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Союз баптистів України щиро вітає
наших братів та сестер, друзів та партнерів із величним святом

Воскресіння Ісуса Христа!

Ми сьогодні по-особливому радіємо та торжествуємо – Христос Воскрес задля нашого
виправдання! Через Його воскресіння, наша віра має сенс, і в надії ми не розчарує-
мося. Оскільки Він воскрес із мертвих, кожен з нас, у будь-якій точці світу, долаючи
будь-які перешкоди та зовнішні впливи, має спілкування і єдність в тілі Христа.

Хоча наша країна все ще перебуває у стані війни і ми довго чекаємо на вирішення
кризи та стабілізації ситуації, в нас вже є сила і перемога Воскреслого! Перемога
воскресіння допомагає нам встояти. Тому ми молимося з надією за єдність та мир
в Україні, а також за припинення ворожнечі та економічних труднощів.

Ми щиро дякуємо вам за молитви, співчуття та турботу про потреби наших
людей, за ваші відкриті серця та підтримку. Незважаючи на відстань, яка роз-
діляє нас, ми молимося за тісну співпрацю з поширення Євангелія, і ми дякуємо
в молитвах Господу за ваше служіння.

"Бо Христос на те й умер, і ожив, щоб панувати 
і над мертвими, і над живими." (Римлян 14:9) 

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!



Життя баптистських церков на Сході України уже п’ятий рік
проходить в умовах бойових дій. Проте на додачу ситуація
ускладнилася новими законами, які вступили в дію у лютому

2018 року на непідконтрольній Україні території «ЛНР». Відтепер цер-
кві забороняється проводити у житлових приміщеннях богослужіння,
малі групи, спілкування та ін. Також кожна громада має отримати
нову реєстрацію до серпня цього року, інакше вона опиниться поза
законом. Та поруч із цим зареєструвати церкву можна лише за наяв-
ності 30-ти осіб, що постійно проживають у даній місцевості. 

З-поміж іншого важливим є той факт, що без персонального пись-
мового дозволу влади забороняється поширення релігійної літера-
тури серед інших церков, тим паче серед пересічного населення. 

Служителі стурбовані і не мають ясності, як діяти далі, адже даний
закон може звинуватити помісну церкву у шпигунській, екстреміст-
ській чи терористичній діяльності. Сергій Сичов, служитель церкви
на території «ЛНР» украй збентежений такими нововведеннями: 

Вирішення цього питання потребує наших посилених молитов, аби
Бог дав мудрості служителям, як вести церкву в нових умовах.

За крок до нелегального 
існування баптистських церков

нелегально

«Ми пішли до відділу релігії та попросили дати пояснення про
закон. Нам сказали йти до місцевих депутатів, які в свою чергу
приймуть до уваги наше прохання. Однак депутати нас відправля-
ють до вищого керівництва – і все йде по замкнутому колу»…



історія

однієї 

церкви

На превеликий жаль, військові дії на Донбасі не припиняються, відтак
відбувається чимало військових зіткнень в прилеглих селах і селищах
в зоні військового конфлікту. Кілька місяців тому з градів було обстрі-

ляне селище Новолуганське, яке знаходиться на території, підконтрольній Ук-
раїні, в п'яти кілометрах від лінії розмежування. Було випущено 40 снарядів з
установки «Град» по приватному сектору, від чого відбулися великі руйну-
вання. П’ятдесят будинків зазнали руйнацій або ж спалення. Крім того, від ви-
бухової хвилі в багатьох будинках постраждали вікна і дахи. Жертв не було,
проте одинадцятеро жителів були госпіталізовані від осколкових поранень.

Частково постраждалим допомогла держава, дея-
ким жителям у відновленні житла допомогли

родичі, однак багато таких, кому допо-
могти нікому. Кілька сімей звернулися до
церкви ЄХБ з проханням надати їм до-
помогу у відновленні зруйнованих бу-
динків. Віруючі неодноразово їздили у
це селище, роздавали їжу, теплі речі,
керамічні обігрівачі, трохи допомагали

коштами, проте цього зовсім мало для від-
новлення їхніх будинків.

У цьому селищі є невеличка місцева церква, чисельністю
22 особи. Добре ім'я церкви зростає і ми хотіли б взяти участь у на-

данні допомоги і цим постраждалим людям.

Нехай Господь через милосердя і жертовність Своїх дітей 
примножить Собі славу!

         
        

          
        
           

         
           

           
       

       
         
           
         

         
      

           
             

 

        
  



Ми молимося і дякуємо Богові за допомогу через наших друзів із
EBF, GBAid, SGA (ЄБФ, СЄТ, Німецька баптистська допомога). За ос-
таннє півріччя було здійснено кілька проектів: ми змогли реалі-

зувати 90 тонн продуктів гігієни для тих родин, що мають неповнолітніх
дітей. Цієї особливо лютої зими було здійснено кілька проектів по обігріву
жителів сірої зони – понад 100 тонн. 

Ситуація все ще лишається дуже напруженою, люди
на грані виживання. Наприклад, одна багатодітна са-
мотня мама з Донецька, на ім’я Ольга, має єдиний
дохід, що дозволяє вижити – це кошти, які приходять
від помісної євангельської церкви. Таких сімей тисячі
в зоні конфлікту. Допомога від держави покриває мі-
зерну частину їхніх мінімальних потреб.

У родині Дем'яненків шестеро дітей. Аня – вдова,
глава сім'ї помер 4 роки тому. Найголовніша
проблема сім'ї – опалення старого будинку, в
якому мешкають. Він – не газифікований. Їхня
грубка не в змозі опалювати усі кімнати, через
сирість, підвищену вологу та холод діти часто
хворіють. Тому піч булер'ян – це чудовий пода-
рунок для багатодітної сім'ї. Анна і всі її діти
щиро дякують Європейській баптистській феде-
рації за своєчасну допомогу.

А ось сім'я Безкоровайних. Вони живуть у Семенівці –
найбільш постраждалому селищі під час військових
дій. Їхній будинок був повністю зруйнований, вигорів
вщент, глава сімейства, Роман, –  важко поранений.
Їхній будинок відновили християни. Сьогодні батько
Роман знаходиться на лікуванні (після стресу у 40-річ-
ного чоловіка розвинувся діабет), молодший син
також проходить курс лікування – у нього астма. Сім'я
Безкоровайних висловлює величезну подяку ЄБФ за
водогрійний бак та електричний нагрівач. Це – без-
цінна допомога, особливо в зимово-весняний час!

свідчення про наші гуманітарні проекти



Місцева церква м. Мирноград Донецької
області під час війни на Донбасі вико-
нує соціально-волонтерське служіння

серед нужденного населення Донбасу, внутріш-
ньо переміщених осіб і жителів сірої зони.

Для можливості самостійного забезпечення благодійних проектів народилася
ідея створення виробничої одиниці з метою забезпечення робочих місць, у
тому числі і для внутрішньо переміщених. 

У квітні 2017 року за допомоги небайдужих
людей, місій та окремих церков у Мирнограді
почалося будівництво хлібопекарні. На кінець
року будівництво завершили, завезли нове об-
ладнання, а весь персонал пройшов техноло-
гічне навчання. І вже з початком цього року
пекарня розпочала свою робочу історію.

Відтак, сьогодні це мале підприєм-
ство з виробничою потужністю 300
л/см., 13 робочих місць, шестиден-
ний робочий тиждень. Пекарня може
надавати підтримку для трьох єванге-
лізаційних проектів і дуже прагне ви-
робничого розширення!

маленька хлібопекарня 
на донеччині



Сьогодні в Україні конче необхідно збільшити душпастирську
опіку військовослужбовцям. У братстві ЄХБ робота з військо-
вими має кілька напрямів, зумовлених війною на Сході. 

По-перше, це капеланське служіння. Брати-служителі
проводять душеопікунську працю з військовими.
Вони їх вислуховують, будують довірливі стосунки,
разом моляться, читають Євангеліє. 

По-друге, це матеріальна допомога вій-
ськовим і їхнім родинам. Триває робота з роди-
нами, організовується передача посилок для
військових. 

По-третє, кожна область має військові госпіталі, які заповнені пора-
неними солдатами. А це – волонтерська духовна і матері-

альна допомога. Віруючі відвідують палати і запитують
кожного хворого, які його нагальні потреби, а потім
згідно цього переліку допомагають пораненим. Ду-
ховна праця полягає у тому, щоб вислухати, помоли-
тися, підбадьорити Словом. За потребою, церкви

беруть на себе поселення на ніч родичів, які приїж-
джають до військових поранених. 

сумна статистика
про самогубства
українських бійців

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос озвучив
статистику самогубств серед військовослужбовців: в середньому в
тиждень 2-3 військовослужбовця, які тривалий час перебувають на
території бойових дій (link).

https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/21/7172300/


Президент України Петро Порошенко у ході виступу на Мюнхенській
конференції з безпеки продемонстрував прапор Євросоюзу, простре-
лений на Донбасі. Він підкреслив, що ця війна стосується не лише Ук-

раїни – а й Європи та її стабільності. 

Адже за словами Президента, війна Росії проти України перетворюється у по-
вномасштабну світову гібридну війну. Ми як християни розуміємо, що це ніщо
інше, як духовна боротьба, адже більшість цих змін ґрунтуються на християн-
ських принципах та світогляді.

пробитий кулями прапор Єс
у свідченнях Президента україни



Українці за останні роки відкрили для себе вражаючий факт того, як
жорстоко і цинічно правда гамується неправдою. Кібератаки і гіб-
ридність нині є основними складовими у політичних та соціальних

протистояннях. Вірус «Not Petya», що був спрямований проти України,
став ще одним поштовхом до того, аби у США та Європі розгорнули ак-
тивну боротьбу проти кіберзлочинності і пропаганди гібридної війни.
Адже вірус «Not Petya» найпотужнішою хакерською атакою вразив не
лише Україну, а й комп’ютерні системи Великої Британії, Франції, Іспанії,
Нідерландів та Індії. 

Гібридні війни набирають обертів – і конче необхідно насаджувати та по-
ширювати істину, особливо тоді, коли розмиваються межі між війною та
миром, коли війна стає явною і прихованою, шпигунською та інформа-
ційною.

КібератаКи
і сучасні виклики



наша молитва
про примирення і краще майбутнЄ

Обом країнам, які офіційно понад тисячу років сповідують християн-
ство, сьогодні надто складно врегулювати тему конфлікту примирен-
ням. Все ще не вдається здійснити введення миротворців, аби дати
можливість українській державі відновити свою територіальну ціліс-
ність, здійснити виведення російських військ з української території і
відновити українсько-російський кордон. Ми сподіваємося, що, мож-
ливо, досягнемо успіху в цьому питанні, якщо північний сусід пого-
диться на введення миротворчої місії ООН на всю територію Донбасу,
у тому числі і непідконтрольну Києву ділянку українсько-російського
кордону.

Вся ця ситуація означає, що у християнських країн немає справ-
жнього інтересу до миру і тому вони не можуть довіряти одна
одній. Проте ми заохочуємо євангельсько-баптистське братство

в тому, що послідовники Христа мають слово примирення і можуть
наводити мости між ворогуючими сторонами, бо велика мета Божа
полягає в тому, щоб встановити мир між людьми й Богом, а також між
самими людьми. Бог – наш примиритель, і Христос помер, щоби хрес-
том знищити всяку ворожнечу. На цій основі ми стоїмо і віримо в
краще майбутнє нашої країни та інших європейських країн.



Please
Pray for :

цілісність, мир та благополуччя в Україні,•
припинення ворожнечі, насилля та розбрату,
врегулюванні кризи та стабілізації ситуації

єдність та відродження нашого народу•

посильну допомогу для внутрішньо переміще-•
них та нуждених на акупованій території

реабілітаційні табори/програми для дітей•
зони АТО

служіння капеланів на фронті, у військових•
частинах, шпиталях та серед вдів із дітьми.

створення підприємств малого бізнесу у•
сірій зоні, щоб надати людям робочі місця:
пекарні, теплиці, фермерські господарства
тощо; про необхідні засоби для благоус-
трою житла, для забезпечення мінімальних
життєвих умов.



Щоб зробити пожертву на гуманітарні або місіонерські проекти в Україні, 
будь ласка, натисніть на сірому полі нижче і оберіть один з банківських реквізитів:

Позначивши “Добровільні пожертвування”. Будь ласка, надішліть нам електрон-
ного листа про переказ або зверніться до місцевого союзу баптистів, 

місії чи християнської організації.

Останні новини:

BBC News: http://www.bbc.com/news/av/world-europe-43437389/one-woman-is-on-a-mission-to-help-ukraine-s-traumatised-children•
CNN: https://edition.cnn.com/2018/03/15/politics/dhs-fbi-russia-power-grid/index.html•
Atlantic Council: http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/kremlin-aggression-in-ukraine-the-price-tag•
UNICEF: https://www.unicef.org/infobycountry/ukraine_102691.html•
World Food Programme: http://www1.wfp.org/countries/ukraine•
USA TodAy https://www.usatoday.com/videos/news/world/2018/03/18/vote-crimea-tatars-largely-ignore-russian-election/33059081/•
The daily Signal: https://www.dailysignal.com/2017/12/21/trump-approves-us-lethal-weapons-sales-ukraine-angering-moscow/•
SPIEGEL oNLINE: http://www.spiegel.de/thema/ukraine_konflikt/•
Frankfurter Allgemeine: http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/ukraine-krise•
Fox NEWS: http://www.foxnews.com/world/2018/03/12/eu-extends-1-2-billion-loan-to-ukraine.html•
Focus Ukraine: http://www.kennan-focusukraine.org/ukraine-quarterly-digest-4/•
Kennan Institute: https://www.wilsoncenter.org/publication/kennan-cable-no-31-west-or-east-the-unpredictable-choice-ukrainian-migrants•
MISSIoN EURASIA: https://missioneurasia.org/religion-shadow-kremlin-national-prayer-breakfast-roundtable-discussion/•
RISU: https://risu.org.ua/en/index/expert_thought/authors_columns/mcherenkov_column/64760/•

Всеукраїнський союз ЦеркоВ 
ЄВангельських християн-БаптистіВ

www.baptyst.com

Щоб дізнатися більше про наше служіння, будь ласка, пишіть нам: Ukrpost.ecb@gmail.com
Якщо у вас є запитання, пишіть нам у любий зручний для вас час.

EURO/US/GBP

Щоб підписатися/відписатися на новини Ukrainian PostMan або листи із терміновими молитовними
потребами, будь ласка, напишіть нам:  Ukrpost.ecb@gmail.com
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