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Галина Гутей

110 років проголошення євангельської вістки у Львові

26 жовтня зал Будинку молитви 
першої Львівської громади церкви 
Адвентистів сьомого дня був пере-
повнений. Всі чотири громади, які 
існують у Львові, зібрались разом, 
щоб подякувати Богу та відзначи-
ти 110 років з часу проголошення 
євангельської вістки в місті. В цей 
день на служінні об’єднались ми-
нуле і сьогодення. Пастором Ва-
лентином Шевчуком була проведе-
на велика робота по встановленню 
правдивих історичних даних про 
історію церкви в місті Львові. І на 
основі цієї праці був зроблений ві-
деофільм про проповідь євангель-
ської вістки і розвиток церкви. Всі 
бажаючі можуть подивитись цей 
фільм на Youtube-каналі грома-
ди Львів-1 (https://www.youtube.
com/c/АСДЛьвів1), а також там 
можна проглянути урочисте слу-
жіння.

Було багато гостей зі Львова 
а також області та всієї Західної 
конференції. Був присутній керів-

ник церкви Адвентистів сьомого 
дня в Україні Носов Станіслав. Він 
звернувся з вітальним словом, як 
до дітей (розповів дитячу історію),  
так і до всіх присутніх, дякуючи за 
милість Божу і за пережитий час. 
Серед гостей був присутнім дирек-
тор Західного регіонального центру 
Українського біблійного товари-
ства Войтович Віталій. І від імені 
Біблійного товариства він для всієї 
громади зробив особливий симво-
лічний подарунок – 110 Біблій для 
місійної роботи. Особливим гостем 
також на цьому служінні був місь-
кий голова Львова Садовий Андрій. 
Він звернувся до всіх присутніх із 
закликом, щоб ми, як громадяни 
своєї країни, все робили якнайкра-
ще, що буде свідчити про наш па-
тріотизм. І за багаторічне служіння 
в Церкві і на добро людям він на-
городив місцевим знаком подяки 
монетою короля Данила двох пас-
торів-ветеранів: Жукалюка Миколу 
та Бабича Івана. Керівник церкви в 

Західній конференції Чопик Василь 
звершив молитву благословення за 
владу, за місто і  за голову міста.

 І ось настав особливий мо-
мент, коли ветеранів церкви (а до 
цього списку входили люди, які 
вже більше як 50 років є членами 
церкви і постійно залишались вір-
ними Богу у своєму житті) запро-
сили вийти на сцену. Але, на жаль, 
не всі ветерани по стану здоров’я 
змогли бути присутніми на цьому 
служінні, адже багатьом з них вже 
давно за 80. Їх життя - це приклад 
для сучасних християн. Не зважа-
ючи на великі труднощі, які випа-
ли на їх долю за часу войовничого 
атеїзму, вони залишались вірними 
Богу. Кожному ветерану вручили 
невеликий подарунок. На закінчен-
ня цього служіння була звершена 
особлива молитва за цих людей 

 Варто відмітити, що зга-
дуючи історію церкви, всі присут-
ні могли побачити, що в церкви є 
майбутнє. Все служіння супрово-
джував спів молодіжного хору За-
хідної конференції, що налічував 
близько 60 осіб.

Для всіх присутніх було приго-
товлено смачний обід. Гості не по-
спішали розходитись, а мали мож-
ливість поспілкуватись і розказати 
свої досвіди, як Бог привів їх в цю 
церкву і дарував їм спасіння в Ісусі 
Христі. Залишали територію Дому 
молитви люди переповненими ра-
дістю і подякою Богу.
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Життя церкви. . . . . . . . . . . . .
Міла Крічфалушій

Єврейські традиції у Добрянській громаді

Більшість єврейських традицій 
беруть свій початок від прямих вка-
зівок Бога: Йом-Кіпур (День споку-
ти), Суккот (День подяки) та Песах 
(звільнення від Єгипетського раб-
ства). Одне із таких єврейських свят 
спробували відтворити і віряни До-
брянської громади (Закарпаття) в 
інтерактивному театралізованому 
дійстві, аби відчути подих історії 
старозавітних часів.

Сцена 1: Єврейська родина ви-
рушає до Єрусалиму на свято Сук-
кот, яке тривало 7 днів.

Євреї особливу увагу приділя-
ють вихованню дітей, тому по до-
розі в Єрусалим батько та мати роз-
повідають своєму 12-річному сину 
про традиції святкування Суккот: 
про те, як будувати сукку (намет) 
із гілок дерев, про те, як приймати 
гостей, а головне - це не забувати 
про ті діяння Адоная, які Він робив 
колись для Свого народу і продов-
жує робити це і нині.

Сцена 2. Сімейство Бейнаро-
вич прибуло до святого граду, де 
їх радо зустріли сини і дочки Бога 
Всевишнього.

Сцена 3. Сімейна молитва у на-
меті.

Ще одна традиція святкування 
- 4 рослини: Адас, Арава, Лулав і 
Етрог.

Під час молитви євреї об‘єдну-
ють всі чотири види рослин разом, 
що символізуює різні типи людей 
і тільки так можна виконати запо-
відь арба мінім. Під час ранкових 
молитовних зібрань кожен бере в 
руки гілку фінікової пальми (Лула), 

дві гілки річковий верби (Аравот), 
три гілки мирта (оливи)(адас) і ци-
трусовий плід (етрог). Ці рослини 
призначені для благословення і 
символізують єдність єврейського 
народу. Ними потрясають на різні 
сторони і проголошують благосло-
вення на Ізраїльський народ. Ця 
заповідь про чотири рослини нага-
дує євреям про те, що тільки об‘єд-
нуючись разом - вони сила, з якою 
не зможе впоратися ніяке зло. Але 
для цього всі євреї повинні бути ра-
зом, повинні любити один одного, 
допомагати один одному, бажати 
один одному добра і робити все 
для цього. Саме тому євреї в усьо-
му світі підтримують один одного, 
як одна велика сім‘я.

Сцена 4. Загальні читання мо-
литви. 

Під час святкування Суккот єв-
реї мали спеціальні служби, на які 
скликав народ звук рогу. Так під 
час свята вони виголошували різні 
молитви. Одна з таких святкових 
молитов - “Аміда”, де урочисто і 
привселюдно дякували Яхве за 
блага, якими Він їх наділяє.

Сцена 5. Єврейські посиденьки 
у наметах.

Саме свято жнив, чи Суккот, як 
його називають євреї, відзначалося 
неабиякими веселощами. Єврей-
ські святкування не мислимі без 
милозвучної, часом плакучої, а ча-
сом радісної музики: “на-на-най, 
на-на-на-на-най”, “Шалом”, - саме 
так гучно та весело євреї святкува-
ли свято Суккот в своїх наметах на-
повнених гостями.

Увечері після веселих розмов, 
коли євреї лягали спати у наметах, 
які, до речі, були не дуже високими 
з гілок пальмових дерев, між яки-
ми обов’язково були щілини, щоб 
крізь них вночі кожен єврей: (до-
рослий і малий) міг бачити небо, 
зірки і згадувати той час, коли Бог 
проводив ізраїльський народ че-
рез пустелю, творив дива з водою, 
їжею та одягом. І цей Бог сьогодні 
сильний робити чудо для кожної 
людини.

Головна мета свята - показати 
Бога в традиціях єврейського на-
роду. Адже Бог обрав незначний, 
малочисельний єврейський народ 
і зробив його особливим, загаль-
новизнаним і помножив його, як 
морський пісок. Звеличив, його 
над усіма народами. Бог хотів, щоб 
вони були народом, що слухають і  
виконують Його заповіді. А голов-
не - людьми відданими Йому всім 
серцем.

Але єврейський народ не ви-
конав покладеної на нього місії, 
а найгірше - не прийняли Месію, 
в Якому спасіння стало однаково 
досяжним всім народам. Сьогодні 
Божий обраний народ - це спільно-
та віруючих, які виконують заповіді 
Божі і вірять у спасаючу кров Ісуса 
Христа. Однак обранність значить 
місію, яку повинен виконати ко-
жен християнин - своїм життям 
стати благословенням для інших, 
вказувати дорогу до спасіння, до 
вічності, до неба. Виконати місію 
особливого народу. Адже час жнив 
настав.
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Анастасія Кушнарьова

У луцькій громаді «Ковчег» пройшов тиждень сім̀ ї
Вересень видався у громаді 

«Ковчег» міста Луцьк плідним на 
цікаві події та сконцентрованим на 
сімейних цінностях. Осінь почалася 
із благословення діток: першачків 
та студентів поблагословили на но-
вий навчальний рік, аби навчання 
давалось весело, легко і, найважли-
віше, під Господнім керівництвом. 
Після цього сімейний відділ цер-
кви організував «Вечір-побачення» 
для сімейних пар. Запрошені були 
виключно подружжя і обов’язково 
без дітей, аби знову відчути ту ро-
мантику і трепет перших побачень 
та перших днів сімейного життя.

«Вечір був наповнений ціка-
вими конкурсами та пройшов ро-
мантично і весело, ми дізналися 

неймовірні історії кохання один 
одного, поспілкувалися на важли-
ві питання в сім’ї, пройшли тести 
на ефективність спілкування в на-
шій сім’ї, насміялися на конкурсах, 
малювали, зізнавалися в коханні, 
складали креативні компліменти, 
куштували фрукти та ще й отрима-
ли завдання на тиждень. А в кінці 
зробили знімки на фотозоні», роз-
казує - Валентина Куриляк, орга-
нізаторка, член сімейного відділу 
громади «Ковчег».

«Дуже подобаються сімейні 
тижні, побільше б таких, сімейна 
атмосфера, різні люди відкрива-
ються, об’єднуються, це зближує 
сімейних членів церкви» - ділиться 
враженнями Оксана Лотиш, керів-
ник молоді громади «Ковчег».

«Вечір дуже сподобався. Най-
більше вразила атмосфера. Ми на-
віть трішки помолоділи», - Ніна Ше-
кель, член громади «Ковчег».

Окрім того, саме у вересні до 
церкви на благословення привели 
своїх немовлят два молодих по-
дружжя. Сім’я Антонюків (Марина 

та Володимир) та сім’я Самойлових 
(Анна та Давид) принесли до Бога 
первенців: Мішель та Еммануїла. 
Молоді батьки пообіцяли перед 
усією громадою навчати своїх ді-
тей Божому слову, виховувати їх у 
любові та християнських цінностях. 
Тож церква Адвентистів сьомого 
дня та громада «Ковчег» зокрема 
поповнилася двома маленькими 
прихожанами на радість батькам 
та Богу. Також звучали багато про-
повідей на тему сім’ї від місцевого 
пастора Ігора Куриляка, його дру-
жини Валентини та Надії Антонюк. 
Сподіваємося, зимові місяці також 
принесуть для всіх немало приєм-
них моментів та цікавих історій.

Сімейні цінності . . . . . . . . . . . . . 

Мирослав Канцемал

Діти будуть здоровими
29 вересня у місті Володимирі 

Волинському відбулась пізнаваль-
но–розважальна програма для ді-
тей та підлітків «Країна здоров’я». 
Організації та проведенню заходу 
посприяли міська рада та студен-
ти–волонтери Володимир–Волин-
ського педагогічного коледжу ім. 
А.Ю. Кримського.

Насичено, цікаво, змістовно і 
весело діти провели час на свіжому 
повітрі у мальовничому міському 
парку, де на них чекали цікаві ігри, 

естафети та вісім тематичних стан-
цій: сонце, чисте повітря, здорове 
харчування, фізичні вправи, вода, 
стримання від шкідливих звичок, 
відпочинок, довіра Богові - 8 факто-
рів, які є важливими для зміцнення 
та підтримки здоров’я.

Окремі локації були облаштова-
ні батутом, канатною переправою, 
парашутом, великими бульбашка-
ми, лабіринтом. Все це створювало 
атмосферу радості та задоволення 
серед дітей.

Одним із яскравих досвідів у 
проведенні заходу було те, що, 
не зважаючи на різке похолодан-
ня напередодні та несприятливий 
прогноз погоди, Бог звершив чудо, 
відповівши на молитви громади: 
у день проведення програми дощ 
припинився, засяяло сонце, тому 

програма відбулася у найкращих 
умовах.

По завершенні програми при-
ємною несподіванкою для дітей 
став розіграш призів від спонсорів 
програми «Країна здоров’я» - за-
соби особистої гігієни, м’ячі. А су-
перпризом став велосипед, який 
виграв п’ятикласник міської оди-
надцятирічки Алєксандров Роман. 
Дитячій радості не було меж, адже 
хлопчина так мріяв про нього!
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Вічні цінності . . . . . . . . . . . . . . . .

Свято Подяки, ініціаторами яко-
го виступила Церква адвентистів 
сьомого дня, відбулося у Палаці 
культури міста Луцька.

Перша частина Свята розпо-
чалася на Театральному майдані 
міста, де виступали духові орке-
стри. Також проходила «Виставка 
здоров`я» і були представлені інші 
відділи церкви. Члени клубу шука-
чів пригод та слідопитів організу-
вали програму, де всі охочі могли 
познайомися із роботою клубів, 
посидітти в палатці та скуштува-
ти свіжозварений чай з печивом, 

яке приготували і роздавали діти. 
Також перехожі дітки могли спро-
бували свої сили як художники, 
взявши участь у безкоштовному 
майстеркласі. Також тут можна 
було покуштувати та придбати ви-
роби з меду, продукти здорового 
харчування.

Урочиста частина свята розпо-
чалася з молитви «Отче наш», яку 
виконав хор Луцької громади Цер-
кви Адвентистів сьомого дня. Після 
цього на сцену виходили пастори 
адвентистських громад районів 
Волинської області. В руках вони 
тримали символічні букети, які за-
лишали на сцені разом з подякую 
Богу за все, що ми маємо. Між щи-
рими словами подяки зі сцени лу-
нала чудова музика, яку виконува-
ли солісти та колективи («Небесні 

нотки», «Ковчег», «NotaHeaven», 
«ETERNITY» та інші).

Серед почесних гостей свята 
був присутній і секретар Луцької 
міської ради, тимчасовий вико-
нувач обов’язків міського голови 
Григорій Пустовіт. Він подякував 
Богу за можливість бути тут. Також 
Григорій Пустовіт подякував при-
сутнім, організаторам та артистам, 
які подарували прекрасне свято, а 
також усім, хто своїми молитвами 
робить наші душі затишнішими. За-
вершився концерт Молитвою Бла-
гословення.

Кожної осені на базі відпочинку 
«Барвінок» проходить духовно-оз-
доровча програма. Цієї осені мав 
проводити її євангелист із Мекси-
ки. Однак, за десять днів до почат-
ку посольство відмовило надати 
візу, не давши пояснення причини 
відмови. Але в Бога ніколи не буває 
безвихідних ситуацій. Саме на цей 
місяць, уже в 26 раз, був заплано-
ваний приїзд євангелиста із Канади 
Віктора Гіла в Україну. Хоча були 
інші плани та заходи з його участю, 
та Віктор Гіл погодився провести 
дану програму. 

Цього разу, як ніколи, багато 
людей, які були зареєстровані, в 

останній момент по тим чи іншим 
причинам відмовились. Вже в ос-
танні дні перед заїздом було надіс-
лано заклик здійснювати пошуки 
людей на оздоровчо-духовну про-
граму в Барвінок. І за три дні до 
програми такі пастори як Волошин, 
Поліщук, Бабій зареєстрували ще 
нових людей. Але, на жаль, ще не 
всі місця були зайняті і це викли-
кало хвилювання, чим закінчиться 
євангелізація?

Однак, не зважаючи на всі не-
гаразди, з Божою допомогою, 
програма пройшла успішно. При 
першому заклику посвятити життя 
Богу і укласти з Ним заповіт, в по-
неділок, відгукнулось двоє людей. 
А в п‘ятницю перед вечором ще 
одна жіночка сказала, що також 
прийняла рішення завтра охрести-
тись. Оскільки все, що вона почула 
за ці дні, дуже її вразило.  «Навряд 
чи я знайду ще якусь церкву, яка б 
притримувалась всіх істин, про які 
я почула», - сказала вона. Після ве-

чірньої програми був ще один за-
клик до хрешення, і по завершені, 
залишився ще один чоловік, який 
виявив бажання укласти Завіт з Бо-
гом.

Цікаво, що ці четверо людей 
були всі ті, хто був запрошений в ос-
танні дні перед заїздом. Таким чи-
ном, в суботу програма закінчилась 
урочистим служінням хрещення. 
Четверо щирих душ приєднались 
до Божої церкви через хрещення, 
і одна прийняла рішення приєдна-
тися через визнання віри в громаді, 
яку вона відвідує.

Дух Святий продувжує торка-
тись людських сердець і спонука-
ти їх своє життя віддати Господу. 
Слава Йому за це! І подяка за таких 
посвячених, щирих євангелистів, як 
Віктор Гіл. 

Наступна програма в Барвінку 
буде з 12 по 22 лютого 2020 року. 
Будьмо в пошуках людей для Хри-
ста, щоб разом пережити досвід 
навернення нових душ до Нього.

Віталій Мелесь 

Євангельська програма у “Барвінку”

Незабутнє Свято подяки відбулося у Луцьку
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За прикладом Ісуса . . . . . . . . . .

 За ініціативи викладачів Львів-
ського обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти на 
базі приватної школи “Живе Сло-
во” 23 жовтня 2019 року відбувся 
семінар для методистів та вчителів 

географії. Затишна зала Західного 
регіонального Українського біблій-
ного товариства вмістила 38 осіб 
з районів та міст Львівщини.  З ві-
тальними словами до присутніх 
звернулися організатори заходу, 
викладачі Орислава Турчинська 
та Зінкевич Мирослав. Творчим 
доробком ділилася переможець 
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
«Вчитель року»-2019 Мозіль Оле-
на, також заслухали Поліщук Ан-
желу та Уляну Конанець, котрі були 

номіновані дипломами лауреатів 
цього ж конкурсу. По завершенню 
засідання поважні гості та діти мо-
лодших класів дивилися лялькову 
виставу “Перлинка”, підготовлену 
п’ятикласниками.

Олена Рябенко

Семінар учителів Львівщини у «Живому Слові»

Литовченко Сергій

Благодійний ярмарок до Дня подяки
24 жовтня на території школи 

«Еммануїл» відбулась благодійна 
ярмарка, організована педагогіч-
ною радою з метою допомоги он-
кохворій вчительці Наталці Крюко-
вій.

Щоб задум здійснився, зроби-
ли оголошення в вайбергрупі «Ем-
мануїл», дітям розповіли, пропо-
нуючи зібрати, виготовити, купити 

солодощі, іграшки та інше, а потім 
продавати.

Діти самі визначали ціну а до-
рослі допомагали в цьому і пропо-
нували в межах розумного.

Були запрошені учні зі школи 
-інтернат для слабозорих з метою 
залучення їх до цієї події. Також за-
просили дві групи учнів 10-ї школи, 
які прийшли в гості і купували речі 

та вносили свій благодійний вне-
сок.

Був також внесок від міжнарод-
ного фонду «Neeka», які дали бага-
то іграшок і їх дуже швидко розку-
пили.

Також продавали ляльки, су-
мочки-косметички,  виготовленні 
самою Наталкою.

Зібрали біля 7 000гривень.

21 вересня 
в громаді мі-
ста Володимир 
В о л и н с ь к и й 
відбулося уро-
чисте служіння 
хрещення. Ще 
раз свою ефек-
тивність у спра-
ві євангелизму 

довів метод дружнього євангелиз-
му. Гуч Любов, вивчаючи біблійні 
уроки із зацікавленими, поступово 
допомогла прийти до найважливі-
шого рішення в житті Чиж Тетяні. 
На жаль, сама «духовна настав-
ниця» не змогла бути присутня на 
урочистому таєнстві, проте вся цер-
ква розділила та відчула радість 
неба за ще одну сестричку і Господі.

Мирослав Канцемал

Хрещення у Володимирі Волинському
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Виконуючи місію . . . . . . . . . .
Тетяна Васильчук

«Вже брами літа зачиняє осінь...»
Ми ще не встигли як слід на-

солодитись літніми днями, як уже 
осінь невблаганно вступила у свої 
права.

Про цю чудову пору року мож-
на розповідати багато, але найкра-
ще її красу змалювали мовою пое-
зії, музики та пензля, тисячі поетів, 
композиторів та  художників.

Саме осені в нашій країні при-
свячені багато свят, прикмет та при-
слів’ів. О цій порі у кожній селян-
ській оселі є достаток. Люди вдячні 
Богові за цю золоту пору, та за всі 
дари, якими Він її наділив.

Так, 5 жовтня громада села 
Сівки разом із односельчанами на 
святковому богослужінні дякували 
Богові за благословення весняної і 
літньої праці та за щедрі дари, які 
зібрали восени.

Приміщення Дому молитви 
оформили в осінньому стилі. Вста-
новили макети із дерев із зеленим, 
жовтим та червоним листям, ство-
рили атмосферу осінньої природи 

в залі. Декорації із квітів та живі 
натюрморти із овочів та фруктів 
надали приміщенню особливої 
святковості. Справжньою окрасою 
столу був коровай, а поряд - Біблія, 
як композиція хліба фізичного і ду-
ховного, без якого неможливе жит-
тя людини.

На святі звучали вітальні слова, 
вірші та молитви подяки, музика 
та спів, що прославляли Бога. По-
радували слухачів виступи дітей, 
особливо їх сценки, в яких через 
образи колосків, фруктів та овочів 
розповідались повчальні історії.

Темі осені була присвячена 
проповідь пастора церкви Василя 
Миколайовича Салівончика. Осінь 
- ідеальний час для спостережень, 
творчості та пізнання. Спостеріга-
ючи за явищами природи восени, 
аналізуючи їх, розкрив у пропо-
відді взаємозвязок фізичного яви-
ща - осінь в природі, та духовного 
- «осінь» у житті людини та суспіль-
ства, світу. «Осінь» у житті людини, 

це пора не тільки духовної зрілості, 
але і підсумок життя, аналогічний 
цій порі у природі, за щедрістю да-
рів, здобутків та плодів. Адже, «що 
людина посіє, те й пожне». А вста-
новлений Богом колообіг в приро-
ді, проектується на людське життя 
і свідкує про неминучість краху іс-
нуючого суспільства. І знову «що 
посіяли, те пожнемо».

 «Але завжди залишається на-
дія. Весна воскресіння, хліб життя 
- Ісус, обітниці Божі, нове небо та 
нова земля для тих хто вірує», - ска-
зав на завершення пастор.

І звичайно, на закінчення не 
обійшлося без частування корова-
єм з різною випічкою та фруктами.

Говорять, що осінь - це смуток, 
дощі та похмура погода, - не вірте!

Осінь по-своєму прекрасна і 
приваблива пора. Вона надає душі- 
щедрості, а серцю - тепла...
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Остання сторінка . . . . . . . . . . . .
Діана Шевчук

«Лось чи лосось. Перезавантаження»

Оригінальна молодіжна програма, яка проходи-
ла протягом чотирьох вікендів (з 1 по 31 листопада) 
у Луцьку щоразу збирала повен зал слухачів. Молоді 
люди разом з харизматичними спікерами (Максимом 
Крупським, Сергієм Степанюком, Владиславом Зубко-
вим та Сергієм Антонюком) роздумували над важли-
вими темами, а потім спілкувалися за чашкою чаю.

Своїми враженнями про цей проект діляться учас-
ники програми:

Матвій (17 років): «Неперевершена атмосфера. Це 
дуже вплинуло на емоції, усі були під добрим вражен-
ням. Якщо людина пропустила зустріч або прийшла 
вперше, вона все рівно була в ракурсі усього. Вона не 
відчувала якогось стану дискомфорту. Сподобалися 
також заклики спікерів. Заклик змінити себе, зробити 
життя кращим»

Вероніка (14 років): «Хотілося б побільше таких ве-
чорів».

Яка думка запам`яталася найбільше?
Поліна (17 років): «Всі ми себе жаліємо, не хочемо 

розвиватися, а розвиватися потрібно, бо у кожного є 
абсолютно всі можливості, щоб бути успішним, щасли-
вим. Проте ми їх просто не використовуємо»

Ервін (21 рік): «У нас достатньо можливостей, не 
дивлячись на це, ми часто їх не використовуємо»

Христя (16 років): «Тема про супер-героїв найбіль-
ше сподобалася, і те, що Ісус є нашим супер-героєм: 
Він помер за нас».

Аліна (11 років): «Про любов до себе найбільше 
вразила тема, що треба любити себе, але не жаліти»

Денис (17 років): «Всі теми були дуже цікавими. 
Також сьогоднішня тема, про те, що треба мінятися, 
бо я дуже довго до цього йшов, думав про це, що тре-
ба щось міняти. Цей вечір по особливому вплинув на 
мене»


