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Мелесь Віталій

Табір закінчився святом хрещення
В оздоровчому центрі  “Бар-

вінок” з 24 червня по 3 липня 
пройшла цікава євангельська 
програма. Уже два літа поспіль від-
почиваючі на заїзді дізнаються про 
«минуле, сьогодення та майбутнє» 
з уст красномовного євангеліста  
Андрія Шамрая. Учасники даної  
програми позитивно відгукуються 
про ці біблійні лекції. Найчастіше  
можна почути такі слова: «Як до-
ступно, цікаво і легко говорить про-
повідник». Андрій Олександрович 
дійсно вкладав, як кажуть, «всю 
душу» при викладі теми. Інформа-
ція, яка звучала, побуджувала за-
думатись, інколи доводила до сліз, 
а іноді викликала сміх бо звучала 
трішки з гумором. Цікаві археоло-
гічні та історичні дані, фотографії 
на слайдах, біблійні факти, - при-
сутні ніби в реальності поринали в 
минуле, розуміли свій стан в сього-
денні та надихалися прагнути кра-
щого майбутнього.  Ці чудові лекції 
щоденно зупиняли звичайний бу-

денний ритм відпочинку. Адже усі 
присутні, як зазвичай, мали змо-
гу оздоровлювати свій організм: 
здоровим харчуванням, масажем, 
душем шарко, оздоровчими ванна-
ми, масками для обличчя, сауною, 
а також ранковими фізичними 
вправами та цілющим лісовим по-
вітрям. 

Цікавою родзинкою табору 
стали відео-виступи наймолодших 
учасників. Щоденно вони зі своїми 
наставниками Борсуковою Окса-
ною та Дариною вивчали одну із 
притч Ісуса Христа, а її застосуван-
ня діти відображали у відеороли-
ках. Це було дуже повчально, ціка-
во, весело, і спонукало задуматись. 
Після таких захоплюючих наочних 
уроків діти, мабуть, ніколи не забу-
дуть притч Ісуса Христа і їх значен-
ня. 

І звичайно ж, найбільшим свя-
том табору було хрещення, де ще 
троє дочок Бога заключило з ним 
заповіт. Поділившись своїм досві-

дом одна із охрещених Анна з Ко-
билецької Поляни, розповідає, що 
в день хрещення, вставши вран-
ці, вона була впевнена, що якщо 
й похреститься, то точно не у цей 
день, а в майбутньому, у колі своїх 
рідних, знайомих. Але при остан-
ньому заклику проповідника ніби 
якась невидима сила підняла її і по-
ставила на сцені. Прийнявши водне 
хрещення, вона була надзвичайно 
щаслива і вдячна Богові, Який повів 
її таким чудесним способом. 

Кожен із вас має ще можливість 
побувати на подібній програмі з 13 
по 23 листопада цього року, якщо 
знайде хоча б одну людину, яка 
цікавиться Писанням, але не є чле-
ном церкви Адвентистів сьомого 
дня, і на власні очі та вуха відчути 
і побачити ту незабутню атмосфе-
ру, яку відчувають кожного разу 
учасники євангельського табору на 
«Барвінку».
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Сімейні цінності. . . . . . . . . . .
Олена Рябенко

У гармонії з Богом в «Гармонії сердець»

Сімейний табір «Гармонія сер-
дець» щоліта розкидає свої намети 
на березі Пісочного озера, на лоні 
мальовничих волинських пейзажів. 
Чудові краєвиди для спокійного ти-
хого відпочинку, величні сосни, які 
заселили цей пісочний ґрунт – все 
це повною мірою відчуває той, хто 
віддалився від джерела буденного 
шуму. Учасники сімейного відпо-
чинку, налаштувавши свої вуха та 
свою свідомість, дозволили звуча-
ти голосу Святого Духа через спі-
кера, сімейного консультанта та 

психолога Лідію Нейкурс, яка спря-
мовувала свої тренінги та лекції на 
укріплення відносин між чоловіка-
ми та дружинами, між батьками та 
дітьми.

Сімейні консультації, ранкові  
молитовні натхнення, енергійна 
зарядка, захоплюючі предметні іс-
торії для дітей, виступ лялькового 
театру, купання в озері, гра в волей-
бол, дитяча та доросла гра «Форд 
Боярд», дитячі майстер-класи з 
природних матеріалів - створили 
атмосферу незабутнього сімейного 

відпочинку. Ці дні були наповненні 
визнаннями у коханні своїм поло-
винкам та приємним спілкуванням. 

Визначною подією сімейно-
го відпочинку було святкування 
22-річчя спільного життя ведучих 
та організаторів табору «Гармо-
нія сердець» Мелись Володимира 
та Людмили. А також святкували 
32-річчям ще однієї подружньої 
пари - сім`ї Юхимчук з Ковеля. Ці 
святкування стали приводом усім 
присутнім в таборі переосмислити 
відносини у своїх сім’ях і усвідоми-
ти цінність шлюбу, подарованого 
нам Богом, бо зруйноване життя 
помилок не пробачає.

Подяка усій команді табору 
«Гармонія сердець» за активну 
участь, за створення позитивного 
настрою, за смачну їжу. Господь 
постійно перебував з нами, Він був 
нашим Наставником, Охоронцем, 
Він звучав у наших серцях, віднов-
люючи у них гармонію відносин.
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Діана Войтко

«Дружболандія» - просто Космос
Цьогоріч команда табору та 

близько 115 дітей шукацько-дитя-
чого табору «Дружболандія», який 
проходив з 7 по 14 липня на базі 
«Барвінок», підкорили простори 
відкритого космосу. Адже кожного 
дня дорослі та малеча подорожу-
вали з однієї планети нашої Соняч-
ної системи до іншої. А почалася 
ця подорож із планети Земля, яка 
щойно вийшла з рук Творця і на 
якій не було ще й тіні гріха. Всі жи-
телі Дружболандії дружно відсвят-
кували День народження Землі, а 
також день народження табору, 
якому виповнилося вже 5 років! І 
тут раптом розпочався метеорит-
ний дощ, який, як потім з`ясува-
лося, став наслідком гріха, що за-

родився у серці Люцифера. Після 
цього діти і дорослі, подорожуючи 
Сонячною системою, дізнались ще 
багато цікавого про Велику бороть-
бу у житті Адама і Єви, Даниїла, 
Ісуса Навина, Самуїла і Христа. А 
основне, зрозуміли, що ця Велика 
боротьба продовжується у їхньому 
розумі, і тому їм необхідно готува-
тися, щоб перемогти у ній. Саме 
таку підготовку проходили малень-
кі космонавти на біблійних уроках, 
ранкових та вечірніх богослужін-
нях, зарядках, спеціалізаціях із ске-
лелазіння, плавання на катамара-
ні, рукоділля, спорту, переправи, 
театру, кулінарії, ракетобудування, 
астрономії та інших спеціалізаціях, 
а також на загальнотабірних іграх. 

Усі учасники табору отримали на 
згадку чудову дитячу християнську 
книгу «Де знайти відповіді на за-
питання Михайлика» та чашки із 
логотипом «Дружболандії». Керу-
вали «ракетою табору» король та 
королева Дружболандії Андрій та 
Світлана Савіни, які й організували 
дітям цю чудову подорож із Божою 
допомогою та з підтримкою коман-
дикоординаторів, інструкторів та 
наставників. Але Капітаном у цій 
подорожі був, звісно ж, Сам Тво-
рець Всесвіту, Який щодня відкри-
вав дітям і дорослим нові послання 
зі Свого Слова і був найкращим До-
роговказом!

Дитячий відділ . . . . . . . . . . . . . 
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Вічні цінності . . . . . . . . . . . . . . . .

14 липня працівники Берегів-
ського біомагазину «Едемський 
сад» провели «Виставку здоров’я», 
продаж продуктів здорового хар-
чування та літератури на угорській 
етнографічній ярмарці-фестивалі 
Куруц Фест (Kuruc Feszt) у смт Пе-
трово Виноградівського району За-
карпатської області.

Як і у попередні роки, учасників 
оздоровчої програми на ярмарку 
запросила угорська громадська ор-
ганізація «Про Культура Субкарпа-
тіка» (Pro Cultura Subcarpathica). Ра-
зом із працівниками біомагазину у 
проведенні програми брали участь 
пастори Берегівської громади Та-
рас Гладкий та пастор Дротинської 
громади Роберт Біро, а також чле-
ни Берегівської та Виноградівської 
громад Іван Теремта та Марія Вай-
нагій.

І цього разу ярмарка зібрала ба-
гато тисяч відвідувачів, і не тільки 
із Закарпаття, але із сусідніх країн, 
зокрема з Угорщини. Були присутні 
і офіційні представники із Берегів-
ського угорського консульства та 
різноманітних громадських органі-

зацій, танцювальні колективи, ви-
конавці народних пісень.

Напевно ще жодного разу за 
декілька років проведення подіб-
них програм не було такої великої 
зацікавленості серед відвідувачів 
нашими стендами, де проводи-
лись різноманітні вимірювання, а 
особливо стендом з угорською ад-
вентистською літературою. За час 
виставки декілька разів утворюва-
лись черги до палатки, де прово-
дили вимірювання кількості жиру 
в організмі та палатки визначення 
біологічного віку, де кожен отриму-
вав також і декілька безкоштовних 
угорських книг та журналів. Велика 
кількість зацікавлених людей спо-
стерігалась і біля стенду та столу з 
літературою. 

Результати програми – більше 
100 чоловік, які пройшли вимірю-
вання зросту, ваги, кількості жиру в 
організмі, рівня артеріального тис-
ку та визначення біологічного віку, 
майже кожен із них отримав пора-
ди щодо здорового способу життя 
та наші друковані видання. Щодо 
літератури: за час програми, яка 
тривала з 12 до 18 години було по-

ширено більше 168 книг угорською 
мовою, зокрема 23 книги «Велика 
боротьба», 2 книги «Христос – На-
дія світу», 33 книги «Реформація від 
часів Лютера і аж до наших днів» 
(нове видання Румунського уніону) 
та 4 книги-пояснення до пророчих 
книг Даниїла та Об’явлення «Про-
рочий світильник Господа» і ще ба-
гато інших.

Треба зазначити, що ці резуль-
тати стали можливими і завдяки 
допомоги від Румунського та Угор-
ського уніонів Церкви Адвентистів 
сьомого дня, від яких відділ на-
ціональних меншин при Західній 
конференції вчасно зміг отримати 
достатню кількість нової угорської 
літератури, таким чином ми мали 
багато нових видань, які могли за 
доступними цінами (а деякі і в по-
дарунок) запропонувати відвідува-
чам ярмарки.

Вже менше як через місяць за-
планований подібний угорський 
фестиваль у Берегівському районі, 
на якому ми також бажаємо взяти 
участь.

Роберт Біро

«Виставка здоров̀ я» на етнографічній ярмарці
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Виконуючи місію . . . . . . . . . . . .
Галина Гутей

Служіння виносної бібліотеки у Львові

Основне призначення Божої 
Церкви на землі, яке їй доручив Бог 
– це ділитись вісткою про спасіння 
з іншими людьми. В останній час 
– час розвитку нових технологій - 
вістка сповіщається через Інтернет, 
через супутниковий зв’язок та інші 
засоби. Але і сьогодні в ХХІ століт-
ті залишається актуальним метод 
сповіщення вістки через друковане 
слово. Для цього і було утвориено 
видавництво «Джерело життя», 
яке в цьому році відзначає своє 
25-річчя від часу заснування. Для 
багатьох вже відомі такі видання як 
щомісячні газети «Вічний скарб», 
«Скарбничка» та багато іншої ду-
ховної друкованої літератури. 

 Одним з методів розпов-
сюдження друкованого слова є ви-
носна бібліотека. У Львові є чотири 
громади церкви Адвентистів сьо-
мого дня і кожна з громад у своєму 
районі має виносну бібліотеку і та-
ким чином доносить Добру новину 
до жителів Львова. Ось що розпо-
відають безпосередні учасники цих 
бібліотек про свою діяльність.

 Перша громада, пресві-
тер громади Михайло Курка: «В 
першій львівській громаді одним 
із методів євангельської роботи є 
виносна бібліотека. Вже впродовж 
восьми років в центрі міста навпро-
ти університету при вході в парк 
для жителів і гостей нашого міста 
діє духовна пропозиція: ознайоми-
тись, отримати, придбати книги на 
сімейну тематику, книги про здоро-
вий спосіб життя, а також книги на 
богословську тематику, про прак-
тичне християнське життя. Кож-
ний може отримати корисні мате-
ріали і при цьому має можливість 

поспілкуватись, познайомитись з 
євангельськими істинами, вченням 
церкви і отримати запрошення від-
відати церкву АСД. Через служіння 
цієї місійної бібліотеки деякі люди 
виявили бажання приєднатись до 
адвентистської церкви. Кожен, хто 
задіяний в цьому служінні, не може 
повністю оцінити результати їх слу-
жіння, але вони твердо переконані, 
що це приносить благословення 
багатьом людям і в майбутньому 
це буде відкрито їм, а вже сьогод-
ні відчувають радість від служіння 
людям і Богові».

  А як виконує це служіння 
друга громади церква АСД міста 
Львова? Розповідає  пастор грома-
ди Олександр Московчук: «Про-
тягом останніх семи років грома-
да церква АСД Львів-2 займається 
розповсюдженням духовної літе-
ратури в найбільш людному місці 
нашого міста – неподалік від мерії, 
біля пам’ятника великого просвіти-
теля Івана Федорова. Особливим 
попитом користується література 
про здоровий спосіб життя та про 
здорове харчування. В останні 2-3 
роки громада та її актив виріши-
ли,  що потрібно крім духовної їжі 
пропагувати і здорове харчування. І 
ось з ініціативи деяких братів та се-
стер ми почали в кожну першу не-
ділю місяця роздавати безкоштов-
но бездріжджевий хліб жителям 
міста прямо біля нашої палатки. 
Маємо постійних відвідувачів, які 
незважаючи на погодні умови і свій 
вік приходять, щоб взяти не тільки 
духовний, але й тілесний хліб. Розу-
міємо, що цього, можливо, замало 
(роздаємо 35-40 хлібин), але віри-
мо, що ця праця буде благословен-
на Господом і ще багато людей та-
кож почують добру вістку від Бога і 
про Бога».

Розповідає учасник виносної бі-
бліотеки третьої Львівської грома-
ди Поліщук Юрій: «Кожної суботи 
після ранкового богослужіння біля 
громади Львів-3 діє місійна палат-
ка. Для залучення всіх членів цер-
кви створено графік чергування, 

згідно з яким в одну суботу чергує 
один клас суботньої школи. Місійна 
палатка розташовується біля цер-
кви, в місці, де її може побачити 
якомога більше людей; роздаються 
щомісячні газети, на спеціальному 
стенді знаходиться християнська 
література, яка пропонується най-
більш зацікавленим особам. Завдя-
ки регулярному служінню наразі є 
особисто зацікавлені в запропоно-
ваній літературі та газетах люди».

А ось яку інформацію надав 
пресвітер четвертої громади цер-
кви АСД у місті Львові Олександр 
Резніков: «Вже п’ятий рік поспіль 
щонеділі біля великого супер-
маркету брати та сестри четвертої 
львівської громади «Верхня горни-
ця» проводять соціально-євангель-
ську роботу, поширюючи Слово 
Боже (Нові Завіти, Біблії), духовну 
літературу, газети «Вічний скарб» і 
«Скарбничка», в холодний період 
на цьому ж місці церква зігріває 
серця людей гарячим чаєм в рам-
ках проекту «Чай від БОГА». В про-
довж цих років ми маємо немало 
постійних читачів нашої періодики. 
Дякуємо Господу за чудову можли-
вість служити людям».

Кожен член церкви може ви-
брати для себе такий напрямок 
сповіщення Євангелія, який йому 
найбільш до вподоби. Будемо 
пам’ятати слова мудрого Соло-
мона: «Все, що в силі чинити рука 
твоя, теє роби» (Екл.9,10). Нехай 
Господь благословить наших братів 
та сестер в цьому цікавому і благо-
словенному служінні. 
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Сергій Литовченко

«Vegetaria» у Мукачеві
У місті Мукачево 15 липня по 

вулиці Духновича, 39 відкрилася 
торгова точка здорового харчуван-
ня під назвою «Vegetaria».

Під час урочистості відкриття з 
привітанням звернувся Станіслав 
Дудла та оголосив про офіційний 
початок роботи закладу і перерізав 
червону стрічку.

Присутній на відкритті Сергій 
Литовченко в промові звернув ува-
гу на важливість такого магазину 
для людей, які майже всі піклують-
ся про своє здоров’я, а також поба-
жав терпіння та наполегливості в 
майбутньому.

Василь Чопик акцентував: «…
лише єдине. Хай не буде це лише 
торгова точка. Хай це буде центром 
впливу на людей в харчуванні та 
вихованні правильного життя». 
Про це і була звершена молитва.

Наприкінці усі присутні були 
запрошені на дегустацію продук-
ції здорового харчування: паштет 
з червоної сочевиці, паштет з нуту 
в поєднанні з кунжутом, морозиво 
RAW (RAW в перекладі «сирий», 
і означає, що десерти не зазнали 
термічної обробки) із замороже-
них ягід та фруктів, тістечка RAW з 
горіхів та насіння, десерт «Чиа» з 
насіння чиа, закуска пікантна з со-
євого гуляшу на шпажках, лимонад 
з м’яти та цитрусових, торт RAW та 
інші смаколики.

На питання відносно проекту 
відповідає Олександр Ганушак (за-
ступник директора):

Що це за магазин відкрився?
Магазин, який відкрився в мі-

сті Мукачево, в Західному регіоні, 
напевно, буде одним з найкращих 
магазинів такого вектору. Він буде 
пропонувати продукцію нетварин-

ного походження для вегетаріан-
ців, вегантів, також для людей, 
які мають певні проблеми зі здо-
ров’ям, цукровим діабетом, буде 
пропонувати корисні продукти для 
дітей і всіх тих, хто бажає бути здо-
ровими та вживати якісну їжу.

Хто ініціатор та засновник та-
кого проекту? 

Ініціатор проекту член церкви 
Адвентистів Сьомого дня міста Тя-
чів Дудла Станіслав Іванович.

Також відповів на питання Ста-
ніслав Іванович (засновник).

Коли у Вас виникла думка, 
мрія про заклад такого напряму?

Думка виникла 20 років тому, 
але постійно думаю про втілення 
уже два з половиною роки. Тоді і 
була дана вказівка виконавчому 
директору Олександру Ганушаку 
про пошук відповідного місця для 
магазину. За цей час знайшли при-
міщення не тільки для магазину, 
але в майбутньому для розширен-
ня діяльності: для кафе здорового 
харчування та пекарні. Всього має-
мо площу біля 100 м2.

Яка мета цього закладу, що б 
хотіли досягти?

Це добра інформаційна пло-
щадка для того, щоб доносити лю-
дям, як потрібно харчуватись, як це 
впливає на здоров’я, як уникнути 
шкідливих речей, пов’язаних з ви-
робництвом м’яса та іншого. Це 
добра територія для спілкування з 
людьми та можливість рекламува-
ти здоровий спосіб життя та нада-
вати для цього необхідні речі.

Що можна буде придбати в 
магазині? 

Дуже різнопланові товари. Ве-
гетаріанець знайде для себе необ-
хідне, веган для себе, кожна люди-

на, яка захоче вживати корисну і 
здорову їжу – вона тут знайде по-
трібне. У нас є продукти-замінни-
ки м’яса. Люди, які  не вживають 
молоко, зможуть вибрати біля 10 
видів молока: мигдальне, вівсяне, 
кокосове, фундучно-овесове, ри-
сове та інші. Є у нас делікатеси для 
дітей: різні батончики природного 
вмісту, чипси, граноли, пасти без 
фарбників, домішок та інших хіміч-
них речовин.

Ми також поспілкувалися з пер-
шими відвідувачами магазину. 

Як ви дізналися про відкриття 
магазину?

Лєна: Мене запросив Олек-
сандр Ганушак. Я зацікавлена в 
здоровому харчуванні тому що 
краще жити здоровими ніж хворі-
ти, ось чому вживаю менше пігулок 
і більше здорових продуктів. Мене 
приваблює великий вибір, великий 
асортимент, який я бачу в цьому 
магазині. Не хочеться жити та хво-
ріти, тому вибираю корисну їжу. 

Що Вас приваблює в цьому ма-
газині?

Володя: Наскільки мені відо-
мо, що подібного магазину на За-
карпатті ще немає. Дуже добрий 
дизайнерський вигляд. Це коорди-
нально новий магазин, тому що ті 
продукти, які тут можна придбати, 
ви не знайдете ні в одному магази-
ну міста Мукачево. Це натуральні 
продукти рослинного походження і 
для мешканців міста, для віруючих 
людей, які практикують піст, право-
славних, католиків, для них в цьому 
місці цілий рік пропонуються необ-
хідні продукти. Я особисто вживаю 
їх.

Фото: Анатолій Тершак
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