
Газета Західної  конференції  
Церкви Адвентистів сьомого дня

90 років церкві в селі Княже с.2

№157
грудень 2018

Свято зі сльозами радості на очах с.3

Молодіжний конгрес «Сіль землі» с.4

Пресвітерська школа у Закарпатті с.6

Про актуальне і наболіле с.5



2 № 157 грудень 2018Надії
Голос

№ 150 травень 2018Надії
Голос

Тема номера . . . . . . . . . . . . .
Галина Шевчук

Церква в селі Княже святкувала свої 90 років

10 листопада. В цей суботній 
день Божі діти святкували 90-річчя 
Божого керівництва та Його охоро-
ни у житті церкви. 

В дім молитви села Княже Со-
кальського району Львівської об-
ласті з’їхалось багато гостей з міста 
Львова, Луцька, Ковеля, Червоно-
града, Соснівки, Сокаля, Володи-
мир-Волинського, Костополя, Го-
рохова, Радехова, Нововолинська, 
смт Іваничі, села Печихвости. Такої 
кількості людей громада не пам’я-
тає (було близько 100 осіб).

Підготовка  до ювілею велася 
ще з літа. Потрібно було приве-
сти в належний стан молитовний 
будинок,  благоустрій території. З 
радістю члени церкви взялися за 
роботу, і під керівництвом пастора 
Петра Горбачевського всі заплано-
вані роботи з Божою допомогою 
були успішно виконані. Вдячні Бо-
гові за цю золоту погожу осінь, яка 
сприяла виконанню такого велико-
го об’єму роботи.

Від імені громади ми вдячні  та-
кож телеканалу «Надія», колекти-

ву  проекту «Логос» за їхню працю. 
Проводились зйомки по історичних 
місцях нашого села, брали інтерв’ю 
у ветеранів, і в результаті  був ство-
рений фільм по історії громади з 
ведучим Валентином Шевчуком.

10 година ранку,  Дім молитви 
переповнений людьми, сповнених 
радості та вдячностю Богові.

Ранкове богослужіння відкри-
вається загальним співом, збірний 
хор прославляє Господа псалмом 
,,Славте всі”. 

Жваво і цікаво проводить урок 
суботньої школи Віталій Мелесь. 
Невеличка перерва і починається 
ювілейна частина богослужіння. 
Діти у віршах і піснях дякують за 
багатий врожай, хліб, воду. Пас-
тор Микола Рябенко згадав, як на-
род Божий святкував День подяки 
в минулому, і що воно актуальне 
сьогодні, адже вказує нам на май-
бутнє викуплення і Царство Боже. 
Приєднуються до прославлення 
Бога в піснях наші гості Олександр 
Шумчук, Михайло Іващенко, гурт з 
громади Ківерці. А далі дивимось 

фільм про історію громади. На-
стільки було цікаво, що 50 хвилин 
богослужіння пройшли, як одна 
мить. Ми дізналися, що в 1928 році 
адвентистську вістку в село Княже 
вперше принесли пастор Михайло 
Довгунь і брат Штуль із села При-
вітне. Знайшла відгук вістка в сім’ях 
Берези, Михайловських, Кушнір та 
інших, таким чином зерно правди 
зростало. Далі громадою опікува-
лися пастори під керівництвом Бо-
жим. Цікавий досвід стався в сім’ї 
першої адвентистки Христини. Її 
невістка, будучи греко-католичкою, 
проживши всього півроку разом із 
ними, зацікавилася Божою прав-
дою. Коли було заплановане хре-
щення, вона стала перед вибором 
і просила від Бога ознаки. І сталося 
чудо, під час молитви намисто ро-
зірвалося і впало на підлогу, і вона 
прийняла цей знак як від Бога, і не 
гаючись охрестилася. Відразу ж зу-
стріла протистояння з боку родини.
Але її брат, який був священиком у 
місті Львові, познайомившись з но-
вою вірою Стефанії, сказав родині, 
щоб її не зачіпали, бо вона пішла 
правильним, біблійним шляхом.

В часи воєнного лихоліття цер-
ква зазнала важких переживань, 
але Бог її захищав і охороняв. Не 
зважаючи на труднощі саме в цей 
період багато людей уклали запо-
віт з Господом через водне хрещен-
ня. Життя дітей Божих - це життя 
боротьби. Особливо матері зі сльо-
зами на очах згадують той час, коли 
їх сини були в армії. 
(Продовження на с.3)
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Віталій Мелесь

Свято зі сльозами радості на очах
Напевно, кожен переживав в 

житті моменти, коли сльози лилися 
від щастя. Таке люди переживають, 
коли одружуються, коли зустріча-
ються з близькими, і одним з таких 
моментів є укладання завіту людей 
з Богом через водне хрещення. 24 
листопада 2018 року усі присутні 
мали змогу пережити такий стан 
щастя під час незвичайного хре-
щення. Як звичайно проходила 
10-денна євангельська програма  
на базі відпочинкового комплексу  
«Барвінок». Усі 50 учасників ради 
зміцнення свого фізичного здо-
ров’я вчились готувати  вегетарі-
анські страви, бажаючі омолоджу-
вались масками, приймали водні 
процедури, і розслаблялись під час 
масажів. Але найголовніше - наше 
духовне здоров’я, яке усі  мали 
змогу зміцнити, насолоджуючись 

чудовими лекціями євангеліста 
Олександра Івановича Антонюка.  
Після останніх заключних лекцій 
проповідник робив заклики до тих, 
хто бажає змінити життя, розпочати 
з чистого листа. На останній заклик 
відгукнулось 4 людей. Усе зібран-
ня вирушило до місця здійснення 
цього обряду. Коли вібулося хре-
щення, всі радо вітали сестричку та 
трьох братів і урочисто прийняли 
їх у велику християнську сім‘ю. Та 
пастор Олександр Іванович ще раз 
зробив заклик: хто в найближчий 
час бажає здійснити укладання за-
віту з Богом? На сцену вийшло ще 
декілька жіночок та мужчин. За них 
здійснили молитву, і всі дружно ви-
рушили на святковий обід. Але Дух 
Святий продовжував творити дива 
в серцях людей. Адже були люди, 
які продовжували молитись і віри-

ти, що це не усі хрещені на сьогодні. 
І дійсно, ще двоє сестричок вияви-
ли бажання не гаючи ні години іти 
в воду, щоб здійснити святий обряд 
хрещення. І знову навколо басейну 
спів, молитви, слова і сльози радо-
сті, що ще дві душі укладають завіт 
з Господом. Але пастор, який звер-
шував обряд хрещення, не відсту-
пав, він сказав, що не вийде з води, 
і запропонував покликати ще одну 
сестру до хрещення. І через декіль-
ка хвилин всі вітали ще одну свою 
сестру, що незважаючи на усі свої 
зволікання, відважилась ввійшти 
уже в холодну воду басейну. Це 
було дійсно свято, і сльози радості 
котились по щокам, бо в цей день 
сім нових душ приєднались до Бо-
жої сім‘ї. 

Галина Шевчук

Церква в селі Княже святкувала свої 90 років
(Продовження)

Питання святкування суботнього 
дня та харчування гостро стояли 
перед ними, але Господь вірних  
дітей і тут не залишив. Зараз, огля-
даючись на пройдений церквою 
шлях, можна сказати разом із Са-
муїлом: «До цього місця допоміг 
нам Господь».

На свято приїхали пастори, які 
звершували служіння в нашій гро-
маді: Євген Михайловський,  Олек-
сандр Зіборов і Руслан Бабій. Ра-
дісна зустріч зі сльозами на очах, 

сердечні обійми, привітання, -  все 
це було дуже зворушливо.

Радо приймала вітання грома-
да також від пасторів сусідніх гро-
мад. Особливо було зазначено, що 
громада села Княже була кузнею 
служителів, з котрої вийшло на слу-
жіння 9 пасторів. Нам дуже було 
приємно, що наше свято відвіда-
ло більше 20 односельчан і старо-
ста православної церкви привітав 
нас з ювілеєм, звернувши увагу на 
скрижалі Закону Божого, побажав 
любові до Бога і один до одного. 

Пастор Олександр Московчук сер-
дечно привітав ветеранів, подяку-
вав їм, вручивши пам’ятні сувеніри 
і помолився за них. Заключне сло-
во мав керівник Західної конферен-
ції пастор Василь Чопик, з любов’ю 
благословивши церкву. На завер-
шення усі об’єдналися в заключній 
пісні ,,За все Тобі я дякую” . Гостин-
на громада запросила всіх присут-
ніх на святковий обід. Все почуте 
залишилося в серцях дітей Божих з 
надією на славну зустріч в Царстві 
Божому.
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Олександр Коропець

Молодіжний конгрес «Сіль землі»
Потужною подією в молодіж-

ному середовищі у 2018 році став 
з’їзд молодіжних лідерів церков 
Адвентистів сьомого дня Західної 
конференції «Сіль землі» 23-25 ли-
стопада в місті Ужгород. Близько  
60 активних молодих і посвячених 
на Божу справу людей з’їхались, 
щоб прославити Бога, надихнутись 
для служіння і пройти навчання в 
сфері молодіжного служіння. Захо-
ди відбувались в другій Ужгород-
ській громаді Церкви АСД.

Головним спікером з’їзду був 
керівник відділу молодіжного слу-
жіння Подільської конференції Де-
нис Абубакіров. Його надихаючі 

проповіді не залишили байдужими 
жодного учасника. Представлений 
ним семінар про категорії молоді і 
підходи роботи з ними змусив пе-
реосмислити багато аспектів у мо-
лодіжному служінні.

Активно підтримали цей захід 
пасторська сім’я Крестинич з Між-
гір’я. Василь провів серію навчаль-
них семінарів з темою «Церква у 
Facebook». Дружина Василя, Окса-
на, розповідала про психологічні 
особливості деяких категорій моло-
ді і давала підказки щодо правиль-
ної реакції на ті чи інші обставини 
життя.

Про можливості місіонерської 
роботи та Instagram розповідав 
Ростислав Білунка (November). Роз-
крив правильні методики і послі-
довності в роботі системи.

Цікавими і емоційними були 
круглі столи з лідерами, які прово-
див керівник відділу Молодіжно-
го служіння Західної конференції 
Олександр Коропець. Тематика не 
була обмежена, молодь написала 

понад 50 запитань, відповідаючи 
на які, доводилося залучати усіх 
присутніх пасторів і спікерів. Такий 
інтерактив допоміг сконцентрувати 
увагу на найактуальніших потребах 
і проблемах молоді і молодіжного 
служіння.

Аналізуючи пости в соцмере-
жах і переписки в групах молоді, 
можна сміливо заявити, що кон-
грес вдався. Лідери отримали нові 
знання, натхнення і позитивні емо-
ції. Цьому успіху неймовірно по-
сприяли члени Ужгородської другої 
громади Церкви АСД на чолі з пас-
тором Станіславом Прокопцем, які 
забезпечили делегатам проживан-
ня і харчування.

Світлана Романюк

Молитва за сиріт

Церква Адветистів сьомого 
дня міста Володимира-Волинсько-
го підтримала ініціативу Альянсу 
„Україна без сиріт“, відзначивши 
щорічний всеукраїнський День мо-
литви за сиріт. Подія відбулася 11 
листопада 2018 року у стінах моли-
товного будинку під час суботнього 
богослужіння.

Головною метою проведення 
події стало питання сирітства в 
Україні: морального та духовного 
стану дітей-сиріт, проблеми 
усиновлення, опікунства та 
наставництва, проблема людської 
байдужості, потреба підтримки 
членами Церкви у вирішенні 
даних питань,  підтримка батьків-
усиновлювачів та опікунів, а також 

спільна молитва за долю дітей-
сиріт нашої країни.

Спікером та ведучим 
богослужіння виступив пастор 
Роман Шуляк . Дитячий хор „Срібні 
дзвіночки“ підготував музичну 

частину програми. Було звершено 
молитву за особливу сім‘ю громади 
- Сасів Андрія та Катерини, які 
окрім двох власних біологічних 
дітей виховують ще п‘ятеро діток, 
взявши над ними опіку.

Події . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Рафікова Мар’яна

У селі Великий Раковець дихають вільно

З 9 по 12 грудня в молитовному 
залі групи адвентистів села Вели-
кий Раковець пройшла програма 
«Дихайте вільно». Провів програму 
інструктор здорового способу жит-
тя Рафіків Руслан. Одна мешкан-
ка села вирішила раз і назавжди 
звільнитися від згубної залежності. 
Її загальний стаж куріння становив 
28 років. Особливо важкими, за 
словами Степаниди, було подолан-
ня симптомів періоду відвикання 
і вплив родичів і сусідів, які до ос-
таннього моменту не вірили в те, 
що їх давній друг вже не буде па-
лити. Були і відмовляння, доходило 
навіть до того, що сусід, кажучи, що 
у неї немає можливості придбати 
сигарети, купував пачку сигарет, 

запалював цигарку і пропонував 
затягнутися. Молитовна підтримка 
членів Церкви, особиста молитва 
відвідувача, як духовний аспект 
програми, і виконання всіх реко-
мендацій допомогли в досягненні 
бажаної мети.

На програмі був присутній жи-
тель села, який звільнився від по-
дібної залежності раніше. Він, в 
свою чергу, поділився з учасника-
ми своїм позитивним досвідом.

Сьогодні після спільно пройде-
ного шляху подолання залежності 
ми поповнили список дихаючих 
вільно ще однією людиною. Також 
в ході спілкування ми подружилися 
з цією жінкою. Підтримуємо хороші 
стосунки. Домовилися ще про двох 

зустрічах для закріплення резуль-
тату. За даними анкетування, Сте-
панида має бажання відвідати інші 
програми по здоровому способу 
життя і програму духовного харак-
теру.

Слава Богу за всі можливості в 
служінні людям та нашого Творця.

Анатолій Тершак

Про актуальне і наболіле
3 грудня 2018 року в селі По-

ляна Свалявського району на За-
карпатті відбулася чергова зустріч 
Духовної міжконфесійної ради За-
карпаття. На зустрічі, окрім керів-
ників основних релігійних конфесій 
області, був присутній Резеш Йосип 
Йосипович, керівник управління 
національностей та релігій при Об-
ласній державній адміністрації За-
карпаття.

Під час зустрічі піднімалися і 
обговорювалися болючі питання 
нашого суспільства. Перш за все об-

говорювалося питання загального 
звернення до жителів області щодо 
збереження миру в українському 
суспільстві. Так само піднімалося 
питання щодо ціни газу для цер-
ков, яка зі спеціальної ціни зросла 
на 39%, а в подальшому збільшить-
ся до 60%. На зустрічі було запро-
поновано звернутися з листом до 
Прем’єр-міністра України Грой-
смана Володимира Борисовича, в 
якому всі конфесії області просять 
встановити справедливу ціну газу 
для церков: не більшу ціни газу, 

яку оплачує населення з урахуван-
ням субсидій. Піднімалися також 
питання кризових явищ в суспіль-
стві, зубожіння населення, загаль-
ної економічної ситуації. Говорили 
про те, яку допомогу церкви мо-
жуть надати суспільству, піднімали 
питання про гуманітарні проекти. 
Останнє питання в порядку ден-
ному торкалося теми молитовного 
сніданку в Обласній державній ад-
міністрації Закарпаття.
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Проповідь, яка не потребує перекладу
24 листопада луцький камер-

ний оркестр «Класика» під керів-
ництвом Бориса Антонюка відвідав 
з концертом адвентисьтів міста 
Любліна, що у Польщі. Уже перша 
пісня, виконана під час ранкового 
богослужіння, викликала щире за-
хоплення слухачів. Але основний 
концерт, відвідувачі якого заповни-

ли увесь зал, відбувся ввечері. На 
славу Божу підносилися християн-
ські і класичні музичні твори, соль-
ні пісні у супроводі оркестру. На 
концерті також були зібрані кошти 
на лікування молодої дівчини, яка 
після автокатастрофи два тижні 
знаходилася без свідомості. Ще під 
час богослужіння пастору-ведучо-
му передали радісну звістку, що ді-
вчина вже прийшла до свідомості і 
промовила перші слова до своїх 
рідних. 

Безперечно, музика не потре-
бує перекладу, вона зрозуміла на 
будь-якій мові. Чи це не є передчут-
тям того, як на Новій Землі не буде 
жодних мовних бар’єрів. Слухачі 
концерту, вражені професійним і 
натхненним виконанням, аплоду-
вали стоячи, і не хотіли відпускати 
музикантів зі сцени, а просили ще і 
ще виконати музичний твір. 

З нашими польськими братами 
і сестрами, які гостинно прийняли 
всіх учасників концерту, ми також 
спілкувалися без перекладачів. А 

ще ми були приємно здивовані, зу-
стрівши у цьму польському місті ба-
гатьох наших українских знайомих. 
На перерві до нас підійшла одна 
українка і зі сльзами на очах роз-
казала, що вона родом з Донецької 
області і у рідному містечку відві-
дувала церкву Адвентистів сьомого 
дня, а сьогодні вперше прийшла у 
церкву в Любліні і почула там місій-
ні вісті українською мовою із захо-
ду і сходу України, якими поділився 
пастор Віктор Власюк. Безперечно, 
Божа благодать не має кордонів.

Валентин Шевчук

Пресвітерська школа у Закарпатті

16 грудня 2018 року у примі-
щенні адвентистської школи в місті 
Тячево проходило навчання для 
пресвітерів Закарпатської області 
по програмі «Освіта пресвітера». 
Мета організованої школи - підви-
щення рівня пресвітерського слу-
жіння по громадах Західної конфе-
ренції, долучення лідерів церкви 

до активної адміністративно-місі-
онерської діяльності та створення 
міцного тамдему: пастор-пресві-
тер.

Впродовж дня пресвітери мали 
можливість спілкуватися з трьома 
викладачами Західної конферен-
ції, які представили інформацію 
щодо динаміки розвитку громад 
за останні 4 роки, підняли пласт 
богословських досліджень щодо 
природи Святого Духа, а також 
зупинилися на складних сторін-
ках адвентистської історії. Під час 
навчання спостерігалася  активна 
участь зі сторони пресвітерів цер-
кви і зберігалася атмосфера поро-
зуміння і взаємопідтримки.

Під час спільної трапези кожен 
із пресвітерів мав можливість осо-

бисто розповісти про життя сво-
єї громади, зазначаючи її сильні і 
слабкі сторони.

Отримавши домашнє завдан-
ня і наповнившись духом радості у  
служінні, усі пообіцяли зустрітися 
наступний раз через півроку.
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Служіння за прикладом Христа

На передодні новорічних свят 
на ринках і у супермаркетах панує 
піднесена метушня. Проте є сім’ї, 
яким не до святкування, в яких го-
стро стоїть питання, чим нагоду-
вати сім’ю. Тому в грудні в РАГСі 
міста Луцька церква Адвентистів 
сьомого дня здійснила служіння 
для шістнадцяти малозабезпече-
них сімей. Це вже не перший за-
хід, на якому церква співпрацює з 
державними органами допомоги 

незахищеним версвам населення. 
Керівник відділу зауважила, яку 
важливу роль виконує церква ад-
вентистів, допомагаючи бідним. 
«Це дуже добре, - зазначила вона, 
- що не ми шукаємо, хто б допоміг 
цим людям, а ви самі шукаєте тих, 
хто потребує допомоги». Пастор 
церкви виголосив проповідь про 
Христа, яка торкнулася сердець 
присутніх. Одна жіночка  підійшла і 
запитала адресу церкви, сказавши, 

що бажає прийти на богослужіння. 
Продуктові пакети також отримали 
і потребуючі члени церкви луцької 
першої громади. Хоча результатів 
цього служіння відразу не помітно, 
проте це служіння формує христи-
янський характер в самих віруючих 
людей, коли ми чинимо за прикла-
дом Христа, Який щиро відгуку-
вався на нагальні потреби людей і 
одного разу сказа Своїм учням: «Ви 
дайте їм їсти». 

В осінньо-зимовий період в 
Луцьку та Луцькому районі про-
йшла серія євангельських програм. 
Віктор Гіл, євангеліст із Канади, 
який вже неодноразово проводив 
програми на Україні, провів серію 

щоденних зустрічей у селі Підгайці 
та місті Торчин. Пастор Володимир 
Мелись проводив програму на ви-
хідних „Дорога до Христа“ у Луць-
кій третій громаді. Віктор Власюк 
продовжив програму у Підгайцях 

і провів серію зустрічей на вихід-
них під назвою „Знайди щастя“ по 
книзі Об‘явлення у першій Луцькій 
громаді. Особливим гостем на про-
грамі у Луцьку та Підгайцях була 
Світлана Сіроткіна, яка поділилася 
важливими секретами  щоденно-
го щастя. Новинками на програмі 
став семінар апіотерапії „Здоров‘я 
на крилах бджоли“, який проводи-
ли Черній Оксана та Микола. Вони 
розповіли про унікальні лікуваль-
ни властивості меду та бджолиних 
продуктів. Завершився цей єван-
гельський марафон урочистим 
святом хрещення, на якому уклали 
заповіт з Господом шестеро людей. 

Слава Господу, що ми маємо 
можливість вільно проповідувати 
про Його любов.

Євангельський марафон на Волині
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Дорогі брати і сестри у Христі!

Нехай Божий мир, любов і благодать наповнюють ваші серця!

Сьогодні, підводячи підсумок прожитого року, хочеться сказати словами 

Давида: «Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства 

Його! Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої вздоровляє. Від могили 

життя твоє визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажан-

ня твоє насичує добром!» (Пс. 102:2-4). Тому сьогодні хочемо висловити 

подяку люблячому та турботливому Господу, а також вам за вашу любов, 

жертовність та вірність.  Перед нами дарований Господом новий рік життя, 

нові можливості. Господь очікує від нас нашої особистої участі в справі спа-

сіння людей, за яку Христос пожертвував усім. Який дар ми можемо при-

нести Господу? Моліться безперестанку та активізуйте свої зусилля, працю-

ючи для Господа, використовуючи доровані Ним дари та таланти.

«А мій Бог нехай наповнить вашу всяку потребу за Своїм багатством у сла-

ві, у Христі Ісусі» (Фил. 4:19-20)

З найкращими побажаннями Рада Західної конференції


