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Тема номера . . . . . . . . . . . . . . 
Андрій Стаднік

“Господи, чому я тут?”
Непроста місія

„Всього лише крок відділяв 
Христа від Його небесного 
престолу, коли Він дав Своїм учням 
повеління: «Ідіть по цілому світові, 
та всьому створіннюЄвангелію 
проповідуйте» (Марк. 16:15). 
Небесне світло повинно сяяти 
яскраво і сильно для усіх жителів 
землі - знатних і незнатних, багатих 
і бідних“ (Е. Уайт „Бажання віків“). 
Всесвітня Церква, звершуючи 
місію Ісуса Христа, направила на 
служіння в Екваторіальну Гвінею 
пастора з Іспанії Мануєля Гарсію. 

Залишивши свій дім, а в 
адвентистському пансіоні свою 
старшу доньку, Мануєль з 
дружиною і маленькою донечкою 
вирушили до невідомої йому 
країни. Здійснюючи служіння в 
одній місцевій громаді, місіонер 
стикався з різними труднощами, 
а особливо його вражала бідність 
місцевого населення. З Божою 
допомогою день за днем він 
продовжував свою працю, поки 
одного разу його не викликала 
місцева влада. 

Прибувши на місце, місіонер 
побачив керівників, поліцію 
і військових. Його схопили 
та звинуватили у шпигунстві. 
«У тебе в телефоні номери 
керівників інших країн, ти 
шпигун!» - сипалися на нього 
несправедливі звинувачення. 
Мануеля привели до камери, де 
було багато ув’язнених, зі словами: 
«Приймайте, ми привели до вас 
пастора». 

Болюче запитання і Божа 
відповідь

Ось там, в тісній, переповненій 
камері, Мануєль запитує себе і 
Бога: «Чому я тут?» Переживання 
і тривога, слізні молитви до Бога 
виливалися у запитаннях: «Що я 
роблю саме в цьому місці? До чого 
Ти, Боже, закликаєш мене?».

І під впливом Духа Божого  
народжувалися відповіді в серці 
служителя. «Як Ти думаєш,  
Мануєль? Чому Христос прийшов 
на цю землю? Хіба Він був 
зобов’язаний це робити? Він жив 
на землі заради тебе. Він плакав 
заради тебе. Він страждав заради 
тебе. Він дозволив схопити Себе 
заради тебе. Він помер заради 
тебе. Він і повернеться заради 
тебе, щоб взяти тебе зі Собою».

Це випробування не зламало 
віру Мануеля, а навпаки, 
утвердило на шляху служіння 
людям і проповіді вістки про 
любов Ісуса. Цим досвідом він 
ділиться у кожній країні, куди 
покличе його Спаситель.

Євангельська вістка для 
українців

І ось нова країна, нові люди, але 
та сама вістка, те саме повеління 
Господа, те саме насіння Слова 
Божого. Україна, Закарпаття, 
Іршава та Ільниця. 

Пастор євангеліст Мануєль 
Гарсія ділився Божим Словом, 
його дружина Хосефіна 
розповідала про секрети здоров’я, 
перекладач з іспанської Альбіна 
Томенко допомагала зрозуміти 

сказане, ця євангельська група 
8 днів посвячено ділилися своїм 
духовним життям із жителями 
Закарпаття. Наймолодші 
відвідувачі програми також не 
залишилися без уваги. Дитячий 
відділ організував для них окрему 
програму.

Щоденні зустрічі перед Вечерею 
Господньою набували особливого 
змісту. Мануєль Гарсія в світлі 
Слова Божого  розкривав значення 
життя Господа нашого Ісуса Христа 
серед нас, людей. Спів і молитви 
зворушували душу, відчувалася 
присутність Духа Божого серед 
Його народу.

 Духовний хліб приготовлений 
для нас євангельською групою з 
Іспанії вийшов благословенним. 

Один з перекладів Святого 
Письма пише: “Залиши на 
Господа твою турботу, і він 
тебе підтримає: повіки не 
допустить, щоб справедливий 
захитався”(Пс.55:23). І це 
справедливо, ці слова варті уваги. 
Як важко нести наші турботи, 
хотілося б хоч на деякий час 
віддати їх комусь, і лише тому , 
кому ми не байдужі. Саме про це 
проповідував Мануєль Гарсія, саме 
про це намагалася нам сказати  
Хосефіна.

Наш брат Мануєль, пастор з  
Мадрида, Іспанії, та його дружина 
Хосефіна, а також наша дорога 
сестра Альбіна, потішили наші 
серця словом Божим і молитвами. 
Ми були згідні зі словами апостола 
Петра: «Учителю, добре нам бути 
отут!...» (Лук.9:33).
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Віктор Власюк

“Майже вдома”

22 – 23 вересня у місті Сігет, що в Румунії, пройшла 
україно-румунська біблійна конференція. Щороку 
українська діаспора, що проживає за кордоном, зби-
рається для участі у подібних заходах, запрошуючи 
братів і сестер з України. Тема даної конференції мала 
назву “Майже вдома”. У спільному поклонінні Госпо-
ду брати і сестри, яких розділяють державні кордо-
ни, мали можливість поспілкуватися на духовні теми, 
розповісти досвіди, прослухати проповіді, укріпляючи 
свою віру в Ісуса Христа.

Церква АСД в Румунії налічує 64 885 членів при 
населенні майже 20 мільйонів чоловік. На території 
країни діє 6 конференцій. Найбільша конференція, 
Мунтунсія, налічує 18 тисяч членів церкви. Церква ак-
тивно працює на місіонерському полі. Близько 2 тисячі 
членів церкви прийняли участь у програмі “Подібний 
до Нього”, проводячи євангельські програми в 2017 
році. Близько 2147 місцевостей було охоплено вісткою 
євангелії. Після 10 років спаду в статистиці вдалось 
вийти на позитивну динаміку росту церкви. 

Продовжується програма “Румунія для Христа». 
Тому брати з Румунії хочуть знайти 7 тисяч доброволь-
ців, які будуть в 2018 році проводити біблійні групи. 
Для цього вони створюють групу навчання, в якій бу-
дуть спілкуватися і вивчати розроблений матеріал для 
цих груп. Тому в кінці конференції лунали заклики: 
“Будь один з 7 тисяч місіонерів!”, “ Хочеш бути місіо-
нером і змінити своє місто?”. 

Наступного року очікується нове число членів цер-
кви. Хотілося б нагадати, що на території західної кон-
ференції в даний час налічується 6186 членів церкви. 
І тому, поки Христос не прийшов, роботи залишається 
багато і хотілось би, щоб число віруючих в Ісуса Христа 
зростало. 

Ніна Шекель

Незвичайне служіння у «Ковчезі»
Третій рік поспіль сімейний відділ громади 

«Ковчег», що у місті Луцьку, проводить урочисті 
служіння в оригінальному і цікавому форматі. На 
цей раз організаторам знову вдалося усіх здивувати 
продуманою до найменших дрібниць програмою. 
Служіння відбулось 3 вересня. Ще напередодні у 
затишному дворику громади розкинувся величезний 
намет, прикрашений різнокольоровими кульками, 
який заінтригував і членів церкви, і сусідів, що живуть 
неподалік, і звичайних перехожих… На саме дійство 
зібралось більше 120 осіб, з них 24 неадвентистів.

Служіння було присвячене дуже важливій темі, а 
саме - темі прощення. Протягом усього вечора учасники 
заходу у теплій сімейній атмосфері за чашкою чаю зі 
смаколиками обговорювали питання, які хвилюють 
кожну сім’ю та насолоджувались улюбленими 
християнськими піснями, віршами з глибоким змістом 
та дотепними інсценівками. Не обійшлося і без розваг 
та конкурсів, у яких активними були як чоловіки, так і 
їх дружини.

Швидко сплинув час спілкування у такій приємній 
та невимушеній атмосфері. І хоча надворі уже давно 
звечоріло, та ніхто не поспішав додому. Ще довго 

лились розмови про любов, взаєморозуміння, повагу… 
Головне, що в цей вечір усі навчилися прощати один 
одному і зрозуміли, що без прощення неможливе 
існування по-справжньому щасливої сім’ї.

Хай добрий Господь поблагословить усі сім’ї і 
пошле в кожну домівку мир та злагоду!
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Руслан Бабій

Свято подяки в Костополі
До святкування п’ятсотріччя Реформації 8 жовтня 

в місті Костопіль, що на Рівненщині, на центральному 
майдані ім. Тараса Шевченка відбулося свято подяки 
Господу за усі ті благословення, які Він щедро дарував 
Поліському краю. До підготовки свята долучилися 
та прийняли у ньому активну участь найбільші 
протестантські церкви міста: громада Церкви 
АСД, дві громади ЄХБ і дві громади Церкви ХВЄ. Зі 
словом привітання до присутніх звернувся голова 
Костопільської районної ради Сергій Ткачук (на фото). 

Лунало багато пісень, молитов та проповідей на 
славу Божу від представників кожної протестантської 
громади. «Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо 
навіки Його милосердя!» - ці слова неодноразово 
зустрічаються на сторінках Біблії. Саме тому кожен 
служитель протестантських громад  висловлював 
подяку по окремо вибраній тематиці. Так, звучали 
подяки Господу за зібраний врожай, за сім’ї, за владу 
і мир на нашій території, за Україну, за Біблію і т. д. 
Все це відбувалося у центрі міста, за що ще раз і ще 
раз можна дякувати Господу, адже саме Він дає такий 
тихий мирний час та свободу проголошувати Його 
Святе Ім‘я.

Анатолій Антонюк

Гості з Іспанії
27 вересня до Луцька завітало подружжя Антоніо 

Кремадеса та Альбіни Томенко. Aнтоніо є доктором 
біологічних наук Національного університету Валенсії, 
що в Іспанії, а його дружина - перекладач. У перший 
день приїзду відбулася зустріч зі студентами Східно-
європейського національного університету імені 
Лесі Українки, а подальші зустрічі, які проходили в 
молитовному будинку першої громади церкви АСД в 
місті Луцьку, були присвячені дослідженню древнім 
історіям із книги Буття. Тема за темою Антоніо 
Кремадес відкривав слухачам глибини тих віддалених 
від нас біблійних історій. А в суботу ввечері за круглим 
столом доктор Антоніо  давав відповіді  на запитання 
слухачів. Бесіда затягнулась аж до пізнього вечора! В 
неділю гість із Іспанії завершив серію лекцій і давав 
відповіді на запитання.



ПОДІЇ . . . . . . . . . . . . . . .
Сергій Литовченко

“Тільки Богові слава”
З нагоди святкування 500-річча Реформації 24 ве-

ресня в Мукачівському драматичному театрі пройшов 
вечір духовної музики під назвою «Soli Deo gloria», 
який проводили музиканти-виконавці церкви Адвен-
тистів сьомого дня з Ільниці.

За годину до початку концерту на площі біля дра-
матичного театру гучно грав духовий оркестр.Про 
якість та рівень гри якого одна із присутніх на площі 
сказала, що він грає як професійний оркестр, яких вже 
не те що в Мукачево, а й в Закарпатті не знайдеш.

О 16 годині зі співу хору твору сучасного компози-
тора Моріса Закіса «Вічний Бог» у супроводі фортепі-
ано та скрипки присутні поринули у світ мистецтва та 
атмосфери прославлення.

Протягом вечора слухачі почули ансамбль скри-
палів, якій виконав твір Камиля Сен-Санса «Лебідь», 

духовні твори у виконанні квартета  «Спасибо, Бог», 
чоловічого хору «Радість у Христі я знайшов», дуету 
Богдана Саповича та Асі Козар, дуету саксофона та тру-
би братів Волошин Ігора та Михайла. Оркестр народ-
них інструментів виконав відомий всім адвентистам 
псалом «Иисус – спасенье наше» та в’язанку духовних 
мелодій.

На завершення пролунав гімн-молитва Миколи 
Лисенка «Боже, великий, єдиний».

У залі хтось у захопленні навіть вигукнув: «Браво!»
Концерт закінчився, але його вплив залишився у 

підсвідомості людей.
Після концерту приємно вражені слухачі не поспі-

шали повертатися додому. З декотрими мені вдалося 
поспілкуватися. Пані Л. у свій час викладала вокал, а 
зараз доглядає за 72-річним хворим чоловіком, який 
не був присутній на концерті, але 25 років він був ре-
гентом в церкві. Зі сльозами на очах вона дякувала 
та казала, що підспівувала знайомі мелодії, за якими 
скучила сама та її чоловік. Повертаючись додому на-
тхненною, обіцяла передати своєму чоловікові атмос-
феру величності, прославлення, миру і спокою, який 
отримала в той вечір. 

Інші люди висловлювали своє здивування, що в 
церкві є так багато молодих талановитих музикантів, 
що чудово грають на різних музичних інструментах та 
приготували таку різноманітну програму. 

А ми ще раз переконалися, що музика має не мен-
ший вплив на людей, ніж слово, і як інструмент Божий 
може використовуватися для проголошення Евангель-
скої вістки та досягнення людських сердець. 
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Фелікс Понятовський, Валентина Куриляк

Міжнародна наукова конференція, присвячена 
500-річчю Реформації

3-4 жовтня у Львівському наці-
ональному університеті імені Іва-
на Франка пройшла міжнародна 
наукова конференція під назвою 
«Реформація як суспільне явище: 
український вимір».  На прохан-
ня декана історичного факульте-
ту Львівський комітет Р500, який 
очолює Валентин Шевчук, висту-
пив співорганізатором цієї події. 
До участі в науковій конференції 
було запрошено близько 60 на-
уковців. Із них 20 осіб від різних 
протестантських конфесій, які на-
діслали свої роботи, а деякі із них 
були представлені особисто під час 
конференції. Одним із спікерів був 
Фелікс Понятовський – доктор бо-
гослов’я, викладач Українського гу-
манітарного інституту, який у своє-
му виступі під назвою «Феномен 
екуменізму та його вияви в сучас-
ному протестантизмі» наголосив, 
що екуменізму як дієвого явища на 
сьогоднішній день не існує, оскіль-
ки більшість протестантських цер-
ков не згодні пожертвувати влас-
ною історією та самоідентичністю. 

Другим не менш цікавим спіке-
ром, запрошеним із Мексики, був 
Кремедас Антоніо, який є професо-
ром університету Монтеморелос. 
У своїй доповіді «Протестантська 
Реформація і наукова революція 
XVI–XVII ст.» він показав, що су-
часні науковці, вивчаючи праці ві-
домих вчених, ігнорують той факт, 
що більшість із них були віруючими 
людьми. До таких відносяться Га-
лілео Галілей, Блез Паскаль, Пʹєр 
Луї де Мопертюї, Луїджи Гальвані, 
Макс Планк та багато інших. Одним 
із найвідоміших є Ісаак Ньютон, 
який за своє життя написав більше 
робіт присвячених богослів’ю, ніж 
науковим відкриттям. А сучасні до-
слідники більше уваги приділяють 
його відкриттям, ніж його біблій-
ним дослідженням. 

Також не менш цікавим та гли-
боким дослідженням поділився 

з науковцями директор Наукової 
бібліотеки Львівського національ-
ного університету Василь Кметь, 
який у своєму виступі зробив ак-
цент на  українському досвіді пра-
вославно-протестантського діалогу 
XVI – середини XVII століття. Він 
зауважив, що і протестанти, і пра-
вославні використовували дуже 
схожі методи в своїх екзегетичних 
дослідженнях, що може бути інди-
катором тісних зв’язків між двома 
таборами, що в свою чергу свідчить 
про високий рівень толеранції в 
українському суспільстві.

Найбільш дискусійним виявив-
ся доклад Вікторії Любащенко, яка  
у своєму виступі стверджувала, що 
феномен Реформації слід розгля-
дати в більш широкому контексті. 
На її думку, і оновлення в католиць-
кій церкві на заході, розпочате на 
Трентському соборі в середині XVI 
століття, і  реформи Петра Могили 
XVII століття на сході є проявами 
цього феномену. 

Щодо інших виступів, котрі теж 
викликали немало дискусій, то слід 
звернути увагу на доклад голови 
комітету Р500 Валентина Шевчука. 
Мабуть, вперше в стінах Львівсько-
го університету було проголошено 
історію появи 28 доктрин церкви 
АСД. Його виступ на тему «Засно-
вники доктринальної системи 

церкви Адвентистів сьомого дня» 
стосувався актуального питання 
щодо звинувачення адвентистів у 
тому, що усі доктрини АСД сфор-
мувала Елен Уайт. У своєму виступі 
Валентин Авдійович показав, що 
доктрини церкви були сформовані 
на базі ретельного вивчення Біблії, 
яке проводилося різними людьми 
в різні часи, висновки робилися 
колегіально, і жодна доктрина цер-
кви не була прийнята чиїмось од-
ноосібним рішенням.

На другий день після круглого 
столу гості та учасники конференції 

були запрошені 
на виставку ори-
гінальних творів 
часів Рефор-
мації. Василь 
Кметь, директор 
Наукової бібліо-
теки Львівського 
н а ц і о н а л ь н о -
го університету 
імені Івана Фран-
ка, детально 
розповів про 
праці Лютера та 
Кальвіна на ла-
тині, які потра-

пили до них у ХVII столітті та були 
внесені у список заборонених для 
читання книг, а також про переклад 
Лютером Біблії на німецьку мову, 
котрий чудово зберігся в бібліотеч-
ному фонді. 

Наукова конференція була чу-
дово оформлена та організована. 
Усі доповіді були представлені на 
високому науковому рівні. Реалі-
зований спільний проект дозво-
лив побудувати дружні відносини 
із львівськими науковцями і було 
домовлено в майбутньому співп-
рацювати над схожими спільними 
проектами. В загальному можна 
зробити висновок про те, що Го-
сподь уміє робити чудеса навіть 
там, де ми їх не очікуємо.

(Фото: Юлія Матросова)
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Сторінка здоров‘я. . . . . . . 
Хурма - золота скарбниця вітамінів 

та мінералів
Ось і осінь. Пора, багата на різ-

номанітні овочі і фрукти. Якраз час 
«підзарядитися» вітамінами, щоб 
взимку менше хворіти. Але що ж 
вибрати? Яблука, виноград, груші, 
сливи, гранати… Так багато різно-
манітних фруктів! Що ж буде най-
кориснішим. Звичайно, у кожен 
плід Господь вклав цілу скарбни-
цю корисних вітамінів та мінера-
лів. Але давайте спробуємо ще й … 
хурму! Декого відлякує її терпкий 
смак, але його легко позбутися. А 
корисність цього «золотого» плоду  
надзвичайно велика.

Через свій багатий хімічний 
склад хурма в два рази перевершує 
яблука за кількістю вітамінів. Вона 
містить більше натрію, кальцію, 
марганцю і заліза. А також в два 
рази більше харчових волокон. Зав-
дяки їм з організму виводяться всі 
шлаки і токсини. Дію хурми мож-
на порівняти з активованим вугіл-
лям. Хурма має не тільки багато 
вітамінів, але також і амінокислот 
та антиоксидантів, які справляють  
дивовижний вплив на весь орга-
нізм людини. Хурма містить велику 
кількість бета-каротину. Його в хур-
мі більше, ніж в гарбузі, солодкому 
перці і томатах, а значить, хурма 
корисна для зору і шкіри. 

На жаль, в сучасному світі ми 
часто спостерігаємо дефіцит такого 
найважливішого елемента, як йод. 
Саме йод необхідний для нормаль-
ного функціонування щитовидної 
залози, а його нестача може при-

звести до цілого ряду важких захво-
рювань. Варто відзначити, що йод 
не виробляється організмом, тому 
нам важливо отримувати достатню 
його кількість з їжею, а хурма якраз 
є одним з основних джерел цього 
мікроелемента.

Хурма найкращий антидепре-
сант! У ній багато магнію, а він 
допомагає заспокоїти розхитані 
нерви, а також глюкози і фруктози 
- джерела гарного настрою.

Хурма чудово втамовує голод. 
До того ж вона низькокалорійна (в 
100 г міститься всього 60-70 ккал - 
залежно від сорту), тому її можна 
включати в меню тим, хто прагне 
схуднути. Тобто хурмою можна і ре-
ально наїстися, і схуднути! Але, до 
речі, не варто їсти хурму на голод-
ний шлунок, тому що це утруднить 
перетравлювання іншої їжі. І не 
зловживати нею, щоб не викликати 
непрохідність кишечника!

 В кулінарії хурма використову-
ється досить широко. Вона чудово 
підходить для десертів, якщо поєд-
нати її, наприклад, з йогуртом або 
нейтральним до смаку морозивом. 
Також вона прекрасно доповнює 
простий овочевий салат, надавши 
йому ніжний і злегка терпкуватий 
смак.

Інший варіант - це соус на осно-
ві хурми і вершкового сиру, в який 
можна додати трохи апельсино-
вого або лимонного соку, а також 
мед.

В країнах, де вирощують хурму, 
з неї готують чудове варення без 

цукру, а також неперевершеного 
смаку сухофрукти.

Але найкраще вживати хурму 
«просто так».

Щоб не було терпкого смаку, 
вибирайте тільки достиглі мʹякі 
плоди. Або покладіть її на деякий 
час в морозильник, після розморо-
ження хурма буде м ’ якою і солод-
кою. 

Хурму можна назвати чудо-пло-
дом не лише за її унікальний хіміч-
ний склад. Адже на одному дереві 
хурми виростає і дозріває відра-
зу два вида плодів. В червні, коли 

цвіте виноград, на гілках багатьох 
видів хурми розцвітає два види чу-
дових квітів: одні більші, так звані 
«жіночі», а інші значно дрібніші, з 
великою кількістю тичинок всере-
дині. Дрібні комахи переносять з 
них пилок на «жіночі» квіти, з яких 
виростають великі солодкі плоди з 
насінинами всередині, які назива-
ють корольком. Але з «чоловічих» 
квітів також розвиваються їстивні 
плоди, тільки трохи менші і терпкі-
ші на смак. А що, якщо під час цві-
тіння не було сприятливих погодніх 
умов: йшли дощі або похолодало, і 
запилення не відбулося? І тоді хур-
ма не буде безплідною. Навіть із 
жіночих квітів виростуть плоди, що-
правда менші, не такі солодкі і без 
кісточок. Помітьте, хурма, в якій 
більше кісточок, значно солодша. 

Ось так, два чуда в одному пло-
ді!



Остання сторінка . . . . . . .
Дещо про коштовності

Але ворота із перлини і місто із золота, це ще не межа для Бога. Вчені відкрили 
коштовність ще більшого маштабу – алмазну планету.
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У книзі Відкриття пророк Іван детально описує показане йому у видінні місто Новий Єрусалим, підва-
лини якого були оздобленні дванадцятьма дорогоцінними каменями (Відкр. 21:19-20). Можна лише уяви-
ти, яка це вражаюча краса. Місто виблискувало усіма кольорами веселки, адже кожен камінь має інший 
колір: яспис - червоний, сапфір - синій, халкидон - синьовато-жовтуватий, смарагд - зелений, забарвлення 
сардонікса взагалі важко описати словами, адже його коричневі, червонуваті, бурі шари перемежовуються 
білими, голубоватими і синюватими прошарками,  сардій - оранжевий,  хризоліт - золотисто-зелений,  бе-
рил - білий, топаз - прозорий або золотисто-жовтий, хрисопрас - бірюзовий, якинт - червоно-коричневий,  
аметист - фіолетовий. 

А на Землі, виявляється, є достатньо золота, щоб покрити ним не тільки вулиці.  Кількістю 
золота, що містяться в ядрі землі, можна покрити півметровим шаром всю планету

Кожен з нас, незалежно від фінансового достатку, володіє золотом. Адже в організмі 
людини міститься близько 10 мг золота, основна частина якого сконцетрована в 
кістках. Ми можемо збагатити себе, вживаючи кукурудзу, адже в ній також є золото, 
що покращує роботу нервової системи, а точніше електропровідність між нервовими 
закінченнями.

Платина - рідкісний благородний метал. Він дорожчий за золото і срібло, так як на його 
видобуток потрібно затратити набагато більше часу, ресурсів і фінансових коштів. Проте 
довгий час платина не використовувати як дорогоцінний метал. Тугоплавкий елемент 
цінувався набагато нижче срібла. На початку XVII століття в Південній Америці монети, 
виготовлені з платини, вважалися фальшивими.

Найдорожчий метал на землі - це родій. 1 грам коштує приблизно 225 доларів. 
Відкрили Родій в 1803 році. У світі всього кілька тонн цього металу. Щорічно його 
добувають лише декілька сотень кілограмів.




