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У цей складний час в Україні ми щоразу пересвідчуємося, що Господь не відняв свою милість від нашого 
краю. Спрагнені Божої любові люди шукають Господа. Майже кожної суботи в Західній конференції в тій чи ін-
шій громаді було водне хрещення, кожного тижня ангели раділи, спостерігаючи, як нові люди навертаються до 
Господа, отримуючи нову надію в житті. 

З 14 травня по 21 травня в оз-
доровчому центрі «Барвінок» 
відбулась євангельська програма 
«Інформаційна війна, що триває 
століттями». Спікером був Віталій 
Мелесь. Відвідували її переселен-
ці. Закінчилася програма святом 
хрещення. 

21 травня в громаді Церкви 
Адвентистів сьомого дня села Ко-
билецька Поляна Закарпатської 
області відбулось хрещення двох 
людей: Ірини з Василькова та Во-
лодимира з Чугуйова. У цей склад-
ний час втрат і розчарувань, вони 
щасливі, що знайшли надію в Бозі.

28 травня в адвентистській цер-
кві міста Берегово Закарпатської 
області пастор Михайло Староста 
охрестив Жанну Гончаренко. Вона 
переселенка з Гостомелю. Деякий 
час жила у Бучі в навчальному за-
кладі УГІ. Наполегливо вивчала 
уроки «Так говорить Біблія», після 
яких відгукнулась на заклик та при-
святила своє життя Богу.

На закарпатті 28 травня Ужго-
родська друга громада адвентистів 
мала хрещення трьох людей.Це 
люди різного віку, різною у них 
була дорога до Бога. Але у Господа 
є місце для кожного. 

Пастор церкви Павло Чобан 
звершив цей обряд. Новохреще-
них привітали подарунками та кві-
тами.
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28 травня Львівська перша 
громада Адвентистів сьомого дня 
мала служіння хрещення двох пе-
реселенців з міста Маріуполя. Об-
ряд звершував пастор церкви Во-
лодимир Скиба. За час війни в цій 
громаді прийняло хрещення семе-
ро людей.

До Кричівської громади Церкви 
Адвентистів сьомого дня 11 червня 
через хрещення приєднався Іван. 
Охрестив його у водах гірської річ-
ки пастор Прокопець Станіслав.

14 травня в місті Рівному в при-
міщенні церкви Адвентистів сьо-
мого дня відбулося хрещення Са-
молюк Олександра і Валентини.

Зі словами проповіді звернув-
ся пастор Матвійчук Михайло, де 
провів паралель завіту з Богом із 
союзом чоловіка та дружини. На-
голосивши, що так, як наречена го-
тується до весілля, так і нам варто 
готуватись до Другого приходу.

18 червня в адвентистській 
громаді міста Ковель Волинської 
області відбулось хрещення п’яти 
молодих людей. Звершував хре-
щення Микола Демчина.

18 червня в громаді церкви Ад-
вентистів сьомого дня міста Дубно 
Рівненської області до Церкви Бо-
жої приєдналося дві дорогоцінні 
душі. Обряд звершував Левицький 
Валерій.
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Марія Власюк

Важливе рішення
18 червня у Луцьку прийняла 

водне хрещення Людмила Кащук. 
Колись їй до рук потрапила газе-

та «Вічний скарб». Газета на стільки 
їй сподобалася, що Людмила напи-
сала листа у видавництво, щоб їй 
вислали примірники усіх номерів. 
Працівники видавництва надіслали 
їй газети, тільки не змогли усі номе-
ри, бо газета видається уже давно, і 
примірники її довго не зберігають-

ся. Також у подарунок Людмила 
отримала і дитячу літературу. Люд-
мила виявила бажання зустрітися 
з пастором. Тому місцевий пастор 
Віктор з дружиною поїхала за вка-
заною адресою. Зустріч була дуже 
теплою і приємною. Рада гостям 
була не тільки Людмила, а й її чоло-
вік Олександр та їх п’ятеро діточок. 
Як виявилося, Олександр дивиться 
передачі телеканалу «Надія», і вже 

святкує суботу та відмовився від 
нечистої їжі. У березні 2021 року, 
після закінчення євангельської 
програми, Олександр приймає хре-
щення. А тепер він радіє й за свою 
дружину. На урочистому служінні 
він на славу Божу виконав улюбле-
ні пісні дружини. Спільно в одному 
християнському дусі вони ведуть 
своїх діточок до Бога. 

Роберт Біро, Іштван Кіш

Допомога для жителів Бучі 

Придунайська конференція 
Угорського уніону Церкви Адвен-
тистів сьомого дня 22 квітня розпо-
чала масштабний збір пожертв для 
допомоги жителям Бучі, що біля 
Києва. Всі матеріальні та фінансові 
пожертвування були відправлені 5 
травня спершу з Будапешта в Му-
качево, за допомогою організацій 
«ADRA» та «NEEKA», звідки були 
доставлені у Бучу. До збору допо-
моги долучились також організації 
«OSTHILFE» та «SURYA».

Серед вантажу, вартістю 7 міль-
йонів форінтів, були 5 електрогене-
раторів, 20 штук мобільних газових 

плит, лампи, ліхтарики, декілька 
тисяч батарейок, свічки, ліки і засо-
би гігієни, дитяче харчування і про-
дукти тривалого зберігання.

Вантаж супроводжували Опо 
Ласло з Угорщини (якому належить 
і сама ідея цього проєкту), його ро-
дич, Ласло Шандор, та як помічник 
і перекладач, угорський пастор із 
Закарпаття Роберт Біро.

Закордонні гості мали мож-
ливість також особисто побачити 
місця недавніх воєнних дій та руй-
нувань. Владислав Скрипкарь, син 
пастора громади міста Бучі органі-
зував для гостей екскурсію у Бучі, 

Бородянці та Гостомелі, і безпосе-
редньо в УГІ, де була можливість 
оглянути і ті підвальні приміщення, 
де протягом двох тижнів періодич-
но переховувались близько 200 
переселенців та сусідів нашого на-
вчального закладу.

Велика подяка всім угорським 
громадам і кожному їх члену зокре-
ма за активну участь та жертовність 
у зборі цієї важливої допомоги. До 
збору долучилось також багато лю-
дей, що не є членами Адвентист-
ської церкви та деякі угорські міста 
і села, міські і сільські ради.
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Андрій Бабенцов

Допомога харків’янам
Центр оздоровлення та відпо-

чинку “Барвінок”, що на Львівщині, 
прийняв більше 50 харків’ян.

У цей нелегкий час попри 
складне становище в країні оздо-
ровчий центр «Барвінок» продов-
жує працювати, допомагаючи лю-
дям знайти спокій для душі, віру в 
Бога і покращити своє здоров’я.

З початком воєнних дій в Украї-
ні працівники центру допомагають 
людям, які потребують тимчасо-
вого місця проживання. Зокрема, 
тільки з обстрілюваного Харкова 
прийняли більше 50 людей.

Свіже повітря, чиста смачна 
вода, чудова природа, а головне – 
турботливе ставлення персоналу  
– все це завоювало серця тих, хто 
побував тут.

Мета робо-
ти оздоровчого 
центру – озна-
йомити людей 
з принципа-
ми здоров’я, а 
саме з програ-
мою «Новий 
Старт».

О з д о р о -
вча програма 
включає в себе 
консультацію 
лікаря, вживан-
ня лікувальних настоїв і чаїв (фіто-
терапія), сауну, масаж, душ Шарко 
та циркулярний душ, гідропроце-
дури, косметологію обличчя, здо-
рове харчування, зарядку, походи, 
прогулянки, стрибки на батуті для 
дорослих та дітей.

Програма побудована так, щоб 
максимально задіяти ресурси люд-
ського організму за допомогою вті-
лення принципів здорового спосо-
бу життя, що сприяє профілактиці і 
лікуванню захворювань.

Та на першому місці є духовне 
оздоровлення людей. Фізичне здо-
ров’я не буде повноцінним, якщо 

людина не буде духовно здоровою. 
Тому в «Барвінку» постійно про-
водяться євангельські програми, 
табори для дітей та підлітків, про-
грами для неодружених чоловіків 
та жінок, спеціальні заїзди для лю-
дей, які знаходяться в депресивно-
му стані за програмою “Жити радіс-
но” та інші заходи.

Прості слова, цікаві розпові-
ді про нашого Спасителя, Який 
дає людям життя, здоров’я, віру в 
майбутнє, запалюють серця і люди 
вступають в завіт з Богом, прийма-
ючи водне хрещення.

З любов‘ю до людей . . . . . . . . . 

Анатолій Тершак

Ужгородські адвентисти допомагають переселенцям

Вже багато років поспіль в 
співпраці з проєктом «Сумка Са-
марянина» ми проводимо у місті 
Ужгород канікулярні школи. Однак 
цього року, коли внаслідок бойо-
вих дій змінився звичайний уклад 
життя, ми вирішили не чекати на 

літо, а принести невелику радість 
для дітей переселенців, сиріт та 
напівсиріт. Домовившись відвіда-
ти організацію «Нова сім’я», де є 
близько 40 дітей. До подарунків ми 
додали трохи солодощів та духов-
ної літератури. Програму урізнома-

нітнили Ліна та Віталій Смірнови, 
яки вдягнули яскраві костюми, що 
сподобалось дітям. В цей же день 
ми завезли такі ж подарунки до ді-
тей переселенців, які проживають 
в облаштованому церквою місці.
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Разом ми можемо більше . . . .
Алла Шумило

Благодійний фонд «Регіон Карпат» NEEKA
Розповідає Альберт Пірчак, ди-

ректор Міжнародного фонду охо-
рони здоров’я та навколишнього 
середовища «Регіон Карпат» NEEKA

Коли був організований фонд і 
яка його мета?

В 1998 році в Карпатах були 
повені. Ми зрозуміли, що треба 
допомагати, і створили офіційно 
благодійну організацію. Співза-
сновником фонду був Ілля Пірчак, 
пастор Церкви Адвентистів Сьомо-
го дня, мій батько. Головна мета 
фонду – допомогти тим, хто знахо-
дяться у скрутному становищі.

З ким ви співпрацюєте?
Коли ми створювали фонд, мрі-

яли, що будемо працювати не тіль-
ки в Україні, а й в інших країнах, де 
є Карпати. На сьогоднішній день 
наша мрія збулася: NEEKA працює 
в Угорщині, Румунії, Словакії, Чехії, 
Голландії, Польщі, також планує-
мо офіційно розпочати діяльність 
у Німеччині. Наразі наша мета – 
створити міжнародну організацію 
NEEKA international. Молимося, 
щоби в Європі був наш головний 
офіс, який буде нас підтримувати і 
коригувати.

У 2023 році буде 25 років співп-
раці з ООН. Основні партнери 
NEEKA в ООН: агенція у справах 
біженців – УВКБ ООН та дитячий 
фонд ЮНІСЕФ. 

Переважна більшість співробіт-
ників NEEKA - адвентисти, наша ор-
ганізація тісно співпрацює з адвен-
тистськими громадами.

Що входить до проєкту охоро-
на середовища?

Ми активно співпрацюємо з ди-
тячими садочками, школами. Має-
мо декілька програм, спрямованих 

на те, щоб діти змалечку полюбили 
ту природу, яку дає нам Бог, і дбай-
ливо до неї ставилися. В рамках 
програми “Еко-школа” від NEEKA 
Голландії щороку ми отримуємо 
дитячі набори з насінням.

Важливою частиною екологіч-
ного компоненту діяльності нашої 
організації є програми та акції, 
спрямовані на збереження навко-
лишнього середовища. Ми прово-
дили програми, де включали гру-
пові пізнавальні фільми про те, як 
важливо зберегти нашу планету. 
Під час проведення програм діти 
збирали сміття біля річок Уж та Ла-
ториця.

Які були завдання у вашій ор-
ганізації, і що зробили за ці три мі-
сяці війни?

Основне завдання з початку 
війни – розмістити людей, через 
дуже великий наплив їх до Закар-
патської області. Спочатку відкрили 
двері своїх домівок брати та сестри 
адвентистської церкви. Коли вже 
не вистачало місця в домівках, ми 
створили тимчасовий притулок на 
базі громади ”Еммануїл” в місті 
Мукачево, де розмістили близько 
70 людей.

Працювала безкоштовна кух-
ня, їжу приносили зі свої особистих 
запасів, а потім почали надсилати 
першу гуманітарну допомогу з-за 
кордону. Наші закордонні партне-
ри дуже швидко включилися в цю 
роботу, привозили та до сьогодніш-
нього дня привозять допомогу, 
забезпечують, покривають соці-
альні потреби. За цей період було 
доставлено в Україну близько 20 
гуманітарних вантажів.

Ця гуманітарна допомога за-
безпечила потребу не тільки на 
Заході України, а також в багатьох 
інших регіонах, де була в цьому ще 
більша потреба. 

Хто вам допомагав?
Велика подяка представни-

кам NEEKA та ADRA Угорщини, Ру-
мунії, Чехії, Словакії, які з перших 
днів знаходяться тут в Україні. Ці 

організації з кінця лютого почали 
моніторити ситуацію на кордонах, 
надавали безкоштовні консульта-
ції, супроводжували людей. Також 
зустрічали людей на залізничних та 
автовокзалах, транспортували до 
кордону зі Словенією, Польщею, 
Угорщиною. Завдяки роботі АДРА 
та NEEKА в багатьох країнах ЄС чи-
мало біженців з України отримали 
тимчасовий притулок.

Протягом двох місяців майже 
кожного вечора ми зустрічали на 
вокзалі дітей з евакуаційних потя-
гів, які їхали без супроводу батьків 
в інші країни, надавали їм допомо-
гу дорожніми пакунками з продук-
товими та гігієнічними наборами.

Спільно з ADRA Угорщина бра-
ли участь у допомозі евакуації фа-
брики з Київської області. З Божою 
допомогою вона вже запрацювала 
і запустила свою першу лінію, ство-
ривши робочі місця для тимчасо-
вих переселенців у Мукачево.

Наразі ми розмірковуємо над 
можливістю створити умови для 
життя (гуртожитки або невеликі 
квартири) людям, які ще не мають 
можливості повернутися додому. 
Для цього ми розробляємо про-
єкт виконання точкових ремонтів у 
тимчасових притулках .

Хто вам допомагає коштами?
На цей час ми - партнери з ди-

тячим фондом ООН, з Управлінням 
Верховного комісара ООН у спра-
вах біженців, партнери з Данською 
радою біженців, Huawei. Також 
працюємо з організаціями різних 
партнерів NEEKA у Євросоюзі, які 
надають нам гуманітарну допо-
могу: NEEKA Угорщина, Чехія, Гол-
ландія; ADRA Угорщина, Румунія; 
Osthilfe humanitare initiative.

Дуже вдячні кожній з організа-
цій, кожному брату та сестрі, всім, 
хто надавав матеріальну та гумані-
тарну допомогу, кожному хто мо-
литься, хто пам’ятає про Україну та 
українців у цей дуже складний час.
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Духовна література для українців за кордоном
Паралельно з гуманітарним 

служінням разом із закордонними 
партнерами навіть у цей важкий 
період Господь відкриває можли-
вості і для літературного служіння в 
Україні та за її межами.

Якщо перед цим відділ націо-
нальних меншин просив і отриму-
вав угорську та румунську літерату-
ру із закордону для поширення на 
Закарпатті, то цього разу завдяки 
особливому Божому провидінню 
все відбувається навпаки - за ос-
танні три місяці була можливість 
надсилати українську місійну літе-
ратуру за кордон для українців. 

Спершу з таким проханням до 
нас звернулись наші колеги з Ру-
мунії. Біля українсько-румунської 
митниці вони розгорнули намети, 
де безкоштовно роздавали їжу, 
продукти харчування та надавали 
допомогу нашим біженцям. Але 
вони не бажали обмежитись тіль-
ки фізичною допомогою, тому по-
просили від нас українські Біблії та 
місійну літературу. Всього ми над-
силали українські книги в Румунію 
два рази, близько 200 книг.

З подібним проханням до нас 
звернулись і угорські колеги з Бу-
дапешта. Вони хотіли роздавати 
адвентистську літературу не тіль-
ки у наметах, які розгорнули для 
прийому та допомоги українським 
біженцям на двох вокзалах у Бу-
дапешті, але і тим людям, прияте-
лям, які почали відвідувати суботні 
богослужіння. Всього таких людей 
було більше 100 чоловік. 

З проханням про літературу 
звернувся президент Придунай-

ської конференції Угорського уніо-
ну, брат Роберт Чізмадія (зараз вже 
новообраний секретар Транс-Єв-
ропейського дивізіону). Два рази 
за допомогою благодійної орга-
нізації «АДРА» були відправлені в 
Будапешт українські книги для до-
рослих, на суму близько 5 000 грн 
(«Велика боротьба», «Дорога до 
Христа», «Христос - надія світу» та 
інші місійні книги). Третього ж разу 
угорці попросили українську літе-
ратуру спеціально для дітей і моло-
ді, які також у великій кількості від-
відують наші громади у Будапешті 
та навколишніх містах і селах. Для 
них з книжного центру в Ільниці ок-
ремо були замовлені дитячі книги 
та Біблії на суму близько 4 000 грн 
(забрали більшу частину цих книг, 
що були в наявності на той час). 

Найбільше ж книг від нас замо-
вили для українських біженців в 
Амстердам, столицю Нідерландів.

Одна сестра з Угорщини і моя 
давня знайома, Єва Ердоді, яка вже 
багато років тому виїхала до Ам-
стердаму, помітила, що українці ак-
тивно цікавляться літературою, яка 
безкоштовно виставлена на пло-
щах міста в імпровізованих вулич-
них бібліотеках та на стендах. Спер-
шу сестра Єва замовила і оплатила 
близько 200 українських книг, пе-
реважно «Велику Боротьбу», «До-
рогу до Христа» та «Єдину Надію», 
які були передані їй за допомогою 
АДРА через Угорщину. Вже через 
декілька тижнів вона написала 
мені, що майже всі книги вже розі-
брали, найперше українці забира-
ли великі книги, зокрема «Велику 

Боротьбу». Тому у кінці травня вона 
замовила нову, ще більшу партію 
книг, цього разу і дитячу літературу. 
Ці книги, більше 300 штук (серед 
книг і дитячі кольорові Біблії, нові 
газети «Вічний скарб», кольорові 
буклети про Адвентистську Церкву і 
телеканал «Надія» та багато інших) 
були передані в Угорщину, спершу 
до Будапешта (за допомогою ди-
ректора угорської АДРА – Золтана 
Шіткеї), а потім в Амстердам на по-
чатку червня.

Приємно бачити, що через Боже 
провидіння українці навіть за таких 
несприятливих обставин за кордо-
ном мають можливість і бажають 
отримати нашу літературу, щоб на-
близитись до Господа.

Не припиняється літературний 
євангелізм та місіонерське служін-
ня і серед угорців на Закарпатті – на 
початку червні я завіз велику кіль-
кість угорської літератури, газет та 
журналів у село Пийтерфолво Бе-
регівського району. Їх і цього року 
бажає поширювати нештатний 
місіонер, брат з села Добрянське 
Іштван Гоздо. Своє служіння він ба-
жає розпочати у червні, в угорських 
селах Чепа, Дяково, Дюла Іштван 
планує не тільки розповсюджувати 
книги, але і відвідати тих людей, які 
зацікавились істиною під час його 
служіння минулого року, їх дані 
та адреси були записані та систе-
матизовані. Завдяки фінансовій 
підтримці Західної конференції та 
допомозі закордонних партнерів з 
Угорщини та Румунії зараз маємо 
багато книг для служіння націо-
нальним меншинам на Закарпатті.
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Теда Н.К. Вільсона переобрано 
президентом Генеральної конфе-
ренції Церкви Адвентистів Сьомо-
го дня на третій термін.

Під час заключного засідання у 
понеділок 6 червня Виконавчий ко-
мітет Церкви Адвентистів сьомого 
дня проголосував за переобрання 
Теда Н.К. Вільсона на посаді пре-
зидента Генеральної конференції 
Церкви адвентистів сьомого дня. 
Це буде третій президентський 
термін Вільсона.

Тед Н.К. Вільсон служив Церкві 
Адвентистів сьомого дня на різних 
посадах протягом майже 50 років. 
Він розпочав свою діяльність пас-
тора у Великій Нью-Йоркській кон-
ференції у 1974 році і швидко пе-
рейшов на адміністративну роботу 
та служіння за кордоном.

Вільсон отримав ступінь док-
тора філософії в галузі релігійної 
освіти в Нью-Йоркському універ-
ситеті, ступінь магістра богослов’я 
в Університеті Ендрюса та ступінь 
магістра наук в галузі охорони здо-
ров’я в Університеті Лома Лінда. Як 

президент Генеральної 
конференції Адвен-
тистів сьомого дня ця 
освіта принесла йому 
гарну службу, коли він 
відвідував школи, лі-
карні та різні церковні 
організації по всьому 
світу.

Навчаючись у Лома 
Лінді, Вілсон зустрів 
свою майбутню дружи-
ну Ненсі, фізіотерапе-

вта, і разом вони виростили трьох 
дочок, Емілію, Елізабет та Кетрін, 
працюючи для Церкви у Нью-Йор-
ку, Західній Африці, Росії та Мері-
ленді. Його адміністративний дос-
від призвів до того, що у 2000 році 
Церква на діловій сесії обрала його 
віце-президентом Генеральної 
конференції, і він обіймав цю поса-
ду до 2010 року, коли був обраний 
президентом.

За останні 12 років керівництва 
Вільсона церква приймала ініціа-
тиви служіння, засновані на особи-
стому відродженні та колективно-
му перетворенні. Ініціатива «Total 
Membership Involvement», повно-
масштабний євангелізаційний рух, 
започаткований у 2016 році, дали 
поштовх місіонерським зусиллям 
по всьому світу, залучаючи кожно-
го члена Церкви, кожну церкву в 
особисте та колективне служіння. 
Це призвело до того, що тисячі лю-
дей прийняли Євангеліє завдяки 
проповіді послань трьох ангелів.

Під керівництвом Вільсона 
стратегічні плани церкви були 

спрямовані на те, щоб члени цер-
кви досягали всього світу, а також 
надихали та налаштовували їх на 
використання даних Богом духов-
них дарів у свідченні та служінні 
для Христа. Нинішній стратегічний 
план «Досягнути світ: Я піду», ви-
значає конкретні цілі, яких необ-
хідно досягти в рамках місії церкви 
«Ідіть і навчіть усі народи» (Матв. 
28:19, 20).

Вільсон разом з іншими служи-
телями та керівниками церкви до-
поміг провести церкву через над-
звичайно складні часи, особливо 
під час пандемії коронавірусу, яка 
кинула світ у хаос. Керівники були 
змушені приймати важкі рішення, 
щоб якнайкраще задовольнити 
мінливі потреби Всесвітньої цер-
кви. Протягом усього цього ви-
пробування Вільсон підтримував 
Церкву своїми підбадьорливими 
щотижневими відеороликами, 
вказуючи людям на Ісуса.

Схоже, це головна тема життя 
та служіння Вільсона: «Вам не по-
трібно знати, що таке Генеральна 
конференція, чи хто такий прези-
дент. Все, що вам потрібно робити 
– це знати Господа, відвідувати по-
місну церкву, брати участь у місії, 
підтримувати стосунки та любити 
людей, розповідаючи їм про Божу 
любов і швидкий прихід Христа».

Вільсони просять молитов чле-
нів Церкви, щоб вони змогли про-
довжити свою лідерську діяльність 
у Церкві Адвентистів сьомого дня.

Бет Томас

Президент Генеральної конференції 


