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Тема номера . . . . . . . . . . . . . . 
Іван Андрейчін

Вістка Божа в селищі Торчин

27 січня в будинку культури 
смт Торчин відбулася концертна 
програма “Слово Боже в піснях 
та мелодіях”. Відкрив вступним 
словом програму заслужений 
артист України та директор 
будинку культури Олександр 
Володимирович Огородник. 
Підтримали і прикрасили дану 

програму львівські бандуристи 
“Срібні струни”, які на високому 
рівні прославили Бога та доносили 
вістку Божу до людей. Вдячні також 
за підтримку хористів з першої 
луцької громади та торчинський 
хор, які стояли поруч у здійсненні 
Божої роботи. Під час програми 
пастор Іван Андрейчін передав 

через проповідь 
вістку любові та 
застереження від 
Господа. Вістку 
про єднання з 
Творцем, яке 
д о с я г а є т ь с я 
завдяки дню 
суботньому та 
послуху Закону 
Божому. Про 
з а с т е р е ж е н н я 

та заклик через трьохангельську 
вістку повернутися до Господа 
Творця та бути готовими до Його 
повернення, щоб навіки бути в 
єднанні з Ним, в Царстві Його. 
Відвідало даний Євангельський 
захід більше 100 чоловік приятелів. 
Серед них був голова селищної 
ради Юрій Михайлович, головний 
лікар Андрій Михайлович, які дуже 
позитивно відгукнулися про даний 
захід. А за все хочемо подякувати 
Богові, Який бореться за наше 
щастя та спасіння. За Його любов, 
якою Він зігріває наші серця.

Придбаний кров’ю Христа

16 грудня 2017року в м. 
Володимир-Волинський заключив 
завіт із Богом через водне 
хрещення брат Володимир Хомич 
із села Затурці. Відбулося це на 
урочистому вечірньому служінні. 
А 30 грудня в рідній Затурецькій 
громаді перед святом Вечері 
Господньої радісно привітали і 
прийняли брата в Церковну сім’ю.
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Події . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Трофімчук Оксана

«Ти - найпотужніший проект ХХІ століття»

З 2 по 4 лютого на базі Центру 
оздоровлення і відпочинку “Бар-
вінок” відбувся з’їзд молодіжних 
керівників Західної конференції під 
девізом „Ти - найпотужніший про-
ект ХХІ століття“ 

Близько п’ятдесяти керівни-
ків та їхні помічники використа-
ли можливість пройти навчання у 
майстер-класах. Під час цього за-
ходу наші молоді лідери отримали 
навички в таких напрямках: методи 
вивчення Біблії, секрети публічних 
виступів, лідерство та створення 
лялькового театру. 

  Хоча навчання тривало цілий 
день, молоді люди були уважні: 

крім теорії були й цікаві практичні 
завдання. Майстер-класи прово-
дили спікери Андрій Савін, Євгеній 
Альохін, Олександр Коропець і На-
таля та Олександр Кірюхіні.

Крім цього були обговорені ці-
каві молодіжні питання про шлюб 
та дошлюбні стосунки.

Присутні отримали натхнення 
для подальшого служіння та по-
ділились досвідом один з одним. 
Молоді люди вірять, що подібні 
зустрічі - не збіг обставин, а Боже 
скерування для виконання місії 
Христа.

Мар’яна Рафікова 

«Тиждень жахів» у Великому Раковці

23 січня в селі Великий Рако-
вець Закарпатської області старту-
вала програма «Тиждень жахів». 
Перша тема була присвячена ніко-
тиновій залежності, яку проводив 
медикомісіонер Руслан Рафіков. На 
уроці здоров’я були показані слай-
ди, відеоролики, роздані пам‘ятки 
і наочні матеріали всім присутнім 
учням. Вони дізналися правду про 
рекламу цигарок, яку проводять 
кампанії тютюнової індустрії. Також 
про величезні ризики захворювань 
на рак та іншу шкоду здоров′ю при 
тютюнопалінні. Про методи мо-
тивації, шляхи звільнення від цієї 
згубної звички і переваги життя без 

сигарет та багато іншого. Учні мали 
можливість задати питання веду-
чому і отримати відповіді. На уроці 
здоров‘я був присутній директор 
школи і 24 учні 11- класу.

Дирекція школи запросила нас 
для проведення нових зустрічей. 
Після карантину плануємо прове-
сти такі теми: про алко- і наркоза-
лежності, аборт, дошлюбні статеві 
відносини та інше.
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Інтерв‘ю . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Близько міста Новий Розділ 
серед мальовничих пагорбів, по-
рослих буковим лісом розкинулося 
велике озуро Барвінок. А саме біля 
цього озера серед такої унікальної 
природи розсташований адвен-
тистський Центр оздоровлення 
та відпочинку «Барвінок».  Великі 
корпуси із затишними та зручни-
ми кімнатами, альтанки, акуратно 
підстрижені газони, мальовничі 
клумби – це те, що бачать ті, хто по-
трапляю у цю незвичайну, за їхнім 
висловлюванням, райську, атмос-
феру. Але щоб це стало реальністю, 
потрібно було невпинне Боже ке-
рівництво і посвячене служіння не 
однієї людини. Завдяки щедрості 
спонсорів, вболіванню керівників 
церкви і пасторів, а також багатьох 
людей, які вклали сюди свої фізичні 
сили, те, що здавалося неможли-
вим, тепер є реальністю. Від часу 
його заснування дирукторами са-
наторію були: Савчук Олександр, 
Андрейчін Іван, Горбачевський Пе-
тро. Сьогодні за даний центр відпо-
відальний Бабєнцов Андрій Анато-
лієвич, який і проживає тут із своєю 
сімєю. Ми попросили його розпові-
сти про те, чим сьогодні живе «Бар-
вінок».

- Те, чим являється сьогодні 
«БАРВІНОК» - результат твердої 
віри, посвяченої праці, жертовності  
і наполегливої молитви  багатьох 
людей. В радянські часи тут був пі-
онерський табір. Коли 24 вересня 
2003 року завдяки спонсорській 
допомозі фермера Лестера Бека 
Західна конференція придбала цю 
базу, територія була заросла чагар-
никами, приміщення в корпусах 
були поруйновані, відсутні тепло та 
водопостачання, не працювала ка-
налізація. Найбільшою проблемою 
була відсутність електропостачан-
ня. Інколи здавалося, що перешко-
ди надто великі, щоб їх здолати. 
Але ми кожного разу переконува-
лися, що для Господа немає нічого 
неможливого. Бог знову знаходив 
кошти і можливості, Його справа 
просувалася далі і була успішною. 
Навіть те, якою зараз є ця база, є 
для місцевих жителів великим свід-
ченням. Мешканці Нового Роздолу, 
які часто бувають на території, вра-
жені затишком, чистотою і тим, що 
взагалі цей заклад існує. Вони з ра-
дістю виражають подяку, за те, що 
підняли ці руїни і наповнили жит-
тям місце, де раніше в заростях і 

чагарниках стояли напівзруйновані 
споруди.

- Які програми проходять зараз 
на базі «Барвінку»?

- Завдяки утепленню і прове-
денню опалення два корпуси ви-
користовуюються цілий рік, а ще 
один – тільки у літній період. Захід-
на конференція має чудову можли-
вість для проведення різних про-
грам: три євангельські програми 
проходять тут щорічно, молодіжні, 
підліткові, дитячі і сімейні табори, 
різноманітні семінари, конгреси, 
музичні фестивалі. Більшість же 
часу база функціонує як центр оз-
доровлення і відпочинку. Ті люди, 
які ніколи не були знайомі з вісткою 
спасіння, але хочуть покращити 
своє здоров′я, на власному досві-
ді можуть випробувати дієвість бі-
блійних принципів здоров′я. Щоро-
ку відбувається 17-18 санаторних 
заїзди, в які ми приймаємо до 50 
людей. На сьогодні відбулося 136 
заїздів, які відвідало більше ніж 
3 000 людей, з яких 60 відсотків - 
це неадвентисти. Відвідувачі над-
звичайно задоволені, деякі просто 
вражені приємною атмосферою, 
яка тут панує, природою і метода-
ми оздоровлення. Ті, хто побував 
тут хоч раз, хочуть приїхати ще раз, 
але наступного разу приїжджають 
зі своїми друзями і родичами. 

- Про методи оздоровлення ми 
поговоримо з лікарем санаторію 
Вірою Петрівною Черевичною, а 
Ви розкажіть, які плани розвитку 
бази «Барвінок».

Марія Власюк

Куточок раю на землі
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- На території бази ще є один кор-
пус, який частково реконструйо-
вано. Є можливість розмістити в 
ньому квартири для працівників 
санаторію, адже більшість з них жи-
вуть тут постійно, дехто має і дітей. 
А проживати їм доводиться у неве-
ликих кімнатах. Але щоб це примі-
щення стало функціональним, по-
трібно ще багато в нього вкласти. 
Ми надіємось, що Бог розположить 
серця людей, яких Він благословив 
такими коштами. 

20 серпня 2016 року Західною 
конференцією було придбано базу 
«Каштан», яка прилягає до бази 
«Барвінок». Ця територія є страте-

гічно важливою, тому що через неї 
пролягає дорога до «Барвінку». Тут 
знаходиться три великих корпуси, 
які, правда, знадодяться у запуще-
ному стані і потребують реставра-
ції. Бог благословив, що власник 
цієї бази продав її церкві практично 
за півціни. Якщо ці приміщення бу-
дуть функціонувати, то буде мож-
ливість саме тут безперервно про-
водити санаторні заїзди, а у тепер 
фукціонуючому «Барвінку» буде 
можливість провести бульше кон-
ференційних заходів. Поки що це 
наша мрія.

  - Це, звичайно, буде чудово, 
адже з території цієї бази відкри-

вається чудовий вид на озеро, і ви-
хід на пляж також там є.

(Продовження на стор. 7)

Затишні кімнати чекають на гостей.

Ми зустрілися з Вірою Петрів-
ною Черевичною, лікарем санато-
рію, у її затишному кабінеті. Віро 
Петрівно, розкажіть, за якими 
принципами відбувається оздоров-
лення у цьому закладі.

- Ми використовуємо безме-
дикаментозне лікування, яке вклю-
чає фітотерапію, гідротерапію (ван-
ни, циркулярний душ і душ-шарко,  
фінська сауна), лікувальну фізкуль-
туру, в тому числі й на дошці Євмі-
нова. Наше оздоровлення основа-
не на восьми біблійних принципах 
здорового способу життя. 

Перший принцип – здорове 
харчування. Ми практикуємо ве-
гетське харчування, де використо-
вуються виключно рослинні про-
дукти. Люди, які звикли зовсім до 

іншого, вражені, яким багатим, різ-
номанітним, смачним і поживним 
є наше меню. Часто вони хочуть і 
вдома готувати такі ж страви. Тому 
ми для усіх охочих проводимо кулі-
нарні майстер-класи. 

Ще один принцип, яких часто 
недооцінюється – це фізичні впра-
ви. Кожного ранку ми проводимо  
активну фізичну зарядку, окремо є 
курси вправ для покращення ста-
ну хребта, скандинавської ходьби. 
Також спонукаємо до помірної фі-
зичної активності особливо після 
прийомів їжі. Не полежати в кім-
наті, а прогулятися територією. Тут 
також застособано ще два важли-
вих принципа – це чисте повітря, 
якого тут, серед лісів, є достатньо, 
і сонячне світло, яке так необхідне 
нам.

Також ми наголошуємо на важ-
ливості вживання достатньої кіль-
кості чистої води.

Про важливість відпочинку не 
тільки говоримо, а ще й забезпечу-
ємо його завдяки відбою о 22:00.

Також відвідувачі можуть на 
власному досвіді переконатися у 
користі стримання. Дехто навіть 

отримує звільнення від кофеїнової 
і нікотинової залежності. 

Про важливість довіри Богу 
пастор проводить бесіди на так 
званих «Ранкових надхненнях», 
адже багато фізичних хвороб у 
людей виникають через їх духовні 
проблеми: невирішені конфлікти, 
непрощення, заздрість, злобу. Ча-
сто ці теми настільки актуальні для 
людей, щопісля таких лекцій вони 
підходять до пастора для особисто-
го консультування. В них відбувва-
ється покаяння, прощення, віднов-
лення втрачених стосунків.

Крім того, ще один фактор, який 
допомагає людям відчувати тут 
себе набагато краще, це так звана 
«групова терапія». Завдяки неве-
ликій кількості відвідувачів, при-
вітності і доброті персоналу, тут ца-
рює атмосфера довіри, вдячності, 
любові, що також має лікувальний 
ефект.

Часто мені доводиться говори-
ти про ці ж принципи у лекціях на 
євангельських програмах. Але тут, 
у санаторії, є велика перевага не 
просто розказати, а й дати можли-
вість відчути на собі зціляючу дію 
Божих методів лікування. Багато 
хто з таким зустрічається вперше і 
перебування у «Барвінку» стає для 
них незабутнім життєвим досвідом 
і поворотом на життєвому шляху.

- Дякуюмо Вам, Віро Петрівно, 
за змістовну розповідь. Бажаємо 
Вам Божих Вам благословень і ще 
багато хороших досвідів.
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Виконуючи місію . . . . . . . . . .
Іван Андрейчін

Євангеліє для дітей
Третього лютого, в суботу вве-

чері, стартувала євангельська про-
грама для дітей та їх батьків в селі 
Затурці. За сприяння міжнародної 
організації “Сумка самарянина” 
для кожної дитини був приготова-
ний подарунок, який складали діти 
зі США. Дітки отримали також по 
ілюстрованому Новому Заповіту і 
посібник з 12 чудовими Біблійними 
уроками.

На першій зустрічі діти з грома-
ди Затурці під керівництвом дитячо-
го та музичного керівників провели 
концерт, де звучали пісні та вірші. 
Пастором був проведений Біблій-
ний дитячий урок, в якому активно 
прийняли участь всі діти. Батьки і 
діти були надзвичайно задоволе-
ні, про що свідчили їх посмішки та 
слова подяки. Всього першу зустріч 
в приміщенні Молитовного бу-
динку відвідало більше п′ятдесяти 

людей, з яких 24 — це приятелі. В 
перший день 27 дітей отримали по-
дарунки. Дітки, які не змогли при-
йти на першу зустріч, долучаються 
до програми, яка складається з 13 
зустрічей, які проходять щосуботи 
та щонеділі. Таким чином для 38 ді-
тей були підготовлені подарунки та 
вістка Євангелія від Господа Творця 
та Спасителя.

Леся Рахильчук

Святковий концерт на Рівненщині

Громада м. Костопіль, що на 
Рівненщині, провела святковий 
концерт у селі  Старий Берестовець. 
Урочистість була запланована з ме-
тою прославити Бога та торкнутися  
теми різдвяних свят.

У святковій програмі був заді-
яний хор громади, молодь та діти. 
Проведення концерту співпало із 
періодом поширених християн-

ських свят. Руслан 
Бабій, пастор гро-
мади, розповів, як 
сьогодні ці події 
набули значення 
та святкування не 
притаманні христи-
янству,  звідки вони 
походять та чи міс-
тять у собі біблійну 
основу.

Місцеве насе-
лення відгукнулося 

на запрошення та понад тридцять 
людей прийшли на святкову про-
граму. На завершення концерту їм 
було подаровано книги й запро-
шено взяти участь в дослідженні 
Біблії, знайти істину та свого Спаси-
теля.

«Враження від концерту най-
кращі. Особливо сподобався спів, 
під час якого багато що осмислив 

в своєму житті. Також виникло ба-
жання краще дослідити історію 
християнських свят, про їх похо-
дження та істинний смисл» - розпо-
вів Володимир, гість концерту.

Подібний захід громада прове-
ла у селах Мала Любаша та  Малий 
Мидськ, де також виявилися бажа-
ючі аби послухати пісні прослав-
лення і  досліджувати Боже Слово.



7№ 147 лютий 2018Надії
Голос

Особливе служіння . . . . . . . . .
Марта Гаврилюк

Тиждень сім’ї 
Тиждень з 10 по 17 лютого був 

особливим тижнем християнської 
сім‘ї та шлюбу. Тиждень сім‘ї - це 
можливість об‘єднатися в молитвах 
за наші сім‘ї, за відносини в шлюбі, 
а також, можливість звернути увагу 
всієї громади та приятелів церкви 
на цінності, які Бог заповів зберіга-
ти у сім‘ях. 

Всі ми потребуємо того, щоб 
переглянути і оновити стосунки в 
наших сім‘ях. Щоб ми могли зро-
стати духовно та укріплювати свою 
віру.

17 лютого у громаді села При-
вітне, як підсумок до тижня сім‘ї 
та шлюбу, було проведено вечір-
ню програму „За чашкою чаю“. 
Особливу увагу було звернено на 
романтичні відносини між подруж-
жям і те, як важливо будувати сто-
сунки в сім‘ях на основі любові, слу-
жіння та пошани один до одного. 
Адже справжня християнська сім‘я 
будується на фундаменті беззапе-
речної любові, смирення, терпіння, 
прийняття один одного та єдності.

Тепле приємне спілкування, об-
говорення питань за чашкою чаю 

всією церковною сім‘єю об‘єднало 
громаду, а також приятелів церкви. 
На пам‘ять кожен зміг отримати 
листівку з біблійними істинами, які 
скеровують до гармонійних відно-
син як в сім‘ї, так і поза нею.

Значення любові у сім‘ї немож-
ливо переоцінити. Міцна християн-
ська сім‘я - це мир і спокій, впевне-
ність у любові і турботі, це місце, де 
Бог зливає свої благословення.

„Улюблені, любім один одного, 
бо від Бога любов, і кожен хто лю-
бить, родився від Бога...!“ 1Івана 
4:7

Марія Власюк

Куточок раю на землі
(Продовження. Початок на 

стор. 4).
- На території «Бірвінку» ми 

помітили велику теплицю. Що 
буде у ній?

- Велика територія бази дає 
можливість розвинути тут невелике 
господарство. Вже було посаджено 
фруктовий сад. Минулого року на 
грядках, влаштованих особливим 
методом, було вирощено чудові 
овочі і зелень. Також функціонує 
теплиця-розсадник. А в цій новій 
великій теплиці плануємо вирощу-
вати овочі за особливою новітньою 
технологією. Але ми поки не має-
мо працівників для цього проекту. 
Ми шукаємо людину, яка б могла 
очолити це невелике господарство. 

Ми можемо забезпечити її житлом 
і навчанням на аграрних курсах. 

-  Дякуємо Вам, Андрію 
Анатолієвичу, за Вашу служіння 
на базі «Барвінок», а також Вашу 
вболівання і вклад у його розви-
ток.

- Я у свою чергу хочу подя-
кувати усім членам 
церкви і небайду-
жим людям, хто 
також вболіває за 
це служіння і допо-
магає тим, чим має 
можливість. Дяку-
ємо за молитви, 
адже неодноразо-
во ми бачили Боже 
втручання тоді, 
коли ми відчували 

себе безсилими перед невирішува-
ними проблемами. Також дякуємо і 
за Вашу фінансову підтримку, адже 
завдяки пожертвам членів церкви 
ми отримали на розвиток санато-
рію значну суму коштів і змогли 
здійснити необхідні термінові ро-
боти.
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