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Господь по-різному використовує 
жінок у служінні на Своїй ниві. 
Якась представниця прекрасної 

статі веде жіночі групи з вивчення 
Біблії, інша — ревно молиться. 
Якась жінка просто підбадьорює 
оточення своєю усмішкою та при-
вітністю. Інша бере участь в поря-
тунку інших людей від насильства 
чи рабства. А ще котрась — ство-
рює жіночу радіопередачу, яка 
духовно підтримує тисячі слухачів 
та приводить їх до віри в Господа…

Бог по-різному використовує жінок 
у поширенні Свого Царства. Вони свідчать 
про Нього у Своїй родині, церкві, громаді, 
країні. Вони служать Йому своїми безцін-
ними талантами. Вони прославляють Його 
своєю жіночністю, співчутливістю, ніжніс-
тю, особливою емоційністю, яка властива 
лише їм, представницям чарівної статі. Всі 
вони — хоч де б жили, до якої б раси на-
лежали — дуже потрібні для Господнього 
Царства. Всі вони — дуже цінні для Сво-
го Творця.

Долі жінок у всьому світі часто — дуже 
складні й навіть трагічні. Прекрасна стать 
нерідко страждає, дискримінації, біднос-
ті, голоду, воєн, просто важких буднів, коли 
треба турбуватися про те, як заробити на 
прожиток та нагодувати сім’ю. Жінки час-
то страждають від самотності, нерозуміння 
та невдячності. Але все ж нерідко продовжу-
ють любити, піклуватися, прощати, служити 
і жертвувати. Жертвувати всім, що мають, 
і нести вогник надії у похмурий світ. Вони 
слабкі й водночас сильні. Представниці ча-
рівної статі змушені бути сильними, бо цього 
від них вимагає життя…

Частіше даруймо жінкам духмяні кві-
ти. Квіти уваги, ніжності, вдячності, лас-
ки. І нагадуймо цим про те, як їх цінує Бог, 
як бажає подарувати щасливу долю. Нехай 
аромат Господньої любові, виявленої через 
нас, оточує представниць чарівної статі й 
дарує їм радість, підбадьорює їх, відживляє 
їхні душі.

Про жінок, про їхні долі, їхній вплив на 
світ — черговий випуск журналу «Антена».

Даруємо 
жінкам 
надію



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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Якщо ви не маєте змоги дати ко-
мусь Слово Боже у друкованому ви-
гляді, можна звернутися до інтернету. 
Але що робити, коли людина не має 
доступу до всесвітньої мережі? Згідно 
зі статистикою ООН, із 7,2 мільярда 
мешканців планети близько 4,2 млрд. 
не під’єднані до інтернету. Це озна-
чає, що більш як половина населен-
ня земної кулі не може користуватися 
цифровими джерелами Біблії. А саме 
ці джерела могли б спростити проповідь Благої звістки в ізольованих країнах, 
у яких друковані Євангелії розповсюджувати складно й навіть небезпечно.

Утім, нещодавно ТрансСвітовому Радіо та американській місії «Віра від 
слухання» (Faith Comes By Hearing), вдалося передати цифрову Біблію на 
не під’єднані до інтернету смартфони. Лишень уявіть: цифровий файл даних 
переслали за допомогою короткохвильового передавача на острові Гуам у Та-
їланд, на відстань понад 5 тисяч км!

Як цього вдалося досягти? Інженери ТСР перетворили антену, розміщену 
на Гуамі, на надпотужний WiFi-роутер, і надіслали в Таїланд мультимедійний 
мобільний додаток під назвою Bible.is. Цей додаток містить драматизовану 
аудіоБіблію, фільм «Ісус» та інший християнський контент. Bible.is є части-
ною проекту «Глобальна біблійна мережа» (Global Bible Network), що ви-
користовує мобільні пристрої, супутники й програми розпізнавання мов для 
проповіді Слова Божого мешканцям земної кулі.

У свою чергу, користувачі в Таїланді, під’єднавшись до гігантського роу-
тера, завантажили додаток Bible.is з усім його вмістом на смартфони. «Це іс-
торична подія, оскільки досі цього ніхто не робив» — каже Трой Карл, віце-
президент місії «Віра від слухання». — «Ми переконалися, що відтепер у нас 
є змога надсилати християнський контент безпосередньо на мобільні при-
строї людей, використовуючи короткохвильові частоти. Й ми можемо робити 
це без будь-яких перешкод, мешканцям усієї земної кулі, не під’єднуючись до 
інтернету»,  — додає Карл.

Віце-президент місії не перебільшує. Нова технологія дасть змогу заван-
тажувати на смартфони користувачів одночасно аудіо-, відео-, текстові фай-
ли. Ось чого досяг прогрес, і сучасним місіонерам варто цим скористатися. 
Що ТрансСвітове Радіо та місія «Віра від слухання» і зробили. «Люди, при-
четні до знаменної події, співпрацюючи, застосовують свій талант і досвід, 
щоб усі люди почули Слово Боже. Це історичний крок до охоплення всієї пла-
нети Євангелієм» — говорить Трой Карл.

«Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з 
вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь». Матвія 28:19–20.

Цікавий факт про ТСР

ЄВАНГЕЛІЄ — ДЛЯ МЕШКАНЦІВ 
УСІЄЇ ЗЕМНОЇ КУЛІ!

Працівники ТСР надсилають файл у Таїланд



Я живу в селении, где боль-
шинство людей страдают от 
алкогольной зависимости. Мне, 

одинокой матери, очень трудно жить 
на скудное пособие. Мой муж умер, 
когда дети были еще маленькими.

Я из нехристианской семьи. При жизни 
мужа мы каждые два месяца приносили жерт-
вы различным богам, которым поклонялись. 
После его смерти я перестала делать это. Не-
сколько лет спустя я сильно заболела и была 
прикована к постели. По мнению родственни-
ков и жителей селения, причина этого — в том, 
что я перестала практиковать различные ритуа-
лы и жертвоприношения.

Как раз в это трудное время я впервые, на-
строив приемник, услышала библейскую пе-
редачу ТМР на своем языке коя. Даже просто 
слышать передачу на моем родном языке было 
в тот момент радостью. Но, продолжая слу-
шать, я все больше и больше заинтересовыва-
лась самим содержанием передачи. Я впервые 
слышала об Иисусе Христе и о Его доброй ве-
сти для всего человечества. Многие гнездивши-
еся в моем сердце сомнения потеряли остроту. 
Я получила ответы на вопросы о Боге и нашем 
существовании на земле. В результате я приня-
ла Христа, как своего личного Спасителя.

Спустя несколько дней ко мне в дом приш-
ли миссионеры, чтобы помолиться обо мне 
и моей семье. Бог даровал мне Свою благодать 
и исцелил меня. Сегодня я живу жизнью, на-
полненной Христовым миром.

ИСЦЕЛЕНИЕ  
ПО БЛАГОДАТИ
Служение ТМР-Индия

Три свидетельства, повествующие о жизни жителей Турции:
r «Из восточных регионов нашей страны мы переехали в Стамбул. Я выросла 

в мусульманской семье, где считается, что девочкам ходить в школу незачем. 
Поэтому меня и не послали учиться. Я просто работала на всех. Это (так было 
принято у нас думать) и есть цель моего появления на этой земле. Позже я вышла 
замуж за очень пожилого человека. Мне 24 года и у меня сегодня четверо детей. 
Но мне кажется, что я намного старше своих лет. Наша семья очень бедная. Вы 
для меня — как окно в жизнь. Вы снова подарили мне надежду. Я мусульманка, но 
когда слушаю ваши передачи, внутри появляется другое чувство. Я многому учусь 
из них. Из-за всего, что мне пришлось перенести в этой жизни, я просто ненави-
дела Бога. Но через ваши передачи я узнаю, что Он любит меня. Я еще никогда 
в жизни не чувствовала себя любимой. Есть голос внутри меня, призывающий 
меня принять Иисуса Христа своим Спасителем. Но я не знаю, что мне для этого 
нужно сделать…»

r «У меня была очень высокомерная подру-
га. Она имела хорошее образование, 
и в финансовом отношении ей также было 
легче, чем мне и моим другим подругам. 
Казалось, что ей ничего не нужно было. 
Она со всем в жизни справлялась. Мы — 
группа из пяти подруг, и она одна из 
нас. Мы любим ее, но нам не нравится, 
как она порой себя ведет. Как-то раз мы 
снова встретились, и одна из нас начала 
искать хорошую музыку по радио. Так 
мы наткнулись на вашу передачу. Она 
была какой-то другой, не похожей на 
остальные. И мы прислушались. Вашей 
темой были проблемы, которые могут возникнуть между друзьями. Казалось, что 
вы напрямую заговорили с этой одной нашей подругой от нашего имени. Я долгое 
время не могла в это поверить, но действительно через некоторое время эта 
подруга изменила свое поведение и отношение к нам. Я мусульманка, но мне 
нравится, как вы говорите о Боге. Я охотно учусь у вас, черпаю познания о Нем. 
Может быть, я получу и Библию. Спасибо за вашу помощь!»

r «Я никогда не думала, что слова, исходящие из наших уст, могут иметь такую 
силу! Для меня и моей семьи сквернословить считалось нормальным. Я постоянно 
слышала, как моя мать проклинает других людей. С этим я выросла. И поэтому 
думала, что делать такое — это совершенно нормально. Всегда, когда мы что-
то натворили, мама нас била и обзывала. Сейчас я замужем, у меня своя семья, 
и я должна признаться, что делаю всё то, чему научилась от своей матери. И тут 
вдруг я услышала вашу передачу и поняла, как это неправильно. Я не думаю, что 
моя мама сознавала, что она делает и, может быть, она сама научилась этому от 
своей матери. Но я не хочу жить, проклиная других. Мне 31 год, я хочу начать 
новую жизнь. Я хочу сказать «да» Иисусу и не повторять ошибок прошлой жизни. 
Я нуждаюсь в Нем, в Его помощи. Хочу получить спасение и новую жизнь. Можете 
ли вы помочь мне в этом? Я никому не могу признаться, что стала христианкой, но 
я могу изменить свою собственную жизнь и жизнь своих детей».

Знали ли Вы?
ТМР-Индия достигает своих слушателей 

не только посредством радиопередач, но 
и используя возможности мобильной связи. 
В 2014 году, например, было получено более 
чем 642000 смс-сообщений.

БОГ ДЕЙСТВУЕТ 
ВОПРЕКИ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Служение ТМР-Турция

4 Т М Р  в  м и р е



Вне всяких сомнений, передачи Вернона МакГи 
«По страницам Библии» являются одними из 
самых любимых среди большого количества 

передач, транслируемых Трансмировым Радио на 
более чем 230 языках нашего мира. Многие слуша-
тели, завершив 5-летний курс путешествия по всей 
Библии, тут же отправляются во второй тур, третий 
или четвертый. И, как свидетельствует письмо слуша-
теля из Колумбии, часто библейское изучение по лек-
циям МакГи передается из поколения в поколение.

«Помню, будучи ребенком, я просыпался где-то между 4 и 5 
часами утра под треск радиосигнала: мой отец на старом прием-
нике слушал ваши лекции. Сигнал то был четким, то удалялся. Но, 
несмотря на то, что прием был не всегда хорошим, мой отец ни-
когда не упускал возможности настроиться на волну радиостанции, 
которая находилась далеко за пределами Колумбии, но сигнал ко-
торой ловил его старый приемник.

Я не знаю как, но это радио как-то привело его к вам. Мой отец 
написал вам и получил некоторые брошюры, которые в то время 
были большим благословением для его духовного роста. Спустя 
некоторое время, сигнал перестал поступать, а вместе с ним пере-
стали появляться и брошюры в нашем почтовом ящике.

Но в этом году, спустя более 20 лет, я получил возможность 
услышать вас снова уже благодаря новой технологии. Сегодня 
я пишу вам письмо благодарности за верное исполнение великого 
поручения Христа посредством радио — идти и учить все народы.

Я — тот ребенок, который не досыпал по ночам и видел, с ка-
кой жаждой отец впитывал в себя Слово Божье. Сегодня ему 78 
лет и он все с тем же приемником идет за угол дома и включает 
ваши передачи, слушает сам и делится Словом с соседями. Мне 31 
год. И я хочу продолжать, как отец когда-то, получать брошюры 
и планы по изучению Библии; я потом буду использовать их в ма-
лой группе, которую посещаю. У меня много разных свидетельств 
для вас. Как только получу от вас ответ на свое электронное пись-
мо, вышлю свое фото, а также фото моего отца с его старым при-
емником. Спасибо вам за все благословения».

Во многих странах нашего земного шара, христианство 
не приветствуется. Верующие в этих странах переживают 
не только опасность быть отвергнутыми своими же род-
ственниками, но и риск преследования. Это, естественно, 
очень затрудняет или делает невозможным сказать кому-то 
о своей вере во Христа. Следующая короткая весточка от 
женщины из Ирана является ярким свидетельством того, 
насколько слушатели полагаются на Трансмировое Радио, 
доверяя принести им Слово Божье.

«Я — постоянная слушательница вашей передачи 
«Женщины надежды». Я работаю на водяной мельнице 
в одном из городов Ирана. Мой муж — водитель грузови-
ка. В мае 2014 года случилась авария, и с тех пор он сидит 
в тюрьме. У меня трое детей, старшей дочери 15 лет. По 
благодати Божьей, о которой я услышала в передаче «Жен-
щины надежды», и по благословению, которое я получаю 
через эту передачу, я приняла Христа в свое сердце. Без 
Него я не знаю, что со мной было бы.

Ваша передача — большое ободрение мне и другим, 
кто, подобно мне, тоже проходит через трудности. Моя дочь 
тоже слушает ваши передачи, у нее много вопросов о спасе-
нии. Но вся наша информация — это только ваши переда-
чи. Пожалуйста, добавьте в передачу раздел, в котором вы 
давали бы дополнительную информацию об Иисусе и спа-
сении. Пусть Господь благословит всех сотрудников и про-
дюсеров передачи».

НАСЛЕДИЕ  
ЕВАНГЕЛЬСКОГО  

РАДИО

Служение ТМР-Колумбия

Знали ли Вы?
Несмотря на десятилетия партизанской войны внутри Колумбии, радиосигнал с доброй 

евангельской вестью достигал мест, труднодоступных для пасторов и миссионеров. Сегод-
ня национальный партнер Трансмирового Радио РТМ-Колумбия получает многочисленные 
отзывы о покаяниях среди партизан, как результат слушания радиопередач. 

РАДИО НЕСЕТ 
НАИВАЖНЕЙШУЮ 
ДОБРУЮ ВЕСТЬ
Служение ТМР-Иран

Факты об Иране:

Среди всех старых языков нашего мира персидские — 
известные под названием фарси и дари — сохранили свои 
истоки со времен 6 столетия до нашей эры.

Большинство людей персидского мира живут в странах, 
где к Евангелию относятся враждебно. Это очень затрудняет 
верующих жить и действовать по библейским принципам.

Трансляция передачи «Женщины надежды» на языке 
фарси началась в 2012 году.
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Пусть беседа-интервью Марли Спикер с Пэгги Бэнкс послу-
жит знакомству слушателей ТМР с «Проектом Анна» и теми, 

кто осуществляет руководство этим служением.

Mарли: Кто такая Пэгги 
Бэнкс?

Пэгги: Чуть больше 27 лет 
я нахожусь в служении. 20 
лет замужем. Моего мужа зо-
вут Кен.

Сразу по окончании школы 
я поступила в медицинский тех-
никум. Работала медсестрой. 
Потом перешла в область 
спортивной медицины и в шта-
те Флорида была тренером 
для профессиональных атле-
тов. У меня был свой бизнес 
(аэробика) более 15 лет. Я по-
лучила национальную извест-
ность, делала коммерческие 
рекламные ролики по фитнесу 
и аэробике для местного теле-
видения и локальных радио-
станций. Я думала, что у меня 
есть всё, что нужно!

Несмотря на то, что внешне всё 
вроде бы шло хорошо, я не была 
христианкой и внутри умирала. 
С Иисусом Христом я позна-
комилась, когда одна из подруг 
пригласила меня в церковь. Там 
я услышала проповедь пасто-
ра на Псалом 45:2 «Бог нам 
прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах». Я поня-
ла, что нуждаюсь в Боге, в Его 
прибежище и силе, потому что 
я находилась в беде. В то время 
я встречалась с очень жесто-
ким мужчиной. В тот день, когда 
я в той церкви передала свою 
жизнь Христу, случилось чудо. 
Я пришла домой и положила ко-
нец отношениям с тем мужчи-
ной. Только благодаря Божьей 
благодати и милости я смогла 
высвободиться из-под его тира-
нии. Бог завладел моим сердцем 
и полностью преобразовал мою 
жизнь. Так как я по молодос-
ти приняла некоторые очень 
неправильные решения и броси-
ла школу, теперь снова села за 
парту и наверстала упущенное. 
По Божьей благодати я смогла 
за 11 лет получить три образо-
вания. В семинарии Бог помог 
сформулировать миссию моей 

жизни: «Помогать израненным 
морально и физически женщи-
нам находить надежду и исцеле-
ние в Иисусе». Я могла учиться 
примеру благочестивых жен-
щин, духовных мам, чудесных 
наставниц, которых Бог упо-
треблял для укрепления моего 
хождения перед Ним. Я молюсь 
теперь каждое утро, чтобы Он 
сделал меня женщиной, кото-
рая, подобно моим наставницам, 
живёт в близости с Ним и горит 
желанием помочь другим жен-
щинам жить в сознании, что 
мы — сокровище Бога.

Марли: Насколько твоя 
жизнь стала другой, 
не такой, как ты себе 
представляла?

Пэгги: Уже в подростковом 
возрасте я стояла на стороне 
обиженных. Я была той девоч-
кой, которая в классе замеча-
ла сидящих в сторонке, обо-
собленно, предоставленных 
самим себе. Я подходила к ним, 
знакомилась и приглашала си-
деть со мной за партой. Я не хо-
тела, чтобы кто-то чувствовал 
себя одиноким, нежеланным 
или незамеченным. В моём дет-
стве были особые испытания 
и трудности. Это они натолкну-
ли меня на поиски квалифи-
каций социального характера, 
таких как медсестра, соцра-
ботник, психолог. Но у Бога 
были ещё другие планы. В той 
церкви, о которой я упоминала 
раньше, я впервые услышала 
о том, что с Иисусом можно 

«Проект                Анна»
Служение «Проекта Анна» (ПА) началось 

в 1997 году, когда Марли Спикер во время 
поездки по Азии увидела нужду женщин 

и поняла, как она может через ТМР помочь им. 
Бог благословил это служение чудесным обра-
зом, и сегодня передача «Женщины надежды» 
транслируется на 69 языках. Более 50 000 
верных молитвенниц подвизаются в 125 странах, 
принося Богу ежедневно нужды женщин по 
всему миру.

Уже несколько раз Марли напоминала руковод-
ству ТМР, что подошло время искать ей замену, чтобы 
ей меньше путешествовать по миру и больше быть с му-
жем и внуками. С тех пор в ТМР начался поиск личности, 
которой Марли смогла бы передать эстафету. 1 февраля 
2016 по всем офисам ТМР было разослано объявление 
о том, что на должность глобального директора служе-
ния пришла Пэгги Бэнкс. Пэгги родом из штата Флори-
да и до призвания в ТМР несла служение духовного фор-
мирования в Северозападной церкви города Даллас, штат 
Техас. В 2011 году она защитила диссертацию в семина-
рии Портланда, штат Орегон, на тему «Библейский под-
ход для женского руководства в духовном восстановлении 
жертв сексуальной эксплуатации 21 века». Пэгги высту-
пала на многих женских конференциях в США и прово-
дила тренинги по кросс-культурным взаимоотношениям 
в таких странах, как Индия, Танзания, Сенегал и Таиланд. 
Пэгги приносит в ТМР глубокое понимание и любовь 
к служению страдающим женщинам по всему миру.

Муж Пэгги Кен служит капелланом в хосписе в горо-
де Даллас. После их переезда в Кэри, Северная Каролина, 
он собирается искать там себе в этой области подходящее 
рабочее место. Мы уверены, что такая личность как Пэгги 
обогатит служение ПА.

Марли остается основательницей глобального слу-
жения ПА. В течение переходного периода Пэгги и Мар-
ли будут путешествовать вместе для ознакомления с раз-
личными интернациональными точками служения ПА. Мы 
благодарим Бога за Пэгги и Кена, как и за Марли и Эдмун-
да, и желаем им Божьего благословения.

Тим Клиньбайл
Интернациональный директор ТМР американского 

региона

Пэгги Бэнкс и Марли Спикер
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иметь личные взаимоотно-
шения. У нас дома были свои 
религиозные представления, 
но я никогда не знала, что 
значит иметь личные взаимо-
отношения с Иисусом. В тот 
день я отдала свою жизнь 
Христу и это, конечно, изме-
нило все мои ранние пред-
ставления о жизни.

Марли: Расскажи о том, 
как ты пришла к нам — 
в служение «Проект 
Анна» (ПА)?

Пэгги: В первый раз мы с то-
бой, Марли, встретились 
в 2009 году, в Канзас-Сити, 
штат Миссури. Я тогда рабо-
тала с Стоункрофт Мини-
стрис (Stonecroft Ministries*). 
Представители ТМР и ПА 
приехали к нам с презента-
цией о том, как осуществлять 
коммуникацию с народами 
устной традиции. Мне она по-
казалсь блестящей. Во время 
этого визита мы и коснулись 
возможности моего служе-
ния в ПА. Но тогда для меня 
время было неподходящее. 
Я только что начала свою ра-
боту в Канзас-Сити и писа-
ла докторскую диссертацию 
в семинарии.

Потом, в сентябре 2015 года 
мне позвонили из офиса ТМР 
в Кэри, Северная Каролина, 
и оповестили о том, что для 
Марли в ПА ищется замена. 
Кто-то из друзей рекомендо-
вал меня. В этом телефон-
ном разговоре мне предложи-
ли возглавить это служение, 
если я заинтересована начать 
что-то новое в своей жизни.

Откуда было знать звонив-
шей личности о том, что Бог 

* Stonecroft Ministries — внекон-
фессиональная некоммерческая хри-
стианская организация, предоставляю-
щая глобальное руководство в женском 
служении. Миссия этой организации 
заключается в оснащении и ободрении 
женщин оказывать влияние в обще-
стве, живя по Евангелию Иисуса Хри-
ста. Организация основана в 1938 году 
Еленой Даф Бауг с главным офисом 
в Канзас-Сити, штат Миссури. Стоун-
крофт Министрис предоставляет мате-
риалы по обучению и развитию лидер-
ских способностей.

уже другим путем в янва-
ре 2015 года проговорил ко 
мне о том, что в моей жизни 
будет что-то новое. Каждый 
год я начинаю молитвой с по-
стом в течение первых 21 
дня. Я молюсь и ищу Божье-
го водительства на предстоя-
щий год. В этом 2015 году мне 
открывались разные аспекты 
того, что Бог сотворил меня 
с определенными талантами 
и в первый раз я вдруг начала 
сознавать, что у Бога может 
быть другое место для меня, 
для моего служения Ему 
и женщинам по всему миру.

Марли: Чем было твоё слу-
жение до этого, и почему 
появились мысли об уходе?

Пэгги: В то время я уже была 
в городе Даллас, штат Техас, 
в Северо-Западной библей-
ской церкви (Northwest Bible 
Church) в отделе духовно-
го формирования. Я была 
членом церковного руковод-
ства вместе со старшим пас-
тором, административным 
пастором и руководителем 
малых групп. В мае 2015 года 
Бог через старшего пасто-
ра открыл мне, что для меня 
может открыться что-то но-
вое. Мой старший пастор 
сказал мне: «Пэгги, я вижу, 
что ты очень много опека-
ешь женщин за пределами 
церкви. Как выглядит твой 
внутренний настрой? Ты ещё 
вся тут?» Так как эти слова 
пришли из уст моего старше-
го пастора, я начала спраши-
вать Бога, нахожусь ли я ещё 
«вся» в этой церкви? Бог кос-
нулся моего сердца и открыл 
мне, что Он хочет меня «всю» 
употребить в служении жен-
щинам по всему миру. Чтобы 
я говорила им о Нем. Потом, 
в сентябре был тот звонок из 
офиса ТМР…

Марли: Какой аспект слу-
жения ПА особенно коснул-
ся твоего сердца?

Пэгги: Меня особенно по-
разило, что Бог делает через 
молитвенное служение ПА. 

Иметь 50 000 молитвенни-
ков на более чем 85 разных 
языках — это изумительно.

Марли: Назови три вещи, 
которые ты приносишь 
в это служение.

Пэгги: Ну, во-первых, я несу 
глобальный опыт работы 
с женщинами, которые стра-
дают самым различным об-
разом. Я, например, ра-
ботала с женщинами, 
эксплуатируемыми в секс-
бизнесе. Во-вторых, мои 
способности и рвение лежат 
в области развития лидер-
ских способностей для жен-
щин. Я работала с женщина-
ми — руководительницами 
служений, некоммерческих 
организаций, корпоративных 
объединений и в церков-
ном руководстве. Я была 
членом четырёх некоммер-

ческих советов и несколь-
ких исполнительных групп 
по управлению в этих церк-
вах. У меня есть опыт в слу-
жении женщинам, которые 
испытывали различные 
трудности (жертвы домаш-
него насилия, бездомные). 
В-третьих, я вношу в служе-
ние опыт тренера, консуль-
танта по развитию команды. 
И последнее, у меня где-то 25 
лет пасторального душепопе-
читальства и глубокое стрем-
ление указать женщинам на 
надежду, которая каждая из 
них имеет в личности Иисуса 
Христа.

Марли: Где ПА будет через 
10 лет?

Пэгги: Я ставлю себе цели 
в сердце, поэтому постоянно 
иду к Господу в молитве, про-
ся у Него водительства и на-
правления. Я не знаю, где ПА 
будет через 10 лет, но мо-
люсь, чтобы Божья рука всё 
ещё руководила и направля-
ла наши сердца к большему 
познанию Иисуса женщина-
ми и познанию того, кем они 
являются в Боге. Я молюсь, 
чтобы женщины знали, что 
они драгоценны для Иису-
са и поэтому есть цель у Бога 
во всех сферах их влияния. 
Я молюсь, чтобы у нас был 
миллион женщин, ежеднев-
но молящихся по молитвен-
ному календарю ПА. Было 
бы хорошо иметь новые ви-
део и аудиозаписи онлайн для 
следующего поколения жен-
щин-слушателей и женщин-
наставниц. Может быть, даже 
библейский институт для 
женщин, где они могут ска-
чать и послушать уроки для 
более глубокого укоренения 
в Писании.

Бог продолжает писать и мою 
историю. Поэтому я в ра-
достном ожидании встречи 
с различными женщинами, 
с самыми разнообразными 
историями жизни. ПА и ТМР 
уже десятилениями влияют 
на мир, и я рада присоеди-
ниться к такому сильному, 
посвящённому и преданному 
Богу коллективу в планирова-
нии будущего.

Я молюсь теперь 
каждое утро, чтобы 

Он сделал меня 
женщиной, которая, 

подобно моим 
наставницам, живёт 

в близости с Ним 
и горит желанием 

помочь другим 
женщинам жить 

в сознании, что мы — 
сокровище Бога.
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Мамина мудрість
— Миколко-о-о! — почув хлопчик 

мамин оклик і поспіхом поклав у відро 
останні декілька картоплин.

Двері відчинилися, і на фоні вечірнього 
сонця з’явилися обриси знайомого силуету.

— Чого ж ти, дитинко, так довго? 
З тобою все гаразд?

— Так, — відповів син, одвернувшись 
до стіни, начебто для того, щоб підняти 
картоплину, що впала. Але це він зробив 
для того, щоб нишком обтерти мокрі від 
розсолу губи. — Так, матусю, в мене все 
добре. Я вже набрав повне відро.

Миколка піднявся по сходинках і пере-
клав його в мамину простягнену руку. 

— Просто я вибирав найбільшу карто-
плю, щоб тобі легше було чистити, — по-
яснив син, не підводячи очей.

Миколчина родина жила у сусідки Тама-
ри, тому що їхній будинок було знищено під 
час бомбардування. Лише острівець напів-
зруйнованої печі нагадував про те, що рані-
ше у них був затишний дім. Миколка скучав 
за татком і своєю просторою кімнатою: те й 
інше забрала в нього нещадна війна…

Улітку Миколка приганяв на колишнє 
подвір’я зграю гусей пастися, а сам вила-
зив на піч і мріяв про майбутнє…

На згарищі розрослись буйні трави. 
Особливо багато було тут кульбаби, яку 
гуси дуже любили. Вони мирно паслися 
і набирали жиру, зовсім не усвідомлюючи 
драматичної ситуації. Птиці було невтям-
ки, чому Миколка, ввечері злізаючи з печі, 
перед тим, як простувати додому, притис-
кав до себе то одну, то іншу й приказував: 
«Ой бідненькі, бідненькі ви мої, безпри-
тульні гусочки!».
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Увечері мама збирала дітей на мо-
литву. Миколка, скільки себе пам’ятав, 
стільки й знав «Отче наш» напам’ять. 
Він любив маленькі вечірні богослу-
жіння. Але цього разу, перш ніж схи-
литися на коліна, ненька сказала:

— Сьогодні, діти, коли ми будемо 
молитися, той із вас, хто зробив щось 
зле, нехай помовчить, коли решта бу-
дуть говорити «Нехай буде Твоя воля 
і на землі, як на небі». Адже той, хто 
засмучує Бога поганою поведінкою, 
не виконує Його волі на землі. А якщо 
не виконує, отже, молитва такої лю-
дини буде не прославленням Бога, 
а ганьбою.

Миколка не зрозумів останньо-
го слова. Але здогадався, що це щось 
дуже зле. «Той, хто робить зло, пору-
шує Божу волю!» — подумав хлопчик, 
і затремтів. Хлопчик похилив голо-
ву, тому що почувся винним. Ніхто не 
знає про його гріх. Але Бог знає! І від 
Нього Миколка не міг приховати свого 
вчинку. Тому, коли всі почали молити-
ся, він не вимовив слів про Божу волю 
на землі. А про хліб просити після того 
якось язик не ворухнувся…

Скінчивши молитву, діти зібрали-
ся вилазити на піч, адже там вони спа-
ли. Всі по черзі вистрибували спочатку 
на ослінчик, а потім на піч. Це зро-
бив і Миколка. Та раптом незчувся, як 
мати вхопила його попід пахви і опус-
тила на землю.

— Миколко, синочку мій милий, 
розкажи-но мені, що сталось. Що ти 
накоїв?

Хлопчик здивовано поглянув на 
матір: звідки вона могла дізнатися? 
Адже ніхто не бачив, як він таємно, на-
бираючи картоплі в погребі, відкрив 
хазяйську бочку з квашеними помідо-
рами і взяв тільки один… Як було всто-
яти проти такого спокусливого арома-
ту?! Миколка і тепер відчував запах 
часнику і кропчику в своєму носі. Він 
любив маму і хотів бути слухняним. 
Але хлопчикові набридло щодня їсти 
тільки одну картоплю. Так хотілось чо-
гось кисленького… Це все він вирішив 
сказати, але вийшло коротке речення:

— Матусенько, я взяв тіль-
ки один — найменший помідорчик. 
Останні слова Миколка вимовив крізь 
сльози.

Матері було шкода, дуже шкода 
своїх напівголодних дітей, але вона ро-
зуміла, що навчити їх страху Божому — 
найважливіше за все.

— Дитинко, зараз ти підеш і пере-
просиш у тітоньки Тамари.

— Але матусю, я вже покаявся!

— Цього не достатньо, синку. По-
трібно ще спробувати виправити свій 
вчинок. Пам’ятаєш, як зробив Закхей?

Хлопчикові подобався цей біблій-
ний герой і подобалось його рішення: 
вчетверо віддати скривдженим. Однак 
тепер хлопчик зрозумів, як це важко. 
Та все ж він пішов до господині.

Миколка повільно переступив по-
ріг, коли у відповідь на його несміли-
вий стукіт почулось: «Можна».

— Ну що, хлопче, заходь, гостем 
будеш! — запросила тітка Тамара.

— Тітонько!

— Що? — перепитала жінка, діс-
таючи казанчика з картоплею і пробу-
ючи виделкою її готовність.

— Простіть мені, я вкрав у вас 
помідорчик, — випалив Миколка, на-
решті зібравшись з духом.

— Ти що, лазив в бочку брудними 
руками?! — вигукнула тітка Тамара.

Хлопчик зіщулився, втягнув голову 
в плечі, наче чекаючи удару. Миколці й 
на гадку не спало, що слід було поми-
ти руки. Тепер він двічі винен: у тім, що 
вкрав помідорчик, і в тім, що зробив це 
брудними руками.

— Простіть, будь ласка!

— Поклич маму! Зараз мені!

Хлопчик, сумно опустивши голо-
ву, повернувся і, волочучи ноги, пішов. 
Біля дверей Миколка мало не впав, за-
чепившись за поріг.

— Ану швидше! — почула дитина 
оклик тітки Тамари.

…Мама увійшла разом з сином і, 
ще не переступивши порогу, відразу ж 
несміливо запитала:

— Ви кликали, Тамаро Олексан-
дрівно?

— Так, Маріє! Стара я стала, 
і пам’ять в мене вже не та. Я все забу-
ваю тобі сказати, — казала господиня, 
дивлячись суворо. Раптом її голос за-
гримів, як єрихонська труба. — Щоб 

помідори завжди були на столі, зрозу-
міла? Навіщо вони в погребі? Нехай 
дітки їдять!

— Гаразд, Тамаро Олександрівно!

— І не звертайся так до мене. Яка 
я там Ляксандрівна, я що, бариня?

— Так, так, але ж…

На цьому тітка Тамара обірвала її. 
Мати зрозуміла, що треба йти.

…Миколка вже спав, коли мама 
лягла біля нього. Своєю натрудженою 
рукою вона відсунула неслухняний ви-
хор з дитячого чола, поцілувала його 
і тихенько прошепотіла:

— Бачиш, хлопчику мій милий, як 
добре виконувати Божу волю! Бог — 
Він щедрий! Якщо Він дає, то не один 
маленький помідорчик. Ось так, синку!
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Татьяна, Ровенская обл.

« Здраствуйте, Лариса. Прошло лет 15 с того 
времени, как я написала вам свое первое пись-
мо. Тогда я писала от имени моего младшего бра-
та Ивана. Он очень любил вашу передачу и мы 
вместе всегда слушали «Джерельце», хотя уже не 
были детьми.

Сейчас Иван женат, ему 29 лет. Имеет хо-
рошую жену и 7 деток. Я тоже ваша постоян-
ная слушательница с детства. И очень рада, что 
еще звучит «Джерельце». До этих пор я сохрани-
ла традицию в субботу слушать «Джерельце», но 
уже вместе с семьей: это мой муж Виталий и наши 
4 деток. Стараемся не пропускать. Если я бываю 
занята, тогда муж говорит: «Детки, уже время 
слушать передачу». И все собираемся возле при-
емника, хотя бывает очень плохая слышимость. 
Дети очень любят слушать рассказы, песенки 
и с нетерпением ждут следующей субботы, чтобы 
услышать продолжение рассказа. Пусть вас Бог 
благословит, вы делаете большое дело! Хотелось, 
чтобы для «Джерельца» выделялось больше вре-
мени. Мы живем в селе, но церковь у нас боль-
шая — 458 членов церкви. Вот и все, что хотела 
написать».

Ирина, Хмельницкая обл.

«Меня зовут Ирина. Я ваша слушательница уже 
более 10-ти лет. Раньше слушала ваши программы по 
местному радио, но была очень плохая связь, поэтому, 
когда узнала о вашем проекте «радиоприемник с ми-
крокартой», то сразу приобрела его. Он стал для меня 
настоящим сокровищем! Ведь теперь могу слышать 
Слово Божье дома, на работе и в любое время суток. 
А мой муж придумал еще лучше: вставляет микрокар-
ту в мобильный телефон и слушает по дороге на работу.

Мы очень благодарны вам за благословенный 
труд, за прекрасно подобраны проповеди, пение, сти-
хи, рассказы людей, интересные актуальные темы. Для 
меня они всегда были и есть большой духовной по-
ддержкой, особенно в трудное время, когда я терпела 
притеснения со стороны неверующих родственников. 
Моя любимая передача — «Голос Вечной Любви».

ІЗ ПОШТОВОЇ
Галина, Черкасская обл.,

«Позвольте рассказать историю об одном слушателе. Он не-
верующий. Я посещала его в больнице. Он страдал остеомиели-
том: имел больную ногу. Поэтому фактически он «жил» в боль-
нице. Когда мы познакомились с ним и разговорились, оказалось, 
что в больнице он слушал ТМР, в частности, передачу «Это твоя 
жизнь». Мужчина поделился своими впечатлениями от переда-
чи: «Ведущая говорит искренне, проникновенно. Приятный го-
лос. Когда так говорят о Боге, хочешь не хочешь, а веришь». Хрис-
тианские передачи — это единственный для меня источник, чтобы 
поддерживать «веру от слышания». Эти программы были для него 
большой поддержкой в сложное время.

Еще один слушатель — пожилой мужчина, у которого я жила 
на квартире. Сам он — знаменитый художник, но неверующий че-
ловек. Компьютера у него нет, телевизор смотреть — глаза бо-
лят. Поэтому он слушал по радио христианские передачи, в том 
числе и «Это твоя жизнь». Поскольку он — творческий человек, 
он любил слушать тексты и песни духовного содержания. Он поде-
лился со мной, что передача ему очень нравится и для него, как для 
одинокого человека, является большой поддержкой. Сама я тоже 
люблю слушать ваши передачи. Спасибо за ваш труд и желаю Бо-
жьих благословений».

Мария, Одесская обл.

«…Я очень люблю ваши передачи, они всегда новые и актуальные. 
Когда душевные раны кровоточили, то Бог через ваше слово обра-
щался ко мне и лечил мои раны. Хочу рассказать случай 30-лет-
ней давности. В нашей семье было четверо детей. Две девочки и два 
мальчика. Вторая дочь болела с 1982–1985 г. Диагноз — лейкоз.

Был воскресный день в конце февраля 1985 г. Муж пошел 
в церковь со старшей дочерью. Я осталась дома с тремя меньши-
ми, так как все плохо себя чувствовали. Дочь уже была очень боль-
ной, мальчики температурили. На душе такая тяжесть была, как 
будто весь ад сошел в этот день к нам в дом. Я много плакала, про-
сила у Бога помощи. И в один момент, где-то к 5-ти часам вече-
ра, я нажала кнопку приемника. Передача уже шла. Ярл Николае-
вич Пейсти говорил слова: «Дорогая душа! Я вижу, что ты сидишь 
дома с детьми и плачешь, что не можешь быть в церкви, участво-
вать в служении. Дорогая душа, не плачь. Воспитай детей для Гос-
пода — это будет твоя награда». Для кого же были сказаны эти 
слова? Конечно для меня. Я еще немного поплакала, но это были 
слова утешения. Камень, который был на душе, упал. А 14 марта 
8-летняя дочь ушла к Господу.

Слава Богу за Его утешение. Теперь этим утешением делимся 
с другими. Было еще много случаев, когда получали ответ от Бога 
через ваши передачи. Они утешают, обличают и наставляют нас. У 
нас в селе многие слушают передачи ТМР, но еще к Богу не при-
шли. Молимся об этом».
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Екатерина

«Вы — замечательные сеятели! Мой друг, который недавно 
покаялся, постоянно слушает ваши программы, это для него боль-
шая радость. Хотя никогда в жизни, все свои 60 лет, он не любил 
радио. А теперь любит и очень радуется вашим программам. Они 
помогают ему расти в Боге. Спасибо вам от него. И от меня тоже 
огромное спасибо. Я домохозяйка, в декрете. Иногда, когда ребе-
нок болеет, не могу посетить домашнюю группу или церковное со-
брание, но, благодаря вашим программам, я всегда чувствую по-
ддержку и ободрение. У меня к вам два вопроса. Первый — как 
можно приобрести книгу «Ты — Мой». И еще хотела бы узнать 
адрес одной героини — Натальи Деминой. Хочу ей написать. Спа-
сибо вам огромное за работу…»

Валерий, Харьковская обл.

«Все темы ваших передач очень актуальны 
и доступны к пониманию, если человек 
заглядывает в Евангелие. Черпаю много хороше-
го и правильного для жизни. Моя вера с вашей 
помощью только укрепляется, потому что полу-
чает правильные Божьи подтверждения. Я раду-
юсь, что понимаю Бога правильно, а значит иду по 
тропинке спасения».

Борис, Винницкая обл.

«Спасибо за новые проекты, за ваше стрем-
ление дополнить христианский радиоэфир 
новыми содержательными, интересными радио-
передачами, которые укрепляют нашу веру, по-
могают более глубоко познавать волю Божью 
для нашего освящения».

Роман и Галина, Черновицкая обл.

«Помню день, когда Господь коснулся моего 
сердца через ваши передачи. Я очень благодарен 
Иисусу Христу, за то, что Он сделал в моей жиз-
ни, что Он освободил меня от лжеучения. В про-
шлом году Иисус дал мне прекрасную жену, 
а в этом году — сыночка. Ваши передачи несут 
людям живое Слово правды, и мы с женой слу-
шаем эти передачи: через них Господь нас укре-
пляет в вере. Мы молимся о вас. Больше всего 
нам по сердцу передачи «Через Библию к Живо-
му Богу» и «Человек и вечность».

Ирина, г. Киев

«Моя мама слушала ТМР еще в советское время. Ее дедушка 
был старообрядческим священником. Одна верующая сестра по-
знакомила маму с Богом и пригласила ее в церковь. Когда мама 
побывала на служении, то сказала: «Я отсюда не выйду». Позже, 
по молитвам Бог сделал маме подарок: я и два моих сына покая-
лись в один день. Мы тоже слушали ТМР, ловили эту волну. Кста-
ти, я приобрела приемник с микрокартой для сына. Он в востор-
ге. Качество очень хорошее. Радио приводит многих людей к Богу. 
Всегда не хватает духовной пищи, а с помощью христианского ра-
дио мы ее получаем».

Светлана, Николаевская обл.

«Благодаря вашим передачам я лично узнала об Иисусе. Благодаря 
вашей поддержке, узнавала больше о Боге и возрастала в вере. Не имея 
церкви, вы были моей духовной семьей. Не могла прожить и дня, чтобы 
не послушать ваши передачи. Когда искала ответ, часто получала его 
у радиоприемника. С вами и плакала, и смеялась. Благодаря вашим мо-
литвам, Господь привел меня в церковь, где я с мужем и детьми учусь слу-
жить Богу. Спасибо Богу за все».
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Дорогі подруги, я рада вітати 
вас на сторінках журналу 
«Антена»! Уже понад 15 років 

Господь дає можливість тран-
слювати передачу «Жінки надії» 
в Україні. Гадаю, це є великим бла-
гословенням для нас — слухачів 
програми, авторів, ведучих та всіх 
причетних до її створення. Якщо Ви 
стали нашою подругою завдяки цій 
передачі, то знаєте, що із зустрічей 
у колі жінок надії можна довіда-
тись багато відомостей для прак-
тичного життя дружини, матері, 
бабусі, колеги, сусідки… Ми обго-
ворювали теми жіночності, вихо-
вання дітей, стосунків у родині, 
охорони здоров’я, догляду за осе-
лею і господарством. Іноді наші 
гості ділилися своїми розповідями 
про Божу дію у їхньому житті. Ми 
чули істини з Господнього Слова 
такими, як Бог відкривав їх нам, 
жінкам. Ми намагалися переда-
вати вам те, що Господь благо-
словив нас пропустити через свої 
серця. Сподіваємося, Ви отриму-
вали корисні поради для життя та 
мудрі уроки для душі.

Можливо, не всі знають, що «Жін-
ки надії» в Україні були частиною між-
народного «Проекту «Анна». Досить до-
вгий час ми дистанційно співпрацювали з 
закордонною командою сестер, які бага-
то трудилися для того, щоб в ефірі та поза 
ним відбувалися наші з вами зустрічі.

Ми дякуємо Богові за таку співпра-
цю. Особливо вдячні Марлі Спікер як 
засновниці проекту, котра всі ці роки 
власним прикладом і добрим словом 
надихала нас на творчість, відданість 
Господній справі та щирість.

Жінки надії
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«ЗАПАШНІСТЬ»
Олена: Доглядати за декоратив-

ними рослинами — це так радісно! 
У квітах мені подобається навіть не 
їхній вигляд, а насамперед аромат!

Лариса: О, так! Я пригадую запах 
моїх улюблених троянд чи ромашок!

Олена: А пригадай-но, як пахне 
матіола!

Лариса: Це неперевершено! Та-
кий аромат міг створити тільки Гос-
подь! Хоч які б чудові парфуми ви-
найшли люди, ніщо не зрівняється з 
пахощами уранішніх луків чи сосно-
вого лісу! Правда ж, що ми, жінки, 
дуже цінуємо гарні аромати?

Олена: Так. А чи знаєте, подру-
го, що в Біблії сказано про чудову за-
пашність у духовному сенсі? Прочи-
таймо уроки для душі.

УРОКИ ДЛЯ ДУШІ

Лариса: Мені часто доводиться 
чути: християни України вірують не 
в свого, а в чужого єврейського Бога. 
Чи справді це так? Що можна відпові-
сти на цей закид?

Олена: Біблія дає чітку інфор-
мацію про Господа і Його стосунки 

з людьми. Насправді, не певна нація 
вигадала собі Бога-Творця, Якому 
поклоняються християни…

Лариса: До речі, якраз язичниць-
кі народи придумували богів для по-
клоніння. Й це були зовсім не боги, 
а звичайнісінькі рукотворні чи при-
родні ідоли…

Олена: Так. Але якщо говорити 
про стосунки єврейської нації з Гос-
подом, то можна сказати, що, дійсно, 
не євреї вигадали Бога, а Господь ві-
чності, Який існував завжди, вибрав 
цей народ для однієї важливої місії.

Лариса: Місія! Чуючи це слово, 
я уявляю, наче хтось несе дуже цін-
ний предмет і його не можна кинути.

Олена: Щось схоже було з євре-
ями. Насправді ця нація розпочалася 
з однієї сім’ї, навіть, з однієї людини…

Але звернімося до витоків люд-
ської історії. До певного часу Бог мав 
спілкування з першим подружжям. 
Після гріхопадіння Адама та Єви Гос-
подь змушений був обмежити їхній 
доступ до Себе…

Лариса: Людство наповнювало 
землю. Минали покоління. Чоловіки 

Чому я пишу про все в минулому 
часі? Річ у тому, що цикл передач, які 
ми готували спільно з нашими партне-
рами, скінчився. Ми просили Бога по-
казати: яким шляхом рухатись далі?

Зважаючи на добрі відгуки, які 
«Жінки надії» отримали від наших слу-
хачів, ми не плануємо прощатися. Про-
грама залишиться в такому ж форматі, 
якому була досі. Проте тепер ми осо-
бливо потребуємо Вашої допомоги, до-
рога подруго. Насамперед моліться, 
щоб Господь давав нам нові теми для 
зустрічей, і щоб вони всебічно нас збу-
довували. Крім цього, ми бачимо саме 
Вас потенційною учасницею передачі. 
Якщо Ви напишете нам про свої духов-
ні роздуми, про шлях до Бога або про 
Господню дію у Вашому житті чи в долі 
своїх близьких, ми обов’язково це ви-
користаємо у програмі. Також ми від-
криті до того, щоб зробити аудіозапис 
цікавих свідчень у Вашій місцевості.

Хоч як би стелилися наші дороги, 
ми раді, коли вони пересікаються на 
станції «Жінки надії». Нехай наша на-
дія на Бога буде неперервною! Не май-
мо жодних сумнівів у Господі! Даруймо 
одна одній усмішки та підбадьорення.

Сьогодні ми дещо приготували для 
Вас. Чи любите Ви квіти? Я впевнена, 
що так! Кожна жінка любить, коли їй 
дарують бодай скромний букетик. Хоча 
неможливо це зробити через журнал, 
ми придумали інший спосіб переда-
ти Вам «Господні пахощі» — Його ві-
домості про Себе. Ви вже чули про це 
в одній з передач, коли ми розповідали, 
як краще доглядати квіткові рослини. 
А тепер — уроки для душі. Продовжен-
ня теми читайте на цих сторінках. Будь-
те Христовою запашністю!

З молитвою про Вас,

Лариса Мельник

Жінки надії
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і жінки виявляли свою гріховність, 
успадковану від Адама, в різних пога-
них вчинках. Найгидкішим перед очи-
ма Творця було те, що люди вигадува-
ли собі божків, яким поклонялися. Це 
були або зроблені з дерева чи каменю 
речі, або природні тіла чи явища.

Олена: Можна тільки уявити, на-
скільки такі дії ображали Бога! Він дав 
людям усе потрібне — дощ, сонце, ві-
тер, трави, дерева і тварин. Однак люди 
не дякували за це, а натомість обира-
ли собі для поклоніння ті ж сонце, ріку, 
гору, витесували ідолів з дерева чи мо-
лилися до якихось тварин.

Лариса: Це абсурдно! Але так було 
в минулому, й так відбувається і те-
пер. Навіть сьогодні люди шукають по-
клоніння не Богові, а Його творінню. 
Кам’яні статуї, місяць, корова, останки 
впливових предків — чого тільки не ви-
находять ідолопоклонники!

Олена: У певні історичні часи 
з’являлися навіть вожді, котрі заяв-
ляли про свою божественність і вима-
гали поклоніння. І їм усі змушені були 
коритися.

Лариса: Навіть у наш час дехто вва-
жає, що потрібно по-особливому вшано-
вувати якісь древні реліквії, пам’ятки ми-
нувшини чи визначні природні об’єкти. 
Але наскільки жалюгідно все це виглядає 
як предмет людського сподівання! На-
скільки немічними та безсилими є ці речі 
в порівнянні з живим Всемогутнім Богом, 
який Сам є Життям і Джерелом життя 
для свого творива. Що може зрівнятися 
з Творцем Усесвіту?!

Олена: Й от, Божий план був та-
ким, щоб довірити одному народові зна-
ння про Себе. Першим представни-
ком богообраного народу став Авраам. 
Цей пророк догодив Богові своєю вірою 
в Нього — живого Творця. Віра Авра-
ама була випробувана, і він виявився 
твердим у своїй надії на Господа.

Лариса: Від Авраама пішли поко-
ління його нащадків. Для них Бог дав за-
кон, який регламентував їхній побут і всі 
сфери життя. Але найголовнішим у за-
коні було зберігати віру в справжнього 
Господа, передавати з покоління в по-
коління знання про Нього, поклонятися 
Йому визначеними способами.

Олена: Насправді євреї не були 
кращими за інші народи. Вони так само 
грішили, часто ухилялися від віри Авра-
ма — свого прабатька. Апостол Павло, 
котрий теж був євреєм, через сотні ро-
ків в Посланні до римлян напише про 
своїх одноплемінників: «Вони ізраїль-
тяни, що їм належить синівство, і сла-
ва, і заповіти, і законодавство, і Бо-
гослужба, і обітниці…». Хоча євреї не 
були кращими за інші народи, однак від 
Господа мали великий привілей. Пав-
ло пише про цей привілей: «… Що має 
більшого юдей?…Багато, на всякий 
спосіб, а насамперед, що їм довірені 
були Слова Божі». (Рим.3:1,2).

Лариса: Отже, нести Слово Гос-
подне, мати знання про справжнього 
Бога — це велика місія єврейського на-
роду. Він мав пронести це крізь віки, не 
забруднившись ідолослужінням.

Олена: Чи означає це, що представ-
ники інших націй не могли перебувати 
в громаді євреїв?

Лариса: Зовсім ні! Й інші племена 
мали на це право, але лише тоді, коли 
приймали віру в живого Бога і викону-
вали всі належні обряди. Отже, саме 
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 Спасителя світу, пророцтва про прихід 
Якого були записані в Біблії задовго до цієї 

події, народила єврейська дівчина Марія. 
Й ось за часів Павла та інших апостолів 

виконалося це пророцтво. Свого часу Бог 
пообіцяв Авраамові: «… Всі народи землі 
будуть потомством твоїм благословляти 

себе через те, що послухався ти Мого 
голосу» (Бут. 22:17,18). Звісно, що йдеться 

про благословення в імені Христа, про 
прихід Якого в майбутньому почули ще 

перші люди Адам та Єва.
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віра була підставою для того, щоб бра-
ти участь у Господній місії, яку Творець 
визначив для Свого народу.

Олена: Є ще одна перевага єврей-
ської нації. Вона теж базується не на до-
стоїнствах цих людей, а на Божій вір-
ності їхньому предкові Аврааму. Павло 
навчає про це: «Їхні й отці, і від них же 
тілом Христос, що Він над усіма Бог, 
благословенний, навіки» (Рим.9:4,5).

Лариса: Так, Спасителя світу, про-
роцтва про прихід Якого були записані 
в Біблії задовго до цієї події, народила 
єврейська дівчина Марія. Й ось за часів 
Павла та інших апостолів виконалося це 
пророцтво. Свого часу Бог пообіцяв Ав-
раамові: «… Всі народи землі будуть по-
томством твоїм благословляти себе че-
рез те, що послухався ти Мого голосу» 
(Бут. 22:17,18). Звісно, що йдеться про 
благословення в імені Христа, про при-
хід Якого в майбутньому почули ще пер-
ші люди Адам та Єва.

Олена: Ви можете запитати: як уся 
ця інформація стосується нас? Більшість 
з нас не належить до єврейського народу…

Лариса: Річ у тому, що кожен наш 
сучасник може отримати благословення 
в Ісусі, Божому Сині, Котрий дві тисячі 
років тому втілився серед юдеїв. Однак 

багато з них не прийняли Його як Гос-
пода. Зате Месія дозволив приходити до 
Себе як до живого Творця всім іншим 
народам, які на той час цілковито були 
язичниками. У Другому листі до корин-
тян апостол Павло відкриває цінну іс-
тину: «А Богові подяка, що Він постійно 
чинить нас переможцями в Христі, і за-
пашність знання про Себе через нас ви-
являє на всякому місці!» (2Кор. 2:14).

Олена: Ви звернули увагу на слово 
«запашність»? Воно вжите у фразі «за-
пашність знання про Себе».

Лариса: Отже, Господь каже, що 
Він виявив нам, християнам, як ко-
лись євреям, «запашність знання про 
Себе». Запашність — духмяність, при-
ємні пахощі.

Олена: Духмяність знань про Бога! 
Це щось дуже гарне та цінне, якщо 
Господь порівнює відомості про Себе 
з приємним ароматом. Запашність — 
це й подарунок, і довіра. Це, справді, 
велика місія, яка тепер уже лежить на 
тих, хто є Христовими послідовниками.

Лариса: Однак слово «запашність» 
ужите не тільки щодо знань про Гос-
пода, але й стосовно самих християн. 
Павло продовжує: «Ми бо для Бога 
Христова запашність серед тих, хто 

спасається, і тих, які гинуть, для одних 
бо смертельна запашність на смерть, 
а для других запашність життєва в жит-
тя» (2Кор.2:15–16).

Олена: Місія передавання Божих 
істин триває. Ми — її носії та виконав-
ці, якщо йдемо за Ісусом Христом.

Лариса: Не всі сприймають істи-
ну про те, що Христос — справді Син 
Божий, Який помер за наші гріхи і во-
скрес, щоб ми жили вірою в Нього. Для 
когось ця істина є спасінням, а для ін-
ших — осудом за невіру. Ми молимося 
про те, щоб кожен, хто читає ці слова, 
був Христовою запашністю, духмяніс-
тю — тобто, людиною, яка, виконую-
чи волю Бога й слідуючи Його дорогою, 
є добрим свідченням про Господа для ін-
ших. Помолімося.

Олена: Боже, ми славимо тебе за 
Твоє чудове керівництво — Ти довірив 
знання про Себе Своєму народові. Ти 
вів його, і був вірний Своєму заповітові. 
Тепер Ти відкрив шлях до Себе всім лю-
дям, усім народам. Дякуємо за цей при-
вілей — бути запашністю для Тебе через 
Ісуса Христа. Тримай нас у вірі, любові 
та надії на вічність з Тобою. Амінь!

Боже, ми славимо тебе за Твоє чудове керівництво — Ти довірив знання про Себе 
Своєму народові. Ти вів його, і був вірний Своєму заповітові. Тепер Ти відкрив шлях до 
Себе всім людям, усім народам.



***
Три троянди різнокольорові –
Віра, надія і любов –
Ожили у кожнім моїм слові,
В моїм серці оселились знов.
З ними в серці радість оселилась,
Стало в ньому затишно і світло.
А душа співала й веселилась:
Говорила я з Господом в молитві.
Три троянди різнокольорові
Сам Господь мені подарував.
Завдяки Його пролитій крові
Я спасенним і щасливим став.
Я тепер співаю дні і ночі,
Я тепер не можу не співать.
Господа прославити я хочу
За спасіння, милість, благодать.

Любов Маринчук

***
Мій Боже, єдиний, коханий,
До Тебе жадання моє,
До Тебе приходжу я зрання,
Ще тільки–но сонце встає.
Тобі я подяку складаю
За милість Твою і любов,
За вічне життя і спасіння,
За Твою пречистую кров.
Тебе я прославить бажаю
В земному своєму житті,
Тебе я так палко кохаю,
Ціную слова пресвяті.
Мій Боже, подай мені сили,
Щоб вистоять у боротьбі,
Щоб вірною буть до могили,
Завжди довіряти Тобі.
На Тебе надію складаю,
Тобою у вірі кріплюсь,
З Тобою я день зустрічаю
Й нічого уже не боюсь!

Тетяна Поліщук

***�

Баба Надя, для внуків – бабуся –
Ось так я тепер зовуся.
А ще відколи я, Боже, з Тобою,
В церкві називають мене сестрою.

Лице моє рясно вже зморшки покрили,
А тіло щоденно полишають сили:
Безпомічна старість висить вже на носі
(Боже, я про неї не думала досі).

Прала, білила чи дрова рубала – 
Ніякої втоми я не відчувала.
Правда, ще й нині, коли я працюю,
Твою поміч, Господи, постійно я чую.

Ось здається, сили вже зовсім немає,
Враз відчую, Боже: Ти допомагаєш.
Коли грядки полю, в хаті прибираю,
Тебе, добрий Батьку, постійно благаю

І молюсь до Тебе: «Пошли мені сили,
Щоб ноги тримали, а руки робили».
Я вклоняюсь низько імені Твоєму.
Пребудь Святим Духом у серці моєму,

Навчай у покорі все, Боже, сприймати,
Лиш Тобі служити, Тебе шанувати.
Я дякую, Боже, що ти є на світі,
Що Ти всіх нас любиш, що ми – Твої діти,

Що Ти – наш всесильний і люблячий Батько.
Нам без Тебе, Боже, було б дуже важко».

Ольга Денисова
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Кожна з нас рано чи пізно стикається з про-
блемою високих вимог до себе та інших. Нас 
створено за образом Божим. Ми можемо 

уявити собі, що таке досконалість та доверше-
ність, і ми їх прагнемо. Але, через нашу гріховну 
природу і себелюбство, ми не здатні досягти 
досконалості. Цей факт не буде нас засмучувати, 
якщо ми ґрунтуватимемо свою самооцінку на 
любові Господній до нас. У книзі «Жити з люди-
ною, котра завжди і в усьому домагається доско-
налості та довершеності» доктор Девід Ступ пише 
про відразу й апатію до посередності, яка про-
никає в кожну сферу нашого життя. Ми бажаємо 
мати досконалі подружні стосунки з досконалим 
чоловіком, досконалою жінкою. Ми також хочемо 
бути ідеальними батьками, прагнемо виховати 
дітей, котрі нічого не вимагатимуть від нас і роби-
тимуть усе правильно… Звісно, це означає, що ми 
самі повинні бути ідеальними, досконалими.

А ЯКЩО 
У МЕНЕ 

НІЧОГО НЕ 
ВИЙДЕ?
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Ми хочемо мати ідеальні зуби, ідеальну шкіру, ідеальну 
вагу та ідеальне здоров’я. Ми мріємо, щоб у сім’ї, країні й у сві-
ті був мир — усе в ідеальній гармонії.

Єдиним шляхом доведення, що ми чогось варті, є прагнен-
ня бути досконалими. Так ми вважаємо тоді, коли наше почуття 
самоповаги не ґрунтується на Христі. Якщо ми оцінюємо себе 
лише на основі намагання бути ідеальними, ми не досягнемо 
мети. Не важливо, наскільки хорошими ми є — нас поглинуть 
розчарування та зневіра, бо істина полягає ось у чому: жодна 
людина не може бути досконалою у всіх сферах життя. Іноді ми 
будемо розчаровувати наших чоловіків. Інколи виявлятимемо 
нетерплячість та роздратування до дітей. Наші квартири не за-
вжди будуть ідеально прибраними. Ми припускатимемось по-
милок, які не можливо проминути. Навіть якщо ми докладаємо 
всіх зусиль, щоб бути ідеальними, ми все ж будемо недоскона-
лими. Тільки в ситуаціях, у яких виявляється наша недоскона-
лість, ми починаємо розуміти чудову істину: ніхто з нас не є іде-
альним. Лише Бог досконалий, а ми — просто люди. Гонитва 
за довершеністю є причиною боротьби багатьох жінок із низь-
кою самооцінкою.

До вашої уваги — уривки з листів однієї мудрої матері та її 
дочки, котра свого часу навчалась у коледжі. Дівчина Стефанія 
боролася саме з цією проблемою: вона силкувалась бути цінною 
завдяки спробам у всьому поводитись ідеально. Стефанія надто 
відповідально ставилась до навчання. Але коли складала остан-
ній іспит, дістала не відмінну, а добру оцінку. Я особисто вва-
жаю, що Бог дозволив цьому відбутися, щоб дівчина зрозуміла: 
не варто ставити надто високих вимог до себе і не слід свою са-
мооцінку ґрунтувати на невдачах. Адже для Стефанії добра оцін-
ка стала справжньою трагедією, бо дівчина в усьому намагалася 
бути ідеальною. Ось що написала студентка у листі мамі:

«Дорога мамусю! Я дуже незадоволена собою. Мій серед-
ній бал нижчий, ніж я хотіла. Я намагалась забути про це, але 
мені так соромно за себе. Я силкувалась вдавати, що оцінки 
мене аж ніяк не хвилюють, але знаю, що це зовсім не так. Я не 
досягла того, чого могла б досягти. Краще б я померла. Мамо, 
я не знаю, як це зробити, але я повинна навчитись не стави-
тись так жахливо до себе і Бога. В іншому разі, я просто не 
зможу з цим жити. Я знаю, що Господь любить мене, однак не 
вірю, що Він відповість на мої прохання. Я не можу бути до-
сконалою. Сподіваюсь, ти серйозно поставишся до мого листа. 
Будь ласка, допоможи мені. Порадь, що робити. З любов’ю, 
Стефанія».

Мама Стефанії була мудрою, а крім того, віруючою, жін-
кою. Тому вона дала добрі поради своїй доньці. Ось що мама 
написала:

«Дорога Стефаніє! Я ціную твою щирість. Ти щиро праг-
неш знайти відповіді на питання, які тебе тривожать. Ти маєш 
рацію — важливо, щоб ти знайшла відповіді на свої сумні-
ви, чому тебе турбують саме такі думки і чому ти зазнаєш та-
ких труднощів. Я не знаю відповідей на всі твої запитання, але 
вдячна, що дозволила спрямувати тебе туди, де ти зможеш зна-
йти відповіді сама».

Бог говорить 
усім нам: «Дитино 
моя! Ти моє чудове 
творіння. Вір у те, 

що Я люблю та 
ціную тебе. З Моєю 
допомогою в тебе 

все вийде!»
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А далі у своєму листі мама проциту-
вала Стефанії фрагмент книги Глессера 
«Реальність терапії». Автор книги го-
ворить про те, що ми всі маємо потре-
бу в двох речах: любити і бути улюб-
леними, почуватися цінними. Мама 
писала: «Я не вважаю, доню, що ти 
маєш проблеми з першим — тобто, 
з любов’ю до інших. Ти, безперечно, 
знаєш, як любити людей, ти докладаєш 
усіх зусиль до цього. Але друга пробле-
ма в тебе є. Мені здається, ти не почу-
ваєшся цінною. Стефаніє, ми зазвичай 
оцінюємо себе двома способами. Пер-
ший — такий. Ми ставимо перед со-
бою певну мету, а потім сприймаємо 
себе відповідно до того, як досягли цієї 
мети. Якщо ми зазнаємо невдачі — ми 
картаємо себе і розчаровуємось. Але 
деякі завдання, Стефаніє, ми зможе-
мо виконати тільки з роками, набувши 
життєвого досвіду.

По-друге, доню, ми оцінюємо себе, 
посилаючись на те, що думають про нас 
люди, як вони сприймають нас. Одна 
з причин, чому дівчина хоче зустріча-
тись із хлопцем — це довести собі, що 
вона приваблива. Але правильне розу-
міння своєї гідності має Ґрунтуватись 
перш за все на тому, як Бог сприймає 

нас, що Він думає про нас. Стефаніє, на 
Господню думку ми можемо спирати-
ся тоді, коли від нас усі відмовляються, 
коли нас усі засуджують. Подумай про 
таке: ти — неповторна. На світі немає 
і не буде такої, як ти. Бог дав тобі жит-
тя саме в цей період історії й помістив 
тебе саме до цієї місцевості, у якій зрос-
таєш і живеш. Господь знав про тебе ще 
до створення світу. В Біблії, у Посланні 
до ефесян Бог каже нам: «Бо в Ньому 
[Христі] вибрав нас раніше від створен-
ня світу» (Еф.1:4). Стефаніє, Господь 
створив нас, якими ми є і любить нас 
саме такими. Для Нього важлива не 
наша досконалість, а наше щире ба-
жання прагнути до Нього, ставати схо-
жими на Нього та прославляти Його».

Мама дала дочці мудрі поради. 
Справді, Господь і Його точка зору ма-
ють бути в нас на першому місці. Ска-
жу більше: бути переконаним, що люд-
ська думка важливіша за Божу — це 
гріх. Адже люди можуть помилятися, 
несправедливо нас засуджувати, роби-
ти про нашу поведінку помилкові ви-
сновки. Моя подруга на ім’я Ганна роз-
повіла про свою колегу, котра завжди 
наполягала: Ганна неодмінно повинна 
звертати увагу на її думку. Але, якщо 

людська думка не збігається з думкою 
Божою, нам варто зважати саме на Гос-
подню точку зору. Божа думка — най-
справедливіша. Так ми почуватимемось 
вільно й радітимемо безумовній Господ-
ній любові, Божій милості, які компен-
сують всі наші вади і дарують нам вну-
трішню свободу. Господнє ставлення 
нас допомагатиме нам спокійно сприй-
мати свої невдачі, свою недосконалість. 
Божа думка допомагатиме нам казати: 
в мене все вийде! Апостол Павло пише: 
«Я все можу в Тім, Хто мене підкрі-
пляє, в Ісусі Христі» (Фил. 4:13).

Бог говорить усім нам: «Дитино 
моя! Ти моє чудове творіння. Вір у те, 
що Я люблю та ціную тебе. З Моєю до-
помогою в тебе все вийде!».

Наостанок лишаю вам ще два вірші 
з Біблії, Євангелії від Івана, 1 розділу:

«А з Його повноти ми одержали всі, 
а то благодать на благодать. Закон бо 
через Мойсея був даний, а благодать та 
правда з’явилися через Ісуса Христа» 
(Івана 1:16–17).

Нехай ці вірші подарують вам надію 
жити Божою благодаттю у недоскона-
лому світі.

Олеся Василенко

Господь створив нас, 
якими ми є і любить 

нас саме такими. Для 
Нього важлива не наша 

досконалість, а наше щире 
бажання прагнути до 

Нього, ставати  
схожими на Нього та  

прославляти Його
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Жены-христианки и неверующие мужья — явление весьма 
распространенное на протяжении всей истории христиан-
ства. Может ли жена относиться к неверующему мужу как 

к главе семьи? Что значит быть покорной мужу? Как следует посту-
пать женщине, имеющей неверующего мужа, чтобы способствовать 
его обращению ко Христу? На эти и другие вопросы отвечает жен-
щина-христианка, у которой был неверующий муж. Знакомьтесь.

Меня зовут Антонина. Я родилась 
в православной семье. У меня трое детей, 
муж военный, я по образованию эконо-
мист, сейчас уже на пенсии. 16 лет назад 
произошла моя первая встреча с Господом. 
У нас с мужем тогда было все — 4-ком-
натная квартира, машина, дача. Но в по-
следние годы отношения стали ухудшаться: 
муж часто приходил выпившим, а я выби-
валась из сил — дети, работа, дом. Я была 
хозяйкой: всем управляла, мужу указы-
вала что делать и не забывала спраши-
вать о зарплате. А об уважении, внимании 
к мужу и речи не было — мне было всегда 
некогда. Старшая дочь вышла замуж, по-
явилась внучка. Она родилась с врожден-
ной патологией. И начались хождения по 
врачам. Я стала плохо себя чувствовать — 
бессонница, головные боли, в сердце по-
стоянная тревога. Начала ходить в право-
славную церковь на Пасху, даже пыталась 
исповедоваться, но из этого так ничего и не 
вышло. Выучила наизусть молитву «Отче 
наш…» и каждый день ее произносила как 
заклинание, не понимая смысла. Однажды, 

неся внучку на очередной массаж, соседка 
посоветовала обратиться к женщине-мас-
сажистке, которая жила неподалеку. Я так 
и сделала. Мы познакомились. Когда она 
делала массаж, я, пытаясь отвлечь внуч-
ку, показывая картинки из детской Библии. 
Женщина спросила о моей вере, о том, что 
я знаю о Боге, читала ли я Библию. Разго-
ворились. Она дала мне трактаты и пригла-
сила на домашнюю группу. Занятия прово-
дил пастор. Когда я пришла впервые, меня 
поразило, как просто эти люди говорили 
о том, что написано в Библии. Я ведь тоже 
ее пыталась читать и ничего не поняла. 
Приблизительно на пятом занятии, когда 
все молились по очереди, мне показалось, 
что если я сейчас не покаюсь перед Бо-
гом, у меня земля уйдет из-под ног и я умру. 
Я закричала: «Подождите, дайте мне помо-
литься!» Я просила у Бога прощения, кри-
чала, что не хочу больше так жить… После 
меня помолился пастор. И я почувствова-
ла в сердце абсолютный покой. Моя душа 
примирилась с Богом. Это было первое 
чудо в моей жизни.

Мой неверующий муж сначала наблю-
дал за мной, даже слушал, ведь это для него 
было чем-то новым. Но когда он узнал, что 
я встречаюсь с баптистами, возмутился: 
«Ты с ума сошла? Это же секта!» Я пыта-
лась его переубедить, читала места из Би-
блии. Но он был непреклонен. И с тех пор 
начал еще больше пить. Я решила разве-
стись, но хотела сделать это по Слову Бо-
жьему. Начала искать соответствующие 
места Писания. И когда я прочла, что жена, 
имеющая неверующего мужа, который со-
гласен жить с ней, не должна с ним раз-
водиться, не поверила своим глазам. Как 
можно жить с таким мужем? Ответом для 
меня было 1 Кор.7:16: «Почему ты знаешь, 
жена, не спасешь ли мужа?»

У Бога в работе с нами есть все инстру-
менты. Для кого-то нужно остаться вдо-
вой, для кого-то — разведенной, для меня 
нужен был неверующий муж. Только Бог 
знает к кому какой инструмент применить, 
чтобы исправить сердце, сделать из нас тех, 
кого Он хочет видеть.

Однажды, выполняя задание учебного 
библейского курса, который я проходила, 
Бог мне указал на место в Писании: «Вели-
кое приобретение — быть благочестивым 
и довольным.» Это было то, что я никак 
не могла в себе достичь. Смириться — да, 
терпеть — да, любить — тоже да, но быть 
довольной… Мне надо было принять мужа 
таким, как есть. Размышляя об этом, Бог 
указал мне на собственные ошибки и гре-
хи, ведь своим поведением и отношени-
ем к мужу я сама толкала его к выпивке. 
Я приняла это от Бога, и мое сердце напол-
нилось состраданием к собственному мужу. 
Я перестала реагировать на его крики, уха-
живала за ним и постоянно молилась, чтоб 
не прервалась его жизнь без покаяния.

Может ли жена относиться к неверу-
ющему мужу как к главе семьи? Не про-
сто может, но должна, потому что Слово 
Божье говорит, что «мужу глава Христос, 
жене глава — муж». Я тоже приобрета-
ла этот опыт. Мне надо было помочь мужу 
занять то положение, которое предназна-
чил для него Бог. Мне нужно было оставить 
свои притязания на какие-то права и занять 

ЖИЗНЬ С НЕВЕРУЮЩИМ МУЖЕМ
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место помощницы. Мой муж часто оши-
бался, но ведь и я ошибалась. Поэтому Бог 
учил меня принимать решения мужа и со-
глашаться с ними. Когда я подчинялась, 
видя, что решение неправильное, я всегда 
молилась, прося Бога помочь. И Он всегда 
помогал чудесно выйти из создавшегося по-
ложения. Бог всегда посылал помощь и при 
этом учил мужа принимать правильные ре-
шения. А когда я вмешивалась, навязывая 
свое мнение, муж не слышал Бога и в ре-
зультате ничего не получалось. Я посте-
пенно училась давать советы, но решение 
и выбор оставлять за мужем. Правильность 
некоторых его решений, с которыми я была 
не согласна вначале, я увидела позже.

Бог учил меня быть покорной мужу. 
Когда я читала в Еф.5:22 «жены, повинуй-
тесь своим мужьям, как Господу», то со-
глашалась, так как считала, что речь идет 
о верующих мужьях. А как быть с неверую-
щими? Как оказалось, им тоже нужно по-
коряться. В 1Пет. 3:1 написано: «Также 
и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, 
чтобы те из них, которые не покоряются 
слову, житием жен своих без слова приоб-
ретаемы были». Когда жена покоряется, 
Бог открывает сердце мужа. Когда я начала 
повиноваться своему неверующему пью-
щему мужу, он сначала смотрел на меня 
с недоумением, сомневаясь. Прошло вре-
мя — и муж начал по-другому ко мне отно-
ситься, даже просить о помощи. Мы тогда 
вместе становились на колени и молились. 
Вернее молилась я по его просьбе.

Иметь сердце сострадающее, любя-
щее, понимающее — вот что Бог хотел до-
стичь во мне. Жена должна сделать мужа 
счастливым, а святым его может сделать 
только Бог. Не говорить надо, не уговари-
вать и проповедовать мужу (это только раз-
дражает), а показывать. Мы ведь сами не 
всегда поступаем так, как говорим, а мужья 
это видят. И это их отталкивает от Бога, а не 
приближает. Задача жены — помочь мужу 
увидеть Христа.

Сегодня мой муж — христианин, Бо-
жий служитель. Когда я поняла, что Бог хо-
чет научить меня любить своего мужа таким 
как он есть, принять его со всеми его недо-
статками, мое сердце успокоилось. Я пере-
стала быть препятствием для Божьей ра-
боты. И Он начал удивительно и довольно 
быстро работать над сердцем моего мужа. 
Однажды под Новый год к мужу приш-
ли друзья с бутылкой, закуской. А он им 
заявил, что пить не будет, поэтому пусть 

уходят. Конечно, друзья удивились, потому 
что муж обычно сам был зачинщиком по-
добных посиделок. Я в это время была на 
работе. Муж рассказывал как он метался 
по квартире после ухода друзей, как кри-
чал к Богу, прося помочь ему измениться. 
Сколько времени он так молился — не-
известно, но после того, как встал с колен, 
муж увидел свет. Он говорит, что, скорей 
всего, свет был в его душе оттого, что Бог 
простил его. Когда муж позвонил мне на ра-
боту и спросил, когда будет богослужение, 
я удивилась, но ответила, не приняв его же-
лание всерьез, ведь я столько раз его при-
глашала, но тщетно. Кроме того, я никак не 
могла поверить, что муж больше не пьет. Я 
все принюхивалась, с трепетом ждала его 
возвращения домой, молясь, чтобы Бог дал 
мне силы пережить, если муж придет пья-
ным. Но нет, он больше не пил, Господь ос-
вободил его. Это было второе чудо в моей 
жизни.

Очень важным является вопрос пра-
вильной расстановки приоритетов. Мне 
было сложно после своего покаяния уста-
новить в доме правильный порядок. Бог 
определил, что сначала — Бог, потом — 
муж, а потом — дети. Конечно, без помо-
щи Господа принять этот порядок крайне 
сложно, ведь не надо говорить, как любая 
мама относится к своим детям. Я тоже всю 
себя отдавала детям, считала их самым 
главным в своей жизни, а муж у меня был 
на последнем месте. А после уверования 
мне надо было все ломать и переставлять. 
Конечно, процесс был чрезвычайно болез-
ненным, учитывая пристрастие мужа к ал-
коголю и, как следствие, скандалы, неспра-
ведливое отношение к детям. Теперь мне 
надо было не бросаться на их защиту, а объ-
яснять, что это мой муж и ваш отец, которо-
му надо подчиняться. Реакция с их стороны 
была разной: и качали головой, и крутили 
у виска, и говорили, что мама сошла с ума. 

А я плакала где-нибудь в укромном ме-
сте и в молитве просила у Бога сил. Я ра-
дуюсь, что приняла тогда Божий порядок 
в доме, потому что дети, хоть и не поддер-
живали меня в то время, сейчас уважают 
своего отца. Он для них — самый дорогой 
человек, они понимают почему он тогда так 
поступал.

Многие женщины оставляют церковь, 
говоря, что их мужья не пускают на бо-
гослужения. Считаю это очень опасным. 
Меня муж тоже не пускал, хотя я всегда 
стремилась к общению с верующими и он 
это знал. Бывало, что вечером запрещает, 
а утром сам напоминает: «Ты же собира-
лась в церковь». И отпускает. Этот вопрос 
очень тонкий: с одной стороны — жела-
ние и стремление быть с народом Божьим, 
с другой — повиноваться мужу. Уверена, 
что жена-христианка может жить свято 
рядом с неверующим мужем. С Богом воз-
можно все.

Когда мой муж пришел к Богу, я дума-
ла, что теперь мы заживем счастливо — 
муж будет меня любить, заботиться обо 
мне. Но я ошиблась. В моей жизни про-
сто начался новый этап: Бог продолжал 
работать над моим сердцем, ведь там еще 
так много потаенных уголков, куда не про-
ник Божий свет. Хочется сказать всем же-
нам: повиноваться мужьям — верующим 
или нет — это не желание мужей, это воля 
Бога. А все, что повелевает нам Бог — бла-
го для нас. Он создал семью и хочет, чтобы 
в ней были прекрасные взаимоотношения, 
а в доме царил Божий порядок: глава — 
муж, а вы — его помощница. Та, кото-
рая всегда рядом, которая всегда на сторо-
не мужа, даже если он ошибается, которая 
всегда любит его, восхищается им, благо-
дарна ему, которая видит не недостатки, 
а прекрасные стороны. Ее сердце всегда 
радуется, глаза улыбаются. Любите своих 
мужей Божьей любовью.
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Неабиякої популярності серед слухачів набув  
проект ТСР «Радіоприймач із мікрокартою». 
Прилад, за допомогою якого можна слухати 

близько 200 передач київської та харківської сту-
дій, отримали вже понад  дві тисячі людей. І попит 
на нього тільки зростає. 

За умовами проекту слухач раз у квартал чи рідше може 
повертати нам свою мікрокарту для завантаження наступного 
блоку програм або ж, на бажання,  одержувати ці передачі на 
новій мікрокарті (стара лишається у її власника). Для заміни мі-
крокарт потрібні добровільні помічники! Очевидно, що це бла-
гословенна праця, хоча й не надто помітна. Як уже було сказа-
но, приймачі мають понад 2 тисячі людей.  Власне, ця кількість 
утричі більша - родичі, друзі, сусіди тих, хто отримав запропоно-
ваний нами прилад, також мимоволі слухають Звістку про спа-
сіння та побожне життя. Тож закликаємо охочих, відгукнувшись 
на цю потребу,  взяти участь у розповсюдженні приймачів із мі-
крокартою! Ви станете повноцінним партнером проповідників 
та авторів передач у поширенні Божого Царства.

Хто може бути  нашим волонтером?
Людина, яка:

— зацікавлена в служінні Богові за допомогою радіо;

— має картридер, ПК та доступ до швидкісного інтернету або 
тільки ПК та картридер (але бажано також і принтер);

— надала керівництву ТСР письмову рекомендацію від пас-
тора церкви про схвалення її участі в цьому служінні.

Що робить волонтер?
1. Отримує від ТСР адреси тих, хто бажає оновлювати мікро-

карту (надалі поповнює свою адресну базу самостійно).

2. Щоквартально протягом 1 тижня скачує з сервера за вказа-
ним ТСР посиланням потрібний блок програм або ж одер-
жує мікрокарту звичайною поштою (якщо не має доступу до 
інтернету). 

3. Копіює матеріал на мікрокарти. 

4. Розсилає користувачам звичайною поштою чи розповсю-
джує особисто.

5. У разі, коли приймач, карта, шнур, батарея тощо пошко-
джені, з’ясовує причину, усуває проблему, якщо це не су-
перечить умовам гарантії, або передає пошкоджені засо-
би в офіси ТСР.

6. Щоквартально звітує ТСР про кількість оновлених мікро-
карт, веде облік користувачів, зазначає дату заміни мікро-
карти, дату лагодження технічних деталей (для контролю за 
гарантійним строком), рух коштів (різницю між пожертвами 
(за наявності таких) і витратами на друк, пересилання, т.ін.).

7. Спонукає користувачів до співпраці з ТСР через молитву, 
відгуки в листах, пожертви.

8. Висловлює пропозиції щодо покращення організації цьо-
го служіння.

Зразок звітного матеріалу:

Прізвище,  
ім’я користувача

Поштова  
адреса, телефон

Дата 
звернення

Пожертви, 
грн Витрати Різниця 

коштів
Петрова Ольга м. Львів, вул. Зелена, 8

097 111-11-11
07.09.16 

(заміна мк)
130

Бульба Тарас м. Київ, вул. Хрещатик, 1/56
066 111-11-11

21.08.16
(пожертва)

100

28.06.16 50 
(друк)

01.10.16 +60

Шановні друзі, помолившись Богові про співпрацю з ТСР, 
станьте нашим партнером та через волонтерське служіння при-
несіть добрий плід для вічності. Щасти вам!

СТАНЬ ПАРТНЕРОМ 
ТРАНССВІТОВОГО РАДІО В УКРАЇНІ!
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«Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем 
призывающим Его в истине» (Пс.144:18). Именно 
этот стих из Библии был очень ярок для меня, 

когда я очередной раз побывала в лагере для людей 
с ограниченными возможностями в Ровенской области. 
Слушая историю за историей, я вдохновлялась Богом, Его 
виденьем, удивительностью и непредсказуемостью для 
каждого человека. Действительно, независимо от того, 
какое у тебя физическое состояние, социальный статус, 
твои задатки и способности – ты важен и ценен для 
Бога.  Ты - Его. Он знает нас по имени! Это сложно оспо-
рить, когда находишься среди людей, которым служат и 
которые служат. 

ГОСПОДЬ
УДИВИТЕЛЬНЫЙ!

В этом лагере я увидела, как Бог близок к каждому человеку. В этот 
раз моя поездка была такой, словно я приехала к давним друзьям, людям,  
которых хорошо знала. Это такая радость в душе - снова увидеть тех, с кем 
беседовала несколько лет назад. Сесть попить чаю, съесть мороженое и 
поделиться тем, как Бог ведет каждого из нас. Общение с этими людьми 
всегда согревает мое сердце. Действительно, как сказал  Антуан де Сент-
Экзюпери, «есть только одна подлинная роскошь -это роскошь общения».

Скоро в ближайших выпусках радиопередачи «Ты-Мой» вы сможете 
услышать невероятные истории людей, чьи жизни изменил Бог. Уверена, 
что вы вдохновитесь этими историями! Иногда у вас будут слезы на глазах, 
иногда  дрожь по коже, а иногда  улыбка. Бог удивительный!

Наталья Ищенко

…независимо от того, какое у тебя физическое состояние, 
социальный статус, твои задатки и способности – ты 

важен и ценен для Бога.  Ты - Его. Он знает нас по имени! 
Это сложно оспорить, когда находишься среди людей, 

которым служат и которые служат.  
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Шановні друзі!

18-19 листопада 2016 року 
ТрансСвітове Радіо та місія «Нові ниви» 

проводять новий цікавий семінар за участю вже відомого вам  
пастора та душеопікуна 

Віллі Діка

Тема заходу:

«Вирішення кореневого обману,  
що завдає емоційного болю людині» 
Унаслідок конфліктів, наруги, різних форм тиску багато людей із раннього дитинства інфіковані брех-

нею. Це впливає насамперед на емоційний стан людини і на ухвалення всіх рішень. На підставі Євангелія 
від Івана 8:32, істина, яку ми пізнаємо в Ісусі Христі, звільняє нас від рабства.

Відвідавши  семінар, ми познайомимося з методом виявлення брехні, в яку віримо, а також тим, як прак-
тично вести людину в молитві до пізнання істини.

Запрошуємо вас узяти участь  
в цьому корисному заході.

Дата: 18-19 листопада 2016 р.

Місце проведення: приміщення церкви  
«Преображення» (Київ).

Реєстрація за тел.: 

098 661 38 78


