши церкви могут дать нам своевременное душе-
попечение. Особенно таким как я. Через радиопостановки 
я получаю ответы на свои вопросы. Слушаю давно, с 2011 
года. Моё знакомство с радио началось с радиопостановки 
«Опасные игры». Мне очень нравится слушать вас с флеш-
карты:  ты  не  ограничен  во  времени,  качество  программ 
очень высокое, чего не скажешь об эфире в нашей области. 
Меня это привлекает».

В жизни каждого христианина наступает момент, когда 
он нуждается в сильной поддержке и утешении. Нужно найти 
смысл, опору. И тогда, живя в теле, он перестаёт существовать в 
пределах обычного трехмерного пространства. Душа расширяет 
горизонты. Начинаешь видеть проблему, себя и Бога. В душе 
происходит много различного, что знает один лишь Бог, но нужен 
тот, кто направит человека, даст толчок, скажет слово. И, слава 
Богу, что этим катализатором часто оказываемся мы.

Приносим ли мы пользу только людям с ограниченными воз-
можностями? Виктор Ерёменко, обычный человек из Николаева 
посещает церковь христиан веры евангельской. Он говорит: 
«Для меня ТМР занимает второе место после Библии. Это 
хлеб,  если  выражаться  образным  языком.  Не  все,  но  мно-
гие  программы  мне  нравятся.  Устаю  от  светских  радио-
передач.  Послушаешь,  и  становится  печально,  тоскливо. 
А  ваши  передачи  дают  надежду.  Вы  делаете  большую 
работу. Я буду молиться о служении радио. На протяже-
нии пяти лет я слушаю программы христианского содер-
жания. А началось всё с того, что друг принес диск с про-
граммами.  Понравилось  разнообразие  жанров:  всё  разное 
и интересное. И самое главное, что вы звучите на русском, 
украинском и белорусском языках. Нравится, что ТМР выше 
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Оксана, г. Харьков

«Благословений вам от Господа в вашем служении. Стараюсь не 
пропускать передачи ТМР, особенно дорог стал «Маяк надежды». 
Есть темы, которые в церкви не поднимаются в силу того, что сей-
час много переселенцев посещают церкви нашего города и нашу 
поместную в частности или по другим причинам. Ваши передачи 
восполняют этот пробел — бывает, что появляется вопрос, и Гос-
подь через гостей передачи отвечает. А сколько искренности и пере-
живаний, ответов на молитвы, ведь гости делятся тем, как ведёт их 
Господь в служении, в вере. И всё это на твердом Библейском осно-
вании. Ждём передачи всей семьей. Да благословит вас Господь!»

Анна, Сумская обл.

«Приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа всех 
дорогих тружеников на ниве Божьей. Сообщаю: получила журнал 
«Антенна». Благодарю Господа и всех вас за ваш труд. Ещё бла-
годарю Господа и все ваши студии, что вы обо мне не забываете 
в моих преклонных годах. Я читаю журнал, слушаю радио каждый 
вечер, в этом вся моя радость и счастье. Слушаю с 21 часа и до 
22:30. Хорошо слышны ваши голоса. Вы все для меня — дорогие 
друзья. Я уже вам писала, что в церковь не хожу: болят ноги. Слава 
Богу, я ещё не лежачая, хотя самочувствие ухудшилось. Прошу всю 
студию молиться обо мне, моих детях, внуках и правнучке Ксении. 
Я о вас молюсь, как послушаю радио, днём тоже хожу по двору 
и молюсь. Пусть Бог укрепляет вас силой Святого Духа. И Господь 
любви и мира да будет с вами. С уважением, Анна Ивановна».

Юрий, Закарпатская обл.

«Дорогие моему сердцу братья и сестры! Мир вам всем, 
работающим на ТрансМировом Радио. Я слушаю ваши передачи 
каждый день. Желаю немного рассказать о себе. В советское 
время работники КГБ меня вызывали на допросы в Ужгород 
более десятка раз. И, слава Богу, что не я, а Дух Святой через 
меня давал им ответ. Я всегда в посте и молитве просил у Бога 
мудрости — и Бог мне давал нужные слова, я это забыть не 
могу. Меня расспрашивали и учителя нашей средней школы, 
и многие другие люди — верующие и неверующие. И в разных 
городах я проповедовал Слово Божье. Хотя меня били, штра-
фовали и даже осудили на 7 лет тюрьмы, Бог чудом меня хра-
нил и исцелял. Я и по нынешний день жив и физически здоров… 
Оставайтесь с Богом».

Нина, Одесская обл.

«Дорогие друзья. Спасибо за вашу пере-
дачу «Твой шанс на возрождение». Что сказать, 
сердце плачет и сокрушается перед Богом. 
Сложно передать в письме то, что чувствует моя 
душа. Вся жизнь мелькает перед глазами. Мне 
уже 51 год. Я выросла в многодетной семье (нас 
было 8 детей). Когда отец был на фронте, то моя 
мама покаялась и стала настоящей христианкой. 
Очень любила Господа. С детства она пыталась 
нас водить в церковь. Когда из нас кто-то болел, 
то мама никогда не обращалась к врачу: только 
к пастору. Он молился и мы выздоравливали. 
Вот так и росли. Проходило время. Наш отец 
стал сильно выпивать. Бил маму и нас. Часто 
нам приходилось убегать всем из дому, чтобы 
избежать побоев отца. Вот таким было моё 
детство. Когда мне исполнилось 17 лет, я стала 
встречаться с одним парнем. Он был старше 
меня на 7 лет. Однажды мой отец увидел нас 
вдвоём. Подошёл ко мне и сильно ударил по 
голове фонариком. Я сильно испугалась и боя-
лась возвращаться домой. Этот парень забрал 
меня к себе. Я стала его женой. Но жизнь с ним 
не сложилась. Он стал часто меня упрекать, что 
я девушка лёгкого поведения. Хотя никого кроме 
него у меня не было. Он также стал выпивать. 
Терпела физическое насилие от него. Но 
деваться было некуда. Был период, когда я ушла 
от мужа. Однажды меня пригласили в церковь. 
Я услышала Слово Божье. Покаялась и приняла 
водное крещение. Потом братья и сестры по вере 
стали говорить, что я должна вернуться к своему 
мужу, потому что он тоже этого хотел. Я вер-
нулась. Но жизнь снова стала невыносимой. 
Я стала болеть душевно и физически.

Услышав вашу передачу на тему «Проще-
ние», задумалась. Но не знаю, что мне делать 
дальше. Я молилась и просила у Бога проще-
ния, просила, чтоб Он дал мне чёткий ответ, что 
я делаю не так? За что меня муж оскорбляет 
и обвиняет? Знаю, что у Бога есть выход. Для 
Него нет ничего невозможного. Дорогие мои 
братья и сестры, подскажите мне, что делать 
дальше? Как быть?»

национальной обособленности, радио, проповедующее Хри-
ста, а не идентичность». 

Виталий Король, прихожанин баптистской церкви, слуша-
ющий нас на протяжении 10 лет, говорит: «В частности для 
меня  важно  обрести  мир  в  душе,  понять,  ответить  на 
вопрос.  Я  обретаю  всё  это  через  слушание.  И  тогда  мне 
хочется  петь  и  радоваться.  Каждая  программа,  каждый 
вечер – это духовная подзарядка. Ещё раз хочу сказать: 
для  меня  важно  получить  духовное  назидание.  Как  у  вас 
говорится, через Библию - к живому Богу». 

Иисус рассказал такую историю «Еще подобно Царство 
Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя 
одну драгоценную жемчужину, пошёл и продал всё, что имел, и 
купил её». (Матф.13:45,46) По вине агрессивности и глобали-
зации СМИ нас стало сложнее слушать и искать в потоке посто-
янно увеличивающихся шумов и помех. Но те, кому посчастливи-
лось найти, остаются с нами навсегда. И это иначе, как Божьим 
промыслом не назовешь.

 Ростислав Бабенко
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«Лучшие произведения искусства были созданы юношами», — 
писал Джон Рёскин. «Почти всё подлинно великое было 
создано юностью», — сказал английский государственный 

деятель Дизраэли. «Судьба мира в руках Господа Бога и молодого 
поколения», — утверждал доктор богословия Трембел.

Можно ли доверять молодым? 
Можно ли им поручать духовное слу-
жение? Каким я должен быть, чтобы 
мне доверяли?

Что могут молодые? Этот вопрос 
всегда задают люди старшего поколе-
ния, когда им нужно передавать своё 
служение и работу. Да, у молодых 
нет опыта, нет дальновидности, при-
сущей старшим, нет достаточных 
навыков работы. Конечно, где им, 
18–20-ти летним всё это взять? Зато 
у них есть другое — энергия, силы, 
энтузиазм и желание перемен. Для них 

нет безвыходности и безнадёжности. 
Энтузиазм юности зрелым людям 
иногда кажется неразумным. Старшие 
не берутся за то, чего невозможно 
достигнуть. Юность же ещё не знает, 
что возможно, а что невозможно, 
поэтому берётся за неосуществимое. 
И осуществляет!

Взглянем в историю. У все-
мирно известного Леонардо да Винчи 
рано проявился его замечательный 
талант. В юности он был одинаково 
искусен в арифметике, музыке и рисо-
вании. Будучи учеником Верроккьо, он 

нарисовал ангела в картине своего учи-
теля «Крещение Христа». Ангел был 
написан так талантливо, что учитель 
почувствовал превосходство своего 
ученика над собой.

Об Антонио Канове, известном 
скульпторе 18 века рассказывают, что 
он проявил своё дарование уже в воз-
расте 4 лет, вылепив льва из куска 
сливочного масла. А статуи из мрамора 
он начал делать в 14 лет. Торваль-
дсен — датский скульптор — вырезал 
кормовые фигуры кораблей в 13 лет, 
работая в мастерской своего отца — 
резчика по дереву. В 15 лет он получил 
серебряную медаль от Копенгагенской 
академии художеств за свой барельеф 
«Отдыхающий купидон». А в 20 лет 
он получил золотую медаль за рисунок 
«Гелиодор, изгнанный из храма».

Не говори:  
«Я молод…»
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Когда Исаак Ньютон учился 
в школе, он не отличался особыми 
дарованиями. Но дома был постоянно 
занят постройкой машин, не выпуская 
из рук пилы и молотка. Он мастерил 
модели ветряных мельниц, водяных 
и солнечных часов. Сегодня имя этого 
известного учёного известно даже 
школьникам.

В музыкальном мире самым 
знаменитым молодым человеком был, 
пожалуй, Моцарт. Будучи 4-летним 
мальчиком, ещё не умея писать, он 
сочинял мелодии. Через два года он 
написал фортепианный концерт, а в 12 
лет сочинил свою первую оперу. Про-
фессора музыки по всей Европе с изум-
лением смотрели на мальчика, который 
импровизировал фуги на заданную 
тему, а потом начинал скакать по ком-
нате верхом на отцовской палке.

Александр Македонский совершил 
свои великие завоевания в молодости. 
Мартин Лютер в 25 лет стал христи-
анским реформатором. Веслей и Вайт-
фильд произвели духовное пробужде-
ние в Англии в студенческие годы.

Мы живём в мире, где большинство 
людей считает, что молодость — самое 
подходящее время только для разного 

рода удовольствий, а не для посвя-
щения себя на служение Богу. Легче 
воспринимается обращение к Богу пре-
старелого человека, чем молодого. Всё 
советское общество научили тому, что 
вера — это достояние уходящего поко-
ления, но не молодёжи.

Обращаясь к Библии, мы видим, что 
Бог часто призывал на служение Себе 
именно молодых, у которых много физи-
ческих и моральных сил для работы. 
Пророка Иеремию Бог призвал, когда 
ему было не больше 20 лет, как считают 
богословы. Он пытался отказаться от 

призвания быть пророком из-за своей 
молодости и неопытности. Но Бог отве-
тил: «Не говори: я молод, ибо ко всем, 
к кому пошлю тебя, пойдешь и всё, что 
повелю тебе, скажешь. Не бойся их, 
ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, 
сказал Господь».

Как видим, Бог избирает совсем 
молодого человека на серьёзное служе-
ние — провозглашать Его слово. И как 
же справился с этим поручением моло-
дой пророк? Читая Книгу Иеремии, мы 
удивляемся его стойкости и мужеству.

Пожилые люди не доверяют юным 
под предлогом того, что те ненадёжны 
и не смогут устоять в испытаниях 
и искушениях. Но Иеремия устоял. 
Значит, проблема не в том, что молодой 
человек неустойчив, а в том, что он не 
знает истины. Его надо просто научить 
истине. В Книге Притчей читаем: 
«Наставь юношу при начале пути 
его, и он не уклонится от него, когда 
и состарится». (Пр.22:6)

Юноше с самого начала надо 
оказать доверие и направить его на 
правильный путь, как это сделал Бог 
по отношению к Иеремии. Очень 

 И сказал Саул  Давиду: не 
можешь ты идти против этого 
Филистимлянина, чтобы сразиться  
с ним, ибо ты еще юноша, а он воин 
от юности своей. 1Цр. 17:33
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важно в жизни — правильное начало. 
Жаль, что сегодня к 18-ти годам 
молодые люди часто уже заядлые 
курильщики, алкоголики, наркоманы, 
с нечистой совестью и нечистой речью. 
Почему? Отчасти потому, что в начале 
пути родители не спешили давать 
наставления, считая своего ребёнка 
несмышлёнышем, которому ещё рано 
говорить о серьёзных вещах.

Давайте вспомним возраст Иисуса, 
когда Он в Иерусалимском храме удив-
лял учителей закона Своей мудростью 
и разумом.

В Книге Даниила многих захватывает 
и вдохновляет рассказ о трёх смелых 
юношах. Это Седрах, Мисах и Авденаго. 
Мы привыкли считать, что они были 
совершеннолетними мужчинами. Но 
Библия говорит, что это были отроки, 
подростки. В 10 стихе 1 главы читаем: 
«Если он увидит лица ваши худощавее, 

нежели у отроков, сверстников ваших, 
то сделаете вы голову мою виновною 
перед царём». Здесь четко сказано, что 
это были совсем юные парни, которые 
любили Бога и хотели сохранить Ему 
верность. У них хватило смелости при-
нять решение не есть пищу, которая 
у евреев считалась нечистой. Затем 
они отвергли поклонение золотому 
истукану, зная, что за непослушание им 
грозит смерть. Их мужеству подражали 
и подражают тысячи христиан. Почему 
же, как правило, читая рассказ о них, 
мы представляем их взрослыми мужчи-
нами? Видимо потому, что решение этих 
молодых людей было достойно взрослых 
и зрелых мужчин. Причина их успеха — 
в том, что они знали Господа. И Господь 
был с ними! А результатом их смелого 
поступка стало то, что все царства земли 
узнали от царя Навуходоносора о живом 
Боге.

Нам не известно, сколько лет было 
Тимофею, когда апостол Павел взял 
его с собой в миссионерское путеше-
ствие. Одно ясно — он был молод даже 
после того, как поработал с Павлом 
несколько лет. Это видно из того, что 
Павел писал ему: «Никто да не пре-
небрегает юностью твоею, но будь 
образцом для верных в слове, житии, 
в любви, в духе, в вере, в чистоте.» Это 
1 Послание к Тимофею, 4 глава, 12 
стих. Известно, что когда Павел писал 
это послание, Тимофей был пастором 
церкви в городе Ефесе.

К молодым людям у старшего 
поколения всегда были и будут 
необоснованные претензии. Поэтому 
бывает так, что молодёжь не берётся 
всерьёз за духовный труд, исходя из 
слов старших, что им рано это делать. 
С другой стороны, у молодых растёт 
недовольство и даже бунт из-за 

14 Е ф і р  н а  п а п е р і

 Причина их успеха — в том, что они 
знали Господа. И Господь был с ними! 
А результатом их смелого поступка стало 
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Навуходоносора о живом Боге.
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того, что им не дают проявить себя. 
А старшие вздыхают и говорят: «Ну 
и молодёжь пошла». Недоверие стар-
ших действует губительно на молодых. 
Поэтому важно ковать железо, пока 
горячо, доверяя молодым посильный 
труд, пока они желают этого.

Давайте снова вернёмся с вами 
к совету апостола Павла молодому пас-
тору Ефесской церкви Тимофею: «Никто 
да не пренебрегает юностью твоею, но 
будь образцом для верных в слове, житии, 
в любви, в духе, в вере, в чистоте.»

Почему апостол пишет Тимофею, 
чтобы никто не пренебрегал его юнос-
тью? Может, лучше было бы написать 
церквам, чтобы они не пренебрегали 
молодым служителем? Да, Павел писал 
и об этом. Но в данном случае сам 
Тимо фей должен вести себя так, чтобы 
никто не смотрел на него свысока из-за 
его юности. Давайте посмотрим, как 
должны вести себя молодые люди, чтобы 
никто не пренебрегал их юностью.

Первое. Павел говорит о том, чтобы 
Тимофей был образцом, то есть тем, 
кому необходимо подражать, за кем 

следовать. Легко быть образцом для 
падших и грешных людей. На их фоне не 
трудно верующему выглядеть прилично. 
Однако Тимофею даётся повеление быть 
примером для верных. Верные люди — 
это не просто верующие, а те, кто живёт 
соответственно истине, правде, кто 
постоянен в служении Богу. Именно 
для таких людей Тимофей должен быть 
примером.

Возможно ли это молодому чело-
веку, окружённому множеством искуше-
ний? Возможно, если он живёт с Богом 
и любит Его всем сердцем своим.

«Будь образцом для верных в слове». 
Именно в словах люди больше всего 
согрешают. В Послании Иакова читаем: 
«Язык не может укротить никто. Он 
не обузданное зло, полное смертонос-
ного яда». Послушайте, как сегодня 
говорит на улице молодёжь. Их общение 
между собой — сплошь матерные слова. 
Но язык молодых христиан должен 
быть чистым. Быть образцом в слове 
призывает Павел Тимофея и в его лице 
всех молодых верующих. Давайте будем 
помнить, что из наших уст не должны 

исходить бесполезные и ненужные слова, 
а только добрые — те, которые помогут 
другим и принесут пользу.

«Будь образцом для верных в жизни». 
В повседневной жизни необходимо вести 
себя так, чтобы можно было посовето-
вать и другому поступать так же. Тимо-
фею даётся повеление быть примером 
для верных, независимо от их возраста. 
Верность Богу вдохновляет других к тому 
же. Часто пожилые люди ободряются 
молодёжью и обретают новые силы для 
благочестивой жизни.

«Будь образцом для верных в любви». 
Можно много проповедовать о любви, 
советовать другим как любить, но самому 
любить, да ещё быть в этом примером 
для других — не всегда удаётся. Легко 
применить к человеку дисциплинарные 
меры, поставить его на своё место. Но 
вот любить его, перенося его трудный 
характер — намного труднее. Но с Богом 
это возможно. И это могут подтвердить 
многие верующие люди.

«Будь образцом для верных в духе». 
Дух человека чувствуется без слов. 
Можно говорить о любви и делать 
добрые дела, но дух может быть не 
образцовый. Снаружи вроде бы всё 
хорошо, а внутри — злоба и зависть. 
Внутренний мир молодого человека 
должен быть преисполнен милости 
и любви, чтобы он мог быть примером 
в духе.

«Будь образцом для верных в вере». 
Многие люди сегодня верят, что есть 
Бог. Многие верующие верят, что Хрис-
тос искупил их грехи на Голгофе. Но 
этого мало. Вера должна быть действен-
ной в повседневной жизни.

«Будь образцом для верных 
в чистоте». Конечно, здесь речь идёт 
не о физической чистоте. Как правило, 
молодым людям об этом не нужно напо-
минать. Они проводят достаточно вре-
мени перед зеркалом, чтобы выглядеть 
красиво и опрятно. Речь идет о духо-
вной чистоте — чистота мыслей, слов, 
дел. Не должно быть двоедушия, лице-
мерия, страха, что другие узнают то, 
что ты скрываешь. Чистота предпола-
гает отсутствие постыдных тайных дел, 
нечестия, различных пороков. И в этом 
молодым людям нужно быть образцом. 
И тогда никто не будет пренебрегать 
вашей юностью.

Юноше с самого начала надо 
оказать доверие и направить его на 

правильный путь, как это сделал Бог 
по отношению к Иеремии.



Ж
Листя із сумом на плечі падає, 
Тихо осінь іде покосами,
Квітів сонечко вже не радує:
Умиває холодними росами.

Відцвіла моя юність літами,
Сивину вже вплітаю в коси
Та печалі нема – радітиму,
Що з Ісусом моїм я й досі!

З Ним я плачу, із Ним радію,
Він завжди мене розуміє,
З Ним душею я не старію,
А без Нього я жити не вмію.

Ісус, про одне лиш жалію – 
Що так пізно прийшла до Тебе.
Та з Тобою здійсниться мрія – 
Я з Тобою дійду до неба.

Тетяна Супрунець

О�

Как хорошо, когда друзья к нам приезжают, 
Которые нас любят, понимают, 
Которые во время каждой встречи новой 
Нам благовествуют об истине Христовой.

Подарок дорог, но дороже их вниманье, 
А также родство душ, взаимопониманье 
И бьющиеся в унисон сердца 
Во славу нашего Небесного Отца! 

Пусть далеко они от нас живут, 
Они нас братьями и сёстрами зовут, 
Ибо назвал так нас Господь - Спаситель, 
Наш лучший Друг и лучший наш Учитель. 

Его большое выполняя порученье, 
Идут они по городам и по селеньям 
И Весть Благую людям возвещают, 
Как кровь Иисуса грешников спасает. 

Благослови их труд, о, наш великий Боже,  
И тех, кто старше, и тех, кто помоложе. 
Повсюду Дух Святой пусть с ними пребывает 
И двери сердца люди пусть Ему навстречу открывают!

Надежда Поведа
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Сучасному поколінню 
часто-густо бракує зна-
ння культури стосунків. 

Щоб заповнити цю прогалину, 
спробуймо дослідити важ-
ливі аспекти міжособистісних 
взаємин і дати кілька порад, 
передусім, хлопцям. 

Чому насамперед їм? Фахівці 
кажуть, що чоловіки за своєю нату-
рою — мисливці. Саме чоловікові 
належить ініціатива упадати за жін-
кою, а не навпаки. Звісно, у житті 
буває по-різному. Кожна ситуація — 
індивідуальна. Але те ж життя свід-
чить: Господь створив романтичні 
стосунки так, щоб ініціатива нале-
жала чоловікові. І найліпше, щоб все 
так лишалося, як замислив Бог. Саме 
тому ми бажаємо дати поради хлоп-
цям, як ставитися до дівчат. Власне, 
аби представники сильної статі 
набули у коханих Оксан популярності 
й щоб полювання мисливців, звісно 
ж, у хорошому значенні цього слова, 
було успішним.

…Розповім вам історію 60-х років 
20 століття. Молода кіноактриса, 
діставши свою першу роль у кіно, 
поверталася додому зі студії. Дівчину 
настільки схвилювала ця подія, що 
вона й не помітила, як після черво-
ного загорілося жовте, а потім зелене 
світло світлофора. Машина актриси 
стояла, а позаду що? А позаду утво-
рився затор. Водії, котрим жінка зава-
жала їхати далі, дратувалися. Знову 
з’явилося червоне світло, потім — 
жовте і зелене. Авто не рухалося. Все 
це бачив і поліцейський. Палаючи 
благородним гнівом, він підійшов до 

ПОРАДИ ДЛЯ МОЛОДИХ 
«МИСЛИВЦІВ»
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машини. Й кого він побачив? Вродливу 
дівчину за кермом. І що ж він зробив? 
Нагримав на неї? А ось і ні. Чоловік 
у формі ввічливо поцікавився: «Маде-
муазель надає перевагу якомусь іншому 
кольору?».

Ситуація розрядилася веселим смі-
хом. Невдовзі поліцейський став одним 
із найкращих друзів актриси, котра 
згодом стала знаменитою. До чого 
я веду? А до того, що культура стосун-
ків передбачає тактовність у ставленні 
до жінки. Сам Бог створив взаємини 
так, щоб чоловік, якщо й робив заува-
ження представниці прекрасної статі, 
то робив це делікатно, щоб і не помі-
тити, що це, власне, було зауваження. 
Адже чоловіча половина людства хоче 
набути популярності у жіночої, чи не 
так? Одне з правил етикету звучить так: 
навіть найтактовніша порада чи заува-
ження з приводу манер, поведінки чи 
вбрання можуть тільки образити жінку. 
Справжній джентльмен мусить знати 
це правило.

Не принижуйте коханої
Один мій знайомий, у якого гарна 

християнська сім’я, розповів мені дещо 
з досвіду власних побачень. Йому час-
тенько доводилося грати в шахи зі своєю 
майбутньою дружиною, яка полюбляла 
цю гру. Ось що він сказав: «Хоч я був 

асом у шахах, я нерідко надавав коханій 
можливість обіграти мене, що їй над-
звичайно подобалося». Чудове розу-
міння жіночої психології! Це розуміння, 
врешті, і прихилило серце дівчини до 
хлопця.

Наведу вам також протилежний 
приклад. Якось мене попросили про-
вести курс занять з чистоти у романтич-
них стосунках для дівчаток-підлітків. 
Після одного з уроків до мене підійшла 
дівчина і попросила поради. Річ у тому, 
що ця дівчина подобалася одному хлоп-
цеві. Але свою симпатію він вислов-
лював у дивний спосіб. Спілкувався з 
дівчиною грубо, намагався їй допекти, 
дошкулити чимось, робив нетактовні 
зауваження з приводу її зовнішнього 
вигляду. Дівчина запитала у мене, що їй 
робити. Співрозмовниця не була проти 

цього хлопця, однак вона страждала. 
Я дала дівчині пораду. Я сказала їй: іноді 
хлопці саме так висловлюють свою 
симпатію, особливо, якщо до них ста-
вилися аналогічно. Згодом з’ясувалося: 
юний кривдник, справді, не мав мате-
ринської любові. До речі, співрозмов-
ниці я порадила спокійно, ввічливо 
поговорити з цим хлопцем, пояснити, 
що його поведінка її ображає.

Хлопці, якщо ви хочете привер-
нути увагу дівчини до себе, візьміть на 
озброєння наступне правило етикету: не 
намагайтеся принизити кохану Оксану, 
вказати на її вади. Інакше мила може 
засумніватися у ваших почуттях до неї. 
У Біблії написано: «Язик мудрих то 
добре знання, а уста нерозумних глупоту 
висловлюють» (Приповісті 15:2).

Якщо ви по-справжньому кохаєте 
дівчину, то навіть до її вад ставтеся 
красиво. Запевняю: ви відчуєте, що вас 
кохають усе більше і більше.

Дівчата кохають вухами
Хлопці, запам’ятайте ще одне 

важливе правило: дівчата кохають 
перш за все вухами. Не шкодуйте 
часу і натхнення на те, щоб засипати 
кохану Оксану компліментами. Зна-
єте, що таке комплімент? Це приємні, 
люб’язні слова. Частіше хваліть свою 
дівчину, і вона відповість вам взаєм-
ністю. У Біблії є такі слова: «…в Твоїх 
устах розлита краса та добро, тому 
благословив Бог навіки Тебе» (Псалом 
44:3). Злі слова призводять до розчару-
вання. Добрі слова чинять чудеса. Один 
давній вислів звучить так: «Слова — 
стрімкі шуліки, можуть убити, зіпхнути 
в бе зодню розчарування. Але і… 
Слова — мирні голуби, здатні заспоко-
їти та підбадьорити, підняти стомленого 
мандрівника».

Друже, висловлюй щире захо-
плення коханою, її душевною красою, 
її здібностями, просто її новою зачіс-
кою, новою сукнею, і роби це постійно. 
Вчись догоджати своїй дівчині. Добрі 
результати не забаряться.

Не нервуйтеся
Ось іще один штрих до кращого 

розуміння жіночої психології. Хлопці, 
на вашу думку, скільки часу проводить 
дівчина перед дзеркалом? Власне, якщо 
представниці прекрасної статі — особи, 
які кохають перш за все вухами, то, 

Язик мудрих то 
добре знання, а уста 
нерозумних глупоту 

висловлюють.
Приповісті 15:2
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природно, вони ретельно готуються до 
сприймання ваших компліментів. Однак 
деякі чоловіки зайве нервуються, коли 
кохані Оксани довго вивчають дзеркало. 
Повідомлю сильній статі, настільки 
довго. Дослідники підрахували: за все 
своє життя на дзеркало жінка витрачає 
якихось там 349 тисяч хвилин, 5 тисяч 
годин, 242 дні. Хлопці, це ж майже 
нічого! Ви ж справжні джентльмени. 
Врешті-решт, згадайте, що кохані 
Оксани не просто милуються собою 
у дзеркалі, а прикрашаються насампе-
ред для вас!

Звісно, це жарти. Можливо, так 
довго чекати і не потрібно. Тим більше, 
що Біблія радить жінкам більше уваги 
звертати не на зовнішність, а на красу 
внутрішню, духовну: «А окрасою їм 
хай буде не зовнішнє — не заплітання 
волосся та навішування золота або 
прикрашання одягу, а втаємничена 
людина серця, в нетлінні лагідного й 
мовчазного духа, що є дорогоцінним 
перед Богом» (1 Петра 3:3–4). У 44 
Псалмі написано: «Вся оздоба царської 
дочки усередині, шата ж її погапто-
вана золотом». Дочки Небесного Царя 
мають прикрашати себе насамперед 
праведністю, добротою, чистотою, 
стриманістю. Це ті найгарніші шати, які 
роблять жінок справді привабливими.

Проте, хлопці, все ж виявляйте 
максимальне терпіння до представниць 

прекрасної статі. Бо інший текст Біблії 
каже: «Чи панна забуде оздобу свою, 
наречена про стрічки свої?…» (Єремія 
2:32). Жінкам властиво турбуватися 
і про свій зовнішній вигляд. Такими їх 
створив Бог. Тому будьте терплячими до 
дівчат. Це ґречно і люб’язно щодо них. 
Ваше терпіння буде винагороджено: 
«Бо вам терпеливість потрібна, щоб 
Божу волю вчинити й прийняти обі-
тницю» (До Євреїв 10:36). «А терпели-
вість нехай має чин досконалий, щоб ви 
досконалі та бездоганні були, і недостачі 
ні в чому не мали» (Якова 1:4).

Навчайтесь культури сто-
сунків

Хлопці, якщо ви справді бажа-
єте набути популярності серед дівчат, 
навчайтесь культури стосунків, пра-
цюйте над собою, поліпшуйте власну 
поведінку. Для цього вам знадобиться 
неабияка сміливість. Ми просто 
мусимо звернутися до вас. Так улашту-
вав Бог життя, що ініціатива належить 
саме вам. Один письменник жартівливо 
зауважив: усі правила етикету ство-
рено задля однієї мети — щоб улес-
тити жінку. В цьому твердженні є не 
тільки частина жарту, а й правди. Бо за 
всіх часів і в усіх країнах світу справ-
жня культура поведінки найяскра-
віше виявлялася у ставленні до жінок. 
Недарма на Сході колись висловили 
думку: «Золото випробовують вогнем, 
жінку — золотом, а чоловіка — жін-
кою». Бог улаштував стосунки так, що 
чемне ставлення чоловіка до представ-
ниці прекрасної статі, скажімо, чоло-
віка до дружини, приносить задово-
лення не тільки жінці, а й йому самому. 
Тобто, радість і задоволення чоловіка 
у стосунках прямо залежать від його 
ставлення до дружини. Ось що напи-
сано про це у Біблії: «Чоловіки пови-
нні любити дружин своїх так, як власні 
тіла, бо хто любить дружину свою, той 
любить самого себе». (До ефесян 5:28). 
І ще: «Чоловіки, любіть своїх дружин, 
як і Христос полюбив Церкву, і віддав 
за неї Себе» (До ефесян 5:25). Хлопці, 
зміст цих текстів варто зрозуміти зазда-
легідь, ще на етапі побачень. Бо ці 
тексти — ключ до гармонії. Бажаєте 
її досягти? Застосовуйте істини Слова 
Божого на практиці життя, і ви пере-
конаєтесь, що вони — дієві…

Свою статтю хочу закінчити фраг-
ментом поезії Марії Звірід:

Олеся Василенко

Ви — та Жінка, що приносить свято,
Ви — та Скрипка, гоїте зажуру.
Пташка Ви, що створена співати
Серед дня і в опівнічну пору.

Дзеркало вдивляється у Жінку...
В чистий образ святості й спокою...
Витесану Богом, мов сопілку,
Що цей світ озвучує собою.

Хлопці, запам’ятайте 
ще одне важливе 
правило: дівчата 

кохають перш за все 
вухами. Знаєте, що таке 
комплімент? Це приємні, 
люб’язні слова. Частіше 

хваліть свою дівчину, 
і вона відповість вам 

взаємністю.
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Сьогодні, шановні друзі, ми хочемо познайомити вас із дуже 
цікавою особистістю — українським німцем Октавіаном Кортом. 
Доля брата Октавіана та його родини — дуже нелегка і вод-

ночас благословенна. Корту та його рідним довелося поневірятись 
у таборах і на засланнях, й служити Богові в умовах переслідувань. 
Багатьох страждань зазнає родина Октавіана Корта, перш ніж 
Господь дозволить їй повернутись на історичну батьківщину — до 
Німеччини. Проте на цьому історія сім’ї не закінчиться — Октавіан 
та його близькі продовжать звершувати духовну працю, яка стане 
благословенням для тисяч людей…

…У 90-ті роки 20 століття, коли все 
іноземне було ще в дивину українцям, які 
довго жили в наглухо відгородженій від 
зовнішнього світу держави, в невелике 
село Горшик, що на Житомирщині, заїхав 
автомобіль, незвичний оку радянської 
людини.

У той час місцевими дорогами їздили 
розбиті «жигульонки» та «москвичі», 
і слово «іномарка» ще не узвичаїлося 
у водіїв. Природно, що гість не міг не при-
вернути уваги місцевого населення. Люди 
уважно, хоч і ненав’язливо, спостерігали 
за сухорлявим, ставним, сивоголовим 
чоловіком, який когось розшукував у їхніх 
краях.

Тут своїх знали, і легко можна 
було довідатися, до кого приїхали 
гості, та хто саме примандрував до 
рідних берегів. Однак незнайомця 
не впізнавали, і лише старожили, 
почувши його нетутешній акцент, 
змогли пригадати: колись іще до 
війни тут було німецьке поселення 
працьовитих і привітних людей, 
котрі залишили свої домівки 
і загубилися у безкрайніх нетрях 
голодної, знедоленої країни, в якій 
люди виживали, як могли.

…Важко історично просте-
жити, як і звідки з’явилися німці на 
цих землях. Представники цього 
народу переселялися на територію 
дореволюційної Росії в пошуках кращого 
життя. Але основною причиною, що спо-
нукала їх до зміни місць, було невичерпне 
прагнення до волі: політичної, економіч-
ної, релігійної.

…Повернімось у 90-ті роки 20 сто-
ліття. Октавіан Корт приїхав до України.

Як ви вже здогадалися, приїжджий 
гість належав до колишніх російських 
німців. Досягнувши історичної Батьків-
щини — Німеччини, мрії своїх багато-
страждальних предків, і навіть набувши 
там чималого достатку, Октавіан понад 
десяток років виношував плани відвідати 
місця, де він колись народився, де зрос-
тав і множився його рід, чужий на своїй 
землі. Незвичний курний шлях, незна-
йомі люди… Октавіан Корт, якого тут, 
в Україні, називали зовсім не по-німецьки 
Октавіаном Германовичем, силкувався 
хоч якось оглянути місцевість, згадати, де 
стояв їхній добротний дерев’яний буди-
нок, від якого давно нічого не лишилося.

Чоловік уже зневірився знайти хоч 
якусь зачіпку, хоч щось, що нагадувало 
про минуле, коли одна із місцевих бабусь 
наважилась підійти й заговорити. «Хто 
ви?» — запитала вона. Почувши у відпо-
відь ім’я гостя, вона ствердно кивнула, її 
обличчя розпливлося в широкій усмішці. 
Жінка старшого віку теж була німкенею 
й добре знала колись родину Кортів. Вона 

пригадала батьків Октавіана, з якими 
разом співала в хорі місцевої християн-
ської громади. Збуджені від спогадів, вони 
проговорили кілька годин, пригадуючи 
важкі, але такі дорогі колишні часи…

А потім дочка бабусі провела Октаві-
ана Германовича до того місця, де колись 
було їхнє житло. І літній німець почав 
упізнавати місцевість, в якій він жив. Ось 
ці пеньки були колись деревами їхнього 
фруктового саду, а город закінчувався біля 
маленької річечки. У ній малий Октавіан 
ловив раків і в’юнків…

…Стоячи в колишньому саду своєї 
родини, брат Октавіан віддався спо-
гадам, що накотилися на нього. Триріч-

ним хлопчаком він бігав по цій 
землі. В такому віці запам’ятати 
що-небудь неможливо, але чомусь 
Октавіан пригадав усе, що колись 
розповідали батько й мати.

Село було велике, заможне. 
Будинок, як звичайно споруджу-
вали німці, — просторий, капі-
тальний, з великим подвір’ям 
і чудовим фруктовим садом за 
вікном. До того ж родина тримала 
господарство: коня і кількох корів 
та безліч дрібної худоби. Сім’я 
жила розміреним, спокійним жит-
тям, не бідувала, але й працювала, 
не покладаючи рук, з німецькою 

старанністю й акуратністю. Був би хліб та 
мир, і тихе сімейне щастя. В домі на той 
час підростали четверо дітей: Табея, Ката-
рина, він, Октавіан, і Едуард.

…Октавіана з раннього дитинства 
навчили молитися, але Господа він пізнає 
ще не скоро. Але шанобливе ставлення 
до слова Бог, що завжди панувало в рід-
ному домі, прикрашеному в’язаними 

Громадянин неба

1958 рік. Родина Кортів

Октавіан Корт із дружиною (в центрі)
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серветочками з текстами зі Святого 
Письма, чоловік проніс через усе життя. 
Щонеділі Герман запрягав найкращого 
коня, а Матильда надягала святковий одяг, 
саджала на підводу рум’яних схвильованих 
дітлахів й сім’я урочисто їхала до Моли-
товного дому. Батьки знали живого Бога, 
співали в церковному хорі й посильно тру-
дилися в дружній християнській громаді.

Так і жили, весело, дружно й славно, 
але все відразу змінилося.

Безперервне викачування з україн-
ських сіл зерна, м’яса, інших продуктів, що 
почалося ще з весни 1920 року, поступово 
приводило селян до зубожіння, а заможні 
німецькі сім’ї зазнали цього першими. 
Настав страшний голод, що знищив усі 
результати багаторічної праці. Люди почали 
вмирати цілими родинами, і, рятуючись від 
нещастя неймовірних масштабів, з України 
на схід потягнулися колони біженців. 1933 
рік став переломним для сім’ї Кортів.

Силкуючись вижити, Матильда й Гер-
ман, зібравши дітей, покинули рідні місця. 
Дотепер перед очима Октавіана Германо-
вича стоїть картина того першого пере-
їзду. Брали найнеобхідніше: дещо з одягу, 
кухонного начиння, все, що лишилося з їжі. 
Спробуй-но покинути землю, яка за сто-
ліття стала рідною…

1933 рік. У своєму стихійному пере-
селенні родина Кортів рухається навмання 
в пошуках кращого життя. Зрозумілим 
орієнтиром були поселення російських нім-
ців, розкидані просторами колишньої над-
держави, однак і вони спорожніли з тієї ж 
причини — через голод.

Їхали, просуваючись будь-якими 
доступними засобами, спочатку 

просілковими дорогами на попутному тран-
спорті, потім по залізничних коліях, якщо 
вдавалося сісти на який-небудь товарний 
потяг, а то й пішки. Реальної кінцевої мети, 
конкретного місця призначення у біженців 

не було. Часто доля переселенців була 
настільки дивною, що передбачити її не 
міг би, мабуть, і найсміливіший пророк. 
У цьому розумінні сім’я Кортів не була 
винятком. Їх занесло аж у Західний Сибір, 
у село Тельман Омської області, обжите 
німецькими колоністами.

Але й там хліба й інших продуктів бра-
кувало. Доводилося важко працювати, 

щоб не вмерти з голоду. Октавіан згадує, 
як у літню пору всією родиною вони дружно 
виходили на косовицю. Соковитої трави на 
великих сибірських угіддях було вдосталь. 
Це був єдиний доступний заробіток. І Корти 
заготовлювали стільки сіна, що вистачало 
на всю зиму й своїй худобі, і на продаж. 
Узимку, коли в будинку закінчувалися запаси 
їжі, мама запрягала в сани єдину корову, яка 
служила родині тягловою силою, і заванта-
жувала сани висохлою травою. Виходила 
височенна гора пахучого сіна.

На її верхівку видряпувався Октавіан 
і гордо сидів на піднесенні, керуючи всією 
цією громадиною. Мама йшла поруч, 
ведучи корову за роги. Напоготові вона 
завжди тримала цебро й ціпок. Ці нехитрі 

знаряддя потрібні були для відляку-
вання вовків. Сибірські ліси були пере-
повнені цими страшними хижаками…

Усе, описане вище — лише неве-
личка частина того, що довелося пере-
жити родині Кортів. Попереду були нові 
поневіряння, розлука з рідними, пере-
бування в трудармії батька, ув’язнення 
в тюрмі матері, війна, голод, бідність… 
Апостол Павло писав: «А в усьому 
себе виявляємо, як служителів Божих, 
у великім терпінні, у скорботах, у бідах, 
у тіснотах, у вдарах, у в’язницях, у роз-
рухах… Як обманці, але ми правдиві; 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 володіють»? Протягом усієї історії 
людства — і за часів Нерона, і за часів Ста-
ліна, й пізніше вірних дітей Божих супрово-
джували страждання. Але на ці страждання 
християни дивилися духовними очима. 
Вони бачили в них мету і це допомагало їм 
не здаватися, не впадати у відчай. Тільки 
духовний зір, тільки віра у Месію дають 
мужність свідчити всьому світові й усім 
наступним поколінням про те, що Бог — з 
нами. У важкі часи не втрачаймо надії, і не 
втрачаймо мужності. Господь підтримує 
нас, і це — найважливіше.

«Господь моя скеля й твердиня моя, 
і Він мій Спаситель! Мій Бог моя скеля, 
сховаюсь я в ній, Він щит мій, і ріг Він спа-
сіння мого, Він башта моя!» (Пс. 17:3).

Якщо ви бажаєте прослухати повну версію 
передач про Октавіана Корта на диску, 
або прочитати книгу про нього, напишіть 
або зателефонуйте до київської студії: 
ТрансСвітове Радіо а/с 100 Київ 02090. 
Тел. 0986613878

(Книгу можна замовити у видавництві «Смірна», 
тел.: (0472) 73-87-52, (050) 464-73-55).

Богослужіння в часи гонінь

Прощання з Україною. 70-ті рр.
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ЖІНКИ НАДІЇ  
У ХРИСТИЯНСЬКОМУ ТАБОРІ

Цього літа близько трьох десятків жінок Хмельниччини провели 
5 днів у християнському таборі «Жінки Надії». Господь рясно 
благословив проведення цієї цікавої та корисної події.

Бог подарував нам гарне місце для 
проведення заходу. Це колишній піо-
нерський табір, розміщений у лісі за 
5 кілометрів від одного з райцентрів. 
Протягом усього літа там проводять 
табори представники певної конфесії. 
Але цього року в них з’явилося «вікно», 
якраз у ті дні, коли ми планували своє 
спілкування. Цікава річ: це був саме 
той тиждень у серпні, коли спала 
велика спека, яка трималася майже все 
літо. Тож навіть у цьому ми бачили руку 
Божу.

Для навчальної частини було 
обрано програму про звільнення від 
страхів. Щоранку жінки мали годинну 
індивідуальну молитву, а потім загальне 
молитовне поклоніння.

2–3 години ми віддавали вивченню 
Слова Божого за програмою курсу. 
Заняття проходили дуже цікаво. 
Сестри-учасниці табору ретельно 
досліджували Біблію, а координувала 

цей процес Антоніна Білявська. Всіх 
висновків жінки доходили самостійно, 
ґрунтуючись на Святому Письмі. Аби 
зручніше було обговорювати той чи 
інший урок, жінки навчались у трьох 
групах.

Після уроку — час для рукоділля. 
Щодня ми виготовляли корисну побу-
тову річ: кімнатні тапочки, вазу з 
джгута, рамку для побажання або фото, 
проводили заняття з кулінарії, також 
освоювали техніку декупажу.

Між групами проводилися зма-
гання. Одного дня жінки взяли участь 
у біблійній вікторині. Кожна команда 
отримала 15 питань із Біблії. Іншого 
разу команди дістали завдання зобра-
зити без слів біблійну історію, героїнею 
якої була певна жінка. Інші команди 
вгадували цю героїню. Також було 
проведено спортивне змагання між 
командами. Вони мали пройти 4 бази, 
на кожній із яких виконати завдання. 

Після цього учасницям давали уривок 
із біблійного вірша. Пройшовши 4 бази 
і отримавши всі уривки, вони повинні 
були скласти вірш. Виграла команда, 
яка найшвидше пройшла своїм марш-
рутом і точно склала вірш.

Щовечора сестри прославляли Гос-
пода на служінні.

Ми бачили, що Бог не тільки благо-
словляв наше спілкування в цілому, Він 
надавав нам Свою підтримку і в окре-
мих ситуаціях. Були також випробу-
вання і перевірка на практиці теорії, 
пройденої вранці. Наприклад, під час 
вечірнього служіння одна сестра зне-
притомніла, читаючи перед присутніми 
вірш. Усе минулося щасливо, але нам 
довелося складати іспит: як ми впо-
раємося зі страхом? Адже ми — жінки 
надії. У всіх випробуваннях ми праг-
немо покладатися на Бога. «Господь 
моя сила та щит мій, на нього надіялось 
серце моє, й Він мені допоміг, і втіши-
лося моє серце, і співом своїм я про-
славлю Його!» (Пс. 27:7).

Лариса Мельник, 
ведуча програми «Жінки надії»
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Рабочие поездки в разные города и посёлки, как 
я уже неоднократно говорила в передаче «Ты — 
Мой», являются для меня самым ярким в работе. 

Я выезжаю, чтобы собирать жизненные истории. 

Давно хотелось побывать 
в лагере для людей с ограниченными 
возможностями, который организо-
вывает в Луцке церковь «Фимиам». 
Уже много лет я общаюсь с людьми, 
которые заняты в этом служе-
нии. Также хотелось увидеться 
с некоторыми героями книги «Ты 
— Мой». 15 удивительных исто-
рий из жизни необычных людей». 
Этим летом у меня появилась такая 
возможность.

Я получила огромное удоволь-
ствие от общения с Николаем Про-
копчуком (его история в книге называется 
«Шанс от Господа») и семьёй Новацких 
(история «Под сенью Всемогущего»). 
Мне было приятно узнать, что им зво-
нят люди, которые прочли их истории 
в книге. Николай сказал, что для многих 
это было ободрением и вдохнове-
нием. Ему звонили даже из Италии. 
Я благодарна Богу за чудесные два 
дня, проведённые в лагере. Даже 
уезжать не хотелось. Со многими 
удалось пообщаться, взять интер-
вью. Я наблюдала и радовалась той 
атмосфере, которая была в лагере. 
Меня впечатляла команда организа-
торов: это очень отзывчивые люди, 
посвятившие себя служению. Ещё 
раз Бог показал мне, как немощные 
с виду люди могут искренне, с любо-
вью и полной отдачей следовать 
за Христом. Также было приятно 
увидеться с некоторыми активными 
слушателями ТМР и партнёрами в молитвенном служении, 
которые оказались среди участников лагеря. Я благодарна 
всем людям, которые согласились рассказать в интервью 
о себе. Скоро вы услышите замечательные истории людей, 
в жизни которых работает Бог.

Ещё один лагерь для людей с ограниченными возмож-
ностями радушно принял меня. Он проходил на берегу Чер-
ного моря близ Одессы. Его директор — Татьяна Эгельман 
(интервью с ней звучало в передаче «Ты — Мой»). Это жен-
щина, которая, несмотря на своё плохое самочувствие (из-за 
инвалидности и рака), полностью посвятила себя служению 
людям. Мы с ней знакомы уже несколько лет, переписыва-
емся. Я часто получаю от неё СМС-сообщения со словами 
благословения на день. По её приглашению я и поехала 
в лагерь. За 8 лет, что я веду передачу «Ты — Мой», мне при-
ходилось бывать в разных лагерях и жить в разных условиях. 
Этот лагерь проходил в полевых условиях, было очень жарко 
и душно. Но удивляло то, что ничего не омрачило радость 
участников: все инвалиды были просто счастливы выпавшей 
возможности отдохнуть. Ведь для многих из них это была 

первая и единственная за год 
поездка для отдыха и обще-
ния. В этом лагере я также 
увидела многих, у кого уже 
брала интервью, и наших слу-
шателей. Такие встречи всегда 
ободряют. 

Приятным моментом 
для меня было и пребыва-
ние в христианском женском 
лагере «Ноеминь» для вдов 
и одиноких, организованном 
на базе отдыха Одесской 
церкви ЕХБ «Дом молитвы». 
Лагерь проходил в с. Сычавка 

Одесской области. 140 сестёр из разных 
уголков Украины собрались, чтобы про-
славить Господа! Среди них были сёстры 
из Донецкой области. Они делились сви-
детельствами, своими переживаниями 
и тем, как Бог их хранит и ведёт в нелёгких 
обстоятельствах. Я благодарна Богу, что 

могла общаться с сёстрами. 
История каждой из них уди-
вительна. В один из дней 
у меня была возможность 
рассказать о служении ТМР, 
а также о том, как Бог дей-
ствует в жизни людей с огра-
ниченными возможностями, 
у которых я беру свидетель-
ства для передачи «Ты — 
Мой». Особенным для меня 
был момент вручения книги 
«Ты — Мой». 15 удиви-
тельных историй из жизни 
необычных людей» одной 

из её героинь. Это Анна Николаевна Алексеева (история 
«Господь — наша крепость и сила»). Было отрадно слышать 
от многих женщин, что передачи ТрансМирового Радио для 
них стали утешительной поддержкой, ответом на вопросы 
и просто укреплением в вере.

Наталья Ищенко

ЯРКИЕ И 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ПОЕЗДКИ

Лагерь в Луцке

Наталья Ищенко и Анна Алексеева

Лагерь «Ноеминь»
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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

Сьогодні поширення гомосексуалізму набуває характеру 
епідемії.  Цей спосіб життя активно пропагують у захід-
ному світі. Наслідки цієї пропаганди  шокують і спону-
кають до дій. Захистімо традиційну родину! Вбережімо 
наших дітей! Це — наш обов’язок і найпочесніша мета…

Радиопостановки по рассказам Тамары Резниковой (2 часть). В этот сборник 
вошли новые истории и повести Тамары Резниковой — «По другую сторону греха» 
и «Верни его, Господи». Тематика, которая объединяет различных персонажей — 
трагедия в семейной жизни: развод, измена, рухнувшие надежды и личная жизнь, 
окончившаяся предательством близкого человека. На диске также собраны программы 
и интервью, посвящённые отношениям в семье и проблеме семейных конфликтов: 
«Гармония — помощь в создании семьи», «33 года после свадьбы», «Приёмная семья — 
особое призвание».

Библейский аргумент (CD‑2, CD‑3). На этих дисках — 
программы, посвящённые социальным, бытовым и просто 
жизненным вопросам: «Тихая церковь в смутное время», «Как 
научиться радоваться чужой машине?» «Скучает ли Бог на наших 
молитвах?», «Тепличная молодежь в современной церкви», «Брак 
и безбрачие. Где баланс?». Надеемся, что эти и многие другие 
понравившиеся слушателям выпуски помогут вам сформировать 
своё мнение, основанное на библейских текстах и церковной 
традиции.

Церковь Христа в эпоху АТО. Часть 2. На диске собраны истории о служителях 
Иисуса Христа, которые национальную трагедию украинского народа восприняли как 
свою собственную. Здесь биографии простых людей — солдат, капелланов, волонтёров, 
живые свидетельства тех, кто не остался в стороне военного конфликта и, движимый 
любовью к людям, отправился на линию фронта, чтобы лечить, кормить, и… учиться 
любить «убивающих тело, души же не могущих убить». В диск вошли такие программы: 
«Как благовествовать на войне?», «Хроника боли. История одного города», «Потерянное 
поколение. Что нас ждёт в будущем?», «Война — время искания Бога» и понравившаяся 
многим программа «По обе стороны обиды».

На захист традиційної родини  
та біблійних цінностей

Пропонуємо вашій увазі новий диск 
«ГОМОСЕКСУАЛІЗМ — ІДЕОЛОГІЯ СМЕРТІ». 

Звертайтеся за адресою та телефоном: 

ТрансСвітове Радіо  а/с 100 Київ 02090 
Тел. 098 661 38 78


