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Тема номера . . . . . . . . . . . . .
Людмила Шевчук

Подвійний ювілей у Ковелі

‘’І будеш пам’ятати ту дорогу, 
якою вів тебе Господь’’ Повторення 
Закону 8:2

1 червня в місті Ковелі відбуло-
ся осоливе свято - 100-річчя адвен-
тистського руху на Волині та 25-річ-
чя з дати відкриття Дому молитви.

Члени церкви задовго до цієї 
події почали готуватися. На подвір’ї 
Молитовного будинку висадили 
багато квітів, навели ідеальний по-
рядок навколо приміщення. Запро-
сили гостей, близьких. Особливе  
запрошення отримали керівники 
міста, пастори, які проводили слу-
жіння  у цей період. Не забули про 

керівників Західної, Унійної конфе-
ренції, Євро-Азіатського дивізіону.

У фойє гості мали змогу озна-
йомитися зі стендом, який був ви-
готовлений у стилі cantri. Розклеєні 
світлини яскраво люстрували хро-
нологію подій і людей  адвентись-
кого руху на Волині.

В день свята духовий оркестр, 
розмістившись під широкою кро-
ною лип, мажорними мелодіями 
зустрічав гостей. Люди прибували 
з навколишніх сіл, міст, областей і 
навіть інших держав і континентів. 
Погода, настрій був чудовий.

Молитовний будинок напов-
нювався дуже швидко. Служіння 

розпочалося із заклику ведучих: 
«Вставай, світись Єрусалиме!!». 
Церковний хор співав пісню «Дай-
те свет!». Під сольне звучанні тру-
би була зачитана трьохангельська 
вістка. В залі запанувала особлива 
тиша. Розповідь, екскурс у минуле, 
історичні факти сприймалися ау-
диторією дуже уважно. В залі були 
присутні живі свідки багатьох подій 
минулого. Розповіді переривались 
співом пісень, декламуванням вір-
шів, театральними постановками. 
Служіння відбувалось цілий день, 
плавно переходячи з однієї тема-
тики в іншу. Не забули і пригости-
ти всіх присутніх смачним обідом. 
Люди не поспішали, спілкувались, 
раділи і дякували громаді міста Ко-
вель за чудове свято, гостинність.  
Звичайно, всі відчували велику 
милість Господа до свого народу. В 
Домі молитви проходило служіння 
до пізньої години. Відчуття єдності, 
любові, радості, віри не залишало 
присутніх. Шматочок тепла, любові 
кожен взяв з собою додому. Дякує-
мо всім і до нових зустрічей!
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Хто, як не ми?. . . . . . . . . . . . .
Людмила Гаспарова

Три роки співаємо для Господа

2 червня у Луцьку відбувся літе-
ратурно-музичний вечір «З молит-
вою у серці» з нагоди трьохріччя 
госпел хору «NotaHeaven». Урочи-
сте богослужіння прикрасили пое-
зії Олени Коберник в авторському 
виконанні.

Госпел хор «NotaHeaven» ство-
рений три роки тому зі співаків, що 
мешкають у місті Луцьку та його 
передмісті. Це люди різних профе-
сій, різного віку, з різною музичною 
освітою або взагалі без неї, проте 
об`єднані спільними музичними 
оподобаннями. Люди, в яких не-
стримне бажання служити Богові 
своїми талантами долає всі життє-
ві бар’єри: відстані в десятки кіло-
метрів заради репетицій два рази 

в тиждень. Благодійні концерти, 
участь у благодійних проектах, яр-
марках, фестивалях з метою пре-
зентації місійної діяльності Церкви 
Адвентистів сьомого дня. Щоміся-
ця з ініціативи госпел-хору органі-
зовуються та проводяться концерти 
«Допоможемо разом» в Будинках 
культури області для збору коштів 
важкохворим або тим українцям, 
які нагально потребують фінансо-
вої допомоги. Проводяться літера-
турно-музичні вечори для прослав-
лення Бога через поезію та пісню. 

Географія концертних виступів 
протягом трьох років: міста та села 
Волинського краю, Львів, Чернівці 
та Рівне, Мінськ та Варшава. І на 
цьому колектив не зупиняється, 

а рухається далі, створюючи нові 
музичні та соціальні проекти. Крім 
святкових богослужінь, музичних 
фестивалів, літературно-музичних 
вечорів було проведено 14 благо-
дійних концертів. 

До кожного концерту госпел 
хору долучаються вокалісти, вико-
навці християнської пісні. Великим 
внеском у спільну Божу справу є 
співпраця з інструментальним гос-
пел бендом «Eternity», який не-
змінно супроводжує всі концерти, 
додаючи їм особливих музичних 
барв. 

Що нас тримає на одній ноті, 
дає наснаги для творчості попри 
все на світі? Якщо коротко, то: Боже 
милосердя. Дякуймо Богу разом за 
те, що одного разу через Його ми-
лосердя, явлене в Ісусі, ми отри-
мали приклад служіння ближнім, 
сповнений любові та доброти. І цей 
приклад ми готові втілювати в жит-
тя. Бо хто, як не ми? 

Олександр Резніков

“Верхня горниця” виконує місію
Вже п’ятий рік поспіль щонеділі 

біля великого супермаркету брати 
та сестри четвертої Львівської гро-
мади «ВЕРХНЯ ГОРНИЦЯ» прово-
дять соціально євангельську робо-
ту, поширюючи Слово Боже (Нові 
Завіти, Біблії), духовну літературу, 

газети «Вічний скарб» і «Скарбнич-
ка». В холодний період на цьому 
ж місці Церква зігріває серця лю-
дей гарячим чаєм в рамках проек-
ту «Чай від БОГА». Впродовж цих 
років ми маємо немало постійних 
читачів нашої періодики. Дякуємо 
Господу за чудову можливість слу-
жити людям. Крім цього Церква 
має ще один напрямок соціально-
го служіння, який має назву «До-
помога важкохворим», в рамках 
якого раз на місяць Церква відвідує 
лікарню, яка знаходитися по сусід-

ству і надає матеріальну допомогу 
одному-двом важкохворим і разом 
з тим поширює духовну літературу. 
Всі соціальні заходи проводяться за 
кошти членів Церква. Разом ми мо-
жемо більше! 



4 № 163 червень 2019Надії
Голос

№ 150 травень 2018Надії
Голос

Марія Власюк

Родинне свято для випускників

Вихованці «маленької» шко-
ли, що у Луцьку, у цей день були 
особливо серйозними і схвильова-
ними, адже це їх перше випускне 
свято. А вчилися не тільки читати, 
писати і рахувати, а й долати труд-
нощі, берегти своє здоров`я, мир-
но вирішувати конфлікти, просити 
прощення. А скільки всього дізна-
лися! Особливе враження спра-
вили на діток історії про біблійних 
героїв, а особливо історії про Ісуса і 
те, як сильно Він любить їх. Одним з 
найкращих подарунків стала яскра-
во ілюстрована дитяча Біблія. Під 
урочисту музику святково одягнуті 
випускники пройшли прикраше-
ним залом на сцену, де вони висту-
пили з програмою перед батьками, 
яку так довго готували: грали в ор-
кестрі дзвіночків, співали, розказу-
вали вірші про те, як вони люблять 
свою сім`ю і про те, що скоро вони 

йдуть до школи. Потім на них чека-
ла особлива частина свята - фрукто-
вий стіл та різноманітні ігри і роз-
ваги разом з батьками: гігантські 
бульбашки, лабіринт, ігри і навіть 
забіг на підборах для мам. Досхочу 
награвшись діти прощалися зі вчи-
телями і поверталися додому, щоб 
назавжди зберегти хороші вражен-
ня про свою першу «маленьку» 
школу. 

Після випускного всі бажаючі 
дітки могли відвідати канікулярну 
школу, яку проводили на базі пер-
шої луцької громади. 

 Центр розвитку дитини «На-
дія» цього року випустив 36 діток. З 
них тільки 7 дітей з адвентистських 
сімей. Тому ця школа - це найпер-
ше місійний проект. Без особливої 
реклами на наступний навчальний 
рік уже записали більше 60 діток. 
Хороші відгуки про високий рівень 

навчання, позитивну атмосферу у 
школі та привітних вчителів батьки 
передають один одному. З нового 
навчального року планується не 
тільки класи дошкільної підготов-
ки для дітей 5-6 років, а ще й група 
всестороннього і духовного розвит-
ку діток 4-5 років.

Як вчителі, так і батьки мріють 
про християнську загальноосвітню 
школу. Але приміщення Молитов-
ного будинку, де зараз облашту-
вали класи дошкільної підготовки, 
є непридатним, щоб там зробити 
хоча б початкову школу. Але побу-
дувати її є можливість на території 
першої луцької громади. Проте в 
нашій державі це дуже дорогий 
і тривалий процес. Наразі пастор 
Віктор Власюк, який є капеланом 
«маленької школи» займається ви-
готовленням документів, дозволів 
на будівництво школи. Наступний 
важливий етап - це створення про-
екту школи. Молимося і віримо, що 
Господь допоможе, щоб швидше 
тут з`явилася нова простора школа, 
в якій різні дітки змогли б не тільки 
здобувати загальну й музичну осві-
ту, а й, що важливіше, дізнаватися 
про свого Найкращого Друга Ісуса. 

Підсумки навчання . . . . . . . . . . 

2018-2019 навчальний рік для 
львівської адвентистської школи 
«Живе Слово» розпочинався і за-
кінчився святом морської тема-
тики. Майже 100 учнів-«моряків» 
1-10 класів подолали цей «круїз» 
успішно та гідно. 

На Всеукраїнській олімпіаді 
серед адвентистських шкіл у Бучі 
здобуто 3 перемоги першого місця; 
у міській олімпіаді - диплом 3-го 
ступеня; у мистецьких конкурсах на 
рівні міста Львова - два дипломи 
другого ступеня і почесний диплом 
першого. Діти давали благодійні 
лялькові вистави; усі першоклас-
ники стали членами клубу «Шу-
качі пригод»; 35 учнів вирощува-
ли кристали від «Малої академії 
наук»; багато дітей стали перемож-
цями у семи дистанційних освітніх 
конкурсах з різних предметів. Як 
заклад освіти, школа отримала ди-

плом 3-го ступеня обласного рівня 
у Всеукраїнському конкурсі «Благо-
дійна Україна»; серед педколекти-
ву є лауреат обласного рівня кон-
курсу «Вчитель року 2019».

Щиро і сердечно дякуємо Бого-
ві за пройдений шлях і Його охоро-
ну.

Анжела Поліщук

Останній дзвоник у «Живому Слові»
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Сімейні цінності . . . . . . . . . . . . .

Щороку до Міжнародного дня 
сім’ї відбуваються різноманітні 
святкові заходи для батьків та ді-
тей. Веселощі, забави - все це при-
ваблює людей і створює атмосфе-
ру свята. Як би хотілось, щоб така 
атмосфера завжди перебувала в 
наших сім’ях. З цією метою церква 
Адвентистів сьомого дня 26 травня 
у місті Львові у парку імені Івана 
Франка долучилась до різнома-
нітних локацій і провела квест «5 
мов кохання». Молоді неодружені 
люди та подружні пари дізнава-
лись про те, як інвестувати наявні у 

нас можливості у міцні стосунки. За 
допомогою тесту бажаючі відкрили 
свою мову кохання, а також дізна-
лись, якою мовою розмовляє їхня 
«половинка». Слова підтримки, час 
проведений з сім’єю, подарунки, 
ніжний дотик та допомога – це те, 
що укріпить наші взаємовідносини 
у родині, наповнить «емоційний 
резервуар».

На запитання: «Хто автор сім’ї?» 
звучала відповідь – Бог. Чудово, 
що є така нагода звернути погляд 
людей на Того, Хто зможе благо-
словити наші сім’ї, бо без Господа 

неможливо побудувати щасливу 
сім’ю. Остання станція квесту під 
назвою «Довіра» дала можливість 
підсумувати отриману інформацію 
та замислитись над порадами з Бі-
блії про взаємовідносини у сім’ї.

Фотозона зібрала біля себе усіх, 
хто бажав отримати родинне фото 
напам’ять. А ті, хто взяв участь у 
квесті отримали книгу року «Надія 
для сучасної сім’ї» та різноманіт-
ні подарунки. Віримо, що завдяки 
отриманим знанням застосованим 
щоденно на практиці, поліпшаться 
відносини та зміцняться наші сім’ї.  

Олена Рябенко

Сімейний квест «5 мов кохання»

Олександр Коропець

Спортивний табір «Тато-БОС»
Батьки з синами відпочивали в 

спортивному таборі «Тато-БОС».
16-17 червня відбувся захоплю-

ючий табір для хлопців-відвіду-
вачів секцій спортивно-виховного 
клубу «CLAN» (переклад «Сім’я») 
із міст Млинів і Рівне. Для табору 
було обрано село Пилипець, Воло-
вецького району. Особливістю та-
бору було те, що це була виключно 
чоловіча компанія для татів і синів.

Волонтери адвентистського фіт-
нес-євангелизму Сергій Скоропад-
ський (тренер) і Ростислав Білунка 

(автор програм, дизайнер) та пас-
тор Геннадій Савчук під патронатом 
молодіжного відділу Західної кон-
ференції створили потужну програ-
му для приятелів, які відгукнулись 
на запропонований активний від-
починок. 

Метою організаторів було ду-
ховне підбадьорення діток і бать-
ків, створення умов для нала-
годження взаємостосунків синів і 
татів, покращення здоров’я шля-
хом тренувань і екскурсій в гори.

Спілкуючись з учасниками та-
бору стає зрозуміло, що мети до-
сягнуто! Веселий штурм гори Гимба 
і тренування на вершині залишили 
яскраві враження і спогади на все 
життя. Коли завжди зайнятий тато 
проводить кілька днів з сином – це 
надихає обох! Додали барв вечірні 
конкурси і турніри. 

Якщо Вам не вистачає часу по-
бути з дітьми, приєднуйтесь до та-
бору «Тато-БОС» і вас підтримають  
цікавими пропозиціями.
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Виконуючи місію . . . . . . . . . . . .
Тетяна Васильчук

Гроза не завадила програмі
Село Сівки – найменше і най-

віддаленіше у Березівському райо-
ні. Люди там знають один одного 
від народження і живуть дружньою 
сім’єю. Церква адвентистів є сві-
тильником для мешканців села з 
1999 року. Про свою віру брати та 
сестри свідкують своїм життям, 
поведінкою, стосунками один з 
одним та з односельчанами. А ще 
звершуючи щосуботи богослужіння 
в Домі молитви. Щоб ще раз доне-

сти вістку спасіння до жителів села, 
молодь громади 8 червня запроси-
ла односельчан на духовний кон-
церт в сільський Будинок культу-
ри. Ведучі – молодіжний керівник 
Микола Іванчук та сестри Іванчук 
Софія і Потайчук Сніжанна привіт-
но зустрічали молодь і старших 
людей, що прийшли на програму. 
Зворушені духовнми псалмами у 
виконанні дуетів, тріо та хорових 
номерів, глядачі дякували голос-
ними аплодисментами. Здавало-
ся, все проходило добре і гарно. Та 
тільки за вікнами небо похмурніло. 
І почалася гроза. І саме по середині 
виконання псалму сім’єю Осьниць-
ких зненацька вимкнулось світло, 
але співаки не розгубились і закін-
чили спів без музичного супроводу. 
Незважаючи на блискавки і грім 

та на відсутність світла, програму 
продовжив пастор Салівончик Ва-
силь Миколалайович проповіддю 
про щастя. Він зробив розділення 
між щастям, яке пропонує світ і дає 
Бог. Також закликав переглянути 
пріоритети і цінності та вибрати 
щасливе майбуття обіцяне Богом. 
Сильний дощ хлинув лише після 
закінчення програми, коли всі вже 
розійшлися по домівках. Бог ще раз 
підтвердив свою турботу про нас. 

Кулінич Валерія

Кінотеатр просто неба 

Служіння адвентистських сту-
дентів у місті Рівне з 16 червня за-
пустили перегляд фільмів просто 
неба за підтримки міського об’єд-
нання парків культури. 

Команда студентів для глядачів 
підготувала попкорн та напої. На 
вечірньому перегляді були присут-

німи понад 200 рівнян. Транслю-
вали драматичний фільм «Прихо-
вані фігури», знятий Тедом Мелфі 
за однойменною книгою Марго Лі 
Шеттерлі, яка написана на основі 
реальних подій. Фільм розповідає 
про групу афро-американок, яка 
проводить для НАСА ряд матема-
тичних обчислень, необхідних для 
запуску перших пілотованих кос-
мічних місій США.

Проект планується проводити 
протягом літа.

23 червня у Львові молодіжне 
об’єднання лідерів громад Львова 
«@lv.youth» провели вечірній кіно-
зал. Для показу було обрано цікаву 
локацію «Lviv film center», де на 
даху розміщено романтичний кі-
нозал зі зручними пуфами, м`якою 
підсвіткою.

Молодь з Церкви мала змо-
гу запросити своїх периятелів для 
зближенняїх з Церквою. Напочатку 

заходу показали відеорекламу та-
борів Західної конференції, щоб пе-
ренапрвавити наших приятелів на 
більш тривалі місіонерські заходи.

Серед цікавинок кінопрокату 
обрали стару але змістовну карти-
ну «Життя прекрасне» про єврей-
ську сім`ю, яка потрапила в концен-
траційний табір. Гостей пригостили 
попкорном і напоями. Приємно, 

що молодь готова служити і брати 
участь у місійній роботі.

Олександр Коропець

Молодь зібралась на даху
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Події . . . . Події . . . . Події . . . .
Олена Рябенко

Зустріч освітян
Середина червня для багатьох 

вчителів та вихователів освітніх за-
кладів залишить гарні спогади про 
ІІІ педагогічну конференцію, яка 
відбулась в Українському гумані-
тарному інституті у м. Буча. З’їха-
лось багато освітян, близько 250 
осіб, для того, щоб навчитись чо-
мусь новому, поділитись педагогіч-
ним досвідом та методами навчан-
ня і виховання.

Ранкові духовні натхнення у 
світлі Божого Слова давали заряд 

на весь день, адже день був наси-
чений цікавими семінарами та тре-
нінгами, які провели різноманітні 
спеціалісти та викладачі навчаль-
них закладів. Окремими вчителями 
були представлені фрагменти інте-
граційних уроків, тобто поєднан-
ня навчального матеріалу з різних 
предметів через призму Божого 
Слова.

Перед усіма працівниками хри-
стиянських навчальних закладів 
стоїть важливе завдання: відкрити 
дітям істину про Бога. Адже, за сло-
вами Елен Уайт, пріоритетом ство-
рення «християнських навчальних 
закладів є факт того, що батьки не в 
змозі протидіяти впливу навчання, 
яке викладається в загальноосвіт-

ніх школах. З ціїє причини виникла 
необхідність у школах, де б дітей 
навчали принципам Божої істини». 
І слава Богу, такі школи існують і в 
нашій Західній конференції (у Льво-
ві, Мукачеві, Тячеві, Ільниці, Луць-
ку), де працюють посвячені педа-
гоги під натхненням Святого Духа. 
Хай Добрий Бог благословить кож-
ного, хто підртимує цей місійний 
освітній проєкт.

Тетяна Васильчук

«Закодоване» радіо

З 24 по 27 червня в місті Буча 
відбулася зустріч пасторів з ініціа-
тиви Пасторської асоціації «Наслі-
дуйте мене, як я Христа». Це про-
грама для пасторів-наставників, які 
повинні передавати досвід служін-
ня молодим пасторам. Спікерами 
зустрічі були досвідчені пастори 
а також служителі із Генеральної 

конференції Артур та Галина Ште-
ле. Були роздані методички, щоб 
збільшити ефективність служіння 
пастора. На зустрічі відбувались 
також і майстер-класи для набуття 
практичник навичок. Ми ще раз пе-
реконалися, що навчання - це про-
цес, який триває все життя.

Віктор Власюк

Навчання пасторів-наставників

Цікавим досвідом поділився брат 
Микола Іванчук із села Сівки.

Влаштувавшись на роботу до при-
ватного підприємця механіком-водієм, 
він наводив порядок у гаражі. Серед 
купи всіляких залізяк знайшов гарно 
збережений, дорогий радіоприймач. 
Почистивши від пилу, залишив знахід-
ку на столі. Один з робітників, майстер, 
проходячи повз гараж помітив радіо на 
столі, розповів, що його закинули тому, 
що це радіо суботників. 

- Як це «радіо суботників»? -  зди-
вувася брат Микола.

- А тому, що воно приймає сигнал 
тільки радіостанції суботників. 

Щоб перевірити дивне радіо, брат 
Микола вложив нові батарейки і коли 
вмикнув радіоприймач, то справді, 
почув духовні роздуми програми раді-
останції „Голос надії“. Навіть забравши 
додому для перевірки, Микола старав-
ся налаштувати приймач на частоту ін-
ших радіостанцій, але в ефірі незмінно 
лунав „Голос надії“.

- Де ж взяли таке дивне радіо? 
- запитав брат Микола у робітників. 
Відповідь, ще більше зацікавила його 
коли почув, що приймач купив керів-
ник на базарі, у незнайомого чоловіка, 
для працівників підприємства. А коли 
в ефірі радіо звучали тільки програми 

радіостанції адвентистів, зробили ви-
сновок, що церква АСД під замовлен-
ня випустила спеціальну партію раді-
оприймачів. 

Пізніше начальник попросив Ми-
колу вмонтувати нову магнітолу у його 
автомобілі. Та здивуванню не було 
меж, коли повернувшись із рейсу,  
спантеличений начальник запитав, чи 
не навмисне Микола налаштував ра-
діоприймач у його машині на хвилю 
адвентистського радіо.

Ці цікаві випадки дали змогу 
Миколі кожного дня свідчити про свою 
віру разом із радіостанцією „Голос 
надії“.
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Остання сторінка . . . . . . . . . . . .
Непросте випробування

Карпати! Це перлина, яка при-
ваблює багатьох людей відвідати 
ці чудові краєвиди. Так само і слі-
допити щороку практичні навчан-
ня проводять у горах. Цього року з 
16 по 19 червня відбувся вже тра-
диційний слідопитський похідний 
табір, у якому взяли участь 40 учас-
ників з різних куточків Західної кон-
ференції і наші друзі з Централь-
ної конференції.  Приваблюючим 
цього року був маршрут. Він почи-
нався зі села Квасів, долав траверс 
гори Шешул і далі проходив через 
гору Петрос, Говерлу озеро Нижнє 
та озеро Несамовите. Підкорення 
найвищої вершини України стало 
піком навантаження, але водночас 

і піком емоцій для більшості моло-
дих людей, які упереше підкорили 
цю гору. 

Звичайно тяжко описати всю 
красу гір і весь спектр емоцій від 
побаченого та пережитого. Адже 
під час походу приходилося дола-
ти і спеку, і проливний дощ, було і 
весело, було і не зовсім приємно. 
Та слава Богу, усі повернулися жи-
вими, неушкодженими та з новим 
досвідом за спиною. Багато хто 
зрозумів на практиці, як потрібно 
готуватися до походу у гори. Що 
означає, якщо у тебе невідповідне 
взуття або коли вирішив на чомусь 
зекономити і не взяти, наприклад, 
дощовика.

Але взагальному табір 
пройшов в атмосфері радісній 
і усі повернулися з хорошими 
враженнями та майбутніми 
планами. Бог завжди проводить 
нас через випробування, щоб 
навчити довіряти один одному, 
наставнику і, звичайно ж, Йому.

Ніби спеціально для слідопитів, 
які зібралися у похід в гори звучать 
слова з Біблії: „Тож і ми, мавши 
навколо себе велику таку хмару 
свідків, скиньмо всякий тягар та 
гріх, що обплутує нас, та й біжім 
з терпеливістю до боротьби, яка 
перед нами, дивлячись на Ісуса, 
на Начальника й Виконавця віри“   
(Євр.12:1,2) 


