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Тема номера . . . . . . . . . . . . .
Віталій Мелесь

Евангельська програма на «Барвінку»

В приємній атмосфері вивчали 
Слово Боже і звершили хрещення в 
оздоровчому центрі «Барвінок»

З 20 по 30 червня відбулась 
євангельська оздоровча програма 
в центрі оздоровлення та відпо-
чинку «Барвінок», що знаходиться 
у Львівській області. Як один день 
пройшли десять днів, але вони 
назавжди змінили життя деяких 
її учасників.  Семеро відвідувачів 
програми усвідомили, що вони не 

бажають жити більше ста-
рим життям, і вирішили кар-
динально змінити його, за-
ключивши завіт з Господом 
через хрещення. Ця подія 
стала святковим фінальним 
завершенням програми.

Відпочиваючі слухали 
лекції спікера Олександра 
Антонюка у програмі «Ди-
вовижні факти зі загублених 
міст давнини».

Музичне оформлення програ-
ми було від Михайла Іващенка, 
Шинкаренко Людмили, Карпук Ва-
лентини, підлітків Олега та Карини, 
а також Юри та Ірини - працівни-
ки «Барвінку». Служителі Микола 
Станкевич, Тарас Гладкий, Святос-
лав Ношин також виконували соль-
ні номери. А ще спів лунав, коли 
щовечора по черзі групи розпові-
дали про себе.

Кожен день учасники програми 
зміцнювали своє здоров’я ранко-
вою зарядкою на свіжому повітрі, 
смачною корисною їжею, порада-
ми від лікаря Віри Петрівни про 7 
принципів здоров’я та лікуваль-
но-профілактичними процедурами 
(душем шарко, циркулярним ду-
шем, ваннами, масажем).

А родзинкою останнього дня 
був виступ новоорганізованого 
хору під керівництвом диригента 
Шинкаренко Людмили. Також чу-
довою прикрасою усієї програми, 
та й самого свята хрещення, став 
виступ дітей, старанно підготовле-
ний вчителем Карпук Валентиною.

І звичайно ж, прекрасна при-
рода, спів птахів, яскраве тепле со-
нечко, - все створювало атмосферу 
свята протягом усіх днів, коли готу-
валися серця до сприйняття істини 
і відбулося саме хрещення.

У Бучі завершив роботу ХІ з’їзд 
Адвентистської церкви в Україні: 
обрані керівники відділів та уста-
нов.

Під гаслом «Я йду – ходімо ра-
зом. Проголошуючи Трьохангель-
ську вістку» 5-6 липня у Лісовій 
Бучі відбувся ХІ З’їзд Церкви Адвен-
тистів сьомого дня (АСД) в Україні.

На з’їзд прибуло 129 делега-
тів, які були представниками всіх 
членів Церкви, об’єднаних у вісім 
місцевих конференцій, керівники 

відділів та установ уніону, 
члени виконавчого комі-
тету Української уніонної 
конференції (УУК) Церкви 
АСД.

На з’їзді були присутні 
керівники Євро-Азійського 
дивізіону та пастори-вете-
рани.

З’їзд завершився об-
ранням керівників церкви 

на період до 2025 року:
Президент - Носов Станіслав Ві-

кторович, секретар - Велечук Воло-
димир Степанович, скарбник - Кри-
вой Віталій Вікторович.

Керівники відділів та установ 
УУК Церкви АСД: помічник скарб-
ника - Безкровний Геннадій Ми-
колайович; пасторська асоціація 
- Тепфер Костянтин Павлович; су-
ботня школа та особисте служіння 
- Рутковський Леонід Богданович; 
адвентистська місія - Рутковський 

Леонід Богданович; відділ здоров’я 
- Луцький Сергій Костянтинович; 
відділ освіти - Кампен Костянтин 
Степанович; молодіжне служін-
ня - Альохін Євгеній Олександро-
вич; медичний центр - Бондаренко 
Юрій Олександрович; медіа-група 
«Надія» - Крупський Максим Во-
лодимирович; УАЦВО - Шевчук Ан-
дрій Васильович.

Новообране керівництво УУК, 
усі делегати та гості з’їзду пере-
посвятили себе на служіння Госпо-
ду і Його Церкві.

«Дорогі брати та сестри, про-
довжуйте молитися за Божу Церкву 
в Україні, за свої громади, сім’ї. Хай 
в цей непростий час для нашої кра-
їни, а також Його Церкви Бог збере-
же всіх нас у вірі та надії на скорий 
Його прихід на нашу землю» - за-
кликають керівники церкви.

Я йду - ходімо разом!
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Виконуючи місію . . . . . . . . . . . .
Ігор Куриляк

Хрещення в селі Олександрівка

23 червня в житті громади Цер-
кви Адвентистів сьомого дня села 
Олександрівка (Закарпаття) відбу-

лася урочиста подія – хрещення. 
Анна Дмитрівна Попадинець при-
йняла рішення приєднатися до Бо-
жої Церкви. Цей обряд відбувся в 
мальовничому місці серед Карпат 
на ставку зі джерельною водою. 
Фактично вся громада була присут-
ня на цій події і прийшла привітати 
Анну Дмитрівну. Хрещення звер-
шив місцевий пастор Ігор Куриляк.

На служінні лунали натхненні 
пісні, які відлунням розносилися по 
берегах водойми. Також звучала ін-
струментальна музика – на скрипці 
грала дружина пастора – Вален-

тина Куриляк. Перед хрещенням 
була сказана проповідь: «Три го-
ловні формати відносин з Христом 
в духовному світі»: 1) Співжиття 
або цивільний шлюб в сучасному 
розумінні; 2) Духовний блуд; 3) За-
конний шлюб віруючих з Христом. 
Саме через хрещенням повним за-
нуренням у воду людина вступає в 
законний союз з Христом.

Після проповіді безпосередньо 
відбувся сам обряд хрещення, а по-
тім вітання, квіти та обійми.

Сергій Шпак

Пам’ятник Десяти Заповідям

27 червня у місті Камені-Кашир-
ському відбулася довгоочікувана 
і дуже бажана для всіх християн 
міста подія – відкриття пам’ятника 
Десяти Божим Заповідям. Завдяки 
особливому Божому керівництву 
цей захід відбувся як наслідок 
співпраці місцевих протестантських 
церков: церкви Адвентистів сьомо-
го дня (АСД), церкви Євангельських 
християн баптистів (ЄХБ) та церкви 
Християн віри євангельської (ХВЄ), 
а також за сприяння місцевої вла-
ди. Пам’ятник було встановлено у 
центральному парку міста і саме 
відкриття відвідало чимало його 
жителів.

Урочистості розпочалися з ви-
ступу духового оркестру громади 
АСД села Пожарки, котрий своїм 
служінням зробив атмосферу цьо-
го заходу справді святковою. Роз-
почавши гімном України, гурт му-

зикантів протягом години закликав 
всіх запрошених та випадкових пе-
рехожих завітати на свято.

Ведучим свята з нагоди відкрит-
тя пам’ятника був пастор церкви 
Євангельських християн баптистів 
Калюх Анатолій, котрий пригадав 
історію виникнення ідеї створення 
пам’ятника та її втілення.

Після гарного співу баптистської 
молоді зі словом привітання і на-
станови до всіх присутніх звернув-
ся президент Західної конференції 
церкви АСД Василь Чопик. Василь 
Юрійович привітав усіх присутніх з 
прийдешнім святом, Днем консти-
туції України, наголосивши, що як 
для громадян нашої країни важли-
во дотримуватися закону країни, в 
котрій проживаємо, так для кожної 
людини важливо дотримуватися 
Закону Божого. 

Своїм свідченням також поді-
лився пастор ХВЄ села Краснилівка 
Віктор Карпік. Він розповів, як Бог 
свого часу зцілив його від невилі-
ковної хвороби і як під час цієї хво-
роби він мав змогу ділитися своєю 
вірою з іншими хворими.

На святі були присутні також 
інші служителі церков АСД, ЄХБ, 
ХВЄ Камінь-Каширського регіону, 
місцеві й обласні депутати та ко-
лишній міський голова. Офіційна 
частина завершилася спільною мо-
литвою пасторів за народ міста.

На свято також було залучено 
сімейний відділ Західної конферен-
ції церкви АСД, котрий запропону-
вав відвідати інтерактивну вистав-
ку «5 мов кохання».

Для дітей церква ХВЄ роздавала 
безкоштовно солодку вату, що зро-
било це свято справді сімейним. 

Також була присутня книжкова 
лавка церкви АСД, де продавали-
ся дитячі та дорослі Біблії, а також 
багато інших християнських книг. 
По закінченні було роздано багато 
буклетів із рекламою телеканалу 
“Надія”, оздоровчо-лікувального 
центру “Барвінок”, магазину здоро-
вого харчування, місцевої церкви 
АСД, а також буклет “Десять Запо-
відей”.
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Сергій Литовченко 

Останній дзвоник у НВК «Еммануїл»
Останнім дзвоником завершив-

ся навчальний рік в НВК «Емману-
їл».

28 травня зранку шкільне по-
двір’я швидко наповнювалось діт-
ками та їхніми батьками. Випускни-
ки початкової школи організовано 
на чолі з класним керівником Юлі-
єю Когутич почесно зайняли своє 
місце. 

До всіх присутніх зі словом при-
вітання звернувся капелан школи 
Юрій Друзд. «Я хочу побажати вам 
завжди бути у житті більш справед-
ливими і мудрими. Щоб у вашому 
житті було більше місця для до-

бра,» – сказав він. Молитву звер-
шив голова шкільної ради Сергій 
Литовченко.

Учні 4-го класу подякували вчи-
телям школи та заспівали разом 
«Прощавай початкова школа».

До випускників четвертого кла-
су звернулась вчителька, яка чоти-
ри роки була з ними, Юлія Когутич. 
Вона побажала «не розгубити, а 
примножити досягнуте». 

Від імені батьків 4-го класу зі 
словом подяки звернулась Нодь 
Любов. Стримуючи сльози, висло-
вила подяку за невтомну працю 
викладача.

Директор школи, Надія Вилег-
жаніна, звертаючись до присутніх 
дітей та батьків порівняла випус-
кників з маленькими пташками, 
які вилітають дуже несміливо, але 
з великою радістю розправляють 
свої крила, щоб досягати нових 
вершин. Учні отримали похвальні 
листи і подяки за успішне навчан-
ня та поведінку, за активну участь 
у житті класу та школи, а до них-  
значок з емблемою школи «Емма-
нуїл». 

На прощання прозвучав остан-
ній дзвоник.

Різні методи благовістя . . . . . . . 

Валентина Щербанюк

Зустріч зі слухачами радіо «Голос надії»

Команда Медіа групи «Надія» 
зустрілась із глядачами та слухача-
ми села Підкамінь.

Наша історія розпочалася з те-
лефонного дзвінка: «Добрий день! 
Я - директор Народного дому села 
Підкамінь Бродівського району 
Кутняк Іван Іванович, постійно слу-
хаю ваше радіо і мені подобається 
музика, яка лунає в ефірі. 27 черв-
ня у нашому селищі буде концерт 
до Дня молоді та Дня Конституції 
України і я хочу, щоб ви з командою 

приїхали і привезли своїх співаків 
для участі у концерті».

Ми подумали (але не довго) і… 
погодилися! 27 червня спакували 
речі (рекламні буклети, сувеніри 
від МГ «Надія» та гітару) і усі разом 
(команда радіостудії Західного ме-
діацентру та музиканти) вирушили 
до села Підкамінь. При в’їзді до се-
лища дух перехопило від краєвиду. 
Вдалині на краю гори височіє вели-
чезний камінь, а неподалік від ньо-
го - мури старого храму, монастиря. 

У центрі Підкаменю нас уже 
чекала розставлена на вулиці апа-
ратура, дуже гостинні та привітні 
люди: організатори, учасники та 
глядачі концерту. На початку захо-
ду мали можливість насолодитися 
виступами місцевих музикантів і 
виконавців. А потім передали мі-
крофони нам. Коли ведучий Артем 
Щербанюк запитав, чи є серед гля-

дачів люди, які знайомі з телекана-
лом «Надія» та радіо «Голос Надії», 
то нам дуже приємно було бачити 
підняті вгору руки. Музичний су-
провід нашої презентації забез-
печили молоді виконавці: Аня Ря-
бенко, Михайло Іващенко, Марко 
Швайковський, Валерія Кулініч та 
Уляна Кулініч.

Вже під час концерту ми випад-
ково дізналися, що місцеві священ-
ники (їх три в селищі) рекламува-
ли наш приїзд під час богослужінь 
жителям. В цілому захід відвідало 
більше 200 людей.

По собі лишили усім, хто був 
на концерті, рекламні буклети про 
служіння МГ «Надія» та сувеніри. 
А Підкамінь у наших серцях зали-
шив бажання повернутися туди на 
екскурсію, ще раз поспілкуватися і 
побачитися з нашими глядачами та 
величезне натхнення далі служити.
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Християнська освіта . . . . . . . . . . 
Світлана Окуневич

Школа надії у Луцьку

Минулий 2020-2021 навчаль-
ний рік Центру розвитку дитини 
«Надія» Бог благословив по-осо-
бливому. 56 малюків віком 4-6 
років з різних сімей (лише троє з 
адвентистських родин) мали змо-
гу відвідувати групи підготовки 
до школи та міні-садочок. Батьки, 
стривожені карантинними обме-
женнями, були раді можливості 
приводити діток на цікаві розви-
ваючі заняття, захоплюючі Біблійні 
історії, активну роботу студій твор-
чості та кулінарії, англійської мови 
і фітнесу. Людям імпонувала хри-
стиянська атмосфера в колективі 
педагогів, вихователів, капелана і 
технічних працівників, кожен від-
відувач отримував насолоду від до-
брозичливого ставлення і натхнен-
ного служіння дітям. 

На заняттях християнської етики 
вихованці вивчали напам’ять Божі 
Заповіді та ключові вірші Біблії. Під 
враженням повчальних біблійних 
оповідань та християнських пісень, 
малюки могли всю дорогу додому 
захоплено розповідати батькам 
про величні Божі діла. Одного разу 
пасажири тролейбуса, який рухав-
ся повз наш Центр, почули голос-
ний дитячий спів з такими слова-
ми: «Маленький Ісус родився в ту 
ніч, щоб дати спасіння тобі і мені. 
Подяку й хвалу Йому віддаю, Ісу-
су-Царю!». Люди тихо слухали на-
тхненну співачку, яка після занять у 
«Маленькій школі» їхала з дідусем 
на гімнастику.

Бог рясно благословив мрію на-
ших діток мати особисту ілюстрова-
ну Біблію, яку можна було б читати 

вдома із своїми рідними. Господь 
надихнув брата Романа Васильови-
ча зі Сакраменто звернутися з цим 
проханням до небайдужих людей, 
які загорілись ідеєю сприяти хрис-
тиянській освіті. І в січні наші ща-
сливі вихованці тримали в руках 
дорогоцінну Книгу. 

Цікавою і пізнавальною була 
мандрівка наших дітей сторінками 
серії уроків проєкту «Найвелич-
ніша подорож», наприкінці якого 
учні отримали сертифікати, духов-
ну літературу та подарунки. Багато 
з них, в свою чергу, приготували 
подарунки для інших потребуючих 
діток, отримавши від цього неаби-
яку радість! 

Ґрунтовною і всесторонньою 
є підготовка до школи. Маленькі 
учні опановують практичні нави-
чки з логіки, математики, грамоти, 
читання, розвитку мовлення, анг-
лійської мови, основ здоров’я, му-
зики, творчості, а цього року ще й 
фінансової грамотності, в ігровій 
формі навчаються соціальним від-
носинам. Посвячено та з любов’ю 
трудяться на цій ниві Власюк Ма-
рія, Мельник Наталія, Овчаренко 
Ольга, Окуневич Світлана, Остапен-
ко Анна, Павлюк Юлія, Савіна Світ-
лана, Савка Наталія. Найкращою 
рекламою для людей є свідчення 
батьків, які приводили до нас своїх 
дітей у минулому і залишились за-
доволеними не лише результатом 
навчання, а й змінами в поведінці 
та характері. Це відбувається тільки 
завдяки дії Святого Духа.

Діти з радістю готують для своїх 
найрідніших святкові дійства, такі 

як «Ісус тебе любить», «Ти і я – Божа 
сім’я», випускне свято. Останнє з 
них відбулося 31 травня в урочи-
стому залі для Богослужінь. Чудові 
натхненні настанови дав капелан і 
пастор Власюк Віктор. 55 сімей ок-
рім дитячих подарунків отримали 
подарункові сертифікати на книги 
магазину духовної літератури, який 
одразу почав користуватися попи-
том. Дітки порадували прекрас-
ним виступом, а батьки – добрими, 
вдячними відгуками про діяльність 
центру. 

Дружба з цими сім’ями продов-
жується завдяки літнім денним та-
борам, заходи церкви та спілкуван-
ню в соціальних мережах. 

За сім років цього служіння за-
клад випустив до інших шкіл 251 
дитину-дошкільника, багато з яких 
могли б навчатися тут надалі при 
наявності відповідного до норм 
приміщення. Не дивно, що найбіль-
шим і найчастішим бажанням бать-
ків є християнська загальноосвітня 
школа, яку із задоволенням могли 
б відвідувати їх діти для отримання 
якісної освіти. З цією метою капе-
лан Центру «Надія» Власюк Віктор 
разом з радою церкви розробили 
проєкт навчального закладу, ак-
тивно клопочуться про надання 
висновку експертизи та дозволу на 
будівництво чотирьохповерхового 
приміщення на прилеглій терито-
рії Духовного центру. Віримо, що 
під Божим надійним керівництвом 
та при посвяченій молитовній, мо-
ральній та матеріальній підтрим-
ці братів та сестер Церкви Божої у 
Луцьку буде школа, яка стане ще 
кращим засобом звеличення прин-
ципів Істини.
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Майбутнє церкви . . . . . . . . . . . .
Юлія Григорович

Незабутній похід
На Волині відбувся похідний та-

бір слідопитів
14-15 червня слідопити грома-

ди міста Володимир-Волинський 
провели в похідному таборі.

Дорога до лісу довжиною в 7 кі-
лометрів та перебування там мали 
на меті загартувати юних слідопи-
тів, розвинути їх готовність до не-
передбачуваних ситуацій.

12 підлітків, 10 з яких зовсім не-
давно були шукачами пригод, з до-
помогою своїх наставників вчилися 
зав’язувати вузли, транспортувати 

важкохворих, готувати їжу на вог-
нищі.

Катерина Сас, директорка міс-
цевого клубу слідопитів, а також 
Ігор Надворський та Алік Матвіюк 
допомагали дітям у несподіваних 
ситуаціях перевіряти свої вміння та 
здобувати нові навички. Слідопити 
мали повне екіпірування: рюкзаки 
з наметами, необхідні інструменти.

Не обійшлося без захопливого 
квесту, в якому хлопці та дівчата 
мали можливість позмагатися в орі-
єнтуванні на місцевості, повправля-
тися у співі гімну слідопитів, навчи-

тися працювати в команді. Підлітки 
були дуже активними, охоче брали 
участь у всіх заняттях.

Позитивні враження, нові вмін-
ня та приємна втома стали резуль-
татом походу, про який діти можуть 
впевнено сказати: «Хочемо ще!» 
Громада міста Володимира-Волин-
ського планує організувати місій-
ний слідопитський виїзд протягом 
літа, щоб хлопці та дівчата змогли 
насолодитися спілкуванням з Бо-
гом та один з одним, а також на-
вчитися нести вістку про Христа 
людям.

Валентин Загреба

Благодійність ліцею «Живе Слово»

Адвентистський ліцей «Живе 
слово» (м. Львів) у 2020 році ре-
алізував два благодійних проєк-
ти. Один з них отримав відзнаку у 
конкурсі «Благодійна Львівщина 
2020», посівши перше місце у номі-
нації «Добро починається з тебе».

Як зазначає директорка ліцею 
Анжела Поліщук, коли вона пода-
вала заявку на участь у конкурсі, не 
мала на меті, щоб ліцей відзначи-
ли, а лише хотіла, щоб члени журі 
переглянули виставу про Ісуса. «І 
я ще раз для себе згадала допо-

могу Божу у самій онлайн-виставі 
та хлопчику з Жовтих Вод. Господь 
показує, що наша праця місійного 
спрямування оцінюється саме Ним, 
незалежно від величини вкладу». 

У той час, коли діти, батьки і 
педагоги працювали дистанційно, 
а в суспільстві панували тривога, 
колектив розумів, що напередодні 
пасхальних днів потребна спільна 
добра справа. Дійшли згоди, щоб 
новостворена членами колективу 
лялькова онлайн-вистава допо-
могла у зборі коштів на лікування 
10-річного Всеволода Давиденка з 
діагнозом аутизму. Хлопчик вихо-
вується у малозабезпеченій багато-
дітній сім’ї. Окрім цього його бать-
ко втратив зір. Трансляція вистави 
охопила більше 800 глядачів, які 
взяли участь у зборі коштів.

Карантинні умови, які були 
впроваджені у грудні також не ста-
ли на заваді шкільної традиції бла-

годійності. Цього разу учні влашту-
вали без допомоги батьків офлайн 
ярмарок та зібрали кошти на допо-
могу важкохворій дев’ятимісячній 
дівчинці зі Львова Ангелінці Грица-
новій. Учні власноруч виготовили 
сувеніри, мило ручної роботи, гор-
нятка, солодощі.

Виховання учнів у закладах 
освіти, що здійснюють не тільки 
освітню діяльність, а й долучають 
учнів до благодійності, є гарним 
прикладом всебічного розвитку та-
впровадження духовних цінностей.
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Заради однієї місії

Адвентистська молодь прове-
ла три «Країни здоров’я»

З 6 по 13 червня в місті Радивилів 
був проведений молодіжний місіонер-
ський табір «Живи на повну». Чотир-
надцять чоловік молоді, два пастора, 
один повар і сім проповідей на тему 
життєвого призначення від пастора Ві-
талія Мелеся та Гладкого Тараса.

За ці дні молодь табору провела 
три країни здоров’я: у місті Радивилів, 
селах Верба та Стовпець, які відвідало 
близько 300 дітей. Під час проведен-
ня подарували відвідувачам 70 книг: 
«Дорогами реформації», «Історія ви-
куплення», «Вечная истина победит», 
«Єдина надія», а також 1500 запро-
шень на проєкти молодіжного руху 
«Живи на повну»:

Один молодий хлопець висловив 
бажання поїхати в оздоровчо-лікуваль-
ний центр «Барвінок» на євангельську 
програму.

Також виходили в місто в жовтих 
футболках бренду «Живи на повну», 
міняли цигарки на цукерки, брали ін-
терв’ю у перехожих на тему шкідли-
вості куріння і переваги залишення 
цієї звички. Показували мотиваційний 
фільм «Еді Орел».

Тарас Гладкий

Канікулярна школа у Степані
З 14 по 19 червня в громаді Ад-

вентистів сьомого дня смт Степань 
проходила дитяча канікулярна школа. 
Кожного дня була духовна частина зі 
спікером Русланом Рафіковим, спіл-
кування на цю тему, вікторини, розва-
жальні ігри, кулінарний клас, переку-

сик, робили різни поробки з глини та 
інших матеріалів. 

Загалом було 32 дитини.
Гарно і урочисто пройшов випус-

кний на суботньому богослужінні. При-
йшли батьки, кожна дитина отримала 
у подарунок суперкнигу - Біблію.

Маючи натхнення від канікулярної 
школи, діти планують поїхати і на та-
бір, який організовує наша церква.

Батьки висловлювали подяку, а 
діти побажали зустрічатися і надалі. 
Тому сплановано по неділях збиратися 
в Молитовному будинку для прове-
дення різноманітних дитячо-підлітко-
вих заходів.

Мар’яна Рафікова

В громаді села Ільниця відбу-
лось посвячення слідопитів та шу-
качів пригод

5 червня в Ільницькій громаді За-
карпатської області відбулося посвя-
чення клубів слідопитів та шукачів 
пригод. Слідопитська група отримала 
назву «Друзі Ісуса» та складається з 
11 юних приятелів Христа! На богослу-
жінні були присутні представники слі-
допитського служіння Західної конфе-
ренції Олександр та Інна Коропці, що 
підтримали підлітків та юних шукачів. 
Пастори Олександр Мосійчук та Олек-
сандр Коропець благословили «Друзів 
Христа» на плідну та натхненну робо-
ту. Юні закарпатці проголосили закон 
та обіцянку слідопитів, показали свою 
готовність активно служити Господеві.

Богослужіння не обійшлося без 
творчості: лунали вірші, гра на фор-
тепіано. Хлопці та дівчата зробили 
сміливий крок у напрямку соціально-
го служіння та духовного розвитку, а 
Ільницька громада охоче підтримує їх. 
Спільнота Західної конференції щиро 
радіє новим обличчям в клубі слідопи-
тів.

Юлія Григорович

Слідопитський клуб «Незламні»
Закарпаття активно розвивається 

в напрямку слідопитського служіння. 
5 червня в селі Данилово відбулося 
посвячення клубу слідопитів. Він от-
римав назву «Незламні». Діти співали 
пісні, розповідали вірші, зіграли сцен-
ку. Ансамбль скрипалів також виконав 
музичний номер. Представники слідо-
питського служіння Західної конферен-
ції Олександр та Інна Коропець здійс-
нили посвячення, пастор Олександр 
також виголосив натхненну проповідь.

Загалом у клубі «Незламні» 10 ді-
тей, чиї батьки вдячні за слідопитське 
служіння, в якому підлітки можуть бра-
ти участь. Керувати клубом буде Кури-
ляк Ігор та Валентина.

Молодь створює атмосферу
29 травня відбулася спільна зустріч 

рівненської та ковельської молоді «Ви-
користовуй момент»! У Ковелі зібра-
лася неочікувана кількість хлопців та 
дівчат, що бажали почути про життя 
тут і зараз. Молодь дізналася про те, 
як не втрачати жодної хвилини та роз-
ставляти пріоритети, зберігати зв’язок 
з Христом у шаленому темпі життя. Ве-
чірнє богослужіння було наповнене чу-
довою музикою, а проповідь керівника 
молоді Західної конференції Олексан-
дра Коропця змусила замислитися 
всіх присутніх. Зустріч продовжилася 
в дружньому колі. Не обійшлося без  
ігор, пригощань, та, найголовніше, — 
прославлення Господа. 

Юлія Григорович

Події . . . . Події . . . . Події . . . . .
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Активний відпочинок. . . . . . . . .
Юлія Григорович

Місто щасливих людей
Підлітковий табір «Щасливе мі-

сто» вкотре відбувся на базі сана-
торію «Барвінок», що у Львівській 
області. З 4 по 12 липня хлопці та 
дівчата з усієї Західної України мали 
змогу відпочити, знайти друзів, ду-
ховно наповнитися то розвинути 
свої вміння. 

Організація табору припала на 
непростий час. Через карантин до 
останнього не було відомо, з якою 
кількістю дітей можна провести та-

бір. Але з вірою та молитвою Світ-
лана Савіна, директорка табору, 
разом із командою в новому складі 
рухалися вперед. 

Цьогорічною темою заїзду став 
час. «Тік-так» - ось таку назву от-
римало «Щасливе місто» 2021. 
Час для друзів, для сім’ї, для са-
морозвитку, для Бога... Важливість 
пріоритетів та довіри Творцю об-
говорювали на біблійних уроках, 
служіннях, несли через табірні 

майстер-класи (стрільба з лука, 
альпінізм, кулінарія, хендмейд, біт-
мейкінг).

Дякуємо Богу за Його опіку та 
керівництво протягом заїзду, за 
сили та мудрість для табірної ко-
манди, за відкритість юних сердець 
для вістки про Його любов. До зу-
стрічі наступного року, місто ща-
сливих людей. 

Юля Григорович

Незабутній тиждень у «Sky Land»
Літні табори проходять у всіх 

куточках Західної конференції, і Рів-
ненщина не є винятком. 

З 20 по 27 червня підлітки мали 
змогу відпочити в наметовому та-
борі «Sky Land» поблизу села Буща 
Дубенського району. Діти з місте-
чок та сіл області, а також із сусід-
ньої Волині вивчали духовні теми 
про війну добра та зла, про вику-

плення людей та вибір порадника 
в житті. Не могли не зачепити став-
лення Біблії до сучасних окультних 
практик.

Серед занять проводилися 
майстер-класи з рукоділля, ляль-
ковий театр, спорт. Не обійшлося 
без загальнотабірних ігор, купання 
в озері, спілкування біля вогнища. 
Хлопці та дівчата отримали досвід 

боротьби із грозою. Зі слів Вікторії 
Черняк, директорки табору, зро-
зуміли учнів Ісуса, коли Він спав у 
човні, та Ноя, якого Бог беріг у ков-
чезі.

Діти чудово провели час і отри-
мали безліч вражень. Одна дитина 
навіть виявила бажання вивчати 
біблійні уроки з духовним настав-
ником та готуватися до хрещення!


