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Несподівані результати 

З 19 березня по 13 квітня про-
йшла щоденна онлайн-євангель-
ська програма «Апокаліпсис – від-
крита книга» з використанням 
додатку «Зум». Ведучий програми 
Віталій Мелесь приготував її для 
недвентистів сьомого дня і меш-
канців на усій території Західної 
конференції.

З першого дня понад 30 людей 
підключилися до програми. З кож-
ним днем кількість учасників все 
збільшувалась і досягнула більше 
40 людей, і з них 30 – 35 були неад-

вентисти, а 20 не пропусти-
ли жодного разу, тому отри-
мали в подарунок Біблію в 
сучасному українському пе-
рекладі Рафаїла Турконяка.

Програма проходила у 
вигляді семінару зі слайда-
ми. Кожного разу на початку 
був розіграш книг. Більшість 
людей були активними слу-
хачами і все конспектували.

В кінці викладу теми по 
одному з розділів книги Одкровен-
ня була можливість задавати питан-
ня, і кожного разу їх було немало. 
Впродовж програми відбулось зна-
йомство з людьми і, в якійсь мірі, 
навіть дистанційна дружба. Вже в 
середині програми був зроблений 
заклик слідувати за Господом і ук-
ласти заповіт з Богом. Хто вирішив 
це зробити, по завершені програми 
потрібно було знову зайти в дода-
ток «Зум». Після першого заклику 
четверо людей виявили бажання 
охреститись. Згодом знову був за-

клик слідувати за Господом, і до 
чотирьох людей приєдналось ще 
двоє. Це була велика і несподівана 
радість.

По завершені програми була 
організована підготовка до хре-
щення. І не лише кандидати до 
хрещення, але й усі бажаючі мали 
змогу ознайомитись з віровченням 
церкви. Тому по вівторкам та чет-
вергам аж до 24 квітня були зустрі-
чі по підготовці до хрещення, а до 
перегляду приєднувалося більше 
10 людей, які не є членами церкви 
Адвентистів сьомого дня.

І ось 24 квітня в місті Львові від-
булось хрещення, де шість людей 
вирішили поєднати своє життя з 
Богом. Двоє із міста Золочева, що 
на Львівщині, були присутні впер-
ше в адвентистській церкві і вод-
ночас на своєму хрещенні. Після 
урочистого служіння був святковий 
стіл. Охрещені та гості мали змогу 
відсвяткувати духовний день на-
родження.

24 квітня в церкві Адвентистів 
сьомого дня міста Горохів відбулось 
хрещення. Божа сім’я поповнилася 
трьома дорогоцінними душами. 
Громада приготувала все необхід-
не, щоб водне хрещення відбуло-
ся якнайкраще. Духовий оркестр 

наповнював зал прекрасними ме-
лодіями. Служителі церкви Євген 
Михайловський, Ігор Тополевський 
і Олександр Слупко проповідували 
Слово, підтримуючи ним кандида-
тів до хрещення. Були квіти, радість 
та сльози…

Шлях кожного новохрещеного 
до Бога був різний. Василь Кондра-
тюк живе у місті Радехові. Довгий 
час вдумливо досліджував Святе 
Письмо, відповідально ставився до 
духовних питань. З часом він пе-
реконався, що церква Адвентистів 
сьомого дня є істинною церквою 
Останку, що її вчення ґрунтується 
на Біблії. Він прийняв рішення при-
єднатися до Божого народу.

Ігор Воляник проживає у селі 
Пілгани Волинської області. Його 
дружина прийняла хрещення 11 

років тому. Весь цей час і дружина, 
і чоловік, і члени церкви молились, 
а Святий Дух працював над його 
серцем. В цей день Ігор здійснив 
важливий крок і заключив завіт з 
Богом.

Не менш цікава історія навер-
нення Віталія Поломаного. Після 
початку военного конфлікту на 
сході України Віталій став учасни-
ком АТО. Вся велика адвентистська 
родина молилася, і Бог зберіг його 
життя, хоча додому він повернувся 
інвалідом. Церква і рідні продов-
жували молитися, і він виявив ба-
жання охреститися.

В цей день вони прийняли вод-
не хрещення, щоб продовжити 
життєвий шлях з Богом.

Оксана Смаль

Бог знайшов ще трьох людей
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Виконуючи місію . . . . . . . . . . . .
Юлія Григорович

1x3: молодь поширює християнську літературу
Сьогодні існує безліч способів 

свідчити людям про Христа. Один 
із них — поширення літератури про 
вічну надію та Божу любов. Саме 
цьому присвятила себе молодь 
Західної конференції 24 квітня на 
честь місяця літературного єванге-
лизму.

Суть проєкту полягала у тому, 
що учасники обирали три книги, 
якими вони хотіли б поділитися з 
людьми, купували їх або брали з 
місцевої церковної бібліотеки та 
виходили у центри своїх населе-
них пунктів, даруючи перехожим. У 
деяких містах молодь трансформу-
вала цю ідею та зібрала книги для 
того, щоб дарувати також і своїм 
знайомим.

З молитвою та проханням про 
Боже благословення хлопці та ді-

вчата сміливо та натхненно свідчи-
ла перехожим, даруючи різнома-
нітну літературу. Очікування були 
різними, різними були й резуль-
тати. Але висновок з’явився один: 
люди справді відкриті до вістки про 
надію, готові дізнаватися про Хри-
ста в цей непростий час.

«Комусь вдалося роздати всі 
книги за 5 хвилин, а від когось їх 
брали не одразу. Але в більшо-
сті людей на обличчях з’являлися 
щирі посмішки при отриманні та-
ких подарунків. У місті Тячеві, зо-
крема, було розповсюджено понад 
50 книг видавництва «Джерело 
життя». Більше 300 газет «Вічний 
Скарб» разом із буклетами отри-
мали жителі села Руське Поле», 
— розповідає Радміла Бобрушко, 
лідерка молоді.

Олександр Резніков

Благодійна допомога медичним закладам
23 березня в рамках боротьби з 

поширенням пандемії короновіру-
сної інфекції COVID-19 Адвентист-
ське агентство допомоги та роз-
витку (АДРА)-Україна за фінансової 
підтримки Церкви Ісуса Христа 
Святих останніх днів (СОД) надала 
вже вдруге восьмій міській клініч-
ній лікарні міста Львова благодійну 
допомогу у вигляді засобів захисту 
медичних працівників: захисну ме-
дичну форму, нітрилові рукавички 
та антисептичний засіб. Адміні-
страція закладу підкреслила акту-
альність і важливість даних засобів 
захисту та висловила щиру подяку 

жертводавцям, волонтерам та Ад-
вентистському Агентству допомоги 
та розвитку в Україні.

Загальна кількість допомоги, 
яку отримають заклади охорони 
здоров’я в Україні становить:

- 2451 одиниць захисної медич-
ної форми;

- 53 850 пар нітрилових рукави-
чок;

- 1050 літрів антисептичного за-
собу.

Дану допомогу отримають ме-
дичні заклади з таких областей: 
Закарпатської, Чернівецької, Іва-
но-Франківської, Вінницької, Львів-

ської, Тернопільської, Київської, 
Черкаської, Рівненської, Одеської, 
Миколаївської, Запорізької.
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Марія (Моніка) Кошеля, Михайло Староста, Роберт Біро 

“Табірний Comeback” 2021

Нещодавно команда посвяче-
ної молоді Церкви Адвентистів сьо-
мого дня організувала дводенну зу-
стріч для підлітків у місті Берегові. 
З`їзд відбувався з 17 по 18 квітня на 
території берегівської церкви АСД. 
Завдяки Божій допомозі директор 
з`їзду Михайло Староста, спікери 
Олександр та Інна Коропець, чле-
ни молодіжної команди (Анатолій 
Капітан, Юра Друзд, Катерина Пи-
липенко, Ілля Павлище, Христина 
Олашин, Єлізавета Грещук, Крістіан 
Коттес, Евеліна Різак, Юліанна Пав-
лище, Михайло Староста, Марія 
(Моніка) Кошеля - координатор) 2 
дні поспіль трудилися для слави Го-
спода. Учасники - активні, щирі та 

веселі підлітки з різних міст Закар-
патської області.

Зустріч мала біблійну тематику, 
головна ідея якої - “Моя цінність у 
Божих очах”. Ми роздумували про 
те, якими особливими нас створив 
Бог, Небесний Батько і Творець. Та-
кож згадали, якими нам необхідно 
бути пильними, щоб не перетнути 
межу й не потрапити в пастку ди-
явола.

Враження ще більше посилю-
вали сценки від команди, які були 
особливою частиною програми.

Крім вище згаданих подій, учас-
ники могли брати участь у цікавих 
іграх, радісних співах, семінарах, 
завданнях. Варто згадати, що сім`я 
Коропець провела чудові семіна-

ри на такі теми: любов, цінність, 
стосунки. В неділю після обіду всі 
мали змогу вийти в місто з плака-
тами: “Посміхнись. Посмішка тобі 
личить”. До того ж дарувализапис-
ки з натхненням та цукерки, аби 
зробити перехожих щасливішими 
й більш усміхненими. Радості й за-
хопленню підлітків не було меж, 
адже вони прославляли Бога. По-
дібний захід проводився на зи-
мовій канікулярці у цьому ж місті, 
тому команда вирішила знову за-
охотити присутніх до місіонерської 
діяльності, а також до використан-
ня всіх талантів і дарів для служіння 
людям.

Сили й енергію учасників під-
тримували кухарі, які готували ве-
гетаріанські страви, гарні на вигляд 
та надзвичайно корисні. Не забу-
вали пригостити смачненьким, яке 
так люблять і діти, і дорослі.

Таким чином, “Табірний 
Comeback” став однією із найкра-
щих і незабутніх зустрічей, адже 
Сам Творець був у колі Своїх дітей, 
навчаючи кожного служити й лю-
бити один одного. Велика подяка 
берегівській громаді Адвентистів 
сьомого дня, яка гостинно при-
йняла кожного учасника, стала ат-
мосферним і теплим місцем, куди 
знову і знову хочеться повертатися 
для спілкування та прославлення 
Господа.

Молоді роки для Христа . . . . . . 
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Події . . . . Події . . . . Події . . . . .
Команда «Пісочного» відвідала Підгайці

В суботу, 8 травня, підгаєцька 
громада зустріла молодих людей із 
різних куточків України, які є части-
ною табірної команди «Пісочного».

Разом у дослідженні суботньої 
школи, прославленні Бога у співах, 
слуханні біблійних істин, спілкуван-
ні з братами і сестрами суботній 
день пройшов надзвичайно натх-
ненно. На вечірньому служінні мо-
лодь представила громаді особли-
вості табірного служіння, досвіди 
проведених минулорічних таборів. 
Також із вуст молоді звучали гімн 

табору та інші пісні прославлення 
Бога. На служінні роздумували про 
справжню любов до свого ближ-
нього та визначали, хто є нашим 
ближнім, для чого цій темі присвя-
чена значна частина в Біблії.

Табір сприяє фізичному та ду-
ховному підбадьоренню молодих 
людей. Тому табірна команда плід-
но працювала на вихідних, щоб 
зробити табір місцем щасливих 
людей, які люблять Бога та бажа-
ють Йому служити .

Анастасія Герасимчук

Нові шукачі пригод у Рожищі
22 травня в церкві Адвентистів 

сьомого дня міста Рожище, що на 
Волині, відбулось святкове бого-
служіння - посвячення дітей в клу-
би «Шукачі пригод» та «Слідопит». 

Обряд посвячення звершив ке-
рівник молодіжного і слідопитсько-
го служіння Західної конференції 
Коропець Олександр.

Усі діти з нетерпінням чекали на 
цей особливий день. Отож, урочи-
ста церемонія розпочалась висту-
пами молодших та старших дітей. 
Вони декламували вірші, співали 
пісні для прославлення імені Божо-
го. Потім кожен клуб розповів свою 
обітницю та закон, виконав гімн. 
Після цього Олександр Коропець 
пов’язав дітям галстуки і помолив-
ся разом з ними.

Не залишили без уваги й най-
молодших дітей, віком від двох до 

шести років. Їх також посвятили в 
«Ягнята» та «Бобренята», пов’яза-
ши їм відповідно блакитні та зелені 
галстуки.

В наставники слідопитів посвя-
тили Євчук Наталію. Також пам’ятні 
значки слідопитів за роботу в клубі 
почепили Євчук Наталії та директо-
ру клубу, місцевому пастору Ярчаку 
Анатолію. За посвячене служіння в 
клубі «Шукачі пригод» вручили ли-
сти подяки вчителям Лагнюк Олені 
та Юхимчук Марії.

Олександр Коропець розповів 
про діяльність клубного служіння 
на теренах Західної конференції та 
звернувся з проповіддю до членів 
церкви. Він наголосив, наскільки 
важливо приділяти дітям належну 
увагу, виробляти в них хороші звич-
ки, залучати їх до служіння. Адже в 
майбутньому, ці діти стануть хоро-

шими християнами, які принесуть 
користь церкві та суспільству.

Після завершення служіння, 
діти зібралися за святковим обі-
днім столом. Керівник слідопитів 
побажав наставникам плідної пра-
ці, терпіння, а дітям успіхів, нових 
досягнень та нових нашивок за 
пройдені спеціалізації.
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Майбутнє церкви . . . . . . . . . . . .
Юля Григорович

День шукачів пригод
День шукачів пригод відзна-

чався 15 травня по всьому світу, і 
особливі святкування відбулися у 
Львові та Володимирі Волинсько-
му. Львівські шукачі (клуб «Від-
важні левенята») представили все, 
чим займалися протягом року: 
майстер-класи, екскурсії, навіть 
сходження на гору! Духовні уроки, 
різноманітні ігри та добре проведе-
ний час із турботливими наставни-
ками подарували дітям найкращі 
емоції, адже пізнавати Господа з 

дитинства надзвичайно приємно. 
Соломія Швайковська, керівниця 
клубу, розповіла про найяскравіші 
моменти в клубі, до якого приєд-
налося ще двоє левенят. Посвя-
чення відбулося на сцені, а після 
цього слова привітання наставники 
та діти почули від керівниці клубу 
слідопитів Львова Інни Коропець та 
пастора Олександра Коропця.

Не менш цікавим та наповне-
ним було відзначення Дня шукачів 
пригод у місті Володимир Волин-

ський, де шукачі, які встигли отри-
мати безліч корисних та цікавих 
навичок та вмінь, зовсім скоро пе-
рейдуть на наступний рівень — ста-
нуть слідопитами!

Попереду ще один рік, новий 
шлях юних дослідників навколиш-
нього світу та Бога в ньому, шукачів 
веселих пригод. Наступного їх Дня 
чекаємо ще більше перемог, досві-
дів та щасливих поглядів!

15 травня в місті Львів відбувся 
випуск лідерського курсу «Forward 
Team». Юні лідери з усієї Західної 
України протягом двох років отри-
мували духовні та практичні знан-
ня, згуртовувалися та займалися 
служінням під наглядом лідера 
проєкту Світлани Савіної.

Урочисте ранкове богослужіння 
не обійшлося без спогадів, пісень 
та вручення дипломів. Також про-
лунала проповідь-натхнення про 
майбутній шлях молодих лідерів з 
Богом від наставника курсу 2019-
2021 років Дєніса Снєткова. 

Керівник молоді Західної кон-
ференції Олександр Коропець дав 
корисні настанови та тепло приві-
тав форвардів із випуском. Вечір-
нє богослужіння було наповнене 
проповідями та досвідами Богдана 
Данилюка, Віталія Чопика, Моніки 
Кошелі.

Команда форвардів подолала 
складні виклики останніх років, ще 
більше зблизилась, використовую-
чи кожну можливість зібратися ра-
зом. 

Віримо, що шлях «Forward 
Team» продовжується поза часови-
ми межами і, отримавши необхідні 
вміння та підтримку наставників, 
теперішні та майбутні лідери моло-
ді поведуть за собою дітей, юнаків 
та дорослих, прославляючи Бога на 
своєму шляху.

Юля Григорович

Молоді лідери
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Катерина Ковальчук-Ходіна

Першопроходець істини у Нововолинську

Чи легко бути першопроход-
цем? З якими труднощами зустрі-
лися любителі найвищих гірських 
вершин світу, відкривачі крижаної  
Арктики, винахідники у сфері нау-
ки? Цей список можна продовжу-
вати, бо їхні заслуги виправдані, 
і цими відкриттями ми користує-
мось досі, розширюючи наш круго-
зір.

Сьогодні хочеться звернути 
вашу увагу на прожите християн-
ське життя Лідії Данилівни Вітрук, 
яка перша проклала шлях Божої 
істини на теренах Нововолинська. 
Адже, головне в житті людини - пі-
знати Бога і поділитися цією віст-
кою-візиткою з іншими.

Цьогоріч на 86-му році життя, 
внаслідок важкої хвороби, пере-
стало битися серце люблячої та до-
брої мами, бабусі та щирої христи-
янки Вітрук Лідії Данилівни (1935 
-2021рр).

Наша громада втратила най-
старшого члена церковної сім’ї. 
Окрім того, Лідія Данилівна була 
піонером громади міста Новово-
линська.

На її долю випало нелегке ди-
тинство, що припало на воєнний і 
післявоєнний час, рано довелося 
почати працювати. Була заміжня за 
Вітруком Миколою Степановичем. 

У шлюбі у них народилося дві до-
нечки.

У 1958р Лідія Данилівна вперше 
почула вістку про Бога від своєї се-
стри Валентини, яка на той час уже 

була членом Церкви Адвентистів 
сьомого дня у місті Києві. Через рік 
вона прийняла водне хрещення і 
тим самим стала першою адвен-
тисткою нашого міста.

Найціннішим, вісткою про Хри-
ста, вона ділилася із сусідами, спів-
робітниками та знайомими. У своїй 
домівці організовувала домашню 
церкву. 

Лідія Данилівна дуже цінувала 
сім’ю, а тому своїм дітям та онукам 

вона прививала любов до Бога та 
людей, постійно молилася за кож-
ного із них та за свою церкву.

Нелегке дитинство і важка пра-
ця не пройшли безслідно, зали-
шивши відбиток на здоров’ї Лідії. 
Однак, не зважаючи на втому і хво-
роби, вона завжди відвідувала цер-
кву і твердо вірила у скорий прихід 
свого Господа і Спасителя Ісуса Хри-
ста.

Завдяки Божому провидінню 
і людям, які міцно трималися за 
Божу руку і йшли за Ним, в Новово-
линську церква зросла і налічує 84 
членів духовної сім’ї.

Прожитий шлях Лідії Данилів-
ни вчить кожного з нас цінувати 
те, що дійсно важливе: відносини 
з Богом, любов до людей і щастя в 
деталях, які ми часто не помічаємо 
або сприймаємо як належне.

Будьте провідниками істини 
та Божого Світла! Та не пропустіть 
«щастя в моменті»!

Проповідь життям. . . . . . . . . . .
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Літературний євангелізм. . . . . .
Роберт Біро 

Десятирічне літературне служіння
Вже більше 10 років, а саме з 

2010 року, чотири відділення те-
рапевтичного корпусу виноградів-
ської районної лікарні щомісяця от-
римують адвентистську періодичну 
літературу.

Зароджувалось це літературне 
служіння поступово, для деяких 
з цих відділень, так би мовити, у 
вимушених ситуаціях, найчастіше 
через відвідування хворих з адвен-
тистської громади, які лежали у лі-
карні, та за інших обставин.

На початку кожного місяця кож-
не з чотирьох відділень певного 
корпусу лікарні (неврологічне, кар-
діологічне, терапевтичне та пуль-
монологічне) безкоштовно отри-
мує газети «Вічний скарб», дитячі 
видання «Скарбничка» та «Друж-
боландія», журнал «Моя здоро-
ва сім’я», «Ознаки часу» та іноді 
– «Адвентистський вісник». Також 
завжди у відділення надаються 
нові, актуальні місіонерські книги,   
«Велика боротьба» та «Христос-на-
дія світу», «Дорога до Христа», 

буклети, реклама про телеканал 
«Надія» та санаторій «Барвінок», 
оголошення про чергові євангель-
ські програми у «Барвінку» тощо.

На початку кожного нового 
року сестринські кімнати відділень 
отримують нові настінні календарі 
з біблійними віршами та настільні 
календарі.

Не обділене даним служінням 
і угорськомовне населення Вино-
градівського району, яке, на жаль, 
також часто звертається у лікарню. 
Для угорців щомісяця надаються 
місіонерські, періодичні видання, 
книги та журнали про здоровий 
спосіб життя та сімейні відносини, 
Біблії.

Література щомісяця залиша-
ється у відділеннях на видному 
місці, на столиках у центральному 
коридорі, щоб як персонал лікарні, 
так і хворі, могли мати вільний до-
ступ до наших видань.

Не зупинялось це служіння і під 
час жорсткого карантину, коли до-
ступ стороннім відвідувачам у від-

ділення лікарні був заборонений. У 
ці місяці література передавалась 
при вході черговим медичним се-
страм з проханням розкласти її на 
столі у коридорі. Працівники лікар-
ні, як правило, з радістю допомага-
ли у цьому.

Особливо приємно зазначити, 
що часто трапляється – ще під час 
того, як відповідальний за це слу-
жіння розкладає нові видання на 
столі, медсестри та пацієнти вже 
підходять і просять дати їм нові ви-
дання, розбирають дитячі газети 
та журнали, книги. Неодноразово 
персонал лікарні дякував за цю 
літературу, і давав знати, що вони 
цінують це служіння та щомісяця 
очікують, розраховують на нову по-
рцію духовної їжі.

Залишається надія, що це слу-
жіння буде продовжене та роз-
ширене місцевою громадою і що 
кожна прочитана газета та книга 
приведе читачів до покаяння, дові-
рі Господу та до спасіння!


