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Світлана Савіна

На Волині відсвяткували День слідопита

Незвичайно теплим і сонячним, 
попри непогоду, яка тривала протя-
гом тижня, була неділя 22 вересня. 
Як Божий подарунок до Дня слі-
допитів для діток Волинської і Рів-
ненької областей. Адже ще місяць 
тому був запланований з`їзд слідо-
питів цих областей. 

І ось рівно о 10 годині, по-слі-
допитському пунктуально, всі уже 
зібралися на просторій поляні по-
близу села Дачного біля Луцька. На 
зліт охоче з`їхалися учасникі клубів 

з міста Рожище, Володимира Во-
линського, Рівного, Ковеля, села 
Пожарки. Зустрілися давні табірні 
друзі.

Після шикування всі поділилися 
но команди, і кожна команда пішла 
на свою спеціалізацію, за які відпо-
відали майстри-провідники слідо-
питського служіння. Домедичну 
допомогу проводила лікар з Воло-
димира Волинського Юля Надвор-
ська. Підлітки навчилися, як надати 
домедичну допомогу в похідних 

умовах. Інша спеціалізація - розпа-
лювання вогнища з одного сірника, 
яку проводив Алік Матвіюк. Майс-
терності зав`язування вузлів навчав 
Коля Хорунжий. Новинкою зльоту 
була стрільба з лука, яку проводив 
Андрій Савін. Долати страх допо-
магав майстер-клас з переправи, 
від Ігора Надворського і Сергія Ши-
шака. 

Найсмачнішим подарунком 
стала гречана каша, проготована 
на вогні. 

Після обіду - ще один конкурс: 
який клуб найспритніше справить-
ся з розпалюванням вогнища. 

Закінчилась зустріч шикуван-
ням і врученням пам`ятних пода-
рунків переможцям. Також зро-
били анонс наступних цікавих 
зустрічей для керівників і учасників 
клубів.

Підтримуйте клубне служіння у 
своїх громадах, бо це сприяє роз-
витку духовних цінностей і здобут-
тя практичних життєвих навиків у 
підростаючого покоління. 
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Виконуючи місію. . . . . . . . . .
Сергій Литовченко

Хрещення в Ільниці
Найбільша громада Закарпаття, 

Ільниця, 21 вересня мала урочисте 
служіння, присвячене хрещенню. 
Сімь молодих людей: троє з міс-
цевої громади та четверо із села 
Бобовище побажали приєднатись 
до церкви Адвентистів сьомого дня 
через повне занурення у воду.

Служіння супроводжували му-
зичні колективи Ільницької грома-
ди: спів хору, молодіжний хор, тріо, 
гра на скрипці та фортепіано.  Осо-
бливою прикрасою лунали сурми 
духового оркестру.

З настановами до вірян звер-
нувся пастор Сергій Литовченко і, 
згадуючи хрещення етіоплянина 

(Дії. 8. 26-39), побажав усім, в тому 
числі і охрещеним, «продовжувати 
йти за Христом з радістю».

Звершував обряд пастор Олек-
сандр Мосійчук.

Хрещених привітали пастори, 
батьки та громада. Кожен з них от-
римав квіти.

У вересні у відділа національ-
них меншин Західної конференції  
знову була можливість проводи-
ти виставки здоров’я, продавати 
продукти здорового харчування а 
також українську та угорську лі-
тературу на фестивалях та ярмар-
ках, які вже вкотре організовує на 
Закарпатті угорська громадська 
організація «Про культура Субкар-
патіка» (PCS). Цього разу виставки 
були проведені у селі Середньому 
Мукачівського району та в облас-
ному центрі – місті Ужгороді. Про-
водили ці виставки працівники 
берегівського біомагазину «Едем-
ський сад», пастори Мукачівської, 
Берегівської та Дротинської громад 
та рядові члени із Виноградова та 

Берегова. У селі Середнє крім угор-
ців виставку здоров’я відвідали і 
українські жителі, також була мож-
ливість спілкуватись з представни-
ками Організації свідків. Треба зга-
дати окремо директора сільської 
бібліотеки, яка сама попросила для 
своєї бібліотеки нашу літературу.

Гарним досвідом стала виставка 
здоров’я, проведена на фестивалі 
«БерченіФест» («BercsényiFeszt»), 
організованому в Ужгородському 
замку. Нашу виставку відвідало 
багато жителів Ужгорода та при-
леглих сіл. Всі вони пройшли не 
тільки різноманітні вимірювання, 
але й придбали багато літератури, 
купували продукцію біомагазину. 
Цього разу завдяки допомозі За-
хідної конференції ми змогли при-
дбати нові прилади і проводити 
ними нові вимірювання: спіроме-
трію (визначення життєвого об‘є-
му легень) та вимірювання рівню 
цукру у крові. Особливо радісно 
було спостерігати за підлітками 
та молодими людьми, які приїха-
ли на фестиваль і проявили щире 
зацікавлення виставленими нами 

угорськими книгами. Кожен з них 
вибрав та отримав цінні книги, де-
хто придбав навіть «Христос  - надія 
світу» та «Велика боротьба». Зага-
лом на цьому заході, який тривав 
від обіду і аж до вечора, ми мали 
можливість поширити дуже багато 
літератури, близько 30 книг «Вели-
ка боротьба» українською та  угор-
ською мовами, книги про здоровий 
спосіб життя, газети та журнали. 
Також ми змогли ще краще позна-
йомитись і з організаторами цих 
ярмарок та фестивалів, молодою та 
енергійною командою організації 
«Про культура Субкарпатіка», вони 
дякували за нашу участь і запроси-
ли біомагазин та нашу команду на 
черговий, останній у цьому році, 
фестиваль у місто Хуст.

Роберт Біро

Проповідь здорового способу життя 
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Марія Власюк

Нові члени всесвітнього клубу Шукачів пригод
У першій луцькій громаді від-

мітили всесвітній День слідопита 
посвяченням нових членів клубу 
шукачів пригод. Десятеро хлопчи-
ків і дівчаток погодилися посвятити 
своє життя, щоб зорстати у Христі, 
роблячи все найкраще, тому що 
Ісус полюбив їх (як сказано в обіт-
ниці, яку вони проголосили). А 

батьки щиро їх у цьому підтримали. 
На урочистій програмі, в якій взяли 
участь дітки і їх бітьки, прозвучали 
вірші, пісні, була поставлена сценка 
проте, як Ісус хоче зростити у нашо-
му серці добрі риси характеру, а во-
рог людства цьому заважає, підсо-
вуючи свої спокуси: ігри, нездорову 
їжу, погані думки. 

Підтримати починання ново-
го клубу приїхали керівник дитя-
чого відділу Зіхадної конференції 
Світлана Савіна та керівник клубу 
слідопитів Андрій Савін. Вони по-
в`язали новим шукачам пригод 
галстуки, поривітали та вручили 
подарунок клубу. У проповіді Ан-

дрій Савін підкреслив, як важливо 
кожному розуміти, що він з`явився 
у цей світ не просто так, а Бог для 
нього має особливу ціль. 

Нехай же Господь благословить 
бажання цих діток слідувати за 
Ним.

Дитячий відділ . . . . . . . . . . . . . 

Світлана Окуневич

Вшосте стартував великий місійний проект у Луцьку

Першого вересня в Луцьку стр-
тував новий навчальний рік Центру 
розвитку дитини «Надія». Вже шо-
стий рік поспіль батьки приводять 
сюди діток, щоб вони навчилися 
не тільки читати і писати, а й щоб 
тут прищепили їм любов до Бога і 
людей. 

Новий навчальний рік розпо-
чався веселим святом. Діток зустрі-
чали звірята, для них була підготов-
лена вистава за участю вчителів і 
діток з церкви, а також веселі ігри 
на повітрі після закінчення офіцій-
ної частини.

Приємно, що з кожним роком 
кількість бажаючих привести сюди 
дітей збільшується. Це говорить 
про те, що довіра людей, які мали 
упереджене ставлення до церкви, 
зростає. Цього року маємо більше 
60 діток. Це 6 груп підготовки до 
школи та ще одна група всесторон-
нього розвитку діток чотирьох ро-
ків, яку цього року набрано впер-
ше. Тому дружній колектив вчителів 
поповнився новими посвяченими 
членами. Довелося також підготу-
вати ще один клас.

Луцька «Маленька школа» - це 
перш за все великий місійний про-
ект. Дітки тут кожного навчального 
дня чують біблійні історії, співають 
християнські пісні та моляться. Вдо-
ма вони детально розповідають 
усе, що почули і побачили у школі. 
До початку і після занять вчителі 
разом просять Божого благословін-
ня та дякують за Його провидіння. 

Адже особлива атмосфера Божої 
присутності так необхідна у відно-
синах з дітками і їх батьками. При-
ємно бачити, як Господь міняє сер-
ця і поведінку дітей. 

Для батьків організована не-
величка бібліотека християнської 
літератури, в яку пожертвевали 
книги члени церкви, і вона користу-
ється попитом. Також кожного мі-
сяця дітки отримують у подарунок 
газету «Скарбничка» та «Моя здо-
рова сім`я». Звичайно, ми не може-
мо зараз збагнути усіх результатів 
цього служіння, ми тільки сіємо, а 
Господь буде зрощувати. 

Поки ще залишається мрією 
батьків і вчителів продовжити нав-
чання діток у християнській школі. 
Є така можливість, є підтримка ке-
рівників міста і району, проте всі 
«паперові справи» вирішуються не 
так швидко, як би нам хотілося. Ми 
потребуємо вашої особливої моли-
товної підтримки, щоб розширити 
цей місійний проект до масштабів 
школи з особливим християнським 
впливом під назвою «Надія».  Адже 
Сам Господь бажає дати кожній лю-
дині живу надію в Ісусі Христі, Який 
скоро гряде.
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Вічні цінності . . . . . . . . . . . . . . . .

2 вересня в навчально-вихов-
ному комплексі «Еммануїл» міста 
Мукачево з першого дзвоника по-
чався новий навчальний рік.

Маленькі Міша та Маша були 
ведучими.

Мішка гукнув:
«…Діти ці до школи йдуть
І портфелики несуть,
Всі за партами сідають
І знання тут здобувають.
А хто йде у 1 клас – іменинники 

у нас».

В той день в перший клас пішло 
12 малят: сім хлопчиків та 5 дівча-
ток. Взагалі учнів в школі 47, та в 
садочку ще 12.

Директор школи Вилегжаніна 
Надія привітала дітей, батьків, вчи-
телів, висловила радість за першо-
класників. Викладачам побажала 
слухняних учнів, які в цьому році 
будуть навчатись по новій програмі 
«Нова українська школа», яка стар-
тувала минулого року.

Від Західної конференції Цер-
кви Адвентистів сьомого дня на 
Дені знань прибув секретар  Мико-
ла Рябенко.

Від школи першокласникам 
були вручені подарунки. Наприкін-
ці щасливі і радісні школярі відпу-
стили свої кульки в небо. Для всіх 
пролунав перший дзвоник.

Нехай щастить вам, малюки,
Ростіть розумні та сміливі.
Життя шкільного сторінки
Хай будуть сонячні й щасливі.

Сергій Литовченко

В школі «Еммануїл» почався новий навчальний рік 

22 вересня у місті Львові в парку 
культури вперше відбулося «Свято 
подяки», проведене спільними зу-
силлями протестантських церков. В 
програмі були представлені музич-
ні колективи, які створили святкову 
атмосферу та піднесений настрій. 
Також між музичними номерами 
звучали заклики та молитви пред-
ставників протестантських цер-
ков. Від імені Церкви адвентистів 
звернувся керівник Західної кон-
ференції Чопик Василь Юрійович, 
він закликав народ до досліджен-
ня Слова Божого. На завершення 

виступу була звершена молитва 
подяки за доступність та вільне 
проголошення Божого Слова. На 
«Свято подяки» також завітав мер 
міста Львова Андрій Садовий, який 
звернувся зі словами подяки до 
пасторів за організацію даного за-
ходу. Висловив подяку Богу за про-
щення, благословення в його житі 
та Божу милість до всіх нас. 

Метою «Свята подяки» було 
не лише подякувати Богу за уро-
жай, але й за сім‘ї та здоров‘я. Тому 
Церква адвентистів мала змогу 
представити виставку «П‘ять мов 

кохання», а також інформативну 
виставку здоров‘я. Кожному, хто 
проходив всі стенди, була вручена 
в подарунок книга «Надія для су-
часної сім‘ї», а також відбувся розі-
граш книги «Християнська родина» 
та «П‘ять мов кохання». Учасникам 
була надана анкета, де вони мали 
змогу залишити свої відгуки та дані 
для запрошення на наступні соці-
альні програми. Щоб привернути  
увагу,  встановили фотозону,  тому 
багато сімей мали змогу отримати 
професійне фото. Членами чоти-
рьох адвентистських громад було 
роздано багато нашої періодики 
та реклами санаторію «Барвінок», 
школи, телеканалу «Надія» та різ-
номанітних заходів, які проводить 
церква. Всі мали можливість спіль-
но подякувати Богу. При завершені 
урочистої програми виступив львів-
ський адвентистський молодіж-
ний хор «GOSPEL». Нехай нашому 
Величному Богові лине подяка не 
лише раз в рік, а й щоденно!

Віталій Мелесь

Свято подяки у Львові
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За прикладом Ісуса . . . . . . . . . .

 ІІ Всеукраїнський форум со-
ціального служіння під гаслом 
«Подаруй надію» пройшов у місті 
Новомосковську на базі санаторію 
«Гармонія». Основна мета фору-
му - ознайомитися з напрямами та 
методами соціального служіння,  
обмінятись  досвідом та розроби-
ти нові  методи соціальних про-
грам. Унікальна можливість цього 
заходу - це отримання  практичних   
навичок соціального служіння під 
час роботи різноманітних секцій: 
мова жестів (служіння нечуючим);  
програма «Наставництво» для ді-
тей-сиріт, під час якої надавався 
базовий рівень для наставника 
з підтверджуючим сертифікатом 
для подальшої роботи; робота з 

сім’ями у складних життєвих обста-
винах; служіння дорослим та дітям 
з особливими потребами. 

Представники Західної конфе-
ренції також були учасниками цьо-
го форуму: Ярчак Анатолій (керів-
ник відділу СЛОМ), Рябенко Олена, 
як керівник відділу сімейного слу-
жіння та представник НВК «Живе 
Слово» міста Львова, а також Сас 
Катерина – мама та вихователь ди-
тячого будинку сімейного типу у 
Володимирі Волинському.

Програма форуму «Подаруй 
надію» була дуже насиченою: ран-
кова молитва, натхнення з Божого 
Слова, прославлення, виступи спі-
керів,  робота в секціях, свідоцтва 
та презентації. Щодня звучав гімн, 
який був спеціально написаний од-
нією маленькою дівчинкою.

Друже, подаруй надію
Людям тим, хто у біді.
Той, хто плаче, чи хворіє,
Не знайде щастя собі.
Серце хай горить любов’ю,
Ти їм руку простягни,
До життя  з Христом нового 
Поведи, поведи.
Учнями школи «Живе Слово» з 

міста Львова були передані влас-

норуч виготовлені роботи на тру-
довому навчанні для благодійного 
ярмарку, який також був організо-
ваний на цьому форумі. Виручені 
кошти, а це 930 гривень, підуть на 
облаштування ресурсної кімнати. 
Це спеціально організований освіт-
ній простір для дітей з особливими 
потребами, які навчаються у школі 
«Живе Слово». 

Отож, давайте дарувати людям 
надію, використовуючи кожен той  
дар, яким наділив його Господь!

Олена Рябенко

“Подаруй надію”

Віталій Мелесь

Проповідь на форумі видавців

Вже 10 років поспіль у місті 
Львові восени Церква Адвентистів 
сьомого дня бере активну участь 
у форумі видавців. Цього року цей 
захід проходив з 18 по 22 вересня 
на території «Палацу Потоцьких», 
де більше тисячі різних видавництв 

України представляли та продава-
ли свою літературу. Саме у ці дні зі 
всієї України у Львів з`їзджаються 
представники  видавництв і просто 
любителі книг. Не зважаючи на те, 
що книги в електронному форматі 
заполонили світ, все ж таки друко-
вана література ще користується 
попитом.

Від нашої церкви на цій вистав-
ці були представлені книги як ви-
давництва «Джерело життя», так 
і «Источник жизни». Люди мали 
змогу ознайомитись з вісткою цер-
кви, а також придбати для себе лі-
тературу. Найбільш популярними 
виявились книги по здоров`ю, а на 

другому місці по продажу книги 
Елен Уайт із серії «Конфлікт віків». 
Приємно, що деякі люди підходять, 
і коли ти їм пропонуєш книгу, у від-
повідь звучать слова: «А в мене ця 
книга є». Зазвичай ті, які прочитали 
хоча б одну нашу книгу, купують і 
інші. Також є змога розповсюдити 
безкоштовно нашу місіонерську 
періодику, і цікаво, що є люди які , 
вже знають газету «Вічний скарб». 
Таким чином зерна Слова Божого 
сіються, і ми не знаємо коли і в кого 
вони проростуть. Адже книга, була, 
є і буде німим проповідником! 
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Катерина Цюкевич

Вечір сімейного єднання у Любомлі

12 вересня у невеличкій грома-
ді міста Любомля пройшов сімей-
ний вечір. І хоч не всі змогли бути 
присутніми, але знайшлися ті, хто 
залишив всі свої буденні справи і 
прийшли. «Я дуже переживала, як 
все пройде. Як провести вечір, щоб 
всім було цікаво»,- ділиться своїми 
враженнями керівник сімейного 
служіння. 

І ось цей вечір настав, та ті, хто 
прийшли, були якісь сумні, закло-
потані. Але дія Святого Духа зроби-
ли свою працю у серцях чоловіків 
та жінок, адже лунала проповідь 
про сімейні стосунки.

Дуже всіх вразила одна прав-
дива життєва історія від імені зятя. 
Чоловік розповідав, що коли по-
мерла його теща, то довелося до 
себе забрати тестя та ще й улюбле-
ну собаку померлої тещі.  Пес був 
смердючий, злий і незадоволений. 
Так як місця було багато у будин-
ку, то помістилися усі. Собака був 
агресивний і весь час кусав дітей, 
через  це дітям доводилось завжди 
бути вдягненими в штанах та курт-
ках,  щоб він не зміг їх вкусити. Але 
одного дня пес зовсім оскаженів, 
згодом виявилось, що він потре-
бував  перукарських послуг, адже  
щороку влітку його підстригали. 
Чоловік об’їздив усі перукарні, про-
понував великі гроші, але так як 
собака був дуже злий, ніякий перу-
кар не хотів брати його на стрижку. 
Але в одному салоні назустріч їм 
вийшла маленька худенька дівчи-
на. Не встиг чоловік відкрити рота, 
як вона погодилася взяти пса. До-

мовились, о котрій годині заїхати 
за ним.  Коли чоловік повернувся, 
то побачив дивовижну картину: на 
столі стояв шикарний пес, в якого в 
цей час зістригали шерсть на лапах. 
Як тільки пес кинув косий погляд на  
господаря, той  відразу впізнав, що 
це той самий незадоволений пес. 
Побачивши, що за собакою при-
їхали, дівчина покликала хазяїна, і 
показала йому, як чистити зуби со-
баці. Збентежений цією ситуацією, 
у чоловіка прийшов мороз по шкірі.  
Ще й зуби чистити?! 

 І він розповів дівчині про те, 
яким чином цей пес живе з ними. 
А також про те, що він виробляє. 
Уважно вислухавши, вона дала по-
раду: поговорити з собакою, як з 
людиною та пояснити, що хазяйка 
його померла. І пояснила, що пес 
робив шкоду лише по тій причині, 
бо думав, що його викрали з дому.

 Чоловік подякував молодій ді-
вчині, взяв собаку і поїхав в ту міс-
цевість, де колись  жила його теща.  
Пес забіг у хату, покрутився, відчув 
запах нежитлового приміщення і 
вибіг на подвір’я. Потім вони ра-
зом поїхали на кладовище і там 
пес поклав морду на могилу свої 
колишньої хазяйки і почав жалібно 
скулити.  Чоловік спостерігав за со-
бакою, котрий плакав, як людина. 
Після цього вони разом сіли у ма-
шину і вирушили додому. На порозі 
їх зустрічали діти, дружина та тесть, 
які не відразу впізнали собаку. Піс-
ля довгої паузи і пояснення таких 
змін, син не витримав і запитав: 
«Тато, де знаходиться та дівчина, 

у якій перукарні?»   «Для чого тобі, 
сину?» - запитав його батько. «Я 
хочу на ній одружитися. Якщо вона 
знайшла підхід до смердючого та 
злого пса,  то вона й до мене знай-
де підхід».

 Почувши цю історію, присутні 
замислилися. І дійсно кожен з нас 
може  допомогти один одному змі-
нитися у кращу сторону.  Після ду-
ховних роздумів був проведений 
конкурс між чоловіками та дружи-
нами. Зі слів лідера сімейного слу-
жіння Катерини Цюкевич, усі були 
щасливі і задоволені.  В кінці всі от-
римали  особливі цікаві подарунки: 
брелки зі сімейними фото, а також  
правила для сім’ї у гарно оформле-
них рамках. Об’єднавшись у  мо-
литвах до Бога за зміцнення сто-
сунків у сім’ї та в громаді,  присутні 
продовжили своє спілкування за 
чашечкою запашного чаю.  Ніхто не 
хотів розходитися, а тому домови-
лися хоча б раз у квартал проводи-
ти таке служіння.
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