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Тема номера . . . . . . . . . . . . .
Андрій Конашук

Планета дітей у Нововолинську
Нововолинська «Планета ді-

тей» - чи не за гучна назва? Зовсім 
ні! Саме таку атмосферу у себе в 
громаді адвентистів створила ко-
манда волонтерів-служителів. І, 
що найголовніше, підійшли до пи-
тання стратегічно і послідовно, не 
створивши одну подію для дітей, а 
запустили маховик дитячого, слідо-
питського і спортивного служіння.

Початок 2019-го був заванта-
жений на максимум. Почалось усе 
з канікулярної школи при Будинку 
молитви. Не було відбою від бажа-
ючих потрапити на неї, і це не див-
но, адже програма була цікавою і 
насиченою. Дітям і підліткам орга-
нізували виїзди на природу, катан-
ня на санчатах, 3D сніжки з побудо-
вою укріплень і щитів. Такого вони 
ще не бачили, і радість переповню-
вала дитячі серця від уваги настав-
ників і цікавих пригод. Для хлопців 
була задача виготовити годівничку, 
а дівчатам – пригостити їх захисни-
ків хенд-мейд піцою. Процес за-
безпечували Тетяна та Ольга Мись, 

Валентина Клімчук і Юлія Конашук, 
Віталій Доманюк, Ольга Костючик 
та інші учасники команди. З задача-
ми справились усі. Хлопці були ситі 
і вражені майстерністю юних госпо-
динь, а жителі міста спостерігають 
годівнички біля адміністративної 
будівлі міста і підкладають туди їжу 
для пташок. Не менш важливим 
етапом на канікулярній школі було 
вивчення Біблії, і цей процес був 
вельми цікавим і захоплюючим.

Як результат зимової школи та 
занятть, які відбувалися щонеділі 
протягом 2018 року, зібрався ве-
ликий колектив дітей, для яких ко-
манда на чолі з пастором Андрієм 
Конашуком приготувала урочисту 
подію – створення клубу слідопитів 
«DYNAMIS» (з грецької - сила (Рим-
лян 1:16)). Для цього запросили го-
ловного слідопита Західної України 
– Андрія Савіна, який провів посвя-
ту у слідопити.

Та на цих подіях стратеги Но-
воволинська не зупинились і ор-
ганізували Біблійний брейн-ринг. 

Виступало дві команди: слідопи-
ти «DYNAMIS» і спортсмени клубу 
«Актив» на чолі з нашим братом, 
активним волонтером спортивно-
го євангелизму Олександром Ле-
бедем. Брейн-ринг був особливим 
тим, що серед завдань були і такі, 
що пов’язані зі спортивними ви-
пробуваннями. Усі показали добру 
всесторонню розвинутість, але цьо-
го разу переміг клуб «Актив», стар-
ші представники якого, між іншим, 
нещодавно перемогли в турнірі з 
крос-фіту «IRONMUSCLE» у Львові.

Зі слів організаторів проекту, 
вони відчувають Божий супровід в 
роботі, і це помітно неозброєним 
оком, адже задіяно багато діток, і 
серед них 60% - це далекі приятелі 
громади адвентистів.

Пастор громади стверджує: 
«Лише молитовний і стратегічний 
підхід до програм, їх стабільна і 
систематична робота можуть при-
нести результати».
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Молодь за Ісусом. . . . . . . . . 
Софія Манік

Молодь - знаряддя в руках Бога
18 січня на території Україн-

ського гуманітарного інституту у 
місті Буча проводилися зустрічі для 
Адвентиських студентських асоціа-
цій України «Запалені вісткoYOU». 
На місце зустрічі прибули близько 
80 активістів. Бог побудив серця 
молодих людей відвідати програму 
і благословляв чудовою погодою.

Молодь, об`єднана однією мрі-
єю, відвідувала надзвичайно ціка-
ві надихаючі семінари від різних 
спікерів. Наприклад, семінар від 
обласного молодіжного керівника 
Буковини Ігора Тимка «Студентське 
служіння і місцева громада» про 
те, як внести не студентське життя 
в громаду, а громаду в студентське 
життя. Семінар від Ярослава Че-
репина «Від мрії до мети» навчив 
студентів не просто мріяти, а ста-
вити ціль і діяти, бо «мрія без цілі- 
марна трата часу, яка розчаровує 
життя» Також він розповів на ще 
одному семінарі «Інстаграм/Теле-
грам»: як успішно вести сторінки 
в соціальних мережах. Олександр 
Коропець, молодіжний керівник 
Західної конференції на семінарі 
«Інтеграція в студентські організа-
ції» розповідав, що при входженні в 
студентські ради молодіжні лідери 
повинні просувати ідею САС серед 
молоді у своїх навчальних закла-
дах. Брат Олександр також ділився 
досвідом, як за допомогою різних 
видів спорту наповнити програму 

САС і таким чином залучати молодь 
до цього руху. А з Євгеном Альохі-
ним, молодіжним лідером Україн-
ської унійної конференції, студен-
ти розглядали важливі складові у 
формуванні команди для різних 
проектів, також студенти на семіна-
рі знайомилися і розповідали один 
одному досвіди зі свого життя. Лек-
ції від Семена Бикова «Молодіжні 
євангельські програми» були на-
повненні великою кількістю нових 
та цікавих ігор, щоб потім напов-
нювати ними молодіжні проекти; 
спікер навчав, як скласти публічний 
виступ, як аналізувати свої дії і ро-
боту в команді. Денис Буднік позна-
йомив молодь із структурою САС, 
надихав нас власними духовними 
досвідами і розповів про етапи 
віри. «5 звичок духовного студен-
та»- семінар, який проводив Денис 
Абубакіров, навчив нас таким пра-
вилам: 1. Благословляти і молитися 
за трьох людей протягом тижня; 2. 
Проводити свої прийоми їжі також 
з трьома людьми і спілкуватися з 
ними про Бога; 3. Раз на тиждень 1 
годину присвятити читанню Біблії; 
4. Чути голос Бога; 5. Проаналізува-
ти, де протягом дня ти з Богом і де 
навпаки, опирався Йому. Брат Де-
нис ще проробив семінар «Як мати 
реальну студентську спільноту», де 
проводив з молоддю індуктивний 
метод вивчення Біблії. 

«Фандрайзінг» з Андрієм Ско-
риною допоміг зрозуміти, що по-
трібно ставити вищі, неприземле-
ні цілі, а також спікер розповів, де 
можна отримати фінансування для 
проектів. На семінарі «Проміжна 
ланка» Олександр Ткаченко допо-
міг зрозуміти молоді, що людина зі 
світу не може відразу стати вірною 
Богу, це стається поступово.

Олександр Ткаченко провів ще 
один семінар під назвою: «ABC або 
@#$*@», де пояснив, що потрібно 
цікавитися сучасними речами, щоб 
мати спільну мову з невіруючими 
друзями.

Спікери були зацікавлені, щоб 
учасники САС почали, а головне 
активно продовжували цей рух у 
своїх громадах. Лідери надихали 
студентів любов’ю до Христа і до 
молоді.

Для кожної асоціації був виді-
лений час для того, щоб молодь 
представила себе і свої успіхи від-
носно цього служіння. Невід`єм-
ною частиною були знайомства і 
тепла, дружня атмосфера.

Впевнена, що кожен їхав до 
своїх громад з конкретними ідеями 
та планами, які будуть втілюватися 
в життя у різних містах України!

Нехай у вашому серці завжди 
лунають такі слова: «Слідуй за Ісу-
сом!

Виконуй Його місію! Змінюй 
світ!»
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Анастасія Кушнарьова

Назад у минуле
Молодь луцької громади «Ков-

чег» провела святкове служіння у 
стилі ретро.

Щодня нас оточують старші 
люди: наші батьки, дідусі та бабусі. 
Ми бачимо їх зморшки на обличчі, 
спрацьовані руки та сивину волос-
ся, і забуваємо, що вони теж були 
молодими. Старше покоління зі-
знається, що  їх юність промайнула 
як один день. Аби хоч на мить по-
вернути братів та сестер на 20, 30 
чи навіть 40 років назад, молодіж-
ний відділ влаштував ретро-вечір із 
тематичним дрес-кодом та святко-
вим служінням.

«Ми намагались максималь-
но відобразити атмосферу їхньої 
молодості (співи ретро-пісень під 
баян, скрипку, старі фотографії, 
дрес-код 70-х) та зробити теплу сі-
мейну атмосферу в стилі 70-80-х, 
яка б зацікавила людей всіх поко-

лінь. А для молоді це був ретро-ве-
чір, де вони могли зануритись у 
минуле століття, дізнатися більше 
про життя наших бабусь та дідусів 
та почути їх історії життя», - розпо-
відає Валентина Куриляк, сестра 
громади «Ковчег» м. Луцьк.

Головною метою заходу було 
бажання молоді приділити увагу 
батькам та сказати «дякую» за їхню 
турботу про нас.

«Ми хотіли привернути серця 
дітей до батьків, розповісти, що, 
як ми у дитинстві, так і вони зараз, 
потребують нашої допомоги, лагід-
ного слова та підтримки. І показа-
ти, що хоч наше земне життя швид-
коплинне і наповнене турботами та 
хворобами, на небесах ми будемо 
вічно молоді. І там вже не буде ані 
горя, ані смерті», - Валентина Кури-
ляк.

Усі присутні мали змогу не лише 
послухати, що для них приготувала 
молодь, а й, безпосередньо, взя-
ти участь у програмі та розповісти 
про себе за допомогою «вільного 
мікрофона».  Наприкінці вечора усі 
охочі могли переглянути альбоми 
зі світлинами, які розповідають іс-
торію «Ковчега» та членів його гро-
мади.

«Все було гарним: програма, 
оформлення сцени, ведучі, учасни-
ки вечора. Це служіння подарувало 
гарний настрій й бажання служити 
Господу. Відчувалася присутність 
Божа у всьому.» - Наталія Ольхович, 
сестра громади «Ковчег» м. Луцьк.

Ось так на славу Богу відбув-
ся вечір подяки у стилі «ретро» у 
луцькій громаді АСД «Ковчег».

Сімейні цінності . . . . . . . . . . . . . 
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Виконуючи місію . . . . . . . . . . . .
Сергій Чінко

Не просто євангельська програма
У селищі Підвиноградів з 2 по 

10 лютого проходила євангельська 
програма, яку проводив Андрейчін 
Іван Іванович, один із керівників 
Церкви Адвнтистів сьомого дня в 
Західній конференції. 

Через яскраві слайди і надиха-
ючі проповіді Святий Дух звертався 
до слухачів із закликом прийняти 
Ісуса Христа в своє серце і посвяти-

ти себе для Господа. Медичну ча-
стину провів місцевий пастор Чінко 
Сергій на тему «Здоровий хребет». 
Надихаючий спів у виконанні Шум-
чука Олександра, Онуфрійчук Ма-
рії, Дячук Аліни і Чінко Вікторії та 
Олі та інших членів місцевої гро-
мади зверталися до сердець всіх 
присутніх, закликаючи йти доро-
гою Господньою. Гості , приятелі та 

вцілому громада активно відвіду-
вали всі зустрічі. Декілька людей 
виявили бажання в подальшому 
заключити заповіт з Господом. А 
члени громади ділились враження-
ми, що це не просто євангельська 
програма, а тиждень відродження 
для них.

Владислав Зубков

Свято як можливість
На сьогоднішній день багато 

людей розмірковують, як ми може-
мо донести вістку спасіння до лю-
дей. Постійно знаходимо нові ідеї і 
можливості. Так само і молодь двох 
громад з міста Ужгород об’єднали-
ся в соціальному проекті «323» для 
того, щоб донести місту Ужгород 
вістку спасіння. Одним з останніх 
проектів був неймовірний захід на 
14 лютого.

Ми не святкуємо день закоха-
них, але ми можемо використати 
цей день, щоб досягти сердець 
людей, тому що про те, Хто є при-
кладом справжньої любові, на це 
зарпитання нам відповідає Біблія: 
«Бог є любов». Тому було виявлено 
бажання донести це і людям.

Рука Божа була видна з самого 
початку підготовки, молодь охоче 

взялася за проект, деякі залиша-
лися до ранку, готуючи декорації 
і плануючи, що буде відбуватися. 
Було вирішено зробити гарну фо-
то-зону, поставити її у центрі міста 
з палаткою від телеканалу «Надія», 
роздавати людям безкоштовний 
чай і гарний конвертик з біблійною 
обітницею.

Заява була написана в Міській 
раді, але відповіді не було аж до 
останнього моменту, і в цьому ми 
теж побачили руку Божу, тому що 
заява була забрана з адміністрації 
лише в день проведення заходу, 
і ми ще раз переконалися, що Бог 
може відкрити будь-які двері і зро-
бити будь-яке чудо.

В центрі міста о 14 годині на 
Театральній площі вже все було 
встановлено, лунала музика… Про-
тягом 3 годин проходило багато 
людей, отримували печиво, фото-
графувалися, брали запрошення до 
школи Біблії, отримували рекламу 
УГІ, рекламу телеканалу, місійні 
книги тощо.

Один з моментів, який, напев-
но, закарбується у серцях багатьох, 
це те, що були люди які, отримав-

ши Біблійну обітницю з віршами 
про Божу любов в подарунок, про-
сили прочитати її їм, тому що вони 
не вміли читати… Інколи нам зда-
ється, що таке можливе тільки десь 
далеко в Африці, але це реальність 
і наших міст.

Хто, як не ми, розповість лю-
дям про справжню любов, про ту 
любов, яка записана в 1 Коринтян 
13:4-8. Хто, як не ми, потурбується 
про те, щоб ці люди були спасенні, 
ми маємо використовувати кожну 
можливість, кожне свято, як привід 
розповісти світові про неймовірну 
любов Бога. Ми не знаємо, скільки 
часу пройде, щоб те зерно, яке було 
посіяне руками молоді, проросло в 
серцях тих людей, але, як сказала 
одна мудра людина: «В спасінні – 
час неважливий».
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Виконуючи місію . . . . . . . . . . . .
Адель Пархоменко

Дівчата - окремо, хлопці - окремо
10 лютого в місті Львові по ву-

лулиці Багряного, 38 пройшла па-
рубоцька вечірка, а 12 лютого по 
вулулиці Короленка, 1 - дівич-вечір  
під назвою «Чистота до шлюбу. Від 
знання до практики, або Чому вар-
то потерпіти», організатором яких 
був проект САС (служіння адвен-
тистських студентів).

Один вечір був присвячений 
тільки хлопцям, де спікером висту-
пав Сергій Антонюк , а другий - ді-
вчатам, яких вчила біблійним прин-
ципам Наталія Самійленко. Молоді 
люди мали змогу поговорити на 
теми, які є незручними і мало обго-
ворюваними, але які, все ж, хвилю-
ють кожного. Хлопці були вражені 

цією зустріччю і дійшли висновку, 
що краще про такі речі  почути із уст 
пастора, ніж із інтернету. А дівчата 
вже підготували нові списки запи-
тань для подальшого дослідження 
цієї теми.

Дана Даманська

«Я співаю для Ісуса»
16 лютого вдев’яте відбувся 

музичний молодіжний фестиваль 
«Я співаю для Ісуса», цього разу - в 
оновленому форматі. У першому 
регіональному фестивалі у місті 
Рівне взяли участь 23 учасника з 
Рівненської та Львівської облас-
тей. Також на урочистість завітав 
студентський вокально-інструмен-
тальний гурт з міста Буча (Київська 
область) під керівництвом Шевчук 
Дарії. Приємно, що окрім молоді 
прославляли Бога своїми таланта-
ми і молодші виконавці, серед яких 
юний піаніст - Віталій Волчецький 

та гурт «Діадема» (м. Костопіль).  
Керівник музичного відділу Захід-
ної конференції, Доманська Дана, 
закликала всіх присутніх бути вдяч-
ними Богу за кожен свій талант та 
мотивувала реалізовувати їх для 
прославлення!

Також зі словами настанови 
звернувся до присутніх президент 
конференції Чопик Василь Юріє-
вич, який наголосив на важливості 
підтримки молоді та розвитку му-
зичного служіння. 

Знайомство з учасниками та 
особливу атмосферу створюва-

ли ведучі фестивалю: Іван та Анна 
Катюшко. Закінчився вечір хвали і 
прославлення врученням іменних 
грамот та виконанням оновленого 
гімну фестивалю усіма учасниками.

Кожен з нас особливий для Го-
спода і має свій дар, важливо не 
втрачати час, цінувати і використо-
вувати можливість славити Ісуса!

Чекаємо зустрічі з Вами на ре-
гіональних фестивалях у Ковелі (2 
березня) та в Мукачеві (16 берез-
ня).
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Для дітей . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Владислав Зубков

Діти - наша остання надія
В сучасному світі кожен з бать-

ків мріє про майбутнє своїх дітей, 
вкладаючи в них все, що, на їх дум-
ку, потрібне для того, щоб вони от-
римали гарну освіту, могли чогось 
досягти у житті. Іграшки в магази-
нах коштують неймовірних грошей, 
але батьки готові купувати і робити 
все можливе для того, щоб їх діти 
були щасливими.

В християнських сім’ях так 
само, але крім того, батьки мають 
бажання вкласти в дітей ще й мо-
ральні принципи та навчити їх лю-
бові до Бога. 

З цією метою в квітні минуло-
го року в Ужгороді було розпочато 
роботу клубу слідопитів. Протягом 
року вони здобували базові знан-
ня, як діти, так і керівники, особли-
вим чином молодь, яка проводила 
з ними зайняття. Довга підготовка 
виявила в дітей бажання нарешті 
отримати галстуки. І 26 січня 2019 
року за підтримки конференції 
було проведено посвячення клубу 
слідопитів і його керівників, моло-

ді, яка завжди готова допомагати у 
цій нелегкій справі. 

Але найцікавіше було попере-
ду. Тому що, коли дітки поверну-
лися додому, як розказують бать-
ки, вони навіть не хотіли знімати 
галстуки, вони хотіли і на вечірнє 
богослужіння піти у формі, настіль-
ки це було для них особливим.

Після посвячення дітей їм було 
організовано особливе свято, де 
вони змогли побувати на екскур-
сії у пожежній частині, спробувати 
погасити пожежу, як це роблять 
справжні пожежники, відчути себе 
особливими, і в школі всім розпо-
відати, наскільки це круто бути в 
клубі слідопитів, тому що ти маєш 
змогу не тільки вчитися, але і кори-
стуватися вогнегасником, дізнати-
ся щось нове і, насамперед, стати 
ближчим до Ісуса.

Батьки охоче допомагають у 
цьому служінні і готові приділяти 
час і зусилля для допомоги, тому 
що вони розуміють, наскільки важ-

ливо, щоб у дітей була любов до 
церкви.

В нашому світі сьогодні пропо-
нується дуже багато всього: ігор, 
задоволень та іншого, і ми маємо 
показати нашим дітям, що церква -  
це те місце, де не тільки ми може-
мо слухати проповідь і брати участь  
у суботній школі, але це те місце, 
де ми можемо і подивитися хрис-
тиянські мультфільми, і навчитися 
корисним речам, пограти в ігри, де 
всіх цінують.

Один відомий проповідник 
Хосе Рохас сказав наступне: «Наші 
діти - це не наше минуле, і не наше 
майбутнє, це остання надія цер-
кви…». 

Ми маємо пам’ятати, що через 
цих дітей буде завершена робота 
церви, що ці діти є тим ресурсом, в 
котрий ми маємо вкладати наші зу-
силля, час, кошти, щоб скоріше за-
кінчилася робота Євангелія на цій 
землі, і нарешті прийшов Христос, і 
ми б змогли Його зустрічати разом!

Тетяна Васильчук

«Нам було цікаво і весело...»
Діти села Червона Воля з нетер-

пінням чекали 21 січня чергової ка-
нікулярної школи і нових зустрічей 
з улюбленою вчителькою біблійних 
уроків Ольгою Васильчук.

«Way ahead» (шлях вперед) під 
таким лозунгом в приміщенні сіль-
ської бібліотеки села Червона Воля 
протягом п’яти днів сестра Оля, 
дитячий керівник громади села 
Сівки, розповідала дітям історії 
про біблійних героїв. На прикладах 
правил дорожнього руху діти на-
вчались правил безпеки і спасіння 

життя, даних Богом в Законі і Його 
Постановах.

Діти духовно надихались че-
рез особисті молитви та спів. За-
кріпляли вивчений матеріал через 
ігри, поробки із паперу та орігамі. 
Сестри громади кожного дня при-
гощали дітей смачною випічкою, 
чаєм та фруктами.

Всього приходило на зустрічі 24 
дітей, із них 21 - це діти приятелів 
церкви.

В останній день всі діти успішно 
здали іспит на отримані знання та 

отримали пам’ятні подарунки і со-
лодкі смаколики.

«Нам було цікаво і весело» - 
сказали діти на прощання своїй 
учительці. «До нових зустрічей!» - 
пообіцяла сестра Оля дітям.
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