
Дякую я Богові  
    за маму...



Мама. Мамочка. Мамуся. Неня. Найкраща, 
рідна, дорога. Найперша, з ким ми зна-
йомимося, коли приходимо на цю землю. 

Найперша, хто дає нам упевненість у безпеці 
та теплі. Найперша, хто є втіхою в сумні хви-
лини життя. Любов мами нагадує найбільше 
про любов Небесного Отця. Про ту Любов, яка 
триває вічно… Одна вдячна дочка молилася 
про свою матусю так:

«Господи, я дуже вдячна Тобі за те, що у мене є мама. 
Дякую Тобі, що вона саме така, яка є, а не інша.

Дякую Тобі за те, що Ти зберігав мамусю до цього часу.
Боже, дякую Тобі, що мама виростила мене, заклала 

багато доброго, гарного і світлого в моє серце. Дякую, 
Господи, що посилав їй сили, здоров'я, терпіння вихову-
вати мене і підтримувати мене завжди, коли мені було це 
потрібно.

Дякую Тобі, що подарував нені таке добре і чуйне 
серце.

Батьку Небесний, будь ласка, прости мені за те, що 
я завдавала мамі багато болю. Пробач, що мій егоїзм 
інколи настільки засліплював мене, що я не помічала її 
переживань і сліз від моїх образ. Прости, мій Боже, що 
часто мені бракувало сил, щоб попросити в матусі виба-
чення. А вона прощала мене завжди, незважаючи ні на 
що.

Господи, допоможи мені, долаючи всяке горе, час-
тіше говорити мамі про свою любов до неї. Допоможи 
мені жити так, щоб не завдавати прикрощів цій дорогій 
людині, яка любить мене так, як ніхто інший. Дай мені, 
Боже, Твоєї любові, Твоєї мудрості, Твоєї сили, щоб бути 
гідною дочкою для своєї нені.

Батьку Небесний, бережи мою маму від усякого зла. 
Благословляй усі її дні. Прошу Тебе, нехай мамуся ще 
багато днів буде зі мною тут, на цій землі. Адже Ти бачиш 
і знаєш, як вона потрібна мені, яким потрібним для мене 
є її материнське тепло. Дякую Тобі за неньку.

І ще, дорогий Господи: щира Тобі вдячність за те, що 
мама прийняла Твій дар спасіння. Це означає, що ми 
з нею будемо разом завжди…».

Любі матусі, мамочки, рідні, найкращі, дорогі неньки! Цим випуском журналу ми хотіли б привітати 
усіх вас з Днем матері і побажати, щоб ви частіше чули такі слова від своїх дітей. Зичимо вам вдячності, 
уваги й доброти від тих, хто навколо вас. Але навіть якщо у вашому житті і стається так, що близькі 
не помічають вашої праці, вашої щоденної жертви, цю жертву бачить Господь, Цар над царями, Бог над 
богами. І Він щедро винагородить вас у вічності. «Мірою доброю, натоптаною, струснутою й переповне-
ною вам у подолок дадуть» (Луки 6:38).

А ще в цьому журналі ми говоритимемо про цінність материнства, а також про те, як Господь ста-
виться до жінок та як це може змінити їхнє життя… 



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
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веденні Христоподібного повсякденного життя

• у всьому цьому бути прикладом у наших кооператив-
них та внутрішніх стосунках
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Фісніка народилася в бідному селі центральної Албанії. 
Про Ісуса Христа дівчина вперше почула, коли їй 
було 18 років. Сім’я Фісніки, яка складається з 6 

членів, перебуває за межею бідності. Щоліта глава родини 
мусить їхати на роботу до Греції. Завдяки його заробіткам 
сім’я сяк-так перебувається в інші пори року.

Фісніка першою зі своїх рідних почула про Бога. Досі вона мала багато 
сумнівів і часто думала про те, щоб заподіяти собі смерть. Самогубство є 
серйозною проблемою албанських дівчат. Фісніка почувалася безпорад-
ною і ніхто, здавалося, не міг їй допомогти. Через важке фінансове стано-
вище дівчина не могла навчатися у школі.

Одного разу подруга подарувала Фісніці приймач на сонячних батарейках! 
Відтоді дівчина щодня слухала радіо. Йдучи пасти овець, вона завжди брала 
з собою приймач. Християнське радіо було єдиним джерелом надії у житті Фіс-
ніки. Передачі дуже підбадьорювали дівчину. Вона вирішила не вчиняти само-
губства, а краще пізнати Бога. І, врешті, визнала Христа своїм Спасителем.

Цю історію співробітники ТСР Албанії дізналися з листа Фісніки. 
Дівчина розповіла, що на неї вплинули програми Чарльза Стенлі. Фісніка 
почала молитися про своїх рідних, перед цим запросивши їх слухати пере-
дачі доктора Стенлі.

Працівники албанської студії ТСР підтримували з дівчиною постійне 
спілкування. Нещодавно вони отримали чудову новину: всі члени сім’ї 
Фісніки стали віруючими! Тепер вони відвідують найближчу церкву. Рідні 
дівчини дуже вдячні Чарльзові Стенлі за те, що він навчив їх основ віри. 
Слава Господу!

ТСР-Албанія було засновано 2003 року. Сьогодні студія створює 
програми для жінок, підлітків, циганів, молодих лідерів. Албанська 
редакція ТСР координує найбільшу в країні молитовну мережу, яка 
складається з 2500 партнерів. Вони щомісяця отримують молитовні 
календарі. ТСР-Албанія має 18 годин ефірного часу і своїми переда-
чами досягає 7 мільйонів носіїв албанської мови, котрі мешкають не 
лише на батьківщині, але й у Косово, Македонії, Сербії, Чорногорії та 
Греції. 

Цікавий факт про ТСР

АлбАнськА дівчинА допомоглА рідним 

нАвернутися до ХристА



В Трансмировом Радио к странам 
Северной Африки относятся страны 
Магриба: Марокко, Алжир, Тунис 

и Ливия. Сюда же относятся берберы, 
кочующие по всем этим странам.

Арабская Весна
В конце 2010 года и на про-
тяжении всего 2011 года по 
многим арабским странам 
в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке прошли 
волны демонстраций 
и гражданских восстаний, 
названные глобально Араб-

ской Весной. В отличие от многих предыдущих 
протестов, которые быстро угасали или момен-
тально подавлялись, эти показали большую 
силу народа. Восставшие воспользовались 
возможностью изменить что-то.

Арабская весна началась 17 декабря 2010 года 
после самосожжения Мохаммеда Буазизи в знак 
протеста против полицейской коррупции и жесто-
кого обращения. Смерть Буазизи вызвала серию 
революционных протестов и демонстраций по всей 
стране. Четыре недели спустя долголетний прези-
дент Туниса бежал в Саудовскую Аравию. В Ливии 
при свержении режима Каддафи прошло много 
кровопролитных боев. В других странах, напри-
мер, в Алжире президент быстро отменил режим 
чрезвычайного положения, длившегося 19 лет. Не 
многие знают, что наряду с арабами в протестах 
принимали участие также и берберы. В результате, 
новые реформы достигли и их, предоставив им 
больше прав. Масштабы изменений еще обсуж-
даются политиками, как и причины, благодаря 
которым удалось их достичь. Одни объясняют все 
недовольством молодежи, сумевшей оказать такое 
влияние. Другие — силой влияния социальных 
сетей, мобильных телефонов и организованных 
религиозных движений.

Североафриканские страны: 
АЛжиР и МАРОккО

АЛжиР
Ситуация христиан

Христианская церковь когда-то процветала в Алжире. Ее корни 
уходят в далекое прошлое, во времена 6-го столетия, то есть до втор-
жения арабов. Сегодня предполагаемое количество христиан — около 
0,28%, а их преследование становится все возрастающей реально-
стью. В 2006 году правительство Алжира предприняло легальные 
перемены, что укрепило силу ислама как государственной религии. 
После этого группы экстремистов все чаще стали проявлять нетоле-
рантность к другим религиозным группам. Алжир теперь находится 
в списке стран, где христиане сильно ограничены в своей возможности 
собираться на богослужения.

Несмотря на все притеснения, есть и ободряющие искры 
надежды и перемен к лучшему. 18 июля 2011 года Алжирское проте-
стантское церковное объединение получило лицензию от Министер-
ства внутренних дел на право существования как церковь. Вместо 
ожидаемых ограничений, эта лицензия предоставляет свободу всем 
церквям, принадлежащим к этому объединению. Они имеют право 
собираться и продолжать свою деятельность без вмешательства 
местных органов власти.

Но свидетельствовать и открыто исповедовать христианскую веру 
все еще остается нелегельным актом. В то время как некоторые утверж-
дают, что это делается для того, чтобы ограничить религиозных экс-
тремистов, другие признают, что христианская евангелизация прирав-
нивается к терроризму. Более того, в стране общепринятым является 
мнение, что христианство представляет угрозу мусульманской личности 
алжирца.

4 Т С Р  у  с в і т і



МАРОККО
Ситуация христиан

Марокко имеет богатую христианскую 
предысторию, закончившуюся вторжением 
арабов в 7-ом столетии. После этого страна 
превратилась в центр мусульманской 
цивилизации и изучения ислама, в то время 
как христиаство и иудаизм почти исчезли. 
Сегодня христиане составляют всего лишь 
0,1% от количества населения страны.

Несмотря на то, что к христианству 
и иудаизму вроде бы относятся толе-
рантно в этой стране, все же христианство 
рассматривается как религия чужезем-
цев. В данное время невозможно создать 
официально признанную местную марок-
канскую церковь. В стране проводится 
мониторинг всех известных действий 
христиан. За последние годы немалое 
количество христиан выселены из страны, 
в результате чего многие христианские 
организации были закрыты.

Много местных верующих полага-
ются только на внешние источники подачи 

им христианского материала в виде элек-
тронных средств массовой информации 
и радио. Низкий уровень образованности, 
особенно в сельских местностях, делает 
радиопередачи особенно важными для 
ученичества и возрастания в вере мест-
ных верующих. Они включают в себя 
семинары по Писанию, а также местную 
музыку, песни и поэзию.

Полная Библия для марокканцев 
существует с 1963 года. Новый Завет на 
ташельхитском наречии местных бербе-
ров был закончен в 2010 году.

Участие ТМР в служении этому 
народу

ТМР имеет особую струнку связи 
с Марокко. Первые шаги нашего гло-
бального служения родились тут, в городе 
Танжере в 1952 году. Сегодня ТМР и его 
партнеры несут слова надежды арабским 
и берберским группам в Марокко, предла-
гая передачи по Библии для всех возрастов; 
некоторые из них составлены специально 
для устного восприятия слушателями. 
Отзывы идут как от верующих, так и от 
неверующих посредством sms-сообщений, 
телефонных звонков и e-mail в ответ на 
еженедельную 11-ти часовую трансляцию 
ТМР в этот регион.
Радиопрограмма «Библейский 
Фонтан»:

Эта передача дает многим ищущим 
истинные ответы на вопросы о христи-
анстве. Так как религия страны несет 

дезинформацию о христианстве, многие 
знают о нем только понаслышке… Эту 
передачу подготавливает человек из мест-
ного народа, который понимает своих. 
Его способность передавать библейские 
истины и вопросы ученичества радует 
нас особенно. Слышать весть свободы 
и прощения — необычно для людей этого 
региона.

Отклик от марокканского 
слушателя:

«Столько ободрения дает мне ваша 
передача. Она приводит меня ближе 
к Богу и Его слову. Как бы я хотел, 
чтобы вы посетили меня, я мог бы тогда 
пообщаться с вами. У меня тут вокруг 
нет никого, кого я мог бы назвать еди-
новерцем. Порой это очень тяжело. 
Пожалуйста, молитесь обо мне». 

Библия для жителей Алжира суще-
ствует уже с 1963 года. В 1990-ых годах 
Новый Завет был переведен на бербер-
кабильский язык. А вот Ветхий Завет на 
этом языке имеется только частично.

Участие ТМР в служении этому 
народу

Радиопередачи служат духовным путе-
водителем для жителей Алжира. Хвала 
и поклонение, а также слова ободрения 
и надежды заняли свое место в еженедель-
ном блоке передач, предназначенном для 
поддержки местных верующих, живущих 
в тяжелых обстоятельствах. Недельная 
подача сигнала для местных арабов и бер-
беров насчитывает 15 часов 15 минут.

Отклик от алжирского 
слушателя:

«Слушайте меня внимательно, мои 
дорогие братья и сестры, вы, которые 
находитесь на служении Богу Всевыш-
нему. Вот плоды Христовых слов, которые 
вы сеяли: «Слепые прозревают; хромые 
ходят; прокаженные очищаются; глухие 
слышат; мертвые воскресают и нищим 
благовествуют» (Мф.11:5). Мои дорогие 
друзья, всё это ежедневно исполняется 
в нашей стране. Поэтому укрепитесь 
в постоянной молитве, так как война 
между светом и тьмой все еще продол-
жается. Пожалуйста, продолжайте при-
сылать нам в изобилии духовное оружие, 
а мы будем поднимать руки наши к Богу, 
как это делал Моисей на горе».

Молитвенные нужды 
арабского служения  
тМр по северной африке:

1. Молитесь о том, чтобы, несмотря на 
все, что происходит на данный момент 
в этих регионах, арабский мир испы-
тал мир и радость Божьего спасения.

2. Годами подавляемый хаос в различ-
ных формах выходит наружу. Моли-
тесь о том, чтобы мудрость Божья 
превозмогла, чтобы Господь просла-
вился в жизни тех, кто ищет спасения.

3. Молитесь о гонимых за веру во Хри-
ста, о защите Господа, о поддержке их 
веры и передаче ее их родным.

4. Молитесь о сотрудниках этого реги-
она, об их безопасности и ободрении 
в Господе, несмотря на тяжелые 
обстоятельства.
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Много лет эта передача, как и другие программы, пользуется 
популярностью у нашей аудитории. женщины, девушки нуж-
даются в особенной духовной поддержке. Эту поддержку они 

получают и через передачу «Суламита», которую создает белорус-
ская редакция ТМР. Многие слушательницы (да и слушатели тоже) 
находят в программе ответы на свои вопросы. Уверена, что вам 
было бы интересно познакомиться поближе с ее автором и ведущей, 
нашей сестрой в Господе Еленой Дылюк. Предлагаем вашему внима-
нию интервью с Еленой.

Елена, благодарим за то, что 
согласились побеседовать с нами. 
Расскажите, пожалуйста, немного 
о себе.

— Я родилась и живу в Минске. 
Мои родители считали себя верующими 
людьми, хотя я бы не сказала, что они 
Богу доверяют. Сейчас моя семья — это 
замечательный муж Юрий, сын Сергей, 
которому скоро исполнится 12 лет и дочь 
Ангелина, ей 8 лет. С ТрансМировым 
Радио я сотрудничаю с 1998 года. Около 
двух лет я работала в качестве штатного 
работника, а теперь вот уже 10 лет явля-
юсь ведущей программы «Суламита».

У каждого верующего человека 
был момент встречи с Богом. Как 
и когда он произошел у Вас?

— Мое обращение к Богу было 
постепенным. В 17 лет мой брат впер-
вые пригласил меня в церковь. Он сам 
тогда недавно уверовал. Я стала посещать 
богослужения вместе с ним. Как и мно-
гие молодые люди, я задумывалась в то 
время для чего живу, в чем смысл жизни. 
Бог говорил к моему сердцу через уста 
проповедников, через Библию, я полу-
чила ответы на свои вопросы. Стало оче-
видно, что без Бога — все бессмысленно. 
Я покаялась и в 18 лет приняла крещение.

Что изменилось в Вашей жизни 
после обращения к Господу?

— Изменились приоритеты в жизни. 
Бог стал занимать первое место. Осознав, 
что сделал для меня Христос, мне захо-
телось служить Ему. Но я не знала, что 

конкретно могу делать для Него. Тогда 
я решила оставить работу и поступить 
в библейский колледж. Трудно было сде-
лать этот шаг, ведь я работала налоговым 
инспектором, это было престижно. К тому 
же, родители были против, а мне не хоте-
лось с ними конфликтовать. Но, на самом 
деле, после обращения к Господу я стала 
меньше ссориться с мамой, несмотря на 
противостояние с ее стороны. Ей, конечно, 
не нравилось, что я пошла в другую цер-
ковь, но бросить работу непонятно зачем 
идти учиться в духовное заведение… Ее 
возмущению не было предела. Но брат 
поддержал меня, а главное — Бог под-
держал. Я поступила в колледж и через 2 
года закончила обучение.

Как Вы начали подготовку передачи 
«Суламита»?

— Все началось с того, что один из 
американских пасторов, преподававших 
в нашем колледже, обнаружил у меня спо-
собности к радиослужению. Как раз в то 
время минская церковь «Благовестие» 
организовала христианское радио. Веща-
ние шло на одной из FM-станций. Было не 
много эфирного времени, всего лишь час 
в неделю. И двое из преподавателей кол-
леджа (наших, белорусских) участвовали 
в этом проекте. И вот, этот американский 
пастор порекомендовал меня на радио. 
Так я стала участвовать в этом служении. 
К сожалению, наше христианское радио 
просуществовало не долго. Через полтора 
года станцию, на которой шли наши про-
граммы, закрыли. А меня примерно через 
год пригласили работать в Брестской сту-
дии ТрансМирового Радио. Я помогала 
делать программу «Голос друга», отвечала 
на письма, занималась другими вопро-
сами. А «Суламиту» я стала готовить уже 
после того, как вышла замуж, вернулась 
в Минск и у меня родился собствен-
ный ребенок. Появился кое-какой опыт 
семейной жизни и теперь им можно было 
делиться с другими женщинами.

Почему Вы заинтересовались 
именно женской тематикой?

— Тот пастор, который рекомендовал 
меня на радио, говорил именно о жен-
ском служении и молился о том, чтобы 
я им и занималась. Видимо, видел в этом 
нужду. На самом деле, проблем у женщин 
хватает. И не всегда, как написала одна из 
слушательниц, женщина может прийти со 
своими проблемами к служителям церкви. 

Знакомьтесь: 
женщина, жена, 
мама…
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Программа для женщин и создавалась 
в общем-то для того, чтобы освещать 
проблемы, с которыми приходится стал-
киваться женщинам, помогать, подсказы-
вать как с ними справиться.

На Ваш взгляд, в чем состоят 
главные проблемы современных 
женщин? В чем прекрасный пол 
нуждается больше всего?

— Самая главная проблема челове-
чества — отделение от Бога — появилась 
уже в Эдемском саду, когда женщина не 
послушалась своего Создателя. В мир 
вошел грех, который испортил людям 
жизнь. До этого не было никаких проблем, 
теперь же появилась смерть, болезни, 
голод… Главная проблема современных 
женщин — все то же непослушание 
Богу. Отсюда все остальное: неполадки 
в семье, конфликты, разводы, непонима-
ния в отношениях с детьми, родителями, 

утрата благословений. Женщина нужда-
ется в любви, внимании, защите. И плохо, 
когда эти потребности, заложенные в ней 
Творцом, она пытается реализовать без 
Него. Только Бог может заполнить пустоту 
в сердце, наполнить жизнь смыслом. Это 
не значит, что все проблемы разом исче-
зают. Иногда Бог допускает их, чтобы 
мы закалялись, учились преодолевать 
трудности. Так как мы живем в грехов-
ном мире, то из-за грехов и приходится 
страдать. Не обязательно из-за своих, но 
и тех, кто находится рядом с нами. Одним 
женщинам-христианкам приходится жить 
с мужьями-алкоголиками, другие испы-
тывают давление на работе, у третьих дети 
связываются с плохими компаниями. Мы 
не избавлены от проблем, но с Божьей 
помощью это достаточно решаемые 
проблемы.

… И темы, связанные с этими 
проблемами, Вы и обсуждаете 
в передаче «Суламита»?

— Да. И еще рассказываю о жен-
щинах, которым пришлось столкнуться 
с какими-то конкретными трудностями 
и о том, как они с ними справились. Это 
служит ободрением для других.

Поделитесь историей 
слушательницы, которая 
по-особенному тронула Ваше 
сердце.

— История не одной слушательницы 
тронула мое сердце. Пишут нам разные 
люди, не только женщины, но и муж-
чины, рассказывают о своих жизненных 
ситуациях. Многие истории — это тяже-
лые испытания, боль. Запомнилось, как 
после выхода в эфир программы о детях-
сиротах, нам написала девушка о том, 
что сиротами можно быть и при живых 
родителях. Она рассказала о своей семье, 
о том, как отец хотел, чтобы родился сын, 
но родилась она. И он не принял ее в свое 
сердце. Сколько ей пришлось пережить! 
«Безо всякой причины он мог подойти 
и ударить меня», — писала девушка. Он 
никогда не интересовался своими двумя 
дочерями, всегда был занят работой 
и своими делами. Потом родители раз-
велись. Мама, чтобы прокормить семью, 
целыми днями пропадала на работе. Дети 
были предоставлены сами себе. Девушка 
не хочет повторить судьбу своей матери. 
«Я даже боюсь слова «замужество», — 
написала она в письме. Кошмары детства 
отразились на ее психике. Из ее писем 
видно, сколько в ее сердце обиды и горечи. 
Она это и сама понимает и молится о том, 
чтобы Бог исцелил ее. Я также молюсь 
о ней.

На Ваш взгляд, может ли женщина 
совмещать карьеру и семью?

— Семья для женщины должна быть 
важнее карьеры. А возможность совме-
щать и то, и другое зависит от каждого 
конкретного случая: сколько у женщины 
детей, какого возраста, немаловажное 
значение имеет также ее темперамент. 
Идеальная жена из книги Притчей тоже не 
замыкается на своей семье: «Она делает 
покрывала и продает, и пояса доставляет 
купцам Финикийским» (Пр.31:24). Но мы 
видим из этой главы, что бизнесом иде-
альная жена занимается в свободное от 
домашних дел время. У нас же наоборот: 
женщины занимаются семьей в свободное 

от работы время. Это неправильно. Сна-
чала нужно позаботиться о семье. А если 
из-за работы у женщины не хватает вре-
мени на семью, на детей, то такую работу, 
считаю, нужно оставить. И еще думаю, 
женщина не должна ставить себе целью 
карьерный рост. Если уже «продвижение 
по лестнице» удается само собой — тогда 
другое дело.

По Вашему мнению, как можно 
заинтересовать современных 
девушек и женщин семьей, 
материнством, научить их любить 
материнство больше, чем карьеру, 
свободу и независимость?

— Сомневаюсь, чтобы это можно 
было бы сделать какими-то социаль-
ными программами. Возможно, жильем 
и можно было бы заинтересовать, как 
это сейчас практикуется у нас в Беларуси. 
И все же, думаю, вряд ли женщина будет 
любить ребенка больше из-за того, что 
его рождение помогло ей выбить льгот-
ный кредит на строительство квартиры. 
Материнские чувства заложены в жен-
щину Богом. Но, похоже, современные 
женщины изменились, что-то произошло 
в мышлении и психике. Только Бог может 
возвратить то, что было по Его первона-
чальному замыслу. Он меняет сердца, 
ценности, дает новые приоритеты.

Какая библейская женщина близка 
Вам и почему?

— О ней сказано совсем мало 
в Евангелии от Луки 2:36–38. Это Анна 
пророчица. «Вдова лет восьмидесяти 
четырех, которая не отходила от храма, 
постом и молитвою служа Богу день 
и ночь». Мне бы тоже хотелось по при-
меру Анны служить Богу и день, и ночь, 
чтобы хоть как-то отблагодарить за Его 
любовь, за все, что Он сделал для меня.

Ваши пожелания слушательницам.

— Прежде всего — быть послуш-
ными Богу; тогда Он изольет на вас Свои 
благословения. Желаю всегда быть доволь-
ными, не роптать на жизнь, помнить, что 
Бог послал нам все потребное для жизни 
и благочестия. Но, если вы все же чем-то 
недовольны, приносите это в молитвах 
Богу, и Он наполнит ваши сердца миром 
и радостью. Всегда радуйтесь и дарите 
радость другим, дарите свою любовь ближ-
ним, особенно мужьям и детям. 

Интервью взяла Олеся Василенко
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— Неньки сьогодні не буде вдома, — сказав Андрійко Дми-
трикові, — і ми зможемо гратися в дворі перед будинком, там, де 
вона не дозволяє гратися.

Дмитрик замислився: Андрійко такий задоволений, що мама 
йде з дому і що він хоче гратися там, де вона не дозволяє. Дми-
трик подумав: коли його матуся йде, він сумує без неї і не чинить 
того, чого вона не дозволяє. Тому сказав:

— Андрійку, коли твоя неня повернеться, вона буде 
засмучена тим, що ти неслухняний.

Хлопчик здивовано поглянув на Дмитрика. — Так, — ска-
зав Андрійко, трохи поміркувавши, — мама завжди засмучу-
ється, коли повертається додому.

Тоді Дмитрик замислився.
— А, може, зробимо щось таке, що сподобається твоїй 
матусі?

— Навіть не знаю, що можна зробити…
— А я вириваю бур’яни на клумбі з квітами.
— І що тоді каже твоя мама? — зацікавлено спитав 

Андрійко, бо ідея йому сподобалась.
— Вона каже: «І що б я робила без мого хлоп-

чика?» — відповів Дмитрик. — Можливо, і твоя матуся 
так скаже?

— Можливо, — відповів Андрійко. — Треба спробу-
вати. Й одразу ж узявся до праці. Йому допомагав Дмитрик.

Хлопчики так захопилися своїм заняттям, що не помі-
тили, як закінчили полоти. Жодного бур’янця на клумбі! 
Тільки велика купа трави поруч. Потім вони почали випо-
лювати бур’яни на Дмитриковій клумбі.

Коли повернулися обидві мами, то побачили дві купи 
буряну, дві чистих клумби і найголовніше — два хлоп-
чачих обличчя, котрі світилися від радості і водночас від 
хвилювання: що скажуть неньки?

Дмитрикова матуся заговорила першою:
— Ой, як чисто у дворі! А яка красива клумба! 

І що б я робила без мого хлопчика? — вигукнула 
вона і міцно притиснула сина до себе.

Цього разу Дмитрик залишив похвалу 
без відповіді. Він підбіг до Андрійкової мами 
і радісно промовив:

— Андрійко також вирвав усі бур’яни 
і його клумба теж чиста!

Андрійкова ненька поглянула на 
свій двір, потім — на маленького сина 
і вигукнула:

— І що б я робила, якби не було малень-
кого хлопчика — мого помічника?!

Вона міцно притиснула сина до себе 
і поцілувала. Андрійко був дуже щасливий. 

Йому було надзвичайно приємно, що мама 
задоволена. І тепер хлопчик завжди намага-

ється допомагати матусі, коли вона вдома, чи 
коли її немає… 

Доки мами не було вдома…
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— Що робиш, сестричко,
Ти там у куточку?
І що ти ховаєш
У цьому мішечку?
— На свято матусі
Дарунок готую,
Нічого для неї
Не пожалкую.
— Чим же ти хочеш
Її привітати,
Можеш мені
Цей секрет розказати?
— Так, подивися,
Ось книжку я маю.
Мама любить читати,
Я знаю.
Тут ще й ведмедиком
Я поділюся —
Іграшок зовсім
Не має матуся.

Та це ще не все,
Подивись, що я маю:
Цукерки і печиво
Для неї тримаю.
— Послухай, сестричко,
Дарунок чудовий,
Але ще не зовсім
Він в тебе готовий.
Усе це матуся
Могла би придбати,
Їй інший дарунок
Хотілось би мати.
— А чим же я більше
Її привітаю,
Інших дарунків
Я вже не маю?
— Найбільше, чим можеш
Її привітати —
Слухняною будь
У будні та в свято.

Любі дітки! Будьте слухняними своїм мамам, адже 
це для них — найкращий подарунок. Бажаємо вам 

і вашим матусям здоров’я і щастя! 

Подарунок для мами
Тетяна Суранович

Я дякую Богу за 
маму мою!

Тетяна Суранович

Я дякую Богу за маму мою,
У мене вложила всю силу свою
І скільки недоспаних, довгих ночей,
В молитві вона не закрила очей.

Чекала із трепетом перші слова,
З любов’ю за ручку в садочок вела.
Як тільки я зміг розуміти слова
Завжди говорила про Бога вона.

Тепер я учуся, як люд цей любить,
У серці моєму вогонь Божий горить.
І я хочу так прожити життя,
Щоб мною гордилася мама моя.
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ІЗ ПОШТОВОЇ

Людмила, Волинь

«Дорогі брати і сестри у Христі, пише вам Людмила Степа-
нівна, жителька Волинської області. Дякую Господу за велику 
Його милість — можливість послужити матеріально і долу-
читися до великої праці, яку ви звершуєте на ТрансСвітовому 
Радіо, звіщаючи людям про Божу любов. Завжди з радістю 
читаю ваші листи-повідомлення про отримані кошти, дякую, що 
пишете про свої благословення. Але хочу сказати, що я жерт-
вую завдяки ласці і щедрості Господній до мене. Я розумію, що 
ви витрачаєте час і певні кошти, надсилаючи листи-подяки мені. 
Тому прошу вас просто повідомляти, що кошти надійшли, елек-
тронною поштою. Запевняю, мені надзвичайно приємно отри-
мувати від вас звістки, але не хочу вас обтяжувати, розуміючи, 
скількох зусиль вам потрібно докладати до створення програм й 
іншої діяльності. Також надзвичайно вдячна вам за журнал.

Декілька слів про себе. Мені 48 років, я службовець, маю 
чоловіка та двох дорослих доньок, одна вже одружена. В Господа 
я вірю від 2007 року. В нашій сім’ї до Бога першою навернулася 
мама — 1978 року, що приголомшило нашу родину — ми цього 
тоді не зрозуміли, а тато наш був членом партії. Тоді ж мама 
принесла додому картину, сумнівної якості пейзаж, написаний 
аматором-художником. На картині було зазначено: «Я і мій дім 
будемо служити Господу». Це мене обурило і я мамі сказала, 
що вона одна «така» і як їй це могло спасти на думку. На що 
моя мама твердо відповіла, що вона впевнена в цьому і в це 
вірить. Мамина віра підтвердилася: 1990 року батько повернув 
партквиток і також став служити Богові. На той час віруючими 
вже були моя сестра, її донька та моя тьотя. Після тата ще вось-
меро членів нашої родини стали християнами, а серед них і моя 
старша дочка. Моя мама є для мене прикладом віри… Мамі Гос-
подь ще продовжує життя, їй вже 83 роки. Від 2004 року мама 
з родиною сестри мешкає в США. Це мій біль, бо відтоді ми не 
бачилися, мені не надають візи, щоб їх відвідати. Та я вдячна 
Богові, що маю можливість спілкуватися з рідними телефоном, 
за допомогою Скайпу, хоча дуже хочеться обійняти маму.

Я — член церкви «Дім Євангелія» м. Луцька, співаю в хорі, 
нещодавно розпочала проводити заняття в жіночій групі. Ще 
маю благословення від Господа — пишу вірші. Можливо ці 
вірші недосконалі, але я щиро славлю ними Бога. Деякі вирі-
шила надіслати вам. Гаряче молюся, як і мама колись, щоб 
я і мій дім служили Господу — ще не примирилися з Ним мій 
чоловік і молодша донька. Дякую вам, нехай Бог рясно благо-
словить вашу працю і ваших слухачів!».

Юрій, Рівненська обл.

«Дякую за проповідь Слова Божого, яке 
зрощує і зміцняє нашу віру. Собі нагадую, що 
кожен прожитий рік наближає до кінця. Навіть 
найслабшому духовному зору це помітно. 
Передачі про ювенальну юстицію шокували — 
невже таке беззаконня є реальністю? З іншого 
боку, чого можна чекати від зіпсованого серця 
людини, яка живе за власними поняттями 
моралі, не приймаючи Господні закони? Слава 
Богові, що ви відважились відкрито про це 
говорити. Це дуже сміливе рішення з вашого 
боку і воно було дуже правильним! Я хоч і знав 
трохи про ювенальну юстицію, масштаби цього 
зла вразили. Багато хто, взагалі, був у повному 
незнанні і нічого поганого в ювенальній юстиції 
не бачив, тому ваші передачі принесли велику 
користь. Тими ж днями я дивився докумен-
тальний фільм про природні стихійні лиха, які 
виникали в останні роки. Шокували кадри про 
один із ураганів в США. Велика хвиля води за 
лічені секунди накрила і почала зносити все на 
своєму шляху — будівлі, автомобілі, людей… 
Все змивали вода і вітер. Тільки дуже міцні 
споруди лишались… Я чомусь порівняв ці при-
родні катастрофи з духовними стихіями, які 
налягають на світ. Так само, як міцні будівлі 
встояли перед руйнівним натиском води і вітру, 
так і Церква Христова, зведена на міцній основі, 
Ісусі Христі, може протистояти схожим до юве-
нальної юстиції проявам зла. Люди хапались за 
будь-який нерухомий предмет, щоб урятуватись 
з того потоку води, і я подумав про важливість 
навіть найменшої за чисельністю Церкви і її від-
повідальність перед гріховним світом. А також 
я подумав про відповідальність служителів 
у зміцненні Церкви, а також про роль навіть 
найслабших із її членів. Хочу ще більше дяку-
вати Богові за Христа, за Його спокутну смерть, 
за Його охорону, підтримку, прощення і просити 
Його благословення на наступний рік. Нехай 
буде прославлене Господнє ім’я і нехай Бог бла-
гословить вас і 2013 року! Ми слухаємо ваші 
передачі і молимось про вас!».
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Марія, Львівська обл.

«Звертається до вас сестра у Господі Марія. Дуже давно 
я збиралася написати вам листа, подякувати за ваші чудові 
змістовні програми, та все якось бракувало часу. Аж ось 
допомогла вікторина.

Ми з мамою багато років слухали християнські радіо-
передачі, скільки саме — не пам’ятаю. Мама не ходила до 
євангельської церкви. Але коли чула, що починається хрис-
тиянська програма — все кидала і бігла слухати. Та раптом, 
на 81 році життя, мама померла. Померла наглою смертю. 
Я в розпачі — куди пішла її душа? День і ніч взиваю до Бога: 
«Господи, де моя мама?!».

І ось за тиждень сниться мені сон: лежу я на ліжку 
в спальній кімнаті. Між нею та кухнею немає стіни. Я бачу 
свою маму, яка сидить і щось шиє: в руках у неї — голка 
з білою ниткою. Що саме шиє — не бачу, але мама дивиться 
на мене і усміхається. Надворі ранок і сонячні промені 
освітлюють кухню (у нас вікна розміщені на схід). І, що най-
дивовижніше, я чую голос проповідника, що лунає з радіо-
приймача на стіні. Я не розумію слів, але якимсь внутрішнім 
відчуттям відчуваю: це християнська радіопередача. І все — 
картинка зникла, сон закінчився, я прокинулася. Поверну-
лася до суворої реальності. Але я зрозуміла одне: Бог через 
цей сон дав відповідь на мої молитви. Саме завдяки хрис-
тиянським радіопрограмам мама моя шила той білий одяг 
праведності, який такий потрібний у Царстві Небесному. 
І це стало для мене потіхою.

Нехай милосердний Господь благословить вас у нелегкій 
праці на Його ниві, щоб багато людей прийшли до пізнання 
правди через ваше служіння. А нагорода ваша — у вічності. 
Залишайтеся з Богом. Із найкращими побажаннями, сестра 
Марія».

 Богдан Б., Тернопільська обл.

«Мир вам, дорогі брати і сестри в Господі нашому Ісусі 
Христі!

Слухаю ваші радіопередачі, можна сказати, постійно, 
вже років 10. Хоч де б я був — чи вдома, чи в іншому місці, 
стараюсь все облишити і послухати вашу програму. Мені 
дуже подобаються ваші, натхненні Богом, проповіді та пісні. 
За них я щиро вдячний Господу і вам. Гадаю, багато людей 
слухають ваші передачі в Україні, а також за її межами.

Стисло про себе. Мені 65 років, дитиною Божою я є від 
1997 року. В 50 років я покаявся та прийняв святе водне 
хрещення. До Христа я навернувся великою мірою через 
програму «Жива надія», яку транслюють по Тернопіль-
ському обласному радіо, а також через передачу «Сторін-
ками Біблії» та інші програми. Взагалі, радіо я люблю слу-
хати ще з дитинства. Випадково натрапив на ваші передачі, 
які мені й дружині надзвичайно дорогі. Про ваші програми 
ми розповіли іншим людям, вони також їх слухають…».

Ярослав Ф., Львівська область.

«Сердечно вдячні за вашу працю, ми дуже 
любимо ваші передачі. Ми з дочкою Стефа-
нією — немічні люди. Стефанія — 1964 року 
народження. Інвалід з дитинства II групи — має 
психічне захворювання. До трьох років зовсім не 
ходила, нічого не брала в руки. В школі не навча-
лася. Я, Ярослав, народився 1939 року, пенсі-
онер. Багато пережив горя, в мене цілий букет 
хвороб. Був ще в мене син Іван, який 21 травня 
1985 року трагічно загинув. Дружина після смерті 
сина тяжко захворіла, була прикута до ліжка. 
Адже цей син був нашою надією. 5 вересня 2007 
року дружина померла. Я зостався з дочкою-інва-
лідом. Живемо з пенсії, тримаємо тільки одну 
козу. Все треба купувати, ліки дорогі, але без них 
ми не можемо обійтися. В нас село невелике, але 
є церква. Якщо погода хороша, літом та восени 
я її відвідую. Ходжу з паличкою. Взимку моя хво-
роба загострюється. Коли рухатися важко, сиджу 
вдома.

Протягом 20 років ми щоденно слухаємо ваші 
радіопередачі. Вони допомагають вивчати Слово 
Боже. Також щиро дякую за журнал «Антена», 
за ваші листи. Ми молимося про інших віруючих, 
а особливо про ваших колег. У журналі мені най-
більше подобаються проповіді за матеріалами 
програми «Голос Вічної Любові». Я перечитую 
їх дуже часто, з великою душевною любов’ю. 
Особлива проповідь брата Олександра Чмута — 
«Пам’ятай увесь шлях”… Дуже вдячний Богові 
за те, що є ваші передачі, які слухаю щовечора. 
Вони допомагають духовно, не дають розчарову-
ватися у житті, в якому не видно виходу. Але вихід 
завжди є. Коли я слухаю ваші програми, мені на 
душі стає легше. Нехай Господь благословляє вас 
за чуйність і підтримку. Ваші проповіді підбадьо-
рюють нас. Прийміть щирі християнські вітання.

З повагою і молитвою про вас, Ярослав».

Ганна З., Рівненська обл.

«Сердечно дякую за програми, які слухаю 
щовечора. Мені 87 років, я мешкаю одна, але 
ніколи не відчуваю самотності, тому що зі мною 
Ісус Христос. А особливо я відчуваю Його при-
сутність в вечірній час, коли сідаю до приймача. 
З кожної передачі я одержую духовну їжу для 
своєї душі. Я завжди молюся про всіх праців-
ників ТСР, щоб Господь давав вам духовних сил 
для цієї нелегкої праці. А також молюся, щоб Він 
продовжив свободу, яку маємо зараз».
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Вспоминаю то время, когда 
мы с Зоей были моложе, 
не было у нас ни семей, ни 

детей. Однажды в разговоре 
Зоя сказала, что ее мама уез-
жает на несколько дней, и ей 
будет очень не хватать мамы. 
Тогда я подумала, сколько моих 
одноклассниц просто мечтают, 
чтобы их мамы куда-нибудь 
съехали, чтобы не видеть их хотя 
бы недолго. Что же особенного 
было в Зоиной маме? Предлагаю 
вашему вниманию рассказ Зои 
Лукьяновой «Моя мама».

Папа умер, когда мне было пять лет. 
И, хотя я хорошо помню похороны, осоз-
нание папиной смерти и страшное слово 
«никогда» пришли ко мне года через два. 
А это время я жила постоянным ожида-
нием его возвращения, представляла, 
как он удивится нашему новому дому, 
как обрадуются мама и братья, как папа 
возьмет меня на руки, а я расскажу ему 
обо всем, что происходило с нами за эти 
долгие, мучительные годы разлуки. Но 
папа не пришел… Теперь уже стерлось 
из памяти, как именно я поняла, что он 
больше никогда не вернется, но это слу-
чилось. В холодный зимний вечер слово 
«никогда» открылось своей страшной 
сутью моему детскому сознанию. С тех пор 
папа стал самой желанной мечтой, полу-
богом, королем из сказки, в которой мы 
все когда-то жили.

Сказка закончилась, и началась 
новая жизнь, в которой мы остались 
только с мамой. Вернее, она осталась 
с четырьмя детьми на руках, без всяких 
средств к существованию, без прописки на 
новом месте жительства, без надежды на 

улучшение. Теперь, когда я сама взрослая 
и имею семью, мне понятно, какой непо-
сильный груз упал на ее плечи. Ей хватило 
бы только смерти любимого человека, 
а пришлось еще переезжать в другую 
республику, растить детей без отцов-
ской заботы, считать каждую копейку 
и испытать на себе весь гнет уничтожаю-
щей машины под названием «советская 
власть».

Нашу семью отказались прописать, 
а это значит, что нельзя было устроиться на 
работу, нельзя отдать детей в школу, нельзя 
получить кредит или отоварить талоны, 
которых тоже не давали без прописки. 
Список запретов можно продолжать долго, 
и последним будет невозможность голо-
совать, что не очень-то нас и волновало. 
Четыре года каждый день мама ходила по 
советским инстанциям в поисках справед-
ливости или милости. Кажется, не осталось 
в Минске дверей, в которые не постучалась 
бы мамина рука. Но, начиная от министер-
ства и заканчивая паспортным столом, 
ответ был один: «Вас никто не пропишет, 
уезжайте, откуда приехали».

Такое отношение мы «заслужили» 
благодаря папиной активной христиан-
ской деятельности, за которую он был 
репрессирован при Сталине и потом не 
раз находился под следствием. Мама тоже 
не стояла в стороне, с юности она была 
хорошо известна комитетчикам за свою 
энергичную работу в церкви. Ей отлично 
были знакомы допросы, обыски, угрозы. 
Но раньше чувствовалась поддержка 
мужа, который умел утешить, успоко-
ить и взять на себя всю ответственность. 
Теперь она стояла одна, а за спиной — 
четверо детей, которым нужно кушать, 
одеваться и учиться. Вечером мама при-
ходила домой измученная и удрученная, 
а утром снова собиралась и уходила. 
И так — четыре долгих года.

В школу мы ходили только из мило-
сти директора, который пошел маме 
навстречу, а старшая сестра в 16 лет мыла 
посуду в фабричной столовке, потому что 
это было единственное место, куда ее 
взяли без прописки и образования. Какое 
может быть образование для дочери врага 

народа? Советская жизнь — для совет-
ских людей, а мы — инородцы, пятно на 
репутации, нас надо из этой жизни выда-
вить, убрать, скрыть, замазать, чтобы не 
было и духу верующих в светлом комму-
нистическом обществе. Вот и давили… 
Только мы, дети, эту давку не очень-то 
сильно и ощущали, вся тяжесть упала на 
мамины плечи.

Как она не сломалась в таких тяже-
лых обстоятельствах? Где находила силы, 
чтобы жить и надеяться? Почему не впала 
в затяжную депрессию и не обвинила Бога 
или окружающих в своих бедах?

Моя мама — не железная леди и не 
стальная пружина. Она — настоящая 
женщина, которая нуждается в поддержке 
и опеке. Но так случилось в жизни, что 
пришлось пережить все эти тяготы. Ей бы 
впору сломиться, да ее и ломали каждый 
день, но мама, как птица Феникс, вос-
ставала из пепла и жила. Именно жила, 
а не влачила жалкое существование 
обиженной вдовы. А вместе с ней жили 
и мы. Теперь в маме и ее настроении была 
заключена наша жизнь.

А жизнь у нас была замечательная. 
Несмотря на то, что мама не получала 
никакой финансовой помощи от государ-
ства, не было дня, чтобы мы голодали. 
Господь заботился о нашем пропитании. 
На день рождения, Пасху и Рождество 
каждый получал подарок, в доме было 
уютно, чисто и гостеприимно. На кани-
кулы мама возила нас к друзьям в Петер-
бург или Киев, а летом на три месяца мы 
уезжали на свою родину, а если учесть, 
что это черноморское побережье Кавказа, 
получалось, что все лето мы проводили 
на курорте. По воскресеньям, да и среди 
недели в нашем доме собирались гости 
и были настоящие общения с молитвой, 
рассуждением, пением и обязательным 
чаепитием. К маме приходили за советом 
и поддержкой ее подруги, приезжали 
знакомые из других республик, хорово-
дили друзья мальчишек, в своей комнате 
шепталась с подружками сестра. Каждому 
было место в нашем доме, для каждого 
находилось доброе слово и угощение. 
Наверняка, многие посещавшие наш дом 

«Моя мама»
Тимофеева Людмила Михайловна 
(мама Зои)
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и не задумывались о том, как мы живем, 
как приходится маме одной с нами. Да 
и что тут задумываться, когда мама суе-
тится на кухне и поет. Разве несчастный 
человек будет петь?

А мама и не была несчастным чело-
веком. Да, она тосковала и часто плакала 
вечерами у портрета папы, страдала от 
угнетения властей и, наверняка, иногда 
страшилась будущего (тяжело было под-
нимать четверых детей). Но, вопреки всем 
злым обстоятельствам жизни, мама шла 
к Богу и у Него получала силу, уверенность, 
радость и надежду. Божья милость обнов-
лялась для нее каждое утро, она черпала 
в Нем энергию и жила полной жизнью, 
и Бог был в каждом ее мгновении. Она не 
проповедовала и не нравоучала, она про-
сто жила благодатью Христовой. Ее дела, 
поступки, слова, образ жизни и мыслей 
были пропитаны Словом Божьим. Любое 
самое незначительное дело мама отдавала 
Господу, и Он помогал.

Мама много молилась. Для нее это 
была жизненная необходимость, разговор 
с Отцом, в котором она решала все дела. 
А самые ее главные дела — это мы, дети. 
За нас она и стояла на коленях. Часто, 
проходя мимо закрытой двери маминой 
комнаты, я слышала имена своей сестры, 
братьев и свое, которые мама произ-
носила в молитве. Она молилась о нас 
и просила у Господа защиты и благослове-
ния для каждого. Мы знали об этом, и это 
знание как-то благотворно влияло на нас. 
Все мы, такие разные и сложные, прошли 
через подростковый возраст и бунтарство, 
но в одном были, не сговариваясь, едины: 
маму не нужно огорчать, ей и так немало 
досталось. Все свои проделки и шалости 
мы тщательно скрывали. Маме доста-
точно было сказать: «Иди, доченька, но 
я не благословляю», чтобы доченька 
выбросила из головы даже мысль о диско-
теке, ведь у мамы были особенные отно-
шения с Богом, Он ее точно послушает.

Вспоминая свое детство, я не могу 
припомнить случая, чтобы мама кричала 
на кого-то. Даже о повышении голоса 
говорить не приходится. Она разгова-
ривала с нами, любила и уважала нас. 
Именно уважала, ведь каждый из нас был 
особенным. У каждого были таланты, 
каждый был красавец, умница и все такое 
прочее. Наши отметки в школе никак не 
влияли на мамино мнение о нас. Вообще, 
для нее ценности были только в Боге, 

в церкви, в служении Христу и людям. 
Для мамы самым важным был вопрос 
наших взаимоотношений с Богом, а уж 
все остальное второстепенно. Ее очень 
огорчали прогулы в школе, но пропуски 
служения были гораздо тяжелее. Но она 
никогда не заставляла нас ходить в цер-
ковь. Мама предлагала нам, уже под-
росткам: «Доченька (сыночек), пойдешь 
со мной в церковь?» Ты лежал в постели 
и придумывал, как бы не пойти утром 
на служение: хочется спать, друзья при-
гласили куда-то, да и вообще… Но тут 
заходила мама, ласково предлагала тебе, 
ты отказывался, а потом лежал и пред-

ставлял, как она одна пойдет в церковь, 
а потом, после служения, будет глазами 
искать тебя, не найдет, и огорченная, 
опять одна (имеется в виду без тебя) пой-
дет назад. Дома она не упрекнет, но ты же 
знаешь, что это важно для нее. И вот так, 
злясь в душе, ты собирался и шел хотя 
бы к концу служения, чтобы мама нашла 
тебя глазами и обрадовалась. За эту искру 
радости в ее глазах ты тянулся через весь 
город в церковь.

Как-то в подвале нашего дома обвали-
лись полки с вареньями и соленьями, заго-
товленными на зиму. Мама в это время 
была на спевке хора. К ее приходу маль-
чишки вдвоем не только дочиста вычи-
стили весь пол подвала, залитый сладко-
солеными заготовками, но и восстановили 
полку, а оставшиеся банки расставили 

пореже, чтобы не было заметно. Мама 
потом все удивлялась, как быстро этой 
зимой закончились огурцы и варенье. 
Только через много лет ребята рассказали 
ей правду. К сожалению, мы все равно 
доставляли маме хлопоты и проблемы, но 
это было не специально и не назло. Никто 
не мог чувствовать себя счастливым, когда 
она была огорчена или расстроена.

Мама никогда не воспитывала нас 
каким-то особенным образом. Она просто 
жила, а мы перенимали этот образ жизни. 
Она никогда не говорила, что нужно быть 
гостеприимными, а просто была такой. 
С любых своих скудных доходов мама 
отдавала десятину и в любое время была 
готова прийти на помощь нуждающемуся, 
всегда несла служение в церкви, была 
рачительной хозяйкой, заботливой и неж-
ной матерью и дочерью, не сплетничала, 
не мстила и не тратила время попусту.

Когда мне было двадцать лет, я впервые 
поняла, что у верующих людей есть недо-
статки. Одна взрослая женщина, мамина 
подруга, при мне устроила своему мужу 
настоящую выволочку. Я смотрела во все 
глаза и не могла поверить: разве верующие 
могут ругаться? Мама никогда не позво-
ляла себе сказать хоть одно плохое слово 
на кого-то в присутствии детей. Я и предста-
вить себе не могла, что среди верующих есть 
ссоры, зависть или разногласия, пребывая 
в твердой уверенности, что все христиане 
такие святые, как и моя мама.

Сегодня моя мама — счастливая жен-
щина. С ее плеч упал непосильный груз 
заботы о детях: мы все выросли, имеем 
семьи, а мама — внуков, но самое главное 
для нашей мамы — мы все христиане. 
Наши покаяния и крещения были для 
нее бо`льшими праздниками, чем наши 
свадьбы. Господь дал ей великую милость: 
она видит всех своих детей в церкви. Это 
было ее мечтой, ее молитвой, ее целью. 
Мамины ценности всегда были в небе, 
и она молились, чтобы и мы получили 
небесную прописку. Ее молитва и жиз-
ненный пример проложили нам всем 
дорогу к настоящему счастью, к Богу. 
В одном стихотворении есть такие строки: 
«Путь твой, как подвиг, весь мужеством 
светится, он мне помог с моим Господом 
встретиться, милая мама моя». Это — 
о моей маме. 

Елена Дылюк

Моя мама — не железная леди 
и не стальная пружина. Она — 
настоящая женщина, которая 

нуждается в поддержке и опеке. 
Но так случилось в жизни, что 

пришлось пережить все эти тяготы. 
Ей бы впору сломиться, да ее 

и ломали каждый день, но мама, 
как птица Феникс, восставала из 
пепла и жила. Именно жила, а не 
влачила жалкое существование 

обиженной вдовы.
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На превеликий жаль, сучасні 
засоби масової інформації 
подають нам образ жінки 

у спотвореному вигляді. Прикро, 
але це правда. Інколи склада-
ється таке враження, що жінку 
було створено лише для зйомок 
в рекламних роликах, для сало-
нів мод і для кохання.

Сучасний світ бачить образ жінки 
саме таким…

На перший погляд, це привабливо 
і круто: здобувати славу і популярність, 
бути супермоделлю, купатися в гро-
шах. Здебільшого, дівчата, зазомбовані 
телебаченням і глянцевими журналами, 
хибно вважають, що головне для них — 
краса і тому не слід шкодувати лаку, 
помади, грошей на вбрання, аби вигля-
дати круто. Згідно з сучасним баченням 
життя, якщо Бог не дав тобі зовнішньої 
вроди — ти нікому не потрібна. Ось до 
чого закликає нас культура 21 століття. 
Друзі мої, такий погляд — суцільне без-
глуздя. Біблія навчає зовсім протилеж-
ного. Господь, Який є Творцем жінки, 
каже: «Краса то омана, а врода марнота, 
жінка ж богобоязна буде хвалена». 
У цій же книзі Приповістей написано: 
«Золота сережка в свині на ніздрі — це 
жінка гарна, позбавлена розуму». Ось 
що говорить Святе Письмо. На пре-
великий жаль, багато співвітчизниць 
біблійної науки не бажають сприймати, 
а намагаються взяти від життя все, що 
можна, похизуватися своєю красою, 
щоб згодом зазнати глибокого розча-
рування. Так, так, саме розчарування. 
Ось які слова я почув нещодавно з уст 

однієї, ще досить молодої, представниці 
прекрасної статі: «Жінкам сьогодні 
є сенс жити тридцять, максимум — 
тридцять п’ять років». Помітивши мій 
подив, вона пояснила: «А який резон 
жити довше? Діти виростуть, краса 
зів’яне, чоловік покохає молодшу, 
а мені лишиться тільки петля…». Скажу 
вам відверто: від цих слів у мене пере-
хопило подих. Як можна вірити в таку 
брехню?! Але багато хто вірить. І тому 
намагається взяти від життя все, що 
можна, а потім — «петля». В пере-
носному чи й навіть прямому сенсі. Як 
жорстоко диявол обманює людину…

Дорогі читачки, сьогодні я хотів 
би поговорити про Боже ставлення 
до жінки. Господь — наш Творець 
і в Нього є чудовий замисел щодо життя 
кожної жінки, як і кожного чоловіка. 
Можливо, ви перебуваєте в депресії, 
можливо, почуваєтесь самотньою, 
можливо, переживаєте зраду або вва-
жаєте себе нікому не потрібною. Сьо-
годні я хотів би донести до вашого серця 
Боже Слово…

Дорога подруго, Ви — надзвичайно 
цінна в Господніх очах, попри те, що 
про Вас думають навколишні люди. 
Доказом цього є те, як Ісус Христос 
ставився до жінок. Він кардинально 

змінив загальноприйнятий світогляд 
щодо представниць слабкої статі, який 
побутував в Ізраїлі у давнину.

В стародавньому єврейському 
народі було поширене принизливе 
ставлення до жінок, жінку розглядали 
як власність чоловіка. Саме так. Але це 
був не біблійний, а суто людський, спо-
творений гріхом, світогляд.

Коли ж ми говоримо про Христову 
позицію, то слід зазначити, що Божий 
Син виявляв велику повагу до жінок. 
В Євангелії від Луки 8:1 ми читаємо 
такі слова: «І сталось, що Він після 
того проходив містами та селами, про-
повідуючи та звіщаючи Добру Новину 
про Боже Царство. Із ним Дванадцять 
були, та дехто з жінок, що були вздо-
ровлені від злих духів і хвороб: Марія, 
Магдалиною звана, що з неї сім демо-
нів вийшло, й Іванна, дружина Худзи, 
урядника Іродового, і Сусанна, й інших 
багато, що маєтком своїм їм служили». 
Ви уявляєте… Серед послідовників, або 
учнів юдея Ісуса Христа були жінки. Це 
була справжня сенсація для стародав-
нього ізраїльського суспільства. Ніколи 
равини не приймали представниць 
слабкої статі до числа своїх учнів. Юдеї 
вважали, що жінки не здатні розуміти 
їхнє вчення і не гідні його слухати.

Ви – цінні 
в Божих
очах!
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А ось Христос не забороняв жінкам 
слідувати за Ним. Спаситель карди-
нально змінив традиції та закони, яких 
дотримувались равини. Ісус Христос 
поставив жінку зовсім на інший рівень 
у суспільстві. Ні, представниці жіно-
чої статі не стали апостолами. Але 
вони стали Христовими послідовни-
цями і почали служити Господу своїми 
дарами.

Шановна подруго, Ви також можете 
стати Христовою ученицею. Якщо 
Ви ще ніколи не приходили до Бога 
в молитві покаяння, якщо ще не пові-
рили в Ісуса Христа як свого Спасителя, 
Ви можете це зробити просто зараз. 
Ви маєте чудову нагоду приєднатися 
до величезної сім’ї Його дітей. Якщо 
Ви так вчините, Вас у житті супрово-
джуватиме Сам Господь і вказуватиме 
Вам правильний шлях. Ви підете за 
Христом, прославляючи Його і служачи 
Йому своїми талантами. Служити Твор-
цеві — це насправді привілей.

Варто також зазначити, що Божий 
Син розмовляв із жінками як з рівними. 
Цього не могли зрозуміти навіть Його 
апостоли. В Євангелії від Івана напи-
сано так: «І тоді надійшли Його учні, 
і дивувались, що з жінкою Він розмов-
ляв. Проте жоден із них не спитав: Чого 
хочеш? або: Про що з нею говориш?». 
Ідеться, як Ви здогадуєтеся, про роз-
мову з самарянкою, яка не відрізня-
лася зразковою репутацією. Ця жінка, 

ймовірніше, була розпусницею. Але 
Ісус бачив насамперед потребу її душі 
у спасінні та вічній, досконалій любові, 
якої самарянка шукала, але не знахо-
дила, у стосунках із чоловіками.

Шановна подруго, можливо, Ви 
також не маєте особливої популярності 
серед інших людей. Можливо, сусіди 
дивляться на Вас із презирством. Мож-
ливо, близькі не розуміють Вас. Мож-
ливо, у дечому вони й мають рацію, 
свого часу Ви поводились не зовсім 

гарно, на Вашому рахунку — багато 
гріхів. Але Господь ставиться до Вас 
цілком інакше. Ісус Христос знає все 
про Вас, як знав усе про самарянку. 
Але сьогодні Він не бажає дорікати 
Вам, не бажає присоромлювати чи при-
нижувати Вас. Бог бажає врятувати 
Вашу душу від загибелі. Господь бажає 
навести лад у Вашому житті, поставити 
Вас на правильний шлях. У Своєму 
Слові Бог каже: «Син бо Людський 
прийшов, щоб знайти та спасти, що 
загинуло!». Я порадив би Вам у щирій 
молитві викласти Господу всі Ваші 
проблеми, всі гріхи, віддати Йому всі 
важкі тягарі. Саме для цього Христос 
і прийшов на землю — дати спокій усім 
стомленим та обтяженим. Про Ісусову 
місію в книзі пророка Ісаї написано так: 
«Він через муки Своєї душі буде бачити 
плід, та й насититься. Справедливий, 
Мій Отрок, оправдає пізнанням Своїм 
багатьох, і їхні гріхи понесе». Хрис-
тос бажає понести також і Ваші гріхи, 
а тому поспішіть до Нього.

Старіючи, жінки стають нікому 
непотрібними? Головну роль відіграє 
врода? Зовсім ні. Це неправдива дия-
вольська пропаганда. Серед Своїх 
послідовників Христос бажає бачити 
всіх без винятку жінок. Ваше стано-
вище у суспільстві, Ваш вік, Ваші зді-
бності не мають для Нього жодного 
значення. Абсолютно всі жінки цінні 
в Господніх очах. Абсолютно всі жінки 
можуть стати корисними для Божого 
Царства, якщо визнають Ісуса Христа 
Своїм Спасителем.

Усе, чого Ви, шановна подруго, 
потребуєте — особисто звернутись до 
Христа, як це свого часу зробила сама-
рянка. Помоліться кількома словами: 
«Господи, прости мої гріхи, з вірою 
в Ісуса Христа я бажаю служити Тобі, 
виконуючи Твою святу волю. Амінь». 
Навіть таку коротеньку, але щиру 
молитву Бог почує і благословить Вас.

Шановні жінки, бабусі, матері, дру-
жини, дочки, сестри! Ви — цінні в Гос-
подніх очах! 

Олександр Чмут

Старіючи, жінки стають 
нікому непотрібними? 
Головну роль відіграє 

врода? Зовсім ні. 
Це неправдива 
диявольська 

пропаганда. Серед Своїх 
послідовників Христос 
бажає бачити всіх без 

винятку жінок. 

Ісус Христос знає все про Вас, як знав усе про самарянку. 
Але сьогодні Він не бажає дорікати Вам, не бажає 
присоромлювати чи принижувати Вас. Бог бажає 

врятувати Вашу душу від загибелі. 
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Ген далеко за обрієм
Сплять заквітчані хати.
Літня ніч над ними мріє
Як на осінь перейти.

Біля однієї хати
Тихий шепіт у сльозах —
Молиться сумная мати,
Серцем лине в Небеса.

Поховала чоловіка,
В мирі Божім відійшов.
Їхній син — єдина втіха —
На широкий шлях пішов…

Без надії, без притулку
Він живе і в цім житті,
А яку лихую муку
Отримає в майбутті?

«Доки, Боже, буду жити,
Маю синові казать,
Що без Бога гірко жити,
Ще страшніше — умирать».

«Сину, сину, — чути тихо —
Задля тебе я жила
Та не вберегла від лиха,
І гірка пора прийшла».

І в ту, дуже пізню пору —
Не світилось вже ніде —
Тихо син ввійшов до двору.
«Я гуляю, мати жде».

Став він сумно, мов злякався,
Як до хати увійти?
В серці жаль і страх вагався,
«Доле, де тебе знайти?»

Місяць засвітив ясніше…
«Боже вічний, поможи,
Спаси сина, як скоріше,
Бо загине у журбі.

Все життя моє — надія,
Що спасеш його, Христос.
О, як серце моє мліє
І душа болить від сльоз.

Ми завжди надію мали,
Ти й за нього вмер, Ісус.
Чоловіка поховала,
Я одна тепер молюсь.

Може скоро в домовину
Час прийде лягти і мій…
Боже сил, спаси дитину,
Хай він буде тільки Твій!»

І молитва проміж зорі
Підіймалась в Небеса…
Син завмер. Як хвилі в морі
Зворухнулась в нім душа.

Все життя, мов блискавиця,
Промайнуло перед ним.
Сліз у мами — не криниця,
А ріка в житті отім.

«Мамо! Й я молюсь з тобою», —
Раптом вирвалось з грудей.
Й на коліна перед Богом
Впав іще один з людей…

«Ой, спаси мене, мій Боже,
Чом я проти Тебе йду?
І ніхто не допоможе,
Я лиш мучусь, не живу…

Виведи мене із муки,
Прости гріх мій, прошу я,
Укріпи і серце, й руки.
Воля буде хай Твоя.

Вірю, нині переходжу
Із темряви в Твій спокій.
Кладку Сам зруйнуй, мій Боже,
Не вернутись щоб по ній.

Чуєш, мамо, я — спасенний,
З мене впав гріхів тягар,
Загорівсь вогонь священний,
Запалав любові жар».

Найщасливіша хвилина
В їхнє увійшла життя —
Разом мати і дитина
Славили свого Творця!

Що додати, любі, можу
До любові матерів? —
Поможи нам, Вічний Боже,
Виховати так синів,

Щоб вони Тобі служили,
Щоб для Тебе лиш жили,
Лиш для Істини й надії,
І для Божої хвали! 

Мамина   молитва
Віра Керусенко-Бікман
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Занадто ранній розвиток.  
Харчові розлади. Депресії. 
Самогубства. Небажання мати 

сім’ю і народжувати дітей. Це про-
блеми сучасного суспільства. Сьогодні 
популярним є таке мислення: кон-
центруй свою увагу на зовнішньому 
вигляді, кар’єрі, грошах, вільних сто-
сунках, і ти будеш успішним. Так ста-
витися до життя закликають не лише 
мас-медіа, шоу-бізнес, а й… індустрія 
іграшок. Я не помилилася. Багато 
сучасних ляльок для дітей, взагалі, 
важко віднести до категорії дитячих. 
Ці іграшки мають занадто дорослий, 
спокусливий вигляд. Нинішні ляльки 
є частиною масової культури, яка 
тисне на молодь і змушує її мислити 
не так, як мислили у свій час її батьки. 
Наслідками цього стають порушена 
психіка та нещасливе особисте життя.

… Нещодавно журналісти повідомили 
про таку комічну подію: семирічний лон-
донський хлопчик прикупив собі в інтер-
неті реактивний винищувач. Літак кошту-
вав аж сто тисяч доларів. Побачивши на 
онлайн-аукціоні оголошення, хлопчина 
вирішив придбати літак. Дитину можна 
назвати вундеркіндом. Хоч з’ясовувати 
ситуацію з продавцем довелося таки 
дорослій людині — батькові малюка. 
Скасувавши купівлю, чоловік вибачився 
за свого надто кмітливого сина…

Справді, сучасні діти розвинені понад 
свої літа. Семирічні хлопчики та дівчатка 
сьогодні вміють те, чого не вміли батьки 
і дідусі в їхньому віці. Винуватять у цьому 
сучасні технології, які стрімко розви-
ваються і до яких мають доступ навіть 
малюки. Проте на дітей впливають не 
тільки інтернет, комп’ютери та мобільні 
телефони. Виявляється, що навіть така 
невинна річ як лялька може стати при-
чиною надто раннього розвитку дівчинки. 
Але чи завжди ранній розвиток позитив-
ний для дитини? Ну, у випадку з лондон-
ським хлопчиком поганого шукати не 

варто. Тим більше, що ситуація скінчи-
лась щасливо для всіх. Проте як бути тоді, 
коли, скажімо, п’ятилітня дівчинка від-
мовляється їсти, бо вважає себе занадто 
товстою? Адже сучасні мас-медіа навіть 
дітям нав’язують таку ідею: не виглядаєш 
досконало? Отже, ти негарна. Якщо 
хочеш бути успішною, популярною, від-
повідай сучасним стандартам краси.

Друзі, не знаю, як ви, а я помітила 
таку тенденцію: все у нинішньому сус-
пільстві намагаються загнати у певні 
рамки. Все, і навіть дитячу ляльку.

Думка фахівців
Що відбувається, коли дівчатка гра-

ються з ляльками? Вони приміряють на 
себе «дорослі» ролі: роль мами, роль 
домогосподарки, роль принцеси. В цьому 
не було б нічого поганого, якби не сучасні 
стандарти краси, і взагалі, сучасні погляди 
на життя. Їх активно намагаються запро-
вадити навіть у дитячий світ. Добре, коли 
дівчинка грається лялькою, яка відпо-
відає її віку. Але якщо іграшка спонукає 

дитину прагнути до недосяжних ідеалів, 
це, на мою думку, привід для тривоги. 
Психологи звертають увагу батьків на 
такий факт: у житті дівчаток, які зросли 
на іграх з ляльками-красунями, головне 
місце починає займати зовнішня прива-
бливість. А якщо дівчинка постійно гра-
ється лялькою, котра має вигляд жінки 
легкої поведінки, тоді дитина взагалі 
наражає себе на небезпеку. Є ризик того, 
що дівчинка у майбутньому почне пово-
дитися так, як виглядає ця лялька.

Фахівці б’ють на сполох: в останні 
роки почастішали психічні розлади 
у п’ятилітніх дівчаток. Діти почуваються 
негарними. Крім того, розлади харчової 
поведінки з кожним роком молодшають. 
Восьмирічні дівчатка, які відмовляються 
від їжі заради стрункості нині — звичне 
явище. Все це відбувається завдяки 
мас-медіа та сучасній індустрії іграшок. 
Висновок дослідників однозначний: 
дитинство перестало бути таким безтур-
ботним, яким воно було досі.

Про ляльку  
і не тільки
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Учені переконують: психічних роз-
ладів у дітей не було настільки багато до 
появи різноманітних ляльок, які вигля-
дають занадто доросло. І до переліку цих 
іграшок чимало фахівців відносять також 
надзвичайно популярну ляльку Барбі.

Перш ніж продовжити нашу розмову, 
хотіла б звернути вашу увагу ось на що. 
Ви можете запитати: чому ви обговорю-
єте саме цю тему? Відповідаю на запи-
тання: можливо, цю статтю читає молода 
мама, котрій ні з ким порадитися, як 
правильно ростити свою дівчинку. Про-
читана інформація може стати у такому 
разі корисною. А що як цю статтю пере-
глядає молода пара, котра збирається 
одружитися? Матеріал може стати і цій 
парі у пригоді. Варто підготуватися до 
подружнього життя заздалегідь, щоб 
потім уникнути багатьох помилок у вихо-
ванні дітей.

Історія однієї ляльки
Повернімося до нашої розмови. До 

переліку іграшок, які виглядають занадто 
доросло, чимало експертів відносять 
ляльку Барбі. Ця іграшка — мегапо-
пулярна у наш час. Мільйони дівчаток 
у всьому світі мріють про неї і благають 
батьків її придбати. Здебільшого тата 
і мами виконують бажання своїх дочок. 
Однак є і такі, які цього не роблять, бо 
вважають ляльку шкідливою для дитячої 
психіки. Стосовно цього питання існують 
різні погляди, і ви також можете мати 
свою думку щодо нього. Не прагнучи 
нав’язати вам своє бачення питання, поді-
люся деякими фактами. Не всі знають, 
що жінка, яка створила ляльку Барбі, 
зробила життя своєї дочки нестерпним.

Рут Хендлер, відома жінка-промис-
ловець, народилася 1917 року в сім’ї 
бідного поляка-коваля. У дівчинки не 
було рожевих суконь з китичками. Після 
школи Рут заходилася вивчати промис-
ловий дизайн, вступивши до колледжу 
в Південній Каліфорнії. Там дівчина 
познайомилася з Еліотом Хендлером, 
з котрим згодом одружилася. У пари 
народилося двоє дітей. Якби я у вас 
попросила вгадати їхні імена, найімо-
вірніше, ви це зробили б з першого разу. 
Тому що звали дітей Барбі та Кен.

1940 року подружжя Хендлерів 
заснувало маленьку фірму з виготов-
лення дерев’яних рам для картин. Однак 
бізнес не приносив великих прибутків. 

Якось Рут спала на думку геніальна ідея. 
Жінка спостерігала за своєю дочкою Бар-
барою, яка влаштовувала своїй ляльці 
імпровізовані столики та стільчики з сір-
никових коробок. Рут подумала: а чому б 
не виготовляти лялькові меблі з залишків 
деревини? Виробництво крихітних ліже-
чок та шафок почало приносити Хендле-
рам значно більший прибуток, аніж рами 
для картин.

А згодом жінці спала на думку ще 
одна ідея. Її семирічна Барбара, як 
і кожна інша маленька дівчинка, цікави-
лась дорослим життям. І Рут вирішила: її 
доньці та усім іншим дівчаткам потрібна 
лялька, котра б наблизила їх до дорослого 
світу. Лялька, яка б мала дитяче обличчя 
і фігуру жінки. Досі дівчатка гралися 
іграшками, яких потрібно було заколи-
сувати, годувати з пляшечки, одягати. 
У дочках ці ігри виховували материнські 
почуття. Однак тепер Рут вважала, що 
дівчатка потребують ляльки, яка б пере-
давала ідею вродливої та модної жінки, 
не обтяженої дитиною та домашніми 
клопотами.

Як це схоже на нинішній дорослий 
світ… Дівчата ставлять на перше місце 
кар’єру, гроші, свободу. Немає нічого 
поганого в тому, щоб здобувати освіту та 
всебічно готуватися до майбутнього. Але 
практика показує, що багатьом із жінок, 
які віддавали перевагу кар’єрі, а не 
шлюбу і материнству, стає значно важче 
побудувати щасливу сім’ю. Як свідчить 
статистика, 90% сучасних дівчат цікавить 
насамперед кар’єрне зростання, і лише 
потім — повноцінна родина. Внаслідок 
цього 70% людей, котрі турбуються пере-
дусім про свою кар’єру, є неодруженими.

Але повернімось до Рут Хендлер. 
Незабаром вона з чоловіком поїхала на 
відпочинок до Швейцарії. Зайшовши 
якось до тютюнового магазину, жінка 
побачила ляльку, про яку думала. Звали 
цю ляльку Ліллі і була вона ду-уже 
дорослою. Ляльку продавали винятково 
у пивних барах та тютюнових магази-
нах, тобто тих місцях, у яких збиралися 
чоловіки. Відвідувачі цих закладів охоче 
купували фігуристу пластикову блон-
динку, одягнуту в прозору білизну і роз-
міщували її в автомобілях, на письмових 
столах і телевізорах. Рут вирішила запо-
зичити ідею цієї іграшки і придбала на неї 
авторське право. Але перед подружжям 
постало нелегке завдання: агресивну чут-
тєвість Ліллі потрібно було врівноважити 
дитячою невинністю, не зменшивши її 
жіночності. Як саме можна було цього 
досягти? З допомогою живого прототипу.

У п’ятдесятих роках в Америці пану-
вав культ голлівудської актриси Джейн 
Менсфілд. Саме її образ Рут Хендлер 
поклала в основу своєї концепції. 1958-го 
Рут офіційно запатентувала нову ляльку, 
яку на честь своєї дочки назвала Барбі. 
Дівчатка просто верещали від захвату, 
настільки їм подобалася іграшка. Але як 
вона вплинула на дочку самої Рут Хенд-
лер? Коли я досліджувала історію відомої 
на весь світ ляльки, у мене склалося ось 
яке враження: фальшива пластикова 
іграшка і реальна Барбі помінялися міс-
цями. Лялька отримала все, а дочка Рут 
Хендлер майже все втратила. На життя 
дівчинки іграшка вплинула фатально. 
У дорослому віці Барбара Хендлер 
зазнала кількох пластичних операцій. Усі 
спроби жінки наблизитися до образу іде-
альної ляльки виявилися марними. Бар-
бара виснажувала себе дієтами і страж-
дала від депресій. І врешті решт, так і не 
змогла пробачити мамі, що та прирекла 
її на все це. Барбара постійно говорила: 
справжня донька Рут — лялька, а не 
вона, жива людина.

Як до іграшки поставилась громад-
ськість? Дорослі вирішили, що спіл-
кування з Барбі негативно вплине на 
психіку дітей. Громадськість була шоко-
вана: дитяча іграшка виглядала як жінка 
легкої поведінки. Ляльці нафарбували 
губи та нігті і висвітлили довге волосся. 
Однак і це ще не всі «метаморфози», 
яких зазнала дитяча іграшка. Барбі одя-
гли в купальник, який щільно облягав 
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її жіночі груди, і взули в босоніжки на 
високих підборах. Це вже була зовсім не 
та лялька, яку дівчатка годували, коли-
хали та вкладали спати. Нова іграшка 
несла в собі певну ідею. Звісно, що 
вигляд ляльки Барбі викликав бурхливі 
протести. Мами і тата вбачали небез-
пеку в тому, що невинний світ дитинства 
почали робити відверто сексуальним. 
Пластиковій блондинці прогнозували 
крах.

Де там. Щоб змінити думку покупців, 
Рут застосувала досить хитру тактику — 
телевізійну рекламу. І рекламні ролики 
зробили свою справу. Як пише одне 
видання, «почалося справжнє боже-
вілля, яке зробило Хендлерів мільярде-
рами, а їхню компанію — справжньою 
іграшковою імперією».

Маленька лялька стала центром 
колосального виробництва. А потім 
у Барбі з’явився хлопець — Кен. 
Ляльку-бойфренда назвали ім’ям 
реального сина Рут Хендлер. Згодом 
з’явилися численні приятелі, родичі 
і домашні тварини ляльки Барбі. Але 
творці іграшки пішли далі. Барбі почала 
говорити. Всього три фрази, які вона 
вимовляла, чітко окреслювали коло її 
зацікавлень: «Як мені одягнутися для 
сьогоднішньої вечірки?», «А чи не піти 
нам по магазинах?», а також «Сьогодні 
ввечері у мене побачення». Напевно, 
і лялька зіграла свою роль в тому, що 
ці три речі — єдине, що цікавить сьо-
годні багатьох дівчат. Вечірки, шопінг 
і побачення. Однак життя складається 

не лише з цього. Є багато важливіших 
моментів. Врешті-решт, є ще й такі 
речі, як материнство, піклування про 
рідних. Любові до цього нова іграшка 
дівчаткам не прищеплювала. До речі, 
категорична вимога Рут Хендлер поля-
гала в тому, щоб лялька Барбі не мала 
дітей. Нафарбована пластикова дама 
мала виконувати роль старшої сестри, 
а не мами. Щоправда, за певний час 
на полицях магазинів з’явилась Барбі 
з дитячим візочком. Але вона була лише 
нянею. Про це красномовно свідчив 
напис на ляльковому фартушкові. Няня 
Барбі продавалася найгірше. Не дивно, 
що здорове материнство серед сучас-
ного покоління непопулярне. Адже 
саме таким його роблять мас-медіа та 
індустрія іграшок, які волають: ти маєш 
відповідати сучасним стандартам!

Про долю більшості дівчаток, які 
гралися ляльками на кшалт Барбі, ми 
не дізнаємось. Але нам відомо, як скла-
лася доля сім’ї Хендлерів. 1975 року Рут 
звинуватили в бухгалтерських помил-
ках і вигнали з її власної фірми. Потім 
Хендлери втратили сина. Реальний, 
а не іграшковий Кен помер. У Рут оста-
точно зіпсувалися взаємини з дочкою 
Барбарою. А ще згодом в авторки зна-
менитої ляльки виявили рак. Після 
цього Рут Хендлер створила компанію, 
що випускала протези для жінок, які 
пережили ампутацію молочної залози. 
Навесні 2002 авторка відомої іграшки 
померла в Лос-Анджелесі…

Незаперечна істина
Хендлери створили спокусливу ляльку, 

і їх було покарано? Я не буду розміркову-
вати, так це, чи ні. Дії Хендлерів, як і вчинки 
всіх інших людей, судитиме Бог. Я хочу 
сказати ось що: якби ж дочка Рут Хендлер 
та багато інших жінок знали, як до них 
ставиться Господь, як Він їх любить і цінує, 
то вони б ніколи не гналися за тілесною 
досконалістю. Ці жінки були б задоволені 
тим виглядом, який подарував їм Творець. 
Бог каже кожній жінці та дівчині: «Я виткав 
тебе в утробі матері твоєї. Твого зародка 
бачили очі Мої. Прославляй Мене, бо ти 
дивовижно утворена!».

Дівчатка, жінки, великий Майстер 
і Художник бажав створити вас такими, 
якими ви є. Він хотів, щоб у вас був саме 
такий колір волосся. Саме така форма 
носа. Самий такий розріз очей. Саме така 
фігура. Господь захоплюється вашою 
красою. Повірте цьому, і це змінить ваше 
життя. Ви станете вільними.

Як бути з лялькою?
Щодо самої Барбі і її впливу на дівча-

ток мами і тата можуть мати власну думку. 
Але усі хороші батьки згодяться зі мною 
ось у чому: не слід надто рано знайомити 
дітей із дорослими речами. Це може зруй-
нувати вразливу дитячу психіку. Недарма 
Бог у Святому Письмі каже: «Для всього 
свій час і година своя кожній справі під 
небом». Правдивість цього та усіх інших 
біблійних принципів доводить саме життя. 
Але ворог душ людських протидіє їм, як 
тільки може. І знаєте, до чого вдається 
сатана, щоб знищити людство? Він змушує 
молоде покоління дорослішати надто рано. 
Ворог знає, до чого призводить порушення 
принципу «всьому свій час». Депресії. 
Харчові розлади. Безладний і ранній секс. 
Наркотики. Самогубства. Молодь стає на 
криву стежку і врешті ламає собі життя. 
Диявол найсильніше б’є по дітях та молоді, 
по їхній вразливості та беззахисності. Тому 
пам’ятайте про чудовий принцип «усьому 
свій час». Оберігайте дитину від певних 
речей з дорослого світу, а особливо — від 
духовного бруду, який панує в житті бага-
тьох невіруючих дорослих. Якщо ви будете 
це робити, тоді ваші син чи дочка вирос-
туть здоровими особистостями. Вони ста-
нуть повноцінними членами суспільства 
і прославлять свого Творця… 

Олеся Василенко
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С Верой Мацюк я позна-
комилась через Сергея 
и Наталью Больчук из 

Луцка. В 27 лет Вера заболела. 
Врачи сказали, что надежды на 
исцеление нет. Она обращалась 
к экстрасенсам, ездила к Ванге, 
к людям, которые занимались 
сниманием порчи. Последним 
подобным визитом была ее 
поездка к лекарю-китайцу на 
иглоукалывание. Но все оказа-
лось напрасным; постепенно она 
перестала двигаться. Доступным 
остались только движения голо-
вой. Веру охватило отчаянье, не 
хотелось никого видеть. из глу-
бокой депрессии ее вывел Бог. 
Только Ему возможно то, что не 
под силу человеку. Мы называем 
это чудом…

ВЕРА: Я выросла в обыкновенной 
семье — мама, папа, три брата и я. Была 
нормальной здоровой девочкой. Бегала, 
прыгала, немного занималась легкой 
атлетикой, радовалась жизни, смея-
лась, веселилась. Закончила школу, 
в восемнадцать лет вышла замуж. Я не 
знала, что такое болезнь, никогда не 
лежала в больнице. В девятнадцать 
лет родила сына, а через несколько лет 
я вдруг заболела. Обратилась к врачам. 
Мне сказали, что ничего страшного. 
Я и махнула рукой: значит, пройдет. 
Через полгода стало хуже. Вначале 
мне поставили диагноз «рассеянный 
энцефаломиелит» и не дали никакой 
надежды на благоприятный исход. Но 
я все равно боролась, хоть и тяжело 
было. Через год мой диагноз был уже 
«рассеянный склероз». Так в двад-
цать семь лет мне дали первую группу 
инвалидности. Я никогда не думала, 
что заболею, а теперь я — инвалид. 

Не обошлось без депрессии. Я часто 
плакала, не выходила из дома по десять-
одиннадцать месяцев, не хотела ни с кем 
общаться, была обижена на всех. Я не 
понимала, почему со мной это случилось, 
жить не хотела. Начала ездить по врачам. 
Их было много: в Москве, в Киеве, в Бол-
гарии, в Молдавии, в Польше… Все обе-
щали, что будет все хорошо, но ничего не 
менялось. Я обратилась к экстрасенсам. 
Результат — по-прежнему нулевой. При-
шел черед разных бабок. Ведь я была 
молодой и, конечно, хотела жить полно-
ценной жизнью. Но и эти сомнительные 
целители ничего не изменили, только 
потратилась на них. Мне становилось 
все труднее передвигаться. А в тридцать 
лет я не смогла ходить вообще. Как жить 
дальше? Что делать? Депрессия усили-
лась. Врачи, как говорится, поставили на 
мне крест, сказав, что нечего надеяться на 
улучшения.

В этот период к Вере пришла 
подруга и сообщила, что в городе Луцке 
есть церковь «Фимиам», которая 
организовывает встречи для людей 
с ограниченными возможностями. 
В этой церкви ее примут такой, как 
она есть, окружат заботой. Смогут 
приехать за ней домой и привезти 
в церковь, а затем обратно. Вера пол-
года отказывалась, не веря, что такое 
возможно. К тому же она не хотела 
садиться в инвалидное кресло. Иногда 
Вера резко отвечала подруге и даже 
выгоняла из дому, запрещая приходить 
к ней домой с такими разговорами. Но 
та не отступала, приходила и снова 
приглашала. За это время здоровье Веры 
ухудшилось, стали отказывать руки.

ВЕРА: Меня нужно было, как куклу, 
одеть, раздеть, накормить, напоить… 
А подруга все говорит, что надо поехать 
в церковь, ведь жизнь продолжается. 
И я решилась. Приехала в церковь. 
После этого меня посетил Сергей Больчук 
с женой Наташей, которая тоже ограни-
чена в своих физических возможностях.

Сергей и Наталья Больчук органи-
зовали в г. Луцке центр реабилитации 
для людей с посттравматическими 
ограничениями.

НАТАЛЬЯ: Когда мы впервые увидели 
Веру, она находилась в состоянии тяжелой 
депрессии. Это была крайняя степень 
отчаяния после страстного желания жить 
и быть здоровой, которое не исполнилось. 
Она объездила все СНГ, была у Ванги 
и разных целителей, но ничего не измени-
лось. Муж оставил ее, родственники отка-
зались. Возле нее остались только мама 
и сын. Позже сын женился и уехал. При-
ехав к Вере, мы выслушали ее и сказали, 

«БОГ – ЭТО 
ЧУДО…»
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что ей нужен Христос, который может 
изменить ее жизнь.

И Вера действительно задума-
лась… Само существование Бога она 
никогда не отрицала, но действи-
тельно ли Он может что-то изме-
нить в ее жизни?..

ВЕРА: В церкви «Фимиам» я уви-
дела любовь братьев, сестер, пастыря. 
Увидела, что действительно меня прини-
мают такую, какая я есть. И мой мирок 
начал преображаться. Я поняла, что даже 
вот такая кому-то нужна, а главное — 
я нужна Богу. Побывала я также в лагере 
для инвалидов. Для меня это было чудом, 
ведь я не представляла своего пребывания 
там в таком состоянии — не владея ни 
руками, ни ногами. Но вместо того, чтобы 
побыть один день и уехать, как я решила 
вначале, я провела там пять дней. Когда 
я позвонила домой, то плакала и гово-
рила, что попала в сказку. Такого со мной 
еще не было никогда. За мной ухаживают, 
как за грудным ребенком — переодевают, 
моют, кормят. И все это делают молодые 
парни, молодые девушки, которые ничем 
не брезгуют…

Домой я приехала довольная, эмоций 
и впечатлений было очень много. Я начала 
регулярно посещать церковь, стала пони-
мать, что Бог действительно чудный 
и любящий. Очень много слушала свиде-
тельств людей, которые рассказывали, как 
Господь их исцелял и выводил из депрес-
сии. Я поняла, что без Бога мне не спра-
виться, не измениться, мне нужен только 

Он. Через год я еще раз поехала 
в лагерь. Там я покаялась, приняла 
Бога, как своего Спасителя. Дату 
18 января я, наверное, запомню 
на всю жизнь, ведь это дата моего 
духовного рождения. Я с Богом! 
Такого счастья, такой любви я не 
видела и не испытывала никогда. 
Мне Бог дал новую жизнь. Я теперь 
радуюсь, я теперь вижу, как дождь 
капает, как снег идет. Я теперь 
имею очень много братьев, сестер 
по духу, которые в самую тяжелую 
минуту протягивают руку помощи. 
Вспоминая свою депрессию, свое 
нежелание жить, мне кажется, что это 
была не я. Я хочу жить, я хочу радоваться, 
я хочу прославлять Бога и говорить всем, 
что Бог — это чудо, это любовь. Бог Все-
могущий, Он все может.

НАТАЛЬЯ: Вера увидела в лагере, 
что она не безразлична, что есть люди, 
которые переживают, беспокоятся о ней. 
Благодаря этому отношению она уви-
дела любовь Христа к ней. Постепенно ее 
сердце оттаивало. Она начала читать слово 
Божие с помощью одной сестры из церкви, 
потому что самостоятельное чтение Вере 
недоступно (у нее зрение плохое и руки 
не работают). Слово Божие сделало свою 
работу. Господь коснулся ее, изменил и это 
очень впечатляющее превращение. Чело-
век из такой тяжелой депрессии вышел, 
став счастливым. Внешние обстоятельства 
не изменились, даже стали хуже — негде 
жить, состояние здоровья ухудшилось. Но 
внутренне Вера очень изменилась. Как-то 
она сказала такие слова: «Когда я была 
здоровой и имела мужа и ребенка, я была 
гораздо несчастнее, чем сейчас, не имея 
ничего, кроме радости в Боге». И это впе-
чатляет, это просто поражает и восхищает. 
Это показывает саму суть христианства, те 
ценности, которые Вера принесет с собой 
в небо.

СЕРГЕЙ: Жизнь Веры наполнена 
смыслом. Она понимает, что имеет жизнь 
вечную. Безнадежность, безысходность 
положения, когда не работают ни ноги, ни 
руки, абсолютно не поднимаются плечи, 
не помешали Вере обрести настоящую, не 
ложную надежду.

ВЕРА: Через мою болезнь Бог вел 
меня к Себе. И, наверное, мне надо было 
идти столько лет, точнее, сорок восемь 

лет, чтобы познать Бога и Его любовь. 
Я теперь счастлива. Я счастлива оттого, 
что я с Богом, что я познала Его. Каждый 
день я все больше убеждаюсь, что Бог 
отвечает на самую маленькую и, кажется, 
такую незначительную молитву. Отвечает 
всегда и во всем.

Когда Вера после лагеря приехала 
к сыну и сказала ему, что покаялась 
и пришла к Богу, он сказал: «Мама, 
это твой выбор». И сейчас Вера не 
боясь, не стесняясь гордо и уверенно 
говорит о том, что она — верующая, 
она верит во Всемогущего Бога.

НАТАЛЬЯ: Сейчас за Верой ухажи-
вает женщина, имеющая умственную 
немощь. Для Веры Валентина (так зовут 
эту женщину) — это руки и ноги, а для 
Валентины Вера — это мозг, это компью-
тер, это процессор. Вера воспитывает ее, 
поднимает ее дух, побуждает ее следить за 
собой, слушать Слово Божие.

Вера Мацюк уверена, что раньше 
она не умела так любить и так 
прощать, как теперь, когда уви-
дела и познала Божью любовь и Его 
прощение. И хотя бывают разные 
моменты в жизни, Вера не унывает, 
потому что знает, к кому обра-
щаться за помощью. Бог дает силы, 
дает терпение. Женщина, которая 
не может ходить, не может поше-
велить руками, ногами, говорит: «Я 
рада! Я хочу жить! Придите к Богу — 
и Он совершит чудо. Мне Он дал новую 
жизнь, Он вытер мои слезы. Я хочу 
радоваться и прославлять Бога, ведь 
Бог — это чудо…» 

Наталья Ищенко
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«В ефірі — «Голос Танжера». Ми раді вітати вас 
іменем Господа нашого Ісуса Христа!». Такими словами, 
22 лютого 1954 року, розпочав першу програму місіонер 
Пол Фрід. Відтоді ТрансСвітове Радіо здійснює своє слу-
жіння для мільйонів слухачів по всій планеті. Сьогодні ми 
транслюємо християнські передачі 230 мовами та діалек-
тами, у 160 країнах світу. А розпочиналася ця величезна 
праця всього з години ефірного часу в день. Перші про-
грами виходили в ефір трьома мовами — англійською, 
французькою та іспанською. ТрансСвітове Радіо не дося-
гло б такого розквіту без Божої благодаті, одним із проявів 
якої є ви — наші вірні слухачі! Дякуємо за вашу участь 
у нашому служінні, за ваші молитви, підтримку і любов, 
котрі ми відчуваємо щодня. Нехай благословить усіх вас 
Господь!

Пропонуємо вам нашу історію у фотографіях. Ці 
фото перенесуть вас у минулі дні, коли «Голос Тан-
жера» (нині — ТрансСвітове Радіо) розпочинав свою 
діяльність… 

59 років в ефірі!

Будівля перших 
радіостудій «Голосу 

Танжера»

Так записували музику для перших 
програм (у центрі й справа біля 
мікрофону — Микола та Роза 

Леоновичі, запис російського гімну)

Пол Фрід вивчає 

карту Іспанії. Карта 

показує, з яких міст 

надійшли листи від 

слухачів

 Ось якою технікою було обладнано 

першу радіостудію (зліва — Пол Фрід)

Біля лінії електропередачі на антенному полі (крайній зліва — доктор Ральф Фрід)
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Вірний Христовий слуга. Так 
охарактеризували вете-
рана ТСР, пастора Лемюеля 

Лароссу, котрого нагородою «За 
особисті досягнення» вшанувала 
Національна асоціація релігійних 
мовників (США). Нагородження від-
булося у місті Нешвілл, штат Теннессі. Міжнародною нагородою «За 
особисті досягнення» щороку відзначають неамериканських медіа-
працівників, які продемонстрували вірність у проголошенні Євангелії. 
Цьогоріч журі нагородило Лемюеля Лароссу, мешканця Уругваю, 
міжнародного директора латиноамериканського відділу ТСР.

«Майже 50 років Лемюель є вірним 
Христовим слугою у сфері радіо» — 
сказав Френк Райт, Президент Наці-
ональної асоціації релігійних мовни-
ків. «Вірність, яку продемонстрував 
Ларосса, послужила духовному зрос-
танню багатьох людей. Зразкова праця 
та відданість пастора заслуговують на 
похвалу» — додав Райт.

Уже 46 років Лемюель Ларосса 
є ведучим і продюсером радіопро-
грам. З6 років пастор працює на ТСР. 

Обіймаючи посаду директора, Ларосса 
консультує співробітників та добровіль-
них помічників ТСР у 12 латиноамери-
канських країнах.

Міжнародний президент ТСР Лорен 
Ліббі сказав: «Пастор Ларосса широко 
визнаний і шанований у всій Латин-
ській Америці за відданість Церкві та 
радіопраці. Він любить людей, для яких 
здійснює служіння і є прикладом для 
наслідування».

Протягом останніх 9 років Лемюель 
Ларосса є ведучим іспаномовної пере-
дачі «Сторінками Біблії», а також ряду 
інших програм, серед яких — міжна-
родний радіопроект «Лікар Лука».

1981 року пастор Ларосса засну-
вав уругвайську студію ТСР. Майже 20 
років він був її директором. До цього 
Лемюель Ларосса займав пост Прези-
дента баптистського союзу Уругваю та 
представляв цей союз у Раді християн-
ських видавців у штаті Техас, США.

Співзасновник і член правління 
Асоціації християнських євангельських 
церков Уругваю, Ларосса протягом 45 
років здійснював пасторське служіння. 
Він також брав активну участь в орга-
нізації євангелізаційних кампаній Біллі 
Грема та Луїса Палау. 

Ветерана ТСР 
нагороджено за 
плідну працю

Лемюель Ларосса та Френк Райт
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Ваш родич чи знайомий ще не є віруючим? Ви можете засвідчити йому про надію 
у Христі, подарувавши диски з цікавими передачами. Ці програми змінили життя 

багатьох слухачів. І можуть змінити життя людини, яка небайдужа вам.

Ви зможете отримати два диски «Зайшов у глухий кут? Зміни курс!» та «Шукаєш 
відповідь? Відповідь є».

Щоб отримати диски, звертайтесь за адресою та телефоном:
ТрансСвітове Радіо, а/с 100, Київ 02090, Україна.

Моб.тел. (098) 661-38-78


