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ЗАЗДРІСТЬ,
ЯКА РОЗБУДИЛА МРІЮ

Якось,
натрапивши
на
архів газети, декілька годин не міг відірватися від
читання,

На моїх очах народжувалося
друковане видання…

ГРОЗА
Чи ти чистий?! Чи мрієш
про дощ, як те запилене місто? Скажи Ісусові: «Омий Ти мене!» І
чекай дощу прощення.
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ЮВІЛЕЙ

30 РОКІВ ГАЗЕТІ ГОЛОС НАДІЇ

Дорогі брати і сестри!
Цього місяця (лютий
2021 року) ми відзначаємо
30 років із дня виходу першого номера нашої газети.
На перший погляд, не така
вже й «кругла» дата, на яку
можна й не звернути увагу. Утім, це проміжок часу,
за який хочемо подякувати Богові, із милості Якого
наша праця звершується.
Не можемо не подякувати
й вам, дорогі читачі, за те,
що впродовж усіх цих років
ви з нами. Ваші листи,
дзвінки й пожертвування
завжди надихали нас до
самовідданої роботи. Ви
були та є тими, кому ми з
радістю служимо в ім’я Господнє.
Змінювалися приміщення,
працівники, формати, стилі,
ціни, техніка, навіть країна
змінилася з моменту заснування газети «Голос надії», але
вона й нині є тим самим голосом, яким призначена бути.
Тепер друковані видання стають меншими, втрачають популярність, бо люди віддають
перевагу електронним. Не
дивно, що газетні кіоски закриваються, друкарні стають
нерентабельними й редакції
переходять в онлайн-режим.
Тенденції часу не обминули й
християнську періодику, яка
змушена реагувати на його
виклики. Але, пам’ятаючи про
тих, для кого газета «Голос
надії» є саме голосом надії,
вона й далі друкуватиметься
на папері. «А Тому, Хто може
зробити значно більш над усе,
чого просимо або думаємо,
силою, що діє в нас, Тому слава в Церкві та в Христі Ісусі
на всі покоління на вічні віки.
Амінь» (Еф.3:20-21).
Але є ще інша причина згадати про народження нашої
газети. 30 років — це саме
той відрізок часу, коли нове
покоління людей стає зрілим,
щоб підхопити відповідальність і працю попередників.

«Щоб знало про це покоління
майбутнє, сини, що народжені будуть, устануть і будуть
розповідати своїм дітям»
(Пс.78:6).
Тому ми в цьому номері
пропонуємо вам передрук
статті-звернення до читачів із
першої газети «Голос надії», а
також спогади тих, хто розпочинав працю над нашою газетою. І все це з єдиною метою
— передати почуття й запал
першопрохідців, щоб їх перейняло наступне покоління.
СЛОВО ДО ЧИТАЧА
Дорогий читачу! У твоїх
руках перший номер газети
«Голос надії», засновником
якої є Християнська місія «Голос надії» та обласна Пресві-

терська Рада Християн Віри
Євангельської, що на Волині.
Те, що серед інших видань
ти звернув увагу саме на цю
назву, вселяє впевненість, що
наша газета стане твоїм добрим супутником і порадником у вірі в Бога, у виборі мети
життя.
Якщо ти втратив віру в
людей, у їхню порядність і
людяність, якщо тебе оточує
жорстокий світ — для тебе газета «Голос надії».
Якщо ти витратив усі душевні сили, втратив інтерес
до життя й ніщо не цікавить
тебе — прочитай газету «Голос надії», це для тебе.
Якщо ти шукаєш істину й
хочеш пізнати її — для тебе
«Голос надії».

Чому саме «Голос надії»?
У буднях, клопотах і проблемах, у круговерті життя, як
у розбурханому морі, людська
душа шукає твердої опори,
шукає спокою. Біблія говорить, що надія для душі — якір
безпечний і міцний. Надія не
на оманливі людські ідеї, що з
часом закономірно приводить
до краху, але надія на ясні
обітниці Божі, що їх дає нам
Святе Письмо.
Про що розповідатиме «Голос надії»? Мета — сповіщати
Благу Вістку про живого Бога.
Щонайперше — газета прагне
вести щиру бесіду зі своїми
читачами.
Розміщуватиме інформацію про роботу місії, про життя
міс¬цевих церков, актуальні

духовні статті, листи, християнську поезію.
Історія виникнення євангельських церков на Волині,
розповіді очевидців, уривки
з християнських газет і журналів тих часів знайдуть місце
на сторінках нашої газети. Не
обмине вона своєю увагою й
тих, хто твердо стояв за віру
євангельську в дні засилля
атеїзму, хто пройшов табори,
тюрми, терпів знущання й вистояв у борні тільки тому, що
надію свою покладав на Спасителя.
«Голос надії» — це носій і
провідник Слова Божого, від
якого в серцях людей народжується віра в Бога, віра в
Його любов, доброту й силу, й
Його благодать.
Загострення проблем на
релігійному ґрунті не може
не хвилювати щиро віруючу
людину. Дотримуючись слів
апостола Петра: «Пізнаю по
правді, що не дивиться Бог на
обличчя, але в кожнім народі
приємний Йому той, хто боїться Його і чинить по правді» (Дії
10:34-35), газета нестиме
ідеї віротерпимості та єдності
християн різних конфесій на
основі вчення Ісуса Христа.
Якщо ви хочете пізнати і
зрозуміти, «до якої надії Він
вас закликає і який багатий
Його славний спадок для святих» (Еф.1:18), — то «Голос
надії» для вас. «Даси Йому
ймення Ісус, бо спасе Він
людей Своїх від їхніх гріхів»
(Мт.1:21). «Нема іншого імені
під небом, даного людям,
яким можна було б спастись,
крім імені Ісус» (Дії 4:12).
Про це ім’я, про спасіння,
яке кожен має в Ньому, зможете прочитати на сторінках
нашої газети.
Наша молитва до Бога,
щоб ця газета стала хлібом
і водою для душі, що прагне
знайти ІСТИНУ.
Хай благословить вас Господь.
Голос надії, №1, 1991 р.
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ІНТЕРВ`Ю З ДИРЕКТОРОМ

З ЧОГО ПОЧИНАЛАСЯ ГАЗЕТА?
ких шаблонів щодо віруючих людей, церкви, віри в
Бога вплив християнських
ЗМІ важко переоцінити. Доводилося чути, особливо у
дев’яностих роках, про реальні зміни в житті людей,
особливо коли друкувалися
спеціальні випуски газети з
євангелізаційною метою.

Директора місії, єпископа Миколу Петровича
Синюка не потрібно представляти нашим читачам.
Він один із постійних авторів нашого часопису в
рубриках "Дорожні нотатки", "Проповідь", "Коротко про головне". Але
мало хто знає, що він
свої твори друкував і під
літературним
псевдонімом Микола Борбинський
("Немає більшої любові",
"Смердючка"
та
інші).
Ми поставили йому ряд
запитань як автору й одному із ініціаторів видання нашої газети.

— Який номер газети
з усіх вам найбільше запам’ятався й сподобався?
— Питання надзвичайно складне. Були серйозні
«проколи» під час випуску
чергового номера, особливо
якщо врахувати незначний
досвід і особливу ментальність читачів. Були й надзвичайно цікаві номери, а особливо ті (усміхається), у яких
друкувалися матеріали про
мої місіонерські подорожі.
Якось, натрапивши на архів
газети, декілька годин не міг
відірватися від читання, згадав місіонерські стежки нашої неспокійної молодості…

— Микола Петрович, з
чого розпочиналася газета "Голос надії"?
— Почати варто з того, що
все, про що писали радянські
газети в той час, вважалося
правдою. Аргумент «у газеті
написано» був найвагомішим
і остаточним для багатьох.
Наша газета, як і місія «Голос
надії» почалася з мрії — мрії
про те, як можна насправді
правдиво інформувати читачів про великі справи Божі,
про поширення Євангелії через проповідь місіонерів…

«цицеро і нонпарель» — назви друкарських шрифтів.
Таке не забувається.

— Чи було складно організувати й видати перший номер, і в чому полягали складності?
— Складність полягала
в повній відсутності будь-яких журналістських навиків.
До цього часу пам’ятаю,
як журналісти з «Радянської Волині» В. Штинько, В.
Лис учили нас користуватися лінійкою — рядкоміром.
До сьогодні пам’ятаю слова

— Оскільки газета заснована спільно з Волинським об’єднанням церков, то як церкви області
відгукнулися на видання
газети?
— У загальному — надзвичайно позитивно, оскільки
християнських друкованих
видань практично не було. Інформація з газети про різні,
особливо віддалені регіони
служіння місіонерів сприй-

НОВИНИ ЦЕРКОВ ХВЄ ВОЛИНІ

14 лютого в церкві м. Камінь-Каширський відбулося рукопокладення на дияконське служіння Давидюка Вадима Анатолійовича, Мойси Володимира Вікторовича, а також Матвійчука Миколи Пилиповича для
церкви с.Острівок.
Рукопокладення звершили заступники єпископа
Паламарчук В. І., Карпович П. Д., пресвітери Городюк
Я. В., Карпік В. В., Коваль А. І., Ратнюк О. В.
14 лютого в церкві с. Воєгоща Камінь-Каширського району відбулося рукопокладення на дияконське
служіння Банька Миколи Михайловича, Дем’янчука
Василя Андрійовича, та Карпука Віктора Петровича.
Рукопокладення звершили заступники єпископа Паламарчук В. І., Карпович П. Д., пресвітери Карпік В. В.,
Козачок В. М., Мацик А. І.
21 лютого в церкві с. Прилісне Маневицького району відбулося рукопокладення на дияконське служіння Коснюка Івана Васильовича. Рукопокладення звершили заступник єпископа Тарасюк А. Р., пресвітер
Суслік В. Я.

малася із захопленням, адже
для багатьох читачів такі
слова, як-от Комі, Чувашія,
Якутія, Марій-Ел були почуті
ледь не вперше. Церкви підтримували видання часопису
матеріально й молитовно.
Особливо подобалися читачам свідчення новонавернених людей.
— Чи ефективна християнська преса у виконанні Великого доручення?
— У плані просвітництва,
зміни усталених радянсь-

— З часу першого випуску газети проминуло
30 років. Це стільки ж,
скільки потрібно для народження й початку діяльності одного покоління.
Що варто пам’ятати молодим, щоб продовжити
розпочату працю?
— Пам’ятати й примножувати, даруйте за «радянськість» термінів, досвід тих,
хто пройшов раніше. Враховуючи специфіку часу, знаходити нові способи, журналістські жанри й прийоми
для єдиної мети — Слово
Боже має бути зрозумілим і
практичним для читачів.

— Яким ви бачите майбутнє друкованої періодики,
зважаючи на те, що тепер
друкована продукція втрачає
свою актуальність, бо інформація оцифровується?
— Поза сумнівом — це
тенденція сучасності. Проте, незважаючи на шалений
темп змін у медіа-технологіях, на моє переконання,
найближчий десяток років
друкована періодика буде
знаходити свого читача. Як
періодична, так і книжкова
продукція будуть потрібними
в житті наших сучасників.
— Чи можемо ми конкурувати в інформаційному
просторі з іншими виданнями?
— Не бачу такої потреби. У нашого часопису інші
завдання, про які ми вже згадували.
— Чи не думали ви над
тим, щоб переорієнтувати
газету виключно на євангелізаційну мету?
— Це гарне питання, над
цим потрібно працювати.
Євангелізація — це пріоритет для християнських медіа.
Проте враховувати інформаційні потреби віруючих людей потрібно.
— Що ви побажаєте нашим читачам?
— Читайте нашу газету,
читайте Біблію, читайте добру християнську літературу.
Особливо — молодь, особливо ті, хто готує себе до
великої справи благовістя!
Сподіваємося на зустрічі з
вами на сторінках «Голосу
надії».

НОВИНИ

НАВЧАННЯ ДЛЯ СЛУЖИТЕЛІВ

З 16 по 18 лютого 2021
року в Ретрітцентрі церкви
«Фіміам», розташованому
в с. Заозерне Любомльського району Волинської
області, відбувся навчальний курс для служителів
Волинського
об’єднання УЦХВЄ. Навчання організував
відділ
освіти
об’єднання церков Волині,
зокрема його завідувач
Микола Волков.
Крім волинян, у ньому
взяли участь служителі з
Рівненського та Львівського об’єднань Української
Церкви ХВЄ. Загалом було
100 учасників. Серед них —
старші пресвітери, єпископи та їхні заступники, члени
пресвітерських рад згаданих областей. Зокрема —
Анатолій Козачок, Михайло
Близнюк, Олександр Коток,
Володимир Якимів, Володимир Бричка, Микола Синюк.
Служителям було запропоновано низку семінарів, а
саме: «Взаємостосунки між
служителями» (провів Синюк
М. П.), «Душеопікунство» (Ко-

зачок А. М.), «Етика служителя» (Коток О. А.), «Використання церковних фінансів»
(Рибак П. А.), «Налагодження взаємостосунків у церкві» (Близнюк М. І.), «Сім’я
служителя» (Бричка. В. Д.).
А також проведено дискусії
на актуальні теми: «Взаємостосунки поколінь і передавання служіння» (модератор
Панфілов І. В.), «Молитва за
хрещення Святим Духом»
(Кузьмич О. М.), «Поширення і проповідь Євангелії в су-

часних умовах» (Когут Б. І.),
«Служіння людям з хворобами, оливопомазання» (Вронський В. В.), «Дисциплінування членів церкви» (Карпович
П. Д.), «Вирішення сімейних
проблем» (Оніщук П. Ф.).
Не менш важливими для
служителів було спілкування
та обмін досвідом, що сприяло утвердженню в Божому
покликанні та надихало до
ревної праці Господу, Церкві
та людям.
Василь МАРТИНЮК
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12 ЦІКАВИХ ФАКТІВ

ПРО ГАЗЕТУ "ГОЛОС НАДІЇ"

— За час існування редакція змінила 6 місць: підвальне приміщення «Церкви Христа Спасителя», квартиру першого редактора Павла Романця, дві приватні квартири. Редакція була першим підрозділом місії «Голос надії», який
почав працювати в ще не закінченому приміщенні офісу — спочатку на першому поверсі, а потім на другому.
— Перші номери газети готувалися до друку ручним набором рядків із окремих металевих літер безпосередньо у друкарні (Володимир-Волинська міська
друкарня). З лютого 1992 року часопис друкувався у Волинській обласній друкарні. Сторінки готувалися за допомогою двох комп’ютерів розміром із невеликий стіл. Плівка для фотопластини друкувалася на принтері розміром
1х1,5х2 метри. Процес підготовки займав цілий день.
— Нині газета верстається в редакції, в Луцьку, і передається в друкарню у Тернополі електронним способом. Друкується
на обладнанні завдовжки понад 30 метрів, яке на виході видає
вже запаковану продукцію. Друк 10000 примірників, складання
та пакування займають півгодини.
— На один тираж газети "Голос надії" витрачається понад
п`ять з половиною кілометрів паперу завширшки у 80 сантиметрів.
— З 1991 року було видано понад 350 номерів газети. Найбільший тираж — 60 тис. Усього надруковано — понад 2 млн.
примірників.
— Газета розсилається у понад 10 країн — Польщу, Німеччину, США, Канаду, Австралію, Казахстан, Литву, Росію, Швецію,

Боснію та Герцеговину, Хорватію.
— За 30 років дизайн «шапки» газети змінювався 6 разів.
Формат (розмір) газети змінювався тричі — з А3 на А4 і знову
на А3.
— Юрій Троць — третій редактор газети. Першим був Павло
Романець, який нині проживає в США, другим — Юрій Вавринюк, який став редактором журналу «Благовісник».
— Колектив газети «Голос надії» й колектив журналу «Благовісник» — це практично одні й ті ж самі люди. Хоча юридично
це різні, незалежні видання.
— Окрім основного номера, виходять спеціальні випуски газети євангелізаційного спрямування, здебільшого приурочені
до християнських свят, а також присвячені профілактиці шкідливих звичок, абортів тощо.
— Є люди, які народилися завдяки газеті — їхні матері планували зробити аборт, але передумали, отримавши спецвипуск
на тему абортів. Деякі люди навернулися до Бога через газету.
— Серед десятків рубрик газетних матеріалів найбільш постійні — «Дитяча сторінка», «Кросворд», «Місіонерська пошта».
«Дитячу сторінку» впродовж існування газети вели 6 різних
працівниць. Єдиною рубрикою, автор якої весь цей час зберігає анонімність, є «Кросворд».
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ЯК Я СТАВ РЕДАКТОРОМ
Видавництво… На початку 1990-х це було щось
таке неможливе. Адже тексти друкували на друкарських машинках. А попит
на матеріали християнської тематики зростав. Тепер не таємниця, що тоді
було
багато
підпільних
друкарень. Мій брат Петро в цьому був конкретно
задіяний, і в підвалі п’ятиповерхового
будинку,
у якому я жив, друкували
Євангелію від Івана, буклети, матеріали для недільних шкіл. І оскільки я йому
допомагав (деякі брати
знали про це), то вирішили, що я зможу бути технічним редактором.
Чия це була ідея — сказати не можу. Але одного разу
до мене підійшов Євген Абрамович, дав статтю Миколи
Синюка й повідомив про таке
рішення. Як кажуть: не мріяв,
не думав, не гадав, але одразу
ж долучився до роботи. Знання української мови — на рівні
школи. Розмовна мова — як
у нас казали, «руско-польсько-украйонська». Про журналістику — знань нуль, але
було велике бажання щось
робити.
Микола Петрович познайомив мене з Валентиною
Штинько. На той час, якщо я
не помиляюся, вона працювала в газеті «Волинь» заввідділом пропаганди й освіти.
Вона та її знайома з іншого
видання давали мені перші
уроки журналістики. У той час
це було не зовсім безпечно,
тому з подякою згадайте про
них перед Богом. Не знаю,
наскільки успішним учнем я
був у їхніх очах, але вчився.
Матеріали друкував на
друкарській машинці. Зробив
одну помилку — наново. І так
увесь перший номер — чотири рази. Добре запам’ятав
дві настанови пані Валентини.
Перша: журналіст працює 24
години на добу, і друга: газета
— це колективна праця.
Коли підготував газету до
друку, у мене запитали пріз-

вище редактора. Погодити
питання не було з ким, бо часу
обмаль, тож, щоб нікого не
підставити (тоді ще правили
комуністи), вирішив: це ж я
всі матеріали підбирав, і якщо
виникне проблема — то й мені
відповідати за це. Тому й сказав: «Пишіть мене». Але, дякувати Богові, усе минуло без
перешкод.
Макет газети робився в
масштабі 1:1. Рахувався кожен знак, кількість рядків,
розмір фото. Використовували спеціальну лінійку й назви шрифтів: петит, корпус,
нонпарель і цицеро. Цю лінійку зберіг на пам’ять. На це макетування йшло дуже багато
часу.
Став просити допомоги
в тих, хто щось міг робити. А
такі люди є завжди і скрізь.
На той час допомагали всі,
хто працював у місії: Наташа
Булан, Оксана Мельник, Аня
Янюк, «генератор» ідей Лариса Онищук. Художню роботу
виконував Віктор Мокійчук,
друкувала на машинці — Віта
Озеруга. Допомагали вчителі
недільної школи, і одна з них
Оксана Андрієнко. Усіх уже не
згадаю тепер. Познайомився
з Василем Мартинюком, тоді
студентом філологічного факультету університету — уже
було кому вичитувати матеріали.
Якось підходить до мене
одна сестра й каже: «Брат
мого чоловіка пише вірші. Чи
можна їх надрукувати?» —
«Принеси, почитаємо». Принесла, почитав, сподобалися
— і запросив Юрія Вавринюка
до співпраці.
Перші номери ми друкували в Володимир-Волинській
друкарні. Потім домовилися
з Луцькою друкарнею. З ними
вже працював Ю. Вавринюк.
Щодо перших номерів (та й
пізніше) я не пригадую негативних відгуків, тільки подяки.
Ми намагалися підбирати такі
матеріали, які б підбадьорювали людей.
Був один випадок, який
мені й досі важко забути. Він

навчив мене дуже обережно ставитися до підбору матеріалів. В одній церкві було
непорозуміння між служителями церкви та хором. Я почув дещо з їхньої розмови та й
питаю одного з них:
— А що трапилося?
Він мені:
— Ти ж не напишеш. Навіщо запитуєш?
— Ти розкажи, можливо, і
напишу…
Минуло кілька днів. Переглядаючи пошту, став читати лист із Одеської області:
«Слава Богу, дорогие братья и сёстры. Сегодня мы с
сёстрами читали вашу газету. Каким благословением и
утешением это было для нас!
Ведь кругом столько неправды, лжи, обмана. Как уже хочется в небо к Иисусу…» — і т.
д. Думаю, певно, бабуся втомилася за своє довге життя.
Та коли побачив у кінці ім’я і
вік — мої очі стали вологими.
Дівчинці 14 років! Її, напевно,
добила б та замітка про суперечку братів. Я дякую Богові,
що вчасно прийшов той лист і
стримав мене.
Звісно, труднощі були. Але
коли й де їх не було?! Та з Божою допомогою все долали.
Усім читачам бажаю Божого благословення! А тим,
хто пише, — писати тільки те,
що підтримує, утішає й будує.
Будьте благословенні!
Павло РОМАНЕЦЬ,
перший редактор
газети "Голос надії"

ЖИТТЯ МІСІЇ

МІСІОНЕРСЬКА ШКОЛА У СКОЛЕ
2 лютого 2021 року у
м. Сколе Львівської області
відбулося відкриття місіонерської школи «Голос надії». 10
хлопців та 10 дівчат протягом
трьох місяців здобуватимуть
теоретичні знання з біблійних дисциплін тощо. Після
кількамісячної практики вони
матимуть можливість стати
працівниками «Голосу надії».
На відкритті були присутні директор місії Микола Синюк та його заступники Євген
Мельничук і Віталій Оніщук,
старший пресвітер об'єднання церков ХВЄ у Львівській
області Володимир Якимів,
працівники
інформаційно-

го відділу та офісу місії Юрій
Вавринюк, Юрій Троць, Віктор Мокійчук, Ярослав Гаврисюк.

Навчання проходитиме на
базі місцевої місіонерської
церкви «Голос надії», пастор
Іван Онисів.
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ЗАЗДРІСТЬ, ЯКА РОЗБУДИЛА МРІЮ

Це була весна 1991 року.
Пам’ятаю, я приїхав до батьків. У них саме гостював мій
молодший брат. Він проживав
у Луцьку й відвідував так звану Балківську церкву. Як зараз
пам’ятаю той момент, коли, зайшовши в кімнату, побачив на
столі газету. «Це в нас у церкві
таку видають», — з гордістю
пояснила братова дружина. Я
узяв до рук часопис. Невибаглива, намальована від руки
шапка: «Голос надії», номер
перший. Тоді я не знав нічого
про однойменну місію. Імена
авторів та видавців були незнайомі. Лише на фото на першій сторінці упізнав декількох
молодих братів та сестер із
Нововолинська.
Пам’ятаю, як вдавано недбало та байдуже передивився
сторінки, пробіг очима текст.
Серйозно перечитати газету
не міг від хвилювання та… заздрості…
Тут потрібно пояснити ситуацію. Я з дитинства мріяв
про журналістику. Свою першу власну газету «випустив» у
10-річному віці. Вона складалася з двох подвійних аркушів,
вирваних із шкільного зошита
в клітинку. Не пригадую, про
що в ній писав, але вона мала
всі елементи справжнього видання: шапку-назву, колонки з
текстом, ілюстрації. Усе робилося від руки, кульковою ручкою та олівцями…
Але… На заваді до мрії
стояла радянська атеїстична
система. Я розумів, що мені,
вихідцеві з християнської родини, шлях у справжню журналістику зачинений. Мрію довелося поховати. Залишалося
лише користуватися та насолоджуватися трудами «сертифікованих» владою видань.
У старших класах та в юності

я виписував щорічно по 15-20
газет і журналів. Благо, коштували вони буквально копійки.
Тому політична відлига
кінця 1980-х років збадьорила мене та певною мірою активізувала мою мрію. Я став
надсилати свої вірші в щойно
створені християнські видання: у московський «Протестант», київську «Християнську
ниву». Навіть брав участь у поетичних конференціях в обох
столицях. Про справжню журналістику не особливо думав,
бо через брак освіти вважав,
що не подужаю. Але, як пізніше
виявилося, освіта тут не грала
особливої ролі…
І ось я тримаю в руках християнську газету, яку видають
не десь там у столичних офісах
професійні
християни-журналісти, а зовсім близько, і
дружина мого брата навіть
добре знає головного редактора. І навіть може мене з ним
познайомити. Так-так, у мені
заворушилася заздрість: от
бачиш, люди можуть, а твоя
мрія лежить запилена й призабута…
Цей вечір розбудив у мені
заснулого журналіста. Я ще не
мав ніяких конкретних цілей,
але дитяча мрія набувала реальних обрисів.
Я наважився надіслати до
редакції свої вірші. І їх надрукували. Через пів року мав можливість поїхати в місіонерську
поїздку в Казань на допомогу

місіонерам із Нововолинська.
Про працю в Татарстані написав статтю, яка теж з’явилася на шпальтах газети «Голос
надії»…
Кінець 1991 року. Мій брат у
складі місіонерської групи під
керуванням Василя Пархотюка
вирушав у поїздку в Смоленськ. У Церкві Христа Спасителя на вечірньому служінні мала
відбутися молитва за благословення їхнього служіння. Я
також поїхав до Луцька.
Після зібрання, коли ми ще
стояли на подвір’ї, балакали,
дружина брата раптом каже:
«А хочеш, познайомлю тебе
з редактором газети?» Звісно, я був не проти. Ми пішли в підвальне приміщення,
— сказали, що десь там його
бачили, — і прямо на сходах
лицем у лице зустрічаємося з редактором. Як завжди,
він кудись поспішав. Прямо
на сходах і відбулося знайомство з Павлом Романцем.
«Це мій родич, який надсилав
свої вірші та статтю». — «А,
пам’ятаю, пам’ятаю. Ще щось
пиши, нам треба матеріали».
Він, як ртуть, жвавий та енергійний, уже хотів далі бігти, як
раптом каже: «Слухай, а до
нас журналістом не хочеш?» Я
аж зам’явся від несподіванки.
«Словом так: приїжджай, коли
там буде можливість, оформляйся на роботу. Із Синюком
я сам побалакаю». І побіг. Хто
такий Синюк, я тоді не знав,

чому редактор, уперше мене
бачачи, пропонує роботу, не
розумів. Від несподіванки я ще
довго стояв на вузьких сходах,
не помічаючи, як мене штовхають люди…
Роздумував цілий місяць.
Внутрішньо зрозумів, що таке
несподіване запрошення і є
Божою волею для мене. Отримавши благословення від
дружини та батьків, я наважився розрахуватися з роботи
із зарплатнею 600 рублів — і
пішов на журналістський хліб.
Моя перша ставка була 170
рублів.
До найменших подробиць
пам’ятаю свій перший номер,
це був лютий 1992 року. Редакція якраз поміняла друкарню та освоювала новий спосіб
друкування. Я вчився разом із
Романцем у Волинській обласній друкарні. Виявилося, що
Павло також не має ніякої журналістської освіти. Але його
ентузіазму та впертості можна було позаздрити. Для мене
все було новим та цікавим: як
сам збір та опрацювання матеріалів, так і процес підготовки до друку. Я вперше побачив
комп’ютерні машини. На моїх
очах народжувалося друковане видання…
Мрія здійснилася.
А потім журналістські будні.
Перші журналістські поїздки.
Знову Татарстан. Потім Удмуртія, Воркута, Сумська область.
Саме там, на місіонерських полях мене чекали два
великих відкриття. Через закритість за радянських часів
ми дуже мало знали про місіонерську роботу та західних
місіонерів. З невеликих крупинок, із розповідей, підпільних західних радіопередач та
одиничної християнської літератури знову ж таки із Заходу
в мене склалося своє уявлення про місіонерів. Я вважав їх
якимись особливими людьми,
мало не ангелами. Це були неземні герої з особливою вірою
та особливими здібностями,

Давно це було.
Дуже
давно. Якщо точніше, то ця
знаменна подія трапилася в
минулому тисячолітті. Але
довгі й бурні літа не стерли
з пам’яті те особливе відчуття радості й солодкого
трепету, що охоплює душу
на порозі чогось величного,
світлого, про що й мріяти
не наважувалися раніше.
У ту неділю мої друзі-місіонери підійшли до мене після
богослужіння й вручили газету. Тоненька, із дрібним
шрифтом, вона була набагато меншого формату й гіршої
якості, ніж звична «Правда»,
яку поштар регулярно клав
нам у поштову скриньку. Але
в ту мить від радості заколотилося моє серце, відчуло
історичність події, яка розділила нашу реальність на «до»
і «після». Уперше я тримала
в руках християнську газету

з символічною назвою «Голос надії». Чи ж можна було
б про таке мріяти раніше,
коли в зошити від руки переписувалися книги Нового Заповіту, християнські вірші та
пісні? Чи ж могла б я уявити
таке дитиною, коли пізнього вечора в наш дім, у якому
відбувалося підпільне богослужіння, ввірвалася міліція
з дружинниками? Одним із
їхніх завдань було конфіскувати духовну літературу. Міліціонери вихвачували Біблії
та пісенники з рук християн,
а ми, діти, лежали в ліжках і
тремтіли від переляку, адже
нам під матраци наспіх позапихали християнську літературу.
Ту газету ми читали всією
родиною під акомпанемент
радісних фраз: дивись, який
час настав, слава Богу! Під
враженням від перечитаного

я написала лист у редакцію газети й побажала, щоб «Голос»
не загубився в хаосі інформації й дезінформації, щоб він
кликав людей до спасіння й
дарував надію знедоленим.
Тридцять літ минуло. Стільки подій трапилося! Життя
докорінно змінилося. Роль
церкви в суспільстві змінилася. Ми змінилися. З’являлося
й зникало багато інших християнських видань. А «Голос
надії» звучить і кличе людей
до спасіння.
Вітаю тебе, люба газето,
з ювілеєм! Ти виросла, набралася досвіду, а попереду
в тебе ще довгий вік і багато
роботи. Дякую всім, хто впродовж тридцяти років вкладав
сили в працю, час і душу, щоб
нести у світ Слово Правди й
Надії.
Свій відгук, який був надрукований у другому номері

газети, я закінчила словами:
«Щасливої дороги тобі, газето «Голос надії»! Щасливої
дороги до сердець тисяч волинян! А тепер, оглядаючись
на пройдений шлях, бажаю:

Кажуть, заздрість — риса
погана. Власне, так воно
і є. Але в моєму випадку,
про який хочу розповісти,
вона зіграла позитивну,
ключову роль…

ЩАСЛИВОЇ ДОРОГИ ТОБІ, ГАЗЕТО

які готові на самопожертву та
подвиги.
Коли ж я познайомився з
реальними місіонерами місії
«Голос надії», мене чекало
шокуюче відкриття. Виявилося, що це звичайні хлопці та
дівчата, зі своїми слабостями та проблемами. Колишні
будівельники та водії, а хтось
взагалі ще прямо зі шкільної
лави, вони помилялися та змучувалися, жартували й плакали. Прості, звичайні християни, з якими раніше сидів поруч
на церковній лаві.
Друге відкриття чекало
мене, коли я бачив їх безпосередньо в роботі. Коли вони
проповідували, можливо, і не
надто правильно та вміло, але
впевнено та харизматично, і
преображалися в тих супергероїв, яких колись малювала
моя молода уява. Проповідь
Євангелії робила їх особливими й навіть якимись неземними. Посвята місіонерству ставила їх в один ряд із біблійними
героями…
Так розпочиналося моє
довге, майже на три десятиліття служіння в християнській журналістиці. Потім, коли
Павло Романець емігрував, я
очолив редакцію газети. Були
успіхи, були невдачі. Учився на
своїх помилках та здобутках
інших.
А в 1996 році за рекомендацією Миколи Синюка голова
Всеукраїнського союзу ХВЄ
Микола Мельник запропонував мені стати редактором
журналу «Благовісник»…
З того часу багато чого змінилося. Як і сама журналістська робота, так і форми подачі
матеріалів. Змінилися вподобання читачів. Колишні юні
місіонери стали поважними та
мудрими наставниками. Їм на
зміну ідуть молоді працівники.
Але ота особлива атмосфера
перших років свободи, молодечий запал та реалізовані
мрії дитинства залишаться в
пам’яті на все життя.
Юрій ВАВРИНЮК

«Щасливої дороги тобі, «Голос
надії»! Щасливої дороги — паперової та електронної — до
сердець мільйонів!
Світлана Касяньчик,
м.Сакраменто, США
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АРХІВ ГАЗЕТИ

НАДІЇ МАЛЕНЬКИЙ
ОРКЕСТРИК

Ця замітка (передрук
із Нижньогородської газети «Знамя», 24 січня 1991
року)
була надрукована
у першому номері газети «Голос надії». У ній — і
згадка про проблеми того
часу, і розповідь про прихильне ставлення місцевих жителів до місіонерів, і
свідчення про жертовність
та посвяту молодих українських християн, які залишили свої доми і роз’їхалися по всьому Союзу
звіщати Слово Боже.
Спробуймо й ми поринути в атмосферу цього
часу і пригадати милості
Господні, явлені за ці роки.

«Полюби ближнього свого, як самого себе». Якби всі
люди жили за цією мудрістю,
то не було б війни в Іраку, кровопролиття в Литві, а в нашому районі не йшли б стінка на
стінку володарські підлітки,
ільїногірські та інші.
Здавалося б, скринька миролюбства,
взаємоповаги,
душевної краси відкривається просто. На жаль, навіть з
художньої літератури наших
днів покірно відходять в минуле Альоші Карамазови. Навіть
серед педагогів ряди сівачів
розумного, доброго, вічного
настільки порідшали, що в багатьох школах значна кількість
випускників виростає достойними абітурієнтами «університетів» за колючим дротом.
Борцям за правду і справедливість живеться набагато
важче, ніж лицарю печального
образу Дон Кіхоту.
І все-таки живий ще «надії
маленький оркестрик під керуванням любові». Його голос
ми почули в стінах залізничного вокзалу м. Дзержинська. Зізнаюсь, ця зустріч була
більш несподіваною, ніж з
інопланетянами. Чиста, світ-

ла, добра мелодія притягувала людей, як магніт, а тільки
настала пауза, в руках у пасажирів з’явилися гроші. Та
вираз зворушливості на обличчях раптово змінився на
подив. Співаки від грошей відмовились навідріз. Мало того,
вони ще й почали роздавати
своїм випадковим глядачам ті
самі книжки, котрі їхні молоді
ровесники-комерсанти продають по З0 крб. і по червінцю з «благословення» комсомольських «богів» та «богинь».
Ледь протиснувшись крізь
натовп пасажирів-шанувальників, без особливої надії на
згоду попросили через одну з
виконавців, щоб керівник або
хоч би хтось із хору приїхав
до нас в редакцію. Співбесідниця, як нам здалося, м’яко і
ухильно відповіла: «Я не можу
обіцяти. Це ми вирішуємо разом з братами та сестрами».
Вже без всякого оптимізму ми
попросили записати редакційний телефон. Але наступного ранку дзвінок в редакцію
вселив надію. І, не зважаючи
на те, що у визначений час
підряд три автобуси, як мовиться, «зійшли з графіка» , в
редакцію прибув не один із...,
а п’ятеро сестер та братів.
Аркадій
Олеш,
Сергій
Ярута, Діана Чмусь, Євгенія і
Марія Білики приїхали в нашу
область із далекого Луцька, з
незалежної України. По своїй
добрій волі взяли відпустку в
той час, коли різдвяні та хрещенські морози до вподоби
тільки північним ведмедям.
Зате на підприємствах та будівництві, де вони працюють,
не чинять перешкод.
Цього разу все-таки квитків на поїзд не було не тільки
на 4, але й на 5 січня. «Ми збираємося на Божу справу, Бог
нам допоможе», — вирішили
брати та сестри. Касирка без
всякої надії зробила запит і

сама здивувалася. У цей день
було здано 8 квитків на поїзд,
саме стільки, скільки потрібно
було для місії «Голос Надії».
Така місія діє при громаді
Християн Віри Євангельської.
В Луцьку громада нараховує
близько півтори тисячі християн. Серед них понад шістсот молодих братів та сестер.
Групи молоді роз’їхались
по 10 містах, а одна із них побувала і у нас в редакції. Для
них це не перший приїзд в Решетиху. Виявилось, що вони
вже виступали в будинку престарілих та інвалідів.
Разом з журналістами на
зустрічі були присутні працівники управління Решетихінської крутильно-сітков’язальної
фабрики та жителі Решетихи.
Запитань було чимало. Гості
відповідали коректно, відверто. В кожній відповіді відчувалася глибока віра в Бога, але
без догматизму та начотництва.
Євангелісти не вважають
за необхідне осіняти себе
хрестом, виконувати релігійні
обряди і триматись заповідей,
котрі прийшли не із Євангелії,
а із релігійних уявлень людей
минулих поколінь. Для них головними є слова Ісуса Христа:
«Бог є Дух і ті, що поклоняються Йому, повинні поклонятися
в Дусі та Правді»...
Молоді люди ведуть звичайний спосіб життя. Сергій і
Аркадій служили в будівельних військах. Командування
задовольнило прохання віруючих і об’єднало їх в загін із 16
чоловік. Хлопці перевиконували завдання.
«Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне»,
— говориться в одній із проповідей Христа. Не один із
юнаків витерпів тиск за віру.
Ще в дитинстві захопила віра
в Бога Діну.
— Мати була релігійна,

батько підсміювався над цим.
Але коли б навіть батьки були
проти моєї віри, вони б не добилися мого відречення. Та й
що поганого в тім, що ми молимося, щоб відвернути біду,
і, читаючи Біблію, багато чому
вчимося?
— Чи не відчуваєте Ви себе
білими воронами в суспільстві? — запитали їх.
— Так, ми це відчуваємо.
Ще б пак, не п’ємо, не куримо.
Навіть телепередачі не всі дивимося. Уникаємо суперечок,
коли не відчуваємо відвертості. Не підтримуємо всього того, що не дає духовного
росту нашому поколінню. Молодь часто не може зорієнтуватися в духовних цінностях,
живе одним днем, без перспективи на майбутнє. Тому
багато батьків і плачуть так часто за своїх дітей.
— Наприклад, моя мама,
виховала дев’ятеро дітей,
але навіть у розлуці з ними
вона спокійна, бо впевнена:
ідуть вони доброю дорогою,
несуть вістку про милосердя,
любов, співчуття. А значить
і Господь береже їх, — розказує про себе один із братів
— Сергій.
Не обійшлося і без каверзних запитань. Наприклад,

ГРОЗА
І перед пологами бігають, хоч і не дуже швидко,
але я старалася. Ми поверталися з дітками додому.
Степанко — на велосипеді,
а я везла Єву в колясці. І от
раптово налетів вітер. Заледве встигли сховатися в
магазині від сильної грози.
Я дивилася на буревій — і
згадала ще одну несподівану
грозу у своєму житті.
Отримавши диплом, я на
тиждень приїхала до бабусі,
щоб поміркувати, що робити
далі. Гуляла по лісі, ставила
Богові запитання, намагаючись упіймати відповіді на свої
«навіщо, куди, чому». Раптом
розпочалася гроза. Знаючи,
що неподалік є дім для стареньких, я вирішила заховати-

ся там.
Тож чекала закінчення грози всередині пансіонату й
спостерігала, як дощ омиває
природу: щедро, старанно
й інтенсивно. І там до мене
підійшов старенький дідусь.
У фойє їх було багато. Він
першим розпочав розмову,
запитавши: «Хто ти?» Я відповіла: «Приїхала до бабусі,
молюся, щоби Бог благословив моє майбутнє». — «А я
так і зрозумів, що ти віруюча.
Знаєш, я ж також колись ходив на зібрання в Мінську, на
вулицю Собінова. А от моя
дружина (він назвав прізвище
відомої співачки) жила по-іншому. І я перестав ходити до
ваших, і Богу перестав молитися. Успіх. Слава. Гроші. Ко-

мунізм… Усе це пилом гріха
наросло на мені товстим шаром за десятки років. Мені Бог
уже не простить. А тепер — у
цьому місці… Я нікому не потрібен».
Дощ омивав кожен листочок. Дідусь із тугою й тихою
заздрістю дивився на чистоту
після дощу.
«Бог все пробачить. Він
сказав: «Вийму з їхнього тіла
серце кам’яне, а дам їм серце тілесне». Вам потрібен дощ
Божого прощення, щоби Бог
омив вас Своєю кров’ю. От
тоді серце стане іншим. Це
пересадка, розумієте?» — я
говорила як вірила.
Я й тепер вірю в Божий
дощ. А цей дідусь, на жаль,
не повірив. Ми приходили до

кошти на поїздки, релігійну
літературу і т. д. Брати та сестри не шкодують особистих
заощаджень на суспільно-корисні справи. Але внесків,
як у ВЛКСМ і КПРС, нема. На
рахунок місії поступають добровільні пожертвування від
громадян, братів і сестер...
— Зараз країну захопила
хвиля націоналізму. Як ви до
цього ставитеся?
— Ми, українці, приїхали
з проповідями про Христа до
вас. Для нас не важливо, якої
національності людина молиться поруч. Головна цінність
— святість душі, — говорить
сестра Марія.
— Традиційне питання:
яким буде нинішній рік?
— Багато скорботи буде
на землі. Про це пише Біблія.
Але щоб звільнитися від страху, потрібно вірити. Христос
сказав: «Прийдіть до Мене всі
струджені та обтяжені, і Я заспокою вас» .
І знову посвітлішали натхненні молоді обличчя гарних
душею наших гостей, коли
вони заспівали різдвяні та інші
пісні. І так хотілося вірити, що
Бог, чи хто другий «збереже
нас від спокуси, та вибавить
нас від лукавого» .
В. Чунаков, І. Сизова

ІЗ ЖИТТЯ
нього ще раз із тіткою, просили повернутися до Бога.
Запевняли, що Він простить
усе-усе-усе. Але дід лишень
витирав сльози, вдихаючи чисте повітря після чергового
дощу.
«Мам, але й калюжі! Цей
дощ перемив усе-усе!» Ми
вийшли з укриття й пішли додому омитим містом.
Велика сила в крові Ісуса
Христа! Вона омиває все, не
залишаючи гріха, навіть сліду
брудного життя. Прощення
Ісуса — як омивання водною
купіллю.
Чи ти чистий?! Чи мрієш
про дощ, як те запилене місто? Скажи Ісусові: «Омий Ти
мене!» І чекай дощу прощення.
Віра РАДІОНОВА
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ПАСТОР, ЯКИЙ НАВАЖИВСЯ
ПРОТИСТОЯТИ СИСТЕМІ
4 лютого 1906 року в
місті Бреслау (нині Вроцлав), Польща, народився
Дитріх Бонхьоффер. Він
був шостим із восьми дітей
відомого лікаря й викладача університету Карла Бонхьоффера.
Німецький пастор, богослов, письменник, музикант,
мученик Дитріх Бонхьоффер
прожив життя, кожен день
якого свідчив про його віру.
Він очолював підпільну євангелічну церкву в нацистській
Німеччині й в найтемніші часи
історії світу був світлом для
цього світу. Останні дні життя
служитель провів у концентраційному таборі Флоссенбюрг
(Баварія) в очікуванні страти,
там же провів своє останнє
богослужіння.
8 квітня 1945 року, у першу
неділю після Пасхи, сусіди по

тюремній камері попросили
пастора Дитріха Бонхьоффера провести богослужіння.
Він читав із 53 розділу пророка Ісаї: «Він гноблений був та
понижуваний, але уст Своїх
не відкривав. Як ягня був проваджений Він на заколення,
і як овечка перед стрижіями
своїми мовчить, так і Він не
відкривав Своїх уст...» У камеру ввійшло двоє гестапівців у
штатському й наказали пастору йти за ними. Бонхьоффер знав, що його ведуть на
страту, але був спокійний. Він
сказав своїм друзям: «Це не
кінець, це початок нового життя».
Дитріх Бонхьоффер ще в
юності мріяв навчитися вірити. Те, що він у 17 років вирішив присвятити себе вивченню теології, було великою
несподіванкою для його сім'ї,
у якій, хоча й ставилися ша-

ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА

У ЦІ ДНІ КОЛИСЬ

3 лютого 1468 року помер Йоганн Гутенберг, який розробив спосіб друкування книжок, що посприяло протестантській Реформації. Йому було 67 років. Він же 23 лютого 1455
року видав Біблію — першу друковану книгу.
14 лютого 869 року помер Кирило — «апостол слов’ян»,
творець кирилиці (досі використовується в Росії, Україні,
Білорусі та інших країнах), перекладач Писань на слов'янську
мову та єпископ. Він працював зі своїм братом Мефодієм.
18 лютого 1546 року в м. Айслебен помер німецький
реформатор Мартін Лютер.
18 лютого 1678 року Джон Буньян видав відомий християнський твір «Подорож пілігрима».
21 лютого 2018 року помер Біллі Грем — найвідоміший
та найефективніший євангеліст ХХ століття — у віці 99 років.
23 лютого 1685 року народився Джордж Фредерік Гендель, композитор, автор ораторії «Месія».
28 лютого 1807 року Роберт Моррісон відплив із Британії, щоб стати першим протестантським місіонером у Китаї.
Він уклав шеститомний словник китайської мови та переклав
цією мовою Біблію, що допомогло місіонерам, які прийшли за
ним.

нобливо до церковних традицій, до церкви не ходили.
Через чотири роки Дитріх захистив диплом у Берлінському
університеті. Після декількох
років навчання й служіння за
кордоном він повернувся до
Німеччини й став пастором,
а також викладачем систематичної теології в Берлінському
університеті. Дитріха найбільше хвилювали не абстрактні
богословські міркування, а
етичні питання, які виникають
у віруючих людей. Як діяти,
якщо і те, й інше рішення можна обґрунтувати Святим Письмом? У яких випадках треба
миритися, а коли відкрито
протистояти злу? Він завжди
був чесний перед самим собою й не боявся ставити гострі питання. А в цей час над
Німеччиною згущувалися хмари фашизму, і його віру чекали
важкі випробування.
Коли Дитріху Бонхьофферу
було 27 років, до влади прийшов Гітлер, який говорив:
«Німці! Ви обраний народ, всі
народи прийдуть і поклоняться вашій величі, а ті, хто не
прийде, пізнають нашу силу й
нашу зброю». Німецький народ прийняв Гітлера як месію,
«рятівника Німеччини». Церква теж визнала його владу. А
як же по-іншому? Чи ж не каже
Писання, що вся влада від
Бога? Невдовзі над церквами з’явилися нацистські прапори, а в католицьких класах
поруч із розп’яттям повісили
портрети Гітлера. Фюрер не
сумнівався, що він легко підпорядкує собі церкву. Ватикан на той час був настільки
політизований, що укласти
з ним угоду було дуже просто, ну а про німецьких протестантів Гітлер казав: «Вони
зрадять кого завгодно, аби
тільки не втратити своїх убогих парафій і зарплат». Хоча в
очах народу Гітлер намагався
виглядати віруючою людиною,
під час своїх виступів нерідко розмахував пошарпаною
Біблією і стверджував, що є
істинним католиком, у розмовах зі священнослужителями
він не приховував своїх планів
щодо
майбутнього
церкви. «Християнство зникне в
Німеччині так само, як це сталося і в Росії, — заявляв Гітлер. — Німецька раса існувала за тисячу років до Христа,
і в майбутньому ми прекрасно
обійдемося без християнства.
Церква не повинна заважати
нам, інакше вона просто залишиться за бортом історії».
Один із великих нацистських чинів на з’їзді «Німецьких християн» (об’єднання
християн, лояльних фюреру)
закликав слухачів «звільнитися від Старого Завіту з його
єврейською мораллю». Казав, що з Нового Завіту слід
вичистити «негероїчну» теологію апостола Павла, який

страждає «комплексом неповноцінності», а місце приниженого раба має зайняти
непереможний і гордий герой Ісус. Та й Він не повинен
затьмарювати образ великого
фюрера, який веде свій народ
у «тисячолітнє царство», у рай
на землі.
Нам тепер усе це здається
безглуздям, але тоді лише деякі пастори змогли протистояти ідеям нацистів, і їх одразу
ж позбавляли приходу й всіх
можливостей для заробітку, а
якщо й це не допомагало, заарештовували, відправляли в
тюрми й концтабори. Ці люди,
серед яких був і Дитріх Бонхьоффер, заснували «Сповідницьку церкву», повністю
засудивши фашизм і тих християн, які його підтримували.
Тим, хто намагався зберегти
свій прихід шляхом компромісу з владою, Дитріх говорив:
«Хто віддаляється від «Сповідницької церкви», той віддаляється від спасіння».
У 1935 році Бонхьоффер
став директором невеликої семінарії «Сповідницької
церкви», яка підготовлювала пасторів. Його позбавили
права викладання, звільнили
з університету й заборонили
проповідувати. Коли й це не
допомогло, нацисти закрили
семінарію. Але за два роки рух
зміцнів, а семінарія випустила
більше сотні пасторів, багато
з яких загинули в концтаборах.
Саме в цей час Бонхьоффер вирішив приєднатися
до змовників, які збиралися скинути Гітлера. Чоловік
його сестри, Ганс фон Донаньї, особистий помічник
рейхсміністра юстиції, тісно
пов’язаний з адміралом Канарисом, «записав» Дитріха
в агенти Абверу. Це звільнило Бонхьоффера від нагляду
Гестапо й від призову в армію, а також дало йому можливість виїжджати за кордон.
За легендою, він збирав розвідінформацію. Насправді ж
— активно сприяв підготовці
змови. Саме в цей час було
написано його головну, але
незакінчену працю «Етика».
Він звинувачував церкву в пасивності в боротьбі зі злом:
«Церква винна в загибелі найбільш немічних і безборонних... Спроба прибрати Гітлера, навіть якби це означало
вбивство тирана, була б, по
суті, справою релігійного послуху; нові методи гноблення
з боку нацистів виправдовують нові способи непокори...
Якщо ми стверджуємо, що є
християнами, нема чого міркувати про доцільність. Гітлер
— це антихрист».
У 1939 році Бонхьоффер
ненадовго їде в Нью-Йорк.
У Європі починається Друга
світова війна. Друзі радять
йому не повертатися, пропо-

нують роботу в теологічному
університеті, у якому він колись стажувався. Але Бонхьоффер дивився в майбутнє. Він
писав своїм друзям: «Я повинен пережити цей складний
період нашої національної
історії разом із християнами в
Німеччині. У мене не буде права брати участь у відродженні
християнського життя після
війни, якщо я не розділю зі
своїм народом випробування
цього часу...»
У 1943 році непокірний пастор був заарештований. В’язниця не зламала його — він
турбувався тільки про рідних
і наречену, з якою був заручений за два місяці до арешту.
Будучи у в’язниці, він не переставав працювати. Він просив рідних передавати йому
книги, багато читав і писав.
Оточений горем і відчаєм, він
розмірковував про те, як принести Євангелію безбожному,
«повнолітньому» світу, який не
має потреби в Богові й релігії;
як відокремити християнство
від «релігійного лушпиння» й
зробити його доступним людям. З численних заміток і листів, написаних ним у в'язниці,
його друзі згодом склали збірник «Опір і покірність», який
зробив величезний вплив на
протестантську теологію ХХ
століття.
Два роки провів Бонхьоффер у тюрмі. Війська союзників щораз ближче підходили до Німеччини, даруючи
надію йому та іншим в’язням.
Але невдалий замах на Гітлера в 1944 році прискорив судові механізми, і в квітні 1945
року надійшов наказ знищити
декількох активних учасників
змови. Серед них був і Бонхьоффер.
Через 10 років після його
смерті колишній лікар концтабору Флоссенбург написав:
«Через прочинені двері приміщення барачної споруди... я
бачив пастора Бонхьоффера, який схилився на коліна в
потаємній молитві перед Господом. Самовідданий і проникливий характер молитви
цього дуже симпатичного чоловіка неймовірно зворушив
мене. І на місці самої кари,
проказавши коротку молитву,
він мужньо зійшов сходами до
шибениці... За всю свою майже 50-річну лікарську діяльність я не бачив людини, яка б
помирала з більшою відданістю Богу...»
Через двадцять днів Гітлер покінчив життя самогубством. Бог не благоволить до
тих, хто ставить себе вище за
Христа й зазіхає на Його церкву. А Церква Німеччини існує
й донині, і серед її мучеників
одне з славних місць займає
пастор Дитріх Бонхьоффер —
людина, яка була вірною аж до
смерті.
www.invictory.org
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НАЙВРОДЛИВІША ПОТВОРА
витися, хто й що подарує Томі
на день народження, яке буде
в суботу. Одна з дівчаток збиралася подарувати троянди,
інша — нову фіалку, третя —
незвичайні блакитні ромашки,
четверта — гладіолуси… Кожна дівчинка вже знала, які квіти
вона подарує Томочці.
— А ти, новенька, подаруй
Томі кактус. У неї ще не було
кактуса, ото зрадіє, — захихотіла одна з дівчаток.
— Точно, кактуса в неї нема,
— підтвердила інша.
Вони знали, що їхня подружка терпіти не може кактусів, проте хотіли посміятися
над новенькою.
І новенька таки подарувала
Томочці кактус. Та скривилася,
але нічого не сказала, просто
поставила кактус у кухні на холодильник і думати про нього
забула.
Дні йшли за днями, Томочка кактус не поливала. Він стояв у сухій землі, настовбурчивши свої голки. А тут ще квіти
на підвіконні стали над ним
насміхатися:
— Гей, виродку! Даремно
ти до нас завітав. Не любить
Томочка кактусів, — казав циперус.
— Від тебе ніякої користі, адже ти голий: ні листя, ні

Тома
дуже
любила
квіти. У неї росли різнобарвні африканські фіалки, циперуси, схожі на тоненькі
пальми, гібіскуси, схожі на
троянди з великими червоними й рожевими махровими квітами. Вона підливала
їх, купала в теплій воді листя,
підрізала сухі стебельця. Спушувала землю в горщиках,
підгодовувала
добривами,
співала гарні пісні. Рослини
відповідали їй любов’ю —
мало не весь рік на підвіконнях Томиного дому цвіли квіти.
Один кущ відцвітав, інший —
розпускав бутони. Усі знали,
які квіти любить Томочка найбільше, і дарували їй саме такі.
Але одного разу отримала
вона в подарунок колючий потворний кактус. Сталося ж це
ось як.
На початку навчального
року в класі з’явилася новенька. Вона всім здалася негарною, тому з нею не хотіли
дружити. Цілий місяць із нею
ніхто не розмовляв, не грався
й не дружив. Але одного разу
все раптом змінилося. Після
уроків всі дівчатка залишилися й покликали з собою новеньку. Тільки Томочки з ними
не було. Виявилося, дівчата
зібралися для того, щоб домо-

квітів не маєш — одні колючки,
— сміялися фіалки.
— Без води тобі не прожити. Господиня зумисно тебе не
поливає, щоб ти всох швидше,
— додавали гібіскуси. — Ніколи в тебе не буде таких ніжних
листочків і таких оксамитових
квітів, як у нас.
Усе, що казали квіти, було
схожим на правду. Земля в
його горщику висохла й потріскалася, сам він зморщився, колючки витяглися. Тепер
він став схожий не на їжака,
а на дикобраза. Але мало хто
знав, що саме через колючки кактус вижив. Колючки, як
насоси, висмоктували всю
вологу з повітря на кухні. А вологи було достатньо, оскільки
Томина мама щодня готувала борщі, компоти, чаї та інші
страви, з яких виходила пара,
така потрібна для кактуса. І
ось одного разу мама побачила, що земля в горщику кактуса стала зовсім сухою. Вона
підлила його теплою водою і
сказала Томочці:
— Як же ти, доню, про кактус забула?
— Не забула, мамо, не потрібен він мені, викинь його! —
відповіла Томочка.
— Як же таку красу викинути? — здивувалася мама з

Вчинили перші люди гріх,
Який тоді весь світ збентежив.
І Бог, як з раю вигнав їх,
Зробив зі шкіри їм …

11-9-12-3-6-13-7-8-9

Розв’язавши кросворд, ти зможеш із останніх літер
слів-відгадок прочитати вірш із Біблії.

14-9-12-9-15

16-9-17-18-7-19-12

Народ тремтів, бо бачив Божу славу,
Аж блискавки розкрили небокрай.
І сам Мойсей, тримаючи скрижалі,
Спускався із гори …

Свята Земля, де жив Христос,
Де кедр цвіте й росте тернина,
Що одягнув на голову Господь.
Земля та має назву …

Послав Він слуг до Валаама,
Бо був царем він як-не-як.
Але боявся до нестями
Народ Господній цар …

— Благословенна Діво-мати,
Величний свідок Божих діл,
Ти, повна ласки й благодаті, —
Сказав архангел …

1-2-3-4-5

6-7-8-9-10

Алла Алексєєва

КРОСВОРД «СОНЕЧКО»

Розгадай
Відгадай загадки. Напиши слово-відгадку над кожною цифрою, щоб дізнатися, яка буква відповідає вказаній цифрі. Підстав букви у таблицю з цифрами,
щоб прочитати дуже важливе послання
із Писання.

незвичної поведінки доньки.
— Та яка там краса, мамо?!
Викинь його!
— Так ти подивися, яка на
ньому квітка, Томо!
Мама зняла горщик із холодильника й показала дочці
квітку. Справді, із кактуса звисало товсте й довге стебло,
кінець якого був увінчаний
величезною білою пухнастою
квіткою.
— Хіба кактуси так цвітуть?
— здивовано дивилася на квітку Томочка.
— Цвітуть, — посміхнулася
мама, — і нам із тобою дуже

пощастило, тому що квітка
розквітає раз на рік і квітне
лише добу. Завтра вона закриється. Ми ж могли її й не
побачити.
— Треба його поставити на
видне місце, я подруг покличу,
нехай подивляться.
Квіти на підвіконні засоромлено мовчали, бо в цю
пору року в жодної з них не
було квітів. І ніколи їхня господиня не кликала подруг подивитися на них.
А Томочка виставила квітку
на найвидніше місце, скликала подруг і, звісно ж, про новеньку не забула.
Коли ж дівчатка побачили,
яку чудову квітку подарувала
новенька, вони перестали над
нею сміятися, їм стало соромно за своє погане ставлення
до однокласниці. Та чи не найбільше почувалася засоромленою Томочка. Адже вона
зневажала новеньку й кактус
не поливала.
З цієї історії Томочка зробила дуже правильний висновок: ніколи не думай про інших
погано й ніколи не відвертайся
ні від кого, навіть якщо здається, ніби хтось не вартий твоєї
уваги.

У далекій Палестині
В бідних яслах — Бог на сіні.
Мати сповива, леліє...
Як ім’я Її? …

20-9-18-21-22
— Воскреснути з мертвих —
це неможливо,
З шеолу дороги нема!
Дай рани свої, чи ж вони є правдиві, —
Не вірив апостол …

23-1-20-9

Над сторінкою працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

1. Ісус сказав про Себе: «Я — ____________ життя» (Ів.
6:35).
2. Дорогоцінний метал, який очищується «вогнем»,
символ чистоти (Зах. 13:9).
3. Судно, на якому Ной та його родина врятувалися
від потопу (Євр. 11:7).
4. «Дорогу бо праведних ____________ Господь, а дорога безбожних загине!» (Пс. 1:6).
5. Божий посланець.
6. Він душу __________ відживляє, провадить мене
ради Ймення Свого по стежках справедливості» (Пс.
23:3).
7. Невільник.
8. Повітряний простір, який ми бачимо над землею.
9. «Я __________ путь правди, закони Твої біля себе
поставив» (Пс. 119:30).
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По вертикалі:

1. Прикладена до кореня дерева, яке не приносить плоду. 2. Батьківщина Павла. 3.
Місто, в якому Ісус зробив перше чудо. 4. Там Давид був царем над Юдою сім з половиною років. 7. Предмет, який не можна було брати під заставу. 8. Батько Єровоама.
10. Там була криниця Якова. 13. Означає «гірка». 15. Внук Соломона. 18. Цар Тиру, друг
Соломона. 19. Кордон Персидського царства при Ахашвероші. 21. Ковчег виготовлений із дерева …. 23. Ставок, купальня. 24. Охрестив Павла. 27. Дідусь Давида. 28. Мати
Ізмаїла.

По горизонталі:
5. Місто-сховище в Башані. 6. Увійшов в обітовану землю. 9. Використовувалася
для кріплення цегли. 11. Суддя Ізраїлю. 12. Місто, в якому проживала Тавіта. 14. Син
Адама. 15. Чоловік Єзавель. 16. Засіб для лову риби. 17. Сестра Лазаря. 20. Цінна харчова приправа. 22. Втікав у Таршіш. 25. Євангеліст. 26. Учень Ісуса. 27. Одна з брам
Єрусалиму. 29. Батько Ноя. 30. Перше юдейське місто, де почали вклонятися ідолам.

Відповіді на кросворд, розміщений у №11 (листопад), 2020 р.
По вертикалі:
1.Меліта. 2.Лістра. 4.Субота. 5.Босмат. 8.Егуд. 9.Дізагав. 10.Міцраїм. 14.Сім. 15.Аса.
18.Троада. 19.Рама. 20.Проста. 24.Єліфаз. 25.Состен.
По горизонталі:
3.Кесарія. 6.Публій. 7.Атарот. 11.Тіртак. 12.Рут. 13.Аварім. 16.Йоїл. 17.Іска. 21.Сатрап.
22.Дан. 23.Таршіш. 26.Адонія. 27.Аспата. 28.Назарет.

ЮНІ ЗНАВЦІ БІБЛІЇ

Національний університет «Острозька академія» оголосив XIІІ
Всеукраїнську олімпіаду «Юні знавці Біблії». У 2021 році її тема: «Земля — наш великий і прекрасний дім, подарований Богом. Піклуймося
про довкілля разом». Організатори хочуть порушити питання екології як ціннісного ставлення до себе, людини, сім’ї, природи на основі
вірша з Біблії: «Земля і все, що наповняє її, Усесвіт і всі ті, які живуть у
ньому, — вони Господні» (Пс.23:1).
До участі в олімпіаді запрошуються діти дошкільного віку, учні
1-11 класів загальноосвітніх шкіл, учні профтехучилищ та студенти
вишів України. Спочатку олімпіаду проводять у школі серед дітей, які
вивчають предмети духовно-морального спрямування. Переможці
обласного рівня мають можливість взяти участь у фінальному етапі
в Острозі.
Перший етап пройде в онлайн-форматі 10 квітня 2021 року: виконання письмового (усного) тесту на знання Святого Письма. У цьому
етапі беруть участь переможці відповідних шкільних та регіональних
предметних олімпіад та всі охочі, хто подасть заявку на участь до 1
квітня 2021 року.
Другий етап — 11 квітня: виконання письмового (усного) тесту на
знання Святого Письма. Цей рівень буде проведений за необхідності,
якщо переможці тестування (першого рівня) матимуть однакову
кількість балів у своїй віковій категорії в області.
Третій етап — 17 квітня: представлення творчої роботи дітьми дошкільного віку та учнями 1-4 класів і презентація дослідження «Едемський сад – перша екосистема в історії» згідно зі Святим Писанням
учнями 5-6 класів. Участь беруть ті, хто набрав найбільшу кількість
балів за результатами тестування 10 (11) квітня — по одному представнику від області.
Четвертий етап — 18 квітня: представлення дослідження «Людина може перетворити на рай всю Землю лише тоді, коли вона носитиме рай у собі самій» згідно зі Святим Писанням учнями 7-11 класів
та студентами. Беруть участь ті, хто набрав найбільшу кількість балів
за результатами тестування 10 (11) квітня — по одному представнику
від області.
Детальна інформація та контакти організаторів — за посиланням.
chve.org.ua

МІСІЯ

ЧУТИ БОЖИЙ ГОЛОС

Останнім часом підводжу підсумки, роблю висновки щодо своєї праці. Бачу,
що найбільше благословення — чути Божий голос і бути
слухняною. Не шкодую, що
одного разу вирішила піти в
місіонерську школу «Голос
надії» та посвятити молоді
роки для благовістя.
Розповім про одне із сіл,
де ми часто буваємо. У нас
було бажання і можливість
пожертвувати певну суму для
малозабезпечених людей. Тож
разом з Катею закупили продукти і зробили харчові пакети.
Нас попередили, що будемо
заїжджати до людей похилого
віку, не всі з них можуть приготувати собі їсти. Тому продукти
вибирали такі, щоб їх можна
було швидко вжити, але і дещо
щоб лишилося на запас.
Спочатку відвідали одну
самотню бабусю. Хата вбога, подвір’я теж, видно, що
ніхто не допомагає. Вона
розповіла нам про свого сина,
який живе окремо та, на жаль,
вживає спиртне. Жінка була
дуже вдячна за продукти, не
стримала сліз і до останнього
переконувала: «Та не треба!»
Відвідали біженців — маму
та сина шкільного віку. Потім
заїхали до одинокого дідуся.
Застали його в невеличкому
дровнику, коли він рубав дрова. Руки, голова, тіло — все
труситься! Та немає помочі
літній людині… Хотіли відвідати ще одного чоловіка, але
довелося передати продукти
через лікарів, оскільки він має

психічну хворобу.
Також побували в одній
сім’ї — чоловік і жінка похилого
віку. У них і дім великий, і по господарству чоловік порається,
а от дружина — на інвалідному
візку. Ми завезли їм продукти,
заспівали пісні під гітару. Вони
кажуть: «Так було б добре,
якби хто допоміг хоч в будинку
прибрати!» А для нас це тільки
в радість — послужити добрим
ділом. Взяли в руки віника,
швабру, ганчірку... А вони нам
віри не ймуть, все говорять:
«Ми вам заплатимо! Як це так
— безкоштовно?!» Ледь переконали, що все це — в ім’я Ісуса Христа.
Окрім соціального служіння, роздаємо газети, брошури,

Нові Заповіти. Іноді зустрінеш
говірливу і відкриту людину,
іноді — навпаки. Та завжди
приємно зустріти дитину, яка
була на дитячому таборі влітку. Вони такі щирі — підійдуть,
привітаються, розкажуть про
свої справи. Уже дуже багато таких сіл, де можна вести
регулярне служіння дітям,
підліткам, людям різного віку.
Молимося, щоб Бог послав ще
більше місіонерів, які б горіли
бажанням вірно виконувати
Божу справу. «І проповідана
буде ця Євангелія Царства по
цілому світові, на свідоцтво народам усім» (Мт.24:14).
Тетяна Галина,
Полтавська область.
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