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go4peace – hybrid summercamp 2022

«Господь на цьому місці, а 
я цього не знав!»
(Книга Буття 28:16) 

«Шкода,  що  цей  тиждень  добігає  кінця!  Це
було,  безумовно, найкраще, що я пережила з
моменту  прибуття  до  Німеччини!  Іноді  я
ловлю себе на думці, що не хочу повертатися в
Україну,  тому  що я  знайшла  у  цьому  таборі
щось нове,  що мене цілком задовольняє»,  —
прочитав у WhatsApp повідомлення українки,
яка  живе в Камені.

Молода  дівчина  з  Німеччини,  яка  проводила

майстер-класи з танцю під час табору, пише:
«Я відчула дуже велику радість в усіх. Тепер,
переглядаючи  відео,  у  мене  з’являється
посмішка і я думаю, що ця посмішка завжди
буде  на  моєму  обличчі,  коли  я  згадуватиму
табір!»   Сімейна  пара,  яка  у  таборі  навчала
дітей  майстерності  гри  у  шахи  ,  в
електронному  листі  написала  :  «Ми  були

Група з Каменя в 
Дортмунді-Вікеде
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ОДНІЄЮ   родиною,  ОДНИМ  серцем  і
ОДНІЄЮ  душею,  без  кордонів,  без  стін.
Частинка  Царства  Божого і  його  присутність
вже  були  абсолютною  реальністю.  Це  було
чарівною  частинкою  вічності».  Згадуючи
зустрічі  в  Ґаукірхе  в  Падерборні,  де  група
«go4peace»  з  Камена  виконувала  молитву  за
мир  біля  Дзвону  миру  Патріка  Келлі,  вони
додали:  «Навіть  люди,  які  не  мали  жодного
відношення до табору,  сказали нам, що вони
були зворушені!"

На початку був хаос.

А починалося все так хаотично. До останнього
моменту залишалося невизначеним хто в групі
від  міста  Камен  буде
брати  участь  у
цьогорічному
гібридному  таборі
“go4peace  2022  –  Це
буде моє літо”

Німецька  молодь
погодилася, але  потім
учасники вибули один
за  одним,  бо  їхні
плани змінилися. Інші
могли бути там лише
день або два. І раптом
у нашому місті Камен
опинилося понад 400 українських біженців.

Багатьох з  них ми зустрічали під  час  різних
благодійних акцій . Ми побачили ,що ці люди
талановиті.  Деякі  чудово  малювали,
конструювали  та  шили.  Вони  погодилися
провести  майстер-класи в таборі, але ніхто з
них не міг  уявити,  яким він буде .  За  кілька
днів  до  табору  ми  організовували  зустріч
ведучих  семінару,використовуючи  сервіс

Молодь у Шкодрі / 
Албанія
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Zoom,  на  якій  був  присутнім  один  із  9
запрошених учасників.

6 інших локацій з таборами

Крім  того,  до  табору
входило  ще шість місць.

Томаш із Чехії з молоддю зі
своєї парафії хотіли поїхати
до Старої Загори в Болгарії
в  Боржитові  поблизу  Брно.
Але тривалий час  майже не
було  молодих  людей,  які  б
хотіли взяти участь. Знайти
відповідний  фургон  теж
було  непросто.  Міхаела  зі
Словенії поділяла з нами те
ж саме  занепокоєння,  поки
нарешті  не  знайшлася
невелика  група,  яка  хотіла
організувати яскраві  заходи
для  дітей  та  людей,  які
потребують  допомоги,  у
Віпавському Крижі поблизу
Айдовщини.  Також  довго
було  неясно,  чи  вирушит
невелика група з Косова до
Шкодри на півночі Албанії.

Але  це  спрацювало,  і  тому  молоді  люди  з
Боснії  та  Герцеговини,  організовані
молодіжним центром Івана Павла ІІ, Косова та
Італії,  зустрілися  в  північній  Албанії  та
організували чудову програму для приблизно
100 дітей із нетрів під керівництвом Рікардо та
сестри Ріти. 

Також  довгий  час  залишалося  незрозумілим,
чи знайдуть наші друзі із «go4peace» групи в
Україні  за  складних  обставин  і  постійної
загрози війни. А потім раптово утворилися три

• 7 таборів у 5 країнах
• понад 300 учасників з 

11 країн
• підключено в євроopa
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групи:  у  м.  Вижниці  Чернівецької  області,  у
м.Кривий  Ріг  Дніпропетровської  обл.  і  в
м.Дубно  Рівненської  обл.  Ці  групи  були
організовані  Українською  Соціальною
Академією.

Девізи  та  символи  з  Євангелія  для
кожного дня

Нас було  більше ніж 300  людей з  11  різних
країн, які  організували молодь у семи різних
місцях  Європи  задля  підтримки  миру.
Щоранку  виходило  невеличке  імпульсивне
відео англійською мовою, яке було на основі
Євангелія.  В  кожному відео  звучав  короткий
девіз для повсякденного життя. З цією метою
ми розіслали невеличкі символи всім групам.
Девіз  понеділка-  «Don’t  stop  giving»  (Не
припиняйте  віддавати).  У  цей  день  кожному
дали  маленький   вітрячок,  який  постійно
обертається лише тоді, коли вітер відповідає її
гаслу: «Не припиняйте дути!»  Гасло вівторка
–«Bring light!» (Несіть світло!) спонукало нас
зосередитися  на  довгостроковому  впливу
любові.  Символом  девізу  є  маленька
світлодіодна  лампа,  яка  вдень  накопичує
сонячну  енергію,  а  ввечері  перетворює її  на
світло.  Гасло   середи  –«This  moment  –your
chance!»( Ця мить - твій шанс!). Дітям і молоді
роздавали різнокольорові намистинки, і кожен,
хто  скористався  шансом,  міг  покласти
намистинку в маленький кошик. У четвер було
опубліковано  запрошення  зловити  того,  хто
робить добро - «Catch your next ,doing good»
(Лови  наступний  хороший  вчинок!)  Фото
багатьох добрих вчинків людей були зібрані за
допомогою мобільного телефону. У п’ятницю
було  багато  моментів,  коли  можна  було
дізнатися, що Бог діє – «God is at work, disco-
ver  it»  (Бог  діє,  усвідомте  це!).  Символ дня-

Внизу: Щодо девізу 
«Неси світло! / Неси
світло!» стояла 
маленька сонячна 
лампа. Євангеліє дня 
Мт 13:43: 
Праведник засяє...
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збільшувальне  скло,  було  надіслане
усім. І в останній день табору, суботу,
треба  було  шукати  спосіб,  щоб
підтримати  вогонь  любові  у  ці  дні.
Маленька коробка сірників дала всім
зрозуміти,  що  настав  час  знову
запалювати  вогники.  «Keep  the  fire
burning!»  (Підтримуйте  вогонь!)  —
таким був девіз цього останнього дня.

Різні соціальні акції

І тому, натхненні цими девізами, молоді люди
по  всій  Європі  активно  брали  участь  у

барвистих  майстернях,  щоб докласти
руку  до  миру.  В  Україні  готували
багато  ласощів  та  страв  для
внутрішньо  переміщених  осіб,  в
Албанії діти ходили до сімей ромів та
сінті  у  майстерню,  щоб  принести  їм
їжу  та  провести  з  ними час.  Увечері
всіх  запросили  в  кінотеатр  під
відкритим  небом.  У  Словенії  була
різноманітна  програма  для  дітей,  які
не  змогли  поїхати  на  канікули,  а  в
Болгарії  чеська  молодь  допомогла
відкрити  Салезіянську  школу  для
ромів і сінті.

У Камені були барвисті майстер-класи
з  часто  змінюваними  учасниками,
були  розроблені  з  футболки

символікою  миру,  діти  та  молодь  малювали
свої символи миру в «майстерні малювання»,
маленькі  українські  діти  мирно  гралися  в
дитячому  садку  під  наглядом  двох  мам,  в
іншій  майстерні  створювали  будиночок  для
комах,  у  в’язальній  майстерні  виготовили
торгові сітки, щоб можна було обходитися без
пластикових  пакетів.  Грали  в  шахи,  садили

Вгорі: Програма для 
дітей у Шкодри / 
Албанія
Унизу: Ігор з України 
зі смачною їжею для 
внутрішньо 
переміщених осіб.
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квіти,  ліпили  голубів  миру  з  молоддю  з
Геллефельдської  фазенди,  вивчали  українські
пісні,  розучували танок миру, встановлювали
нові  сповіщувачі  миру в Дортмунд-Вікеде та
Камені.

Міжнародна мережа

Кожного  вечора  з  середи  по  п’ятницю  ми
зустрічалися  з  міжнародними  групами  через

сервіс  Zoom,  щоб  обмінятися   яскравим
життєвим  досвідом  і  поділитися  власними
відкриттями. Колишні учасники табору «go4-
peace»  також  приєдналися  з  радістю.  Пізно
ввечері я прочитав у WhatsApp повідомлення
від Галини з України: «Я дуже вражена всім,
що  сталося  за  останній  тиждень.  Це  було
свідченням  щирої  любові  та  щедрості.
Дякуємо за можливість бути частиною цього.
Дякую  за  віру  в  те,  що  любов  обов’язково
переможе. Це дуже багато для мене означає».

Мережа по всій 
Європі через 
Інтернет
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виклики

А  чого  нам,як  керівництву  «коштував»  цей
табір?!  Повсякденна  реальність  молодих
людей  стала  дуже  мінливою.  Знову  і  знову
доводилося  викидати  за  борт  старі  моделі
мислення та розуміння і реагувати по-новому.
Ми  завжди  стикалися  з  проблемою  сказати
«так»  численним  скасуванням.  У  суботу
ввечері  планувалося  провести  через  сервіс
Zoom  добре підготовлений фінальний вечір з
усіма  групами  учасників  –  як  і  в  попередні
роки.  Але  в  п'ятницю  ми  дізналися,  що
албанська  група  вже  відсвяткувала  свій
прощальний  вечір,  а  чеська  група  вже
вирушила додому з Болгарії. В Україні також
група  вже  завершила  свою  програму.  Ми
зрозуміли, що запланований раніше фінальний
вечір у цих умовах уже не має сенсу.

Особлива атмосфера

Але як можна  вдало завершити цей чудовий
тиждень?  Ми  вирішили  створити  відео  з
великою  кількістю  яскравих  вражень  із  5
країн.  А  наприкінці  запитати  про
найважливіший  момент  табору  для  кожного.
Людмила  з  України  відреагувала:  «Матері
щасливі  тоді,  коли  їхні  діти  можуть  бути
щасливими  та  спокійними.  І  я  можу  вам
сказати,  що  мій  син  –  чотирнадцятирічний
хлопчик з синдромом Дауна - дуже щасливий.
Тут його дуже полюбили!». Вікторія, також з
України,  поділилася:  «Під  час  канікул  мені
часто було важко підяти дітей з ліжка вранці.
Вони не знали,  що робити.  Щоранку,  коли я
промовляла  слово «табір»  протягом останніх
кількох  днів,  вони  із  задоволенням
вистрибували з ліжка! Діти почувалися дуже
комфортно  та  гостинно!»  Таня  з  України
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написала: «У цьому таборі я та багато інших
отримали  натхнення  любити,  віддавати,
завжди робити щось нове для інших».

Остання зустріч табірного тижня відбулася у
суботу в  Храмі  Святого Сімейства  в  Камені.
Перед  церквою  стояла  маленька  вантажівка
гриль.  На  обід  були  смачні  сосиски.
Напередодні ввечері Вікторія зі своїми дітьми
збирала ожину і принесла кожному по великій
мисці. Зрештою було з’їдено 75 сосисок, тож
ми знали,  скільки було учасників  табору.  Це
були  переважно   українці.  Ми  зустрілися  в
церкві.  Співали  українські  пісні  про  мир.  Я
бачив багато щасливих і сяючих облич. Хтось
назвав  цю  атмосферу  «чарівною».  Я  чітко
відчув: ВІН – прихований Бог – поруч, як і в
кожну  мить  минулого  тижня.  Я  почав
розповідати.  Переклала  Тетяна.  «Я  відчуваю
радість серед нас, яка була там весь тиждень.
Деякі  сказали  мені,  що  вони  цінують  цю
особливу атмосферу серед усіх нас. 

З великою любов'ю

Як зародився  цей дух серед нас? Це любов
яку  ми  відчули  один  до  одного,  вона
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зародилася  у  нас  ,це  -  взаємна  любов.
Людмила цілий тиждень працювала на кухні,
Наталія  піклувалася  про  маленьких  дітей,
Крістіан  навчав  гри  у  шахи,  Анастасія
малювала  з  дітьми  та  підлітками,  Генріх  з
великою  любов’ю  монтував  відео,  Бернхард
дбав  про  щоденне  харчування,  Саша
займалася з дітками у майстерні з декорування
футболок,а  Антонія  -у  майстерні  з  в’язання

гачком.  Лара  постійно
відпрацьовувала  танцювальні  рухи,
Рейнхард  і  Ніна  були  дуже  віддані
музиці... Кожен виконував свою роль.
Ми любили…А що є  любов?  Може
краще:  хто  є  любов?  –  Біблія  дає
відповідь:  «Бог  є  любов!»  Так  ми
зустріли Бога в цій щирій любові. Він
подарував нам цей спокій, цю радість
і  легкість,  це  тепло  і  всі  ці
посмішки!»  У  багатьох  на  очах  я
бачив  сльози.  Бог  діяв  навіть  тоді,
коли  ми  запропонували  всім
учасникам  табору  поставити  свічку
на підсвічник, у формі земної кулі, в
церкві  за  своїх  близьких,  написати
їхні  імена  на  маленьких  папірцях  і
покласти їх у дерев’яну скриньку. Ніч
за ніччю я молюся за всіх цих  людей.
Раптом  у  нашій  церкві  відчувся
глибокий мир. Я взяв гітару і заспівав
пісню учнів з  Емауса,  яка  говорить:
«Якщо ТИ серед нас,то ночі немає!»

Досвід Його близькості

Коли я стояв перед Богом того вечора, ВІН дав
мені  зрозуміти.  Ми пережили досвід старого
прабатька Якова. «Господь на цьому місці, а я
не  знав!»  (Бут.  28,  16)  Багато  хто  зустрів
живого Бога серед нас, можливо, вперше.
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Згідно  зі  сном  Якова,  янголи  піднімалися  і
спускалися  по  драбині  між  небом  і  землею.
Яків відчув присутність Бога в  чужій країні.
Так і  в дні табору учасники відчули ЙОГО і
ще  не  могли  дати  ЙОМУ  ім'я.  Тепер  вони
зможуть рухатися далі , осяяні і сповнені Ним.

«Go4peace» - ми походимо з різних напрямків,
вірувань,  менталітетів  і  мовних  родин.  У
нашій  барвистості  ми  зустрічаємося  один  з
одним на короткий час, маємо живий досвід із
прихованим  Богом  серед  нас,  а  потім  знову
занурюємось  у  даний  нам  світ,  який   стікає
кров‘ю. 

Служитель  церкви  після  перегляду  відео
табору написав мені: «Це фантастично, що ви
поєднали.  Ви  можете  відчути  дію  Духа.
Можливо, виникне нова форма церкви! Та, яку
ми  досі  знали  в  Німеччині,  мабуть,  відійде.
Але це   не буде кінцем.  Євангеліє  живе!  Як
обнадійливо  це  відчувається  в  вас.  Стільки
життєвих  сил!  Навіть  у  розпал  війни  в
Україні...

Meinolf Wacker
QR код: 
www.go4peace.eu

Ліворуч:
На заключній 
зустрічі перед 
церквою

Остання сторінка:
Молодь несла меседж 
про будівництво 
мостів через пісні та 
танці.
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Контакт: www.go4peace.eu
Електронна адреса: meinolfwacker@gmx.de 

Додаток «go4peace» – для IOS та Android

рахунок пожертв go4peace:
IBAN: DE91 4726 0307 0025 5804 00
BIC: GENODEM1BKC
Bank für Kirche und Caritas, Paderborn

V.i.S.d.P.:
Pfarrer Bernhard Nake
Kirchplatz 6a
59174 Kamen
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