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Тема номера . . . . . . . . . . . . . 
Василь Чопик

Зернення президента Західної конференції
«Ото ж бо, Господня рука не 

скоротшала, щоб не помагати, і 
Його вухо не стало тяжким, щоб не 
чути» Ісаї 59:1.

Ось і закінчився тяжкий, поли-
тий сльозами українців, 2022 рік. 
Зараз в нашій пам’яті виринають 
різні моменти прожитих днів, і хоча 
наша уява не здатна відтворити 
повністю все, ми сміливо можемо 
сказати: «До цього місця допоміг 
нам Господь!» 

Сьогодні, як ніколи раніше, ми 
особливо цінуємо Божу турботу 
про нас. Ми - покоління, яке наро-
дилось й було виховане в мирний 
час, не уявляли собі, що нам дове-
деться переживати війну. Читаючи 
слова Ісуса про те, що в останні дні 
історії будуть війни та «повстане 
народ на народ», ми не очікували, 
що це станеться з нами!

Однак це сталось! І нам дово-
диться приймати всі виклики часу, 
в який ми живемо! Та попри всі 
негаразди, хвилювання та горе, ми 
чітко чуємо слова, звернені до нас: 
«Не бійся, з тобою-бо Я…!»

Друзі, якщо б не Господь і Його 
милість та турбота, я не знаю, як 
було б тоді! На кожному кроці, в 
кожній ситуації ми бачили нашого 
Бога поруч. Як маленька дитина 
відчуває руку батька, так і ми відчу-
ваємо Його присутність в нашому 
житті!

Тому зараз ми хочемо Йому 
щиро подякувати:

«Господи, Батьку наш Небес-
ний, ми дякуємо Тобі за Твою лю-
бов, милість, турботу і охорону! Не-

хай буде благословенне у віках та 
звеличене у кожнім серці людськім 
Твоє Ім’я!»

Мої друзі, брати та сестри, пе-
ред нами новий 2023 рік. Що він 
нам принесе, знає тільки Бог. Та 
пам’ятаючи милість Божу до нас в 
минулому, ми маємо впевненість 
у майбутньому. Якщо в житті кож-
ного з нас будуть випробування, 
знайте, мої дорогі, це не кара Божа, 
в жодному разі! Господь знає кож-
ного з нас, Він бажає, аби ми става-
ли досконалішими. Тому Господь і 
формує наш характер, а для того, 
аби його «підшліфувати», іноді по-
трібні випробовування.

Але знайте, мої друзі, що в усіх 
випробуваннях Бог дає нам сили їх 
пройти. Тому своїм духовним ро-
стом і вдосконаленням ми засвід-
чуємо, що це Він робить переміну 
в нас.

Будемо й далі довіряти Богу! 
Будемо вчитись й далі будувати 
стосунки з Господом!

Взагалі-то, стосунки будуються з 
особою, яка приємна нам. Господь 
бажає бути нашим Найкращим 
Другом, Батьком, Матір’ю, Братом, 
Сестрою, Тією Найріднішою Осо-
бою, Яку ми лише можемо уявити.

А для того, щоб Він став нашим 
Другом, ми повинні спілкуватись 
з Ним. Спілкування – це постій-
ний процес, який включає в себе 
молитви, читання та дослідження 
Слова Божого, наші роздуми про 
Ісуса, наше свідчення іншим людям 
про Нього. Тому давайте в році, що 
наступає, будемо більше часу спіл-

куватись з Господом, будуючи з 
Ним дружні стосунки.

Друзі, навколо нас багато не-
щасних людей. Вони потребують 
нашої турботи та любові. Христос 
запрошує нас разом з Ним робити 
справи милосердя для всіх людей. 
Справжнє християнство – це не тео-
рія, це любов та турбота на ділі. 

Давайте в новому році прине-
семо в світ більше тепла, радості, 
милосердя, світла, співчуття, турбо-
ти, щоб він став ще теплішим. 

Давайте, показавши людям 
справжнє християнство, познайо-
мимо їх із Христом, Його любов’ю 
та величчю. 

А тепер, мої дорогі, дозвольте 
привітати вас з Новим роком. Не-
хай прийдешній рік принесе вам 
щастя, радість та нехай нарешті 
настане довгоочікуваний мир у на-
шій країні та наших серцях. Нехай 
будуть благословенними ваші діт-
ки та онуки! Нехай будуть повними 
ваші комори та колоситься хлібом 
ваша нива.

Нехай Господь рясно благослов-
ляє вас, пошле Свою охорону і ми-
лість над вами!

Найкращими словами поба-
жання нехай будуть слова благо-
словення: «Нехай Господь побла-
гословить тебе, і нехай Він тебе 
стереже! Нехай Господь засяє на 
тебе лицем Своїм, і нехай буде ми-
лостивий до тебе! Нехай Господь 
зверне на тебе лице Своє, і хай 
дасть тобі мир!» Числа 6:24-26.

  З любов’ю ваш брат 
Василь Чопик
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Виконуючи місію . . . . . . . . . . . . 
Валентин Загреба, Сергій Литовченко

Життя Церкви в період війни
Інтерв’ю з президентом Захід-

ної конференції Василем Юрієви-
чем Чопиком про життя Церкви в 
період війни.

Що змінилося в служінні ад-
вентистських громад західних ре-
гіонів з початком бойових дій?

Перше, що я відчув – та й ми всі 
відчули – коли війна почалася, на-
род був згуртований. Люди стали 
приходити на богослужіння більш 
регулярно, відвідувати молитовні 
служіння, та не поспішали йти до-
дому. Мені здається, що члени цер-
кви стали добрішими – один до од-
ного й до всіх інших, це було дуже 
помітно. 

Розкажіть про волонтерські на-
прями допомоги постраждалим 
від війни.

Безумовно, перш за все це була 
допомога на міжособистому рівні, 
у взаєминах. Щодо служіння – цер-
ковні будівлі та наші брати й сестри 
відчинили свої домівки, щоб допо-
могти всім, хто цього потребував. 

У Закарпатській області було 
понад сім сотень людей, які про-
живали у домівках наших братів і 
сестер. Так само було й на Волині, 
дуже багато людей. Загалом, де-
кілька тисяч осіб перебували по до-
мівках наших членів церкви. Крім 
того, всі молитовні будинки були 
переобладнані, щоб в них могли 
жити переселенці. Ми почали до-
помагати одягом, годувати, постій-
но щось роздавали.

Також для переселенців важли-
во було з кимось поговорити, по-
дружитися. І тут наші члени церкви 
також з любов’ю відгукнулися.

А служіння в громадах продов-
жувало звершуватися?

Служіння в громадах ми не зу-
пиняли ані на один день. Навпаки,  
стало ще більше богослужінь, зо-
крема, кількість молитовних слу-
жінь в рази збільшилося. Кількість 
відвідувачів богослужінь помітно 
виросла.

В яких сферах церква допома-
гає постраждалим від війни?

Це гуманітарний напрям: одяг, 
харчування, житло. І що немало-
важне, це душпастирська робота.

Я бачив багатьох та знаю тих з 
місцевих громад, хто подружився з 
новоприбулими так, що майже ста-
ли однією родиною. 

Чи можете навести цифри, яка 
кількість членів церкви була залу-
чена у волонтерському служінні та 
який приблизний обсяг допомоги 
постраждалим?

Ми не підраховували скільки 
переселенців пройшли через Захід-
ну конференцію, тому що іноді це 
були короткочасні допомоги – на 
один день, на декілька годин, ми 
годували людей та відправляли їх 
за кордон.

Тільки через чотири наші гро-
мади у Львові відправлялися чо-
тири автобуси на Захід, – і це при 
тому, що в кожному автобусі було 
60 сидячих місць і ще стоячі. Гаран-
товано там було не менше сотні 
осіб. Тобто чотириста осіб в день. 
Потім цей наплив трохи спав і ми 
відправляли один автобус в день. 
Пізніше стали відправляти вже 
один автобус на тиждень.

Взагалі через Західну конфе-
ренцію пройшло 35 тисяч осіб, 
яким надали допомогу. 

Скільки молитовних будинків 
було облаштовано та де приймали 
людей по конференції?

85% Молитовних будинків було 
облаштовано, щоб там могли зупи-
нятися й жити переселенці. Ми не 
перелаштували лише ті будинки, 
які були на стадії реконструкції або 
ремонту, де неможливо було вза-
галі жити. Хоча влітку жили люди 
й там, де не було умов для про-
живання. Але оскільки було тепло 
і люди абсолютно нічого не вима-
гали, лише щоб була безпека, то й 
там зупинялися.

На вашу думку, чи змінилося 
в суспільстві за останній час став-
лення до духовних цінностей, та в 
який бік відбулися ці зміни? 

Можливо, через соціальне слу-
жіння адвентистських громад, змі-

нилося ставлення до нас. Напри-
клад, коли я був у Львові на одній 
із зустрічей, де були присутні всі 
керівники релігійних об’єднань по 
Львівській області, а також був го-
лова Обласної адміністрації, то він 
подякував всім, але перш за все 
Церкві Адвентистів сьомого дня за 
організовану роботу через адвен-
тистський благодійний фонд ADRA 
Ukraine та через всі соціальні про-
грами. 

Можливо, ми не занадто силь-
но це рекламували, але ми робили 
усе від щирого серця, і суспільство 
це оцінило. Знаю, що у багатьох 
районах Волині дуже цінують нашу 
церкву саме за соціальні програ-
ми, за те, що церква зробила й 
продовжує робити. 

Яким чином церква в умовах 
нестабільності, як зараз, у воєнний 
час, може продовжувати викону-
вати свою місію? 

Звичайно церква має свою мі-
сію: чи то в Америці, чи в Україні, 
чи в Афганістані... Місійна робо-
та - це, якщо потрібно, нагодува-
ти, чи пригріти, але, разом з тим, 
це не лише фізична допомога, а й 
духовна. І тут є важливий момент: 
потрібно просто полюбити лю-
дей, щоб кожен, хто має потребу, 
відчув, що він має значення й для 
нас з вами, для церкви. Тому що, 
як бачите, багато є організацій, які 
роздають гуманітарну допомогу, 
але не завжди складається прив’я-
заність до самої людини.  

Василю Юрійовичу, яка ваша 
мета та мрія у цей нестабільний 
воєнний час відносно церкви та 
служіння?

Моя мета та мрія полягає в 
тому, щоб наша церква ставала все 
більше й більше популярна. Але не 
з позиції, щоб просто похвалитися, 
а з позиції того, як сказав Христос: 
«Ви – сіль землі». 

Я мрію, щоб у Західній конфе-
ренції ми мали красивий медич-
ний центр або госпіталь. 

І, звичайно, ми усі молимося 
про мир. 
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Сергій Литовченко 

«Надія в дії» в Мукачево
З 9 листопада у місті Мукачево 

на території Церкви Адвентистів 
сьомого дня «Еммануїл»  почав 
працювати мобільний проєкт «На-
дія в дії».

На подвір’ї громади розташу-
вався пересувний хаб, в якому є 
радіорубка, де ведеться трансля-
ція передач, кабінет лікаря-тера-
певта, медична лабораторія та у 
відкритій зоні працює перукар. 
Щоб потрапити в трейлер людям 
з обмеженими можливостями, пе-
редбачений підйомник. 

Поряд знаходиться сцена для 
виступу музикантів з великим 
екраном, на якому транслюються 
музичні відеоролики телеканалу 
«Надія» та реклама проєкту. 

Крім цього, в окремому примі-
щенні пропонується масаж, а по-
руч з цим кабінетом знаходиться 
стенд з літературою по здоровому 
способу життя, духовна літерату-
ра та пропозиція вивчати Біблію у 

«Школі Біблії» як через друкований 
матеріал, так і через використання 
цифрових технологій онлайн.

За перші три дні роботи було 
зареєстровано більше 150 людей, 
які особисто відвідали лікаря, зро-
били аналіз крові на 18 показни-
ків, по бажанню скористувались 
послугами перукаря і з дуже вели-
ким задоволенням відвідали маса-
жиста. Все це вони отримали абсо-
лютно безкоштовно. 

Для обслуговування проєк-
ту було залучено волонтерів, які 
допомагали під час реєстрації, 
охорони, видачі гуманітарної до-
помоги та підтримки порядку на 
території. Для дітей була локація з 
розвагами. 

Частиною цього проекту стала 
духовна програма «Інформаційна 
війна, яка триває століттями», яка 
розпочалася 11 листопада. Спі-
кером був магістр теології Віталій 
Мелесь. В кожній промові була від-

крита біблійна вістка за допомо-
гою слайдів. 

В перший день зал церкви був 
вщент наповнений відвідувачами. 
Кожен день на програмі співав 
зведений хор громад міста Мука-
чево, тріо та соло. Наступного дня 
- стисле повторення змісту мину-
лої теми і найактивніші слухачі от-
римали подарунки у вигляді кни-
жок духовного змісту.

Після завершення зустрічей 
вимушеним переселенцям надали 
допомогу - продуктові набори та 
засоби гігієни. Так у перший день 
духовної програми було роздано 
154 продуктових пакунків. 

Проєкт «Надія в дії» продовжу-
вався до 19 листопада. В резуль-
таті багато людей, які пережили 
болючі події у житті, втрати, могли 
отримати не тілки матеріальну чи 
фізичну допомогу, а й отримати 
надію на майбутнє і зцілення ду-
шевних ран. 

Різні методи благовістя . . . . . . . 

Олег Назаров 

Перший всеукраїнський благодійний турнір

До Тячева 23 жовтня завітали 
дев’ять команд учасниць Україн-
ської Адвентистської волейбольної 
ліги (УАВЛ).  

Благодійний турнір об’єднав 
команди з різних регіонів: Вінни-
чини, Закарпаття, Дніпра та Хмель-

ницького. Особливістю 
турніру став збір коштів на 
термобілизну для однієї з 
протитанкових бригад ЗСУ. 

Усі команди показали 
на спортивному майданчи-
ку змістовну гру, спрагу до 

перемоги та повагу один до од-
ного. Переможцями турніру стали 
команди з Хмельницького (трете 
місце), «Правий берег» з Берего-
во (друге місце) та переможець, 
команда з Піщанки, Вінницької об-
ласті.

Як зазначив один з організато-
рів, Владислав Легкун, ця зустріч 
підтвердила, що УАВЛ офіційно 
розпочала своє існування як жи-
вий проєкт. Волейбольна ліга про-
йшла непростий шлях становлен-
ня, було багато різних перешкод, 
та навіть перенесення дат турніру, 
але попри це, турнір відбувся.

«Дякую гарно підготовленій 
команді організаторів, та всім, хто 
доклав чимало зусиль. Завдяки їх-
нім старанням турнір був проведе-
ний», – прокоментував Владислав.
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Руки домоги. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Максим Балаклицький

«Барвінок» допомагає переселенцям
Центр “Барвінок” допомагає 

переселенцям, а вони – розвитку 
Центру.

Розповідає Андрій Бабєнцов, 
директор Центру оздоровлення та 
відпочинку «Барвінок».

«З першого дня війни нам по-
чали надходити дзвінки з прохан-
ням надати притулок у нашому 
Центрі. Другого дня до нас вже 
почали прибувати люди. Спочатку 
з таких міст як Київ, Буча, Ірпінь, 
Дніпро. Згодом почали прибува-
ти з Харкова, Харківської області, 
Краматорська, Сєвєродонецька. За 
весь період війни через наш центр 
пройшло приблизно 200 осіб, але 
постійно мешкало близько 120. Ми 
приймали та приймаємо не лише 
членів Церкви Адвентистів сьомого 
дня, але всіх, хто звертався і кому 
підходили умови. Харків’яни, які 
проживали протягом тижня у ме-
тро, казали, що щойно вони пере-
ступили поріг нашого оздоровчого 
центру, то відчули себе як в раю. 
Ми забезпечували наших біженців 
безоплатним харчуванням, прожи-
ванням, мийними та гігієнічними 
засобами, деякими медикамен-
тами. Забезпечували доставлення 
нашим транспортом до соціально-
го центру, поліклініки, центру от-
римання гуманітарної допомоги. 
Коли у Львові почали формуватися 
колони для перевезення жінок та 
дітей за кордон, ми також запропо-
нували нашим біженцям допомо-
гу. І тих жінок, ті родини, які мали 
бажання виїхати, ми доставили на-
шим транспортом до Львова, і вони 
успішно поїхали за кордон.

Перші місяці адміністрація мі-
ста Новий Розділ просила допо-
могти у доброустрої міста і наші 

біженці-чоловіки брали у цій допо-
мозі активну участь. Серед пере-
селенців були бізнесмени, юрис-
ти, електрики – фахівці у різних 
галузях. Вони зробили великий 
внесок у розвиток нашого центру. 
Я пам’ятаю, як до мене підійшли 
двоє чоловіків і сказали: «Ви так 
багато зробили для нас. Ми б хоті-
ли вам допомогти». Я запитав, що 
вони вміють робити. Один із них 
був бізнесменом, це Володимир 
Шаповал, інший – Денис Сварев-
ський, мав юридичну освіту. Вони 
допомогли нам з оформленням 
земельної документації та навіть 
з ремонтом кімнат. Велика їм за це 
подяка. 

Також, члени нашої церкви, які 
співпрацювали з ADRA, це Костян-
тин Герасімов та Сергій Нікіфоров, 
розробили проєкт для нашого 
центру, добилися фінансування від 
ADRA. Костянтин Герасімов сфор-
мував бригаду, завдяки роботі та 
діям якої було переобладнано кух-
ню, були підготовлені кімнати для 
більшої кількості переселенців, 
була зроблена нова пральня, що 
дозволило нам забезпечувати ве-
лику кількість людей. 

Багато хто відвідував наші бо-
гослужіння, а деякі навіть почали 
вивчати уроки «Так говорить Бі-
блія». У травні ми провели єван-
гельську програму, під час якої 
хрестилась одна людина. 

Наприкінці травня – на початку 
червня, коли у Києві та Київській 
області стало спокійніше, люди по-
чали повертатись до своїх осель. 
Вони дякували Богу та нам за той 
час, який вони провели у безпеч-
ному місці. Наприкінці червня, 
підготувавши перший корпус, ми 

почали приймати людей на оздо-
ровлення. Люди, які приїжджали 
до нас з великих міст, де були об-
стріли, отримали у нас зцілення 
на рівні духу, душі та тіла. Прига-
дую розповідь однієї жінки, яка 
приїхала з Маріуполя. У Маріупо-
лі нескінченні повітряні тривоги 
дисциплінували її настільки, що за 
хвилину від початку сигналу три-
воги вона встигала вдягнутись, 
зібрати необхідні речі та вийти з 
будинку. За місяць її перебування 
у центрі у нас відбулося чотири по-
вітряні тривоги. Так от наприкінці 
свого перебування у нас ця жінка 
розповідала, що почувши вперше 
вночі сигнал повітряної тривоги 
вона за хвилину вдягнулась, зібра-
ла речі, вийшла в коридор та зди-
вувалась, що більше ніхто не вихо-
дить. Коли ж вона почула сигнал 
тривоги вчетверте, то, подивив-
шись у вікно, вона вже спокійно 
лягла спати. Ця жінка сказала, що 
за час перебування у центрі її пси-
хічне здоров’я та емоційний стан 
повністю відновились.

За цей час ми виростили та 
зібрали сім тонн огірків. Кошти, 
отримані від продажу цих овочів, 
були використані для того, щоб 
побудувати ще дві теплиці, де за-
раз ми вже вирощуємо як огірки, 
так і помідори. Сподіваємося що 
це допоможе нам в забезпеченні 
наших переселенців та в подаль-
шому розвитку.

На завершення хотів би дода-
ти – за все дякуємо Богу, Який, в 
такий складний для нашої країни 
час, допоміг нам прийняти людей, 
забезпечувати їх, а також завдяки 
цим людям допоміг нам у розвит-
ку».



6 № 185 листопад-грудень 2022Надії
Голос

№ 150 травень 2018Надії
Голос

ПодіЇ . . . . Події . . . . Події . . . . .
Роберт Біро

Два угорські гуманітарні проєкти
В період з 27 листопада до 4 

грудня відбулись дві важливі події, 
пов’язані з допомогою угорських 
адвентистів для України.

Спершу 27 листопада з Буда-
пешта, Угорщини, до України було 
відправлено 12 генераторів. Ге-
нератори були придбані за кошти 
приватних спонсорів, а також за 
рахунок великої фінансової під-
тримки Угорського уніону Церкви 
АСД, Придунайської конференції 
та АДРА в Угорщині. 2 генератори 
були замовлені та оплачені Київ-
ською конференцією. Особливий 
досвід супроводжував перевезен-
ня генераторів через кордон. Зі 
слів угорських учасників поїздки, 
ймовірно, відбулась безпосередня 
допомога Божого ангела для вирі-
шення успішного проїзду митниці.

Разом з генераторами для мі-
сійного служіння були передані 
близько 10 000 брошур Марка 

Фінлі «Надіятися знову» та 200 ди-
тячих видань «Ісус все ще дбає про 
тебе». Ці місійні видання були по-
дарунком для Церкви в Україні від 
угорського адвентистського ви-
давництва у Будапешті.

І вже через тиждень, у п’ятни-
цю 2 грудня, з Будапешта до Києва 
знову вирушила особлива, цого 
разу духовна музична допомога:  
група з восьми угорських співаків з 
Румунії. Разом з ними до Київської 
конференції з офіційним візитом 
приїхав керівник Придунайської 
конференції (Угорщина) – Томаш 
Колочої.

Угорці провели особливе му-
зичне служіння спершу у Храмі 
на Подолі, а потім у Лівобереж-
ному духовному центрі. На цьому 
служінні звучали співи квартетів, 
сольні, зокрема і оперні номери, 
гра на трубі. Томаш Колочої звер-
нувся до присутніх з актуальною 
проповіддю під назвою «Кора-
бель, який не можна потопити». 
Були також розказані ті досвіди, 
які супроводжували організацію 
цієї музичної програми та переда-
чу генераторів перед цим. Після 
завершення урочистої програми 
угорські гості отримали на згадку 
про Україну пам’ятні подарунки.

Задум та організація цієї музич-
ної програми для Києва походила 
від Ласло Опо з Будапешта, який 
вже втретє відвідав Київ, цого разу 
разом із своєю дружиною Дьонді. 
У перекладі та в організаційних 
питаннях допомагали Альберт 
Пірчак та Роберт Біро.

Звичайно, і цого разу угорці 
привезли для українських пере-
селенців та потребуючим гума-
нітарну допомогу. Продукти хар-
чування, близько 3,5 тонн були 
придбані угорською АДРА та при-
ватними угорськими спонсорами 
і передані для переселенців на 
Закарпатті, для громад АСД у Дні-
провській області та у Києві. 

Слава Господу за чудові досві-
ди та результат цієї міжнародної 
співпраці для допомоги Україні а 
також за посвячення і жертовність 
угорських адвентистів!

Юні письменники
Другий місяць діти 2 кла-

су приватного ліцею «Живе Сло-
во» міста Львова завзято і старан-
но  практикують читацьку терапію 
проєкту “Відновлення з любов’ю”. 
Хлопчики та дівчатка також охоче 
погодилися  взяти участь у загаль-
ноукраїнському конкурсі “Перші 

спроби пера”. Авторські казки та 
оповідання представили діти  по-
чесному жюрі дитячої бібліотеки 
на Окружній.  Зустрічі передува-
ло знайомство з трьома дитячими 
письменниками, вивчення  їхньої 
творчості та, власне, живе спілку-
вання з ними в організації  педа-
гога  — Галини Віталіївни Мелесь.  
Діти отримали  подарунки, почули 
рецензії та поради фахівців. Най-
кращі твори будуть представлені 
на національному рівні. Чекає-
мо переможців, і бажаємо діткам 
змалку розвивати ті таланти, яки-
ми обдарував їх Господь.
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З початку війни в Україні цер-
ква отримала нові виклики. Після 
перших хвиль міграції, коли люди 
спасалися від обстрілів і потрібно 
було їм допомагати, ми розуміли, 
що зупинятися в служінні людям 
ми не можемо. На території Луць-
ка та Волинської області опинило-
ся багато внутрішньопереміщених 
осіб зі східних та південних регіо-
нів України. Спочатку церква до-
помогала своїми ресурсами, потім 
відкрилася можливість привезти 
із закордону допомогу. Кожного 
дня до Духовного центру на базі 

громди Луцьк-1 сходилися люди 
за підтримкою і допомогою. Коли 
нам запропонували написати 
проєкт на благодійну організацію, 
відразу погодилися. Через дея-
кий час наші німецькі партнери з  
Humedica виділили кошти на за-
купівлю 900 продуктових наборів. 
Оскільки в обласному центрі є ба-
гато локацій отримання допомоги, 
було вирішено розвезти ці пакети 
в міста і села області, де люди, які 
постраждали від війни, мають об-
межений доступ до отримання 
допомоги, та в громади АСД, де 
активно проводять соціальну ро-
боту. Наразі допомогу отримали у 
Ковелі, Шацьку, Горохові, Любомлі, 
Пожарках, Рожищі, Торчині, Усти-
лузі, Колках, Ківерцях, Маневичах, 
Любешові, Підгайцях, Іваничах, Бо-
ратині, Павлівці, Луцьку, в планах 
Благодатне та ін. Наразі роздано 
781 продуктовий набір, який вклю-

чає в себе 27 найменувань: крупи, 
олія, консерви, солодощі, побуто-
ва хімія і багато іншого.

Активну участь у цьому соці-
альному служінні взяли слідопити 
Луцька. Таким чином підлітки на 
практиці вчаться служінню людям. 

Зустрічаючись і спілкуючись з 
людьми, ми розуміємо, як важливо  
задовілняти їхні потреби, а потім 
робити заклик, як це робив Ісус.

Події . . . . Події . . . . Події . . . . .
Віктор Власюк

«Пакет турботи» для жителів Волині

Вже вкотре під час війни в 
Україні проходить Євангельська 
програма «Інформаційна війна, 
яка триває століттями». Цього разу 
програма була проведена в місті 
Ківерці, що на Волині, за участю 
євангеліста Мелеся Віталія. Що-
денний цикл лекцій проходив з 10 
по 18 грудня. Перед програмою 
була роздана реклама, 800 флає-
рів, та 30 розклеєно афіш. Члени 
церкви хвилювалися, оскільки з 
досвіду останніх років зрозуміли, 
як важко зібрати хоч декілька осіб. 
Однак була зроблена спроба. На 
превелике диво, вже за 30 хвилин 
до початку програми в Домі мо-

литви було близько 30 людей, що 
вперше переступили цей поріг. До 
початку програми весь зал був за-
повнений людьми і потрібно було 
доносити стільчики. На наступний 
вечір було ще більше відвідува-
чів, а також щовечора приходило 
близько 30 дітей, для яких Смір-
нова Ліна організувала окремі 
заняття. До кінця циклу щоденну 
програму відвідувало від 70 до 
80 осіб. Кожного вечора програ-
ма супроводжувалась музичними 
номерами родини Юнчик, та чу-
довою мелодією скрипки Приход-
ської Людмили.

Після щоденного циклу відвід-
увачів заросили на продовження 
програми - зустрічі два рази в тиж-
день (п’ятниця та субота вечір), на 
які приходить 20 – 25 осіб, а також 
було запрошено на суботнє ран-
кове богослужіння, яке відвідало 
близько 10 осіб. Всі ці люди впер-
ше познайомились з віровченням 

церкви. Коли в місті Луцьку 24 
грудня було проведено водне хре-
щення, то троє людей із програми 
виявили бажання відвідати бого-
служіння і побачити, яким чином 
відбувається хрещення, оскільки 
ніколи не бачили подібного. 

 Програму заплановано до 
Нового року, а після цього місце-
вий пастор Шевчук Віталій Авді-
йович,  розпочне наступний цикл 
програми, в більш вузькому колі, 
біблійні курси, де кожен зможе 
навчитись користуватись Біблією 
та ближче познайомитись з істи-
ною. Надіємось, що насіння істини 
не даремно було посіяне в серця, 
і обов’язково дасть плід для Цар-
ства Божого.

Віталій Мелесь

Євангельська програма в Ківерцях
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Пірчак Сусанна Степанівна

1947-2022

На превеликий жаль, цей рік 
став останнім в житті невтомної Го-
сподної трудівниці, Пірчак Сусан-
ни Степанівни. Її скромне життя, 
наповнене турботою про близь-
ких і служінням Господу, було світ-
лом для кожного, хто знав її чи 
коли-небудь зустрічався з цією до-
брою усміхненою жінкою. Як до-
бра Тавита, чия непоміна праця не 
лишилася непоміченою Господом, 
і вона була воскрешена по милості 
Господній, так і сестра Сусанна чи 
Моріца, як називали її рідні і дру-
зі, воскресне для кращого життя з 
улюбленим Господом.

«Блаженні ті мертві, хто з цьо-
го часу вмирає в Господі! Так, каже 
Дух, — вони від праць своїх заспо-
кояться, бо їхні діла йдуть за ними 
слідом» Об’явлення 14:13.

Леготай Сусанна Степанівна 
народилася 10 січня 1947 року у 
місті Мукачево, у тому ж дворі, де 
жила і продовжує жити її родина.

З 1954 до 1964 року навчалася 
у мукачівській школі №3.

Після закінчення школи Морі-
ца рацювала на пошті оператором 
телефонного зв’язку. Друкувала 
християнську літературу у під-
пільній адвентистській організації, 
оформлювала псалми та перекла-
дала їх з угорської мови.

У 1968 році вийшла заміж за 
Пірчака Іллю Анатолійовича. У них 
народилося двоє синів: Дьордь та 
Альберт. Як жінка пастора, Сусан-
на брала активну участь у служін-
ні в громадах Берегово, Чомонин, 
Ракошино, Бобовище, Вишково, 
Мукачевській першій громаді. Ра-
зом з чоловіком вони організову-
вали молоду громаду «Еммануїл» і 
будували Молитовний будинок. 

Сусанна завжди була чуйною 
сестрою, уважною, працьовитою 
та люблячою дружиною, мамою, 
бабусею. Була уважною і гостин-
ною, завжди з радістю приймала 
гостей у своєму домі, нікого ніко-
ли не відпускала без смаколиків. 
Підтримувала братів і сестер, які 
ставали їм рідними. 

16 листопада цього року пере-
стало битися серце скромної не-
втомної трудівниці Господньої. 

Із сумом прощаются з дорогою 
Моріцею чоловік Ілля, син Дьордь 
з невісткою Аннушкою, син Альбет 
з невісткою Альоною, улюблені 
онуки: Ілля, Сюзанна, Даниїл. Шов-
гуриня Плугатарєва Магдалина з 
сім’єю та родина Сапович. Шов-
гуриня Брунець Марта з сім’єю 
Кучурівських, Пікуликів, Фенюків. 
Кузина Ковач Магдалина та її ро-
дина. Племінниця Тезге Єлизавета 
з родиною та сім’я Фінеш. Русін-
кова Кларія та її дочка Ізабелка з 
чоловіком та дітьми. Буй Томаш 
та його сім’я, Матолла Йолана та 
її сім’я, сім’я Різак, Вашш, Кондра-
тюк. Желізняк Ольга, яка ідтри-
мувала Моріцу останні хвилини 
життя.Прощаються з нею громади 
міста Мукачева, Чомонін, Рокоши-
но, Берегово, Вишково, Бобовище. 


