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Лідія Співак

Грандіозне свято прославлення у Рівному
Як каже народна мудрість: 

«Музика – це мистецтво мислити 
звуками». Ще спочатку створення 
світу людство мало змогу чути та 
насолоджуватися різними звука-
ми, які лунали довкола. Спів птахів, 
шелест листя, дзюрчання струмків, 
свист вітру, шум дощу. А згодом й 
самі люди почали наспівувати ме-
лодії, писати пісні та майструвати 
різні музичні інструменти.

Всім нам давно відомо, що 
музика – феноменальне явище. ЇЇ 
взаємодії з людиною надзвичайні. 
Мелодичні звуки творять диво – в 
людині прокидається піднесеність 
та особливе натхнення, змінюєть-
ся стан, настрій. Музика панує над 
кожними емоціями, а емоції пере-
магають навіть фізичний біль. 

Всім Рівнянам неабияк пота-
ланило, адже вони стали свідками 
грандіозної події, яка відбулася в 

місті 14 грудня в Залі камерної та 
органної музики Рівненської облас-
ної філармонії. До нас завітали Lviv 
Gospel Choir та ZK Orchestra з уро-
чистою програмою «Подарунок з 
небес». Виступ розпочався о 18:00 
і тривав дві години. Під час програ-
ми звучали сучасні та класичні тво-
ри різних відомих композиторів. В 
програмі брали участь солісти Ігор 
Грінченко, Марко Швайковський, 
Валерія Кулініч, Катерина Каращук, 
Михайло Іващенко, Ріта Ткаченко, 
Орислава Швайковська та Дарина 
Кучер. Диригували хором та орке-
стром Петро та Марко Швайков-
ські, Борис Антонюк, Манік Анаста-
сія. 

Також зі словом звернувся Ві-
талій Мелесь та закликав слухачів 
знайти місце у своєму серці для Ісу-
са Христа.

Хвала, слава та поклоніння на-
шому Господеві за даровані Ним 
дари та таланти. Зал був перепов-
нений слухачами, панувала осо-
блива атмосфера, яка об’єднала 
всіх навколо унікального, музично-
го мистецтва. Подяка всім органі-
заторам та музикантам даного дій-
ства. Ця подія закарбується в нашій 
пам’яті та серцях. 

І на останок хочеться проци-
тувати слова псалмиста Давида, 
які записані в Біблії, Псалом 33:1-
4 «Співайте із радістю, праведні в 
Господі, бо щирим лицює хвала! 
Хваліть Господа гуслами, співай-
те Йому з десятиструнною арфою, 
заспівайте Йому нову пісню, гарно 
заграйте Йому з гуком сурем, бо 
щире Господнєє слово, і кожен чин 
Його вірний!».
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дитячий відділ. . . . . . . . . . . .
Світлана Савіна

Гортаючи листки календаря

Гортаємо останні листки ка-
лендаря 2019 року, подумки звер-
таємося до початку року, коли з 
молитвами планували дитяче слу-
жіння в нашій конференції. За ціль 
ставили духовне зміцнення дітей та 
підлітків. Тому і всі заходи, які про-
водилися, прививали підростаючо-
му поколінню вічні цінності, допо-
магали робити правильний вибір. 

Цьогорічний фестиваль «Ми є 
родина у Христі» пройшов у всіх об-
ластях Західної конференції. Бабуся 
Орися з дідусем Іваном заздалегідь 
надіслали запрошення на фести-
валь у всі громади. А коли з`їхалися 
діти, то розповідали їм про христи-
янський родовід. Гості розповідали 
про життя біблійних персонажів, 
співали для слави Божої. Хотілося, 
щоб діти не тільки гарно провели 
час, але і навчилися піклуватися 
про потреби інших. Було запропо-
новано провести ярмарку, а виру-
чені кошти спрямувати на лікуван-
ня хворого хлопчика Гліба.

Використовували і час шкільних 
канікул для проведення канікуляр-
них шкіл. Діти запрошували своїх 
однокласників, сусідів до Молитов-
них будинків, щоб разом послуха-
ти біблійні історіі, відвідати різно-
манітні майстер-класи. Більше 20 
громад гостинно приймали  нових 
відвідувачів. Хочеться, щоб в на-
ступному році кожна громада, як 
місійний проект, організувала кані-
кулярну школу.

Літній період  є найгарячішим 
для дитячих служителів, бо саме 
тоді проходить багато таборів. Діти 
цього року могли чудово провести 
час в таборах «Дружболандія», 
«Щасливе місто», «Друзі Ісуса», 
«Щаслива зірка», «Скайленд». 
Ефективність табірного служіння 
неоціненно велика. Діти з різних 
міст та сіл здружуються, разом пі-
знають Бога, вчаться за допомогою 
наставників долати страхи, при-
ймати вірні рішення.

Пройшовши «табірний вік», 
підлітки йдуть у молодь. А це вже 

інша пора. Тут і відповідальності 
вже треба більше, і розуміння жит-
тя серйознішає. Щоб підтримати 
15-16-річних, було створене нав-
чання для лідерів «Форвардтім». В 
цьому році до цієї програми приєд-
налося 23 дівчат та хлопців. Разом 
у цьому проекті - 40 студентів. В 
травні був випуск перших форвар-
дів. Багато з них служили в літніх 
таборах.

В кожній громаді є команда по-
свячених сестер, які проводять ди-
тячу суботню школу, організовують 
урочисті програми. Щоб підтрима-
ти якісніше викладання біблійних 
уроків для дітей, у листопаді-грудні 
було проведено обласні тренінги 
для вчителів. Відвідали навчання 
130 людей. 

В новому 2020 році бажаємо 
усім духовного бачення, здорово-
го судження, більшої праці і посвя-
чення для дітей та підлітків в наших 
громадах. Нині благодатний час, 
але завжди так не буде.
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Андрій Савін

«Духовний мед» для молоді
З 13 по 15 грудня у «Віллі Медо-

вій», що у селі Східниця Львівської 
області, зібралися підлітки для нав-
чання лідерству у своїх громадах. 
Вже другий рік з цією метою діє 
програма «Forward team» .

Цього разу 27 молодих людей 
першого та другого курсу зустрі-
лися біля каміну на початку субот-
нього дня. Цікаві біблійні роздуми, 
спів та дружня атмосфера додава-

ла цьому вечору особливих фарб та 
приємних емоцій.

Суботній ранок приніс ще біль-
ше духовного заряду. Спочатку Су-
ботня школа в півтори години, а 
потім проповідь Андрія Савіна про 
духовний хліб і шоколад дали бага-
то інформації для роздумів під час 
спільного обіду та прогулянки до 
мінерального джерела. Кожен міг 
задати свої запитання і поділитися 
тим, що приходило на думку. Такий 
формат суботніх служінь гарно був 
доповнений темами по лідерству.

Світлана Савіна провела семі-
нар «Як бути наставником в табо-
рі?», Денис Снетков: «Місія Цер-
кви», Андрій Савін: «Риторика», 
«Доктрини Церкви», «Принципи та 
методи вивчення Біблії» та інші.

Кожен був задіяний в обгово-
ренні запропонованих тем та по-
шуках відповідей на питання. Учас-
ники мали можливість представити 
своє бачення християнського лі-
дерства і обгрунтувати, чому саме 
так вони його уявляють.

І, звичайно, можна було посмі-
ятися, подивитися разом гарний 
фільм, і просто провести чудово 
час.

Молодіжний відділ . . . . . . . . . . 

Андрій Савін

Рік слідопитів у Західній конференції
Хто в дитинстві не мріяв про 

пригоди, подорожі та нові відкрит-
тя? Кожен підліток - це мрійник. 
Але з кожним роком втілення мрій 
про пригоди все більше перено-
ситься у комп`ютери та гаджети. 
Саме для того, щоб підлітки могли 
втілювати свої мрії про пригоди та 
дослідження, вивчати природу та 
Біблію і фізично розвиватися, був 
створений клуб «Слідопит». 

Втілюючи цю мету, цього року 
знову був проведений зимовий зліт 
слідопитів, який зібрав підлітків та 
інструкторів з різних областей на-
шої конференції. Будівництво та 
ночівля в сніжних сховищах, нав-
чання базовим навичкам альпініз-
му та виживання в екстримальних 
умовах, принципи християнства у 

несприятливих умовах і романтика 
мандрів, - це неповний список того, 
що отримали усі учасники зльоту. 
Саме споглядаючи велич та красу 
Божого творіння, у багатьох з`яв-
ляються духовні питання і ввечері 
біля багаття про це можна поспіл-
куватися і помолитися під неймо-
вірним зоряним небом.

Також вже традиційно цього 
року інструктори та наставники 
клубів пройшли практичні та теоре-
тичні навчання на одноденних се-
мінарах по областям і на триденних 
майстер-класах на санаторії «Бар-
вінок». Рафтинг, скалолазіння, до-
медична допомога, орієнтування у 
лісі, мотузкові переправи, духовні 
уроки з Писання, базові знання про 
клубне служіння і програма май-
стер-провідник - це те, чому навчи-
лися за цей рік наші лідери клубів. 
А родзинкою практичних навчань 
цього року, звичайно, став навчаль-
ний зліт по спелеології на Закарпат-
ті. Саме в рамках цього навчання 
учасники змогли відвідати дві різ-

нопланові печери, побачити те, що 
відкрите тільки для найсміливіших. 

Цей рік запам`ятався також 
відновленням слідопитського та-
бору. Цього року він проходив у 
мальовничому куточку Закарпаття 
на Тячівщині. Табір був наповнений 
різноманітними спеціалізаціями та 
пригодами. Діти кожен день отри-
мували нові навички і закріплюва-
ли вже здобуті. Мали можливіть 
мандрувати і спускатися зі скелі, 
підкорювати скеледром і проходи-
ти цікаві етапи в іграх, духовно на-
сичуватися ранковими та вечірніми 
служіннями і, звісно, завести собі 
велику кількість нових друзів.

Звичайно, це не все, що від-
бувалося в клубному служінні за 
цей рік, але з впевненністю можна 
сказати: Слава Богу за усі здійснені 
заходи, за охорону, за посвячених 
братів та сестер, які докладали ве-
личезні зусилля, щоб наповнити 
життя дітей пригодами, що відкри-
вають характер Бога та навчають їх 
наслідувати Його характер.
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Вічні цінності . . . . . . . . . . . . . . . .

30 листопада в Підгаєцькій 
громаді проходив семінар по Духу 
Пророцтва. Проводив семінар Мат-
війчук Михайло, який є координа-
тором духовної історичної спадщи-
ни Церкви Адвентистів сьомого дня 
в Західній конференції. Увага була 
акцентована на питаннях щодо 
господньої вісниці Елен Уайт. Чле-
ни церкви, що з великою увагою і 
трепетом відносяться до рекомен-

дацій щодо духовного і фізичного 
здоров’я, отримали від семінару 
справжню насолоду.

Були і музичні виступи – сла-
вили Господа своїм співом молоді 
брати і сестри громади. Особливе 
пожвавлення в залі викликали пісні 
під супровід гітари гостя громади, 
молодого музиканта, співробітника 
телеканалу «Надія», Нікіти Ісакова.

Вечірнє богослужіння прово-
дила сестра Оксана Матвійчук, ке-
рівник відділу жіночого служіння 
Західної конференції. На ньому 
розглядалася тема про те, як нам 
відноситись до свого тіла та зовніш-
ності. Після служіння відбувся вечір 
краси та стилю для усіх сестер. Кож-

на жінка мала змогу теоретично, 
а потім і практично визначити свій 
індивідуальний тип одягу як щодо 
кольорової гами, так і покрою.

Все це відбувалося в невиму-
шеній атмосфері під час чаювання 
із смачними солодощами. Підгай-
чани щиро вдячні сім’ї Матвійчук за 
актуальні семінари і благословення 
суботнього дня.

21 грудня, в суботу, зал Моли-
товного будинку першої луцької 
громади Церкви Адвентистів сьо-
мого дня наповнився вщерть. Це 
схоже на чудо, але більшість місць 
було зайнято неадвентистами. Це 
незвичайне служіння підготували 
вихованці Центру розвитку дитини 
«Надія», який функціонує у примі-
щенні Молитовного будинку, ра-
зом із вчительським колективом 
та капеланом. Тема служіння: «Ісус 
любить тебе». Дітки розказували 
віршики, співали пісні, грали в ор-
кестрі дзвіночків, прославляючи 
народження, життя, смерть, во-
скресіння і Другий прихід нашого 
Господа Ісуса Христа. Ці дітки, які 
тільки почали на уроках із захо-
пленням вивчати біблійні історії, 
уже з радістю розповідали про 
Божу любов. В подарунок дітки от-

римали дитячу Біблію, щоб разом з 
батьками далі вивчати Боже Слово.

А наступного дня хор грома-
ди здійснив «виїзне» служіння у 
селі Навіз Рожищенського району 
із урочистою програмою. У цьому 
селі немає адвентистської громади 
чи навіть групи, живе лише одна 
наша сестра. Проте жителі села 
привітно зустріли «вісників надії».

Проте, у наближених до міста 
селах є люди, для котрих новоріч-
ні свята не несуть радості. Ці люди 
прикуті до ліжка. Саме до цих лю-
дей, у селах Шепель, Охотин та За-
болотці, направленні районним со-
ціальним відділом, відправилися 
служителі церкви. Цим людям при-
несли віску надії та невелике мате-
ріальне підкріплення, проспонсо-
роване людиною з добрим серцем: 
пакет продуктів та пачку памперсів. 
Того дня відвідали 12 хворих.

Особливим досвідом стало від-
відування онкологічно хворих діток 
у Волинській обласній лікарні. Все 
почалося із маленької скриньки, 
яку поставили на столику, де члени 
клубу «Шукачі пригод» проводили 
безкоштовний майстер-клас на го-
ловній площі міста під час Дня по-

дяки. Спочатку діти не вірили, що 
вдасться зібрати хоч якусь суму. 
Але люди проявляли свою щедрість 
і ми назбирали 400 гривень. А далі 
- як і з двома лептами бідної вдови. 
Долучився спонсор, який пожер-
твував ще більше, чим у нас було, 
керівник соціального служіння гро-
мади за свої кошти закупив дитячої 
духовної літератури. Так ми склали 
18 пакетів із фруктами, печивом, 
соком та іншими потрібними реча-
ми і літературою. Хворі і їх батьки 
були дуже раді нашому приходу, 
а ще більше раділи словам утіхи і 
підбадьорення.

Ще раз ми переконалися, що 
існує дуже багато можливостей 
послужити Господу, і у церковній 
сім`ї кожен зможе знайти роботу 
по силі.

Марія Власюк

Так багато можливостей для служіння

Цікавий та практичний семінар
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Виконуючи місію . . . . . . . . . . . .

Смартфон, компютер, гугл, він-
доус - ці та багато інших слів з`яви-
лися в мові сучасного покоління. 
Наші бабусі, напевно, вже б не 
зрозуміли мови правнуків. Як при-
щепити дітям бажання досліджува-
ти Біблію, яку писали тисячі років 
тому? Книга Книг, хоча і в доступ-
них перекладах, часто залишається 
нелегкою в дослідженні для дітей і 
підлітків. 

Як зробити уроки дитячої су-
ботньої школи цікавими, жвавими, 
практичними? Як передати духовні 
істини так, щоб вони стали фунда-
ментом у формуванні світогляду 
підростаючого покоління? 

 Відповісти на ці запитання і 
дати практичні поради ми намага-
лися на обласних зустрічах вчителів 
дитячої суботньої школи. Зустрічі 
проходили в Луцьку, Львові та Му-
качеві. Приємним було те, що при-
сутніми на наших зустрічах були 
не лише сестри, але і пастори та 
адміністрація нашої конференції. В 
загальному семінар відвідали 130 
людей.

Тренінги проходили таким чи-
ном, що для кожної вікової групи 
окремий спікер проводив відкри-
тий урок. Групою спеціалістів в Ге-
неральній конференції розробле-
ні уроки «Обєднуюча благодать». 
Вони базуються на чотирьох прин-
ципах: БЛАГОДАТЬ, ПОКЛОНІННЯ, 
СПІЛКУВАННЯ, СЛУЖІННЯ.

Спікери готували уроки з посіб-
ника для вчителів, де є прописана 
тематика уроку, активна підготов-
ка, вивчення Біблії, закріплення 
та примінення уроку. Всі присутні 

зрозуміли, що біблійний урок не-
обхідно готувати завчасно. Тоді він 
буде цікавим і корисним. Це вели-
ке мистецтво і праця - служити су-
часним дітям. Надіємось, що після 
теоретичних та практичних занять, 
проведених для вчителів, пасторів, 
заняття в суботній школі стануть ще 
більш змістовними та ще краще бу-
дуть відкривати істину.

Нехай слова, записані в Книзі 
Життя («благодать», «поклоніння», 
«ковчег», «спасіння», «віра» та ба-
гато інших) стануть зрозумілими 
для сучасних дітей, а Біблія стане 
найулюбленішою книгою. 

Світлана Савіна

Біблія - найцікавіша книга

У 2019 році деякі угорськомов-
ні громади Закарпаття провели 
реконструкції своїх молитовних 
будинків. Так, у вересні нарешті за-
вершилась часткова реконструкція 
Дому молитви громади смт Виш-
ково Хустського району, яка була 
розпочата ще на початку 2018 року. 
За цей час була повністю замінена 
стара система парового опален-
ня, замінені всі вікна та двері, як 
у Домі молитви, так і частково у 
житлі служителя, покладена плит-
ка на підлогу, забетоновані доріж-
ки на подвір’ї, придбані нові меблі 
для проведення Вечері Господньої 

та бібліотеки, а також зроблено ще 
багато інших дрібних, але не менш 
важливих ремонтів. Треба обов’яз-
ково згадати якісне та професійне 
виконання ремонтних робіт у Виш-
кові Ігорем Марченком та майстрів 
Петра та Василя Цубери з Руського 
Поля, а також майстра-плиточни-
ка та електрика Габора Шоломон з 
Вишкова. Громада отримала також 
великі знижки при придбанні буді-
вельних матеріалів у магазині Сте-
пана з Тячева. 

Ця реконструкція у громаді 
Вишкова була зроблена за фінансо-
вої підтримки спонсора з Угорщини 
(який побажав залишитись анонім-
ним), окрім цього громада Вишко-
во отримувала фінансову допомогу 
і від Західної Конференції. 

За допомогою цього угорського 
спонсора та ЗК були проведені ре-
монтні роботи і у приміщенні для 
богослужіння угорськомовної гро-

мади села Мужієво, Берегівсько-
го району, де також були замінені 
на пластикові всі вікна та двері, на 
весну наступного року запланова-
но побілка всіх приміщень, заміна 
стелі, відновлення забору та інші 
ремонтні роботи.

Також відбулась реконструкція 
і у молитовному будинку громади 
села Дротинці, Виноградівсько-
го району, де були замінені вхідні 
двері.

Координатором виконання цих 
ремонтних робіт та відповідальним 
за використання спонсорської до-
помоги був пастор Роберт Біро.

Роберт Біро

Оновлення Молитовних будинків
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На місійних полях . . . . . . . . .
Роберт Біро

І один у полі воїн!

«Кого Я пошлю і хто піде для 
нас?» - звучить запитання Господа 
у Книзі пророка Ісаї 6:8 На значній 
території Закарпаття з угорсько-
мовним населенням ще і досі іс-
нує багато населених пунктів, де 
в зв’язку з відсутністю угорських 
місіонерів місійна робота прово-
дилась давно і обмежувалась тіль-
ки поширенням літератури. У 2019 
році Господь спонукав одного угор-
ськогомовного адвентиста похи-
лого віку з Добрянського, Іштвана 
(Степана) Гоздо, щоби через нього 
донести вістку спасіння угорцям, 
що проживають на цій території 
Закарпаття. Брат Іштван розпочав 
поширення угорських книг та газет 
ще у 2018 році, спершу серед угор-
ців, що проживають у місті Тячеві. А 
у 2019 році він вирішив навідатись 
у кожне угорське село на території 
Виноградівського району. Від трав-
ня і аж до вересня цього року брат 
Степан повністю обійшов 7 угор-
ських сіл, починаючи з Нового Села 
та сіл навколо смт Вілок. У частину 
сіл він доїжджав поїздом, від стан-

ції Буштино до станції Вілок, звідки 
далі їхав велосипедом. У інших ви-
падках, коли доїзд поїздом був не-
можливим, він зупинявся у однієї 
сімї, не членів Церкви Адвентистів 
сьомого дня у селі Пийтерфолво 
(Петрово), яка повністю безкоштов-
но виділила для його проживання 
на час служіння одну гостьову кім-
нату. У цьому селі Іштван на вело-
сипеді вже міг доїхати до таких сіл, 
як Дяково, Тіводор, Форголань. У 
багатьох випадках Іштван доби-
рався до намічених сіл попутнім 
транспортом, кожного разу дару-
ючи книги шоферам, які допома-
гали йому. На місійній території він 
не просто поширював літературу, 
але при нагоді і молився з сім’ями, 
мав багато зустрічей із вчителями 
угорських шкіл у цих селах, і з них 
кожному дарував угорські Біблії та 
книги «Велика боротьба». Мав ба-
гато досвідів допомоги від Господа 
у нелегкому служінні, його радо 
приймали як реформатори (кальві-
ністи), так і католики та протестан-
ти. Через його служіння було по-
ширено кількасот угорських книг та 
журналів. Ретельно записував дані, 
адреси кожного, хто був відкритий 
до придбання книг та подальшо-
го спілкування, для контактів. Для 
того, щоби передати списки цих 
людей, він неодноразово приїзд-
жав у громаду Дротинці, де про-
водив служіння досвідів, списки 
зацікавлених людей, це близько 30 
чоловік, були передані пастору гро-

мади Роберту Біро, який на той час 
був відповідальний за територію з 
угорським населенням у Виногра-
дівському районі, також отримував 
від пастора Роберта нові книги та 
журнали для подальшого служін-
ня. Є надія, що цього разу робота 
із кожною зацікавленою людиною 
на цій території буде продовжена. 
Книги для праці Іштвана Гоздо були 
передані на Закарпаття Угорським 
та Румунським уніонами, Західна 
конференція також багато допо-
могла у придбанні необхідної угор-
ської літератури.

Паралельно із його служінням 
восени працівники Берегівського 
біомагазину провели на Закарпатті 
ще дві виставки здоров’я. Одну - 13 
жовтня на угорській ярмарці-фес-
тивалі у місті Хусті, де від багатьох 
відвідувачів було приємно почути, 
що вони чекали приїзду магазину 
здорового харчування цілий рік, 
від попередньої виставки 2018 
року. Окрім літератури, гості про-
грами придбали особливо багато 
продуктів здорового харчування. 
Іншу виставку здоров’я працівники 
магазину «Едемський сад» прове-
ли 20 жовтня на центральній площі 
смт Міжгір’я на програмі «День Бі-
блії», яку організували Міжгірська 
та Торунська громади разом з Укра-
їнським Біблійним товариством та 
членами і служителями інших гро-
мад Закарпаття.
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Остання сторінка . . . . . . . . . . . .

Дорогі брати і сестри у Христі!

Нехай Божий мир, любов і благодать наповнюють ваші серця!

Сьогодні, підводячи підсумок прожитого року, хочеться сказати слова-

ми Давида: «Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродій-

ства Його! Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої вздоровляє. Від 

могили життя твоє визволяє, Він милістю та милосердям тебе коро-

нує. Він бажання твоє насичує добром!» (Пс. 102:2-4). Тому сьогодні хо-

чемо висловити подяку люблячому та турботливому Господу, а також 

вам за вашу любов, жертовність та вірність.  Перед нами дарований Го-

сподом новий рік життя, нові можливості. Господь очікує від нас нашої 

особистої участі в справі спасіння людей, за яку Христос пожертвував 

усім. Який дар ми можемо принести Господу? Моліться безперестанку 

та активізуйте свої зусилля, працюючи для Господа, використовуючи 

доровані Ним дари та таланти.

«А мій Бог нехай наповнить вашу всяку потребу за Своїм багатством у 


