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Тема номера . . . . . . . . . . . . .
Наталія Холонівець, Руслан Рафіков

І знову жнива
Зима. Засніжені поля відпочи-

вають, готуючись до весни, коли 
вони приймуть у себе насіння, щоб 
через деякий час віддати урожай. 
Та у духовному житті сівба і жнива 
не припиняються. Дух Святий пра-
цює у серцях людей, не зважаючи 
на те, яка пора року за вікном. Тому 
і жнива у зимову пору року можли-
ві, якщо це духовні жнива. Ось таке 
свято відбулося у громадах Горохо-
ва і Костополя.

Горохів

11 січня 2020 року у громаді 
міста Горохова відбулося урочисте 
служіння водного хрещення, на 
якому троє щирих душ заключили 
заповіт з Богом: Анатолій Ситник 
- колишній сільський голова села 
Привітне; громадянин Республіки 
Польща, Мачек, який тепер стане 
членом громади села Колуна; а та-
кож Андрій Холонівець з Горохова, 
який, віддавши серце Ісусові, зро-
бив найкращий подарунок для сво-
єї мами в день її народження. Уро-

чистості додавали мелодійні звуки 
духового оркестру, лунав чудовий 
спів молоді зі села Привітне та Го-
рохова, словом вічного Євангелія 
ділився пастор Ігор Тополевський, 
обряд хрещення звершував Ста-
ніслав Ношин, а місцевий пастор 
Олександр Слупко радів, що Новий 
рік розпочався з хорошої події.

Степань
11 січня 2020 року в місті Косто-

полі Рівненської області було про-
ведено урочисте богослужіння та 
обряд хрещення. Дві людини, Сер-
гій та Василь, мешканці смт Степань 
виявили бажання бути хрещеними 
через повне занурення в воду.

Сергій був уже ознайомленим з 
біблійною істиною та, перебуваючи 
в смт Степань, дізнався більше про 
вчення Церкви Адвентистів сьомо-
го дня. Наприкінці року він виявив 
бажання жити християнським жит-
тям і бути хрещеним.

Духовний шлях знайомства Ва-
силя з Божою вісткою та життям 
Церкви розпочався зі знайомства 
з молоддю, відвідування моло-
діжного табору та зустрічей моло-
ді. Присутність на богослужінні, 
вивчення біблійних уроків, все це 
сприяло прийняттю важливого рі-
шення та зміцненню віри. Як за-
значив в промові служитель місце-
вої громади Руслан Рафіков: «Ми 
удвох півроку тому переступили 
поріг молитовного будинку. Я - в 
якості служителя, а ти, Василю, як 
приятель Правди. Сьогодні мені 
приємно бути свідком і водночас 
учасником цієї радісної події». 

На обряді хрещення були при-
сутні віруючи з громад міста Косто-
поля, смт Степань та рідні. 

Урочисте служіння провели 
пастор Костопільської громади 
Геннадій Савчук, керівник відді-
лу Адвентиської місії та Суботньої 
школи Західної конференції Віталій 
Мелесь та служитель громади смт 
Степань Руслан Рафіков.
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Для слави Божої. . . . . . . . . . .
Людмила Мелись, Людмила Гаспарова

Слово Боже лунало в сесійній залі 

Луцької міської ради

15 січня представники церкви 
Адвентистів сьомого дня відвідали 
Луцьку міську раду, щоб привітати 
з Новим 2020 роком та значною по-
дією, про яку згадують усі христия-
ни: народженням Спасителя світу 
Ісуса Христа.

Майже 70 працівників Місь-
кої ради зібралися у сесійній залі. 
Із вступним словом до присутніх 
звернувся пастор Віктор Власюк.  
Музичне привітання прозвуча-
ло у виконанні ґоспел хору «Nota 

Heaven» та соло Шумчука Олек-
сандра. Також із словом привітан-
ня і настанови із Слова Божого до 
присутніх звернувся старший пас-
тор у Волинські області Володимир 
Мелись. У промові прозвучали в 
нагадування про народження Ісу-
са і про те, що Біблія не відкриває 
нам дати народження Спасителя. А 
також прозвучала вістка, що скоро 
прийде Христос у справі суду.

На закінчення зі словами по-
дяки до гостей звернувся радник 

міського голови Ігор Поліщук: «Бог, 
давши на землю Ісуса Христа, по-
дарував нам особливу надію. Ми 
бачимо, що люди сподіваються на 
владу, друзів, підтримку міжнарод-
них партнерів, але з часом надія 
згасає: влада не виправдовує на-
ших сподівань, інколи зраджують 
друзі, не допомагають міжнародні 
партнери. Тим часом надія на Ісуса 
Христа не згасає ніколи. Він ніколи 
не розчаровує людину. Я бажаю, 
щоб Ісус Христос був особливою 
надією в житті кожного. Хочеться, 
щоб у цьому році Різдво Христове 
зробило так, щоб Ісус Христос на-
родився в серці кожної людини: і 
тієї, яка вірує, і тієї, яка вірує, але в 
яку вселився сумнів, і в тієї, яка не 
вірувала в Нього».

 Виходячи із зали кожен присут-
ній міг отримати книгу «Дорога до 
Христа» та останній випуск газети 
«Вічний скарб». 
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Олена Забейда

 Зимовий підлітковий табір «Sky Land» 
В місті Дубно відбувся зимовий 

підлітковий табір «Sky Land»
Літо вже давно закінчилось, 

настала зима. В повному розгарі у 
дітей проходить навчання в шко-
лах. Та це не привід сумувати, адже 
є не тільки літні, а і зимові табори, 
на яких діти можуть відпочити та 
збагатитись духовно. Нещодавно, з 
5 по 9 січня, в місті Дубно відбув-
ся зимовий підлітковий табір «Sky 
Land» на базі церкви Адвентистів 
сьомого дня. Приїхали діти з різ-
них міст та сіл, віком 11-16 років. 
Тема табору: «Світова Зірка», про 
Ісуса, Який є нашим особистим 
Спасителем! У підлітків було кіль-
ка видів майстер-класів: кулінарія 
(уроки від майстер-шефа), слідо-
пити, ляльковий театр, рукоділля, 
технічний майстер-клас (навчання 
як працювати з апаратурою, роз-

бір комп’ютера). Проводились різні 
загальнотабірні ігри з виїздом на 
природу та в приміщенні церкви. 
Також були організовані прогулян-
ки та екскурсії в Дубенський замок 
та виїзд на Тараканівський форт. 
Там підлітків навчали, як зі споря-
дженням та страховкою спускатися 
по стіні. Вечірні та ранкові служін-
ня проходили з музичним супро-
водом від команди табору. Також 
команда Sky Land не залишилась 
байдужа до творчості. На початку 
табору команда придумала сцен-
ку-представлення самого табору і 
зробила особливий останній вечір 
табору з поставленою театральною 
сценою та квестом для дітей. Не 
обійшлося без душевних посиде-
ньок та смачної кухні. Організато-
рами табору стала команда акти-
вістів місцевої громади міста Дубна 

під керівництвом пастора. Команда 
налічувала більшу частину молоді. 
Табір - це хороший місійний проект, 
в якому вчаться служити як підліт-
ки, так і молодь. Роз’їжджаючись 
додому, діти були сповнені радо-
сті, заряджені енергією, маючи 
нових друзів та переконані в тому, 
що Христос є їхнім особистим Твор-
цем, Спасителем та Другом. І чи не 
для цього створені табори? Велику 
кількість вдячності організатори 
табору чули від батьків відпочива-
ючих. Батьки з задоволенням дяку-
ють табору за 5 чудових днів, коли 
їхні діти змогли змінитись в кращий 
бік. Слава Богу за всіх, хто був при-
четним до табору «Sky Land». Та 
велика подяка громаді міста Дубна 
за те, що посприяли та спільними 
молитвами допомогли у тому, щоб 
цей табір відбувся. 

Виконуючи місію . . . . . . . . . . . . 

Під таким лозунгом з 14 по 18 
січня була проведена чергова кані-
кулярна школа в селі Червона Воля.

 Дитячий керівник громади 
села Сівки Ольга Васильчук щоден-
но розповідала дітям захоплюючі 
історії із життя біблійних героїв: Да-
ниїла та його друзів, про пророчий 
сон царя Вавилону, про таємничий 
напис кисті руки на стіні та про на-

родження незвичайної Дитини у 
Вифлеємі.

Художній керівник будинку 
культури Юлія Потайчук в май-
стер-класах через поробки із папе-
ру та ігри викладала уроки друж-
би, терпіння та взаєморозуміння. 
Через спів духовних псалмів та в 
особистих молитвах діти навчились 
славити Бога та довіряти Йому своє 
життя.

Із 22 дітей, які відвідали каніку-
лярну школу, 19 є приятелями цер-
кви.

Щодня задоволені і трошки 
втомлені, підкріпившись смачною 
випічкою з чаєм та фруктами, при-
готовленими сестрами громади, 

дітки розходились по домівках, че-
каючи нових зустрічей.

На закінчення програми всі 
учасники отримали пам’ятні по-
дарунки та солодкі смаколики. За-
кріпили вивчений матеріал через 
перегляд християнського муль-
тфільму про пригоди Даниїла та 
його друзів.

Карина Васильчук 

«Є надія»
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Вічні цінності . . . . . . . . . . . . . . . .

У суботу, 18 січня, брати і сестри 
з Церкви Адвентистів сьомого дня 
села Берестя засвідчили про Хри-
ста у своєму власному селі співами. 
«Слава в вишніх Богу, слава в виш-
ніх Богу…», - лунало на порозі домі-
вок, до яких заходили вони. На цей 
рік обрали вулицю, на якій знахо-
диться Дім молитви, і ті, що поруч. 
Спів організовував Іван Буткевич, 
який досі займається з народним 
хором у сільському Будинку куль-
тури, як керівник. Талант і в церкві 

знадобився. Зіспівалися і пішли до 
людських домівок. Люди прийма-
ли з радістю, слухали спів, який 
закликав до навернення і приго-
тування до приходу Христа. Моли-
лися за цей дім, дарували книги 
року і інші, а також запрошували 
до Дому молитви на богослужіння, 
до знайомства з Богом і Його сло-
вом. Бог ламає упередження, бо 
хоч були домівки, де раніше нас 
не приймали, в цей вечір для Бо-
жої справи були відкриті всі двері. 
Люди дякували, хтось гостинчика 
давав, а хтось навіть гроші нама-
гався вкласти співакам, які наполег-
ливо відмовлялися, кажучи: «Ми 
не за гроші співаємо. Приходьте 
в Дім молитви, там пожертвуєте, 
подякуєте Богу». Вечір завершили 
пізненько в Ані Покидько, де ра-

зом подякували Божому провидін-
ню, попили чаю з частуванням, яке 
дали люди, і подумали про те, щоб 
зробити подібне служіння співу в 
суботу в березні, а на неділю, або ж 
на вечір суботи, запросити на свят-
кову програму, присвячену до Дня 
жінки. Думок багато, мрій багато, 
служили всі радо, а Богу слава і хва-
ла, бо він за всім стоїть і надихає.

28 грудня в чудовім будинку 
молитви Церкви Адвентистів сьо-
мого дня села Берестя відбулася 
урочиста програма «Вечір надії». 
На програму були запрошені люди 
із села, щоб почути слова надії та 
розділити радість надії разом. Ве-
дучі програми Іван Буткевич та Зоя 
Гладка по черзі спрямовували хід 
події кроками надії, розповідали 
досвіди про надію. Вступне слово 
довірили пастору Миколі Борсуко-
ву, який на основі Святого Писан-
ня відкрив ненадійні надії людей і 
закцентував на надійному Богові, 
Який ніколи не підведе. Спів, вірші 
надихали присутніх до роздумів. 

Наталя Белан провела два психоло-
гічні тренінги, під час яких відкри-
валися гарні риси кожного учасни-
ка. Покидько Аня провела рубрику 
«Будьте здорові» і показала веселі 
антистресові вправи. Спробували 
- сподобалось. Із захопленням всі 
розгадували цікаві біблійні загад-
ки. Діти, які відвідують постійно 
недільну школу, виконали гарну 
пісню і подарували дорослим по-
дарунки-сюрпризи. Час спілкуван-
ня прикрасив оформлений стіл з 
невеличким частуванням до чаю. В 
кінці програми кожен міг вийняти з 
прозорої миски особливу кольоро-
ву листівку, на якій був записаний 

Біблійний вірш, що мав надихнути 
кожного до зміцнення надії у Бого-
ві. Гості, які були присітні, не лише 
спостерігали, а й приймали участь, 
навіть був спів однієї з односельча-
нок, який прославив Бога. Кожен 
запрошений повернувся додому з 
гарною книгою про надію. Приєм-
не швидко минає, але в пам’яті за-
лишиться той незабутній вечір на-
дії, який об’єднав у Христі і церкву, 
і гостей у велику сім’ю, яка розділи-
ла надію, зміцнила віру і побачила 
любов у цьому невеличкому Домі 
молитви, що на Поліссі.

Микола Борсуков

Вечір надії у поліському селі

Микола Борсуков

Ми не за гроші співаємо 
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Важливі для Бога . . . . . . . . . . . .

З-поміж ста найкращих вчите-
лів шкіл, вихователів дитсадків та 
працівників позашкільних навчаль-
них закладів Львова двоє з приват-
ної школи “Живе Слово”: Кушнір 
Олена Богданівна та Резнікова Яна 
Андріївна гідно представили рі-
вень викладання англійської мови, 
виборовши звання переможців 
конкурсу «Успішний педагог» та от-
римали грошові винагороди.

«Обов’язок нашої громади — 
дякувати тим педагогам та вчите-

лям, які себе віддають для того, 
щоб наші діти мали хороші знання. 
Для кожного батька та мами мудра 
дитина — це дороговказ та мета у 
житті, а без доброго вчителя цього 
зробити неможливо. Тому велика 
подяка всім львівським вчителям, 
які дуже багато працюють і будуть 
ще більше працювати завдяки не-
великій стипендії, яку вони отрима-
ли від громади міста Львова. Кожен 
рік є непростим, але я вважаю, що 
для громади міста цей рік є щасли-
вим, адже ми багато чого зробили. 
Найбільша моя радість — наші ре-
зультати ЗНО, коли львівські діти 
показали втричі ліпший результат, 
ніж показали діти у Києві. Ми не 
будемо збавляти темп і будемо фі-
нансово підтримувати можливість 
якісного навчання дітей в школах. 
Мені дуже приємно, що громада 
міста має можливість фінансово 
підтримувати вчителів, які відда-

ють себе”, — сказав міський голова 
Львова Андрій Садовий.

Варто зазначити, що  д о 
участі у програмі цьогоріч подали-
ся 95 педагогів від закладів загаль-
ної середньої освіти, 52 — від за-
кладів дошкільної освіти, 14 — від 
позашкільних закладів. 

«Із претендентів, які подали 
свої документи, шляхом жереб-
кування були утворені пари, які 
готували майстер-клас. Темою 
майстер-класу були актуальні для 
розвитку учня і навчального про-
цесу питання чи проблеми. Пізніше 
ці майстер-класи претенденти пре-
зентували, і на підставі цієї презен-
тації отримали оцінки. Першочер-
гово оцінювались вміння критично 
мислити й керувати часом, робота 
в парі та індивідуальна і групова 
робота», — розповіла начальниця 
управління освіти ЛМР Зоряна До-
вганик.

Переможці конкурсу «Успішний педагог»

Одного суботнього осіннього 
ранку до луцької громади «Ковчег» 
завітав пастор громади містечка 
Маневичі Максим Малярчук. Те-
мою його богонатхненної пропо-
віді було капеланське служіння по 
лікарнях, яке під силу здійснювати 
кожному щирому послідовнику 
Христа. Адже Ісус під час Своєї зем-
ної місії більше часу приділяв зці-
ленню хворих, аніж проповідуван-
ню. З такими думками ми разом 
молилися про те, щоб здійснювати 
служіння хворим і в нашому місті. 

На початку жовтня минулого 
року пастор громади «Ковчег» Ігор 
Куриляк зустрівся з керівництвом 
Волинського обласного онкологіч-
ного диспансеру і отримав дозвіл 
на регулярне відвідування пацієн-
тів. З молитвою про особливу Божу 
присутність ми вперше переступи-
ли поріг стаціонарних відділень 
хірургії та хіміотерапії. Багато пар 
очей виражали безнадію, біль та 

відчай. Кожній людині ми дарували 
невеликий пакунок фруктів і духов-
ну літературу, разом читали Святе 
Письмо і спілкувалися про природ-
ні Божі засоби зцілення. Потім ми 
пропонували разом помолитися за 
їх видужання і ніхто не заперечував, 
адже кожен відчував свою потребу 
у вищій силі Живого Бога. Для про-
довження натхненного спілкування 
багато людей дали свої номери те-
лефонів. Такі зустрічі з хворими ми 
проводимо щотижня протягом чо-
тирьох місяців. До цього служіння 
з радістю приєдналися такі молоді 
члени церкви, як Тимофій Куриляк, 
Володимир Захарчук, Тетяна Поло-
мана. Важкохворі люди отримали 
біля 100 примірників газети «Моя 
здорова сім’я», 100 книг «Дорога 
до Христа», 20 книг «Служіння зці-
лення», і найголовніше – живу на-
дію в Ісусі Христі. 

На початку нового року я спіл-
кувався по телефону з пацієнтами, 

які після проходження чергової хі-
міотерапії перебували вдома. Кіль-
ка з них виявили бажання зустрі-
тися. Молоду жінку Марію, матір 
чотирьох дітей, ми разом з пасто-
ром Святославом Ношиним відві-
дали у селі Топилище Іваничівсько-
го району. За збігом обставин вся 
її родина зібралась в оселі Марії і 
близько години з цікавістю слухали 
Слово Боже та молилися. А Марія 
пригадала, що бачила пастора Свя-
тослава на євангельській програ-
мі, яку вона відвідувала минулого 
року. Вже тоді вона розуміла, що 
Бог має особливий план і для неї. 
Рідні щиро дякували за підтримку 
Марії, яка перенесла 18 хіміотера-
пій, за живу надію, яку разом з нею 
отримали в Господі. 

Молимось про Боже керівниц-
тво у служінні хворим, хай жоден з 
нас не залишиться осторонь.

Юрій Окуневич

Служіння за прикладом Ісуса
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Вічні цінності . . . . . . . . . . . . .
«А мудрі знанням коронуються...»

2019 рік у ПСЗ НВК «Живе Сло-
во» завершився святом за біблій-
ними мотивами у формі звітності 
придворних (класів школи) перед 
Богом і царем Соломоном. У теа-
тралізованому дійстві взяли участь 
всі без винятку діти школи. Під су-
провід єврейської музики герої ви-

стави почергово представляли свої 
рапорти за прожитий рік. Глядацька 
аудиторія гучними аплодисмента-
ми виразила свою вдячність арти-
стам, музикантам гурту «G-Power», 
хористам школи і, звісно, курато-
рам заходу: Мелесь Г. В., Кроленко 
К. С. та Кірюхіній Н. В. 

Вікторія Маковецька

Любов, і знову любов 
Особливі благословення при-

несла перша субота нового року 
для Підгаєцької громади. Служіння 
проводив сіменний відділ. Дуже 
постаралася сестра Тетяна Волощук 
- керівник відділу. Тема служіння 
була - «Любов». Також були роз-
шифровані всі чотири види любові, 
без яких неможливе щасливе сі-
мейне життя. Але саме Божа любов 
є основою міцних сімейних стосун-
ків, об’єднує і підтримує наші сім’ї. 
На сцену були запрошені сімейні 
пари, котрі в минулому кварталі 
відмічали річницю сімейного жит-
тя, а також ювіляри, котрі прожи-
ли разом 5 років - сім’я Гах Маї та 

Володимира і сім’я пресвітера Ша-
пошніка Володимира та Олі, що 
відмітили свій 35-річний ювілей. 
Про Божу охорону і підтримку, ряс-
ні благословіння для всіх сімей мо-
лився пастор Філіпчук О.Є. Сестра 
Тетяна разом зі своїми помічни-
ками підготували для ювілярів на 
згадку подарунки. І як побажання 

від усієї громади прозвучав вірш: 
«Тепла бажаю вам й весни! Хай 
рясно квітнуть всі сади! Хай завж-
ди будуть там, де ви чудові сестри 
і брати! Хай наш Господь дає вам 
мир! Хай вас не схопить світу вир! 
Хай Дух Святий вас скрізь веде. І від 
гріха вас збереже. рез вас!»

У громаді села Підгайці дитячий 
відділ підготував благодійну виста-
ву для тих дітей, які проживають 
у сім’ях, що перебувають у склад-
них життєвих обставинах. Там діт-
ки побачили лялькову виставу про 
народження Ісуса Христа. Звучали 
пісні та вірші зі вдячністю Господу 

за Його любов та турботу. На завер-
шення всім присутнім хлопчикам і 
дівчаткам були вручені подарунки. 
Це, зокрема, пакунки з солодоща-
ми, іграшки, канцтовари, засоби 
гігієни, предмети одягу. Дітки були 
дуже вдячні та щасливі! Навіть тим 
сім’ям, які не змогли приїхати че-

рез сімейні негаразди, також були 
передані подарунки. Подяка Богу, 
за те, що Він дав можливість по-
служити цим сім’ям. Про це пишуть 
на сайті Підгайцівської ОТГ та Во-
линьPost.  

Вікторія Маковецька

Благодійне служіння для діток
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Остання сторінка . . . . . . . . . . . .

1 січня 2020 року починається дивовижний проект «МОЛИТВА 365», який допоможе зміни-

ти тебе і твоє оточення. Головні цілі:

- Допомогти учасникам проекту більше дізнатися про молитву за допомогою читання і до-

слідження найбільшого джерела інформації про неї - Біблії.

- Допомогти виробити одну з найважливіших духовних звичок - щоденну молитву до Бога.

- Крім щоденних роздумів будемо вчитися практикувати, виконувати прості рекомендації 

та завдання на кожен день.

- Допомогти учасникам за допомогою молитви побачити рішення багатьох проблем і за-

повнити нагальні потреби.

- Допомогти знайти щастя і мир в душі.

- Допомогти організувати спілкування з однодумцями.

- За допомогою цієї духовної практики спілкування з Богом допомогти наблизитися до Тво-

рця і Господа.

- Допомогти зростати у вивченні Біблії.

Щоб досягти поставлених цілей, ми пропонуємо вам для щоденних читань і роздумів чи-

тати, слухати чи дивитися короткі теми. Це займе 2-3 хвилини. Також ми будемо пропонувати 

додатковий матеріал на кожен день по даній темі, який можна використовувати за бажанням.

Отже, любий друже, приєднуйся до молитовного проекту «МОЛИТВА 365», будь актив-

ним учасником. Підписуйся на сторінки проекту в соціальних мережах (Facebook, YouTube, 

Telegram, Viber, Instagram) і на його канали. На тебе чекає неймовірний і захоплюючий новий 

рік. Все найкраще попереду, і воно тільки починається!

«Молитва 365»


