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Що станеться з цим служінням тоді, коли більшість наших 
благословенних слухачів, котрим сьогодні за 70, перейдуть 
у вічність, до Господа? Чи не втратить своєї актуальності 

радіомовлення, коли інформаційний простір заполонить інтернет? 
Що ми можемо сьогодні запропонувати молоді? Такі думки постійно 
відвідують нас під час створення чергових радіопередач. Ми 
розуміємо свою відповідальність як перед старшим поколінням, 
так і перед молодшим. Ми бажаємо донести Добру звістку до всіх 
людей. І для досягнення цієї мети ми бажаємо використати всі 
можливі засоби масової інформації.

Нещодавно співробітники української редакції ТрансСвітового Радіо зібра-
лися разом, щоб проаналізувати пройдений шлях за кілька останніх років, подя-
кувати Богові за благословення, а також, із Господньою допомогою, накреслити 
плани на майбутнє. В журналі, який ви тримаєте в руках, ми ділимося нашими 
досягненнями за останні 5 років, а також мріями, бажаннями і планами, котрі 
сподіваємося втілити в реальність. Розраховуємо на ваші поради і молитви.

Щоб наші плани здійснилися, потрібно багато мудрості, часу й коштів. 

Ми віримо в те, що все необхідне є у Бога.

Будь ласка, прочитайте наш журнал і дізнайтеся про те, що ми 
запланували.

Можливо, Господь покладе вам на серце молитися про  
якийсь окремий проект та підтримувати його.

Маємо надію, що спільними зусиллями і з Божим благо-
словенням ми зможемо ще багато зробити для проповіді 
Євангелії як в Україні, так і за її межами…

Яким 
ТрансСвітове Радіо 

буде за десять років?



Метою ТрансСвітового Радіо є допомога Церкві у виконанні ве-
ликого доручення нашого Господа Ісуса Христа «іти і навчити всі 
народи», використовуючи і надаючи для цього засоби масової 
інформації

• для проголошення Євангелії спасіння якомога біль-
шій 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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Коли Христос перебував на землі, Він завжди з глибоким 
співчуттям та добротою ставився до жінок. Він розумів 
їхні проблеми. Він знав, якою важкою є доля багатьох із 

них. І бажав, щоб кожна жінка знайшла надію, зцілення та 
внутрішній спокій у вірі в Нього. 

Сьогодні мільйони жінок зазнають насильства та сексуальної експлу-
атації. Ці жінки відчайдушно потребують Євангелії. Потребують Благої 
звістки про те, що є краще життя, є зцілення та надія — в Ісусі Хрис-
ті. ТрансСвітове Радіо бажає, щоб кожна стражденна жінка, в будь-якій 
точці земної кулі, дізналася про це та навернулася до Бога. Для цього 
працівники «Проекту «Анна», разом з організацією European Freedom 
Network, створює так звані «Заховані скарби» — серію аудіовистав, 
у яких обговорюється проблема торгівлі людьми та сексуальної експлуа-
тації. В цих аудіовиставах звучать свідчення жінок, котрі в минулому пе-
ребували в проституції, але потім навернулися до Бога. «Заховані скар-
би» покликані в дружній і доброзичливій манері вирішувати делікатні 
соціальні, фізичні, психологічні, медичні та емоційні проблеми експлу-
атованих жінок.

У створенні аудіовистав беруть участь професійні актори та радіопра-
цівники. Коли ці матеріали буде перекладено різними мовами світу, їх за 
допомогою ряду християнських місій розповсюдять на портативних при-
строях серед жінок, котрі зазнають сексуальної експлуатації.

«Я хотів би, щоб багато жінок, які перебувають у проституції, зна-
йшли надію у Христі. Аудіовистави покликані спонукати їх поставити собі 
запитання: «А чи існує краще життя?», і спробувати його знайти. Якщо 
у виставах буде реалізовано цю мету, я вважатиму, що ми досягли успі-
ху» — каже Скотт Холлінгер, співробітник ТСР-США та один із учасни-
ків проекту «Заховані скарби». «Особисто я сподіваюся, що серія аудіо-
вистав не залишить слухачок байдужими. Що в цих історіях стражденні 
жінки побачать себе, зрозуміють, які вони цінні перед Господніми очима 
і врешті знайдуть у собі мужність звернутися по допомогу», — додає До-
роті Фрауенлоб, режисер проекту.

Вважається, що сьогодні 29 мільйонів мешканців земної кулі перебу-
вають у рабстві. Кожна людина з цих 29 мільйонів цінна для Бога. Кожного 
Він знає за ім’ям та кожного бажає врятувати. Молімося про те, щоб за до-
помогою проекту «Заховані скарби» багато з цих стражденних людей від-
найшли радість, зцілення та надію, котрі є у вірі в Христа Ісуса. «І дам тобі 
скарби, що в темряві, та багатства заховані, щоб пізнав ти, що Я то Гос-
подь, Який кличе тебе за йменням твоїм, Бог Ізраїлів…» (Ісая 45:3).

Цікавий факт про ТСР

«ЗАХОВАНІ 
СКАРБИ»  

ДЛЯ ЖІНОК, 
КОТРІ  

ЗАЗНАЮТЬ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Слушатель передач из Того 
(государство в Западной 
Африке), обратился в душе-

попечительский отдел местного 
ТМР-служения, чтобы поделиться 
проблемой, очень мешающей ему 
в духовной жизни.

Этот слушатель — назовем его Ма-
ратом — поссорился с пастором церкви, 
куда всегда ходил. Марат обвинил пастора 
в том, что тот унизил и оскорбил его перед 
другими. Дома он еще раз обдумал сло-
жившуюся ситуацию и решил в эту цер-
ковь больше не ходить.

Некоторое время он посещал другую, 
но потом бросил и ту. Все это беспокоило 
его, он понимал, что так не должно быть, 
но оправдывал себя несправедливым от-
ношением пастора.

Марат рассказал сотруднику душе-
попечительского отдела ТМР о проис-
шедшем. Во время беседы в его созна-
нии что-то изменилось. Вот как он позже 
об этом вспоминал: «Во время нашей 
беседы вы посоветовали мне вернуться 
к пастору моей церкви и попросить про-
щения у него и у всей церкви, которую 
я оставил по причине своей гордости. Это 
было нелегко. Но после долгой молитвы 
я все же прислушался к вашему совету. 

Я публично попросил прощения у пасто-
ра и других братьев».

Несмотря на трудности и внутрен-
нюю борьбу, сделав этот шаг, Марат 
получил долгожданный покой в сердце 
и освобождение. А свидетельство его по-
ступка для многих послужило толчком 
к тому, чтобы поверить в Иисуса.

«Вы действительно исполнены Духа 
Святого, — сказал Марат сотруднику 
попечительского отдела ТМР. — Ваш 
совет оказал огромное влияние на мое 
духовное хождение перед Богом. Пусть 
Он благословит ваше служение».

Надежда для Сирии
Помощь миллионам беженцев в Сирии и Европе

Просматривая отдельные 
фото или видео о большом 
кризисе беженцев в Сирии 

и по всей Европе, мы и предста-
вить себе не можем порой, что 
этим людям пришлось пережить. 

Сотрудники ТМР описывают телефон-
ный звонок, недавно полученный из Сирии: 
«Звонивший был зол на Бога, обвиняя Его 
в страданиях, причиной которых стала вой-
на. Христиан убивают, преследуют, наси-
луют, мучают. Где Бог во всем этом? Не-
смотря на его сильный гнев, мы знали, что 
именно Бог побудил его позвонить нам. 
И мы продолжали говорить с ним, рас-
сказывая о любви Божьей и о надежде во 
Христе. Со временем он успокоился и по-
просил нас помочь ему, что мы с тех пор 
и делаем психологически и духовно. Он 
теперь ближе к Богу, чем раньше и стал 

постоянным слушателем передачи «На-
дежда для Сирии».

Несмотря на ужасающую ситуацию, 
Бог продолжает призывать людей к Себе. 
В поисках ответа на кризисное положение, 
многие обретают надежду во 
Христе. Гуманитарная помощь 
не может быть единственным 
ответом для людей в сложив-
шихся условиях. Наше участие 
будет недостаточным, если мы 
не ответим на глубокие духов-
ные нужды этого искалеченно-
го войной народа.

Средства массовой ин-
формации дают нам две уни-
кальные возможности в данное 
время. Во-первых, нести надежду бежен-
цам в самой Сирии и по всему Ближнему 
Востоку через передачу «Надежда для Си-
рии» и другие арабские передачи ТМР. Во-
вторых, использовать новые технологии 

в распространении этих передач среди мил-
лионов беженцев арабского происхожения 
по всех Европе.

Передача «Надежда для Сирии» на-
правлена к сирийцам, живущим в усло-
виях войны и преследования. Она дает 
библейские советы, душепопечительство 
и утешение. Вместе с другими арабскими 
передачами, такими как «Талмата» (уро-
ки ученичества) и «Женщины надежды», 

передача «Надежда для Сирии» 
является спасательным кругом 
для многих христиан в этой мест-
ности и мощным свидетельством 
для неверующих в этом регионе.

Большинство беженцев в Ев-
ропе имеют при себе мобильные 
телефоны. Люди полагаются на 
их навигационные функции и под-
держивают контакт с оставшимися 
дома родными. Через определенные 
приложения к смартфонам мы мо-

жем достичь их сердец быстрее и легче, чем 
когда-либо раньше еще и потому, что мно-
гие из беженцев пришли из закрытых для 
Евангелия стран. Теперь они могут больше 
узнать о христианстве.

ТЯЖЕЛЫЙ, НО ЦЕННЫЙ УРОК
Свидетельство из Того, Западная Африка

Факты о ТМР-Того:
—  «Строить на твердом основании» 

и «Путь праведности» — две основные 
радиопередачи, которые транслируются 
по СВ в Западной Африке. Они направ-
лены к народу котоколи, куда еще не до-
стигла благая весть Евангелия.

—  За последние два десятилетия церк-
ви в Того объедились вокруг единой 
цели — достигнуть евангельской ве-
стью каждую семью в этой стране…
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Индия
Народ 
Западной 
Бенгалии

Бенгальский 
народ — один 
из самых 

недостигнутых 
Евангелием наро-
дов мира. В то же 
время бенгальский 
язык занимает 
второе место по 
количеству говорящих на нем в Индии. 

ТМР-Индия записывает на этом языке женскую пере-
дачу «Женщины надежды» и создает по стране, особен-
но в Калькутте группы «Лидия» для общения и молитвы. 
Женщины в этих местностях не находятся в безопасности. 
То тут, то там в новостях сообщается о случаях побоев, из-
насилования и даже убийств. Осознание такого бедствен-
ного положения женщин еще больше увеличивает благо-
дарность Богу за письма слушателей и действия Господа 
в жизни людей. За прошлый год на передачу «Женщины 
надежды» в ТМР Индии пришло 1565 писем, из которых 
340 от мужчин. Вот некоторые выписки:

— Я — постоянный слушатель бенгальской передачи 
«Женщины надежды». Вырос в нехристианской семье. Но 
мы с женой постоянно слушаем эту передачу в Интернете. 
Она настолько ценна для нас, что мы иногда прослушива-
ем один выпуск несколько раз. Мы узнали из нее об Иисусе 
Христе, о Его любви и страданиях за наши грехи. Это глу-
боко коснулось нашего сердца. Мы начинаем любить Его. 
Пожалуйста, молитесь о нас, чтобы мы в один прекрасный 
день могли принять Его, как личного Спасителя.

— Я — выходец из нехристианской семьи, работаю 
учителем в школе. Принадлежу к клубу радиолюбителей 
в моем селе. Мне очень нравится радиопередача «Женщи-
ны надежды», я вдохновляю и других членов клуба слушать 
ее. Мои ученики уже все слушают. Я очень рад, что эта пе-
редача поднимает статус женщины: в этом она самая пере-
довая. Передача помогла мне лично взглянуть не некоторые 
вещи по-иному и научила заботиться о своей семье. Я мно-
гого не знал раньше. Хочу больше знать о Библии, об Ии-
сусе Христе. Пришлите мне для этого нужную литературу…

— Я причисляю себя к новым слушателям переда-
чи «Женщины надежды». По работе мне приходится долго 
быть вне семьи и очень далеко от нее. В это время я не имею 
возможности говорить на своем бенгальском языке. По-
этому я по Интернету скачиваю эту передачу и прослуши-
ваю по несколько раз. Она наполняет мое сердце радостью 
и миром. Она помогает мне видеть свои слабости и меняться 
в свете Слова Божьего. Я — христианин. Молитесь, пожа-
луйста, обо мне, о духовном росте и жизни с Богом.

Турция
«Я впервые почувствовала 
себя свободной…»

Молодая женщина из Турции написала 
в офис ТМР после прослушивания 
передачи «Указывая путь» и расска-

зала свою историю:

«Моя мама умерла, когда мне исполнился всего 1 год. 
Мой отец женился снова, и я выросла с мачехой. Она всегда 
плохо относилась ко мне: била и кричала. Двое других детей 
(от второго брака моего отца) жили лучше. Отец никогда не 
принимал мою сторону и никогда не жалел меня.

Сейчас мне уже 25 лет, но я все еще живу в этой семье. 
Мои страдания не закончились. Я работаю, но обязана от-
давать всю свою зарплату семье. Я чувствую себя очень оди-
нокой и несчастной.

Как-то раз мне удалось послушать вашу передачу, в ко-
торой вы рассказывали об Иисусе Христе. Вы говорили 
о том, как Он пострадал, потому что любит нас. В тот мо-
мент я почувствовала что-то в своем сердце, чего не было 
раньше. Это было незнакомое мне чувство.

Впервые в своей жизни я почувствовала себя свобод-
ной. Сознаю, что это чувство было не моим, а чем-то новым. 
Это было так, словно кто-то коснулся меня. Я верю, что Ии-
сус может освободить меня от моей семьи и всего бремени. 
Я хочу принять Его в свою жизнь. Научите меня молиться».

Факты о Турции:
• Принять Христа, оставив национальную религию 

страны, считается оскорблением турецкой личности. 
Тот, кто решается на такое, подвергается давлению 
со стороны окружающих: они подталкивают на то, 
чтобы отказаться от веры.

• Кроме передачи «Указывая путь» ТМР транслирует 
здесь передачу «Женщины надежды», «По страни-
цам Библии» и «Талмата» (об ученичестве).
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Приблизно 5 років тому співробітники київської студії, зібравшись на зустріч, працювали над стра-
тегією служіння ТСР-Україна на наступну п’ятирічку. Ми хотіли застосувати інноваційний підхід до 
нашої роботи. Зверталася увага не на звичайні складові нашого служіння, такі як створення про-

грам, відповіді на листи й презентації, а саме на інновацію, розробку чогось нового.

Плани були грандіозними, передбачалося задіяти компетентних людей, вийти на нові інформаційні плат-
форми, створити щось зовсім нове. Для цього було розроблено список ідей, які ми мали втілити в життя 
в найближчому майбутньому. З цього списку нам вдалося цілком або частково виконати 7 пунктів.

МИНУЛЕ  
І МАЙБУТНЄ ТСР

Розширення роботи в інтернеті
1. Створення інтернет-радіо спільно з харківською студією.

Проект «Інтернет-радіо» стартував 2011 р. Його було запроваджено за безпо-
середньої участі Веніаміна Умнова. На початковій стадії мовлення велося в тесто-
вому режимі. За час випробувального терміну було виконано такі завдання:

А) Складено сітку розкладу інтернет-мовлення.

Б) Придбано власний сервер для онлайн-мовлення зі студії.

В) Унесено зміни до нашої веб-сторінки, задля того, щоб там могло функціонувати 
інтернет-радіо.

Г) Накреслено план розвитку онлайн-мовлення.

2. Створенння сторінок ТСР-Україна в соціальних мережах 
«Вконтакте» і Facebook.

3. Студія в Києві підімкнулася до нового інтернет-провайдеру. 
Тепер у кілька разів підвищилася швидкість на вході та виході й на третину зни-

зилася вартість інтернету.

1
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Мета проекту була такою:

— Залучення до служіння ТСР служителів церкви, пасторів та духовних 
наставників.

— Заохочення слухачів надсилати листи з питаннями.

— Обговорення в ефірі тем, які хвилюють нашу аудиторію сьогодні. 

Після того, як ми проаналізували надіслані запитання слухачів, ми з’ясували 
тематику, котра їх цікавить найбільше: розлучення і повторний шлюб серед ві-
руючих, шлюб віруючих із невіруючими, цивільний шлюб, причини нав’язливих 
думок і т. ін.

Було підготовлено цикл програм «Відверто про наболіле» за участю пасторів 
Валерія Антонюка та Станіслава Каспрова про сімейні стосунки, розлучення і по-
вторний шлюб. Ці програми викликали резонанс серед слухацької аудиторії. Поча-
ли надходити нові листи з відгуками та питаннями.

Мета проекту «Ювенальна юстиція» була такою: розкрити суть юве-
нальної системи, її наслідки для суспільства, закликати християн до мо-
литви. Проект складався з 6 передач, кожна з яких мала свою підтему, 
що стосувалася ювенальної системи: її історія, реальний трагічний досвід 
окремих людей, руйнування інституту сім’ї та авторитету батьків, усинов-
лення дітей гомосексуалістами, небезпека надто раннього сексуального 

виховання дітей у школах, звернення до всіх христи-
ян з проханням молитися. Кожна передача триваліс-
тю 1 година складалася з 2 частин: першої — теорії, 
історії, фактів, реальних життєвих прикладів; другої 
частини — проповіді служителя.

Медіапроект «Гомосексуалізм — ідеологія смерті» був покликаний 
розповісти про сумні наслідки легалізації цього способу життя на заході та закликати вірую-
чих до молитви про нашу країну, в зв’язку зі змінами в Конституції та законодавстві. Цикли 
програм підготувала О. Василенко.

Проекти, особливо перший — «Ювенальна юстиція», викликали неабиякий резонанс серед 
слухачів. Ми отримали чимало листів та телефонних дзвінків з відгуками.

Кожен проект транслювався протягом одного тижня. Після транслювання видано 
диски з записами цих серій, які можна було знайти на християнських заходах.

2

3

Створення медіапроекту «Відверто 
про наболіле» — серії програм 
за участю пасторів, духовних 
наставників і викладачів Біблії

Створення нових медіапроектів під назвою 
«Ювенальна юстиція — узаконене 
беззаконня» та «Гомосексуалізм — 
ідеологія смерті» 
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Формування «штату» спікерів 
ТСР із пасторів, духовних 
наставників, євангелістів, котрі 
могли б систематично надавати 
свої матеріали для програм

Найактивнішу участь в програмах київської студії беруть служителі церкви Станіслав Каспров, 
Валерій Антонюк, Іван Вилков, Віллі Дік. Час від часу до них приєднуються Станіслав Грунтков-
ський та Микола Романюк. У харківській студії це Юрій Водолажський, Дмитро Гончаров, Максим 
Амосов, Олег Воскресенський, Олексій Аксьонов.

Формування «штату» 
добровільних помічників 
у церквах

Ми мали змогу забезпечити цих людей матеріалами, потрібними 
для локальної презентації служіння ТСР: євангелізаційними диска-
ми, формулярами для пожертвувань, розкладами програм, журнала-
ми, духовною літературою із запасів ТСР (кожен добровільний поміч-
ник, котрий представляє наше служіння у своїй церкві, повинен мати 
постійно оновлюваний пакет нашої продукції, яку міг би реалізувати).

Формування «штату» 
добровільних помічників, котрі 
допомагають у нашій роботі 
безпосередньо на студіях

Ці люди допомагають нам у виготовленні компакт-дисків, відправ-
ленні журналів, розфасуванні листів тощо. На перший погляд, злагодже-
на робота добровільних помічників здається легкою. Вона не помітна в 
радіоефірі, на зустрічах та конференціях. Але насправді ця робота – ко-
пітка. Добровільні помічники звершують своє служіння насамперед для 
Господа, воно сховане від  радіослухача. Проте ці люди здійснюють таку 
ж важливу працю, як і ведучі та автори програм. Моліться про всіх тих, 
хто допомагає нам, адже служіння цих людей також надзвичайно відпо-
відальне і має велике значення для вічності.

4
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До книги увійшло 15 найцікавіших історій. Видавництво «Смірна» опублікувало книгу накладом у 3 000 примірників. 
Протягом 2015 року ТСР України, а також видавництво «Смірна» реалізували близько 1000 книг.

Крім цих матеріалів, з Божою допомогою ми продовжували готувати медіапроекти для радіоефіру:

1. «Турбота про серце один 
одного» — спільний проект місії 

«Нові ниви» і ТСР-Україна. Це 
радіоверсія душеопікунської 

конференції, яку проводив Віллі 
Дік. Загалом підготовлено 16 

радіопрограм.
Проект викликав резонанс серед 

нашої аудиторії. Для розсилки ми під-
готували диск із записами програм, 
а також книгу для самостійної роботи.

2. «Турбота про емоційно 
пошкоджене серце» — ще один 
цикл душеопікунських програм. 
Це радіоверсія душеопікунської 
конференції, яку ТСР провело 

спільно з пастором Віллі 
Діком — духовним наставником 
з великим духовним і життєвим 

досвідом.
Півгодинні програми радіоверсії 

виходили двічі на тиждень щосереди 
і щосуботи. Цикл тривав 2 місяці. Ми 
помітили цікавість слухачів до цих пе-
редач, люди почали записуватися на 
душеопікунські бесіди.

3. «Криза сучасної сім’ї й 
духовно-моральні закони  
її вирішення» — спільний 
проект київської студії ТСР 

і подружжя Івана та  
Світлани Вилкових. 

Загалом підготовлено 17 радіопро-
грам. Проект був популярним серед 
наших слухачів.

4. Спеціальний проект передачі 
«Вони це пережили» під назвою 

«Церква на Майдані.  
Надія в епіцентрі 

страждання» — авторський 
проект  

О. Василенко. 
Це серія інтерв’ю з очевидцями, 

котрі були присутні на Майдані під час 
протестів 2013–2014 рр., допомагали 
людям, свідчили їм про надію у Христі 
та спостерігали їх навернення до Бога. 
Цикл передач видано на дисках, які 
можна було знайти на зустрічах, пас-
торських конференціях та християн-
ських виставках.

5. Медіапроект «Твій шанс на 
відродження». 

Програму створюємо у формі жи-
вої бесіди, схожої на прямий ефір. Це 
такий формат, про який ми мріяли — 
жива розмова, невимушене обгово-
рення якоїсь актуальної теми. Й ось 
ми зробили перші серйозні кроки до 
втілення цієї мрії. Ведучі Олександр 
Чмут, Василь Карпяк, Олена Мазур та 
Наталія Іщенко наживо обговорюють 
обрану заздалегідь тему. Ось деяка те-
матика проекту:

— Як пробачити своєму 
ближньому?

— Як просити вибачення?

— Як навчитися не відповідати 
злом за зло?

— Як впоратися зі зрадою?

— Як перемогти страх? Та інші 
теми.

Проект вийшов в ефір у липні 2014 
р. на СХ, а також на ФМ-станції — 
«Радіо Київ». Ми планували підготу-
вати 52 випуски. На сьогодні створено 
вже 66 випусків.

Мета проекту — допомогти лю-
дям впоратися з гіркотою, яка вини-
кла внаслідок війни і закликати їх до 
духовного відродження. Слухачі охо-
че замовляють проект на дисках. Вони 
пишуть про те, що він своєчасний, і до-
помагає в їхніх особистих переживан-
нях. Ми прорекламували цей проект 
у нашому журналі, а також на сайті.

7 Створення книги за матеріалами 
передачі Н. Іщенко «Ти — Мій» про 
людей з особливими потребами

Продовження —  
на с. 17
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А., г. Днепропетровск.

«Живу христианским эфиром ТМР. Питаюсь 
хлебом духовным, слушая проповеди всех служи-
телей о Слове Истины. Черпаю знания, силу Духа 
Святого, веру Христову… Возлюбленные мои, как 
приятно слушать ваши голоса с эфира — такие 
простые и желанные. Каждая тема касается серд-
ца, и они так необходимы нам, слушающим. Ду-
шой ощущаем вашу заботу, сострадание, советы, 
поддержку в различных обстоятельствах, и Дух 
Божий укрепляет нас, дает мир и покой. Звуки 
поэтических произведений, удивительные псалмо-
пения проникают в душу, хочется слиться с пением 
ангелов: «Помолюсь я тихо словом нелукавым…»

Н., г. Полтава.

«Хоть я и православная, но с большим удоволь-
ствием слушаю программы «Твой шанс на возрож-
дения» и «Голос Вечной любви» с участием веду-
щего Александра Чмута. Спасибо за интересные 
и актуальные радиопередачи, мне лично нравятся в них 
философские осмысления и психологическая глубина.

Несомненно, прослеживается определенный 
стиль в ваших программах, в них есть «свое 
лицо», смысловая наполненность. Желаю вам 
и в дальнейшем процветать и радовать своих ра-
диослушателей выходом ваших передач. Безу-
словно, я хотела бы приобрести радиоприемник 
с микрокартой. Это было бы очень удобно, т. к. 
часто в эфире бывают помехи».

Р.

«Дорогая редакция ТМР. Недавно смотре-
ли рекламный ролик о новых радиоприемниках от 
ТМР. Я, Роман, и моя жена Марина служим Госпо-
ду как миссионеры в Западной Украине. Мы идем 
от дома к дому, предлагая людям Новые Заветы, 
беседуем о спасении, а потом ведем библейские 
курсы через переписку с теми, кто этого захотел.

В последнее время появилось много мужчин, 
которые вернулись из АТО. Часто это люди, раненные 
не только телесно, но и духовно. Они, как правило, 
раздражительны, на всех обижены и ищут выход в водке.

Нам пришла мысль дарить таким людям ваши при-
емники, чтоб они могли слушать Слово Божье, а также 
разные христианские передачи.

Да благословит вас Господь!»

ІЗ ПОШТОВОЇ
Н., г. Сумы

«Дорогие сотрудники ТМР! Пишет вам ваша слушательница. 
Хочу поблагодарить вас за ваш драгоценный благородный труд на 
ниве Господней для созидания и возрастания Церкви Христовой 
для славы Господа Иисуса Христа. Желаю вам обильных благосло-
вений от Господа, о чем и молюсь всегда, чтобы укрепились ваши 
силы духовные и телесные для дальнейшего труда, чтоб Слово Го-
сподне прославлялось и распространялось. Слава и благодарность 
Отцу нашему Небесному, что Он так возлюбил мир и нас с вами, 
что подарил нам Свое самое дорогое — Сына Своего Единородно-
го. Слава и благодарение Ему вовек.

Немного о себе. Я слушаю вас десятки лет. Жили в с. Макси-
мовцы Белопольского р-на. Мне 89 лет, из них 45 лет являюсь чле-
ном церкви. Училась только 4 класса, потому что не было возмож-
ности. Росли без отца. Мне было 6 лет, когда его не стало. В 33-м 
году папа в колхоз не пошел и за это нас выгнали из хаты. Нас было 
3 детей и родители. Папа пошел выменять хлеба и не вернулся: 
где-то погиб. Все, что у нас было — корову, лошадь и все осталь-
ное забрали в колхоз. Хату развалили, сарай тоже. И мы с мамой 
остались на улице. Старшей сестре было 9 лет, мне 6, а млад-
шей — 4 года. Жили по квартирам несколько лет. Мама вступила 
в колхоз и нас приняли в ясли. И так мы остались живы. Мы пасли 
чужих гусей и коров и так зарабатывали себе на пропитание. Мама 
будила нас рано, до восхода солнца, и мы шли работать. А в 41-м 
году началась война со своими страшными последствиями. Гитле-
ровцы быстро захватили Украину и начали хозяйничать, забирать 
молодежь в Германию. И меня в мои 15 лет тоже забрали. Но это 
было по провидению Божию. У нас в селе протестантских верую-
щих не было, мама была православная, ходила в церковь, но ни-
когда не учила нас молиться. В Германии я впервые услышала о Го-
споде. Несколько девушек были верующими. Я услышала псалом 
«Не тоскуй ты, душа дорогая», он запал мне в душу, и я с ними по-
ехала в церковь. В первый раз многое было непонятным, но я по-
чувствовала себе как дома. А когда впервые молилась, такую ра-
дость получила, как будто на небе побывала. Но враг тоже не 
дремал. Я не понимала, что со мной, как выйти из этого состояния. 
Ездила в церковь, думая, что со мной все в порядке. Но это было 
не так. Крещения не приняла, так и приехала из Германии. Господь 
чудно хранил в пути, хвала Ему вовек. Получилось так, что я вы-
шла замуж за неверующего. Много пережила. Свекровь умерла. 
Остались вдвоем с мужем в послевоенный год. Работала в колхозе. 
Там все делали вручную, да еще дома 70 сотых огорода. Дети пошли 
один за другим. Никаких декретов не было, выходных тоже. Господь 
дал мне четверых деток, трое из них верующие. Младший сын чи-
тает Библию, изредка бывает в собрании. Мои сестрички уже у Го-
спода, обе умерли в 84 года. Мама отошла в вечность в 105 лет, не-
смотря на тяжелую жизнь, прожила долго. Мое здоровье слабое, 
особенно болят ноги, спина, но с палочкой потихоньку хожу. Жду 
вечера, чтобы слушать передачи… Слава Господу, что у нас есть на-
дежда верная — наш Отец Всемогущий, Бог, праведный Судья. Да 
благословит Он вас духовно и телесно для дальнейшего труда».
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Н., Закарпатская обл.

«Пишу вам из далекого Закарпатья. С детства всей семьей слуша-
ли ваши передачи. Можно сказать на них я духовно возрастала.

Годы прошли, многое изменилось в моей жизни, но неизменным 
остается голос Бога, который я часто слышу через передачи ТМР. Вы 
являетесь ободрением и поддержкой для нас, радиослушателей. Пусть 
Господь вознаградит вас за нелегкий, но очень нужный труд на Его ниве. 
Желаю вам мира, добра, согласия, особых благословений от Бога».

О., Волынская обл.

«Благодарю Бога за вас вашу работу на ниве Божьей через ра-
дио. Вы сеете отборное зерно Слова Божьего, а мы в свою очередь, 
как в зеркале, видим свои ошибки. И большая Божья милость, что 
жизнь продолжается и есть время для исправления своих ошибок, 
своих падений. Спасибо вам за все передачи, которые звучат на 
средних волнах. Так приятно, когда после напряженного дня зву-
чит слово наставления, которым ласково касается души добрый 
Пастырь и Начальник жизни. Лишь бы не быть равнодушным 
к словам истины».

С., Ровенская обл.

«Искренне благодарю вас за передачи. Мы 
уже давно слушаем их, они являются для нас ду-
ховной пищей. Благодаря вашим передачам мно-
гие обращаются к Богу, в том числе и мы в 2008 г. 
Мы благодарим Бога и молимся за вас. Пусть Бог 
благословит всех вас, кто доносит до радиослуша-
телей Слово Божие.

В одной из передач я слышал о радиоприем-
никах с микрокартой, который дает возможность 
слышать передачи. Я прошу вас сообщить, как 
можно заказать такой радиоприемник».

Л., Винницкая обл.

«Год назад стала слушать радиопередачи ТМР. 
Их мне посоветовала моя подруга Оксана. Я не 
выхожу из дому из-за инвалидности. Узнала о ва-
шем проекте «радиоприемник с микрокартой». 
Мне бы очень хотелось иметь такой радиопри-
емник. К сожалению, не могу приобрести из-за 
финансовых трудностей. Если есть возможность 
получить его в подарок, то буду очень благодар-
на. Хотелось бы больше узнать о Боге. Хотелось 
бы поверить в Него. В церковь я не хожу, но ваша 
передача «Ты-Мой» стала мне близка».

Л., Хмельницкая обл.

«Спасибо за ваши радиопередачи. Мой отец был парализован на 
протяжении 5 лет. Мне часто приходилось ездить к нему в поселок, 
чтобы ухаживать за ним, а там ни церкви, ни телевизора. Бывали дни, 
когда я находилась в сильном отчаянии, погибала духовно. И тут мне 
рассказали о передачах ТрансМировомРадио. Я нашла вас на средних 
волнах. Какое счастье и радость! Бог вдохновлял, учил, заставлял над 
многим задуматься, ведь такое разнообразие радиопередач и тем. Спа-
сибо вам. Мой отец умер несколько лет назад, но я уже не представляю 
себе жизни без общения с вами».

В., Днепропетровская обл.

«Уважаемые друзья, братья и сестры. Я уже много лет слушаю 
ваши радиопередачи и воплощаю в жизнь все те полезные советы, 
которым учит Бог через ваше служение. А также помогаю всем тем, 
кто находится в беде.

Я пережил аварию на Чернобыльской АЭС, эвакуацию из При-
пяти. Долгие годы был занят в работах по ликвидации последствий 
Чернобыльской аварии. Много боли, потерь, проблем, болезней. За веру 
в Бога я держусь, как за спасательный круг. Телевидение меня раздража-
ет, а проводное радио отключают. Поэтому очень прошу Вас выслать мне 
радиоприемник с микрокартой, где записаны христианские программы 
и проповеди. Очень вдохновляют и красивые христианские песни.

Пусть обильно благословит вас Господь! Буду искренне благодарен 
за помощь».
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Є декілька категорій молодих 
людей, котрі, як свідчать 
листи, слухають програму 

«Це твоє життя»…

…По-перше, це школярі — учні 
старших класів. По-друге — студенти 
вищих навчальних закладів. По-третє, 
це молоді хлопці та дівчата, які працю-
ють. По-четверте, люди, котрі не нале-
жать до жодної зі щойно названих кате-
горій. Вони ще не визначилися зі своєю 
метою, не пристали до якої-небудь жит-
тєвої гавані. Можу припустити, що всі 

згадані категорії людей заклопотані 
своїми справами.

Школярі, приміром, можуть сказа-
ти: «Ой, нам — дуже ніколи». І, справді, 
сучасні навчальні програми — переван-
тажені. Уроків вчити — море. А в когось 
ще ж і музична школа. А як не музична 
школа — то спортивна секція. А як не 
секція — то батькам потрібно допомага-
ти. Працювати на городі чи порати госпо-
дарство — це та ж сама спортивна секція.

Студенти, в свою чергу, зауважать: 
«Чекайте, ми-то, може, вже й не пра-
цюємо на городі, бо виїхали до міста 

вчитися. Проте ми теж зовсім не має-
мо вільного часу. Екзаменів — хоч гре-
блю гати. Заліків — ще більше. Всі 
викладачі, ну, або майже всі, вимага-
ють виконувати роботу обсягом «Війни 
і миру».

Третя категорія, тобто та молодь, 
яка вже отримала путівку в життя і пра-
цює, може вигукнути: «Іспити?! За-
ліки?! Ми це вже да-а-авно пройшли. 
І думали — це найважче, що може бути 
в житті. Як ми гірко помилялися! Робо-
ти — непочатий край». Перепрошую, 
як непочатий? Складається враження, 

УМІННЯ  
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ 

ЧАСОМ
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що ми тільки те й робимо, що почина-
ємо, починаємо… Але справ чомусь не 
меншає. Так-от, роботи — сила-си-
ленна. А шеф — суворий. І діти вдома. 
Плачуть. Бо ми вже ж і заміжні, й одру-
жені, і маємо дитину, та ще й не одну. 
Й одне дитинча треба заколихати, ін-
шому — математику допомогти вивчи-
ти. Четверта категорія молодих, тобто 
тих, хто, як ми вже знаємо, ще не ви-
значився з життєвою гаванню, може 
послухати попередні три, злякатися, і, 
взагалі, так і не дійти до жодної мети. 
Й продовжувати грати у гру «цілодобо-
вий інтернет та комп’ютерні ігри», чи 
просто бейдати вулицями рідного міс-
та або села, вдаючи, що їм дуже ніколи, 
що їх життя кличе. На подвиги.

Хочу втішити всі чотири категорії 
молодих слухачів — стаття про те, як 
бути господарями свого часу, буде ко-
рисною усім вам.

Ми поговоримо про те, як плану-
вати час, коли навантаження дуже ве-
лике, коли роботи — купа, коли іспи-
тів — під саму зав’язку, а вдома діти 
плачуть. Ми навчимося правильно роз-
ставляти пріоритети, тобто, дізнаємо-
ся, що потрібно виконувати терміново, 
а що — відкладати на потім. Ця стат-
тя буде корисною навіть і тим, хто «ви-
нятково заклопотаний», цілодобово 
граючи у комп’ютерні ігри. Прочитав-
ши матеріал про вміння розпоряджати-
ся часом, молодь із цієї категорії, дуже 
ймовірно, захопиться іншими, не менш 
цікавими, речами, й відтак дістане на-
году прожити чудове, насичене життя. 
Адже і німецький професор Лотар За-
йверт сказав так: «Час — це ніби вітер; 
коли його використовувати правильно, 
він доведе до будь-якої мети». До речі, 
відомо, що деяким націям легше підда-
ється плинний час. Ми знаємо, що німці 
розпоряджатися ним уміють. Тому й не 
дивно, що семінар на однойменну тему, 
на якому побував ваш скромний слу-
га, викладав представник саме цієї на-
ції. І тому й не дивно, що цього викла-
дача запрошено на нашу передачу, щоб 
він поділився деякими секретами ефек-
тивного планування часу. Не такі вже й 
складні правила цієї науки нам поясню-
ватиме …

— … Йоганн Хельдебрандт із Ні-
меччини. Я народився у Казахстані. 
Жив там 5 років. Потім ми переїхали 

до Естонії, де також мешкали 5 ро-
ків. Тепер уже понад 30 років живу 
в Німеччині.

Подорож часом розпочалася. Ми 
живемо в епоху небаченого технічно-
го прогресу. Темп життя надзвичайно 
стрімкий. Багато людей, особливо тих, 
хто мешкає у великих містах, виявля-
ються буквально притиснутими часом, 
який вимагає: біжи швидше, швидше… 
Чи можна за таких умов ефективно 
використовувати час, щоб не зазнати 
стресу від постійного з ним змагання? 
Пан Хельдебрандт відповідає на це 
запитання:

— Це, звичайно, велика пробле-
ма. Нам здається, що час на нас тис-
не, змушує нас бігти, поспішати. 
Так з’являється суєта, яка прино-
сить велике невдоволення: ми щось 
не встигаємо, щось лишаємо неза-
кінченим. І ось цей стан незадоволен-
ня приносить розчарування. Я сам це 
відчув у своєму житті. Й помітив, 
що є різні принципи, які допомага-
ють не зупинити час, але ефектив-
ніше його використовувати.

Наш гість — представник німець-
кого народу, який славиться своєю 
пунктуальністю. Чи впливає належ-
ність до певної культури на вміння роз-
поряджатися часом? Говорить Йоганн 
Хельдебрандт:

— Культура обов’язково відіграє 
певну роль. Німці завжди були пунк-
туальними. Це люди, котрі глибоко 
все продумують, рахують кожну се-
кунду. Але, гадаю, попри це, в кожній 
культурі можна застосувати прин-
ципи правильного використання часу. 
Не має значення, з України ми, Росії чи 
Америки, у всіх нас є 24 години на добу 
й у всіх нас є можливість ефективно 
розпоряджатись цим часом.

Правильно використовувати час — 
це означає панувати над власною робо-
тою і часом, а не бути під їхнім впливом. 
Інакше кажучи, не час має нас контро-
лювати, а ми повинні контролювати 
його. Якщо ми плануємо наш робочий 
графік, ми досягаємо кращих результа-
тів. Наша праця відбувається успішно. 
Ми надолужуємо час для інших важли-
вих речей. Наведу вам ще один вислів 

Якщо можеш, йди попереду 
доби, якщо не можеш, йди 
з добою, але ніколи не будь 

позаду доби. 
Брюсов
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доктора Зайверта: «Сьогодні почина-
ється перший день від частини жит-
тя, яка лишилася». На перший погляд, 
сумний вислів. Проте лише на перший. 
Насправді це велика мудрість. У Бі-
блії є чимало фрагментів, які її підтвер-
джують. Скажімо, уривок з 5 розділу 
Послання апостола Павла до ефесян: 
«Отож, стережіться, щоб поводитися 
обережно, не як немудрі, але як мудрі, 
використовуючи час, дні бо лукаві!».

Щоб вислів Лотара Зайверта не 
здавався вам занадто сумним, послу-
хайте, як пояснює його ірландський 
вірш. Отже, день від частини життя, що 
лишилася, проведи так:

«Знайди час для роботи: це запору-
ка успіху. Знайди час для роздумів: це 
джерело сили. Знайди час для гри: це 
таємниця молодості. Знайди час для чи-
тання: це основа знань. Знайди час для 
приязності: це двері до щастя. Знайди 
час для мрії: це шлях до зірок. Знайди 
час для кохання — це справжня жит-
тєрадісність. Знайди час для радості: це 
музика душі. Знайди час для насолоди: 
це винагорода твого дня. Знайди час 

для планування, тоді матимеш час для 
інших дев’яти справ».

Один мудрець сказав: «Якщо люди-
на правильно планує свій час — це дар 
Божий, якщо ж вона весь час у мар-
ноті — це кара». Як ефективно пра-
цювати та досягати своїх цілей? Йо-
ганн Хельдебрандт відповідає на це 
запитання:

— Дуже просто. Принцип «Про-
думай — пропрацюй — проаналі-
зуй». Присядьте на 5 хвилин і по-
думайте спочатку, сплануйте свій 
день. Потім попрацюйте, а після 
цього озирніться назад і зробіть 
аналіз зробленого. Якщо ви бачите 
успіх, тоді плануйте і надалі так 
ваші дні, місяці й все ваше життя. 
Слід планувати, працювати, роби-
ти наприкінці аналіз.

А як правильно планувати свою ро-
боту? Говорить Йоганн Хельдебрандт:

— Таємниця успішного плануван-
ня цілей полягає в так званій «Так-
тиці салямі». Що це означає? Всі ве-
ликі цілі, а також способи їхнього 

досягнення розбиваються на маленькі 
частини. Ще 1637 року відомий учений 
Декарт вивів робочий метод, принци-
пи планування якого дієві й сьогодні. 
В чому полягає його метод? Перший 
крок: спочатку сформулюй мету. Дру-
гий: розбий, розділи її на окремі, мен-
ші частини. Третій крок: упорядкуй ці 
частини за пріоритетами і часовими 
строками. Четвертий крок: виконай 
усі дії й проконтролюй результати. 
Річ у тому, що велику мету слід розби-
ти на маленькі частини, так її легше 
реалізувати в життя.

Багато людей вірять, що між витра-
тами і результатом є пропорційне спів-
відношення. Простіше кажучи, що біль-
ше ти докладаєш зусиль, то кращий 
результат. Проте це насправді помилка, 
яка призводить до негативних наслідків. 
Часто 20 відсотків стратегічно правиль-
но використаного часу і енергії приносять 
80 відсотків результату. А 80 відсотків на-
шого часу можуть дати лише 20 відсотків 
успіху. Ось чому так важливо встановлю-
вати пріоритети. Як ефективно це роби-
ти? Йоганн Хельдебрандт дає пораду:

— Уяви, що в тебе є дві корзини. 
Спробуй в одну з них кидати насам-
перед маленькі, потім більші, і вре-
шті — найбільші м’ячі. Ти переко-
наєшся, що м’ячі великого розміру 
у корзину не вміщаються. Тепер ві-
зьми іншу корзину. На її дно покла-
ди 2–3 маленьких м’ячі. Зверху кинь 
кілька великих, а між ними поміс-
ти середні. Потім знову можеш по-
класти маленькі м’ячики. Поглянь, 
як чудово все вмістилося. Так само 
і з твоєю роботою.

Успішні люди дисципліновано став-
ляться до того, щоб починати завжди з 
найважливіших і найважчих завдань, які 
потрібно виконати. Вони мудро вико-
ристовують увесь час, який мають у сво-
єму розпорядженні, не гаючи його на 
маловажливі речі. Таким чином ці люди 
досягають набагато більшого, ніж інші й 
дістають задоволення від праці.

Йоганн Хельдебрандт продовжує:

— Щоб було співвідношення 
20 відсотків зусиль — 80 відсотків 
успіху, і не навпаки, слід робити ось 
що. Перше. Занотовуй на папері все, 
що потрібно виконати: потріб-
ні завдання, незакінчену роботу з 
минулого дня, телефонні дзвінки, 
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Нічим не може людина 
розпорядитися у вищій  

мірі, ніж часом. 
Фейєрбах
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завдання, які повторюються. Та-
кож обов’язково потрібно записува-
ти строки, в які потрібно досягати 
цих цілей. Друге. Обмежуй час вико-
нання завдань. Мудре правило каже: 
тобі потрібно стільки часу, скільки 
маєш у розпорядженні. План змушує 
дотримуватися певного часового лі-
міту. Третє. Скорочуй завдання. Лю-
дина схильна планувати більше, ніж 
це реально можливо. Саме тому слід 
скоротити список завдань до реаль-
них меж, встановивши пріоритети. 
Четверте. Контролюй невиконані 
завдання. Якщо увесь час переноси-
тимеш те, що не встиг зробити, на 
потім, це обтяжуватиме тебе.

Ще одна порада: щоб правильно розпо-
ряджатися часом, слід боротися з його зло-
діями. Хто такі злодії часу? Йоганн Хельде-
брандт наводить приклад:

— Візьмімо навіть інтернет та 
електронну пошту. Це те, на що мо-
лодь гає багато часу. З одного боку, 
інтернет — велика для мене до-
помога. Я можу швидко отримати 
чи переслати інформацію. З іншо-
го боку, інтернет та електронна 
пошта можуть стати ворогами, 
які забирають багато часу. Отже, 
прогрес має і переваги, і негативи.

Хто ж такі злодії часу? Звичайно, 
іноді ними бувають люди, проте не за-
вжди. Скажімо — електронна пош-
та — неістота, однак викрадає вона час 
не менш ефективно. Любителі інтерне-
ту, скажіть самі, стільки часу ви гаєте 
на перевірку пошти? А якщо ще й спа-
мів багато, то тоді, взагалі, половину дня 
можна вважати змарнованою. Ось де-
кілька порад, як швидше опрацьовува-
ти електронні листи. Звільняйте папку 
з повідомленнями, які надійшли. Коли 
одержуєте листа, відразу вирішуйте, 
що з ним робити: відреагувати, архіву-
вати або стерти. Друга порада — від-
сортовуйте надіслану пошту: сучасне 
програмне забезпечення дає змогу авто-
матично сортувати повідомлення за різ-
ними папками. Третє. Добре діє «Прави-
ло 2 хвилин»: не використовуйте більш 
як 2 хвилини, щоб опрацювати одне по-
відомлення. Наступна порада: коли від-
повідаєте на листа, цитуйте висловлен-
ня з попередньої вашої відповіді. Ще 
такий спосіб: використовуйте скорочен-
ня, і за допомогою них надсилайте листи 

відразу кільком отримувачам. І останнє 
правило, необов’язкове, хоча теж слуш-
не для заклопотаних людей: перш ніж 
відкрити електронну скриньку, зважте, 
чи варто її взагалі відкривати? Людині 
слід поступово навчатися того, щоб пра-
цювати якісніше і використовувати для 
цього менше часу, щоб досягати макси-
мум успіху…

…Ми часто опиняємося в поло-
ні часу, але нам допомагає Господь, 
Бог ладу і гармонії. «Для всього свій 
час, і година своя кожній справі під 
небом» — так висловився мудрий 
Екклезіаст. Бути господарем свого 

часу — означає знати час для кожно-
го діла, використовувати цей час, ціну-
вати його. Інколи нам здається, що час 
вирішує, коли нам сіяти, а коли жни-
вувати, коли сміятися, а коли плакати, 
коли розкидати каміння, а коли його 
громадити. Й тоді нас відвідує думка: 
ми всі — пішаки у грі космічних масш-
табів. Але тільки-но усвідомлюємо, що 
Господь, Який створив час і все тримає 
у своїй владі, — наш Друг, як усе змі-
нюється. Екклезіаст сказав: «Усе Бог 
створив добрим у свій час». І ми мо-
жемо бути впевненими, що в дивний 
візерунок часу Господь уплете і нит-
ку Своєї любові до нас. Бог допоможе 
нам розпоряджатися часом, ефективно 
планувати роботу і досягати своєї ці-
лей. Просімо у Господа мудрості, й Він 
допоможе нам…

Насамкінець — мудрий вислів. «Іс-
тинно велика та людина, котра змогла 
опанувати свій час». Гесіод.

Олеся Василенко

Веди рахунок кожному дню, 
враховуй кожну згаяну 

хвилину! Час — єдине, де 
скнарість схвалюється. 

Манн



Небо и земля
Небо и земля сотворены
Господом любви, блаженств и правды.
К славе их Творца вознесены
Трепетным дыханием прохлады.
Мудрости приверженность храня,
Сущий полноты явил безмерность
В водах, на земле и в небесах
Всем живым во всем благую верность.
За шесть дней, в которые творил,
Завершил дела свои благие,
А в седьмой день небо и земля
Стали навсегда Ему родные.
Но явился тот, что возжелал,
Завладеть в любую цену ими.
Он войной на Господа пошел,
Воцаряясь растлением над ними.
Пронят жаром ревности Творец,
Отдал сушу в суд на время водам.
Истине приверженный Отец
Ноя сохранил. Знать, быть народам!
Но в потомках снова сатана
Массой нечистот людских явился.
Погрузилась вновь во мрак земля.
Грех Адама в полноте открылся.
Обветшали небо и земля,
Но огню на день суда хранятся.
При втором пришествии Христа
Пламенем палящим обновятся.
Ветхие прейдут, не убегут,
Тяжестью грехов себя терзая.
Новые для вечности взойдут,
Славу Богу в песнях воздавая.
  

Николай Шевченко

О словах�

Мир словами пресытился праздными:
Клеветою, судами напрасными,
Все привычней насмешки недобрые
Или сплетни нечистые, злобные.

В телевизоре и интернете,
И в любой популярной газете —
Где угодно словесная свалка!
(Душ своих, видно, людям не жалко).

Да и мы с вами, братья и сестры,
Иногда на язык слишком остры.
Вместо дружеских слов утешения —
Шквал упреков и яд непрощения.

А слова наши — помните это! —
Быть должны отражением Света,
Ввысь лететь в благодарной молитве,
Сатану отражать в Божьей битве.

Мир наш создан был Словом Господним,
Словом держится даже сегодня.
Людям Божье даровано Слово —
Нашей жизни и веры основа!

Потому, сонаследники Божьи,
Мы словами бросаться не можем.
За слова эти — знать уже надо —
Осужденье придет иль награда.

Ольга Денисова
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6. Цикл «Церква в епоху АТО» — проект 
харківської студії.

Це серія інтерв’ю, записаних із різними людьми 
в зоні АТО, тобто, правдива інформація з перших рук. 
Учасники передач — християни: переселенці та волон-
тери, котрі рятували їх; пастори і рядові члени церков; 
зрілі люди, молодь і навіть діти; капелани та військові; 
богослови та журналісти; керівники християнських со-
юзів та місій. Цикл розповідає про всіх, хто в цей важ-
кий для українців час не тільки на словах, але й на ділі 
довів любов до ближнього, ставши милосердним сама-
рянином на моторошних дорогах війни.

Проект викликав і продовжує викликати цікавість на-
ших слухачів, заохочує їх допомагати потерпілим людям.

7. Програма «Біблійний аргумент» —  
авторський проект Ростислава Бабенка.

Аудиторія: Широке коло слухачів, 30–50 років.

Девіз передачі: Істина повинна бути зрозумілою і до-
ступною всім людям. Ідея: у світі існують персони та 
події, які вимагають біблійної оцінки і ретельного ви-
вчення. Програма пропонує біблійний погляд на наяв-
ний стан речей, аналізує все те, що відбувається в світі 
й церкві: окремих особистостей, телебачення, культуру, 
мистецтво, літературу, суспільство.

Серед тем програм такі:

1. Богословська точність або авторське бачення 
Бога? (аналіз книги «Хатина»).

2. Альтернативна медицина, що в ній добре, і що 
поганого?

3. Релігійна свобода і демократія — два боки питан-
ня. Чи припустимі рівноправність усіх релігій і легаліза-
ція сексуальних меншин?

4. Хто винен, коли не бачиш сенсу у відвідуванні церкви?

8. Програма «Погляд  
з іншого боку» —  
авторський проект  
Ангеліни Чмут 

На зміну підлітковій передачі «Форум» (було підготовле-
но 200 випусків), прийшла нова молодіжна програма. Формат 
передачі: дискусія двох ведучих. Програма висвітлює теми, які 
найбільш цікавлять молодіжне середовище. Серед них такі: бай-
дужість, пристрасть, любов, суїцид, зрада, цілеспрямованість. 
Програми почали транслюватися на СХ 999 кГц від січня 2016 р.

8

Продовження. 
Початок — на с. 6

17Н а ш е  м и н у л е  і  м а й б у т н є



На мікрокарту, яка додається до приймача, ми завантажуємо 
3-місячний архів наших програм. Це близько 200 різних пере-
дач, серед яких — проповіді, вивчення Божого Слова, бесіди 

на різні духовні теми, християнська поезія, оповідання, християнські 
пісні. Радіоприймач із мікрокартою ми розповсюджуємо серед наших 
слухачів. Цей пристрій дає вам такі переваги: можна слухати передачі 
протягом дня чи в будь-яку пору доби; з якісним звуком і без пере-
шкод; у будь-якому місці: на відпочинку, в дорозі; слухати улюблену 
програму кілька разів; слухати всі без винятку передачі ТСР-Україна.

Проект «Радіоприймач з мікрокар-
тою» неабияк зацікавив нашу аудито-
рію. На жаль, якість звучання наших 
програм на СХ погіршується, крім того, 
ще не всі слухачі мають доступ до інтер-
нету. Тому радіоприймачі з мікрокартою 
стали для багатьох із них у пригоді. На 
сьогодні ми розіслали понад 1000 цих 
пристроїв, і попит на них лише зростає…

Усього київська та харківська сту-
дії за 2011–15 рр. створили 2798 нових 

випусків передач. 356 разів програми 
звучали в ефірі. Ми здійснили сотні по-
їздок у різні церкви України, аби доне-
сти Євангеліє якомога більшій кількості 
людей через радіо. Всі ці роки Господь 
давав багато-багато ідей і натхнення. 
Він був для нас невичерпним джерелом 
творчості. А також ми глибоко вдячні 
слухачам за участь в нашому служінні, 
без молитов і пожертв яких ми не змо-
гли б продовжувати своєї роботи.

9 9. ТСР-Україна започаткувало  
унікальний проект —  
«Радіоприймач із мікрокартою» 

Цього року ми знову зустрілися, щоб обговорити плани на наступних 5 років. Ми хотіли б, 
щоб наше служіння розвивалося в сучасному ключі. 

ОСЬ ДЕЯКІ З ІДЕЙ, ЯКІ МИ СПОДІВАЄМОСЯ З ГОСПОДНЬОЮ ДОПОМОГОЮ 
ВТІЛИТИ В ЖИТТЯ:

1. Відеоблог ТСР. Хтось сказав, 
що краще один раз побачити, 

ніж десять разів почути. Сучасні 
засоби інформації дають змогу 
транслювати не лише аудіо, але 

також і відеоматеріали.
Чому б цим не скористатися і не 

вийти на аудиторію, котра досі не була 
знайома з ТрансСвітовим Радіо? Пер-
шим кроком у цьому напрямку ста-
не створення нашого відеоблогу. Ми 
плануємо робити відеозапис передач 
та інтерв’ю з цікавими особистостя-
ми. Створені відео ми викладатимемо 
у власному блозі на каналі Youtobe. Це 
розширить нашу аудиторію та зробить 
наше служіння більш ефективним.

2. Нова передача «60 секунд 
Слова» (робоча назва).

Що можна сказати людині за одну 
хвилину? Виявляється, багато чого. За 
одну хвилину можна сказати чимало 
корисного і донести до людини важли-
ву біблійну істину. Мета передачі така: 
коротко, влучно, цікаво і зрозуміло по-
дати слухачеві духовну істину, яка спо-
нукала б до роздумів і викликала ба-
жання знайти більше інформації про 
почуте. Можлива тематика програ-
ми: сім’я, прощення, любов, Божа під-
тримка, щедрість, історичні події, твер-
дження мудрих людей та ін.

До вашої уваги — текст однієї з та-
ких програм:
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«Зупинись на хвилинку!

У сорокарічного орла кігті стають 
довгими, дзьоб загинається, пір’я густі-
шає. Птахові важко добувати їжу. Щоб 
не померти, орел починає битися дзьо-
бом об каміння, доки той зовсім не злі-
зе. Тоді виростає здоровий дзьоб. Потім 
орел вириває дзьобом непридатні кігті. 
Новими кігтями і дзьобом він позбува-
ється важкого пір’я.

Якщо птах витримає місяці болю — 
проживе ще стільки ж. Орел несвідо-
мо користується шансом, даним йому 
Творцем…

Тобі зараз важко? Довірся Бого-
ві. Він виведе до чогось кращого. Він 
каже: «Блаженна людина, що витер-
пить випробування, бо після цього ма-
тиме вінця життя, якого Господь обіцяв 
тим, хто любить Його».

Нехай ця хвилина змінить твоє 
життя. Шукай іншу важливу інформа-
цію — на сайті ТСР».

Сподіваємося, передача під назвою 
«60 секунд Слова» знайде свого слуха-
ча. За допомогою цих передач ми бажа-
ємо досягти молодіжну аудиторію як в ін-
тернеті, так і на ФМ-радіостанціях. Якщо 
у вас виникне бажання транслювати про-
грами на вашій місцевій радіостанції, ми 
залюбки надішлемо вам аудіофайли. Ви 
також можете поширювати ці матеріали 
через соціальні мережі в інтернеті.

«60 секунд Слова» можуть змінити 
чиєсь життя.

3. Проведення конференцій та 
семінарів.

Пропонуємо церквам проводити 
спільні з ТСР конференції та семінари. 
У розпорядженні Олександра Чмута є ряд 
цікавих семінарів на різноманітні актуаль-
ні теми, які хвилюють сучасну слухацьку 
аудиторію: «Обережно, спокуса!», «Бі-
блійна модель шлюбу», «Вирішення кон-
фліктів», «Біблійне душеопікунство».

Ви можете запропонувати керів-
ництву своєї церкви провести служін-
ня, конференцію, семінар, які духовно 
збагатять та підбадьорять віруючих. 
Із нашого досвіду можемо сказати, що 
такі заходи виявлялися дуже ефек-
тивними. Плануємо їх організовувати 
і в майбутньому.

4. Створення мережі 
добровільних помічників, котрі б 
допомагали розповсюджувати 
радіоприймачі з мікрокартою. 

Як ми вже писали, попит на ці при-
ймачі лише зростає. Тому ми потребуємо 
допомоги добровільних помічників. Вони 
могли б поширювати інформацію про ці 
пристрої у місцевих церквах, а також бра-
ти участь у запису та копіюванні мікрокарт, 
уміст яких оновлюється щоквартально.

5. Можливість пересилання 
пожертв через інтернет. 

Ця можливість значно полегшить над-
силання пожертв на служіння ТСР.  Відкри-
то ще один рахунок, який можна викорис-
товувати за допомогою функції «Приват 
24». Завдяки цій функції слухачі, не вихо-
дячи з дому, можуть жертвувати ТСР ко-
шти без комісії через інтернет, використо-
вуючи комп’ютер, смартфон. 

Надаємо номер р/р: 26006056217714.

ДЕЯКІ ІНШІ ІДЕЇ, ЯКІ МИ ХОТІЛИ Б РЕАЛІЗУВАТИ В МАЙБУТНЬОМУ:

➔ Створення блогу кожного співробітника ТСР на нашому сайті, у якому 
вони ділилися б своїми роздумами щодо тих чи інших тем, життєвих си-
туацій, спілкувалися б зі слухачами;

➔ Розміщення реклами ТСР на дружніх сайтах (банери);

➔ Випуск радіопередач у форматі аудіокниг. Цей формат є популярним се-
ред молоді;

➔ Розширення нашого служіння в мережі Instagram;

➔ Створення дитячої християнської передачі з вивчення англійської мови.

Ці та чимало інших планів ми мріємо втілити в реальність за Божого 
сприяння. Ідей багато і ми їх здійснимо, якщо Господь дозволить нам, і якщо 
ви продовжите молитися про ТСР та підтримувати його фінансово. «А Бо-
гові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Отож, 
брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньо-
му ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі!» (1Кор.15:57–58).
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Слушателей наших программ мы уже познакомили с одной 
удивительной семьей. Это Максим и Елена Батиг. Жители 
Краматорска, верующие с особой судьбой и служением. Они 

посвятили себя тому, что берут на попечение выпускников интер-
натов, позволяя им в семейной обстановке привыкнуть к нашей 
непростой, взрослой жизни. Посмотреть на нее сквозь христианские 
ценности любви и сострадания.

Заканчивая общение с Максимом 
в последней передаче, мы понимали, что 
наша беседа не окончена, мы обязательно 
вернемся к этим удивительным молодым 
людям с их непростой биографией и вы-
зывающем глубокое уважение призвани-
ем. Сегодняшний наш рассказ о Лене. Те 
из вас, кто думает, что не может быть ни-
чего удивительней той истории, которую 
рассказал нам ее муж, глубоко заблуж-
даются. Я, человек, узнавший и пови-
давший на своем веку многое, был удив-
лен и поражен услышанным. Вот рассказ 
Елены:

«Нас в семье было четверо, но я жила 
только с одним братом, так как остальных 
детей забрали в детские дома, когда мама 
начала пить, а выпивала она с 18 лет. Мы 

с братом, хоть и избежали этой участи, 
но были предоставлены сами себе: днями 
пропадали на улице, кушать просили у со-
седей, приходя домой только чтобы пере-
ночевать. Жили мы очень бедно. В доме 
не было даже одеяла: я укрывалась верх-
ней одеждой. Помню, когда я заболела 
и около трех месяцев не могла поднять-
ся с кровати, отец обворовал соседа, что-
бы добыть денег и накормить меня. По-
том отцу пришлось скрываться, чтоб не 
попасть в тюрьму. Мы переехали в дру-
гой город. Отец ушел от мамы и нашел 
другую женщину. Мама стала пить еще 
больше и выносила из дома все, что мог-
ла. Брат познакомился с какими-то ребя-
тами, которые пристрастили его к нарко-
тикам. Я начала убегать из дома. Жила 
на вокзалах, в подвалах. Деньги на еду 

добывала, как могла: песни пела в элек-
тричках, просила у прохожих, мыла авто-
мобили, собирала и сдавала металлолом. 
Я была такая не одна. Нашу компанию 
многие знали — одна девочка и 15 маль-
чишек. Мне с мальчишками было про-
ще, потому что девочки, как правило, до-
бывали деньги проституцией, а для меня 
это было неприемлемо: этот барьер я не 
могла переступить. Зато всего остально-
го не избежала: курила с 8 лет, выпива-
ла с 12, потом и наркотики попробовала. 
Была неоднократно в реабилитационных 
центрах, где слышала о Боге, но долго не 
выдерживала, сбегала, так как привык-
ла к свободе. Брат находил меня, забирал 
домой, приводил в порядок, старался за-
ботиться. Но меня тянуло снова на ули-
цу, где отсутствовали контроль и ограни-
чения. Мне казалось, что я все могу сама. 
Но от наркотиков не смогла уйти, хотя 
и давала себе слово, что даже пробовать 
их не буду.

Однажды мне подменили нарко-
тик кислотой. Находясь на грани жизни 
и смерти, я умоляла Бога оставить меня 
в живых, обещая больше не принимать 
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наркотики, а служить Ему. Но, как это 
обычно происходит, как только пришла 
в себя, обещание свое забыла. К нарко-
тикам, правда, не вернулась, но начала 
сильно пить. В свои 19 лет я пила водку, 
как воду — литрами. На тот момент мамы 
и брата уже не было в живых. Оставшись 
без родных, без смысла жизни, я быстро 
катилась, как говорится, по наклонной 
плоскости. Как меня можно было оста-
новить? Бог нашел способ — тюрем-
ным заключением. И там, в тюрьме, на-
чалось мое приближение к вере, к Богу. 
Нас посещали верующие, которые рас-
сказывали о Господе, о Библии, бесе-
довали, отвечали на вопросы. Я начала 
переосмысливать всю свою жизнь и по-
няла: надо останавливаться. Я покаялась, 
начала ходить на богослуже-
ния, которые проходили в би-
блиотеке. Мы пели, молились, 
свидетельствовали.

После освобождения одна 
верующая женщина, кото-
рая посещала нас еще в тюрь-
ме, зная, что мне некуда идти, 
встретила, приютила меня, 
взяла в свою семью. Через нее 
Бог показал, как Он любит 
меня, как заботится. Я увидела 
и осознала, как велика Божья 
милость ко мне. И подумала, 
что не попасть снова на улицу 
мне поможет семья. Я всегда 
мечтала о хорошей семье, поэ-
тому начала просить ее у Бога. 
В приемной семье, где я жила, 
было трое своих детей. А я курила. По-
нимая, что хочу, но не могу это изменить, 
взмолилась к Богу. Почувствовала, как 
внутри что-то произошло. А наутро я не 
то, что не курила, я даже не думала об 
этом.

Как-то мы все вместе поехали на вы-
ездное служение воскресной школы. Там 
я и познакомилась с Максимом, своим 
будущим мужем. Когда я рассказывала 
о себе, он плакал. Меня это очень удиви-
ло. Общаясь с Максимом, я увидела его 
простоту, доброту, искренность. И когда 
он пригласил меня поехать с ним на слу-
жение в интернат к детям, я, конечно, 
согласилась. А потом уже не могла до-
ждаться следующего раза, чтобы ехать 
к своим новым маленьким друзьям. Так 
мы и общались с Максимом в служении, 
дружили, перезванивались. Я относилась 

к нему, как к хорошему другу и брату по 
вере. Он помогал, подсказывал, молился 
со мной. Ему первому Бог дал понять, что 
приготовил меня стать его женой. Я о за-
мужестве тогда и не помышляла. Но ду-

шой уже прилепилась к своему лучшему 
другу Максиму. Настал момент, когда Бог 
дал понять, что я уже не могу жить без 
этого человека. Для Максима было очень 
важно, чтобы жена понимала его служе-
ние детям-сиротам и была вместе с ним 

в этом. А я уже не могла не помогать де-
тям, ведь я тоже прошла то, что прохо-
дят они: никому не нужная, отвергнутая 
миром сирота. Так, как позаботились обо 
мне, и я должна позаботиться о них. Са-
мая большая потребность сирот — семья, 
любовь. Только любовь может помочь за-
быть тяжелые моменты жизни — изде-
вательства, отношение родителей и про-
чее. Я молюсь, чтобы Бог руководил мной 
и помог показать детям другую жизнь — 
с Богом. А это совсем другая жизнь, не та, 
которую видели они».

Я часто думаю о том, как умело и мудро 
Бог находит нужных Ему людей, выбирая 
их из, казалось бы, одинаково серой толпы. 
Находит и начинает творить чудеса. Там, 

где уже перестали надеяться на 
чудо, Он, Творец неба и земли 
совершает удивительные пре-
вращения. На мусорных кучах, 
свалках, теплотрассах, вокза-
лах. Смотря на Елену, на то, как 
она обхаживает своих парень-
ков-подростков, с какой любо-
вью она возится со своими ма-
лышами, мне с трудом верится 
в то, что ей пришлось пережить. 
Я понимаю, что наш мир, наше 
общество упустило то важное, 
что Священное Писание на-
зывает простотой и любовью. 
Максим и Лена, обнимающие 
своих ребятишек, возможно, 
никогда не смогут им дать об-
разование в Кембридже и Ок-
сфорде. Но уже сейчас ясно 

одно — они никогда не придут пьяные до-
мой, не запустят грязным сапогом в пере-
пуганного ребенка. Они никогда не приве-
дут в дом очередного полюбовника, чтобы 
тот, сунув в детскую ручонку пятерку, вы-
гнал ребенка на улицу бесцельно бродить 
под витринами магазинов и супермаркетов. 
Они всегда будут рядом и никогда не бро-
сят своих детей. Они будут любить стар-
ших, молясь за них, когда те пойдут сдавать 
экзамены. Будут любить младших, когда те 
упадут и заплачут. Будут любить больных, 
чтобы те выздоровели. Будут любить всех 
своих детей, пока живы сами, до конца. 
Почему? Да потому что они — образ и по-
добие Того, Кто однажды возлюбил нас, 
непутевых и заблудших, запустив это пре-
красное мироздание такими простыми сло-
вами: «Да будет свет!».

Ростислав Бабенко

Елена Батиг (в центре)
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«О славе Твоей расскажу 
всем братьям, восх-
валю Тебя на собрании 

великом» — написал Давид 
в Псалме 21. Рассказать о Божьей 
славе друг другу появилась 
возможность и у нас. 3–5 фев-
раля 2016 г. проходила встреча 
сотрудников киевской и харь-
ковской студий ТМР. 17 человек 
рассказывали друг другу о делах 
Господа в своей жизни и слу-
жении. Мы благодарили Бога 
в молитвах, восхваляли Его, 
анализировали пройденный путь 
и ставили вехи для дальнейшего 
продвижения вперед.

Вот так вместе мы не встреча-
лись давно, поэтому это мероприятие 
было особенным — добрым, теплым, 
насыщенным, интересным. Для встре-
чи было выбрано замечательное, тихое 
место за городом — этнографический 
комплекс «Украинское село». Там ца-
рила тишина, в отличие от многошумья 
большого города. В «Украинском селе» 

был замечательный рождественский 
вертеп с младенцем, фигурами пасту-
хов, волхвов и ангелов, звучали рожде-
ственские гимны разных исполнителей. 
Но больше всего понравилось то, что мы 
словно вернулись в прошлое. Старые 
хаты из разных регионов Украины 
с одеждой, посудой, бытовыми приспо-
соблениями… Такое впечатление, что мы 
посмотрели фильм о жизни наших пра-
бабушек и прадедушек. И, если честно, 
порадовались, что родились в 20-м веке. 
Ведь жизнь и мужчин, и женщин 200 лет 
назад была очень тяжелой…

Но все же основное время мы были 
заняты анализом пройденного и плана-
ми на будущее. Руководитель украин-
ской редакции ТМР Александр Чмут под-
готовил насыщенный, подробный отчет 
о том, чего мы достигли за последние 
5 лет. А это тысячи передач. Всего киев-
ской и харьковской студиями за 2011–
2015 гг. создано 2798 новых выпусков 
передач. Мы совершили сотни поездок 
в разные церкви Украины. Господь давал 
много идей и вдохновения. Он был для 
нас неисчерпаемым источником творче-
ства. А также мы вспоминали (с глубокой 

Александр Чмут

ГОСПОДЬ ПОМОГ НАМ 
ДО ЭТОГО МЕСТА!

Коллектив ТМР Украины
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Міжнародний конгрес 
«Серце для сиріт»

13 лютого 2016 року редактор київської студії 
Олеся Василенко дістала змогу взяти участь 
у Міжнародному конгресі «Серце для сиріт», 

який відбувся в столичній церкві «Храм спасіння». 

На конгрес приїхали не тіль-
ки численні представники з різ-
них регіонів України, а й з Бі-
лорусі, Росії, Молдови, і навіть 
США та Німеччини. Це люди, 
котрі здійснюють служіння для 
сиріт. Багато з них самі вихо-
вують у своїх родинах діток, які 
з різних причин лишилися без 
мами й тата. Це дуже нелегке, 
але благословенне служіння. 
Подарувати сімейний затишок 

сироті, а також розповісти їй про Бога — надзвичайно почесна 
мета, яка обов’язково матиме нагороду у вічності.

Коли людина з якоїсь причини залишається без батьків — це 
завжди глибокий біль і трагедія. Однак як віруючі люди ми розуміє-
мо: кожен, хто не пізнав Христа, навіть маючи земних маму й тата, 
є духовним сиротою. І в цьому контексті служіння ТрансСвітово-
го Радіо має неабияке значення. В атеїстичну епоху, коли Слово 
Боже заборонялося, ТСР допомагало тисячам слухачів знаходити 
Небесного Батька. Біля радіоприймачів збиралася величезна духо-
вна сім’я, в якій багато людей знаходили затишок і тепло. Сьогодні 
ТСР-Україна продовжує цю відповідальну працю, вже не тільки на 
середніх хвилях, як це було в радянський час, а й на FM-станціях, 
в інтернеті. Програми київської та харківської студій ТСР тепер 
транслюються на нашому веб-
сайті, в режимі онлайн. Ми також 
розповсюджуємо наші передачі на 
цифрових носіях, зокрема, на спе-
ціальній мікрокарті, яка дає змо-
гу слухати програми в будь-який 
час та без перешкод. Ми створю-
ємо передачі, котрі допомагають 
багатьом сиротам пізнавати Бога, 
знаходити мир у Ньому. Про все 
це Олеся Василенко розповіла на 
конгресі. З ласки Своєї Господь 
розширює межі нашої праці. Ми щиро вдячні Йому за нагоду слу-
жити на цій благословенній ниві — ниві християнського радіо.

Висловлюємо вдячність організаторам конгресу «Серце для 
сиріт» за надану можливість поділитися інформацією про служін-
ня ТСР в Україні. Молімося про всіх, хто здійснює служіння для 
сиріт, бо це надзвичайно потрібна праця. А також продовжуймо 
молитися про ТрансСвітове Радіо, котре допомагає багатьом слу-
хачам пізнавати Христа та знаходити надію в Ньому, попри важкі 
життєві обставини. «Співайте Богові, виспівуйте Йменню Його, 
рівняйте дорогу Тому, Хто їде на хмарах, Господь Йому Ймення, та 
перед Ним веселіться! Сиротам батько й вдовицям суддя, то Бог 
у святому мешканні Своїм!» Пс. 67:5–6.

благодарностью!) огромное участие в на-
шем служении слушателей, без молитв 
и пожертвований которых мы не смогли бы 
продолжать свою работу. Время, которое 
мы проводили в анализе и планировании, 
было настолько интересным, что нас трудно 
было «оттянуть за уши» на перерывы. На-
верное, потому, что это служение — не про-
сто работа, а сама наша жизнь.

Было много хороших идей на будущее. 
Один из серьезных акцентов мы сделали на 
развитии интернет-служения. Мы хотим, 
чтобы передачи ТМР слушали не только по 
радио, но чтобы любой пользователь сети 
мог послушать их онлайн в любое время, 
в хорошем качестве, или скачав на свой 
носитель. Была идея издавать книги по на-
шим передачам, а также планы посетить 
каждую церковь в Украине…

Идей много, но мы сможем их осу-
ществить, если вы продолжите молиться 
о нас и поддерживать ваше любимое ра-
дио. А пока хочется, как Самуил, назвать 
эту памятную встречу сотрудников нашим 
ТМР-ровским Авен-Езер: «Господь помог 
нам до этого места!».

Ольга Шевелева

Александр Чмут
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