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Євген Михайловський

У кожного своя дорога до Бога
19 грудня, у свеукраїнський 

день хрещення, це свято відбулося 
і у місті Радехів. Хрещення здійс-
нили у Горохівській церкві Адвен-
тистів сьомого дня. Саме в цей 
день заключила заповіт із Господом 
дорога нашому серцю Василенко 
Ганна Дмитрівна. Подяка пастору, 
диякону, кочегару та всім членам 
церкви міста Горохів, що доклали 

максимум зусиль, щоб усе було на-
лежно підготовлено для свята.

А почалося все із того, що саме 
біля нашої церкви у Радехові зустрі-
лися дві Ганни, і між ними зав’яза-
лася дружня розмова. Це були Кол-
кова Ганна Григорівна і Василенко 
Ганна Дмитрівна.

Обидві жінки полюбляють гу-
ляти вулицями Радехова і насо-
лоджуватися гарно облаштованим 
містом та вдихати свіже повітря. 
Ганна Григорівна є піонером нашої 
громади, а Ганна Дмитрівна уже 
два роки проживає у будинку для 
літніх людей церкви Християн віри 
євангельскої. Ці дві жінки сам Бог 
звів, щоб вони стали підтримкою 
одна одній. Їх дружба зав’язалася 
настільки, що вони почали діли-

тися своїми життєвими досвідами 
і особливо вірою у Всемогутнього 
Бога. Ганна Григорівна запросила 
Ганну Дмитрівну на богослужіння, 
де вона познайомилася з інши-
ми членами церкви, а особливо з 
Богом та Його принципами життя 
для кожної людини. Пастор Євген 
Михайловский запропонував новій 
знайомій уроки по вивченню Біблії, 
які Ганна ретельно вивчила і вирі-
шила заключити заповіт із Госпо-
дом через водне хрещення.

Наша Анечка (як ми її тепер на-
зиваємо) всмоктувала кожне слово 
з Біблії як губка, і це дало свої ре-
зультати. Ось таким дивним чином 
Бог привів дорогу нашому серцю 
Анечку в нашу церкву.

Віктор Власюк, Людмила Мелись

Свято хрещення
19 грудня в громаді Луцьк-1 від-

булося свято хрещення. Три сестри, 
з яких дві Галини та Валентина, 
уклали заповіт з Богом. Хрещенню 
Галини Бабкіної радіють дві донь-
ки, які вже знаходяться в церкві. 
Одній з них довелося приїхати з мі-
ста Чернівці, щоб привітати маму. 
Сама Галина ділилася досвідом: 
«Кожного разу як відбувалося хре-
щення, внутрішній голос мені ка-
зав: чому я не там, де ці люди?»  
Дійсно Дух Святий працює в житті 
кожної людини. Так, наприклад, рі-
шення, яке прийняла Галина Гошко 
показує, що не зважаючи на стар-
ший вік, потрібно встигнути увій-
ти у «води Йордану» ще за життя. 

І подяка Богові, що це відбулося в 
житті нашої сестри.

Шлях до Бога Валентини був 
довгим і непростим. З самого ди-
тинства вона була знайома з адвен-
тистами та їх віровченням, бо ра-
зом з нею у класі у селі Привітному 
вчилися двоє адвентистів. Валенти-
на поважала цих своїх однокласни-
ків, бо й сама глибоко вірила в Бога, 
хоча й належала до православної 
церкви. З 14 років вона виконувала 
обов’язки дяка, з відповідальністю 
ставлячись до цього служіння. 

Пройшов час, Валентина одру-
жилася і переїхала до іншого села. 
Одного разу діти принесли їй запро-
шення на євангельську програму, 
яку проводила церква Адвентистів 
сьомого дня з пастором Мелисем 
Володимиром. Вона із задоволен-
ням приходила на зустрічі разом з 
дітьми, задавала багато запитань і 
приводила із собою односельчан. 
Але рішення поміняти своє життя 
Валентина відразу не прийняла. 
Проте на пам’ять залишилася пода-
рована Біблія. І Господь промовляв 

до неї через Своє Слово. Через 10 
років Валентина почала відвідува-
ти адвентистську церкву в селі При-
вітне. Через 2 роки вона переїхала 
жити до Луцька, її зв’язок з адвен-
тистами обірвався. Але Святий Дух 
не переставав працювати у її серці. 
Вона відшукала сім’ю Мелисів і ра-
зом з сестрою Людмилою починає 
вивчати біблійні уроки. Цього разу 
Валентина вирішила не ввагаючись 
віддати своє життя Богу. Вона при-
ймає хрещення і зараз бере актив-
ну участь у служінні третьої луцької 
громади. 
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На славу Божу . . . . . . . . . . . . . . .
Вікторія Маковецька

Потрійне свято у Підгайцях
25 грудня громада села Підгай-

ці Волинської області святкувала 
потрійне свято. У зв’язку з каран-
тином, вирішили відсвяткувати у 
колі нашої дружньої християнської 
родини відразу три свята: 20-річчя 
громади, День подяки та Новий рік. 
Наші серця були сповнені радості 
та подяки Богу у цей щасливий для 
нас день, і ми хочемо цією радістю 
поділитися з вами.

Ми мали чудову нагоду, завдя-
ки Володимиру Шапошніку та його 
розповіді і відео, згадати, як усе по-
чиналося, і як наші мрії мати свою 

церкву здійснилися. Скільки різних 
людей, неочікувано для нас, жер-
твували кошти на її будівництво, 
а ще скільки допомогли у самому 
процесі. Згадували, якими ми були 
раніше і чого досягли разом з Бо-
гом упродовж цих років. 

Наша молодь, хор та діти ду-
ховно наповнили наш суботній ра-
нок. Лунали натхненні вірші, пісні, 
хорові виступи та духовна частина, 
- усе на подяку і славу нашому ми-
лосердному Богові за Його любов, 
охорону, благословення, які Він 
проявляє до нас сьогодні. 

А наш дитячий відділ під ке-
рівництвом Наталії Савки з креа-
тивністю підійшов до підготовки 
подарунків діткам на Новий рік: 
ми зіграли з ними у гру «Таємний 
друг», де кожен з діток підготував 
для свого таємного друга подару-
нок та мав нагоду урочисто вручити 
його. Дітки були задоволені та ща-
сливі, адже кожен подарунок був 
оригінальним. Ми раді починати 
цей новий рік, усвідомлюючи, що 
Господь поруч з нами і Його мило-
сердна рука веде нас цією нелег-
кою життєвою дорогою.

Павло Морозов

Відродження хорового служіння 

Будь-яка справа є нелегкою 
працею, тим більше, коли це сто-
сується злагодженої роботи колек-
тиву. Здається, все просто, якщо в 
церкві є люди, які вміють співати і 
мають навички диригування - хор 
має бути однозначно. Це ж служін-
ня Богу і нема нічого важливішого! 
А насправді цього мало. Потрібне 
ще й посвячення та рішучість не 
приховувати таланти, якими наді-
лив Бог. Якщо запитати дітей нашої 
(Володимир-Волинської) церкви: 
«Коли ви чули останній раз в церкві 
дорослий хор?», - знайдуться діти, 

що дадуть відповідь: «Іноді чули 
при тьоті Олі Вольській». Дійсно 
так було. Та непрості життєві обста-
вини не дозволяли їй стабільно за-
йматись хором, хоч і бажання було. 

Задавши це ж саме питання 
дорослим, почуєте більш глибшу 
інформацію з підтвердженням ди-
тячих слів. Якщо згадати чіткий та 
стабільний виступ хору, то останній 
раз хористи співали при диригент-
ші Ірині Мокрушенко, фактично 10 
років тому.

Слава Богу, що 4 роки своїм  
тернистим шляхом прийшла до 
церкви адвентистів Вікторія Ди-
дич, яка крім педагогічних знань 
володіє ще й музичними таланта-
ми. Ще тільки відвідуючи домаш-
ню церкву, Вікторія проявляла хист 
до співу та просила більше співати 
на зібраннях. Фактично через два 
роки після її першого відвідування 
храму вона створила жіночу групу 

прославлення, а ще через два роки 
на Славу Божу заспівав хор під час 
Вечері Господньої на завершенні 
непростого 2020-го року.

Щоразу, коли я запитую сестру 
Вікторію про хор, то вона щиро ви-
словлює своє задоволена кожним 
хористом, що приходить на репети-
ції та старається вивчати нові псал-
ми. Вона розуміє,що і сама до кінця 
не все знає, як правильно працюва-
ти з церковним хором, адже лише 
нещодавно в церкві, також бачить, 
що і хористам непросто вивчати 
пісні, але вірить в Божу допомогу 
та Його керівництво. Вікторія ба-
жає, щоб більше людей приєднува-
лись до хору і не приховували свої 
таланти.

   Радійте,співайте і славте,
   Омитії кров’ю Христа!
   Ви пісню нову заспівайте
   Тому, Хто нас спас від гріха.
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Марія (Моніка) Кошеля

Канікулярний з’їзд підлітків у Берегово
Нещодавно активна молодь 

провела канікулярний табір для 
підлітків Закарпаття. Зимовий з’їзд 
відбувся з 4 по 7 січня 2021 року.

Директор Староста Михайло та 
координатор Кошеля Марія (Мо-
ніка) організували для підлітків 
4-денне навчання з активним від-
починком.

Загальна кількість учасників 
налічувала більше сорока чоловік. 
Програма була цікавою та насиче-
ною, щоб початок нового року за-
пам’ятався яскравими і радісними 
моментами. Кожного ранку і вечо-
ра пастори Капітан Анатолій і Ста-
роста Михайло проводили служін-
ня, а наставники Олашин Христина, 
Коттес Крістіан, Кошеля Марія (Мо-
ніка) - уроки для духовного збага-
чення юних учасників.

Кожен підліток мав змогу дізна-
тися про прекрасну мрію Бога щодо 
його життя через спеціально роз-
роблені уроки, і прийняти рішення 

слідувати їй. Щирі розмови, обго-
ворення та можливість висловити 
власну думку створювали дружню 
атмосферу серед учасників-підліт-
ків. Особливий настрій дарували 
пісні, які співали всі разом.

Крім наставництва, спорт-ін-
структор Староста Давид та інші 
члени команди проводили чимало 
веселих ігор, квестів і творчих май-
стер-класів. Це було своєрідним 
поштовхом до відкриття й розвитку 
талантів, креативності, уяви. Деякі 
квести й завдання дня нагороджу-
вались особливими призами для 
всієї команди.

Незважаючи на несприятливі 
погодні умови, підлітки змогли са-
мостійно зробити маленькі пода-
рунки з цукерками й побажаннями, 
аби потім порадувати їх місцевим 
жителям. Спочатку кожна дити-
на старанно зробила й упакувала 
коробочку, а далі кожна команда 
окремо виїжджала в місто й вітала 

перехожих, бажала Божих благо-
словень. Хтось сміливо підходив, 
а хтось довго не наважувався, одні 
люди приймали, інші – ні. Під час 
цього Господь навчав нас місіонер-
ській роботі, смиренню й повазі до 
тих, хто відмовляється, як від тако-
го подарунку, так і від вічного.

Уся програма супроводжувала-
ся регулярним харчуванням. Стра-
ви подавались відповідно до пра-
вил здорового способу життя. 

Окремо треба згадати членів 
місцевої Берегівської громади, які 
також активно допомагали в орга-
нізації та проведенні цієї програми. 
Цей з’їзд не міг би відбутись і без 
участі пасторів із Закарпаття, які до-
несли інформацію про зимовий та-
бір до своїх громад та молоді і ор-
ганізували її приїзд у м. Берегово.

Отож, Зимовий канікулярний 
табір у Берегові минув чудово, за-
лишивши в серцях присутніх теплі 
та яскраві спогади.

Майбутнє церкви . . . . . . . . . . . . 

Яна Рєзнікова

Юні креаціоністи
Юні адвентисти Львівщини де-

бютували на телебаченні.
У клубі дебіторів адвентист-

ського навчально-виховного комп-
лексу «Живе Слово» за підтримки 
телеканалу «Надія» відбулися те-
ледебати на тему «Наука і Біблія». 
Зйомку було організовано Захід-
ним центром медіа групи «Надія» 
спеціально для цієї події.

Координаторка заходу, Яна 
Андріївна Резнікова, мотивувала 
дітей дібрати та опрацювати мате-

ріали про основи креаціоналізму 
в колі її опонентів, еволюціоністів. 
Дві команди дебіторів складалися 
з учнів 6-11 класів. Шукачів прав-
ди справедливо розсудив ведучий 
програми “Філософський камінь” 
Артем Щербанюк.

Юрист за фахом і суддя деба-
тів, пан Артем, похвалив учасників 
дійства, адже діти виявили неаби-
які знання з історії, природничих 
та  гуманітарних наук; продемон-
стрували вміння швидко мислити 

та реагувати, чітко висловлювати та 
аргументувати власні думки.



5№ 174 січень 2021Надії
Голос

№ 150 травень 2018Надії
Голос

Події . . . . Події . . . . Події . . . . .
Олена Забейда

Зимовий табір у Дубно
Зимовий підлітковий табір 

«SkyLand» відбувся у місті Дуб-
но з 3 по 7 січня 2021 року на базі 
Церкви Адвенстистів сьомого дня. 
Учасниками табору стало більше 30 
підлітків, які приїхали з різних міст: 
Рівного, Луцька, Дубно, Львова, 
Рожища та інших.

Молода команда табірного слу-
жіння організувала цікаву 4-денну 
програму. Атмосфера табору була 
дуже дружньою, домашньою та 
веселою, і кожен учасник відчував 
себе частинкою великої сім’ї.

Кожного дня проводилось ран-
кове та вечірнє служіння, на якому 
духовний наставник розмовляв 
з дітьми про те, які задуми у Бога 
стосовно кожного з них. Були роз-

роблені уроки для підлітків, де 
вони з наставниками дізнавались, 
як же Бог хоче зробити кожного з 
нас щасливим!

Цікаві актівіті проходили кож-
ного дня: англійська (цікаві завдан-
ня, квести, ігри); майстер-шеф. 
(приготування легких та складних 
страв, смачна підготовка підлітків 
до дорослого життя); ляльковий 
театр (кожна команда готувала 
свою виставу, яку в останній вечір 
представили всьому табору); руко-
ділля (оригінальні вироби та роз-
виток моторики рук); монтаж відео 
(навчали, як це робити правильно).

Крім навчання, спортінструкто-
ри не залишили і без розваг. Кож-

ного дня була неординарна і весе-
ла загальнотабірна гра.

Ще з підлітками був здійснений 
виїзд на іподром. Кожен учасник 
табору мав можливість проката-
тись верхи на конях і відчути силу 
та красу Божого творіння.

Також був проведений пізна-
вальний майстер-клас від Пожеж-
ної служби.

Вихід у місто був здійснений 
найсміливішими учасниками табо-
ру, які роздавали газети для пере-
хожих. Кожен міг перебороти свій 
страх, і зробити хорошу справу.

Цікаві конкурси, розвиваючі за-
питання, музичне прославлення, 
живе спілкування - кожного дня на-
повнювали програму табору.

Чудовий подарунок 
 1 грудня 2020 року 50 малень-

ких пацієнтів Львівської Чорно-
бильської лікарні отримали свою 
власну дитячу Біблію. Подія здій-
снилась завдяки Громадській орга-
нізації «Потрійна нитка», благодій-
ного фонду «Людина починається 

з добра» та «Українського біблій-
ного товариства». Кожен з них до-
клав ініціативу, проявив зусилля та 
здійснив це заради дітей, щоб до-
нести промінчик тепла, доброти і 

надії тим, хто відважно бореться за 
здоров’я і життя. 
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Молодіжний відділ . . . . . . . . . .
Валентина Антонюк

«Лось чи лосось. Революція»
Цього року знову відбулася 

молодіжна програма “Лось чи Ло-
сось”. Вона проводиться вже втре-
тє на Волині. Перші дві програми 
були ще до карантину. Програма 
проходила на нейтральній терито-
рії, було багато молодих людей з 
різних міст та головне гостей, які не 
були членами церкви.

В організації було задіяно біль-
ше 25 людей. Це ведучі, спікери, 
група прославлення, оператори та 
велика підтримка була від молоді 
першої та другої Луцької громад та 
Підгаєць.

Програма мала три основні 
блоки зустрічей. Це були вечори 
п’ятниці, суботи та неділі. Кожен 
вечір - це нові знайомства, пісні, 
ведучі та, головне, цікаві теми для 
роздумів, які відкрили характер 
Бога з надзвичайної сторони.

Було дуже багато перешкод, че-
рез які цю програму могли б пере-
нести або й відмінити. Карантинні 
обмеження не дали змоги оренду-
вати приміщення, але ми все ж ри-
зикнули провести програму на те-
риторії церкви, хоч і побоювались, 
що молоді люди не прийдуть саме 
через це. Але Бог благословив нас і 
все пройшло дуже вдало. Найбіль-
ша присутність гостей була по ве-
чорам суботи. Рівне, Львів, Дубно, 
Пожарки та гості з інших міст та сіл. 
І це біля 80 людей. 

Теплу атмосферу вечора осо-
бливо створювала група прослав-
лення. Адже через спів ми можемо 
краще відчути присутність Бога. 

Велику роль на молодіжних 
програмах мають ведучі, які зна-
йомлять спікера із залом, і ми теж 
хочемо вас з ними познайомити.

У перші вихідні до нас приїхав 
спікер Ваня Романюк. Відомий ве-
дучий на телеканалі «Надія», на-
ставник та просто хороший спів-
розмовник. Він відкрив нам історію 
Савла у новому форматі. Вечір не-
ділі ми продовжили зі Світланою 
Савіною та темами про стосунки.

На другий блок програми був 
запрошений Сергій Шпак. Пастор, 
директор табору та молодіжний 
лідер. І на завершення до нас при-
їхав засновник програми “Лось чи 
Лосось” Влад Зубков. Як завжди 
оригінальний та неперевершений. 
В останній вечір він та пастор пер-
шої луцької громади Віктор Пав-
лович Власюк відповідали на ано-
німні питання. Будь-хто міг задати 
його у програмі F3 або напряму до 
спікерів.

Молодь має багато вражень 
після програми, ось декілька з них:

Діана: «Мені дуже сподобала-
ся ця програма, тому що кожного 
вечора ти наповнювався чимось 
новим. Вийти порожнім із залу 
було просто неможливо. Ти цінуєш 
по особливому такі моменти, коли 
усвідомлюєш, що не всі мають таку 
нагоду і не завжди буде такий час. 
Тому вдячність за можливість про-
вести вечір в колі друзів, за чаєм, 
роздумуючи про щось вище - це 
найбільша радість, яку можна от-
римати в цей нелегкий період».

Андрій: «Програма дуже кльо-
ва! Усі теми були дуже актуальни-
ми та цікавими. Дякую ведучим за 
гарний настрій і веселі призи».

Богдан: «Класна атмосфера, 
веселі конкурси, приємні розмови 
та дуже цікаві спікери. Дякую групі 
прославлення за гарний спів».

Юля: «Мені дуже сподобала-
ся програма. Було багато молоді з 
Луцька і не тільки. Найбільше мене 
вразив спікер Влад Зубков, який 
розповідав про те, як досягнути 
цілей у житті та як ходити з Богом. 
Дякую організаторам та ведучим 
які створили таку приємну і друж-
ню атмосферу!»

Саша: «Програма пройшла на 
ура! Була дуже приємна, дружня 
атмосфера. Чарівний спів групи 
прославлення давав змогу зану-
ритись в атмосферу і отримувати 
неперевершині емоції. Програма 
дала змогу відпочити і більше часу 
подумати про небесне. Веселі, при-
вітні, цікаві люди, нове спілкуван-
ня, нові знайомства робили про-
граму особливою».

У кінці програми був заклик до 
тих, хто б хотів прийняти хрещен-
ня. Вийшло 6 молодих людей. Се-
ред них була й Поліна, яка вперше 
познайомилася з адвентистською 
вісткою на попередніх програмах 
«Лось чи лосось». Це була радість 
для усіх.

Дякую Богу за можливість бути 
присутньою на програмі і служити 
своїми дарами.
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Благодійна новорічна акція
23 грудня в Володимиро-Во-

линську проведено акцію з нагоди 
прийдешніх новорічних свят. Акція 
відбулась об’єднаними зусиллями 
представників церкви Адвентистів 
сьомого дня та керівництва служби 
у справах дітей міськвиконкому і 
міського центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді в особі Лі-
лії Сидорук і Вікторії Юхимюк.

Вони розповіли, що співпрацю-
ють вже багато років. Міська дітво-
ра щоліта охоче відвідує їхню спіль-
ну програму «Країна здоров’я» в 
рамках проєкту «Крапля милосер-
дя», разом збирали кошти на опе-

рацію дитині, яка залишилась без 
батьківського піклування, практи-
кували й привітання сімей, що пе-
ребувають у складних життєвих об-
ставинах, з Новим роком.

Цьогоріч вирішили цю справу 
відродити. «Велику попередню ро-
боту провели працівники служб, 
адже їм потрібно було домовитись 
із кожною родиною про те, щоб 
вони дозволили завітати представ-
никам нашої церкви. Продумали й 
маршрут руху, ознайомили нас із 
особливістю кожної сім’ї, аби наші 
розмови з ними були коректними. 
А ми в свою чергу придбали фрукти 
і солодощі, сформували подарунки 
і вручали їх кожній дитині», - роз-
повідає керівник відділу комуніка-
цій церкви Павло Морозов.

«У цих родин різні причини, 
які привели до складнощів у жит-
ті. Разом із сім’ями, які потребу-
ють допомоги, відвідали і щасливі 
прийомні родини, як от сім’ю Ду-

денчуків (на фото). До участі в акції 
запросили пастора церкви Мирос-
лава Концемала, інших вірян і їхніх 
дітей. Загалом гості побували у 11 
сім’ях, де вручили 30 подарунків», 
- розповіла Вікторія Юхимюк. 

А Лілія Сидорук у свою чергу за-
значила, що відвідувачі усюди зна-
йомились і розмовляли з дітьми, 
розпитували батьків про їхні потре-
би, щоб у майбутньому спланувати 
конкретну індивідуальну допомо-
гу окремим родинам, до речі, для 
однієї багатодітної сім’ї уже почали 
збір необхідних меблів та предме-
тів побуту.

«Особливо вражені відвідина-
ми деяких сімей з малим достатком 
були наші діти. Вони потім казали: 
«Тепер ми розуміємо, що живе-
мо добре і щасливо». Залучення 
до благодійного діяльності змал-
ку церква вважає дуже важливим, 
бо тоді ми виховуємо милосердя і 
співчуття у серцях дітей».

Роберт Біро

Краплинка добра для закарпатських сімей
У кінці листопада - на початку 

грудня проєкт «Сумка самарянина» 
продовжили в угорськомовній гро-
маді села Чомонин на Закарпатті. 
Сестри з місцевої громади Піро-
шка та Ірийнке разом з пастором 
громади та його сином Самуїлом 
роздали подарунки, канцтовари 
для близько 60 дітей та підлітків із 
малозабезпечених сімей села. Роз-
дача допомоги проводилась протя-
гом двох субот після обіду, відразу 
після богослужіння. Разом з дитя-
чими подарунками кожна сім’я от-

римала і духовну літературу. При-
ємно відзначити, що першого разу, 
коли проводилась роздача цих по-
дарунків, це служіння довелось пе-
рервати саме через те, що закінчи-
лись всі подарункові книги. Тільки 
за цей день була можливість пода-
рувати 20 книг «Велика Боротьба», 
40 книг про здоровий спосіб життя, 
книги «Дорога до Христа» та багато 
іншої угорської літератури. Подібні 
результати були і в наступну субо-
ту. А ще через тиждень цей про-
єкт закінчили і у селі Ракошино, де 
відвідали ще 5 сімей, тут у розда-
чі подарунків допомагала молода 
сестра з Ракошинської громади - 
Олександра. Велику цінність мали 
ті нові знайомства, які утворились 
з сім’ями, що отримали ці подарун-
ки, багато з них просили знову наві-
датись до них.

Господь потурбувався також і 
про те, щоб угорські громади За-
карпаття отримали нову місійну 
літературу – цього разу з Румун-
ського уніону, у якому окрім румун-
ського населення проживає багато 
угорців. Частину цих книг члени 
угорськомовних громад Чомонин 
та Ракошино вже подарували своїм 
друзям та знайомим як цінні ново-
річні подарунки. Віримо, що кожна 
отримана у подарунок книга буде 
сприяти наверненню нових людей 
до Господа!

Від щирого серця. . . . . . . . . . . .
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Біблія очима дітей. . . . . . . . . . .
Надія Вилегжаніна,Ольга Пукіш, Роберт Біро

«Біблійні герої» у Мукачеві
10 січня 2021 року в місті Му-

качево на території адвентистської 
церкви та школи «Еммануїл» мо-
лодь громад міста провела Різдвя-
ний квест на тему «Біблійні герої».

Ідею заходу запропонувала 
вчителька дитячої суботньої шко-
ли Ольга Пукіш. До організації та 
проведення заходу активно долу-
чилися юнаки та дівчата, а також 
віруючи з усіх адвентиських громад 
міста.

Проведена колосальна підго-
товча робота під керівництвом пас-
тора церкви Друзда Юрія, Пукіш 
Ольги та керівника дитячого відді-
лу громади Різак Любові. У Квесті 
були задіяні також пастор Роберт 
Біро, пресвітери Анатолій Біличко, 
Альберт Пірчак, директор школи 
Вилегжаніна Надія, керівник сімей-
ного відділу Олена Пірчак, а також 

активні члени церкви (понад 20 
людей), молодь, підлітки та діти на-
ших братів та сестер. Приємно зди-
вувала допомога батьків, чиї діти 
навчаються в нашій школі. Вони з 
радістю взяли участь в підготовці 
солодкого столу і дякували, що їх 
запросили.

Виготовлено ілюстративний 
та демонстраційний матеріал для 
6 станцій, буклети про захід із те-
матичним описом та завданнями 
для учасників. По QR-коду, розмі-
щеному у буклеті, можна наочно 
побачити творчі завдання. До кож-
ної номінації оснащенні станції з 
демонстрацією біблійної історії та 
театральним розіграшем. Були під-
готовленні костюми для біблійних 
героїв, інсталяції, подарунки учас-
никам.

Всі охочі взяти участь у квесті 
ділились на маленькі групи по 10 
чоловік, не порушуючи протиепі-
деміологічні правила, і наставник 
проводив їх по станціях, де вони 
вгадували представленого біблій-
ного героя, слухали історії зі життя 
Ісуса і брали участь у різних цікавих 
іграх.

Особливо захоплююче вигляда-
ло світлове оформлення всіх стан-
цій у вечірній час, що привабило 
багатьох глядачів, які проходили 
біля території церкви. Квест відві-
дали близько 60 дітей та 50 дорос-
лих.

Організатори пригощали учас-
ників заходу гарячим чаєм, солодо-
щами та смаколиками.

Захід транслювався у прямому 
ефірі через мережу фейсбук та у 
вайбер групах.


