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По слідах Ісуса пішли ще троє людей

З 13 по 24 лютого в оздоровчо-
му центрі «Барвінок» відбулась 
євангельська програма «По слідах 
Ісуса», результатом якої стало хре-
щення трьох чоловік.

Кожен ранок о 7 годині почи-
нали день з молитви та фізичних 
вправ, а у восьмій був сніданок. У 
дев’ятій годині починалася програ-
ма з лекцій по здоров’ю, яку прово-
див лікар Петро Абрамов. 

Віталій Мелись був ведучим цієї 
програми. Євангелисти з Угорщини 
Дюрюш Іштван і Анна проводили 
духовну частину.

На початку духовних роздумів 
проводили невеличку біблійну ві-
кторину, а правильні відповіді за-
охочувалися призами. Усі присутні 
добре запам’ятали п’ять аспектів 
відносно Ісуса: Він народився, по-
мер за нас, воскрес, живий, судить 
і повернеться знову. П’ять аспектів 
відносно Біблії: читати постійно, 
регулярно, систематично, почина-
ти з молитви, записувати.

Кожного дня вранці і ввечері 
протягом 10 днів духовна частина 
починалася з показу одного з міст 
Палестини, який згадується в Біблії. 
Завдяки перегляду цих історичних 
місць слухачі налаштовувалися на 
сприйняття і уявну присутність в 
певних обставинах біблійних часів. 
Річка Йордан, в якій хрестився Ісус, 
Кана, де Він перетворив воду на 
вино, улюблене місто Ісуса - Капер-
наум, Генісаретськоє море, Гетси-
манський сад, Массада, Єрусалим і 
багато іншого… Присутні переноси-
лися в атмосферу запахів Палести-
ни, фарб природи і шуму міст.

Друга частина складалася з 
роздумів над текстами Святого 
Письма, які відбувалися в тому чи 
іншому місці. Так, в Капернаумі Ісус 
зцілив слугу сотника-язичника. З 
цієї події був зроблений висновок: 
Ісус не має упереджень - Він зцілив 
слугу римського сотника. Навіть се-
ред поган є багато тих, хто пізнав і 
чекає Ісуса.

Інша Історія в Капернаумі роз-
повідає про чотирьох друзів, які 
принесли розслабленого до Хри-
ста. Ці друзі об`єднались заради 
зцілення свого ближнього. Вони 
мали віру, бажання і креативно пі-
дійшли до виконання цієї справи. 
Вони розібрали дах та опустили 
друга до ніг Христа. Ісус звільнив 
цю людину від ланцюгів гріха.

Ще одна історія: відвідування 
синагоги в Капернаумі. Висновок: 
Ісус бажає звершити чудо в нашому 
житті, серед нас, в нас та через нас. 
Чи готові ми покликати Його у наше 
життя, як кликали мешканці Капер-
науму?

Урочистого настрою програмі 
надавали духовна музика та спів 
у виконанні Ріти Ткаченко, Насті 
Манник, Івана та Наталки Ношин, 
Віталія Мелеся, Сергія Литовчен-
ка, Михайла Іващенка. Усі разом із 
задоволенням співали улюблений 
гімн «За все Тобі я дякую». Після 
вечірніх зустрічей було чути, як від-
відувачи в своїх кімнатах продов-
жували співати улюблені пісні.

Завершилось останнє служіння 
словами співу: «Одного дня поба-
чу Бога я» у виконані Михайла Іва-
щенка та Ріти Ткаченко. Підсумком 
програми стало урочисте хрещення 
23 лютого, під час якого уклали за-
повіт з Богом три людини: Оксана, 
Даніїл та Вільгельм. Під час їхнього 
хрещення лунало: «Слава, слава, 
аллілуія небесному Отцю» не тіль-
ки біля басейну, але й на Небі.
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Події. . . Події. . . Події. . . 
Ігор Куриляк, Марія Власюк

День Біблії або Ні дня без Біблії
2 березня у Волинському ака-

демічному музично-драматично-
му театрі імені Т.Г. Шевченка за 
підтримки Українського Біблійного 
товариства, Луцької міської ради 
та Церкви Адвентистів сьомого дня  
відбувся День Біблії. Захід прохо-
див у рамках Всеукраїнського про-
екту «Рукописна Біблія».

Рукописна Біблія, яка претендує 
увійти у Книгу рекордів, побува-
ла уже у багатьох містах і селищах 
України. До власноручного пере-
писування біблійних віршів долу-
чилися багато відомих і впливових 
українців, в тому числі і Президент 
нашої країни. В межах проекту пла-
нується залучити до перепису Біблії 
понад 30 тисяч учасників із різних 

куточків нашої країни. Із заздале-
гідь підготованих рукописних арку-
шів, згодом буде сформовано пов-
ноцінне видання Святого Письма.

Внести свій вклад у цей проект 
мали можливість і лучани. Керівни-
ки адміністрації Луцька (Ігор Полі-
щук, Костянтин Петрочук), місцевих 
церков та благодійних організацій 
зробили у цьому хороший початок, 
а далі у фоє таку можливість мав 
кожен відвідувач. 

Олександр Рєзніков розповів 
про знайдення обгорілої Євангелії 
у «Іловайському котлі», відкритій 
на історії, коли Ісус втихомирив 
бурю на морі. 

Окрім того на програмі було 
представлено загальноукраїнський 

благодійний проект «Слово любо-
ві для важкохворих дітей». Гасло 
цього проекту: «Один вірш – одна 
дитяча Біблія». Для цього проекту 
було зібрано більше 7000 гривень.

Для присутніх відбувся благо-
дійний концерт за участю камер-
ного оркестру «Класика», госпел 
хору «NotaHeaven», госпел бенду 
«Еternity», дитячого хору із Воло-
димира-Волинського, лауреатів 
міжнародних фестивалів Ірини 
Мокрушенко, Михайла Іващенка, 
Олександра Шумчука.

Ціль подібних заходів не лише 
один день згадати про важливість 
Біблії, а спонукати усіх присутніх 
жодного дня не починати без Біблії.

З 11 по 16 березня в приміщен-
ні Районного дому «Просвіта» міста 
Рожище, що на Волині, відбулась 
програма «Секрети щасливої сім`ї» 
та семінар «Як знайти душевний 
спокій в цьому тривожному світі».

Цей захід проходив за спри-
янням місцевої РДА. Програму на 
сімейну тематику проводила між-
народний психолог, консультант з 
питаннях сім`ї і шлюбу, автор книги 
«Непростое состояние» Лідія Ней-
курс, а про кроки до душевного 

спокою розповів служитель цер-
кви, обласний пастор Волинської 
області, Володимир Мелись. По-
ради психолога були практичними, 
крім того відвідувачі мали можли-
вість особисто проконсультуватись 
з Лідою Нейкурс, задати запитан-
ня, які їх хвилювали. Дві лекції 
по психології було прочитано для 
працівників соціальної служби та 
Інституту третього покоління в по-
запрограмний час. 

В другій частині програми Воло-
димир Мелись розповів про прак-
тичні кроки до душевного спокою 
та духовної рівноваги. В основі цьо-
го семінару покладено книгу Елен 
Уайт «Дорога до Христа». Кожна 
лекція закінчувалась декламацією 
вірша у виконанні Людмили Ме-
лись та молитвою служителя. 

Прикрашали програму пісні, 
які виконували діти, сестри міс-
цевої громади та гості з Луцька: 
Семенюк Олексій, Онищук Олек-
сандр та чарівні мелодії скрипки у 
виконанні Москаленко Тетяни. На 
завершення програми відвідувачі 
отримали в подарунок літературу 
та запрошення продовжувати 
вивчати істини Біблії разом з 
місцевим пастором Адвентистів 
сьомого дня, організатором цього 
заходу Ярчаком Анатолієм.

Анатолій Ярчак

Програма у міста Рожище
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Анатолій Ярчак

«Допоможемо разом»

10 березня у Районному домі 
«Просвіта» міста Рожище відбувся 
благодійний концерт «Допоможе-
мо разом» зі збором коштів на лі-
кування онкохворого рожищанина 
Руслана Лотоцького.

Організатором концерту була 
місцева Церква Адвентистів сьомо-
го дня. Концерт проходив за участі 
гостей: госпел-хору «Nota Heaven», 
інструментального госпел-бенду 

«Eternity», а також солістів Михай-
ла Іващенка, Ірини Мокрушенко, 
Олександра Шумчука. До благо-
родної місії долучилися й наші 
рожищенські талановиті музикан-
ти з Будинку дитячої творчості Ігор 
Літвінюк та Анжеліка Сомик.

За годину перед та після кон-
церту була організована виставка 
здорового способу життя, на якій 
були представлені продукти бджо-
лярства, здорового харчування та 
література.

Сам концерт пройшов у підне-
сеній атмосфері. Музиканти спі-
вали та грали сучасні християнські 
пісні в стилі соул та госпел, аран-
жовані традиційні духовні твори 
та світові хіти. Концерт завершили 
молитвою за здоров’я Руслана, яку 

здійснив служитель церкви, дирек-
тор міжнародного благодійного 
фонду «Руки милосердя» Володи-
мир Мелись.

Під час концерту зібрали на 
лікування Руслана більше 15000 
гривень (близько 8000 гривень по-
жертвували рожищани, які були 
присутні в залі, 7000 гривень пере-
дала громада Адвентистів сьомого 
дня міста Рожище і села Пожарки). 
Кошти цього ж дня вручили дружи-
ні Руслана Нілі, яка разом з сином 
була присутня на концерті.

Організатори благодійного за-
ходу висловлюють вдячність всім, 
хто долучився до цієї справи мило-
сердя.

Виконуючи місію . . . . . . . . . . . . 

Духовно насиченим для Підга-
єцькоЇ громади був початок 2019 
року. 9 лютого громада взяла старт 
на відродження стосунків у своїх 
сім`ях. Велике пожвавлення викли-
кали духовні роздуми Олександра 
Філіпчука над 7 і 8 віршами 10 роз-
ділу Євангелія від Марка. Чітким і 
доступним було пояснення про те, 
як син може «покинути батька та 
матір» і водночас залишитись до-
брим і люблячим сином. Або як дві 
різні людини, що виросли і вихову-
вались в різних сім`ях можуть стати 
«одним тілом» або «приліпитися» 
один до одного. 

Як створити такі відносини, щоб 
дві різні сім`ї стали по справжньо-
му близькими, щасливою роди-
ною, жили в гармонії з Богом? Не 

оминули і таке важливе питання, 
як правильне християнське вихо-
вання дітей.

Наступний тиждень був при-
свячений роздумам над відро-
дженням церковної сім`ї. Лозунг 
минулого часу «Міцна сім`я - міцна 
держава» трішки перефразований, 
актуальний і в наш час - «Міцна 
сім`я - міцна церква». Міцна цер-
ква та, де в сім`ях живе Христос, 
день розпочинається та закінчуєть-
ся спільною молитвою, читанням 
Слова Божого, а відповіді на нез-
розумілі питання і проблеми також 
шукають в Біблії.

І як підсумок всіх духовних роз-
думів, в суботу 16 лютого, відділом 
сімейного служіння громади на 
чолі з керівником Волощук Тетяною 
було підготовлено урочисте бого-
служіння на тему: «Відновлення сі-
мейного жертівника».

Тиждень відродження церков-
ної сім`ї співпав з приїздом в грома-
ду групи літературних євангелістів. 
Брати і сестри працювали в селах, 
де ще жодного разу не були ад-
вентисти із вісткою спасіння. Слава 

Богу, Він щедро благословив їхню 
нелегку працю – більшість людей з 
задоволенням придбали запропо-
новані книги.

А 2 березня нас відвідав керів-
ник відділу здоров`я Західної кон-
ференції Богдан Яремцьо. Семінар 
про правильний підхід до порад 
відносно принципів здорового спо-
собу життя і раціонального харчу-
вання викликав схвильовані відгуки 
вдячних слухачів. «Такого гарного і 
правильного  реально прийнятного 
пояснення ми ще не чули» - ось так 
відгукувались присутні.

Дякуюмо господу за такий натх-
ненний початок нового року і спо-
діваємося на Його подільші благо-
словіння 

Олександр Філіпчук

Життя і служіння громади села Підгайці
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Молодіжне служіння . . . . . . . . .

З 2 на 3 березня у місті Рівне 
відбулася нічна обласна молодіжна 
зустріч під назвою «Лови момент», 
на якій зібралося 55 молодих лю-
дей. Завітала молодь з Львівщини, 
Волині, Рівненщини та навіть з Ві-
нниці! Зустріч була насичена хоро-
шою музикою у виконанні музичної 
групи «Латрії», іграми, конкурсами, 
фільмом, великою порцією гумору 
і, звичайно, ж роздумами про ду-
ховне.

Запрошений спікер Олег Боков, 
пастор з Києва та молодіжний лі-
дер, розкрив молоді тему зустрічі, 
поділився щирістю, гумором та ці-
кавими історіями з життя. У своєму 
виступі Олег наголосив на трьох 
словах-фразах: 

1. «Дружи». Спікер закликав 
молодь не ігнорувати поїздки на 
конгреси, молодіжні з’їзди, де 
можна активно знайомитися та 
зав’язувати відносини з багатьма 
людьми.

2. «Топи». У цьому пункті Олег 
бажав донести гостям, що у жит-
ті важливо працювати над собою, 
своїми цілями, аби реалізуватися в 
житті. 

3. «Служи». Звичайно, спікер не 
міг не згадати про служіння. Варто 
служити Богу там, де потрібно і де 
це можливо. 

У кінці свого виступу Олег кидав 
у зал браслети «UpStream», що ви-
кликало ажіотаж у молоді. 

Завітала до Рівного також пси-
холог із сонячної Одеси Онуфрійчук 
Аліна. Вона запевнила, що молоді 
люди можуть більше, ніж думають, 
і кращі, ніж вірять. Аліна провела 
цікавий тест та інтерактив на зна-
йомство, наповнила свій  виступ 
чудовим спілкуванням і також діли-
лася своїми життєвими історіями. 

Цілу ніч заряджали позитивом, 
не давали заснути та засумувати  
ведучі Антонюк Максим та Шаба-
нов Роман. Вони створили атмос-
фери зустрічі, насичену вибухови-
ми емоціями.

Також був проведений цікавий 
квест по одному з кварталів міста о 
3 годині ночі, де учасники повинні 
були знайти завдання на станціях і 
розшифрувати номер телефону.

Не можна оминути увагою і 
смачне частування, яким приго-
щала гостей рівненська команда 
поварів. Вечеря, нічний фуршет та 
сніданок були неймовірними! А під 
кінець зустрічі усі отримали імбир-
не печиво з надписом «Лови мо-
мент». 

Андрій Савін

Зимовий зліт слідопитів
Зима! Для багатьох це пора, 

коли не хочеться виходити з те-
плого приміщення і є мінімально 
обмежити виїзди на природу. Але 
таке життя не для слідопитів. Адже 
вони постійно навчаються різним 
активним видам занять і шукають 
спілкування один з одним та з Бо-
гом у різних обставинах життя.

І саме тому з 17 по 20 лютого  
наставники, інструктори, директо-
ри і підлітки з`їхалися на IV Зимо-
вий зліт слідопитів під горою Плай, 

яка знаходиться на Боржавському 
хребті у Воловецькому районі в За-
карпатті. Учасники приїхали з різ-
них областей України. Тут були і з 
Півдня і з Київської області, з Поді-
лля, ну і, звичайно, зі Заходу.

Програма зльоту включала в 
себе практичні навчання по будів-
ництву зимових сховищ, таких як 
іглу та сніжна «берлога» і прожи-
вання в них впродовж трьох ночей. 
Ті, хто викопав чи збудував таке 
сховище, тепер знають, що у кіно 
і в реальному житті вижити в снігу 
це зовсім не одне і теж.

Також кожний ранок ми почи-
нали зі співу Гімну слідопитів та 
духовних роздумів над Словом Бо-
жим, які надихали нас до застосу-
вання християнських цінностей в 
екстремальних умовах. Далі мали 

змогу проходити базові навички з 
альпінізму, піднялися на гору Висо-
кий Верх (1598м), спілкувалися біля 
вогнища і просто насолоджувалися 
краєвидами Українських Карпат.

Чотири дні промайнули дуже 
швидко. Кожен учасник отримав 
пам`ятну нашивку про зліт і до-
рогою додому вже планував, що 
потрібно змінити у підготовці на 
наступний рік і як змотивувати ще 
більшу кількість слідопитів приїха-
ти в наступному році.

Софія Маник

“Лови момент”
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Сімейні цінності . . . . . . . . . . . . .
Настасья Кушнарьова

Початок весни у «Ковчезі»

У луцькій громаді «Ковчег» Ад-
вентистів сьомого дня вперше про-
вели служіння у вигляді арт-кафе.

Замість звичних лавок - крісла 
та столи з білосніжними скатерти-
нами, замість стандартної пропо-
віді - інтерактивне спілкування із 
усіма присутніми.

9-го березня молодіжний від-
діл організував вечірнє служіння у 
вигляді арт-кафе. Тема заходу була 
присвячена стосункам у сім’ї. Адже 

у погоні за світськими турботами 
ми так часто забуваємо сказати 
«дякую» нашим матерям, сестрам, 
бабусям та дружинам. Тож аби по-
дарувати прекрасній половині люд-
ства свято та відзначити початок 
весни, молодь спільно із чоловічим 
відділом організували служіння, 
якого ще не було жодного разу за 
всю історію існування «Ковчега».

Всього у залі розставили 16 
столів, за кожним із них могло по-
міститися 8 осіб. Хлопці та чолові-
ки виконували роль офіціантів, а 
в особливому меню можна було 
вибрати та замовити солодкі та ко-
рисні десерти.

«Оплатити» своє замовлення 
грошима не можна було, нато-
мість замість цін навпроти кожного 
десерту стояло завдання. Напри-

клад: «зробити комплімент усім 
присутнім жінкам», або «похвали-
ти шефа» чи «подякувати офіціан-
там».

До адвентиського арт-кафе за-
вітало багато гостей, а замість звич-
ної проповіді місцевий пастор Ігор 
Куриляк спілкувався із присутніми 
просто посеред залу. Від служителя 
у ролі «ведучого вечора» було пов-
но сюрпризів для глядачів: психо-
логічні тести, цікаві відео, теми для 
дискусій та інтерактивні завдання.  

Також діти та молодь підготува-
ли музичні номери, тож увесь вечір 
у Домі молитви панувала приємна 
атмосфера.

В кінці вечора кожна жінка та 
дівчина отримала в подарунок гі-
лочку ніжних гвоздик. 

Микола Борсуков

День молитви жінок
Другого березня у молитов-

ному будинку церкви Адвентистів 
сьомого дня міста Сарни було про-

ведено святкове богослужіння до 
Дня молитви жінки. Особливістю 
цієї програми було те, що її актив-
ними учасниками стали усі жінки 
і дівчата церкви. Вони освітили 
основну мету служіння: показати 
роль жінок в Біблії, їхнє призначен-
ня і приклад для сучасних жінок. 
Кожна учасниця представляла одну 
героїню Біблії, яка їй найбільше 
підходила, підтверджуючи яскраві 
уроки історії Біблії цитатами із кни-
ги Духа пророчого «Христос – надія 
світу». Влучно підібрані та виконані 
пісні і вірші гармонійно доповню-
вали це представлення. Наприкінці 
служіння пресвітер та пастор цер-

кви привітали усіх жінок, дівчат та 
гостей - друзів церкви. У привітанні 
приймали участь і найменші діти 
церкви. Гадаємо, що учасники і 
гості святкової програми залишили 
молитовний будинок наповненіи-
ми натхненими Божими починан-
нями для кращого життя.
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На місійних полях . . . . . . . . . . .
Роберт Біро

Вістка спасіння долає перешкоди
З 23 по 27 січня в черговий раз 

на Закарпаття приїхала команда 
літературних євангелистів та ря-
дових членів з Румунії в складі 6 
чоловік. Брати привезли з собою 
багато румунської літератури. Те-
риторією служіння знову було село 
Нижня Апша (Діброва) Тячівського 
району, де більшість населення є 
румунськомовним і належить до 
організації Вартової башти, у селі 
знаходиться 5 Залів Царства. Але 
незважаючи на таку, на перший 
погляд, важку територію служіння 
румунських літературних єванге-
листів і цього разу мала неабиякий 
успіх.

Щодня у селі люди купували 
та приймали в подарунок по 150 і 
більше книг на румунською та ро-
сійською мовами. Загалом за 3 дні 
служіння у селі Нижня Апша люди 
придбали до 50 книг «Велика бо-
ротьба», 52 книги «Христос – на-
дія світу» і більше 350 інших книг, 
переважно творів Духа Пророцтва. 

Також у кожному дворі літературні 
євангелисти залишали газети «Віч-
ний скарб», трактат «Краще життя», 
буклети від телеканалу «Надія» та 
центру оздоровлення «Барвінок», 
і обов’язково – румунські журнали 
«Життя та здоров’я». 

Кожного дня відбувались ці-
каві розмови з членами організа-
ції Свідків, які були здивовані, що 
цього разу хтось прийшов з Божою 
вісткою до них. Часто траплялось, 
що вони запрошували євангели-
стів до своїх домівок, і особливо 
цікавились принципами здоров’я. 
Головною метою служіння було ви-
явлення тих людей, які цікавляться 
Біблією, бажають вивчати її, яких 
можна відвідувати. І з Божою допо-
могою служителі знайшли близько 
20 таких зацікавлених людей. Осо-
бливий успіх у служінні мав підхід 
одного з членів команди, брата До-
ріна, який привіз ваги, здатні визна-
чати вміст жиру та води в організмі. 
Коли люди погоджувались пройти 
такі вимірювання, це завжди до-
зволяло поговорити з сім’ями і про 
духовне здоров’я, і найчастіше такі 
зустрічі закінчувались молитвою. 

Дане служіння не могло б відбу-
тись без жертовної допомоги чле-
нів громади сіл Тересва та Бедевля, 
також пастора громади - Руслана 

Вільхового. Євангелисти прожи-
вали у молитовному будинку села 
Тересва, а сестри громади турбува-
лись про їх харчування. Допомогу з 
покриттям дорожніх витрат надала 
Західна Конференція і місцеві бра-
ти. Румунські книги для служіння 
надав Румунський Уніон Церкви 
Адвенстистів сьомого дня. 

Членами команди з Румунії 
були: брат Чіпріян, брат Дорін; 
рідні брати Янош Дьордь і Золтан, 
брат Альберт, який раніше був слу-
жителем громади Вишкова і брат 
Джордж. Організатором даного 
місіонерського служіння з румун-
ського боку був літературний єван-
гелист Йончов Ерік, від відділу на-
ціональних меншин при Західній 
конференції - пастор Роберт Біро, 
який був водночас і координато-
ром та перекладачем під час цього 
служіння. Слава Господу, що вістка 
спасіння подолає перешкоди і до-
сягає сердець людей.

Тетяна Васильчук

«Любов це...»
У молоді надзвичайно багато 

ідей щодо служіння, і, на щастя, 
вона працює над їхньою реаліза-
цією. 17 лютого в центрі міста 2 
громада Львова організувала мі-
сійний захід. Його метою було за-
лучити людей до нашої інстаграм-
ної сторінки, через яку вони могли 

б дізнатися більше про Бога і про 
зустрічі, які ми влаштовуємо. Для 
цього молодіжний відділ оренду-
вав фотобокс, щоб у кожного, хто 
візьме участь у нашому заході, за-
лишилося фото на згадку про нас і 
цю подію. Усі, кого ми запрошува-
ли, або хто просто проходив поряд 
і зацікавився, спершу підходили до 
дошки, де великими літерами було 
написано: «Любов це...». Кожен 
по-своєму завершував це речення, 
а ми в той час розповідали їм про 
безмежну Божу любов. Далі ми 
пригощали усіх охочих солодоща-

ми і роздавали листівки з біблійни-
ми віршами.

Наш захід тривав недовго, але 
тепер на нашій сторінці більше лю-
дей, які можуть стежити за життям 
молоді нашої церкви і дізнаватись 
про Божу любов.
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