
ГНІВ.
ДЕ ВАРТО

ЗУПИНИТИСЬ?



Тих людей, котрі володіють собою, Слово Боже оцінює 

дуже високо. В книзі Приповістей 16:31 написано так: «Ліп-

ший від силача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над собою 

самим, ліпший від завойовника міста». 

Виявляється, навіть високодуховні люди можуть впадати у 

гнів. Відомий нашим слухачам пастор Ел Фрізен розповів таку 

історію про свого батька: «Нас, дітей, у сім’ї було чотирнадця-

теро. У господарстві ми мали два відра з нержавіючої сталі. Ці 

відра нам були конче потрібні. Ми завжди використовували їх, 

коли доїли корів. Я був тоді ще маленьким хлопчиком. Одного 

разу тато заходився доїти корову. Коли відро вже наповнилось до 

краю, тварина раптом наступила на нього копитом. Що сталося 

після цього? Звісно ж, відро зламалося, молоко вилилось. І я 

побачив, як батько щосили (сім разів!) ударив корову по ребрах. 

Це сталося саме тієї миті, коли я ввійшов у хлів. Я ніколи не 

бачив тата таким розчервонілим. Озирнувшись, він вгледів мене 

і мовив: «О, ти тут?..». Я — семирічний хлопчик — був при-

голомшений побаченим. Батько був мудрою людиною, і тому 

сказав: «Знаєш, коли б корова вміла думати так само, як дума-

ємо ми, то вона, мабуть, не повірила б, що ця рука належить 

християнинові. Два удари — ще може бути. Однак сім — це 

вже занадто багато, щоб повірити у це». Давши корові трохи 

сіна і погладивши її бік, тато пішов. Він зробив це заради мене, 

щоб семирічний хлопчик зрозумів: батькова поведінка була 

неправильною, не слід було так гніватися. Ось як вчинив тато. 

Я досі пам’ятаю цей випадок, тому що я завжди дуже поважав 

батька». Справжньою причиною нашого гніву найчастіше є не 

обставина, яка роздратувала нас, а ми самі, наша реакція на неї. 

Чому людина гнівається? Коли гнів не є гріхом? Як опано-

вувати гнів? На сторінках журналу, який ви тримаєте в руках, 

ми спробуємо відповісти на ці питання.

Бажаємо, щоб прочитане принесло Вам користь.

Олександр Чмут,

керівник ТСР в Україні

«Гнівайтеся, та не грішіть, сонце нехай не захо-

дить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте!» (Еф. 

4:26) — ці слова Апостола Павла красномовно свідчать 

про те, що ми, люди (а також і християни), здатні дра-

туватися і гніватися. І це буває дуже часто.
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LinguaDMS — 
масштабна система 
розповсюдження 
християнських 
матеріалів

Інформація, яку розміщено нижче, буде цікавою насамперед для молодих 

слухачів. 

ТрансСвітове Радіо закінчує роботу над створенням так званого цифро-

вого складу християнських програм та іншої корисної інформації. Він має назву 

LinguaDMS і є новим інструментом, за допомогою якого можна перепрофі-

льовувати та розповсюджувати цифрові матеріали: відео-, аудіофайли, фото-

графії, текстові документи. Матеріали цього цифрового складу можуть служити 

контентом для веб-сайтів, мобільних додатків, інтернет-радіо і наземних точок 

мовлення.

Для локального встановлення LinguaDMS не потрібне спеціальне про-

грамне забезпечення чи устаткування. До складу можна отримати доступ за 

допомогою будь-якого популярного веб-браузера. LinguaDMS є у світовому 

центрі обробки даних. Для забезпечення оптимальної доступності й безперебій-

ної роботи цифрового складу передбачено резервні генератори і системи. Фізич-

ний доступ до центру обробки даних жорстко контролюють через біометричні 

механізми безпеки.

«Своїм мовленням ТСР потенційно досягає 3,9 мільярда людей, а 

LinguaDMS може ефективно досягти весь світ», каже міжнародний президент 

ТСР Лаурен Ліббі. «Це інструмент Божого Царства, який може бути викорис-

тано для доставки християнського контенту конкретній аудиторії в будь-яку точку 

земної кулі. Ми фактично зможемо свідчити про Ісуса Христа всьому світові».

LinguaDMS — масштабна система розповсюдження християнських мате-

ріалів, яку можна використовувати для того, щоб дати усім мешканцям земної 

кулі доступ до Христової Євангелії. 

Цікавий факт про ТСР



В разные годы этого человека звали 
по-разному: Иван, Ян, Иоганн, Джон. 
Этот факт еще более усиливает 

интерес к судьбе Джона Беттига — амери-
канца украинского происхождения, многие 
годы плодотворно трудившегося в ТМР. 
Не менее интересна и судьба  его жены 
Альмы, принимавшей активное участие 
в радиоработе. И Альма, и Иван (Джон) 
родились в маленьком украинском селе 
Ровенской области, но встретились годами 
позже, в эмиграции, пережив ужасы войны 
и голода. Предлагаем вашему вниманию 
поистине удивительную историю их жизни 
и служения. 

Джон Беттиг свидетельствует: «Господь вывел 

мою семью из Украины через Польшу и Германию 

и привел в США. Он избавил нас от коммунизма 

и фашизма, помог пережить пребывание в лагере 

для переселенцев, сохранил в годы Второй мировой 

войны и привел в Америку, где мы получили обра-

зование и стали миссионерами».

Иван (Джон) вырос в христианской семье. 

В их доме говорили по-украински, по-польски, 

по-русски. Но даже не этот факт был главным 

достоинством их семьи. Детям с раннего детства 

прививали любовь к чтению Библии и молитве. 

Благодаря этому в 1947 году, уже в Западной Гер-

мании, Иван пригласил Спасителя Иисуса Христа 

в свое сердце. Вскоре юноша принял водное кре-

щение. В возрасте 22 лет Джон оказался в США. 

В 1953 году он был призван в армию. Джон даже и не думал, 

что когда-то станет миссионером и радиопроповедником, что 

будет трудиться для жителей Советского Союза. 

В ноябре 1951 года юная Альма Виттмайер и ее семья 

иммигрировали из ФРГ в Соединенные Штаты и посели-

лись в городе Майлс-Сити, штат Монтана. Некоторое время 

спустя они переехали в Канзас, где Альма поступила в сред-

нюю школу. Ее детские годы также были омрачены труд-

ностями Второй мировой войны. Несмотря на то, что Альма 

была членом церкви, она имела нужду в живых отношениях 

с Богом. Спустя некоторое время, на евангелизационном 

собрании, Альма пригласила Христа в свое сердце. Она дала 

обещание Господу служить Ему в соответствии с Его волей.

С Альмой Виттмайер Джон познакомился после оконча-

ния военной службы. Вскоре парень и девушка, родившиеся в 

Украине, но встретившиеся в далекой Америке, поженились. 

После бракосочетания в 1955г., Джон почувствовал, что Бог 

призывает его к служению. С этой целью он заочно окончил 

курс средней школы при институте ЛаСаль, защитил диплом 

Школы богословия и музыки в г. Гранд-Рапидс, а также 

Господь Господь 
вознаградит вознаградит сторицеюсторицею

Альма и Джон Беттиг
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получил высшее лингвистическое образование в универси-

тете Западного Мичигана. Свободное владение украинским, 

польским, русским, немецким и английским языками позднее 

позволило Джону участвовать в радиослужении.

После учебы в средней школе Альма окончила колледж 

Лейк Мичиган в США.

Впервые о существовании ТМР супруги Беттиг услышали 

в 1964 г. Через 3 года Джон посетил станцию ТМР на ост-

рове Бонайро, а еще через пару лет поехал туда повторно 

вместе с Альмой. Супруги Беттиг почувствовали, что Господь 

призывает их к служению на радио. Желание трудиться для 

Него продолжало возрастать в их сердцах, и в апреле 1970 

г. Джон и Альма подали заявления о приеме на работу в 

миссионерский отдел ТМР. Они были приняты и 

направлены в отдел русскоязычного 

вещания в Монте-Карло (Монако). 

На свое новое служение Джон был 

рукоположен 26 апреля 1970г., а 

уже в мае, сложив с себя обязан-

ности пастора, вместе с Альмой 

приступил к работе на станции ТМР 

в Монако. Там Джон выполнял обя-

занности технического работника, 

редактора, диктора и продюсера 

русскоязычных передач, а также 

оказывал помощь в работе над 

другими программами. В этом ему 

очень пригодилось знание несколь-

ких иностранных языков. 

В 1975 г. Джон Беттиг поехал 

в ФРГ, чтобы наладить связь с 

русскоязычными гражданами, 

начавшими переезжать из СССР в 

Германию. В лагере для эмигрантов 

с Джоном произошла такая исто-

рия. Первому встретившемуся 

человеку Беттиг рассказал о том, с 

какой целью он приехал в ФРГ. Тот 

упал ему на шею и начал плакать. А 

потом сказал: «Брат! Многие годы 

моя семья получала духовную пищу 

из ваших передач. Радиоприем-

ник был нашим собранием, нашим 

проповедником, нашей Библией, нашей духовной пищей. 

А теперь Господь позволил встретить мне одного из сотруд-

ников». Для Джона это была первая встреча с советским 

слушателем после 5 лет труда на радиостанции. Вечером в 

лагере провели богослужение. Когда у эмигрантов спросили, 

слушали ли они ТМР в Советском Союзе, почти все подняли 

руки. Люди говорили, что многие годы радиоприемник был 

их единственным источником Слова Божьего. 

Позднее на встречах с слушателями Джон Беттиг узнавал 

информацию, которую многие годы нельзя было получить 

из писем — КГБ не пропускало их за границу. Трансляция 

программ из Монте-Карло начиналась в 19:30, но ради-

осигнал пересекал 7 временных поясов. Один слушатель 

рассказал: «В нашей местности передача начиналась после 

полуночи. Мы по очереди не ложились спать, чтобы записать 

программу для других родственников». Другой слушатель 

сообщил: «Мы просыпались в 2:30 ночи, чтобы услышать 

получасовые передачи, потому что это была наша единствен-

ная духовная пища». 

После поездки в ФРГ служение русскоязычного отдела 

ТМР значительно расширилось и включало в себя радио-

проповеди, евангелизацию, изучение Библии, консультиро-

вание и подбор новых сотрудников. К 1977 году Джон лично 

подобрал 5 новых сотрудников для работы над русскими 

программами. В 80-е гг. супруги Беттиг работали в студии 

радиостанции «Евангелиумс Рундфунк», западногерман-

ского партнера ТМР. Студия находилась в г.Ветцлар. Под 

руководством Джона при радиостанции был создан отдел 

русскоязычного вещания. В 1987г. 

произошло объединение русских 

отделов в Монте-Карло и Ветцларе 

с переездом всего персонала в Вет-

цлар. В описываемый период вре-

мени Джон отвечал за производ-

ство русскоязычных программ. 

В 1988г. в порядке служебного 

перевода Джон и Альма вернулись 

в США и поселились в штате 

Мичиган. Являясь консуль-

тантом ТМР, Джон знакомит 

церкви с радиослужением, 

подбирает новых миссионе-

ров, помогает в сборе средств, 

готовит сотрудников для работы 

за рубежом. Выступает на мисси-

онерских конференциях, деловых 

встречах, церковных собраниях. 

Много ездит по странам Запад-

ной и Восточной Европы, 

Южной Африки и Северной 

Америки. В России Джон 

Беттиг преподает в библейских 

школах. В Украине — помогает 

создавать новые церкви и строить 

молитвенные дома. Где бы Джон не 

находился, он всегда готов пропове-

довать Слово Божие.

Все эти годы Альма была надежной помощницей мужу 

в его служении. Она участвует в офисной работе, переводит 

корреспонденцию и отвечает на письма. Супруга старается 

сопровождать Джона во всех его поездках. Свое служение 

Альма и Джон Беттиг совершают с радостью и благоговением. 

У супругов — четверо взрослых детей и восемь внуков. 

Старший сын Франк   — рукоположенный служитель церкви. 

Второй сын Гарри — директор вещания ТМР в Европе. Дочь 

Глория и ее муж были миссионерами в Германии, сейчас про-

живают в США. Младший сын Джефф — директор одного 

из отделов библейского колледжа в штате Мичиган.

Вклад Джона и Альмы Беттиг в развитие служения ТМР 

невозможно переоценить. Пусть Господь сторицею вознагра-

дит их благословенный труд на Его ниве. 

приняты и руководством Джона при ради

русскоя

произош

отделов

с переез

цлар. В

мени Д

ство ру

В 

перево

в С

М

та

це

по

ров

готови

за руб

онерс

встре

МнММММММММММММММММММММММММММММММ о

ной

Ю

Ам

Беттиг

Где бы
Джон не 
находился,
он всегда готов 
проповедовать 
Слово Божие
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Согласно источнику World Operation, 

изданному в 2010 году, Пакистан находится 

в самом сердце региона, который менее 

всего достигнут Евангелием. Это вторая по 

величине страна, в которой реже всего зву-

чала Благая Весть. Афганистан — также 

одна из наиболее закрытых для Евангелия 

стран в мире. В Афганистане действует 

48 тысяч мест поклонения, но ни в одном 

из них не провозглашается Благая весть 

Иисуса Христа. В Северной Индии больше 

религиозной свободы, чем в Пакис-

тане или Афганистане, но в этой стране 

по-прежнему очень сложно проповедовать 

Евангелие. Христианские организации не 

в состоянии отправить большое количе-

ство миссионеров в регион, который мы 

называем ПАСИ (расшифровывается как 

Пакистан, Афганистан и Северная Индия). 

Поэтому христианское радиовещание оста-

ется в этих странах очень актуальным. ТМР 

транслирует свои программы в 

регионе ПАСИ на языках местных 

жителей. 

Не так давно начался новый 

удивительный этап работы ТМР 

в этой части мира. У ТМР появилась 

уникальная возможность значительно 

расширить свое служение в регионе 

ПАСИ, после реконструкции передат-

чика и строительства новой антенной 

системы, с помощью которых Евангелие 

будет транслироваться на волнах AM. 

Реконструированный передатчик и новые 

антенны увеличат дальность распростра-

нения радиоволн, сигнал будет покрывать 

территорию размером, как две трети США. 

Представьте, сколько людей услышат хрис-

тианские передачи! АМ-приемники 

очень распространены в регионе 

ПАСИ, их можно купить по низкой 

цене. Исследование аудитории пока-

зало, что 40 процентов афганского 

населения слушает программы 

на АМ-волнах как минимум раз 

в неделю. ТМР желает прине-

сти живую воду Слова Божьего 

в духовную пустыню — регион 

ПАСИ. Молитесь, чтобы миллионы 

там, где нет 
миссионеров

 Афганистан
 Пакистан
 Северная Индия

ВЕЩАЕТ
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жителей Пакистана, Афганистана и Север-

ной Индии, услышав Благую весть, испо-

ведали Иисуса Христа Своим Спасителем. 

Письмо слушателя из Индии:«Мое 

сердце наполнял страх. Я рос в семье, 

находящейся в рабстве суеверий и мифо-

логических верований. Однажды я позна-

комился с христианином, который рассказал 

мне о ТрансМировом Радио. В конечном 

счете, я уверовал во Христа. Эту новость я 

долго держал в секрете, поскольку боялся 

своих близких. Но однажды, после того, 

как услышал проповедь ТМР, я набрался 

смелости и рассказал семье о том, что стал 

христианином. Именно с этого момента 

меня стали преследовать за веру. У меня ото-

брали Библию. Позже ее сожгли. Эти и дру-

гие гонения привели к тому, что я убежал из 

дома. Но в конечном счете Господь открыл 

Свой план относительно моей жизни. Да 

будет прославлен мой Спаситель!». 

‣ Благодарим Бога за то, что Он обес-
печил ТМР-Азия двумя передатчиками 
мощностью 250 тысяч ватт, которые 
будут вести трансляцию из Австралии. 
Они заменили устаревшие передатчики 
мощностью 100 тысяч ватт, рабо-
тавшие из Гуама. Новые передатчики 
предоставят ТМР-Азия возможность 
для цифрового вещания и увеличат 
дальность распространения радиоволн. 

‣ Молитесь о том, чтобы Господь 
продол жал обеспечивать финансовые 
нужды ТМР-Азия.

→ Молитесь о безопасности сотрудников 
ТМР-Азия, распространяющих Библии и 
радиоприемники для помощи пасторам и 
другим людям в духовном возрастании. 

‣ Молитесь о здоровье и духовном 
единстве коллективов ТМР в Азии, 
которые служат Господу и своим 
соотечественникам. 

Письмо китайского 
слушателя сотрудникам 
ТМР-Азия:
«Наша семья — бедна, и, чтобы сводить 
концы с концами, мы продавали свою кровь. 
Вследствие этого мы все заразились СПИДом. 
В 1999 году от болезни умер мой муж. Я 
чувствовала себя иногда лучше, иногда — 
хуже. Часто посещала мысль о том, что мне 
лучше умереть, но Господь не покинул меня. 
Вы поддержали нас в горе, оказали нам свою 
заботу. Ваши программы помогли нам духо-
вно. Наша жизнь изменилась к лучшему. Мой 
внук получил возможность пойти в школу. 
Ваша любовь коснулась наших сердец. 
Искренне благодарим, что поддержали нас в 
самый тяжелый момент жизни». 

ТМР проповедует азиатской 
молодежи в интернете

Интернет- пользователи Азии 

составляют 43 % всего населения 

мира. Из упомянутых 43 % почти 

половина — китайцы. Интернетом 

пользуются 360 миллионов жите-

лей Китая, — а это больше, чем 

все население США. Из этих 360 

миллионов 63 % — младше 30 лет. 

ТМР-Азия ищет пути достижения 

молодежи Благой вестью. Наши 

азиатские коллеги стремятся давать 

ответы на вопросы молодых людей с 

помощью их любимых средств ком-

муникации. Для этой цели ТМР-Азия 

создало 4 веб-сайта. Пользователи 

могут слушать радиопрограммы 

он-лайн, загружать файлы в фор-

мате мр3, изучать английский язык, 

богословие, узнавать другую полез-

ную информацию. Статистика сви-

детельствует, что в 2008-2009 гг. 

пользователи загрузили почти 10 

миллионов аудиофайлов (соответ-

ственно 400 тысяч файлов загружа-

ются ежемесячно). 

Много слушателей написали о 

том, что Бог благословил их через про-

слушивание передач ТМР он-лайн. 

Вот один из таких откликов: «Благода-

рим, что вы приготовили для нас такую 

чудесную духовную пищу. Одна сестра 

во Христе сообщила мне адрес вашего 

сайта. На нем я нашла информацию, 

которую давно искала. Благодарю Гос-

пода за ваши программы. Пусть Бог 

вас благословит!». 

Молитесь о том, чтобы интер-

нет-служение ТМР Азии продолжа-

лось, чтобы наши коллеги находили 

средства для поддержки работы веб-

сайтов, с помощью которых они сви-

детельствуют китайской молодежи 

об Исусе Христе. Благодарность и 

молитвенные нужды: 
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Трояндову есенцію постачають 
із Балканських гір. Але най-
цікавіше те, що квіти слід 

збирати в найтепліші нічні години. 
Збирачі троянд починають свою 
роботу о першій годині ночі, а 
закінчують — о другій. Можна 
подумати, що ними керує якийсь 
забобон, але, виявляється, ні. Вчені 
експериментально довели: аж 40 
% аромату троянд втрачаються при 
денному світлі.Так само відбува-
ється часто і в житті людини: пахощі 
Христові, про які каже Біблія, розли-
ваються довкола неї у найтемніші 
години її життя. «Христові пахощі» 
людина поширює тоді, коли відпо-
відає на зло добром. Першокласник 
Миколка зміг відповісти добром 
хлопчику, який його скривдив. 
Про це ви дізнаєтеся з оповідання 
«Булочка з маслом».

Першокласник Миколка дуже любив 

булочки з маслом. Любив більше за шоко-

ладні цукерки чи морозиво. Хлопчик їв 

одні булочки, й мамі інколи доводилося 

змушувати його їсти кашу. Снідаючи 

вдома, Миколка з’їдав чотири булочки і дві 

ложки каші. Шкільні сніданки йому подо-

балися лише тому, що в їдальні давали 

булочки.Однокласник Миколки, Денис, 

був неслухняним, грубим хлопчиком і, 

до того ж, погано навчався. Він дражнив 

інших учнів, але найбільше йому подо-

балося кривдити Миколку. Хлопчик знав, 

що Миколка — християнин, що він не 

любить обманювати і красти. Йому зда-

валося це незрозумілим і навіть смішним. 

Якось у школі, під час сніданку, Денис ска-

зав Миколці:

— Сьогодні мої батьки рано пішли на 

роботу і я не зміг поснідати. Дай мені свою 

булочку!

— На, візьми. У мене ще є яблуко. 

Хочеш? Миколка віддав Денисові і 

булочку, і яблуко. Його з раннього дитин-

ства навчали бути щедрим.

Наступного дня, зайшовши до класу, 

Миколка почув дивну новину. Хтось вики-

нув до кошика для сміття булочку. Вчи-

телька вирішила дізнатися, хто це зробив, 

і, звісно ж, покарати цього легковажного 

учня. Покарати так: велику перерву учень, 

котрий викинув булочку, мусив відстояти 

в кутку. Наприкінці уроку Денис підійшов 

до вчительки і щось їй промовив. Ніхто 

не знав, що саме він сказав. Ніхто, крім 

нього, вчительки і Бога, від Якого людина 

нічого приховати не може. Коли продзве-

нів дзвінок на перерву, вчителька попро-

сила Миколку залишитися. Не мовивши й 

слова, вона поставила його в куток. Хлоп-

чикові було дуже прикро. Його звинува-

тили в тому, чого він не робив, а той, хто 

був винним, грався на шкільному подвір’ї. 

Але Миколка нічого не міг змінити… 

Він чесно відстояв у кутку цілу велику 

перерву. Хлопчик навіть не з’їв своєї улю-

бленої булочки з маслом. Його душила 

образа. Миколка не міг дочекатися закін-

чення уроків, щоб поділитися своїм горем 

із найкращим другом — мамою. Він знав, 

що матуся зрозуміє його і поспівчуває, 

як ніхто інший. Повернувшись додому, 

Миколка все їй розповів. Вислухавши 

сумну історію, мама сказала:

— Знаєш, синку, ти маєш простити 

цьому однокласникові і любити його, як 

навчав Ісус. Адже Христа також люди 

зневажають. Хтось Його любить, а хтось 

— відкидає. Але той, хто з Ним, завжди 

перемагає…

…Настав час олімпіад та змагань. 

Миколка і його однокласники мали 

брати участь у цих змаганнях. Вони від-

повідально до них готувалися. Довго-

очікуваний день змагань нарешті настав. 

Так вийшло, що Миколка та Денис мали 

бігти довгу дистанцію разом із хлопчиками 

з сусідньої школи. Всі учасники вишикува-

лись і чекали команди.

— На старт… Увага… Руш! — пролу-

нав голос тренера. Спочатку Миколка та 

Денис бігли попереду, але потім, неспо-

дівано почавши шкутильгати, Денис 

упав. Почувши позаду себе тихий стогін, 

Миколка подумав: 

— Нічого, я добіжу до фінішу пер-

шим, а його підніме хтось інший. Моя 

перемога — і Денисова перемога, адже 

ми навчаємось в одному класі… Але ж мед-

сестра далеко звідси, а іншим бігунам — 

не до цього. Вони навіть не звернули уваги 

на бідолашного хлопчика. Що ж мені 

робити? Ісусе, благаю, допоможи!

Врешті хлопчик вирішив повернутися 

і допомогти Денисові підвестися. Миколка 

швидко побіг у зворотному напрямку. Він 

підняв Дениса, і вони повільно пішли у 

медпункт. Денисові стало соромно, що 

він сказав неправду про Миколку, та 

йому бракувало сміливості попросити 

вибачення… 

Коли Денис прийшов до школи, вчи-

телька була не в настрої. Їй було прикро, 

що учень був необережним і вивихнув 

ногу. Вона також сердилася, що Миколка 

не продовжив біг. Хлопчики зірвали зма-

гання. Раптом учителька згадала історію з 

булочкою і почала дорікати Миколці. Не 

витримавши, Денис розплакався. Він під-

вівся зі стільця і крізь сльози розповів все, 

як було... 

Відтоді Денисова поведінка стала 

помітно покращуватися. Змінилося 

ставлення вчительки і однокласників до 

Миколки. А згодом Денис і Миколка стали 

найкращими друзями…

Любі друзі, зло — це руйнівна сила. Воно викликає в нас почуття 
безпорадності. Але ми не безсилі. Апостол Павло дає нам у Біблії чіткі 
вказівки, як правильно на нього реагувати: «Не будь переможений злом, 
але перемагай зло добром!». Він навчав, що ми маємо ненавидіти зло. Не 
потрібно за нього мстити, інакше зло нас переможе. Якщо ж відповідатим-
емо на кривду добром, ми будемо переможцями.

Божа любов сильніша за зло. У найскрутнішу хвилину життя скористай-
мося нею для того, щоб «Христові пахощі» відчули всі навколо.  

Зло — це руйнівна сила. Воно викликає в нас почуття 
безпорадності. Але ми не безсилі. Апостол Павло дає нам 
у Біблії чіткі вказівки, як правильно на нього реагувати: 
«Не будь переможений злом, але перемагай зло добром!»
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ІЗ ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИ

Зинаида, Волгоградская обл., Россия

«С радостью встречаюсь с вами в эфире. 

Труд ваш нелегок и благороден. Очень рада, 

что Вы и меня, заблудшую овцу, приблизили к 

Господу. Я отношусь к поколению уходящему, 

но в то же время совсем молодая слуша-

тельница ваших передач. Очень благодарна 

Господу, что Он познакомил меня с вашими 

передачами, которые я слушаю с замиранием 

сердца, боюсь пропустить, хотя по болезни, к 

сожалению, иногда не слушаю. Ваши пере-

дачи для меня — самый настоящий праздник, 

такая душевная радость, что я даже не могу 

выразить словами. Приёмничек, который я 

приобрела через моего благодетеля Юрия, 

у меня не так уж давно. Юра часто посе-

щал нас во время болезни моей мамы. Он 

приобрёл мне этот приёмник и кассеты, 

чтобы я, при возможности, прослушала их. 

Сейчас Юра в Троице-Сергиевой Лавре в 

Москве. Во время отпуска всегда навещает. 

А вот каким образом я познакомилась с вами, 

даже не могу вспомнить. Иногда сама себе 

задаю этот вопрос, и опять возвращаюсь к 

Человеколюбцу нашему. Это Господь мне 

сделал такой подарок, и я теперь пользуюсь 

Его милостью».

Надежда, Хмельницкая обл.

«Мне уже пошел 73 год. Пришла к Богу в 19 лет. Об Иисусе 

я знала от мамы. Она часто мне рассказывала, как Он родился, 

жил, умер на кресте и воскрес, водила в православную церковь. 

Я знала молитву «Отче наш». Так и жили. Я молилась Богу, когда 

мне было трудно или тяжело на сердце. Но истинного Бога мы не 

знали. 

Так получилось, что я уехала в другую страну работать (Мол-

давию) и там познакомилась с одной верующей сестрой, которая 

часто приглашала меня к себе домой, а потом пригласила и в еван-

гельскую церковь. Когда я услышала Божье Слово, оно все пере-

вернуло в моей душе. Я покаялась. Конечно, были препятствия. 

Когда моя мама узнала, что я пошла в церковь к «штундам», она 

решила приехать и забрать меня с милицией домой. Ей многие 

наговорили о верующих всякой грязи. Это был 1961 год. Она при-

ехала с моим братом, чтобы он помог ей меня забрать. Но в доме, 

где я жила, маму уговорили приехать в церковь и посмотреть, куда 

я хожу, послушать, чему там учат. Она, конечно, не очень хотела, 

но пошла. А потом все равно пошла в милицию. А вот мой брат 

после увиденного и услышанного в церкви не захотел с ней идти; 

сказал, что в церкви ничему плохому не учат. Мама очень рассер-

дилась и плакала. Просила меня вернуться. Я отказалась, ведь в 

нашем селе на Украине не было церкви. Позже, когда я вернулась 

домой, моя мама покаялась, хотя и не сразу. Покаялся также брат 

и его жена. А еще — соседка, которая приходила к нам слушать 

радио. Молитесь о моем селе, чтобы Бог послал пробуждение. Я 

верю в силу молитвы и знаю, что Бог может все».

Дмитрий, Николаевская обл.

«Лет 20 назад, когда отделений ТМР еще не было в Украине, на коротких вол-

нах я услышал прекрасные христианские песни, которые не могли оставить меня 

равнодушным. Они проникли в мою душу, вызвав массу позитивных эмоций. 

Христианские песни изумительно хороши и у меня еще в те времена появилось 

желание иметь их в своей фонотеке, но это не представлялось возможным. И вот 

буквально несколько недель назад, я попал на вашу волну и услышал те песни, 

которые по-доброму волнуют, пробуждают от бытовой спячки. Прошу, вышлите 

мне диск с этими песнями. У меня есть литература по богословию и теологии, 

которую я постоянно изучаю умом и сердцем, пытаюсь анализировать проблемы 

бытия, высшего смысла существования, пытаюсь осмыслить инструментарий 

восприятия Бога верой. Очень надеюсь, что вы откликнитесь на мою просьбу».
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Любовь, АР Крым

«…Мои родители — христиане с 20-х годов — сколько помню, 

упражнялись в делах милосердия, хотя наша семья была большой 

(9 человек) и бедной. Особое внимание уделялось нуждам сирот и 

вдов, а во время войны таких нужд было предостаточно. Отец был 

дважды осужден за веру и удивительно, но ни один срок не отбыл 

до конца. О нем можно много чудесного вспомнить — его вешали, 

расстреливали, топили, сжигали, а он, как Даниил, выходил живым 

и невредимым. Сейчас его уже нет. Я воспитывалась в семье верую-

щих, но потом, как блудная дочь, ушла в мир на целых 20 лет. Возв-

ратилась к Богу через трагедию. Также и муж мой, ярый безбожник 

в прошлом, пришел к Богу к концу своей жизни. После 25 лет моих 

молитв. Теперь я одна, детей нет. 

Передачи ТрансМирового Радио давно слушаю. Особенно 

помню проповеди Ярла Пейсти. Они были очень духовные и 

проникновенные. Каждое его слово проникало в сердце. Именно 

эти проповеди повлияли на наше возрождение. Кстати, очень 

похожи на них проповеди Александра Чмута — очень веские, про-

никающие слова. 

Передачи слушала много лет, но не задумывалась, за чей счет 

они выходят в эфир. В конце прошлого года услышала обраще-

ние молиться о разрешении финансового вопроса, так как есть 

угроза закрытия передач. Мое сердце «упало». Неужели замолчит 

мое радио? Я начала искать возможность внести свою лепту для 

трансляций передач. Донесла эту нужду до своей церкви. Пре-

свитер сделал финансовый сбор. Как получите перевод, то при-

шлите еще бланк. По мере накопления денег буду пересылать. Не 

смущайтесь, что для вдовы обременительно это. Я живу в селе и 

имею небольшой доход с хозяйства к пенсии. Когда я отдаю (по 

желанию), меня просто переполняет радость, словно я не отдала, 

а получила…»

Валентина, Донецкая обл.

«Дорогая Олеся, обращаюсь к Вам, как к 

ведущей передачи «Они это пережили». Я так 

благодарна Богу, что появилась такая про-

грамма. Мне сейчас 60 лет. Я была школьницей 

в те годы гонений, много пришлось пережить. 

Лишили школьного аттестата. Дальше учиться 

было невозможно. Но со мной был Господь и 

никогда меня не оставлял. Когда Вы передаете 

истории, свидетельства братьев и сестер, то 

дух захватывает. Мысленно переношусь в те 

времена. Многие фамилии мне знакомы. Слава 

Богу за верность детей Божьих, что никакие 

бури, волны гонений не сломили их, они оста-

лись верными Богу...»

Дмитрий, Луганская обл.,

«Чуть больше полугода назад я 

призвал в свое сердце Иисуса Христа 

и жизнь моя кардинальным образом 

начала меняться. Пишу вам, чтобы 

поблагодарить Бога за ваше слу-

жение, у которого есть плоды. Это 

люди, которые с нетерпением ждут 

выхода очередной радиопрограммы, 

которые жадно слушают радио-

проповеди, запоминают цитаты из 

Библии, черпают силы для духовной 

борьбы. Вот и я из их числа, а ваши 

передачи для меня, как бальзам. 

Ваш диск подарила мне мама жены. 

Очень удобно иметь ваши передачи 

в mp3. Каждый вечер слушаю две 

из них через наушники плеера. В 

общем, молодцы, так держать и Бог 

вам в помощь!»

Александра, Черниговская обл., 

«С нетерпением каждый вечер ожидаю встречи с вами через радио. 

Очень приятно слушать передачи для еврейского и цыганского народа. 

Впервые, когда услышала цыганские слова и свидетельства, торжество-

вала и благодарила Бога, что этот народ слышит Евангелие,  принимает 

Христа и изменяется. Да благословит вас Бог! Молюсь за вас, чтобы 

передаваемое вами находило отклик в сердцах.» 

Яна, Киевская обл.

«…с благодарностью и искренностью в сердце 

говорю Вам: «Спасибо за чудесный урок «Пого-

ворим наедине». Читая его, просто не могла отор-

ваться, потому что меня действительно беспоко-

или многие вопросы. Как научиться принимать 

себя? Я уверена, что девственность бесценна и 

с Божьей помощью буду беречь ее для одного-

единственного, которого мне приготовил любя-

щий Бог. Спасибо Богу и Вам за ответы на мои 

вопросы в этом уроке.»

11А б о н е н т с ь к а  с к р и н ь к а  1 0 0



ГНЕВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Речь пойдет о гневе — гневе не Божьем, а человеческом. В Послании 

Иакова 1 главе 19-20 стихах записано: «Итак, братия мои 
возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен 

на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». 
Автор говорит определенно — нет никаких сомнений и нет никакого 
исключения — гнев человеческий не творит правды Божьей. Но почему 
так строго? 

Гнев человеческий не производит 

плод праведности Божьей. Такой гнев не 

достигает уровня чистого гнева Божьего 

— он всегда с примесью чего-то. А при-

месью может быть и гордость, и эгоизм, и 

непрощение… Поэтому гнев человека по 

своей сути неправеден, нечист.

Очень часто, оправдывая свой гнев, 

мы говорим: «Я имею полное право 

гневаться!» Но давайте копнем глубже и 

посмотрим в наше сердце — на мотивы, 

импульсы, на причины возникновения 

такой реакции, как гнев... 

Писание говорит нам определенно 

(Эккл. 7:9), что гнев гнездится в сердце 

глупых. Заметьте, что гнев не просто 

появляется в сердце глупого, а «гнез-

дится в сердце глупых». То есть имеет 

место постоянное состояние гнева, 

постоянное состояние раздраженности. 

Таким образом, человек показывает, 

что он глуп. Почему глуп? Потому что 
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вспыльчивый человек много грешит. 

Начало мудрости — страх Господень, а 

начало глупости — грех.

Интересно, что апостол Павел, пере-

числяя все дела плоти (Гал. 5 гл.), пишет: 

«Дела плоти известны, суть они прелю-

бодеяния, блуд, нечистота, непотребство, 

идолослужение, волшебство, вражда, 

ссоры, зависть, гнев»! Мы обычно 

думаем, что это проявления чего-то чело-

веческого, например, эмоций. Но апостол 

Павел говорит, что это проявление гре-

ховной природы. Поэтому гнев никак и 

никогда нельзя оправдать.

В Еф.4:31 написано: «Всякое раздра-

жение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие 

со всякою злобою да будут удалены от 

вас». А в Кол.3:8 говорится: «А теперь 

вы отложите все: гнев, ярость, злобу, зло-

речие, сквернословие уст ваших». Отло-

жите гнев, не используйте его больше! 

Отложите его в сторонку. Пусть он там 

лежит. Ведь гнев — это не метод решать 

проблемы, это не лучший способ реаги-

ровать на что-то. Гнев — это проявление 

нашей ветхой природы. Гнев не творит 

правды Бога нашего.

В Иер.17:9 написано, что сердце чело-

веческое крайне испорчено. Мы иногда 

сами не понимаем, почему нас можно 

завести с пол оборота. Нам нужно понять, 

что гнев — это следствие, а не причина.

Бывает пассивный гнев и бывает гнев 

агрессивный. Гнев пассивный труднее 

заметить. Вот некоторые признаки пас-

сивного гнева: человек не смотрит в глаза, 

говорит за спиной только плохое, унижает 

людей, много сплетничает, выражает 

анонимные недовольства, манипулирует 

другими людьми, провоцирует кого-то 

на что-то, а сам остается в тени, рвет 

отношения с людьми, иногда даже плачет 

и проливает, как мы говорим, крокодильи 

слезы. 

Интересно, что это понимание «кро-

кодильи слезы» пришло от Джона Мон-

девила, который в 14 столетии написал 

историю о крокодилах, которые едят 

людей и плачут при этом. И то же самое 

происходит сегодня. Человек, находясь 

в состоянии ярости, может плакать от 

разочарования или самообвинения. Такой 

человек может быть слишком критичен 

к себе, постоянно за все извиняться. А 

может играть роль жертвы, показывать, 

как ему сделали больно и в то же самое 

время отказываться от помощи. Если 

это босс, он может выбирать людей, на 

которых нельзя положиться. Еще такой 

человек часто делает из мухи слона, а 

самого слона не замечает. Он также может 

подавлять чувства алкоголем, наркоти-

ками или едой. Навязчивость, стремление 

постоянно все проверять, постоянные 

диеты, нужда в чистоте и в порядке, пер-

фекционизм также очень часто являются 

признаком присутствия гнева в сердце. 

Уклончивость, отказ ближнему в помощи, 

когда он в беде, избегание конфликтов, 

споров также дают возможность разгля-

деть пассивный гнев. 

Агрессивный гнев намного легче 

заметить. Это явные угрозы, одежда 

с символами бунтарского поведения, 

хлопанье дверью, желание причинять 

боль словами или физически. 

Очень часто рассказывание 

вульгарных анекдотов 

говорит о том, что у 

рассказчика в сердце 

гнев и нерешенные 

проблемы. Если 

человек открывает чужие тайны — он 

в гневе. Гневливый человек разрушает 

отношения, уничтожает вещи, издева-

ется над животными, злоупотребляет 

алкоголем, дерзко ездит на машине, 

использует власть, чтобы других ставить 

на место, кричит, стремится играть на 

слабостях людей, обвинять других за 

свои ошибки. Человек в гневе принимает 

необдуманные решения, а потом кается 

в этом. Признаками гнева является 

месть, недоверие, показуха, отказ про-

щать, несправедливое наказание другого. 

Гневливый лелеет обиды, постоянно вспо-

минает боль из прошлого, рассказывая 

ее всем своим друзьям, всегда и во всех 

разочаровывается. 

У ГНЕВА ЕСТЬ 5 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН И 
2 ПОБОЧНЫЕ ПРИЧИНЫ  СТРЕСС И 
НИЗКАЯ САМООЦЕНКА.

ПЕРВАЯ главная причина гнева 

— это неразрешенная 

горечь в сердце, это обида на Бога, на себя 

самого, на ситуацию, которая произошла, 

на человека, который сделал больно. 

Если человек нанес нам сердечную рану, 

сделал нам больно, а мы ему не про-

стили, у нас в сердце поселится гнев. Это 

можно сравнить с раной на теле. Пред-

ставьте себе, что человек порезал палец и 

задевает им какой-то предмет. Ему будет 

больно или нет? А если он другой пред-

мет заденет, ему будет больно или нет? 

13Е ф і р  н а  п а п е р і



Так же и с гневом. Если человеку нанесли 

рану, а он не простил обидчика, то его гнев 

выльется на того, кто просто подойдет 

близко и нечаянно заденет эту душев-

ную рану. Например, у меня проблемы 

с женой, а страдают мои дети. У меня 

проблемы с мамой или с папой, а страдает 

мой муж или жена, потому что мое сердце 

в гневе, и я буду выливать его на всех, кто 

рядом, и кто, может быть, нечаянно снова 

коснется моей раны. Я буду оправдывать 

свой гнев, но, в принципе, он базируется 

на том, что в моем сердце нет прощения. 

Но как только человек разрешает кон-

фликт — прощает, отпускает эту боль из 

своего сердца — рана затягивается. Вот 

тогда ему не будет больше больно, он не 

будет реагировать гневом. 

Старший брат блудного сына не захо-

тел прийти на пир по одной простой при-

чине — он не простил своего младшего 

брата. Отец радуется, вся семья в сборе, 

а он не хочет присоединиться к общему 

ликованию. Мы можем быть в состоянии 

гнева всю жизнь (это наш выбор), но гнев 

искалечит нашу жизнь и жизнь тех, кто 

рядом с нами. 

ВТОРАЯ причина гнева — это 

аморальность, жизнь 

не по стандарту Божьему. Если моя жизнь 

не соответствует стандарту Божьему, у 

меня будет постоянное присутствие гнева 

в сердце. Писание говорит конкретно, что 

гнев таится в сердце лицемеров. Лицемер 

— это человек, который играет чужую 

роль, его внутреннее состояние не соо-

тветствует тому, что он показывает вне-

шне людям, он проецирует один образ, 

а внутри совсем другой. Здесь все нор-

мально, а здесь аморальность, здесь все 

открыто, а здесь все скрыто. Такое состо-

яние будет разрушать нас. Двойная жизнь 

приведет нас к постоянной раздражитель-

ности. Пока человек не исправится, он не 

сможет освободиться и от гнева.

Давид и Нафан — прекрасный 

пример. Нафан рассказывает Давиду 

простую историю, которая, в принципе, 

не должна вызвать большого гнева. 

Богатый человек взял овечку у бедного. 

Но Писание говорит, что царь сильно 

разгневался и сказал: «Смерть ему!»

Когда в суде над человеком отсут-

ствует милость — это первый пока-

затель аморальности судьи. Грех 

ожесточает нас, мы становимся 

критичными, мы судим всех, всех кри-

тикуем, а сами, например, сидим за 

порнографией. Вот в чем проблема. И 

мы находимся в постоянном состоянии 

гнева.

Пока мы не откроем свое состояние 

перед Богом, гнев из сердца никогда не 

уйдет.

ТРЕТЬЯ причина гнева — это 

завышенные требова-

ния и ожидания от людей. Мы планку 

поднимаем настолько высоко, что другой 

человек не может ее достичь, или мы сами 

не можем достичь тех целей, что поста-

вили перед собой. Писание говорит, что 

закон производит гнев — закон Божий 

производит гнев. У кого? У Бога. Бог дает 

закон и Сам гневается за то, что люди 

не могут его исполнить. Не странно ли? 

Убери законы и перестанешь гневаться, 

не так ли? Бог в Иисусе Христе разрешил 

проблему Своего гнева. 

У нас в межчеловеческих отноше-

ниях происходит то же самое, когда мы 

поднимаем планку высоко, а человек 

не может достичь этой высоты. Тогда в 

нашем сердце появляется гнев. 

Нееман приезжает к Елисею, чтобы 

исцелится. У него свои представления. 

Языческий военачальник представил, 

как Нееман сейчас выйдет, произведет 

ритуал, руки возложит и он очистится от 

проказы. А Елисей ему говорит: «Иди, 

окунись в Иордан». Спасибо, Елисей! 

Сам иди в Иордан и там купайся, а я 

поехал в гневе домой обратно. Но его 

слуги оказались более мудрыми и упро-

сили Неемана окунуться. Он послу-

шался и исцелился.

Когда мы в церкви или дома создаем 

правила, которые люди не могут испол-

нить, мы будем постоянно в гневе. И это 

наша проблема, а не людей, которые не 

могут оправдать наши ожидания.

Когда мы создаем закон, а кто-то 

его нарушает — дома ли, на работе 

ли, не имеет значения где — у нас 

ожидания не удовлетворены, и мы в 

гневе. Нам нужно реально смотреть 

на вещи. И поэтому в семье, особенно 

где есть маленькие дети, должно быть 

не больше четырех или пяти правил, 

иначе ребенок будет иметь серьезные 

проблемы.

Не грешите в гневе своем. Если грех пришел в ваше 

сердце, разрешите его в сердце, не выплескивайте 

его наружу, потому что как только он выйдет из 

сердца вашего, он не сотворит правды Божьей.
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ЧЕТВЕРТАЯ причина — 

это временные 

ценности. Временные ценности — это 

когда человек инвестирует себя, свое 

время, свои эмоции, все, что он имеет во 

временное, а не в отношения с людьми 

и Богом. Когда временное вдруг стано-

вится дороже отношений с человеком и с 

Богом, тогда мы заводимся с пол оборота, 

если кто-то посягает на наши временные 

ценности. Не дай Бог кто-то грязными 

ботинками пройдет по моему ковру или 

разобьет мою любимую вазу, я буду в 

гневе. Когда временное выше отношений 

с людьми и с Богом, тогда в нашем сердце 

проблема. 

Об Иуде написано: «Встал с вечери и 

вышел в гневе». Почему? Потому что его 

ценностью были деньги, а сребролюбие 

— это корень всех зол. Человек, когда у 

него временное ценнее вечного, в гневе 

может сделать буквально все.

ПЯТАЯ последняя, причина гнева 

— это гордость. Она, пре-

жде всего, выражается в желании контр-

олировать ситуацию. Как только что-то 

выходит из под контроля, у нас гнев в 

сердце. Нет ни одного гордого человека, 

который не гневался бы. Ни одного на 

земле, потому что гордость порождает 

гнев, а гордость выражается, прежде 

всего, в желании полного контроля. Я 

сказал так, значит так и будет; точка. 

Полный контроль всего, всей ситуации.

Когда Давид, наконец, получил раз-

решение от Саула сразиться с Голиафом 

и убил его, израильские женщины песню 

сочинили: «Саул убил тысячи, а Давид 

десятки тысяч!» Саул услышал эту песню, 

и сказал: «Ему остается только царство 

получить и стереть меня в порошок. Вот 

и все. Почему это вдруг Давиду дается 

больше, чем мне? Его нужно уничтожить. 

И люди друг друга уничтожают в букваль-

ном смысле, даже в церквях. Мы кричим 

о какой-то справедливости, но это чистая 

гордость человека. И Саул гонится за 

Давидом по всем горам и холмам, чтобы 

уничтожить его.

Подобная история произошла и с 

Аманом. Царь его превозносит, а ему 

один человек не кланяется и он готов 

уничтожить не только Мардохея, но и 

всех евреев, всех иудеев. Почему один не 

под контролем? Этого одного, которого 

нельзя контролировать, нужно убрать. 

Гордость всегда будет вести к контролю и 

как только что-то не под контролем, гнев 

врывается в сердце. 

Еще пример — Иеровоам. Ему Бог 

говорит: «Я тебе даю 10 северных колен, 

иди и будь царем над Моим народом». 

Иеровоам воцарился и сказал: «Спа-

сибо Тебе, Господи, Ты поставил меня 

царем, а удержаться я тут и сам сумею. 

И если вдруг Ты захочешь меня снять, я 

Тебе заранее говорю, что буду сопроти-

вляться». Приходит пророк и обличает 

Иеровоама, а он в гневе, в страшном 

гневе, готов убить его. Хорошо, что рука 

его одеревенела, а то бы убил. Когда мы 

не можем пульт управления своей жиз-

нью передать Богу и судорожно держимся 

за то, за что не должны держаться, тогда 

гнев будет постоянно в нашем сердце. 

Когда я был еще совсем молодым 

и мне сказали в церкви, что я не буду 

больше руководить молодежью, я 3 

месяца плакал. Потом подумал, если 

Бог что-то делает, это же мне на добро 

должно быть. Бог говорит: «Ты не будешь 

больше пастырем в Олимпике, ты будешь 

пастырем в Кенти». Разве Бог не знает, 

что Он делает? Почему мы сопротивля-

емся? Почему хотим контролировать 

ситуацию? 

Давид говорит нам очень просто: 

«Гневаясь, не согрешайте» (Пс.4). 

Иди, ляг на ложе свое, полежи и 

утихомирься.

Не грешите в гневе своем. Если 

грех пришел в ваше сердце, разре-

шите его в сердце, не выплескивайте 

его наружу, потому что как только он 

выйдет из сердца вашего, он не сотво-

рит правды Божьей. Он с примесью 

горечи. Он с примесью гордости. Он с 

примесью аморальности. Он с приме-

сью слишком высоких требований и 

ожиданий. Он с примесью временных 

ценностей. Поэтому гнев человечес-

кий не творит правды Божьей. Не 

оправдывайте его нигде, никогда, ни 

при каких обстоятельствах.

Итак, всякий человек да будет 

скор на слышанье, медлен на слова и 

медлен на гнев, потому что гнев чело-

веческий не творит правды Божьей. 

Аминь.  

Вилли Дик

Когда мы создаем закон, а кто-то его 

нарушает — дома ли, на работе ли, не 

имеет значения где — у нас ожидания не 

удовлетворены, и мы в гневе.
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* * *

Прихожу к Тебе с грехами,

Услышь, Господь, с небес меня.

В молитве я перед Тобой предстану,

Хочу, чтоб Ты простил меня.

Осознаю свои ошибки,

Я признаю, что согрешил,

Я признаю, что мое сердце

Запачкалось в земной грязи.

Иду к Тебе, чтоб Ты простил,

Хочу, чтоб Ты во мне пребыл,

Чтоб исцелил мое сомненье

И удалил все похоти души.

Я прихожу к Тебе с грехами,

Их тяжело в себе нести,

Ты помоги не уклониться от Твоей воли

Меня за все, Господь, прости!

Перед Тобой открыто сердце,

Ты видишь все, что в нем, Господь,

Тебе и жизнь моя известна

И все, что меня гнетет.

Лилия Яковец

Вірю

Тобі я вірю, мій Ісусе,

В Тобі я впевнений завжди,

З Тобою йду і не боюся

Погроз, і горя, і біди.

Бо Твоє слово — непохитне,

Тверде і міцне, немов сталь,

До болю серця мені рідне –

Веде і кличе мене в даль.

І я іду. Та ні — біжу,

Стараюсь час не упускати.

І більше того я скажу –

Щоб ще і ще Тебе пізнати!

Василь Котик

Новое сердце

Сердце чистое создай

И лучистое мне дай,

Словно звёздочка в ночи

И кристальные ручьи,

Как сибирские сугробы,

Как всё белое в природе.

Пусть сверкает так оно,

Как на солнышке стекло.

Чтобы в нём любой прочёл

То, что вправду Бог пришёл,

Чтоб менять людей сердца

И вернуть им дом Отца.

Пусть нечистое ничто

Не запачкает его,

Чтоб своим прекрасным светом

Освещало путь на небо!

Марина Кирикой

16 П о е т и ч н а  с т о р і н к а



Кажуть, що підліткам влас-
тива дратівливість. Це 
правда, хлопці і дівчата? 

Зізнайтеся, таки правда. Підлітків 
частенько дратують накази, 
і навіть прохання вчителів та 
батьків. Однак дратівливість 
— не найкраща риса. З нею 
потрібно боротись, оскільки вона 
приносить багато неприємнос-
тей. Якщо ви, хлопці і дівчата, 
бажаєте бути успішними у житті, 
вміти знаходити спільну мову з 
людьми, вам потрібно навчитись 
контролювати цю рису. Звісно, не 
все вдається одразу. Для цього 
потрібен час. Але головне — 
бажання змінюватись, а також 
бажання змінюватись з Божою 
допомогою. Андрій та Ангеліна 
розмовляють про це з хлопцями і 
дівчатами на «Форумі». 

— Лінко, віддай мені мій записничок!

— Що?! Відколи це він «твій»?! 

Мені подарував його тато на Перше 

вересня!

— Та невже?! В мене точнісінько 

такий самий! 

— Це не твій записничок! Ось, на 

першій сторінці, написано моє ім’я!

— Та годі тобі! Я пожарту-

вав. Просто хотів перевірити, чи ти 

дратуватимешся.

— Хіба зараз час для цього? Ми 

виступаємо в ефірі!

—  Якраз час. Бо в нас тема про 

дратівливість. Ось поглянь, яке про-

хання надійшло на наш «Форум». 

«Багато чого в моєму характері мені 

не подобається. Я буваю дратівливою 

і зриваюся, коли мені допікають. Розу-

мію, що це погано, але не можу зміни-

тися. Порадьте щось». До речі, це слова 

дівчинки. Я давно помітив, що дівчата 

бувають дратівливими.

— Будь-хто роздратується, якщо 

його навмисне роздражнити.

— Але ж люди — не песики. Вони 

мають стримуватися!

—  Я над цим не думала. Навіщо 

стримуватися? Якщо бути тихенькою і 

лагідною, то тебе всі зневажатимуть і 

будуть використовувати.

— Ти просто не бачиш себе збоку, 

коли дратуєшся. Не розумієш своєї 

проблеми.

— Хіба дратуватися — це погано?

— Пропоную послухати наших 

учасників. Людо, будь-ласка! 

Люда: «Я думаю, якщо ти розумієш, 

що в тебе є проблема — її наполовину 

вирішено. Коли ми йдемо до якоїсь 

перемоги чи до розв’язання певної про-

блеми, ми маємо спочатку зрозуміти її 

причину. Якщо ти з’ясував причину, це 

дуже добре. Але далі настає найважче. 

Щоб змінитися, потрібно до вирішення 

проблеми докласти максимум зусиль. 

Не дратуйтеся!
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Твоє бажання змінитися є дуже добрим. 

Я думаю, для того, щоб не бути дратів-

ливою, потрібно полюбити тих людей, 

котрі тобі допікають. Треба ту любов, 

яка є у Бога, взяти собі, а потім віддати 

її цим людям. Потрібно їх прощати та 

терпіти. Моя порада: шукай Господа і 

люби людей, котрі тебе оточують».

— Ось бачиш, Лінко, перед тим, 

як діяти, потрібно зрозуміти, що в тебе 

щось негаразд.

— У мене?!

— Я кажу взагалі — в будь-кого, а 

ти вже починаєш дратуватися.

— Гаразд. Я хочу почути ще якісь 

поради. Таню, якою є твоя думка? 

Таня: «Насамперед має бути 

бажання змінитися. Це коли ми дуже 

чогось хочемо і докладаємо зусиль для 

цього. Наступний пункт. Ми маємо 

поставити собі мету змінитися. Не 

говорити: «Ну така вже я. Приймайте 

мене такою, як я є. Я не готова зміню-

ватися». Це неправильно. 

Ми маємо працювати над собою. 

Ми повинні контролювати свої емоції. 

Свій характер контролювати мож-

ливо. Потрібно попросити у Бога, щоб 

Він Вас змінив. Він — Ваш Творець і 

Він готовий здійснити в Вас позитивні 

зміни».

— І коли ці зміни настануть?

Таня: «Зміни — це процес усього 

життя. Не одного дня. Можливо, щось 

буде не вдаватись. Будемо зриватись. 

Але не варто ставити на собі крапку. 

Потрібно повертатись і починати все 

спочатку».

— Ти запам’ятала всі пункти?

— Гадаєш, тобі вони не потрібні? 

— Ми виявили цю проблему в тебе … 

— Ти навмисне мене роздратував! 

Що ж, відчуваю, наступною темою 

«Форуму» буде «Як подолати гордість», 

і ця тема стосуватиметься тебе!

— Я готовий прислухатися і до сьо-

годнішніх порад. Визнаю: теж буваю 

дратівливим. 

— То й слухаймо разом. Що про 

дратівливість думає Анжела? 

Анжела: «Аби щось змінити в сво-

єму характері (необов’язково дратів-

ливість, а будь-яку іншу рису, яка Вам 

не подобається), потрібно дуже-дуже її 

захотіти змінити. Можливо вона Вам 

не подобається час від часу. Але щоб 

по-справжньому щось змінити в собі, 

потрібно зненавидіти те, що Вам не 

подобається. Щоб тікати від будь-якої 

спокуси, потрібно її ненавидіти. Якщо 

Ви зненавидите повністю цю нега-

тивну рису, то помічатимете найменші 

спокуси й уникатимете їх. Скажімо, у 

Вашому житті є людина, котра постійно 

викликає Вас на сварку, скандал. Щоб 

не дратуватися, реагувати спокійно, 

врівноважено, потрібно уникати цю 

людину або продумувати заздалегідь 

слова, які можна їй казати. І ще одне. Є 

такий вірш в Біблії, Євангелія від Івана 

8 розділ: «Пізнайте істину й істина зро-

бить вас вільними». Найкраща порада 

— це пізнавати Бога і Його істину. Бути 

слухняними Слову Божому. Шукати 

Господа у всіх своїх дорогах».

— Я просто не люблю! Я не можу 

миритися! Я ненавиджу!..

— Лінко, схаменися! Ти дратуєшся 

ще більше!

— Я ненавиджу свою дратівливість!

— А, це інша річ! Молодець! Ти вже 

зробила другий крок до виправлення.

— Я, як і наша слухачка, котра 

запитувала про дратівливість, хочу 

знати більше про те, як позбутися цієї 

риси.

— Гаразд. Ми маємо ще пораду від 

В’ячеслава. 

В’ячеслав: «Одного разу Христос 

висловив таку думку: «Що не є мож-

ливим людям, те можливе Богові». 

Я хотів би порадити цій дівчині, щоб 

вона просила у Господа сили не драту-

ватися, а сприймати все спокійно, не 

хвилюватися і не нервуватися. Тому що 

все це відображається на характері та 

здоров’ї. Моя порада — більше зверта-

тися в молитві до Бога, щоб Він давав 

сил спокійно все сприймати. Я розумію: 

все ж ми люди, і такі випадки, коли нас 

дратують, іноді стаються. Але нехай 

Господь буде поміччю в цьому». 

— Славику, а в тебе були такі 

проблеми? 

%

Свій характер 

контролювати 

можливо. Потрібно 

попросити у Бога, 

щоб Він Вас змінив. 

Він — Ваш Творець 

і Він готовий 

здійснити в Вас 

позитивні зміни».
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В’ячеслав: «Так».— Чи була діє-

вою твоя порада? В’ячеслав: «Звісно! 

Коли настають моменти роздратування, 

намагаюсь себе контролювати, більше 

молюсь, щоб вирішити проблему. 

Я переконався на власному досвіді, що 

в цьому може допомогти тільки Бог».

— Особистий перевірений досвід 

— це хороша річ для прикладу іншим 

людям. Отже, Господь може допомогти 

виправитися! Він — всемогутній. Вибір 

тільки за нами.

— Я вирішила виправлятися. В нас 

є ще один учасник — Данило. 

Данило: «Я радий, що Ви розумі-

єте, що дратівливість — це погано. Бог 

може надати Вам допомогу, якщо Ви, в 

свою чергу, докладете максимум зусиль. 

Господь наділив кожного із нас спро-

можністю щось змінювати у своєму 

житті. Ісус Христос є для нас взірцем, як 

потрібно поводитися. Бували моменти, 

коли Він гнівався. Наприклад, коли Він 

увійшов до храму і побачив там тих, хто 

продавав і купував товари, Він розгні-

вався і вжив заходів, щоб звільнити його 

від торгівлі. Цим самим Він наголосив, 

що Його Дім — це Дім молитви, а люди 

зробили його вертепом розбійників. 

Брати за взірець Ісуса Христа — це наш 

обов’язок. У нашому характері має бути 

відображення Христового характеру. 

Хороше повинно переважати у нас над 

поганим».

— Якщо Ісус дратувався, отже, і 

нам можна це робити?..

— Не знаю… У Христа не могло 

бути поганих рис. Адже Він — Бог. 

Пропоную послухати Наставника.

Наставник: «Друзі, радий знову 

бути з вами. Доброго вечора! Щодо 

Ісуса — справді, ми бачимо, як Він від-

реагував на поведінку людей в храмі. 

Так, у цій ситуації Він не був спокійним 

і лагідним. Гадаю, Його стан можна 

назвати не роздратуванням, не без-

причинним гнівом, а справедливим 

обуренням. Звернімо увагу на те, що 

Христос не гнівався навіть тоді, коли 

чув про великі гріхи людей, котрі роз-

каювалися в них. Зате, скажімо, Йому 

дуже не подобалися лицеміри. Так 

сталося і цього разу. Ісуса обурило зне-

важливе ставлення людей до святині 

— храму, а, отже — до самого Господа. 

Як гніватися так, щоб не грішити? Де 

проходить межа, за яку не слід захо-

дити? По-перше, потрібно з’ясувати, 

що саме є причиною нашого роздрату-

вання. Зазвичай підлітки дратуються 

через те, що вони не згідні з наказами 

батьків, вчителів. Це є гріховним роз-

дратуванням. Зауважте, Ісуса ніколи 

не дратували накази Небесного Батька. 

Навпаки, Христос виконав волю Небес-

ного Отця, навіть погодившись померти 

за грішних людей. Але чи бували ми 

незадоволеними, засмученими тим, як 

невіруючі люди ставились до святині? 

Ісуса обурило саме це — зневажливе 

ставлення до Бога і Його справи. Гос-

подь бажає, щоб ми ревно захищали 

Його принципи і самі їх дотримува-

лися. Тоді ми не будемо дратуватися 

безпідставно.

Ще один момент: Бог може гніва-

тися, коли люди грішать і не розкаю-

ються в цьому. Господь може карати 

нас за провини. Але ми — люди — не 

маємо повноваження від Бога так само 

карати кривдників. Господь навчає нас 

не гніватися, а миритися з ворогами і 

благословляти їх. А якщо хтось грішить, 

ми маємо докоряти такій людині, проте 

без гніву, з любов’ю. Отже, єдиний 

випадок, коли ми можемо гніватись, це 

коли ми вболіваємо за Божу справу. А 

в інших випадках ми маємо бути лагід-

ними і спокійними. Слід також сказати, 

що дратівливість — тільки симптом 

глибинного стану людини. Найчастіше 

за дратівливістю ховається егоїзм та 

гордість, коли людина вважає себе 

вищою за інших. 

Справді, Господь може допомогти 

вирішити проблему дратівливості. 

Треба тільки бажати вирішити її».

Ліна: Тепер все зрозуміло! Особисто 

я розпочну боротися з дратівливістю!

Андрій: Та й мені не завадило б! 

Друзі, надсилайте нам свої відгуки!

Ліна: З вами були Андрій та Ангеліна. 

Андрій: Бувайте! І не дратуйтеся!  

%

Брати за взірець 

Ісуса Христа — це 

наш обов’язок. У 

нашому характері має 

бути відображення 

Христового характеру. 

Хороше повинно 

переважати у нас над 

поганим

19М о л о д і ж н а  с т о р і н к а



Голодомори, війна, комуністична система покалічили долі багатьох 
українців, завдали багатьох ран, які нагадують про себе ще й досі. 
А багатьом людям довелося пережити ще й переслідування за віру. 

Але завдяки Богові ці люди вистояли. Нашій гості, як і численним пред-
ставникам її покоління, довелося зазнати багатьох випробувань. Однією 
із найважчих трагедій у її житті було гетто, до якого вона потрапила 
у чотирирічному віці. Але Господь урятував її. І дав сили вистояти у 
всіх наступних життєвих бурях. До вашої уваги — дивовижна історія 
Антоніни Василівни. 

Антоніна Василівна народилася на 

Вінниччині. Батько її мав освіту. До 

церкви він ходив, але хрещення не при-

ймав. У сорок першому, коли німці при-

йшли до села, хрещення прийняла мама 

Антоніни Василівни. У єврейській сім’ї 

було троє дітей. 1941 рік. Війна. Одного 

трагічного дня німецькі окупанти 

вигнали всіх людей на сільський май-

дан. Маму з грудним дитям залишили 

вдома. А батька та двох дівчаток, Анто-

ніну та її сестричку, повезли в гетто, 

У СТРАЖДАННІ
Благословення
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розміщене кілометрів за вісімдесят від 

рідного села. В оточеному колючим 

дротом таборі було вже багато людей. 

У ньому якийсь час жили Антоніна та її 

рідні. Батько ходив на роботу, а дівчатка 

носили воду. Не завжди було так, що 

їм давали їсти. Частенько мешканцям 

гетто доводилося бути голодними… 

Одного дня Антонінин батько не 

повернувся з роботи. Потім дівчаткам 

повідомили, що його, можливо, вбили. 

Проминув певний час і чоловік, який 

привозив продукти і міг вільно заїжджати 

до табору, сказав Антоніниній сестрі: «Я 

домовився з вашим батьком, що вивезу 

вас звідси». Чому цей чоловік згодився 

на небезпечний і для нього самого крок? 

Антоніна Василівна припускає, що тато 

віддав йому свій золотий годинник. Хоч 

як би там було, вважає наша гостя, цей 

чоловік виявив велику милість до них. 

Як саме йому вдалося вивезти єврей-

ських дітей з гетто? Антоніну він поклав 

до посудини, з якої їв кінь. Присипав 

дівчинку тим, що споживав кінь, а Анто-

нінину сестричку, поклавши у візок, при-

крив сіном та соломою. Вивізши дітей за 

межі табору, чоловік висадив їх і сказав, 

щоб вони ніколи не йшли дорогою, а 

полями та посадками. 

Антоніні Василівні було тоді чотири 

роки. Її сестрі — одинадцять. У такому 

віці діти пішки поверталися додому. 

Ночували в скиртах соломи. Їли все, що 

траплялося дорогою. Ніхто не хотів пус-

кати дівчаток до своєї хати. Вони були 

вошиві, зарослі, брудні. Одна бабуся 

зласкавилася над дітьми. Пообрізала їм, 

як могла, коси. Дала їсти. А потім ска-

зала: «Йдіть, діти»… 

…8 місяців дівчатка поверталися 

додому. Коли нарешті вони дійшли до 

районного центру, неподалік від якого 

було рідне село, хтось із знайомих поба-

чив їх і розповів матері. Вона бігла дочкам 

назустріч, скільки могла. А потім повер-

нулась додому, бо там була грудна дитина. 

Діти самі прийшли до свого села. Звісно 

ж, радості не було меж… 

Про батька точної інформації так 

вони і не дізналися. Аж 1951 року Антоні-

нину маму викликали до військкомату. 

Вручили повістку, що чоловік зник 

безвісти. Це все, що стало відомим 

про чоловіка і батька… 

Антоніні Василівні важко зга-

дувати про всі страждання, яких 

довелося зазнати. Сяк-так її родина 

пережила війну і голод сорок сьомого. 

Мама і діти їли гнилу картоплю, листя 

лободи, кропиву. А коли Антоніна 

навчалася в школі, їй довелося зазнати 

і певного випробування за віру в Бога. 

У 8 класі її зобов’язали написати заяву 

про вступ до комсомолу. Повернувшись 

додому, дівчина разом із мамою почала 

молитися. Наступного ранку написала 

заяву. Однак за декілька днів учителька 

повернула її. Потім, через багато років, 

педагог розповіла Антоніні Василівні, 

чому вона це зробила: «Я знала твою 

сім’ю тільки з хорошого боку. І через 

це віддала тобі заяву. Мій чоловік Тро-

хим (учитель географії) сказав мені: 

«Поверни їй заяву. Нехай вона не 

думає, що вчинила не правильно». 

Після закінчення 10 класу Антоніна 

вступила до інституту. Перед вступом 

виникла проблема: сільським жителям 

в той час не давали паспортів. Сім’я 

Антоніни Василівни жила бідно. Але 

щоб абітурієнтка отримала документ 

про посвідчення особи, мама взяла 

теличку, повела її в райцентр, продала, 

а виручені від продажу гроші прине-

сла до сільради. Так Антоніна отримала 

паспорт. Боже піклування, каже наша 

гостя, супроводжувало її все життя. 

Вона дуже рано втратила чоловіка, який 

трагічно загинув. Але життєве випро-

бування посприяло тому, що Антоніна 

прийняла хрещення. Після цього вона 

вирішила звільнитися з роботи. Дуже 

хорошої роботи — Антоніна Василівна 

працювала на кафедрі медичного інсти-

туту. Коли жінка розповіла про свої 

наміри професорові, той сказав: «Тоню, 

будемо відвертими. Тільки дурень може 

піти з такої роботи». Однак Антоніна 

Василівна довела справу до кінця. 

Вона так бажала служити Богові. Вона 

хотіла ходити до церкви не тільки тоді, 

коли вдавалося, а завжди. 

За всі життєві випробу-

вання Господь винаго-

родив Антоніну 

Василівну. Небесний Отець піклується 

про неї і тепер. Єдиний момент засму-

чує нашу гостю — її діти поки ще не 

визнали Христа Спасителем. Озираю-

чись на пережите, Антоніна Василівна 

не нарікає на свою долю. Тому що сам 

Бог допоміг їй вистояти і не опустити 

руки у найважчі часи… 

Історія нашої гості підбадьорює і 

нас, сучасників. Якщо людина, пере-

живши гетто та інші трагедії, не втра-

тила віри в Бога, то ми тим паче не 

повинні її втрачати. У складних жит-

тєвих обставинах ми можемо цілком 

покладатися на Господа, тому що Він 

не залишає нас. Інколи лиха б’ють нас, 

завдаючи нам глибокого болю. Але Бог 

через труднощі приносить до нашого 

життя великі благословення. Інколи 

ми вважаємо, що рука Господня завдає 

нам надто сильних ударів, однак Бог 

не робить це для того, щоб втішатися 

нашим болем. Навпаки, Він пропо-

нує нам допомогу і духовну міцність, 

які потрібні для подолання труднощів. 

Чарльз Сперджен, відомий проповід-

ник, висловився так: «Наші страж-

дання приходять до нас як благосло-

вення, хоча можуть виглядати як лиха». 

Замість того, щоб гірко скаржитися на 

проблеми, котрим Бог дозволяє ста-

тися, зміцніться в довірі Йому. І пере-

конайтеся, що ці труднощі насправді 

є нерозпізнаними благословеннями. 

Псалом 33: «Скуштуйте й побачте, 

який добрий Господь, блаженна 

людина, що надію на Нього кладе!». 

Бог добрий до нас і тоді, коли, на пер-

ший погляд, все погано…   
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наміри професорові, той сказав: «Тоню, 

будемо відвертими. Тільки дурень може 

піти з такої роботи». Однак Антоніна 

Василівна довела справу до кінця. 

Вона так бажала служити Богові. Вона 

хотіла ходити до церкви не тільки тоді, 

коли вдавалося, а завжди. 

За всі життєві випробу-

вання Господь винаго-

родив Антоніну 
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3-24 вересня, м. Красноярськ
У ці дні було проведено медіа-кон-

ференцію «Впливай і донось Істину». На 

заході виступили провідні спеціалісти в 

галузі християнської журналістики з Угор-

щини й Хорватії. 

З сибірського регіону на конферен-

цію з’їхалися близько 70 осіб (з Іркутська, 

Красноярська, Барнаулу, Омська, Кан-

ська, Кизилу та інших міст). Також був 

присутній представник із далекосхідного 

регіону (Владивосток).

Співробітники красноярської студії узяли активну участь у підготовці й проведенні 

цього заходу. 

У перший день конференції працівники ТСР розповіли учасникам про свою роботу. 

Наші красноярські колеги роздали присутнім презентаційні диски з передачами. 

Участь у медіа-конференції не 

тільки допомогла співробітникам 

ТСР одержати важливу інформа-

цію для розвитку свого служіння, 

але й набути нових корисних зна-

йомств. Деякі з учасників конфе-

ренції виявили бажання розпові-

сти про ТСР у своїх церквах, щоб 

зі станцій у їхніх містах почалася 

трансляція програм краснояр-

ської студії.  

Хроніка останніх подій

4 вересня, м. 
Виноградів, 
Закарпатська 
область 

Олександр Чмут брав участь 

як проповідник у євангеліза-

ційному служінні, проведеному 

просто неба. На служіння, при-

свячене святкуванню 450-річчя 

Пересопницького Євангелія, 

зібралися понад 1500 людей. 

На заклик до покаяння відгук-

нулися 5 осіб. На служінні були 

присутні наші слухачі з різних 

куточків Закарпаття. Вони 

сказали багато підбадьорливих 

слів, засвідчивши про важли-

вість нашого служіння.  

18 вересня, 
м. Дніпродзержинськ 

На запрошення братів-служи-

телів О. Чмут відвідав свято Жнив 

у помісній церкві й послужив про-

повіддю. Кілька років тому команда 

ТСР уже відвідувала цю громаду з 

презентацією своєї роботи. Члени 

церкви продовжують підтримувати 

ТСР фінансово й молитовно.  

24-25 вересня, церква 
«Храм спасіння», Київ 

Працівники київської та брестської 

студії ТСР взяли участь у святкуванні 

50-річчя церкви на вул. Пухова. До цієї 

дати співробітники з Києва підготували 

диск «Вони це пережили», до якого уві-

йшли багато свідчень братів та сестер 

із церкви «Храм спасіння». Ці люди 

зазнали тих чи інших переслідувань 

за віру в комуністичний час. На святі 

були присутні гості. Ми познайомилися 

і записали інтерв’ю з деякими з них 

(зокрема, з піонерами руху Ради цер-

ков Б.Здоровцем та Й.Бондаренком). 

Керівники білоруської та української 

редакцій Павло Тупчик і Олександр 

Чмут послужили проповіддю на заключ-

ному служінні. 
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Як розв’язати проблеми 
гіркоти, бунту, гордості, 
насильства? Що робити, 

щоб відкрити серце партнера? Як 
самому залишатися відкритим? 
Ці та інші актуальні питання 
обговорювалися на сімейній 
конференції «Практичні кроки 
розв’язання виниклих проблем у 
стосунках або 10 причин закри-
того серця», яка відбулася 7-8 
жовтня 2011 року в Києві, у при-
міщенні християнської організації 
«Світло на Сході». 

Організовували захід київська студія 

ТСР та місія «Нові ниви» (США). Конфе-

ренцію було призначено для пасторів, дия-

конів, керівників дитячого та молодіжного 

служіння, а головне — для сімейних пар, 

котрі бажають поліпшити свої взаємини. 

Спікером заходу виступив відомий у хрис-

тиянських колах душеопікун, керівник місії 

«Нові ниви» Віллі Дік. 

Християнський консультант розгля-

дав наболілі для сімейних пар та молоді 

теми: духовної чистоти, правильного роз-

поряджання фінансами, вирішення про-

блеми негативного мислення тощо. Ні 

для кого не секрет, що сучасна молодь усе 

частіше впадає в залежність від інтернету, 

комп’ютерних ігор, порнографії, окультних 

практик. Подружні пари не завжди вміють 

правильно розпоряджатися фінансами, 

можуть приділяти надмірну увагу тим-

часовим цінностям, забуваючи ставити на 

перше місце цінності духовні. Молодим 

часто важко подолати негативне мис-

лення та знаходити спільну мову з іншими 

людьми. Всі ці аспекти докладно розглянув 

магістр богослов’я Віллі Дік. 

На конференцію з’їхалися майже 80 

осіб із 5 областей України. На заході були 

присутні пастори церков, сімейні пари і 

неодружена молодь. Учасники конференції 

збагатися неоціненним досвідом розв’язання 

проблем у взаєминах. Цей досвід вони 

зможуть широко застосувати у особистих 

стосунках, а також у консультуванні інших 

людей, котрі можуть мати проблеми закри-

того серця. На заході не тільки розглядалися 

способи вирішення проблем у взаєминах, а 

й методи надання душеопікунської допомоги 

подружжям та окремим людям. 

Консультант із сімейних питань Віллі 

Дік народився в Росії. У 17 років емігру-

вав до ФРН, де закінчив консерваторію за 

спеціальністю інструментальна педагогіка 

(клас скрипки). Згодом виїхав до США. Там 

Дік вступив до Назарянської духовної семі-

нарії, яку закінчив 2002 р. із присвоєнням 

ступеня магістра богослов’я. Цього ж року 

Віллі Дік, у співпраці з радіопроповідником 

та письменником Яковом Левеним, очолив 

місію «Нові ниви», організовану для слу-

жіння колишнім радянським республікам і 

всьому російськомовному світові. При місії 

діє центр, у якому надають консультування 

з багатьох сімейних проблем. Віллі Дік 

виступає на різноманітних конференціях 

та євангелізаціях. Одружений, має трьох 

синів.  

С І М Е Й Н А  К О НФ Е Р Е Н Ц І Я

«10 причин 
закритого серця»

Віллі Дік
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Просимо всіх вас молитися про те, щоб 
незабаром проект запрацював на повну силу.

Приєднуйтеся до нашої інтернет-аудиторії!
Адреса веб-сторінки ТСР: www.twr-ua.org 

→ Свіжі новини, які відбуваються в 
християнському світі

→ Об’яви щодо конференції, спільних 
богослужінь, семінарів тощо.

НОВИНИ та ПОДІЇ

АУДІО та ВІДЕО

ІНФОРМАЦІЯ

СПІЛКУВАННЯ
→ Спілкування з ведучими передач 

на форумі нашого сайту

→ Висловлення своїх думок, 
пропозицій та побажань

→ Прослуховування програм ТСР в 
режимі онлайн та форматі МР3

→ Журнал «Антенна» та розклад 
передач ТСР

→ Відеоматеріали з записами 
конференцій та інших заходів

→ Християнські ресурси на 
партнерських сайтах

→ Можливість взяти участь у 
служінні ТСР

ТСР В ІНТЕРНЕТІ
На численні прохання слухацької аудиторії ТрансСвітове Радіо 
започаткувало проект «Інтернет-радіо»! 
На сайті ТСР у тестовому режимі запрацювало «Інтернет-радіо». Якщо 
ви зайдете на нашу сторінку, ви зможете прослухати наші програми 
он-лайн. 


