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Леся Бобильова

Костопільська громада відсвяткувала 
110-річницю заснування Адвентизму на її 

теренах

Традиційно друга субота жовт-
ня в костопільській громаді відзна-
чається святкуванням свята жнив. 
Цьогоріч на цю дату також при-
пав ювілей 110-річчя поширення 
адвентистської вістки та початку 
утворення громади. Та й на цьому 
радісні події того дня не заверши-
лися, адже 10 років тому Молитов-
ний будинок був посвячений для 
проведення в ньому служінь.

 Важливі історичні дати ста-
ли приводом зібрати в Молитов-
ному будинку всіх, хто причетний 
до зародження адвентизму, ста-
новлення церкви та початку бу-
дівництва Молитовного дому. На 
свято приїхали також пастори, які 
«від першої цеглинки» доклали 
свої зусилля та виявили віру, що в 
місті Костопіль буде Божа церква, 
та які своїм служінням збудовува-
ли церковну громаду. Згадки про 
роки служіння кожного служите-
ля відкривали історичну сторінку, 
що слугувала та стала запорукою 
функціонування церкви й нині, яка 
наповнюється дитячими голосами, 
музичним служінням, а також мо-

лоддю й охочими розповісти оточу-
ючим про живого і люблячого Бога.

 На святі були присутні пред-
ставники місцевої влади, голова 
Костопільської районної ради, Сер-
гій Михайлович Ткачук, і перший 
заступник костопільського місько-
го голови Андрій Володимирович 
Ткачук, які відгукнулися на запро-
шення привітати громаду. За їх сло-
вами, адвентистська громада є ак-
тивною в соціальному житті міста, 
деякі з них вбачали в цьому Божу 
благодать. 

 Приємним візитом та ще 
однією причиною для радості став 
приїзд брата Рудольфа Гьотца з Ні-
меччини. Чоловіка, який нині має 
дев’яносто два роки, не вбачав у 
цьому перешкоди, щоб подолати 
тисячі кілометрів, заради того, щоб 
побувати у рідному краї. Саме його 
батько був пресвітером громади 
АСД тут, на окраїні теперішнього 
Костополя, в далеких 20-30 роках. 
Майже вся його велика родина 
була членами церкви адвентистів. 
Тоді громада нараховувала більше 
30 чоловік та була інтернаціональ-
ною, складалась з німців, поляків 
та українців. Саме з уст цього чо-
ловіка присутні почули важливі 
факти про найперші проблиски ад-
вентистського руху. Напередодні 
святкового богослужіння Рудольф 
побував у школі, в якій навчався у 
дитинстві та відвідав місця, де ко-

лись знаходилась домівка його ро-
дини, яку пам’ятає з ранніх літ.

Так як програма також стосу-
валася вдячності Богу за зібраний 
врожай, про що свідчили святково 
прикрашена сцена, богослужіння 
було наповнене вдячними псалма-
ми, виступами хору, дітей та гостей. 

Ще однією особливістю свят-
кування став приїзд ковельського 
духового оркестру та хору, які про-
вели святкову вечірню програму. 
Їх візит став радістю для громади, 
тому навіть по завершенні вечора 
їх виступ продовжився. 

Знати і шанувати своїх предків, 
берегти історію свого краю, пам’я-
тати історію Церкви, яку ти відвіду-
єш – це те, що має торкатися кож-
ного, від великого до малого.

Отож, потрібно і корисно час 
від часу повертатися назад в мину-
ле та бачити, чиїми руками, якими 
зусиллями та кропіткою працею да-
валося все те, що ми маємо зараз. 
Господь благословляє свій народ, 
свою церкву особливим чином, в 
чому переконалися цього разу при-
сутні даного урочистого заходу.

Залишилось лише нагадати Го-
сподню обітницю: «Мій дім буде 
названий домом молитви для всіх 
народів!» (Іс. 56:7), в якому сьогод-
ні моляться та прославляють Бога 
й чекають Його славного приходу 
вірні Божі діти.

Гість з Німеччини Рудольф Гьотц Голова Костопільської районної ради 
Сергій Михайлович Ткачук

Перший заступник міського голови 
Андрій Володимирович Ткачук.
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Події . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ігор Куриляк

„Нам є за що дякувати Богу“
Під таким гаслом 21 жовтня в 

Палаці культури міста Луцька від-
булося Свято подяки. О 16 годині 
розпочалася святкова програма. 
Організатором дійства була Церква 
Адвентистів сьомого дня. Всі три 
громади міста Луцька були активно 
залучені до огранізації цього кон-
церту. Свято подяки було органі-
зовано з метою висловити Господу 
вдячність за Його любов, милість, 
наші сім’ї, урожай і всі благосло-
вення, якими Він наділяв українців. 
Вхід був вільним, і кожний бажа-
ючий міг прийняти участь у святі. 
На місійний захід адвентисти за-
прошували своїх друзів, родичів і 
знайомих. Зал був заповнений при-
ятелями церкви і тими, хто вперше 
познайомився з адвентистами.

У програмі були виступи симфо-
нічного оркестру «Класика», цер-
ковного і дитячого хору, духового 
оркестру, молодіжних колективів, 
а також вокальні та інструменталь-
ні виконання. Ведучими були еле-
гантні Андрій Власюк та Христина 

Куденчук. Відкривав концерт моло-
діжний хор з першої громади Луць-
ка. Потім зі вступним словом звер-
нувся обласний пастор Володимир 
Олексійович Мелись. Квартет з 
Ківерців, ансамбль та гурт «Пілі-
грим» з громади «Ковчег» просла-
вили Господа співом пісень. 

Всім особливо сподобався ди-
тячий хор, який велично проспівав 
пісню «Величаю Тебе Боже, вели-
чаю» та прекрасна інструменталь-
на гра на скрипці, яку виконала Ва-
лентина Куриляк. В кінці концерту 
зі словами натхнення до присутніх 
звернувся президент Західної кон-
ференції  Василь Юрійович Чопик. 
Кульмінацією програми став ве-
личний спів зведеного хору під 
супровід симфонічного оркестру 
«Класика». Всі музиканти під ке-
рівництвом музичного керівника 
Західної конференції Дани Доман-
ської активно працювали над тим, 
щоб найкраще прославити Бога. 

За півтори годити до початку 
концерту перед палацом розпочав 

свою гру зведений духовий ор-
кестр, учасники якого були зібрані 
з громад міст та сіл Волині: Луцька, 
Горохова, Пожарків, Ковеля та Ко-
лони. Диригував оркестром Олек-
сандр Чирук. Гра оркестру при-
ваблювала людей, які проходячи 
мимо, зупинялися і вслуховувалися 
у величні звуки. На площі посвяче-
но виконував служіння телеканал 
«Надія», магазин здорового харчу-
вання, літературний відділ. Багато 
людей отримали газети «Вічний 
скарб», буклети «Краще життя» та 
іншу періодичну літературу.

Свято подяки не було заверше-
не в неділю 21 жовтня, воно має 
продовження. Всіх, хто відвідав цей 
захід, було запрошено 27 жовтня 
відвідати громаду «Ковчег» вран-
ці о 10 годині і третю громаду м. 
Луцька о 17 годині.

Слава Богу за можливість слу-
жити Йому і дякувати Господу, бо 
навіки Його милосердя.
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Виконуючи місію . . . . . . . . . .
Мирослав Концемал

Зібрані кошти віддали хворій на нирки
22 вересня 2018 року о 17 ве-

чора в приміщенні Володимир-Во-
линського кінотеатру ім. Т. Шевчен-
ка відбувся благодійний концерт, 
організований місцевою церквою 
Адвентистів сьомого дня з метою 
допомогти важкохворій на нирки 
жительці міста Тетяні Рудаєвій. 

Розпочалася концертна про-
грама співом збірного госпел-хору 
NotaHeaven Волинської області. 
Також у концерті брав участь му-
зичний колектив Eternity. Цими 
колективами керувала Людмила 
Гаспарова. На благодійному заході 
лунав спів дитячого хору церкви 
адвентистів міста Володимир-Во-

линського під керівництвом Світла-
ни Романюк. 

Теплими аплодисментами пу-
бліка зустрічала маленьку донечку 
Тетяни Рудаєвої, котра також за-
хотіла внести свою лепту у добру 
справу для своєї мами, і на сцені, 
під керівництвом свого викладача 
з музичної школи, виконала чудову 
п‘єсу. 

Старший пастор церкви АСД 
Волинської області Володимир Ме-
лись звернувся до усіх присутніх з 
духовними настановами зі Слова 
Божого, закликавши присутніх зва-
жати на принципи любові та Зако-
ну Божого та у своєму практичному 
житті зробити Святе Євангеліє осно-
вою свого життя. Заключне слово 
мовив місцевий пастор Мирослав 
Концемал. Він подякував усім, хто 
доклав зусиль до організації кон-
церту, особливо Роману Віслобо-
кову, начальникау відділу культури 
та туризму міста, керівництву кіно-
театру, котре надало приміщення 
для цієї справи, та усім, хто допоміг 

зібрати кошти для Тетяни Рудаєвої. 
Священослужитель повідомив, що 
на цьому церковні заходи в місті 
не будуть припинятись, а всім при-
сутнім були роздані запрошення на 
програму по сімейній психології, 
яка пройшла з 1 по 13 жовтня у міс-
цевому Домі молитви. На концер-
ті вдалося зібрати понад 11 тисяч 
гривень, котрі відразу ж на сцені 
були передані особисто Тетяні. 

На завершення програми Во-
лодимир Мелись помолився за 
жителів міста, його керівництво, та 
особливо за лікування хворої, щоб 
воно пройшло ефективно і привело 
до зцілення Тетяни.

Марія Власюк

Особливе Свято подяки
Вже традиційно у кожній гро-

маді восени проходить Свято по-
дяки. В багатьох містає і селах воно 
має місійний напрямок. Проте 
дане свято було особливим тим, 
що на ньому переважна більшість 
присутніх і учасників були неад-
вентисти. Тому що відбулося воно 
у так званій «маленькій школі» НВК 
«Надія» у Луцьку (із 38 вихованців 
підготовчої групи тільки 6 дітей із 
адвентистських сімей). Свято подя-
ки Господу за Його турботу і любов 

стало особливою подією в житті 
маленьких вихованців закладу та 
їх родин. Адже те, що для нас ста-
ло вже звичним, ці дітки бачили 
і переживали вперше: святково 
прикрашена сцена, хвилювання 
і молитва перед виступом. Із за-
доволенням і відповідально вони 
вчили «Божі» віршики, співали 
християнські пісні, грали в оркестрі 
дзвіночків. На свято були також 
запрошені діти з особливими по-
требами із реабілітаційного цен-

тру «Зірка надії», для яких дітки зі 
школи приготували спеціальні по-
дарунки. А особливим сюрпризом 
для усіх став майстер-клас ліплен-
ня із глини. Не обійшлося свято й 
без солодко-фруктового столу. Діти 
і їх батьки були дуже задоволені 
святом, дякували організаторам, а 
маленькі учасники ще довго не хо-
тіли розходитися по домівках. 

Наступного тижня дітки отри-
мали ще один омріяний подарунок 
- Біблію для дітей
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Вічні цінності . . . . . . . . . . . . . .
Світлана Савіна

Окрилені для служіння
20-21 жовтня відбулася натх-

ненна зустріч дитячих керівників 
Західної конференції. Гостинно від-
чинила двері Молитовного дому 
для 80-ти учасників зустрічі Львів-
ська перша громада. Учасниками 
семінару були не тільки дитячі ке-
рівники, а й пастори з дружинами 
і просто батьки, які схвильовані ду-
ховниим вихованням своїх дітей.

Навчання відбувалося за трьо-
ма напрямками: з керівниками ди-
тячих відділів займалася Світлана 
Савіна; Світлана Сіроткіна, керівник 
дитячого відділу Українського уніо-
ну, проводила семінар по програмі 
«Діти і учнівство» (це ідея вивчен-
ня Біблії на сімейних богослужін-
нях спільно батьків і дітей); Ната-
лія Кірюхіна провела майстер-клас 
для тих, хто хоче використовувати 
ляльковий театр як засіб місійної 
роботи з дітьми. 

Зустріч розпочалась в суботу на 
ранковому богослужінні. Духовне 
підкріплення присутні отримали 

з проповіді секретаря 
конференції Миколи Ря-
бенка, який всесторон-
ньо розглянув значення 
п’ятої заповіді. 

Після смачного обі-
ду в затишному кафете-
рії зустріч продовжили 
обласні помічники Світ-
лани Савіної: Коропець 
Інна, Любов Різак, По-
зняховська Олена та Віталій Смір-
нов. У презентаціях вони розказа-
ли про роботу дитячих відділів на 
місцях. Дехто щиро зізнався, що в 
деяких громадах багато служінь 
«тримається» на дитячому відділі: 
діти роздають велику частину газет 
і запрошень, оформляють основну 
частину урочистих богослужінь.

На вечірньому богослужінні Сі-
роткіна Світлана у своїй проповіді 
порівняла дорослішання дітей з 
виходом дітей у відкрите море і яку 
роль у цьому процесі відіграють 
бітьки. 

Була пропозиція недільний ра-
нок розпочати з духовного снідан-
ку. І яке ж було здивування, коли на 
8 годину ранку зібралися практич-
но усі учасники зустрічі, приїхали 
навіть із віддалених куточків Льво-
ва. Благословенною була зустріч з 
Дарією Бабич і роздуми про те, як 
насолоджуватись Словом Божим. 

Другого дня зустрічі усі учасни-
ки мали можливість стати кращи-
ми оповідачами біблійних історій, 
ефективнфше підбирати дитячі 
пісні і на додачу отримали «вулик 
ідей» вд Віталія Смірнова. На закін-
чення проглянули виставу, підго-
товлену учасниками майстер-кла-
су  з лялькового театру. Окрилені 
і натхненні керівники дитячих від-
ділів повернулися додому, щоб ще 
з більшим посвяченням служити 
тим, про кого Ісус сказав, що їм на-
лежить Царство Небесне.

Українська Біблія доступна в додатку для смартфонів
Українське Біблійне Товариство 

запустило безкоштовний додаток 
із текстом Четвертого перекладу 
Біблії українською мовою (Рафаїла 
Турконяка) для смартфонів на базі 
операційних систем Android та iOS. 
Незабаром у цьому ж додатку буде 
доступний текст перекладу І. Огі-
єнка. А наступного року, з Божою 
допомогою, ви зможете тут читати 
і сучасний український переклад (з 
Масоретського тексту), який у да-
ний час перебуває на стадії фіналь-
ного редагування.

Додатки надзвичайно прості у 
використанні, займають небагато 
місця і після встановлення можуть 
працювати без підключення до ін-
тернету. Доступні зараз функції: на-
вігація між книгами/розділами, по-
шук слів і фраз, паралельні місця. 
Аби перейти на наступний/попе-
редній розділ, достатньо провести 
пальцем уліво чи вправо (свайп). 
Згодом додаватимуться деякі нові 
функції.

Будь ласка, встановлюйте, ко-
ристуйтеся та діліться своїми вра-

женнями і побажаннями або в ко-
ментарях до відповідних додатків.

 Також ви можете читати Біблію 
в четвертому перекладі в інтерне-
ті з будь-якого пристрою за цією 
адресою: https://ukr.global.bible.

www.ukrbs.or
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З 7 по 9 жовтня 2018 року на 
базі відпочинкового центру «Бар-
вінок» пройшов навчальний зліт 
лідерів слідопитів Західної конфе-
ренції. В ньому взяли участь близь-
ко 30 людей, які прибули з різних 
куточків Закарпатської, Львівської, 
Волинської та Рівненської облас-
тей. Протягом трьох днів відбува-
лися майстер-класи, тренінги і на-
тхненні богослужіння. 

Учасники були об’єднані в 4 
групи, кожна з яких проходила нав-
чання в майстер-класах. Андрій 
Савін, керівник клубу «Слідопит» 

у Західній конференції проводив 
навчання по скалодрому, Владис-
лав Кваша - по натягуванні пере-
прави, Юрій Білан - по туризму і 
Павло Стрижаченко - по домедич-
ній допомозі. 

Кожен день розпочинався та 
завершувався богослужіннями, на 
яких з духовними настановами до 
присутніх звертався Петро Сироткін 
- керівник Клубу слідопитів Адвен-
тистської церкви в Україні. Андрій 
Савін ділився досвідами і надихав 
на служіння.

«Сподобалось, що організато-
ри все продумали, тому програма 
вийшла цікавою і корисною. Про-
живанням і харчуванням я задово-
лена», – ділиться своїми враження-
ми Олена Ольхович, одна із лідерів 
слідопитського служіння міста 
Луцька.

«На цьому зльоті я здобув пре-
красні знання та практичні нави-
чки, які допоможуть мені в слідо-

питському служінні», - говорить 
пастор Юрій Друзд.

Господь хоче, щоб усі ми ак-
тивно і посвячено служили Йому і 
один одному, використовуючи всі 
свої здібності і таланти. Саме на та-
ких заходах можна отримати чудові 
знання, досвід, практику і натхнен-
ня, і це буде новим поштовхом для 
служіння. 

У планах клубу «Слідопит» є 
бажання навесні знову зібрати чер-
гове навчання, а також провести 
зимовий навчальний зліт на Бор-
жавському хребті у лютому.

Ігор Куриляк

Лідери слідопитів навчались лазити, ходити, 
допомогати, служити

Сергій Литовченко

Підприємці-адвентисти збиралися на «Марс»
З 17 по 21 жовтня відбувся V 

конгрес асоціації підприємців-ад-
вентистів України (ASI Ukraine).  5 
надихаючих днів у колі однодумців 
провели учасники конгресу у львів-
ському готелі «Марс». 

Конгрес  проходив під гаслом 
«БРЕНД-ЗОНА НЕБА». Під цими 
словами розуміється, що кожен ві-
руючий в Христа є «Бренд-зоною 
неба». Оточуючі, дивлячись на хри-
стиян, спостерігаючи за їх життям, 
мовою, цілями, маючи з ними діло-
ві відносини, оцінюють небо в ре-

алії. Були запрошені іноземні гості. 
Так, головним спікером був Гельмут 
Хаубель, автор відомої книги «Кро-
ки до особистого відродження». 
Через цю книгу відбулося пробу-
дження в багатьох серцях.

Зустріч проходила в трьох на-
прямках: освіта, служіння, бізнес. 

Кожен підприємець-адвен-
тист навчався найкращим світо-
вим практикам створення систем 
освіти; брав участь у майстер-кла-
сах з організації бізнесу, розвитку 
і виведення компаній з кризи; був 
залучений  в практикуми по ін-
тернет-маркетингу та просуванню 
проектів в інтернеті; отримав знан-
ня щодо впровадження християн-
ських принципів на роботі.

Також були представлені успіш-
ні місіонерські проекти України. 
Керівники Церкви в Україні пред-

ставляли стратегію і плани місіо-
нерської роботи на 2019 рік, а учас-
ники конгресу мали можливість 
зробити свій фінансовий внесок в 
проекти.

Асоціація адвентистів-підпри-
ємців України - це спільнота, яка 
створена для об’єднання, взаємної 
підтримки і служіння суспільству.

Спікер Гельмут Хаубайль



7№ 155 жовтень 2018Надії
Голос

№ 150 травень 2018Надії
Голос

Наша історія . . . . . . . . . . . . .
Зародження і розвиток громади 

Адвентистів сьомого дня у Костополі
Перші згадки про громаду міста 

Костопіль ми знаходимо в журна-
лі «Варта Сіону» за 3 серпня 1908 
року. Там наводилась така статис-
тика: група АСД у селі Дерманка 
була створена у другій чверті 1908 
року і нараховувала 9 членів. 

Саме в селі Дерманка, що тепер 
є околицями Костополя, зароджу-
ється перша група адвентистів. 

Далі ми вже знаємо історію з 
вуст піонера-адвентиста у цьому 
місті Рудольфа Гьотца: “Мій бать-
ко, Евальд Гьотц, народився у 1902 
році в Хотинці  (нині це мікрорайон 
Костополя). У 1922 році він прийняв 
водне хрещення. Мій батько був 
фермером. У 1922 році він заснував 
групу віруюючих в селі Груда (10 км 
від Костополя). Його члени були 
німцями та українцями. У той час в 
Костополі не було жодної громади. 
Лише в 1927-1928 роках мій батько 
створив церкву в Костополі-Хотен-
ка. Суботні служіння проходили 
аж до війни у нашому сімейному 
домі. Батько був обраний пресвіте-
ром громади. Він здобув для Бога 
майже всю свою родину. Батько 
проповідував за 12 кілометрів від 
Костополя у селах, де мешкали ро-
сіяни. Влітку Костопільська грома-
да організувала суботні служіння в 
селі Груда. У той час це були спільні 
служіння громад Костополя, Груди 
та Печаловки (Мирне). У 1938 році 
до церкви в Костополі був призна-
чений молодий проповідник Фрі-
дріх Адам, який працював там до 
серпня 1939 року. 

Серед членів Костопільської 
громади більшість складали німці 
та поляки, було й кілька українців. 
Після закінчення Другої світової 
війни німецькі сім’ї були переселе-
ні в НДР”. 

Також знаходимо згадку і в га-
зеті «Слуга збору» №7 за 1939 р.: 
“Громада Костопіль-Хотенка є єди-
ною громадою в Костопільській ок-
рузі. У липні 1939 року в Костопіль-
ській громаді було 32 члени. 
Пресвітер був брат Ф. Адам”. 

Церква АСД в Костополі-Хотен-
ка була німецькою і звершували 
служіння у приватному будинку ві-
руючих, аж до того часу, коли вони 
були переселені до Польщі. 

Громада в Костополі-Хотенка 
перестала існувати 30 червня 1940 
року, так було написано в історич-
ному архіві у Фріденсау. Наразі не-
має ніяких згадок очевидців про 
той період громади у м. Костопіль, 
проте у державному архіві ми зна-
ходимо документ реєстрації грома-
ди с. Береги Млинівського району 
1949 року. Серед інших вірян ми 
знаходимо і семеро членів АСД із 
Костополі.

Лише в 1965 р. в місто пере-
їжджає сім’я Концемала Сергія. У 
його будинку розпочинають прово-
дити богослужіння. Пастором того 
часу був Подолін Петро Іванович.

В період з 1965 по 1974 рр. за-
ключають завіт з Богом і активно 
проповідують  троьохангельську 
вістку А.Ф. Брикса, Е.Я. Чугай, М.С 
Довжениця.

З 1976 – 1979 рр. в громаді з’яв-
ляється перший місіонер - Грицак 
Володимир Михайлович.

З 1979 – 1983 рр. Пастором стає 
Гнатюк Володимир Іванович.

У 1988 році у місто переїжджає 
з сім’єю Грицак Олександр Михай-
лович. У той час відкриваються нові 
можливості. У 1989 р. зібрання від-
бувається в будинку Грицака Олек-
сандра.

У 1991р. Стів Буаред з Канади 
проводить одноденну Євангель-
ську компанію, на яку прийшло 
приблизно 50 людей з ними далі 
продовжував вивчати Біблію Олек-
сандр Грицак. Громада поповню-
ється новими членами церкви. 

Також у цю громаду пастором 
громади направлено Кулініча Лео-
ніда Антоновича (1993), а навесні  
1994 р. розпочинається будівниц-
тво власного молитовного будинку. 

В червні – липні 1996р. у 
Костопіль приїжджає відомий єван-
геліст з Канади Віктор Гілл і прово-

дить євангельську компанію, в ре-
зультаті якої 10 чоловік прийняли 
хрещення. В цьому ж році громада 
розпочинає свої богослужіння в ще 
недокінченому будинку молитви.

З 1995 – 1998 р. силами гро-
мади були проведені євангель-
ські компанії  по програмі «Великі 
пророцтва Біблії» в м. Костополі, а 
також в селах Данчиміст, Пісків, Лі-
сопіль. 

30 грудня 1999 року створю-
ється Березнівська громада, куди 
переводиться 19 членів громади з 
міста Костополя. 

В липні 2002 року на зміну Кулі-
нічу Л. А. приходи ть  пастором  Ко-
валко Ігор Богданович (2002 -2003) 

В серпні 2004 року пастором 
громади стає Демчина Микола Ві-
кторович. 

2007 – 2008 громада  провела 
реконструкцію молитовного будин-
ку, і 25 жовтеня 2008 року відбуло-
ся  урочисте посвячення молитов-
ного дому.

З 2011 р. на служіння прийшов 
Левицький Валерій Іванович.

9 серпні 2014 р. до громади на 
служіння направили нового служи-
теля Бабія Руслана Петровича.

З 7 по 11 листопада в м. 
Костопіль проводив Євангельську 
програму Давид Гарсія з Мексики. 
Хрещення прийняло 6 чол.

З 2015 року розпочалися занят-
тя Слідопитського клубу «Крок».

З  2016 року завдяки підтримці 
молоді громади м. Костопіль  в с. 
Малий Мидськ, на території моли-
товного будинку Церкви АСД роз-
почали проводити літній дитячий 
табір «Щаслива Зірка». Цього року 
табір відвідали близько 60 дітей.

Влітку 2018 року громадою 
було проведено масштабну про-
граму для дітей «Країна здоров’я».

13 жовтня 2018 року ми від-
значаємо ювілей 110 років Цер-
ві Адвентистів сьомого дня на 
Костопільщині.



Остання сторінка . . . . . . . 

„Голос Надії“ - газета Західної конференції Церкви Адвентистів сьомого дня.
Засновник - Церква Адвентистів сьомого дня. Свідоцтво про реєстрацію - РВ №345 від 4.10.2002 р.
Відповідальний за випуск - директор Відділу інформації ЗК Сергій Литовченко s.lytovchenko@adventist.ua
Редакційна колегія: Василь Чопик, Віталій Шевчук, Микола Рябенко, Сергій Литовченко
Редактор, коректор, компютерна верстка і дизайн - Марія Власюк
Редакція залишає за собою право редагувати і скорочувати надіслані матеріали
Газета є некомерційним неприбутковим виданням, що видається і розповсюджується за пожертви
Адреса редакції: м. Львів, вул. І. Багряного, 36а, тел. 237-12-13. Для листування: 79041 м. Львів, а/с 6241
Друк: ФОП Прокопчук С.А. 
Наклад 600 примірників


