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Т И ,  ГО С П О Д И ,  Н А Д І Я  М О Я . . .

ВТРАТИЛИ
БУДИНОК, АЛЕ БОГ 
ЗБЕРІГ ЖИТТЯ 

МОЛИТВА - 
НАША ЗБРОЯ

ЧОМУ БОГ 
ДОПУСТИВ 
ВІЙНУ?Я з дружиною стояли на молитві 

у вузькій кімнатці нашого будин-
ку – як раптом пролунав вибух…

Хочу підбадьорити нас усіх, дорогі 
українці — Бог завжди на боці тих, 
хто обстоює правду. І віримо, що 
Господня рука збереже нас.

Бог допускає це, коли чаша 
Його гніву переповнюється.
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ВЕЛИКЕ ДОРУЧЕННЯ

«Дух Господа Бога на 
мені, бо Господь помазав 
Мене благовістити сумир-
ним, послав Мене перев’я-
зати зламаних серцем, 
полоненим звіщати сво-
боду, а в’язням відчинити 
в’язницю, щоб проголоси-
ти рік уподобання Госпо-
ду, та день помсти для 
нашого Бога, щоб потіши-
ти всіх, хто в жалобі, щоб 
радість вчинити сіонським 
жалобникам, щоб замість 
попелу дати їм оздобу, 
оливу радости замість жа-
лоби, одежу хвали замість 
темного духа! І будуть їх 
звати дубами праведно-
сти, саджанцями Господ-
німи, щоб прославивсь Го-
сподь!» (Іс.61:1-3).

Є речі, які можна повною 
мірою побачити та зрозуміти 
лише здаля чи з плином часу. 
Коли оглядаєшся на історію 
місії «Голос надії» — ро-
зумієш, наскільки мудро та 
правильно Бог її вів протягом 
трьох десятків років. Те, що 
було незрозуміле раніше, за-
раз бачиться зовсім в іншому 
світлі та підтверджує Господ-
нє керівництво.

Так сталося, 
що перші місіо-
нери ще на-
прикінці 1980-х 
поїхали в Росію: 
Карелія, Комі 
край, Якутія, 
Ц е н т р а л ь н а 
Росія, Абхазія. 
Мало хто з пер-
шопрохідців ро-
зуміли — чому 
саме туди. І коли 
дехто дорікав, 
що, мовляв, і в 
Україні виста-
чає «духовних 
Сибірів», не завжди могли по-
яснити своє рішення. Але те-
пер, через десятиліття, мож-
на частково дати відповідь 
на це: то був час Росії. То був 
найбільш благоприємний час 
саме для тієї частини безбож-
ної імперії. З часом двері бла-
говістя там поступово закри-
валися, звівши до мінімуму 
євангелізаційну працю.

1990-2000 роки стали по-
чатком поступової активізації 
місіонерської праці в Україні 
й особливо в східних обла-
стях. Ця праця звершується й 
донині.

Але вже багато років керів-
ництво місії турбує питання: 
«А що далі? Куди рухатися те-
пер?» Погляди були звернені 
на Західну Європу. У перші 
роки місії таке виглядало б 
фантастично та нереально. 
Але в Бога є свої плани.

…І от несподівано місія 
ввійшла у фазу, про яку ніх-
то ніколи не думав. Початок 
війни вніс корективи практич-
но в усі служіння. Тепер стає 
більш зрозуміло, чому велика 
кількість місіонерів працюва-
ла на Сумщині, Чернігівщині, 
Луганщині й практично в усіх 
східних регіонах. У жахливих 

умовах обстрілів, смерті, го-
лоду, страху, відчаю — лю-
дям потрібна була допомога: 
матеріальна, моральна й ду-
ховна. Місіонери виявилися 
саме на тому місці й в той час, 
коли потрібно. Багатьом із 
них довелося залишити свої 
домівки, переїжджати, але 
праця не припинилася. Тонни 
продуктів та одягу, евакуацій-
ний транспорт, молитовна та 
емоційна допомога, волон-
терство в армії та теробороні 
— це саме те, до чого спону-
кують обставини. Сьогодні це 
і є найбільш дієвим місіонер-
ством.

У нинішніх умовах більш 
яскраво постає майбутня 
праця в Європі. За статисти-
кою туди евакуювалися вже 
більш як три з половиною 
мільйони українців. І там теж 
потрібна допомога. Якщо 
матеріально допомагають ті 

ж європейці, морально-ду-
ховна підтримка, вважаю, 
за майбутніми українськими 
місіонерами.

Слова пророка 
Ісаї, які ми здебіль-
шого відносимо до 
служіння Ісуса Христа, 
повною мірою стосу-
ються і Його послідов-
ників. Тепер, коли йде 
кровопролитна війна, 
саме нас, християн ХХІ 
століття, Дух Святий 
помазав благовістити, 
послав перев’язувати 
зламаних серцем, по-
лоненим звіщати сво-
боду, в’язням відчинити 
в’язницю. Саме сьо-

годні час проголосити рік 
Господнього уподобання 
і, як це не дивно звучить, 
— день помсти для нашо-
го Бога. Саме нам випала 
місія потішити всіх, хто в 
жалобі, щоб замість попелу 
дати людям оливу радості, 
одежу хвали — замість тем-
ного духа!

Будьте мужні, місіонери! 
Саме на вас, благовісників 
правди, сьогодні звернені 
погляди тих, хто нажаха-
ний війною, втратив домів-
ки та рідних. Саме від нас, 
молитовників, залежить 
майбутнє нашого краю, на-
шої України. І, можливо, не 
тільки України…

Юрій ВАВРИНЮК

МІСІЯ, РІК 2022

ІЗ ПЕРЕЖИТОГО 

Сторінка 4

ЩОДЕННИК ІЗ БУЧІ
Пастор церкви м. Київ Сергій Вознюк разом із сім`єю 

від самого початку війни виявився заблокованим у своє-
му заміському будинку в Бучі. Про страшні години й дні 
блокади, що довелося пережити, та про чудесне звіль-
нення розповідає у своєму щоденнику донька пастора 
Вікторія Вознюк.
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МИЛОСЕРДЯ

ВІЙНА БЕЗ ЗБРОЇ, 
АБО ЯК ВОЮВАТИ ХРИСТИЯНАМ?

«Роблячи добро, не буде-
мо сумувати…» (Гал.6:9).

У ці дні війни християни віри 
євангельської також воюють 
зі злом, яке прийшло на нашу 
землю. Так, без зброї, але на 
передовій із перших днів. Як? 
В народі це називають просто 
— волонтерство. Щоб побачи-
ти, як волонтерять християни, 
можна, для прикладу, відвіда-
ти церкву «Спасіння», що в с. 
Підгайці, на вулиці Дубнівська, 
1в. Там, особливо в підвально-
му приміщенні, людно й гамір-
но цілодобово. Бо дім молитви 
став перевалочним пунктом 
уже більше ніж для п’ятисот 
евакуйованих людей із гарячих 
точок України. А тих, хто по-
страждав, щодня привозять — 
у середньому по шістдесят лю-
дей. Їх доставляють до різних 
євангельських церков Волині, 
де їм щиро служать чим тільки 
можуть в ім’я Ісуса Христа.

«Завдання християнина — 
це, в першу чергу, служити лю-
дям. Ідея цього служіння в на-
шій церкві не нова. Ще в 2014 
році, коли це вперше сталося 
на сході України, ми евакуй-
овували людей. Є потреба і 
можливість робити добро — і 
ми як християни стараємося це 
робити», — каже пастор церкви 
«Спасіння» Микола Климчук. 

«Перша точка, куди ми від-
правилися цього разу — це Київ 
і Київщина. Там брати по міс-
цевих церквах організовували 

людей, а ми вже з Києва пере-
возили їх сюди», — розповідає 
координатор волонтерського 
служіння в області Олександр 
Князєв. 

У перший день була одна 
поїздка. Їхав бус просто за 
людьми без гуманітарної допо-
моги. На сьогодні вже працює 
десять машин, по два водії в 
кожній. Туди везуть допомогу: 
продукти, засоби гігієни та ме-
дикаменти. У зворотному на-
прямку — ці автобуси заповнені 
людьми: дорослими та дітьми, 
часом дітьми з особливими по-
требами, які змушені залишати 
свої укриття й шукати затишку в 
Західних областях або за кордо-
ном. На початках везли на схід і 
одяг, але на сьогодні волонтери 
вважають, що везти його в га-
рячі точки не доцільно. Потрібні 
речі евакуйованим дають вже 
тут, у церкві. Адже часто люди 
приїжджають, рятуючись від 
обстрілів та бомбардувань без 
змінного одягу, тобто в тому, у 
чому їх застала небезпека.

Допомога на тому, щоб 
привезти людей до церкви, 
нагодувати, заспокоїти та по-
молитися з ними — не завер-
шується. Тим, хто бажає зали-
шитися в Україні, у регіонах, де 
значно спокійніше (дуже часто 
це Закарпаття) підшукують 
житло. Християни часто пропо-
нують свої будинки, переважно 
безкоштовно або з платою за 
комунальні послуги. Частина 
прибулих їде до родичів, а ще 

чимало евакуйованих прямує 
в інші країни. «Є люди настіль-
ки налякані, що навіть не ви-
ходять із автобуса, чекають, 
аби швидше доправили їх до 
кордону», — розповідає Олек-
сандр. Країни, до яких най-
частіше відправляють людей 
— Німеччина, Польща, Чехія. 
Для пошуку місця проживання 
особам, що евакуйовані з зони 
безпосередніх воєнних дій, 
при церкві працює кол-центр. 
Працівники центру ведуть ста-
тистику, допомагають знайти 
житло, оформити документи, 
організовують перевезення гу-
манітарної допомоги по Україні 
та ввезення її з-за кордону.

Забезпечують добирання 
до нового місця перебуван-
ня, нікого не залишають на-
призволяще. Було таке, що 
жінка з десятьма дітьми хотіла 
добратися до Німеччини своїм 
транспортом. Вона навіть не 
підозрювала, що потрібно ре-
монтувати її авто. Але брати 
перед тим, як вона мала ви-
рушити, вирішили відправити 
автомобіль жінки на сервіс. І 
це було рішення від Бога, бо до 
місця призначення вона точно 
не доїхала б. У цій та десятках 
схожих ситуацій можна просте-
жити, наскільки Господь через 
своїх дітей піклується про тих, 
хто постраждав.

Люди, які мають проблеми 
зі здоров’м, можуть отримати 
невідкладну медичну допомогу, 
якщо це не операційне втручан-

ня, лікування може тривати до 
трьох днів. Заспокійливі, пре-
парати від тиску та інші ліки 
можуть отримати не тільки бі-
женці, а й місцеві жителі. Тут 
завжди можуть вам поміряти 
тиск, полікувати зуб, який роз-
болівся, надати інші лікарсь-
кі послуги, але не поставити 
цирконієву коронку, тому що 
навколо війна і є потреби пер-
шорядні, а є й другорядні. Тому 
пацієнтам потрібно це розуміти. 
Надає медичну допомогу, знову 
ж таки на волонтерських за-
садах, Християнська медична 
спілка. Організаторами цього 
стали Оксана Климчук та Юрій 
Польчин, які є членами церкви 
«Спасіння». На сьогодні до цьо-
го проекту долучилися інші ме-
дичні працівники — і чергування 
відбувається цілодобово.

Володимир Кірпічов, від-
повідальний у ВОЦХВЄ за 
розподіл та доставку гуманітар-
них вантажів, поділився інфор-
мацією щодо роботи християн 
у цьому напрямку. За його сло-
вами, на сьогодні вже відправ-
лено біля двохсот машин із ван-
тажем від 1,5 т до 4т. Допомогу 
надають не лише наші Волинські 
церкви, але вона надходить й 
із зарубіжжя — країн Європи та 
Америки. Описувати вдячність 
отримувачів чи щирість тих, хто 
дає або жертвує, не бачу по-
треби, бо кожен із нас із цими 
емоціями стикався протягом 
цих днів війни не один раз. Хай 
нотуються вони в небесній кан-
целярії. 

В евакуації та організації 
доставки допомоги задіяні й 
інші церкви Луцького, Воло-
димир-Волинського, Ковель-
ського, Камінь-Каширського 
районів. Я для прикладу приве-
ла церкву «Спасіння», у якій ця 
робота налагоджена на досить 
високому рівні. Вони змогла 
до своєї команди долучити інші 
громадські організації та хри-
стиян із інших євангельських 
церков не тільки Луцька й Лу-
цького регіону, а й з-за кордо-
ну. Ще з допомогою членів цієї 
церкви білборди в Луцьку з лай-
ливими словами були замінені 
на християнські гасла й заклики 
молитися за мир в Україні.

Отож, якщо у вас виника-
ють питання щодо організа-
ції евакуації, потрібні поради, 
ви чи ваша церковна громада 
бажає прийняти потерпілих, 
звертайтеся до координато-
ра при ВОЦХВЄ Олександра 
Князєва за номером телефону: 
+380673340848.

А якщо у вас виникло бажан-
ня допомогти, ви можете приго-
тувати смаколики, які не швидко 
псуються, пожертвувати гроші, 
продукти, засоби гігієни, пред-
мети першої необхідності, ваша 
церква зібрала вантаж, а ви не 
знаєте куди та як відправити — 
звертайтеся до відповідального 
за цю справу при ВОЦХВЄ Во-
лодимира Кірпічова за номером 
телефону: +380954738820.

Інна МЕЛЬНИК

Уся історія людства – 
це історія війн, а періоди 
миру – це підготовка до 
чергової війни…

Починаючи з війни Каїна 
проти свого брата Авеля, наш 
світ уже не може сам по собі 
жити у мирі. Дороги назавжди 
розійшлися. У нас просто 
немає можливості вжитися, 
домовиться, знайти точки до-
тику заради миру та спокою. 
У нас немає ресурсів, якщо 
хтось не дасть їх ззовні.

А все тому, що люди ко-
лись повірили, що вони самі 
стануть як боги... Вони самі 
вирішуватимуть, що добро, а 
що зло, що біле, а що чорне. 
І що з того вийшло? Усесвітня 
історія нескінченних конфлік-
тів – хто буде першим із богів, 
а хто другим...

Ось чому у світі всі вою-
ють. «Богів» не може бути за-
надто багато, і хтось завжди 
буде зайвим або неугодним.

Війна – це наслідок люд-

ської гордині, зачатої грі-
хом у саду Едему. Річ не в 
політиці чи економіці, нафті 
чи расизмі, а в первісному 
виборі людини – вирішувати 
свою долю самій... І ось ми 
майже на межі ядерної ката-
строфи.

Де прогрес? Де наші круті 
технології? Де демократичні 
цінності 21-го століття? Де це 
все? Чому це все не працює 
так, як треба?

Людині потрібна відповідь 

зверху. Потрібне пояснення 
від Бога. Ми як пташенята, 
що випали з гнізда, і тепер 
намагаємося зрозуміти, хто ж 
ми і де ж ми... Та страждання 
навколо – це Божий мегафон, 
яким Він намагається докри-
чатися до нас і повідомити 
про допомогу й вихід.

Не бійтеся тих, хто вбиває 
тіло, – навчав Ісус. Є смерть 
страшніша – смерть друга, 
смерть, коли не просто зни-
щать твій будинок чи твоє 

тіло, а навіки візьмуть у полон 
душу.

Бог закликає нас до Себе. 
Іноді для цього Йому потрібно 
створити на морі шторм.

Може, тільки тоді наші по-
гляди піднімуться знову до 
Пана та Творця нашої історії?

 «...коли ви побачите 
те, що збувається, знайте, 
що близьке Царство Боже» 
(Лк.21:31).

Андрій ХОДОРЧУК

МІНІПРОПОВІДЬ

УСЯ ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА - ЦЕ ІСТОРІЯ ВІЙН



ГОЛОС НАДІЇ 3№3 березень 2022

ВІКТОР КЛЕЦЬ: "БАЧИМО БОЖИЙ 
ЗАХИСТ НАС І НАШОГО СЛУЖІННЯ

ІНТЕРВ`Ю

11 день війни. Російсь-
кі війська наступають. Летять 
ракети, авіація скидає бомби. 
Сотні людей загинули, тисячі 
будинків зруйновано… Серед 
тих, хто перебуває безпосе-
редньо в зоні бойових дій — 
місіонери «Голосу надії». За-
лишилися — і служать.

Особливо важка ситуація в 
Сумській області, яка зазнала 
жорстокого бомбардування, 
деякі села та містечка захо-
плені або оточені ворогом. 
Ми мали розмову зі старшим 
пресвітером церков ХВЄ Сум-
ської області, єпископом Вік-
тором Клецем — місіонером 
«Голосу надії» понад 30 років. 
Саме він розпочинав на по-
чатку 1990-х років працю на 
Сумщині, під його керівни-
цтвом утворилися майже всі 
церкви ХВЄ області. 

Його розповідь про ситуа-
цію в регіоні.

— У Сумській області ситуа-
ція складна, це можна зрозуміти 
із загальноукраїнських новин. 
На півночі області трохи спокій-
ніше, а, починаючи від Глухова, 
в Сумах, Хухрі — у всьому цьому 
кутку — досить складно. Якщо 
не в самому населеному пункті, 
то навколо нього стоять росій-
ські війська. Постійні ракетні 
удари, вуличні бої.

Місіонери працюють у силу 
своїх можливостей. Ми готу-
валися до того, що може бути 
важка ситуація, хоча не думали, 

що буде така війна. За два-три 
тижні до бойових дій заготовили 
певну кількість продуктів (кру-
пи, борошно, олія, консерви) 
у наших церквах і тепер ними 
служимо як братам і сестрам, 
так і жителям міст і сіл. Роздає-
мо допомогу, спілкуємося, під-
бадьорюємо, молимося.

— Чи є зв’язок із всіма 
місіонерами?

— Так, зв’язок маємо з усі-
ма. Були періоди, коли тимчасо-
во не було світла, інтернету, але 
за кілька днів зв’язок відновлю-
вався. Серйозніше було, коли в 
Сумах, розбомбили підстанцію 
— і знеструмило майже всю об-
ласть.

Найбільш складна ситуація 
в Охтирці. Хоча наші місіонери 
живуть не в самому містечку, 
але зовсім поряд — в Хухрі, за 
12 кілометрів. Вони там пра-
цюють, доїжджають в Охтирку 
з допомогою, з продуктами. 
З боку Сум немає можливості 

до них добратися, бо підірва-
ний міст, а Тростянець, що по 
дорозі, повністю окупований. 
Можна добратися лише з боку 
Полтавщини, з Хухри, Котельви. 
Допомагає Микола Кулакевич із 
Харківщини.

ТЕЦ в місті підірвали, люди 
виїжджають, майже всі багато-
поверхові будинки порожніють, 
бо немає тепла, а ще тримають-
ся морози.

— Який настрій у місіо-
нерів?

— Настрій бадьорий, незва-
жаючи на труднощі та небезпе-
ку, оптимістично налаштовані. Я 
з самого початку сказав: «Бра-
ти, самі вирішуйте, як бути — 
залишатися чи виїжджати: у вас 
багатьох є маленькі діти. Пої-
дете — нехай Бог вас поблаго-
словить. Прийде час — повер-
нетеся, продовжите служіння. 
Залишаєтеся — будемо працю-
вати разом». 

А так усі на місці, маємо регу-

лярний зв’язок — хоча б на кіль-
ка слів. Кожного ранку перед-
звонюю, цікавлюся, як пройшла 
ніч. Один одного підбадьорює-
мо, закликаємо до допомоги 
людям: продуктами, особистим 
прикладом, емоційною, психо-
логічною підтримкою.

— Чи відбуваються Божі 
чуда в житті місіонерів?

Розповім про один випадок, 
який став справжнім чудом для 
мене. За метрів 800 до нашого 
села стояли ворожі танки, БТРи, 
гради, а наш місіонер Саша 
Шульга жив усього за якихось 
метрів 300 до них, ще й над са-
мою дорогою, по якій їздили 
танки. У нього троє дітей, бабу-
ся лежача. Вони весь час жили 
фактично в погребі. Я приїхав 
до них, подивився на ситуацію, 
кажу: «Саша, може, перебирай-
ся до мене, трохи далі буде й не 
над дорогою. Тим більше, у нас 
підвал обладнаний для життя». 
Каже: «Добре, подумаємо».

Через кілька днів, у субо-
ту, він до мене телефонує й 
каже: «Чи те, що ви говорили, 
ще в силі?» Відповідаю: «Усе 
в силі». Домовилися, що коли 
він збереться, то зателефонує. 
Ми приїхали із зібрання, сіли 
обідати. Дзвонить Саша й пові-
домляє, що зібралися, усі речі 
стоять на вулиці, можна приїжд-
жати. Запитую, чи можуть трош-
ки почекати, поки чай доп’ю. У 
трубці зависла пауза… Кажу: «Я 
зрозумів, їду». Залишив той чай 
і поїхав. Усе повантажили, тіль-

ки приїхали до нас у двір, діти 
зайшли в хату, а ми ще й речі 
не встигли винести — як розпо-
чалася перестрілка між по-
стом, де стояли російські тан-
ки, та українською стороною. 
Це практично поруч із нами. У 
неділю, проїжджаючи, побачив 
там розбиту російську техніку. 
Ми живемо за 800 метрів — і в 
нас хата вся дрижала, а Сашина 
родина була за 300 метрів…

Бог чує наші молитви, я ніко-
ли в цьому не сумнівався. Але в 
таких ситуаціях знову собі на-
гадую, як важливо молитися й 
чути Божий голос, слухатися 
Його й не відкладати, а зробити 
те, що маєш зробити.

Є ще одна сім’я з шістьма 
дітьми, яка живе за 15 км від 
Сум. Між нами й ними стояли 
російські війська. Ми були відрі-
зані, не мали зв’язку. Як тільки 
з’явилася можливість — поїхали 
туди ще з одним братом. Завез-
ли їм трохи продуктів, поспіл-
кувалися, помолилися й поїха-
ли. На іншій стороні міста теж 
бачили розбиті російські танки. 
А десь за півгодини там розпо-
чався авіаналіт.

У такі моменти я бачу Божий 
захист нас і нашого служіння. 
Щодня ми збираємося на 11 
годину на молитву. Ввечері не 
збираємося, бо комендантська 
година, та й транспорт не хо-
дить, і не хочеться людей на не-
безпеку наражати.

Розмовляв 
Юрій ВАВРИНЮК

Помер багаторічний місіонер «Голосу надії» пастор Олек-
сандр Степанюк. Народився 29 жовтня 1969 року в с. Луків Рівненсь-
кої області, а 20 років тому, ставши місіонером, він із сім’єю приїхав у 
м. Глобине Полтавської області. Організував церкву, побудував дім мо-
литви. Сьогодні там нараховується 105 членів церкви, 200 дітей.

Крім того, місіонери служили в навколишніх селах. У Градизьку, 
Пустовійтовому, Кринках вони придбали будинки для домів молитви, 
зробили ремонт, заснували церкви. У селах Воровське, Ударник, Горби, 
Гаївці проводили домашні групи для людей, які навернулися до Бога. 
Розпочали працю в с. Погреби, навіть придбали приміщення для бого-
служінь.

Олександр Степанюк був відповідальним за місіонерів, які служать у 
згаданих селах, координував їхню роботу. Також був заступником стар-
шого пресвітера області й відповідальним за регіон, до якого входять 
Глобинський, Семенівський та Хорольський райони. Постійно відвіду-
вав місцеві церкви.

14 березня 2022 року життя служителя раптово обірвалося. Дружи-
на розповіла, що в цей день чоловік поїхав до міської ради взяти адре-
си людей, які потребують гуманітарної допомоги. Повернувся додому, 
щоб забрати приготовані пакунки. Зайшов до кімнати, а невдовзі дру-
жина виявила його без ознак життя. Лікарі швидкої допомоги зазначи-
ли, що смерть була миттєвою. У служителя залишилося четверо дітей.

Місія «Голос надії» висловлює щирі співчуття родині й друзям 
Олександра Степанюка та глибоко сумує разом із ними з при-
воду непоправної втрати.

НЕКРОЛОГ

Диякон «Церкви Христа 
Спасителя» з міста Суми 
разом зі своєю дружиною 
пережили справжнє Боже 
чудо, хоча мали й деяку 
втрату.

– Ми хочемо засвідчити, 
як нам Бог явив чудо Своє. Я з 
дружиною стояли на молитві 
у вузькій кімнатці нашого бу-
динку – як раптом пролунав 
вибух… Дуже сильний вибух. 
Ми навіть і не опам’яталися, 
як усе це скоїлося. Тільки по-
чули, як нам на голови поси-
палася штукатурка.

Коли ми встали з колін, то 
побачили, що наш дім у пла-
чевному стані: вікно вибито 
вибуховою хвилею, а воно 
розтрощило двері. І ми не 
знаємо, як віконна рама про-
летіла повз нас і не зачепи-
ла – ми ні однієї подряпинки 
не маємо. Бог таким дивним 
способом спас нас, що ми не 
перестаємо дивуватися. 

Діти були в іншій кімнаті. 
Зокрема син сидів навпроти 
вікна, яке теж вибило хви-
лею, але його не поранило. 
Усі здорові, у неушкоджено-
му стані. 

Так що Бог Великий! Ми свід-
чимо, що Божа охорона завжди 
над тими, хто поклоняється Бо-
гові, хто служить Йому.

Ось таке наше свідчення. 
Дім наш зруйнований, жит-

ла нашого немає, але є в нас 
Бог. Нехай Господь вас усіх 
рясно благословить!

Той снаряд вибухнув при-
близно на відстані 5-10 ме-
трів від їхнього будинку. Дім 
мав бути просто знесений. 
А ті будинки, які біля них, 
розтрощило вщент… Загину-
ло 6 сусідів. 

Валентин та Ліда Жит-
ники, м.Суми

ВТРАТИЛИ БУДИНОК, 
АЛЕ БОГ ЗБЕРІГ ЖИТТЯ

СВІДЧЕННЯ
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ПЕРШІ ДНІ ВІЙНИ. 
Ніч четверга на п’ятницю. Я 

чую постійні вистріли та вибу-
хи. Велася жорстока битва за 
аеропорт «Антонов» у Госто-
мелі, який дуже близько до нас. 
Був час, коли його окупували 
росіяни. Вони хотіли садити 
туди свої літаки із зброєю та 
десантом, але наші не здава-
лися. У результаті  «Антонова» 
просто розбомбили, у ті дні був 
спалений літак «Мрія». 

Мені було страшно від тих 
звуків. Я пішла спати з мамою 
на перший поверх. Прокидала-
ся в холодному поту через кож-
ні 30 хвилин і дивилася новини. 
Відчувала, що мій стан просто 
жахливий. Ту ніч досі пам’ятаю. 

Так було декілька ночей. 
Біля нас ішли бої, і тому я мало 
спала. Перших два дні нічого 
не могла їсти, тому відчувала 
нестачу навіть фізичних сил. 
Змушувала себе щось їсти для 
підтримки організму. Їла хліб, 
яблуко й пила воду. 

Помалу приходила до тями. 
Знала, що за нашу сім’ю мо-
литься дуже багато людей. 
Дуже! Особливо наша родина у 
США. Вони молилися день і ніч. 
Бог нас беріг.

Через 4 дні ми стали во-
лонтерити. На початку носи-
ли їжу та чай нашим воїнам на 
блокпості неподалік нас. 

Потім мій брат Сергій став 
координатором волонтерів в 
нашому районі, а тато коорди-
нував автобуси з їжею в Київ 
та до нас – у Бучу. Частину пе-
редавали місцевій церкві, яка 
роздавали продукти у своєму 
районі. 

Щось купували самі й від-
носили тим, хто цього потреб-
ував. 

Багато робили дистанційно 
(зокрема Сергій та Мар’яна). 
Об’єднували людей, які жили 
поруч, для допомоги один од-
ному. Так ми служили, як могли.

ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ
Ситуація погіршувалася з 

кожним днем. А я ставала силь-
нішою, емоції змінилися. Страх 
з’являвся, коли була реальна 
загроза, його не було постій-
но, як раніше. Я повеселіша-
ла й краще їла. Ми всі спали в 
підвалі, а тато – у своїй кімнаті. 
Він був спокійний – і ми це від-
чували. Мені було набагато 
легше від того, що тато твер-
до стоїть і довірив ситуацію 
Богу. Якби побачила, що татові 
страшно, що він у паніці, то на-
крутила б себе думками, що ми 
загинемо. Тому я дуже вдячна 
татові за характер, за стійкість. 
У тій ситуації це було надзви-
чайно важливо. 

До нас стали приходити 
сусіди, вони спали з нами в 
підвалі. Нас назбиралося 14 
чоловік. 

Настав той самий вечір… 
Один із найстрашніших за весь 
час… Битва в нашому районі – 
вибухи, стрілянина. 

Ми всі сиділи тихо в підвалі. 
Я відчувала, як наш дім тря-
сеться, відчувала, як я сама 
трясуся. Чула, як над нами 
пролітали ракети «градів», як 
падали бомби. Кожний вибух 
так близько – ось-ось щось 
влетить у наш будинок. Мо-
лилася: «Ісусе, збережи». Це 

повторила сотні разів. Уламки 
падали на наш дах – і це було 
дуже страшно.

Я боролася зі своїми стра-
хами, які спочатку мене пере-
магали. Різні думки лізли в мою 
голову. Мама кликала, щоб я 
сіла біля неї, але я сиділа на 
своєму місці, перебуваючи в 
цих страшних думках. Поміж 
цих думок були такі: «Христи-
яни теж помирають, на смерть 
теж є воля Божа. Хіба під час 
війни християни і навіть служи-
телі не помирають? А що, коли 
на це воля Божа – померти нам 
прямо зараз?» Моя віра пропа-
дала…Через якийсь час я сіла 
біля мами, намагалася знайти 
спокій. Молилася, як і молили-
ся дуже багато людей, як мо-
лилася наша родина на іншому 
континенті. 

У ті вечір і ніч ми залиши-
лися живі, наш будинок не по-
страждав. Як сказала Діана: 
«Віка, ваш будинок настільки 
вимолений, що вам нема чого 
боятися». Це було відчутно. Бог 
був з нами. Але саме в ту ніч 
росіяни взяли наш район.

Після тієї ночі місто залиши-
лося без зв’язку, без електрики 
й води. 

Наступного дня сусіди ска-
зали, що стоїть танк напроти 
нашого будинку, у сусідньому 
дворі. 

Під час боїв деякі хати горі-
ли, деякі були знищені вщент – і 
це було на нашій вулиці. В одне 
подвір’я вдерлися танком – го-
сподар дому чинив збройний 
опір. Вони розстріляли його, 
усю його сім’ю й спалили бу-
динок. Ще в один дім влучили з 
гармати, загинули люди. Наші 
сусіди поховали їх в городі. 

Мої молитви стали таки-
ми: «Боже, я хочу дивитись 
на Тебе, не на бурю, а на Твоє 
лице. Не на ситуацію навколо, 
не на труднощі, а на Тебе. Ти 

мій спокій і мій захист». У моїй 
голові була картина: апостол 
Петро йде по воді, звертає ува-
гу на бурю – і  починає тонути. Я 
знала, що зі мною може стати-
ся те саме.  Але цього не хотіла. 
Моїм бажанням було довіряти 
Богові, звертати увагу лише на 
Нього, а не на обставини й біди 
навколо. 

Тож я почувала себе дуже 
добре, незважаючи на те, що 
єдиним нашим джерелом теп-
ла, світла, місцем приготуван-
ня їжі та теплої води для миття 
був камін. Цілими днями ми 
читали книжки або грали, смія-
лися, бавилися. Тому є багато 
гарних спогадів – це Бог під-
бадьорював нас. 

Особисто я відчувала, як 
моє серце, мій дух підтриму-
валися молитвами. Не пере-
дати словами, як мої емоції, 
мій внутрішній стан неймовір-
но змінилися. Мені було легко, 
інколи страшно, коли бомбили 
десь близько, але не дуже. Я 
наче відчувала кожну молитву 
за нашу сім’ю, кожну молитву 
саме за мене. 

І ось напружений момент, 
але в мені була повна довіра, 
панував спокій, діяла сила 

молитви. Ми сиділи й читали 
книжки. Тато підійшов до вікна 
й раптом каже: «Швидко всі в 
підвал!» Через пів хвилини ми 
всі сиділи там разом із сусіда-
ми. Тато спустився до нас. Як 
виявилося, сім російських сол-
дат біжать по нашому городу з 
автоматами напоготові. 

Я злякалася й стала проси-
ти Бога про захист. Молилася, 
щоб вони навіть не ступили на 
наш поріг. У якусь хвилину чую, 
як хтось вибиває наші ворота. 
Гуркіт – раз, два, три. Тиша. 
Хтось із наших каже, що не до 
нас. Але я чітко пам’ятаю ці 
звуки й свої переживання в той 
момент: «Невже вони зайш-
ли?!» В думках порожнеча, про-
сто чекаєш, що буде далі… Че-
рез хвилину – до нас стукають 
у вікно в підвалі, потім ще раз. 
Усі затамували подих, завмер-
ли, боячись навіть ворухнути-
ся. Переживання в ті секунди 
не описати. А коли сусідка по-
бачила через шпаринку, що то 
наш сусід – тоді всі видихнули…

РАНОК 
Тато сказав, що в Бучі від-

крили зелений коридор на 
10:40 (жінки та діти). Ми ста-
ли обдумувати, чи нам їхати, 
а як їхати – то кому. Нас 8 – 6 
жінок і 2 чоловіка. Перебирали 
різні варіанти. Ми помолили-
ся за мудрість. Зупинилися на 
тому, що ми йдемо пішки самі 
до моста в с. Романівка, а там 
знайдемо якийсь автобус. Йти 
пішки годину. Хоча тут є біль-
ший ризик, але так ми зможемо 
вийти з татом і братом. Бо якщо 
йти через Ірпінь, то там росій-

ські війська.

11:20 
Тато поговорив по телефо-

ну й сказав: «Швидко збирає-
мось і йдемо». Ми помолилися, 
взяли все основне й пішли в 
білій одежі. Я несла речі й ди-
вилася, як наш дім від нас від-
даляється… Було страшно, 
але я молилася, щоби Бог ішов 
поруч, крок за кроком і не зали-
шав нас ні на секунду. Прийшли 
спокій і впевненість, але трохи 
було страшно. Бо є багато но-
вин, як саме в такій ситуації лю-
дей розстрілювати в Ірпені. 

Ми йшли по мосту. Бачили 
розбитий танк і частини якоїсь 
техніки, трупи. Я дивилася 
лише під ноги, бо мама сказа-
ла, щоби були обережними й 
не наступили на міну. Я йшла й 
молилася. За кілька метрів від 
нас уже були наші військові та 
їхня техніка. Вони голосно по-
передили нас, що є міни. Ми 
пройшли повз міни, підійшли 
до наших військових із надією, 
що вони скажуть нам, як пра-
вильно йти далі. Але Бог зро-
бив інакше: вони нас повели 
за собою, перевірили наші до-
кументи, посадили в бус і від-
везли на міст у Романівку. Саме 
туди, куди нам потрібно й куди 
ми йшли б годину самі! Але Бог 
все змінив! 

В бусі було купа дірок від 
пострілів. Я сиділа на підлозі на 
своїх речах, дивилася на дірки, 
уявляла ті моменти й молилася 
за безпеку. 

Скажу вам, що військові 
наші молодці, у гарному гуморі, 
жартували між собою. 

Нас довезли до того мосту. 
Його потрібно було пройти 
пішки. На ньому стояло бага-
то порожніх машин, деякі про-
стрелені, деякі згорілі, на де-
яких написано «діти». Усі вони 
втратили свою цінність – життя 
дорожче. 

Нас зустріли іноземні жур-
налісти. Ми йшли, а вони нас 
фотографували, щось комен-
тували. Були й наші військові. 

Наш шлях – це крок віри, 
а Бог виявив Свою вели-
ку милість, бо все було дуже 
швидко й неочікувано. 

Я ніколи не забуду дні в Бучі, 
навіть вдячна Богові за те, що 
пережила. Це був період ду-
ховного зростання, це був тиж-
день слави Богові в моєму жит-
ті. Я знаю, що Він поведе мене 
й далі. 

Дякую, Небесний Тату!
Віка ВОЗНЮК

м. Буча.

ІЗ ПЕРЕЖИТОГО

ЩОДЕННИК ІЗ БУЧІ
Початок на стор.1
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ЦЕРКВА І СУСПІЛЬСТВО

— Чому Бог допустив вій-
ну?

— Коли приходять важ-
кі моменти в наше життя, ми 
тоді ставимо запитання: «Чому 
Бог?..» Але це не Бог так ро-
бить. Війни розв’язують люди. 
Довкола нас так багато людей, 
які живуть без Бога. І ще гірше, 
коли вони при владі. А Бог до-
пускає це, коли чаша Його гніву 
переповнюється. Впевнений, 
що в Нього є на це вагомі при-
чини?

— Як ви думаєте, які ці 
причини в нашій ситуації? 
Над чим треба задуматися 
нам у цій ситуації?

— Бог дав нам тридцять 
років свободи. Ми пропові-
дували багатьом людям, але 
мало хто хотів залишити грі-
ховну дорогу. А ця ситуація 
змусила багатьох людей за-
думатися. Господь не планує 
того, як завдати нам болю, але 
Він бачить людські серця як з 
одного боку, так і з другого. За-
раз ми бачимо, як люди об’єд-
нуються, співчувають один од-
ному, підтримують. Вірю, що 
24 лютого 2022 року розділить 
новітню історію України на дві 
частини. Ми вибрали інший 
курс, ніж Росія, у політичному, 
економічному планах і духов-
ному зокрема. Але наші сусіди 

заздрять нам і хочуть, щоб ми 
надалі були в межах їхнього 
впливу.

Я переконаний, що все до-
бре народжується в болю. Від 
людини — і до Церкви, яка 
також народилася в Ісусових 
стражданнях. Тож і в Україні 
народжується щось нове, хоча 
є і втрати, і сльози, і біль.

— Дуже багато церков 
вже активно працюють, до-
помагаючи і військовим, і 
мирним жителям. Окресліть, 
що, на вашу думку, має ро-
бити Церква в часи війни.

— Я переконаний, що віру-
ючі люди, які мають близькі 
стосунки з Богом, уміють мо-
ментально реагувати на викли-
ки. Коли ж ми мало цікавимося 
Богом, то нас усе застає знена-
цька.

Вважаю, що передусім ми 
повинні стояти в молитовному 
проломі, розуміючи, що багато 

чого відбувається передусім в 
духовному світі, де діють де-
монічні сили, як підштовхують 
до воєн, до вбивства, зради 
й всякого беззаконня. І саме 
віруючі люди є учасниками цієї 
духовної битви. Перемогу Ісус 
отримав у молитві в Гефси-
манії. Голгофа — це результат 
цієї перемоги.

Друге — ми повинні ро-
зуміти, що є членами суспіль-
ства й повинні брати участь у 
полегшенні людського болю. 
Помогти тим, хто потребує 
допомоги: голодним, холод-
ним, стомленим, зневіреним. 
Бог відкриває перед нами ве-
личезний фронт праці — і ми 
маємо активно в це включити-
ся. Помагаючи людям, робля-
чи добрі діла, ми тим самим 
робимо благо їхнім душам. Це 
наше свідчення, наше служін-
ня їм. Ми голос Христа в цьо-
му суспільстві, ми Його руки та 
Його серце. Кожен має бути на 
своєму місці — армія на своє-
му, а ми на своєму.

— Чи згодні ви з тим, що 
бути військовим — це теж 
служіння, яке покликане 
протидіяти злу?

— Я не раз цитував 14 
розділ Послання до римлян 
і переконував братів, які го-
ворили різне про армію, про 
зброю і таке інше. Перекона-
ний, що в нас, віруючих, істо-
рично сформувався непра-
вильний погляд щодо цього 
питання. Наші погляди викри-
вила радянська система, яка 

знущалася над віруючими, 
але Писання говорить, що вої-
ни — це Божі люди, які носять 
меч, щоб захищати добро. 
Давид був великим воїном — і 
Бог його благословляв. Кор-
нилієві, який покаявся, Петро 
не сказав, щоб той склав меча 
й шукав іншу роботу.  Та й ан-
гел, який явився йому перед 
тим, нічого не зауважив про 
це. Сам Павло пише, що владі 
Бог делегує меча для покаран-
ня злочинців і захисту добро-
чинців. 

І в час, коли злочинці прий-
шли на нашу землю, воїни му-
сять вдаватися до меча, щоб 
захистити наш народ.

— Чи можна вбивати во-
рогів, захищаючи свою зем-
лю?

— Я вважаю, що певні люди 
(і вони є серед віруючих) мають 
особливий хист щодо користу-
вання зброєю. І ми не маємо 
права засуджувати цих людей. 
Велика подяка Богові, що нас 
усіх підряд ніхто не змушує бра-
ти  зброю та йти в бій. Ми мо-
жемо й повинні служити іншим 
способом. 

Але я про інше. У Старо-
му Заповіті, крім заповіді «не 
вбий», було багато вказівок 
щодо смертної кари за різні 
провини. У Новому Заповіті 
інша вказівка — любити воро-
гів, благословляти й молитися. 
Але це не порада на рівні краї-
ни, коли напав агресор і хоче 
вбивати людей. Тут спрацьову-
ють закони воєнного стану. Тоді 

владу у свої руки беруть ті, хто 
може захистити країну від цьо-
го агресора. 

Але коли ми зустрічалися в 
Ізраїлі з вищими військовими 
чинами, то нам розповідали, 
що вони вчать своїх підлеглих 
стриманості й забезпечують 
усі умови для того, щоб психо-
логічний стан воїнів був таким, 
щоб вони не стріляли з азар-
том, зі звірячим бажанням вби-
вати. Їх вчать воювати з холод-
ним розумом і відповідати зі 
зброєю лише тоді, коли стріля-
ють у нього. 

— Як не зневіритися в 
часи війни?

— Зневіра — це не щось 
нове.  Пригадайте зневіру учнів 
Ісуса, коли взяли їхнього Учи-
теля. Вони малювали собі іншу 
картину життя, мали свої плани 
й сподівання, а тут виявилися 
безпомічними перед тим,із чим 
стикнулися.

Тож кризові моменти — це 
перевірка нашої духовної бу-
дівлі. Але якщо ми побудовані 
на камені, то нас ніякі зовнішні 
явища не зможуть зруйнувати. 
Сумнівався Іван Хреститель, 
ми бачимо це в Біблії, сум-
нівалися Мартин Лютер, Джон 
Буньян… Але те коріння віри в 
Бога, яке було глибоко пуще-
не в їхнє серце, дало їм змогу 
подолати ці сумніви.  Якщо ж 
відчуваєте, що не маєте цього 
коріння, то якнайшвидше біжіть 
до Бога в молитві, відкривайте 
Йому своє серце — і Він дасть 
силу пережити цю кризу.

ЧОМУ БОГ ДОПУСТИВ ВІЙНУ?

— Паніка — ось що ми від-
чули, почувши вибухи в ба-
гатьох місцях України 24 лю-
того. І дотепер страх постійно 
супроводжує людей. Що ро-
бити? Що є найбільш дієвим 
заспокійливим у такі моменти?

— Страх властивий всім — і 
старшим людям, і молодшим, і 
дорослим, і дітям. Особливо, як 
щось стається несподівано — і 
наш розум не може нам підказа-
ти, як це осмислити та як діяти. У 
такі моменти страх починає ово-
лодівати нами. Але ми повинні 
зрозуміти: не треба піддаватися 
надмірному страху. Страх не по-
винен тримати людину в лещатах, 
не повинен тиснути на неї, не по-
винен прогресувати, оскільки це 
може призвести до паніки, що, 
власне, неприпустимо.

Так, я теж відчув страх, коли 

почув вибухи на нашому аеро-
дромі, бо живу неподалік. Але 
бачу, як від Бога щоразу прихо-
дять хвилини заспокоєння, при-
ходить відповідь, що Він знає й 
розуміє минуле, теперішнє й май-
бутнє.

— Як нам жити так, як мо-
литися, щоб оцей страх не 
перетворювався в паніку й не 
опановував нами? Як зробити 
так, щоб у нас була тверда 
надія, що Бог усе контролює й 
може допомогти?

— Немає особливого рецепту, 
як молитися. Той, хто молився в 
час миру, той і в час  тривоги, нес-

покою й війни молиться. Відповідь 
ми не завжди отримаємо одразу  
— як-от раптом затихла канона-
да. Найперша відповідь — коли 
в наше серце приходить відчуття 
глибокого миру.

Як молитися? Та точно так 
само, як і за мирного часу, ро-
зуміючи, що Бог на престолі, Він 
на своєму місці, розуміючи, що 
Він знає кожну людину й сильний 
захистити її. Хтось, звісно, поста-
вить питання: але ж гинуть люди. 
Так, гинуть. Це завжди було в 
історії воєн — одні гинули, щоб ко-
гось загарбати, інші — щоб захи-
ститися. Так побудоване людське 
життя на землі з часу гріхопадіння 
й дотепер.

Але хочу підбадьорити нас 
усіх, дорогі українці — Бог завжди 
на боці тих, хто обстоює правду. І 
віримо, що Господня рука збере-
же нас. Ми як священнослужителі, 
як християни наділені потужною 
наступальною зброєю — заступ-
ницькою молитвою за наш народ, 
за Україну.

— А що робити тим людям, 
які не мають змоги залиши-
ти свій дім, щоб іти в укриття 
чи евакуюватися в інше місце 
(наприклад, немічні чи інвалі-
ди)?

— Звісно, кожну ситуацію 
варто розглядати по-своєму, але 

передусім це виклик для нас, хри-
стиян, які не словом, а ділом по-
винні виявити свою віру, являючи 
Христа тим, хто поруч із нами.

— Хочу порушити ще одну 
складну для нас тему — тему 
смерті. Розумію, що ніхто з 
нас не застрахований від цьо-
го, особливо в такий час. Дуже 
багато людей у цей час боять-
ся смерті, бояться опинитися 
в осаді чи під завалами. Як 
перемогти цей страх?

— Бог може провести нас че-
рез найважчі часи. Усі ми знаємо, 
що сумнозвісне місто Щастя було 
зруйноване на 80%. І в той час, 
коли там велися запеклі бої, ми 
три дні не могли вийти на зв’язок 
з місіонерською сім’єю, яка тру-
диться там — це тато, мама і, ма-
буть, восьмеро дітей. Думали, що 
їх вже може не бути в живих. Не 
знаю, де вони хвалися, але через 
три дні вони вийшли на зв’язок. 
Бог зберіг їхнє життя.

Зрозуміло, наше фізичне тіло 
боїться смерті. Людина створена 
Богом для вічності, і передчуття 
наближення фізичної смерті веде 
за собою відчуття, що все закін-
чується. Але, з біблійного погляду, 
усе лише починається.

Вічність, що захована в нас, 
ніби протестує, що земне жит-
тя закінчується, але людина, яка 

покладає надію на Бога, має 
сподівання на зустріч із Ним. Вона 
розуміє, що ця земна дорога тим-
часова й в певний час перерветь-
ся, можливо, навіть від кулі чи сна-
ряду, але вона довіряє Богові. А 
той, хто довіряє Богові, має надію 
на вічність.

— Що повинні робити хри-
стияни в цей час? Якою повин-
ні бути наші молитви, наші дїї, 
щоб допомогти прискорити 
мир у нашій країні?

— Безумовно, Україна по-
зиціонує себе як християнська 
країна. І Бог дав законне право 
на застосування зброї тим, хто 
має владу, хто захищає свій на-
род. Але кожен із нас може зро-
бити щось. Найперше — моли-
тися. А потім допомагати хто чим 
може. У такий час всі справи зна-
чимі, навіть ті, які здаються най-
меншими. І головне — зберігати 
єдність, твердість духу й підтри-
мувати один одного молитвами 
й добрими справами. Це те, що 
допоможе нам вистояти й прой-
ти через ці темні часи. І хай бла-
гословить нас усіх Господь у цей 
непростий для нашої країни час! 
Не бійтеся й не панікуйте, а йдіть 
із молитвою — до Господа. З Ним 
переможемо!

Розмовляла 
Галина ФУРМАН

Тепер життя багатьох 
українців під загрозою. Люди 
втрачають своїх близьких, по-
мирають діти, інші ховають-
ся в укриттях, щоб уберегти 
себе. Усе це міститься в одно-
му слові — війна. Як пережити 
це жахіття, як опановувати свій 
страх, де ховатися, де шукати 
надії? Про це говоримо з ди-
ректором місії «Голос надії» 
єпископом Миколою Синюком.

МОЛИТВА - НАША ЗБРОЯ РОЗМОВА ІЗ СЛУЖИТЕЛЕМ

Старший єпископ Церкви 
Християн Віри Євангельскої 
України Михайло Степанович 
ПАНОЧКО.
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13 ЛЮДЕЙ, ЯКІ
 ЗМІНИЛИ ХІД ІСТОРІЇ

(Продовження, початок у №1,2, 2022р.)

АПОСТОЛ ЮДА (Тадей)
Пригадаймо ще одного апостола. Його звати Юда. Ні, це 

не той, хто зрадив Христа, а інший, якого євангелісти назива-
ють ще Тадеєм або Юдою, братом Якова. Він один із тих, хто 
змінив хід історії.

Його можна назвати вірним апостолом. Чому? Один Юда 
став зрадником, другий виявився стійким, послідовним. Ду-
маю, що цього достатньо.

Ніхто не сперечається, що треба твердо стояти у вірі, але 
як цього досягнути? «Як хто любить Мене, той слово Моє бе-
регтиме, і Отець Мій полюбить його, і Ми прийдемо до нього, 
і оселю закладемо в нього.» (Ів.14:23). Усе тримається на од-
ній умові – «хто любить Мене…». Якщо людина любить Хри-
ста, то Ісус обов’язково прийде до неї! Любов до Бога повин-
на стати нашим бажанням. Відвідування церкви підтримує 
віру, ревна молитва зміцнює віру. Будьте вірними! Вірними 
Ісусу Христу.

ЮДА (Іскаріотський) 
Юда був вибраним учнем. Вибраний не для того, щоб зра-

дити Ісуса. У нього були такі ж можливості, що й в інших апо-
столів. 

Як міг так низько впасти той, хто був так близько з Ісусом? 
Нехай цей приклад стане нам попередженням! Міг, якщо 
впав. Він той, хто клявся Христу у вірності, а повернувся до 
Нього спиною, спокусившись суєтною мрією про вище ста-
новище в суспільстві. 

Багато про що Ісус говорив Юді, але він слухав –  і не чув. 
Боже Слово досягало його вух, але не проникало в душу. 

А що ж ми? Ви і я? Ми чуємо Боже Слово й знаємо, як чи-
нити. Але чи змінюємося під його впливом? Чи не прийде 
день, коли ми будемо кликати до Нього: «Господи! Господи!» 
– і виявиться, що нас насправді не торкнулося нічого з того, 
що було Ним сказано. Можливо, варто і нам дослідити своє 
серце? Ісус казав: «Один із вас зрадить мене». Чи не запи-
тати й нам Його, як це зробили апостол: «Чи не я, Господи?»

АПОСТОЛ ПЕТРО
Ім’я цього апостола, одного із тринадцяти, хто змінив хід 

історії, найчастіше згадується на сторінках Євангелії. Він 
першим говорить, першим діє. Він – Камінь, так його назвав 
Ісус Христос. Так, це апостол Петро. Хтось мав би стати пер-
шим із дванадцяти, і ним став Петро. Незважаючи на те, що 
він був лідером, усе його життя було наповнене щирим сми-
ренням. Господь знав Петра й любив його. Ось у чому різниця 
між Петром та Юдою. Був час, що й Петро аж тричі відрікав-
ся від Ісуса, але Петро мав смирення, яке врятувало його від 
відчаю. У Юди не було цього, тому він прийшов до безпово-
ротного падіння.

Смирення – це не пасивна покірність, але активні, сміливі 
дії. Смирення – це добровільне підпорядкування своєї волі 
Богові, це радісна відповідь на Божий поклик. Смирення – це 
повне вручення свого життя Богові. «Бог противиться гор-
дим, а смиренним дає благодать» (Як.4:10). 

ЯКІВ – честолюбний апостол 
Апостол Яків Заведеїв – брат Івана. Одного разу цим бра-

там Ісус дорікнув за їхнє бажання спопелити селище, по-
яснивши, що Він прийшов не для того, щоб губити душі, а 
спасати. Їхня мама просила, щоб сини в славі Христа сиділи 
ліворуч і праворуч від Нього. Це свідчить не про найкращі їхні 
риси характеру, а найімовірніше про честолюбність. А ще ця 
ситуація викликала заздрість та обурення в інших учнів. 

Чи ми не розчаровуємося в людях через такі моменти? 
Вважаємо їх святими, а виявляється, що вони такі ж самі, як 
інші земні люди. Усе найгірше, що є в нас, було властиве і їм: 
егоїзм, честолюбність, навіть лицемірство!

Але річ у тому, що Ісус і тепер кличе недосконалих, а не 
довершених, і змінює їх, готуючи до Вічності. Чи готовий ти 
сьогодні відгукнутися на пропозицію Христа стати Його уч-
нем? Коли почуєш Його голос у своєму серці, будь готовий 
твердо сказати: «Так!» 

Наталія НОСАЛЮК
(Продовження в наступному номері)

МІСІЯ

МІСІОНЕРИ ЛУГАНЩИНИ:
"ВСЕ, ЩО ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ 

- Є СВІДЧЕННЯМ!"
Луганська область — ре-

гіон, який потерпає ще з по-
чатку війни у 2014 році. Ті 
місіонери, які там лишилися, 
щоб служити людям — при-
клад справжньої посвяти. 
Сьогодні Луганщина — один 
з найгарячіших напрямків на-
ступу російських військ. Про 
ситуацію розповідають від-
повідальний за місіонерську 
працю Олександр Руденко та 
місіонер Микола Наумов.

У місійному чаті Микола 
Наумов написав: «Ми — церк-
ва Ісуса Христа в Лисичанську. 
На даний момент — волонтери 
для Бога та людей України. 
Базуємося в Лисичанську, у 
приміщенні будинку молитви.

Чим займаємося:
Евакуація населення від лінії 

вогню у прифронтових селищах. 
У приміщенні дому молитви ор-
ганізували притулок-готель для 
біженців. Є підвальне приміщен-
ня, обладнане під бомбосхови-
ще. На даний момент там є люди 
і з Лисичанська (сім’ї з дітьми, які 
бояться перебувати в квартирах, 
або поряд з їхнім житлом впали 
снаряди), і з Новотошківського, 
яке криють градами вже котрий 
день, там люди просто не вихо-
дять із підвалів.

Виїжджаємо, забираємо, се-
лимо у себе на три дні, щоб за-
спокоїлися, подумали, куди їхати 
і до кого. Щовечора збираємося 
на спільну молитву, співаємо під 
гітару, спілкуємося, граємо в на-
стільні ігри з дітьми… Загалом 
відволікаємо, як можемо. Багато 
людей дуже налякані, при най-
меншому гуркоті спускаються в 
укриття.

Відвідуємо смт Новотошківсь-
ке з допомогою. У селищі з 24 
лютого немає світла. Через це 
немає ні води, ні зв’язку, ні ін-
тернету, ні тепла. Люди повні-
стю відрізані від світу. Сидять у 
підвалах. Є два бомбосховища, 
але місць на всіх не вистачає. Се-
лище обстрілюють градами, мі-
нометами — прямо по житлових 
будинках. Багато хто просто за-
лишився без житла... Практично 
немає цілих вікон».

Ми зв’язалися з Миколою Нау-
мовим та Олександром Руденком, 
щоб дізнатися про ситуацію з ева-
куацією людей.

— Розкажіть, будь ласка, 
яка ситуація на Луганщині в 
даний час?

Микола Наумов: — Нес-
покійна, стріляють кожен день, 
попадають в будівлі. У Сєверодо-
нецьку взагалі все погано, багато 
руйнувань, у багатьох будинках 
немає скла, десь — цілих по-
верхів. У Лисичанську школу роз-
бомбили.

Олександр Руденко: — 
Кремінна, Рубіжне, Сєверодо-
нецьк — під сильними обстрілами. 
Багато сіл — Щастя, Новоайдар, 
Нова Астрахань, Олександрівка — 
під РФ. Ось така ситуація.

— Місіонери евакуювали-
ся?

Микола Наумов: — Майже 
всі виїхали, вивезли сім’ї. Лиши-
лися я, Олександр, Дарина. Також 
сім’я Голованових — в окуповано-
му Щасті, у них шестеро дітей… 
До нас приїхав на допомогу Ми-
кола з Івано-Франківщини, каже: 
«Не можу там сидіти, коли на Лу-
ганщині таке діється!» Я теж сім’ю 
вивіз, тепер займаюся евакуа-
цією. Якраз їду забрати машину з 
Ковеля для цієї цілі.

Олександр Руденко: — Май-
же всі місіонери виїхали. Тільки 
Голованові не змогли виїхати. 
Вони перебувають вдома, нікуди 
не виходять. Останні два дні ми 
навіть не мали з ними зв’язку. Але, 
за останньою інформацією, вони 
живі, здорові, мають, що їсти. Ми 
практично не перебуваємо на Лу-
ганщині. Приїжджаємо тільки за-
брати людей.

— Церква теж евакуйо-
вується?

Микола Наумов: — Так, на-
магаємося вивезти усіх, кого мо-
жемо. Хоча є й такі, які кажуть: 
«Ми не поїдемо. Куди нам їхати? 
Кому ми потрібні?»

Олександр Руденко: — 
Люди масово виїжджають. Церк-
ви Сєверодонецька, Лисичанська 
та інших населених пунктів майже 
повністю повивозили. Власне, це 
зараз наше основне заняття — 
забираємо людей, допомагаємо 
продуктами.

Є три напрямки, куди еваку-
юємо. Перший — Чернівці, туди 
виїхало десь 6 сімей. Другий — 
Львівська область, 32 чоловіки. 
Третій — Черкаська область, Зо-
лотоноша. Налаштували гарну 
співпрацю щодо гуманітарної до-
помоги і евакуації. Із Золотоноші 
вже їдуть далі — хто на Львів, хто 
на Ковель, хто закордон. Дехто не 
хоче виїжджати — здебільшого це 
люди похилого віку. Але лишатися 
— дуже небезпечно.

— Чи є зараз можливість 
проводити богослужіння?

Микола Наумов: — Так. Вза-
галі в нашому домі молитви зараз 
проживають біженці. Для них і 
проводимо богослужіння.

Олександр Руденко: — Так, 
у Сєверодонецьку, Лисичанську, 
Кремінній збираються. Більше 
не знаю де. На решті місіонерсь-
ких точок вже просто немає кому. 
Звичайно, сумно і боляче, адже 

стільки було вкладено… 

— Чи переживали якісь 
свідчення Божого захисту за 
цей час?

Микола Наумов: — Біля дому 
молитви у двох сусідніх будівлях 
повністю вибило скло. А в домі 
молитви — все ціле. 

Олександр Руденко: —  В 
принципі, все, що зараз відбу-
вається — є свідченням. У першу 
чергу, для мене свідчення — що 
коли все почалося, я був із дру-
жиною в Києві. Подзвонив одному 
брату і попросив вивезти дітей, 
він з дружиною взяв мою машину 
і всі виїхали. Як добре, що є люди, 
які завжди поруч! 

Свідчення: — Одна сестра з 
нашої церкви, яка тільки придбала 
машину і ще ніколи не виїжджала 
з міста, доїхала з Сєверодонецька 
до Львова. Вивезла не тільки свою 
дитину, а й ще трьох підлітків із на-
шої церкви. Був момент, коли у неї 
загорілася машина, але люди до-
помогли загасити і відремонтувати.

Свідчення: — Нам подзво-
нили зі Львова і запропонували 
місце (10 кімнат по 5 чоловік). Ми 
там не просто живемо, а й робимо 
ремонт, влаштовуємо побут, знай-
омимося з місцевими людьми. 
Хочемо і там служити. 

Свідчення: — Місіонери, бра-
ти і сестри, які повиїжджали, не 
сидять на місці, не занепали ду-
хом, а активно беруть участь у по-
требах інших, допомагають.

Свідчення: — Люди, які про-
ходили реабілітацію, лишилися на 
центрі в Сєверодонецьку. Ніхто не 
розбігся. Вони сказали: «Ми ли-
шаємося, будемо стерегти, слу-
жити, приймати, роздавати…»

Свідчення — За велінням 
серця заїхав у Харків і побачив по-
требу своєї участі в евакуації. Нам 
вдалося організувати ланцюжок, і 
два дні вивозили звідти людей.

Свідчення: — Люди з різних 
місць готові допомагати про-
дуктами. Це зараз відбувається 
масово по всій Україні. Співпра-
цюємо з різними конфесіями, всі 
активно підтримують одне одно-
го, немає жодних кордонів, тільки 
одна спільна справа.

Щодня бачимо свідчення. Бу-
вало, що нам казали, наприклад, 
що якась дорога закрита і там 
проїхати неможливо, а ми спокій-
но проїжджали — справжнє чудо, 
ніби Сам Бог проводить там, де 
ще вчора все було забито.
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Учора вранці поїхав у 
церкву. Дівчата-героїні 
складали пайки (хліб, 
крупи, консерви, солодо-
щі, овочі), які я мав від-
везти людям. Потрібно 
було трохи почекати, тому 
вирішив допомогти їм па-
кувати. Поставили мене 
на хліб. Нас було троє. 
Один готував пакетики, 
другий різав смачний, 
свіжий, спечений десь у 
селі хліб, я пакував. 

1. Через годину прийшла 
сімейна пара. Їм потрібні 
були памперси й щось пої-
сти. Виявилося, що вони 
йшли пішки через два села 
– приблизно 6 км. На доро-
гу витратили більше години. 
Взяли важкі пакети, вагою по 
15 кг, і вирішили йти до міс-
ця свого проживання пішки. 
Я запропонував їм підвезти 
їх. По дорозі, яка на машині 
зайняла 5-7 хвилин із усіма 
блокпостами, дізнався, що 
вони втекли з Ірпеня й в них 
2-місячна дитина. Віддав їм 
ще один пакет із харчами. 

2. Коли повертався до 

церкви, побачив на 
зупинці чоловіка на 
милицях. Зупинився 
й запитав, куди він 
прямує? Він сказав, 
що в Київ за ліка-
ми, бо лише там, в 
одній аптеці є те, 
що йому потрібно. 
Я запропонував до-
помогу. Машина в 
мене старенька, але 
з повними баками 
газу й бензину. Такої 
заправки «ластівка» 
не бачила з момен-
ту покупки. У дорозі 
дізнався, що ми з 
ним із одного міста, 
і відстань 7-8 км він 
подолав за 4 години. Мало 
хто підвозить. На моє запи-
тання, що з ногами, сказав, 
що хворіє з дитинства: руй-
нуються кістки. Останній рік 
прогресує критично. Поїхали 
в аптеку. Поки їхали, кинув 
його контакти місцевій церк-
ві, попросив товариша ски-
нути 1000 гривень для цьо-
го хлопця. Живе з мамою. 
Телефон у нього кнопочний. 
Куртку йому хтось віддав. Під 
час локдауну втратив робо-

ту. Більше не беруть. Робив 
ключі в майстерні. З’їздили 
в Київ в аптеку, забрали ліки, 
повернув його в Боярку. Від-
дав харчовий пакет.

3,4,5. Заїхав на роботу, 
де ще працюю директором 
компанії; віддав співробітни-
ці зарплатню; перевірив, як 
прибирається й вивозиться 
сміття; поспілкувався з лю-
диною, яка відповідає за озе-
ленення. Залишив співробіт-

никам (двірникам і 
прибиральниці) три 
харчові пакети, бо 
хто знає, як там далі 
буде з зарплатою. 

6. Відвідав то-
вариша, який із ма-
ленькими дітьми за-
лишився під Києвом. 
Поспілкувалися кіль-
ка хвилин. У часи, 
коли більшість із тих, 
кого ти знав, виїха-
ли, просте спілку-
вання зі знайомим, 
який є тут і зараз, 
підбадьорює більше, 
ніж щось інше. 

7. Коли вже потроху 
темніло, я повертався додо-
му. На пустій вулиці побачив 
сімейну пару: мама, тато, 
хлопчик років шість і немовля 
в колясці. Побачив, як біля них 
зупинилася машина – і через 
вікно хтось передав їм пачку 
памперсів. Щось йойкнуло 
в середині. Я розвернувся, 
зупинився і сказав: «Візьміть 
продуктовий набір». Вони не 
відмовилися. Дізнався, що 
вони теж втекли з Ірпіня. Жін-

ка плакала, переживала, що 
може значити сьогоднішній 
комендантський день? Чи не 
будуть і тут, на Софіївській 
Борщагівці, такі бої, як у її 
рідному місці. 

8,9. Уже було темно, як 
я завітав до сусідки. Тьотя 
Рая тепер сама. Поралася 
на городі. Я пам’ятаю її з ди-
тинства. Ми, діти, грали в її 
саду й домі. Повиростали й 
розлетілися по різних містах. 
Поговорили. Лишив їй кілька 
пакетів. Хай це буде бонус до 
її маленької пенсії. 

10. Останній пакет лежить 
у машині. Не встиг завезти. 
Завезу його завтра. Уже знаю 
кому. Є глибоко віруюча пра-
вославна жіночка, яка зали-
шилася в квартирі сама. Вона 
живе на краю міста, у будин-
ку, куди може (не дай Боже) 
прилетіти… За її будинком 
позиції наших воїнів-героїв. 

Укотре запитую себе: 
«Хто мій ближній?» Тут усе 
просто: ближній – це люди-
на, яку ти зустрів на своєму 
шляху.

Анатолій ДЕНИСЕНКО

10 ПАКЕТІВ, АБО ХТО ТВІЙ БЛИЖНІЙ?

Священники та віруючі різ-
них конфесій жертовно слу-
жать у тилу. Душпастирська і 
масштабна гуманітарна робо-
та не повинна зупинитися че-
рез мобілізацію ключових осіб 
у цьому процесі – керівників 
і служителів церков і релігій-
них організацій, а також тих 
віруючих, які згідно зі своїми 
релігійними переконаннями 
не можуть захищати Україну 
зі зброєю у руках, але готові 
відчайдушно працювати на 
перемогу як волонтери. 

Виконавчий директор Інсти-
туту релігійної свободи, кандидат 
юридичних наук Максим Васін 
дав відповіді на часті запитання 
щодо мобілізації вірян.

1. Чи підлягають мобіліза-
ції на військову службу віру-
ючі?

Так, військовий обов’язок є 
однаковим як для віруючих, так і 
для невіруючих. Конституція за-
кріплює рівність усіх громадян 
і не допускає дискримінації за 
ознакою релігії. Єдиною особ-
ливістю є те, що для віруючих 
передбачена можливість заміни 
військового обов’язку альтерна-
тивною (невійськовою) службою, 
коли релігійні переконання не до-
зволяють воювати (ч. 4 статті 35 
Конституції України).

Стаття 23 Закону України 
«Про мобілізаційну підготовку 
та мобілізацію» містить перелік 
випадків, коли військовозобов’я-
зані не підлягають призову на вій-
ськову службу під час мобілізації, 
зокрема у разі виховання трьох і 
більше неповнолітніх дітей, однієї 
чи більше усиновлених дітей, до-
гляду за людиною з інвалідністю 

тощо.

2. Чи можуть мобілізувати 
на військову службу священ-
ників та керівників церков і 
релігійних організацій?

Так, оскільки виключення 
щодо них так і не було внесено 
до Закону України «Про мобіліза-
ційну підготовку та мобілізацію», 
попри подібну ситуацію у 2014-
2015 роках. Хоча священнослу-
жителі мають право на відстрочку 
від призову на строкову військову 
службу та звільнені від військових 
зборів згідно з Законом України 
«Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» (статті 17 та 30), 
проте такої норми немає щодо 
них під час мобілізації.

У 2014-2015 році ця проблема 
частково вирішувалася роз’яс-
неннями Генштабу Збройних Сил 
України. Наразі також тривають 
консультації з цього приводу.

У тих випадках, коли Священ-
ні Писання релігійних організацій 
забороняють особам, які звер-
шують священнодії, брати у руки 
зброю та брати безпосередню 
участь у військових діях, священ-
ники також можуть скористатися 
своїм конституційним правом 
на альтернативну (невійськову) 
службу.

3. Яка процедура направ-
лення на альтернативну служ-
бу під час мобілізації?

Указ Президента України 
№64/2022 від 24 лютого 2022 
року «Про введення воєнного 
стану в Україні» не запровад-
жує обмеження конституційного 
права на свободу совісті та віро-
сповідання. Тому віруючі грома-
дяни України, які згідно зі свої-

ми релігійними переконаннями 
не можуть захищати державу 
зі зброєю у руках, мають право 
на альтернативну (невійськову) 
службу навіть під час воєнного 
стану.

У ч. 4 статті 35 Конституції 
України зазначено:

Ніхто не може бути увільнений 
від своїх обов’язків перед держа-
вою або відмовитися від виконан-
ня законів за мотивами релігійних 
переконань. У разі якщо виконан-
ня військового обов’язку супе-
речить релігійним переконанням 
громадянина, виконання цьо-
го обов’язку має бути замінене 
альтернативною (невійськовою) 
службою.

Однак порядок направлення 
на альтернативну (невійсько-
ву) службу під час мобілізації не 
врегульовано законодавством 
України. Однак це не позбавляє 
віруючих громадян України цього 
конституційного права. В такому 
випадку згадана норма Конститу-
ції України повинна застосовува-
тися як норма прямої дії. 

Тому віруючі та священнос-
лужителі у разі мобілізації (отри-
мання повістки) в письмовій заяві 
до військкомату можуть просити 
надати їм можливість виконува-
ти військовий обов’язок у формі 
альтернативної (невійськової) 
служби. На підтвердження своїх 
релігійних переконань варто за 
можливості додати довідку від 
своєї релігійної громади.

4. Чи можуть мобілізува-
ти тих, хто раніше проходив 
альтернативну службу замість 
строкової військової?

Так, оскільки це питання 
зовсім не врегульовано законо-

давством України. Проте Міно-
борони заявляло, що має намір 
мобілізовувати саме осіб з вій-
ськовим досвідом або військо-
вою спеціальністю, що навряд 
чи можливо для тих, хто замість 
строкової військової служби 
проходив альтернативну (невій-
ськову). Водночас залишається 
необхідність ухвалення відповід-
них законодавчих змін, які були 
розроблені Інститутом релігійної 
свободи ще у 2016 році.

5. Чи мають право на аль-
тернативну службу віруючі тих 
релігійних громад, які не зга-
дані у Переліку, затверджено-
му Кабміном?

На відміну від ч. 4 статті 35 
Конституції України, стаття 2 За-
кону України «Про альтернативну 
(невійськову) службу» визначає 
умовою для отримання цього 
права належність призовника до 
“релігійних організацій, віровчен-
ня яких не допускає користуван-
ня зброєю”. При цьому Кабінет 
Міністрів України затвердив пе-
релік таких релігійних організа-
цій, який є додатком до постано-
ви від 10.11.1999 року № 2066.

Однак, на мою думку, і умова 
належності до релігійних органі-
зацій із певним віровченням, і ви-
черпний перелік таких конфесій 
є неконституційними, оскільки, 
згідно зі статтею 22 Конституції 
України, “при прийнятті нових за-
конів або внесенні змін до чинних 
законів не допускається звужен-
ня змісту та обсягу існуючих прав 
і свобод”. Тому віруючим, які на-
лежать до релігійних громад, від-
сутніх у затвердженому урядом 
Переліку, у разі відмови у праві 
на альтернативну (невійськову) 

службу слід посилатися на стат-
ті 22 та 35 Конституції України, 
захищаючи своє конституційне 
право.

6. Чи можуть претендувати 
на альтернативну (невійсько-
ву) службу ті громадяни, які є 
невіруючими або не належать 
до якоїсь з релігійних громад?

Ні, якщо слідувати букві за-
кону. Такі люди є, зокрема з па-
цифістськими переконаннями. 
Проте Конституція України га-
рантує право на альтернативну 
(невійськову) службу лише на під-
ставі релігійних переконань. При 
цьому у статті 2 Закону України 
«Про альтернативну (невійсько-
ву) службу» зазначено: “Право на 
альтернативну службу мають гро-
мадяни України, якщо виконання 
військового обов’язку супере-
чить їхнім релігійним переконан-
ням і ці громадяни належать до 
діючих згідно з законодавством 
України релігійних організацій, 
віровчення яких не допускає ко-
ристування зброєю”.

* * *
Слід нагадати, що у 2015 

– 2017 роках згадані пробіли 
у законодавстві України щодо 
мобілізації священнослужителів 
та альтернативної (невійськової) 
служби в умовах воєнного стану 
призводили до того, що окремі 
священнослужителі та віруючі 
громадяни України виборювали 
у судах своє конституційне право 
на захист своєї держави без зброї 
в руках. Тому актуальною зали-
шається необхідність ухвалення 
вже розроблених законопроєк-
тів, які допоможуть вирішити ці 
важливі для багатьох питання.
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МОЛИТВА МІСТ

То хмари над головою, то знову прогляне синь:
Гостомель, Макарів, Ворзель, Охтирка, Ізюм, Ірпінь…

Молитва крізь звук сирени, крізь вибухи угорі:
Олешки, Чугуїв, Малин, Шевченкове, Бровари...

В підвалах, метро, квартирах — прискорений пульс сердець:
Бахмач, Волноваха, Харків, Варварівка, Кролевець...

Чоло заливає потом, обличчя проймає жар:
Генічеськ, Нова Каховка, Чаплинка, Енергодар...

Де діти кричать від жаху, де кров’ю спливає час:
Скадовськ, Маріуполь, Щастя, Михайлівка, Лисичанськ...

Розстріляні мирні люди — неначе жахливий сон:
Дніпро, Миколаїв, Київ, Житомир, Токмак, Херсон...

Пожежа іде за обрій, до неба — смолистий стовп:
Полтава, Чернігів, Суми, Калинівка, Конотоп...

Вкусивши вуста до крові від рідних до болю слів:
Бердянськ, Мелітополь, Буча, Семенівка, Васильків...

Пильнуй, Боже, кожну душу, надією осіни:
Великий Бурлук, Іванків, Рубіжне, Нові Млини..

Дмитро ДОВБУШ 

ПОЕЗІЯ

ЦЕРКВИ ХВЄ ЗА КОРДОНОМ
ДОВІДКА

ПОЛЬЩА
Варшава/Warszawa
«Slowo Wiary», 
Адреса: Wyborna, 20.
Неділя 16.00
Адміністратор: Юлія Троцюк
Тел. +48504739000

Варшава/Warszawa
«Slowo Wiary», 
Адреса: Trakt Lubelski, 410.
Адміністратор: Вадим Радченко.
Тел. +48728524002
 
Варшава/Warszawa
Betel»(Вефіль)
Адреса:  Zabki, ul.Pilsudskiego 95b
Неділя 12.00. 
Пастор: Кохтюк Андрій
Тел. +48788786123

Бялисток/Bialystok «Slowo Wiary».
Відповідальний: Олександр Ко-
вальчук. Тел.+48574145647

Вроцлав/Wroclaw
Адреса:
ul.Waleriana Lukaszynskiego 20a
«Джерело життя»
Неділя 16.00.
Пастор: Мельнічук Ігор
Тел. +48574283701

Гданськ /Gdansk
«Milosc Boga», 
Адреса: ul. Jgiellonska, 5.
Неділя 11:00.
Пастор: Володимир Добридень.
Тел. +48 579 835 865.

Гданськ /Gdansk «Slowo Wiary»,
Адреса: ul. Myliwska 79A .
Неділя 11.00.
Пастор: Оксенюк Сергій.
Тел. +48577567 935.

Гдиня/Gdynia «Milosc Boga», 
Адреса: ul. Ludwika Zamenchofa, 
13A
Неділя 16:00.
Пастор: Володимир Добридень.
Тел. +48 579 835 865.

Катовіце/Katowice «Slowo Wiary», 
Адреса: ul.Franciszkanska, 19.
Неділя 13:00.
Відповідальний: Михайло Вой-
тюк . Тел. +48796522487.

Краків/Kraków «Slowo Wiary», 
Адреса: ul.Przewуz, 36/26a.
Неділя 11:00.
Відповідальний: Максим Магдюк. 
Тел. +48886131 173.

Лодзь/Lódz «Slowo Wiary», 
Адреса: ul. Gdanska, 29.
Неділя 11.00.
Відповідальний: Вадим Заноз-
дря. Тел. +48 796 013 329

Люблін/Lublin «Slowo Wiary», 
Адреса: ul. Hutnicza, 20 c.
Неділя 11.00.
Пастор: Сергій Холомеєнков.
Тел. +48792482456.

Познань/Poznan «Slowo Wiary»
Адреса: ul. Prusa, 6/3
Неділя 12:00.
Пастор: Валентин Шух.
Тел. +48731484674.

Познань/Poznan
Адреса: ul. Starolecka, 36.
Неділя 12.00.
Відповідальний: Олексій Ка-
зиміров. Тел. +48788623874.

Швебодзін/Swiebodzin
Адреса: ul. Kolejowa, 12 B.
Відповідальний: Олексій Пеш-
ко.
Тел. +48786934371.

Жешóв/Rzeszów «Slowo Wiary», 
Адреса:  ul. Fryderyka Szopena, 
33.
Неділя 17:00.
Відповідальний: Іван Крисевич.
Тел. +48 729 457 897

ЧЕХІЯ
м. Прага/Praha
Адреса:  nam. Pled Bateriemi 950 
Praha 6.
Неділя 13:00
Doubkovй 2040 Praha 5.
Пастор: Лeонід Дeмчук
Телефон: +420 608254334; 
+380974200642.
Адміністратор: Анатолій Головко
Tel:+420773456214.

ІСПАНІЯ
м. Мадрид
Адреса:  Аvenida/ Pablo Neruda 
106 locales 4 y 5.
Слóжіння: нд.12:00, пн.20:00 (мо-
лодіжне), ср. 21:00 (молитовне), 
Пастор: Демко Ярослав
Телефон: (+34) 678-292-970

м. Барселона / Barcelona
Адреса: Barcelona Calle Espiell 33
Слóжитель: Володимир Редич
Телефон: +34617754276

м. Валенсія/ Valencia
Адреса: Avenida Burjasot 83 
Слóжитель: Валентин Каращук 
Телефон: +34647773530
Служіння: нд. 11:00, ср. 21:00, пт. 
21:00
 
м. Гвардамар-дель-Сегóра /
Guardamar del Segura
Адреса: Calle Antonio Machado 18
Телефон: (+34) 651-590-439
Служіння: нд. 10:30, сб. 17:00 
(молитовне зібрання)

м. Севілья /Sevilla
Адреса: calle Alfareria 36
Телефон: (+34) 603-288-669
Служіння: нд. 12:00, сб. 18:00

м. Малага /Malaga
Адреса: Calle Jerуnimo Bobadilla,3

Телефон: +34 631 971 240
Служіння: ср.20:00, нд.11:00

м. Марбелья / Marbella
Адреса: C/.Conquistador Aguirre, 
1
Телефон: +34602848731
Служіння: нд. 11:00, ср. 20:00, 
пт. 20:00
Пастор: Юдін Микола

м. Сан-Себастьян / San 
Sebastian (Donostia)
Адреса: Paseo de Larratxo, 6
Телефон: (+34) 643-32-33-64
Служіння: нд. 16:00 (Богослужін-
ня), пт. 20:15 (молитовне), сб. 
19:00 (домашня група)

м. Аліканте / Alicante
Адреса: Avenida Vazquez de 
Mella 19
Телефон 678-29-29-70
Служіння: ср. 20:00, пт. 20:00, нд. 
16:00

м. Альмерія / Almeria
Адреса: Calle Restoy, 73, 04003 
Almerнa
Служіння: сб. 18:00
Телефон: 691-75-52-69

М. Ов’єдо /Oviedo (Asturias)
Адреса: Calle Fernandez de 
Oviedo, 10
Служіння:  ср 20:00 (молитов-
не), пт. 20:00 (розбір слова), нд. 
12:00
Сб. 20:00 (домашня група), Gijon  
Calle Echegaray, 38, 5d
Телефон: Андрій Поліщук
+34643609658

О. Майорка /Mallorca
Адреса: Carrer Ortega y Gasset 
15, 07008
Palma, Illes Balears
Служіння: нд. 15:00, ср. 20:00
Слóжитель: Павло Грошков
Телефон: +34633108370

ШВЕЦІЯ
м. Стокгольм
Адреса: Vretenborgsvдgen 
20, 12630 Hдgersten (сьомий 
поверх)
Українська церква ХВЄ у Швеції
Богослóжіння: нд. – 11:00
Слóжитель: Василь Дерун
+46737438690, +380673442565\

ПОРТУГАЛІЯ
м.Ліссабон / Lisboa
Адреса: R. Alberto Barbosa 3, 
1750-253
Слóжитель: Синицький Павло 
Телефон: +351963618099

м. Сетубал
Адреса:  Avenida Nuno Бlvares, 
8B, Monte Belo, Setúbal
Слóжитель: Синицький Павло
Телефон: +351963618099

— Синку, дай бабці одну гривню. У магазин кілька лотків хліба 
завезли. Пів буханки коштує 21, а в мене лише 20 зосталося. З 
хлібом тепер у Києві туго. 

— Ходімо, бабусю, до автівки. У мене там ще із Західної 
України дві буханки приховано.

Бабця зраділа й навіть випрямилася.
Дав їй одну хлібину. У неї руки затремтіли, глянула мені в очі:
— Бережи тебе Господь, синочку!
— І Ви себе, бабунечко, бережіть! Усе буде добре.
Якщо, не дай Боже, я загину в цій війні, то я вже бачив рай. В 

очах цієї бабусі, яка бережливо обіймала буханець хліба. 
Це було сьогодні.
Миру нам всім. 

Володимир Голота
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