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Тема номера . . . . . . . . . . . . .
Ігор Савченко

Різдвяна зустріч у Луцькій міській раді
Протягом декількох тижнів 

увесь християнський світ згадував 
народження Спасителя Ісуса Хри-
ста. Навіть Луцька міська рада за-
просила представників різних кон-
фесій відзначити цю подію. Господь 
таку можливість надав і нам. Місце-
ві депутати хотіли ближче познайо-
митися з нашою Церквою. Зустріч, 
де були присутні близько ста чоло-
вік, відкрив виконуючий обов’язки 
міського голови Григорій Пустовіт. 
Пастор луцької громади №1 Віктор 
Власюк привітав народних обран-
ців зі святом, зазначивши винят-
кову важливість цієї події у житті 

кожної людини. Людмила Мелись 
авторським віршем ще раз нагада-
ла слухачам, що поява Еммануїла 
- це значно більше, ніж просто ряд 
звичаїв, традицій та смачна їжа. 
Квартет з громади «Ковчег» під ке-
рівництвом Олени Кучер виконав 
твір «Тихая Ніч» і подумки відніс 
нас у ті радісні дні, коли «Дитя на-
родилося нам...» (Іс. 9:5).

Обласний служитель Володи-
мир Мелись звернувся до залу з 
промовою з Біблії. Пастор Віктор 
Власюк також підтримав цю ду-
ховну ноту. Він підкреслив, що Ісус 
є обіцяний Месія, і сьогодні Він не 
просто Немовля, а «Цар над Царя-
ми та Пан над панами». 

Спів адвентиського гурту та їхня 
гра на музичних інструментах ще 
раз дали потіху душі. Вечір знайом-
ства один з одним та Словом Бо-
жим завершився молитвою брата 

Володимира. Просили Господа за 
мир для усієї України та мудрості 
для слуг народу. Зацікавлені слуха-
чі могли залишити собі в подарунок 
книгу «Історія викуплення» та жур-
нал, присвячений історії Реформа-
ції «Рух, що змінив світ». Керівники 
місцевих органів врядування щиро 
подякували за нашу участь і висло-
вили побажання майбутньої співп-
раці та подякували за активний 
вклад церкви у розвиток громади 
Луцька.

Роман Помян

Фестиваль співу у Дубно
Вже вкотре Міська рада міста 

Дубно влаштовує “Різдв‘яні пісне-
співи” у районному Будинку культу-
ри. 15 січня були запрошені пред-
ставники різних християнських 
течій, серед яких і місцева громада  
Адвентистів сьомого дня.

Дубенська громада АСД ще 
раз засвідчила свою присутність 
серед православних віруючих та 
протестантських деномінацій. Ми, 
як Церква Божа, мали змогу доне-
сти людям не те, що вони зазвичай 
звикли чути у ці дні. “Які є пережи-
вання у нашого Господа Ісуса Хри-
ста?” - такими словами звернувся 
пастор Церкви Адвентистів в місті 
Дубно Староста Михайло до при-
сутніх у залі. Михайло Дмитрович 
наголосив на словах Ісуса: “...чи Він 
на Землі знайде віру?”. Адже нази-
вати себе християнином, це ще не є 
ознакою віруючої людини. 

Приємно зауважити, що серед 
протестантів якимось дивним чи-
ном (я щиро вірю, що це Боже про-
видіння) нашим представникам 
було виділино найбійльше часу. У 
нас було найбільше номерів серед 
протестантських громад міста. Зву-
чав не просто спів, а розповідь про 
Ісуса. Велика подяка нашому хору 
під керівництвом регента Хватаєвої 
Ірини за могутність прославлен-
ня Господа. По глибині, по змісту, 

по виконанню — кращого твору 
на фестивалі не було. Хором було 
виконано “Він святий”, чоловічим 
ансамблем - “Я йшов самотній», 
дитячим колективом - “Я вірю, не 
бачивши”, із сольним співом ви-
ступив Михайло Іващенко. У кінці 
Остапчук Галина декламувала влас-
ний вірш.

Подяка Господу, що дав можли-
вість у ці дні звернути увагу людей 
на Нього, як на Спасителя світу.
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Сімейні цінності. . . . . . . . . . . 
Олена Рябенко

У Бога ВСЕ під контролем

У Господа ВСЕ в руках: сонце, 
повітря, дощ та сніг, наше життя, 
вирішення усіх наших проблем та 
страхів, наша робота та наш відпо-
чинок. Все у Нього під контролем. 
Він же і був Директором зимово-
го сімейного відпочинку, який був 
спланований у селі Шаяни Закар-
патської області з 11 по 14 січня. За 
два з половиною місяці до відпо-
чинку було обговорено усі умови з 
господинею бази «Райське містеч-
ко». Але 7 січня від неї було отри-
мано SMS з текстом: «Вас небагато, 
всього 23 людини, вибачте, але я 
виходжу на «нуль», доплатіть мені 
ще 10 000 гривень». «Як так?- ду-
мала я, - зареєстровані сім’ї опла-
тили внесок наперед, спланували 
свій відпочинок, купили квитки на 

потяг і розраховують на ту ціну, яка 
подавалась в рекламі!»

«Господи, що робити? Ти зна-
єш все, Ти знаєш, де ми б змогли 
зупинитись!»,- молитва злітала з 
моїх вуст. Телефонні дзвінки луна-
ли в небо і до тих людей, до яких 
направляв Господь. І за 12 годин 
проблема була вирішена, вирішена 
Тим, Хто хотів, щоб сім’ї мали свій  
зимовий відпочинок, але вже не у 
селі Шаяни, а у селі Велятино. Отак 
відбулась «Божа дислокація» сі-
мейного зимового відпочинку. 

 Термальні води, сауни, лиж-
ні спуски – все було поруч! І вар-
тість путівки залишилась та сама! 
Спілкування в гарній їдальні, у за-
тишних номерах, суботнє ранкове 
служіння у церкві села Велятино, 

ранкові зарядки (духовні і фізич-
ні), семінар «Подружні відносини», 
дружня атмосфера а також щирий 
сміх під час катання з гори, все 
це подарував нам наш Люблячий 
Батько. Географія відпочиваючих 
сімей різноманітна: місто Немирів 
(Вінницька область), місто Дубно 
(Рівненська область), місто Львів, 
місто Самбір (Львівська область),  
місто Нововолинськ (Волинська 
область), місто Свалява (Закарпат-
ська область). Подружній стаж від 3 
до 26 років. Серед нас були також 
подружжя Попових, Віталій та Ві-
кторія - ювіляри 20-річного шлюбу, 
яких ми всі дружньо привітали та 
помолились за них. 

Всі залишилися надзвичацно 
задоволеними відпочинком. А ми 
вдячні Тому, завдяки Кому це все 
відбулося.

Валерій Левицький

Сімейний вечір у Рівному
19 січня в Рівному пройшла 

чергова сімейна зустріч. Темою для 
спілкування і дискусії було обрано 
виховання дітей. Говорили, зокре-
ма, про батьківський авторитет, 
про необхідність здобуття освіти, 
про статеве виховання. Організа-
торами зустрічей були керівники 
сімейного відділу першої і другої 
громад, Неоніла Левицька і Роман 
Лабяк. Спікер зустрічі був пастор зі 
стажем, багатодітний батько, Лео-
нід Кулініч.
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Олександр Коропець

Сильні не тільки у вірі
Вже стало традицією проведен-

ня силового кросфіттурніру «IRON 
MUSCLE» організованого адвен-
тистськими любителями спорту. 
Від минулих змагань в Нововолин-
ську пройшов рік, а це означає, що 
учасники мали достатньо часу на 
підготовку. Був також проміжний 
турнір на літньому молодіжному 
таборі «Лінія відриву».

Цього разу для участі в турнірі 
приїхали нові команди, і 16 груд-
ня 2018 року Львів прийняв гостей 
з Вінничини (смт Тиврів), Новово-
линська ( клуб «Актив»), Дрогобича 
(клуб «Самсон»), Львів (клуб «Чем-
піон»). Прийняти турнір люб’язно 
погодились власники фітнес-клубу 
«Котигорошко». Відкриття турніру 
традиційно розпочалося з духов-
них настанов пастора Адвентист-
ської церкви Олександра Коропця, 
який зазначив, що для спортивних 
перемог потрібно важко тренува-
тись, а для духовних - потрібно не 
менше роботи над собою і над до-
слідженням Біблії. Також до спортс-
менів звернувся майстер спорту, 
призер чемпіонатів України з пау-
ерліфтингу Олександр Чернобай. 
Він наголосив, що в турнірі немає 
суперників, проти яких треба бо-

ротись, а кожен змагається лише 
зі своїм власним спортивним ре-
зультатом. Це налаштувало учас-
ників на створення дружньої і по-
зитивної атмосфери турніру, де не 
відчувалось духу суперництва. Під 
час виконання вправ спортсмени 
отримували підбадьорення від усіх 
команд. 

Для участі в турнірі потрібно 
було зібрати команду з п’яти людей, 
які повинні пройти п’ять випробу-
вань, при чому кожен учасник бере 
участь в усіх випробуваннях. Набір 
дисциплін залишився без змін:

- жим штанги лежачи по п’ять 
разів починаючи з ваги 20 кг і далі 
ріст з кроком 20 кг;

- стрибки на скакалці за 30 се-
кунд;

- згинання та розгинання тулу-
ба з позиції лежачи (прес) за 30 се-
кунд;

- підтягування на перекладині – 
на максимум;

- перекидання покришки від 
трактора (90кг) 5 разів за мінімаль-
ний час.

На турнірі визначались пере-
можці в індивідуальних заліках 
дисциплін і загальнокомандні міс-
ця.

Рівень турніру помітно зростає, 
і вже цього разу в командах було 
чотири майстри спорту (з різних 
видів) і у вправах досягнуто резуль-
татів рівня чемпіонатів України і 
Європи. В жимі штанги один із во-
линських спортсменів показав ре-
зультат у 210 кг.

В результаті учасники отримали 
призи, грамоти і медалі від меце-
ната турніру – Церкви Адвентистів 
сьомого дня в Західній конферен-
ції.

Призові місця розподілились 
таким чином:

IV командне місце - команда 
«Тиврів» (Вінницька область);

III командне місце - команда 
клубу «Чемпіон», місто Львів;

II командне місце - клуб «Сам-
сон», місто Дрогобич (Львівська 
область);

I командне місце - команда 
«Актив», місто Нововолинськ (Во-
линська область)

Організатори і всі учасники тур-
ніру залишилися задоволеними. 
Організатори забезпечили висо-
кий рівень проведення турніру, а 
спортсмени проявили чесність, по-
рядність, благородство і християн-
ських характер. 

Події . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Події . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Оксана Борсукова

Новорічний кулінарний клас у Сарнах
24 грудня в приміщенні Моли-

товного будинку міста Сарни від-
бувся незвичайний євангельський 
захід – новорічний кулінарний клас. 
Це свято об’єднало усіх: жінок, які 
займаються скандинавською ходь-
бою, тих, хто відвідує семінари, 
котрі проводяться у Молитовному 
будинку по неділям, відвідувачів 
кулінарного класу, а також дітей, 
які приходять на зайняття недільної 
школи і канікулярки. 

Всі учасники заходу були актив-
но задіяні у програмі. На початку 
пастор церкви Микола Борсуков 
привітав гостей і розповів їм, чому 
адвентисти можуть проводити но-

ворічно–різдвяні заходи будь-яко-
го дня, незалежно від традиційно-
го святкування. Потім з невеликою 
концертною програмою виступи-
ли діти. Далі усі стали учасниками 
Біблійної вікторини на різдвяну 
тематику, наприкінці котрої отри-
мали невеликі призи. Наступною 
у програмі була вікторина по кулі-
нарному класу. За кілька хвилин 
стіл наповнився незвичайними 
бутербродами і випічкою за рецеп-
тами здорового харчування. Уся 
команда учасників свята отримала 
набір гарно оформлених листівок 
з назвами страв, які потрібно було 
правильно розкласти біля кожної 
страви. Робота бурхливо кипіла, 
коли всі дружньо вирішували, де 
на святковому столі знаходяться 
«Крокодильчики», «Попугайчики», 
«Китайчики», «Гнізда ластівки», 
«Принцеса на горошині», «Дитячий 
світ» та інші оригінальні страви. І 
коли листівки зайняли свої місця, 
усі, помолившись, взялися за най-
цікавішу справу – смакувати і відга-

дувати інгредієнти кожної страви, 
рецептами яких залюбки ділилися 
наші сестри.

Наприкінці свята прозвучала 
пісня з найкращими побажаннями 
для гостей. Додому розійшлися всі 
з корисними друкованими адвен-
тистськими виданнями і гарним 
настроєм.

Подібні святкові кулінарні класи 
можна проводити до будь-якої до-
брої події. Можливо, ця ідея буде 
цікавою і корисною для вас.

З 6 по 9 січня 2019 року на базі 
відпочинкового комплексу „Рай-
ське містечок“ у селі Шаян, що на 
Закарпатті, відбувся молодіжний 
вікенд. 

Протягом трьох днів молодь та 
молоді сім‘ї активно відпочивали і 
зростали духовно. Головним спіке-
ром вікенду був запрошений керів-
ник молоді Подільської Конферен-
ції Денис Абубакіров.

Про свої враження він сказав 
наступне: „Бурхливі враження за-

лишили мені атмосфера і наповне-
ність табору в Шаяні. За що вельми 
вдячний усім організаторам цьо-
го заходу. Все сприяло тому, щоб 
відпочинок був повноцінним: за-
тишні умови, смачна їжа та диво-
вижні краєвиди. До того ж ми мали 
можливість у відвертому просторі 
спілкування, піднімати важливі і 
актуальні теми для молоді. Господь 
надихав мене говорити про ду-
ховне лідерство. Я переконаний, 
що нове покоління має потужний 

потенціал для духовного пливу на 
своє оточення. Мій меседж був зо-
середжений на тому, щоб показати 
біблійну ідею лідерства, яка засно-
вана на турботі, довірі, служінні та 
на сильних сторонах особистості. 
Надіюсь, молодь отримала духов-
ний заряд і вірні орієнтири разом з 
іншим позитивом.“ 

В останній вечір молодь поділи-
лася своїми позитивними вражен-
нями. Більшість хочуть приїхати на 
подібний захід і наступного року. 

Станіслав Прокопець

Повернення у рай
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Виконуючи місію . . . . . . . . . . . .
Анастасія Кушнарьова

Як луцька молодь здійснювала різдвяне служіння
Молодь церкви Адвентистів 

сьомого дня луцької громади «Ков-
чег» 8 січня вийшла у центр міста, 
аби познайомити перехожих з іс-
тинним сенсом Різдва та приходом 
Ісуса на цей світ. У рамках місійного 
заходу юнаки та дівчата роздавали 
людям християнську літературу: 
газети «Вічний скарб» та буклети. 
Аби зігрітися фізично, для всіх охо-
чих приготували безалкогольний 
глінтвейн, чай та домашню випічку, 
а для душевного тепла гурт «Ков-
чег» прославляв Бога співом. І на-
віть мороз та холод не став на зава-
ді цьому місійному служінню.

«Хоча було дуже холодно, але 
радість наповнювала серце, що 
багато людей почули в піснях про 
Христа, отримали газети, смако-
лики і позитивний настрій. Я впев-
нений, що це принесе свої плоди. 
Слава Богу!» - поділився враження-
ми пастор луцької громади «Ков-
чег» Ігор Куриляк. 

Найголовніше, переконані мо-
лоді люди, те, що попри несприят-
ливу погоду таки вдалося роздати 
всю літературу та пригостити як-
найбільше випадкових перехожих. 
Як розповідають хлопці та дівчата, 
людей здивував той факт, що все 
можна брати безкоштовно.  

«Якщо чесно, найбільше вра-
ження справив мороз - мінус 8 
градусів Цельсія. Приємно бачити 
здивовані очі людей, коли вони 
дізнаються, що все безкоштовно», 
- Тетяна Поломана, солістка гурту 
«Ковчег».

«Було круто, що більшість пози-
тивно нас сприймали, газети брали 
майже всі», - Аліна Бойко.

Окрім цього роздавати літера-
туру молодь вийшла і 13 січня. 

«Приємно, коли до людей щось 
говориш, то вони так тебе сприй-
маюь, привітні такі, цікавляться» , 
- Андрій Власюк, соліст гурту «Ков-
чег».

Відтак, на славу Божу вдалося 
познайомити з Його Словом чи-
мало людей, а за два дні місійної 
роботи роздати понад сотню газет 
«Вічний Скарб» та «Моя здорова 
сім’я».

Іванна Крестинич 

Відбувся цікавий слідопитський канікулярний табір
З 6 по 10 січня слідопити Захід-

ної конференції звершили подо-
рож до Міжгір’я, де провели кані-
кулярний табір. Загалом приїхало 
30 дітей разом з наставниками. 

В перший же день діти мали 
можливість освоїтись, познайоми-
тись один з одним, згадати техніку 
в’язання вузлів і провеcти прекрас-
ний вечір з Богом та друзями на ве-
чірньому богослужінні.

На другий день в режим дня 
включили ранкову зарядку. А після 
сніданку та духовних настанов діти 

пішли в похід на гору, де самі собі 
варили їсти. Після походу слідопи-
ти вивчали Слово Боже, змагались 
у присіданнях і зав’язуванні вузлів. 
І по традиції – вечірнє богослужін-
ня та фільм. 

Третій день був не менш наси-
ченим, бо зіткнувшись зі справж-
німи ведмедями, ми підійнялись 
на Синевир, знову влаштовували 
спортивні змагання і ще більше 
здружились один з одним. 

Останній день перед роз’їздом 
для підлітків був неймовірно ра-
дісним і веселим. До обіду діти 
мали змогу виявити свої знання з 
орієнтуванні під час сіті-квесту. А 
в другій половині дня наставники 
та керівники зі слідопитами мали 
змогу спробувати по максимуму 
зимові розваги на гірці для спу-
сків: катались, скочувалися, гра-
лись, сміялись і не тільки. На кінці 
дня наставники влаштували чер-

гові змагання. Проводились такі 
спеціалізації: шкідливий вплив не-
здорових харчових продуктів; чи 
корисний цукор; очищення води в 
походних умовах; орієнтування по 
азімуту і багато інших, де кожний 
учасник канікулярної школи міг за-
думатись над своїм раціоном хар-
чування та здоров’ям і здобути інші 
корисні знання.

Велика подяка Андрію Савіну 
за проведення канікулярної школи, 
пастору Міжгір’я та Торуня Крести-
нич Василю за надане місце для 
проживання слідопитів та місцевій 
громаді за допомогу. Крестинич 
Оксані за смачні та здорові страви. 
Кожному наставнику і батькам, і, 
звичайно ж, кожному слідопиту, 
який не полінувався і приїхав на 
канікулярний табір. А найбільше 
Богу, Який дав можливості та час 
все це влаштувати.
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Біблія і наука . . . . . . . . . . . . . . . .
Олександр Антонюк

Наша космічна домівка

«На початку Бог створив Небо 
та землю. А земля була пуста та 
порожня, і темрява була над бе-
зоднею, і Дух Божий ширяв над по-
верхнею води» (Бут. 1:1,2).

На самому початку Бог ство-
рив небо і землю. Ми не можемо 
сьогодні стверджувати, що Земля, 
наша блакитна планета, була пер-
шою, яку Бог, так би мовити, окуль-
турнив і заселив розумними істота-
ми. Світло, яке доходить до нас від 
далеких зірок свідчить, що, швид-
ше за все, пройшли мільярди років, 
поки Бог направив свій погляд на 
планету, яка була «пуста і порож-
ня», і розміщалась десь на окраїні 
звичайної спіральної галактики. Та 
все ж настав момент, і Бог розпочав 
свою творчу діяльність. «І сказав 
Бог: Хай станеться світло. І сталося 
світло». Світло - найчудовіший ви-
твір Божої мудрості. Я схильний ро-
зуміти, що світло, про яке сказано 
у Бут. 1:3 - це не джерело світла, а 
саме фізичне явище – світло, осно-
ва усього сущого. Адже усе живе 
повинно одержувати енергію для 
того, щоб розвиватися. Для землян 
вона надходить від Сонця, але за-
собом передачі є світло. Природа 
світла загадкова і парадоксальна. 
Існує дві теорії щодо природи світ-
ла - квантова і хвильова, і узгодити 
їх надзвичайно складно, тому що 
логічно кожна виключає існування 
іншої, але вони існують, і обидві 
правильні. 

Першого ж дня Бог закрутив 
нашу планету, як дзиґу, і на ній 
з’явилися день і ніч. 

У першому розділі книги Бут-
тя, де написано, що Бог створив, 
використовується єврейське слово 
«бара», тобто «зробив з нічого». 
Але в одному випадку використане 
слово «аса» тобто «з’явив», «пока-
зав», «зробив видимим». Йдеться 
про творіння у 4 день (Бут. 1:16). 
Звідси можна зробити висновок, 
що наша Сонячна система не була 
створена заново, а була складена, 
як конструктор, з готових космічних 
об’єктів. Тільки у ХХІ столітті вчені 
можуть таке собі уявити і довести 
правдивість Біблії. 

У північній півкулі зоряного 
неба у сузір’ї Лебедя астрономіч-
на обсерваторія НАСА виявила у 
2010 році планетарну систему, яку 
назвали «Кеплер 33». Вона карди-
нально відрізняється від Сонячної 
системи. Найбільша планета там 
розміщена найближче до зірки. А 
в міру віддалення планети змен-
шуються. Така будова спочатку до-
слідникам здалась аномальною. 
Але з часом були досліджені інші 
планетарні системи. На сьогодні їх 
виявлено уже 146. І усі вони схожі 
на «Кеплер 33». Отже, наша систе-
ма - аномальна. Чи унікальна! 

У центрі нашої системи роз-
міщена зірка Сонце, вогняна куля 
діаметром 1,4 млн км – джерело 
тепла і світла. Температура поверх-

ні сонця 10 000 градусів Цельсія. 
Воно зігріває і освітлює всі планети 
Сонячної системи, які за своєю бу-
довою, складом і поведінкою дуже 
відрізняються одна від одної. 

Найближчі до Сонця 4 планети 
- це планети земної групи.  Кам’яні 
кулі з металічним ядром. Меркурій: 
діаметр 4880 км, відстань до Сонця 
- 58 млн км, атмосфера відсутня. 
Венера: діаметр 12100 км, відстань 
до Сонця - 108 млн км, атмосфера 
дуже потужна, температура на по-
верхні 480 градусів Цельсія, навко-
ло осі обертається дуже повільно і 
в протилежну сторону, ніж усі інші 
планети. Земля: діаметр 12750 км, 
відстань до Сонця - 151 млн км, ат-
мосфера помірна, єдина планета, 
на якій є життя. Марс:  діаметр 6780 
км, відстань до Сонця - 228 млн км, 
атмосфера незначна, температура 
на поверхні -125 градусів Цельсіч 
нижчу нуля. 

Далі розмішені 4 газові гіганти. 
Юпітер: найбільша планета, діа-
метр 142980 км, відстань до Сонця 
778 млн км, навколо осі обертаєть-
ся дуже швидко - за 9 годин 50хв.
илин. Навколо планети обертаєть-
ся 63 супутники. Найбільші з них Іо, 
Європа, Ганімед, Калісто. Сатурн:  
діаметр 120530 км, відстань до 
Сонця 1427 млн км. Уран:  діаметр 
51120 км, відстань до Сонця 2870 
млн км, вісь обертання лежить у 
площині екліптики. Плутон: діа-
метр 48530 км, відстань до Сонця 
4500 млн км. 

Планети Сонячної системи 
обертаються по майже колових ор-
бітах, екліптика обертання лежить 
в одній площині, що забезпечує 
надзвичайну стабільність системи. 
Таким чином Бог забезпечив за-
хист життя на Землі від космічних 
катастроф. З цього можемо зроби-
ти висновок, що Сонячна система 
це все таки геоцентрична система, 
збудована Творцем таким чином, 
щоб людина жила у найсприятливі-
ших умовах і славила свого Творця. 
Пам’ятаймо про це!




