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Про автора
Шарлотта Ішханян виросла на невели-

кій фермі в Орегоні, США. Її сім’я не була 
заможна і навчила її дбайливо ставитися до 
грошей. Вона навчалася в Університеті Оре-
гону, де отримала ступені бакалавра й магі-
стра. Шарлотта вирішила пропустити свій 
випускний, аби прийняти хрещення в Церкві 
адвентистів сьомого дня. Незабаром після 
завершення навчання вона пристала на про-
позицію працювати в Генеральній Конфе-
ренції – у журналі Liberty. Переїзд через усю 
країну і життя далеко від сім’ї були досить 
складні. Через три роки Шарлотта Ішханян 
вийшла заміж і народила трьох дітей. Їй по-
добалося працювати неповний робочий день 
на різних видавничих посадах, виховуючи 
дітей, а згодом вона повернулася на повний 
робочий день як помічник редактора Посіб-
ника з вивчення Біблії для дорослих.

У 1993 році обіймала посаду редактора 
місіонерських історій для дорослих, підліт-
ків і дітей, а також Inside Stories для Посіб-
ника з вивчення Біблії. Хоч тоді її діти були 
підлітками і старшокласниками, вони не 
відмовлялися виконувати роботу по дому, 
коли вона вирушала до однієї зі 150 кра- ШАРЛОТТА ІШХАНЯН

«Втрачений день – 
це день без сміху». 

Е. Е. Камінгс

Êè¿â                     2023

їн світу, щоб зібрати історії про те, як Бог 
діяв у житті людей. Шарлотта підрахувала, 
що написала близько 2500 місіонерських 
історій. Пропра-
цювавши 20 років 
редактором місіо-
нерських історій, 
вона вийшла на 
пенсію, але про-
довжує писати.

Упродовж свого життя Шарлотта вияв-
ляла жертовний дух, навіть коли було мало 
коштів, адже Бог навчив її довіряти й відда-
вати. Він справді ніколи не переставав забез-
печувати їхню сім’ю, особливо після ранньої 
втрати чоловіка, коли її діти ще навчалися в 
адвентистських школах.

Ось один з її улюблених біблійних тек-
стів: «А мій Бог, згідно зі 
Своїм багатством, нехай 
задовольнить усяку вашу 
потребу – у славі, в Ісусі 
Христі» (Филп. 4:19).
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ДО ВІДЕО ПЕРЕД ЗБОРОМ 
ДАРІВ І ДЕСЯТИН

Читання, які ви тримаєте в руках, узято за 
основу для відео перед збором пожертвувань. Ці 
двохвилинні повчальні й мотиваційні відео будуть 
демонструватися щосуботи у вашій церкві перед 
збором дарів і десятин. 

Ви можете вмикати або завантажувати двохви-
линні відео (на цей і попередні роки), використову-
ючи зазначений нижче QR-код. Ось інструкція щодо 
їхнього використання:
 Відео мають вмикати в церкві перед збором да-

рів і десятин.
 Вони не містять заклику чи заключної молитви, 

яку має звершувати особа, закріплена за збором 
пожертв.

 Відео можна (і потрібно) поширювати через со-
ціальні мережі чи під час конгресів, молодіжних 
програм, зібрань Малих груп, таборів, церков-
них з’їздів, проведення молитовного тижня. 

 Відео записані англійською мовою, але кожен 
дивізіон чи уніон може перекладати їх різними 
мовами.

 Повне відео з оригінальною доріжкою – без 
озвучування/субтитрів – також буде доступне 
за запитом дивізіонів та уніонів. 

 Пастори місцевих громад і керівники відділів ма-
ють бути поінформовані про відео та про те, як 
їх завантажувати і поширювати у своїх церквах, 
особливо перед збором дарів і десятин.

 Ви можете переглядати відео за цим посилан-
ням: https://stewardship.adventist.org/weekly-
off ertory-videos 

«Гроші є точним показником справжнього 
характеру людини. Усе Писання свідчить про 
тісний взаємозв’язок між розвитком харак-
теру людини і тим, як вона розпоряджається 
своїми грошима». Річард Халверсон

Передмова
Кожен любить історії, особливо правди-

ві, про людей з усього світу, які почули Божий 
голос і погодилися слідувати за Господом. Це 
може бути юнак, який відгукнувся на Божий за-
клик (1 Сам. 3), чи досвідчений пророк, покли-
каний Богом у видінні: «Кого я пошлю, і хто піде 
для Нас?» Пророк Ісая розумів, що Бог закли-
кає його до складної справи, і він охоче відпо-
вів: «Ось я, – пошли Ти мене!» Господь відповів 
сильними словами: «А він проказав: “Іди, і ска-
жеш…”» (Ісаї 6:8, 9). Ми також можемо відгук-
нутися на Божий заклик і слідувати за Ним.

Коли ви слухаєте історії людей з усього сві-
ту, які поділилися своїми досвідами, моліться, 
щоб Господь відкрив ваше серце для прийняття 
Його вістки. Усі ці історії мають одну спільну 
рису: люди, які почули Божий заклик, сліду-
вали за Господом, чинили Його волю й були 
благословенні. Так само Бог закликає кожного 
з нас прислухатися до Його голосу, слідувати за 
Ним і спонукати інших робити те саме.

Коли ви чуєте ці історії, спробуйте загли-
битися в події. Прислухайтеся до голосу Бога. 
Запитайте себе: чи чую я Божі заклики в моєму 
житті? Чи готовий я рухатися вперед і промовля-
ти слова, які Бог вклав у моє серце? Чи готовий 
я віддати свій час, своє життя, свої земні блага 
заради Господа? Боже покликання стосується 
не лише бажання ділитися нашою вірою. Воно 
включає в себе повернення Богові наших деся-
тин та обіцяних приношень, і не тому, що Йому 
потрібні наші дари, а тому, що Йому потрібні 
наші послух і віра понад усе інше.

Небесна радість наповнює наші серця, коли 
ми розуміємо, що Господь подбає про нас і наші 
потреби! Якщо ви сумніваєтеся, запитайте того, 
хто постійно віддає обіцяні приношення. По-
слухайте їхні свідчення про те, як Бог щедро 
благословляв їхні сім’ї в різних аспектах життя. 
Попросіть Господа показати вам, як Він може за-
довольнити ваші потреби, якщо ви погодилися 
повертати належне Йому. Ви побачите, як Бог за-
безпечує вас і вашу родину більш, ніж будь-коли 
раніше. Він рясно благословить вас, ваша віра 
зросте, а ваше серце належатиме Йому. 

Короткий
огляд 

Пророк Ісая розумів, Пророк Ісая розумів, 
що Бог закликає його що Бог закликає його 

до складної справи, до складної справи, 
і він охоче відповів: і він охоче відповів: 

«Ось я, – пошли Ти мене!»«Ось я, – пошли Ти мене!»
Господь відповів сильними Господь відповів сильними 

словами: «А він проказав: словами: «А він проказав: 
“Іди, і скажеш…”» “Іди, і скажеш…”» 

(Ісаї 6:8, 9).(Ісаї 6:8, 9).
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Що таке 
обіцяні приношення?

«Втім, хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. 
Кожний нехай дає за велінням серця, а не з жалем чи з примусу, адже Бог 
любить того, хто дає з радістю» (2 Кор. 9:6, 7) (тут і далі виділено автором).

У Мал. 3:8-10 де-
сятини та приношен-
ня чітко відповідають 
одній системі. Це свід-
чить про те, що існує 
щонайменше три по-
дібних характеристики 
як для десятин, так і 
для приношень: (1) ре-
гулярність (відповідно 
до прибутку), (2) про-
порційність (відсоток 
від будь-якого прибут-
ку) і (3) принесення в 
скарбницю.

Еллен Г. Уайт також 
погоджується з тим, 
що десятина та прино-
шення перебувають під 
однаковою системою. 

Обіцяні приношення – 
це регулярні й система-
тичні пожертви (вони 
відрізняються від спон-
танних чи добровіль-
них пожертвувань):

 Вважаються важли-
вими й обов’язко-
вими, як і десятина 
(див. Мал. 3:8-10).

 Система є пропор-
ційною (у відсотках).

 Віддаються у відсо-
тках або як частина 

від прибутку (1 Кор. 
16:1; П. Зак. 16:17).

 Віруючий визначає 
відсоток від при-
бутку, який буде ре-
гулярно віддавати як 
обіцяні приношення.

 Регулярність пожер-
твування визнача-
ється регулярністю 
отриманих благо-
словень (дохід).

 Їх слід віддавати від 
будь-якого прибут-
ку (Прип. 3:9).

 Вони не обов’язкові, 
коли немає доходу 
(2 Кор. 8:12).

 Християнин відділяє 
ці кошти відразу піс-
ля десятини і перед 
будь-якими іншими 
витратами або при-
ношеннями (Прип. 
3:9; Матв. 6:33).

 Регулярність при-
ношень і відсоток 
християнин має по-
передньо проголо-
сити або пообіцяти 
(2 Кор. 9:7).

Вона посилається на 
той факт, що ця систе-
ма включає принесен-
ня дарів як частини від 
прибутку: «У біблійній 
системі [слово в одни-
ні] десятин і прино-
шень [обидва поняття 
під однією системою] 
суми, сплачені різними 
людьми, будуть, звісно, 
суттєво відрізнятися, 
оскільки вони пропор-
ційні прибутку» (Пора-
ди з управління ресур-
сами. С. 73).

В іншій цитаті вона 
говорить, що ці прино-
шення разом з десяти-
ною не спонтанні чи до-

бровільні, а є частиною 
«нашого обов’язку». Ця 
думка прослідковується 
в Мал. 3:8-10, де про-
рок стверджує: якщо ми 
не приносимо десятин і 
пожертв, то Бог вважає 
це нечесністю. «Прине-
сення десятин і пожер-
твувань не залишається 
без уваги. Бог дав нам 
чітку інструкцію щодо 
цього. Він визначив 
принесення десятин і 
пожертв як наш обов’я-
зок. І Він бажає, щоб ми 
віддавали регулярно й 
систематично» (Пора-
ди з управління ресур-
сами. С. 80).

ПОРІВНЯННЯ ДЕСЯТИНИ, ОБІЦЯНИХ І ДОБРОВІЛЬНИХ ПРИНОШЕНЬПОРІВНЯННЯ ДЕСЯТИНИ, ОБІЦЯНИХ І ДОБРОВІЛЬНИХ ПРИНОШЕНЬ

ОСОБЛИВОСТІ/ОСОБЛИВОСТІ/
ПРИНОШЕННЯПРИНОШЕННЯ

ДЕСЯТИНАДЕСЯТИНА ОБІЦЯНІ ОБІЦЯНІ 
ПРИНОШЕННЯПРИНОШЕННЯ

ДОБРОВІЛЬНІ ДОБРОВІЛЬНІ 
(СПОНТАННІ)(СПОНТАННІ)

ПРИНОШЕННЯПРИНОШЕННЯ

РЕГУЛЯРНІСТЬРЕГУЛЯРНІСТЬ Згідно з частотою Згідно з частотою 
отримання отримання 
прибуткуприбутку

Згідно з частотою Згідно з частотою 
отримання отримання 
прибуткуприбутку

Нерегулярні Нерегулярні 

СИСТЕМАСИСТЕМА Відповідно до Відповідно до 
прибуткуприбутку

Відповідно до Відповідно до 
прибуткуприбутку

За покликом серцяЗа покликом серця

ЗОБОВ’ЯЗАННЯЗОБОВ’ЯЗАННЯ Упродовж життяУпродовж життя Упродовж життяУпродовж життя Іноді Іноді 
(коли спонукає (коли спонукає 

Святий Дух)Святий Дух)

ВІДСОТОКВІДСОТОК Попередньо Попередньо 
визначено Богом визначено Богом 

(10%)(10%)

Обирається Обирається 
віруючим (_%)віруючим (_%)

Немає значенняНемає значення

МОЖЛИВІСТЬ МОЖЛИВІСТЬ 
ЗМІНИ ВІДСОТКАЗМІНИ ВІДСОТКА

НіНі ТакТак Немає значенняНемає значення

ПРИНОСЯТЬСЯ В…ПРИНОСЯТЬСЯ В… СкарбницяСкарбниця СкарбницяСкарбниця На вибір віруючогоНа вибір віруючого

КІНЦЕВІ КІНЦЕВІ 
ОТРИМУВАЧІОТРИМУВАЧІ

Місцеві, Місцеві, 
регіональні й регіональні й 
міжнародні міжнародні 

відділивідділи

Місцеві, Місцеві, 
регіональні й регіональні й 
міжнародні міжнародні 

відділи відділи 
(запропоновані)(запропоновані)

Обираються Обираються 
віруючимвіруючим
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Три плани приношень Церкви АСД
ОБ’ЄДНАНИЙ ПЛАН ПРИНОШЕНЬОБ’ЄДНАНИЙ ПЛАН ПРИНОШЕНЬ

ГК проголосувала за Об’єдна-
ний план приношень, підтримала та 
представила його на Річному з’їзді 
2002 року після рекомендацій Всес-
вітнього з’їзду Відділу управління 
ресурсами 2001 року. Цей План 
підтримує всі рівні Церкви, направ-
ляючи зібрані кошти в одне русло. 
Кошти розподіляються відповідно 
до затвердженого плану кожного дивізіону, але в межах зазначених відсотків: 50-60 
% для місцевої громади; 20 % – місіонерський бюджет ГК і 20-30 % для місіонер-
ської роботи на місцевому рівні. Дивізіони, які використовують цей План: Східний 
Центрально-Африканський, Євро-Азіатський, Інтер-Американський, Північний 
Азіатсько-Тихоокеанський, Південно-Американський, Південний Африкансько-Ін-
доокеанський, Південний Тихоокеанський, Південний Азіатсько-Тихоокеанський, 
Південно-Азіатський, Західний Центрально-Африканський, Уніонна місія Близько-
го Сходу й Північної Африки. Дізнайтеся більше про Об’єднаний план приношень на 
сайті: https://stewardship.adventist.org/combined-off ering.
КАЛЕНДАР ПРИНОШЕНЬКАЛЕНДАР ПРИНОШЕНЬ

У Календарі приношень першочер-
говими є різні цілі, які оголошуються 
щосуботи протягом богослужіння за за-
твердженим Календарем, за який щороку 
голосує комітет Генеральної Конференції.

Щорічний Календар складають відповідно до певних потреб. Близько 26 субот-
ніх приношень призначені місцевій громаді, а інші розподіляються між різними рів-
нями церковної організації або використовуються для місцевих потреб. Усі «вільні» 
приношення (не в позначених конвертах) будуть направлятися згідно з Календарем. 
Є шість днів особливих приношень для певних служінь. Дивізіони дотримуються 
цього плану, зокрема Інтер-Європейський дивізіон, Ізраїльське поле, Південний Ти-
хоокеанський дивізіон, Транс-Європейський дивізіон. (Календар приношень на цей 
рік можна знайти на сторінках 55-57).
ПЛАН ПРИНОШЕНЬ ГРОМАДИПЛАН ПРИНОШЕНЬ ГРОМАДИ

План приношень громади розподіляє фінансові потреби на три категорії (при-
близно ті самі категорії, на які поширюється Об’єднаний план приношень), і для 
їхнього забезпечення використовуються пожертви (певний відсоток від прибутку) 
членів церкви. Сюди належать: (1) бюджет місцевої громади (3-5 %): комунальні по-
слуги, технічне обслуговування, страхування, витрати на роботу шкіл, дитячі журна-
ли, навчальне приладдя, заробітна плата персоналу, буклети; (2) бюджет конференції 
(1-2 %) для християнської освіти, євангелізації, Біблійної канікулярної школи, літніх 
таборів, періодики уніону тощо; (3) Всесвітній бюджет Церкви (1-3 %) для підтримки 
Глобальної місії та потреб Церкви, які зазначені в затвердженому Календарі прино-
шень. Пожертвування Суботньої школи розподіляються так само, як і в плані Кален-
даря приношень. Цей план також передбачає надання коштів на особливі проєкти. 
Північно-Американський дивізіон зараз також дотримується цього плану. 

50-60 % 
бюджет 
громади

20 % 
місіонерський 

бюджет ГК

20-30 % 
місіонерська 

робота 
конференції «Кожна людина має добровільно, «Кожна людина має добровільно, 

охоче і з радістю приносити десятини й пожертвування охоче і з радістю приносити десятини й пожертвування 
до Божої скарбниці, адже це дарує благословення».до Божої скарбниці, адже це дарує благословення».

Поради з управління ресурсами. С. 66Поради з управління ресурсами. С. 66

ЧИТАННЯ 
ПЕРЕД ЗБОРОМ 
ДАРІВ І ДЕСЯТИН

«Кожний нехай дає за велінням серця, 
а не з жалем чи з примусу, адже Бог 

любить того, хто дає з радістю» 

(2 Кор. 9:7).
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ТИЖДЕНЬ 1 ТИЖДЕНЬ 1 ●  7 СІЧНЯ 2023 7 СІЧНЯ 2023

Божа ріка життя
«У відповідь Ісус сказав їй: Кожний, хто п’є цю воду, буде спраглий знову, а 
хто питиме воду, яку Я йому дам, не матиме спраги повік, бо вода, яку Я йому 
дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне» (Івана 4:13, 14).

Чи замислювалися ви коли-небудь, що трапляється з вашими обіцяними при-
ношеннями? Поміркуйте про свої дари як про життєдайну річку, яка тече по всьому 
світі, надаючи необхідну підтримку для просування Божої роботи на кожному місі-
онерському полі – на місцевому, регіональному й міжнародному рівнях.

А куди саме надходять наші приношення? Яких цілей вони досягають? Які про-
єкти вони підтримують?

Якщо ваші обіцяні приношення розподіляються, як запропоновано Об’єднаним 
планом приношень, то від 50 % до 60 % підтримують місіонерську діяльність вашої 
місцевої громади, від 20 % до 30 % – місіонерську роботу вашої конференції, а 20 % 
завжди надходять до Всесвітнього місі-
онерського бюджету, що, окрім інших 
проєктів, забезпечує близько 400 місі-
онерських сімей по всьому світі та при-
близно 1600 піонерів Глобальної місії. 

Із Всесвітнього місіонерського бю-
джету наші місіонерські приношення розподіляються серед 13 всесвітніх дивізіонів, 
а також Уніонною місією Близького Сходу і Північної Африки, Китайською уніон-
ною місією, Українською уніонною конференцією та Ізраїльським полем (регіонами, 
приєднаними до Генеральної Конференції), щоб допомагати їм і підтримувати місіо-
нерську діяльність на цих територіях. Всесвітній місіонерський фонд також допома-
гає церковним установам, які належать до Усесвітньої церкви. Наприклад, ці кошти 
допомагають фінансувати медичну місіонерську роботу Університету Лома Лінда, 
роботу Всесвітнього адвентистського радіо й Телеканалу «Надія», а також гумані-
тарне служіння АДРА, Адвентистського агентства допомоги та розвитку. 

Протягом останніх років мільйони людей із найпроблемніших куточків світу знайш-
ли спасіння в Ісусові та приєдналися до Церкви адвентистів сьомого дня. Нещодавнє до-
слідження свідчить, що кожні 22 секунди хтось стає адвентистом сьомого дня, а кожні 
чотири години засновується нова громада. Завдяки вашим приношенням і цілям Гло-
бальної місії були засновані тисячі нових громад в раніше не охоплених районах і серед 
нових груп населення. Та після того як нові віруючі прийняли хрещення, як вони зроста-
ють у вірі? Частина наших обіцяних приношень допомагає перетворити нових віруючих 
на учнів Христа, навчаючи їх, як ділитися істинною вірою з людьми у своєму оточенні.

Ваша ріка обіцяних приношень допомагає розвивати й підтримувати місіонерську 
роботу на місцевому, регіональному й міжнародному рівнях. Нехай ця життєдайна 
ріка продовжує текти. Дякуємо вам за ваші приношення й за те, що ви продовжуєте 
молитися про Божу місіонерську роботу у всьому світі.

Щосуботи цього року у вас буде можливість побачити або почути історію про 
те, як Господь працює в різних регіонах. Уважно слухайте й ревно моліться за тих, 
хто працює на полях, що дозріли для жнив.

ТИЖДЕНЬ 2 ТИЖДЕНЬ 2 ●14 СІЧНЯ 202314 СІЧНЯ 2023

Бразилія: Місія на Амазонці
«…І сказали Йому: Чи чуєш, що вони кажуть? А Ісус відповів їм: Так! Хіба ви 
не читали ніколи, що з уст немовлят і тих, що ссуть, Ти приготував хвалу?» 
(Матв. 21:16).

Віторія – десятилітня дівчинка, яка любить проводити час зі своїми батьками та 
своїм братиком Даніелем. Нещодавно Віторія зробила те, чого більшість маленьких 
дівчат не роблять. Вона організувала Малу групу, яка зустрічається щотижня для ви-
вчення Біблії. Проте це не звичайна Мала група.

Віторія живе на притоці річки 
Амазонка. Раз на тиждень вона сідає 
в каное й веслує вверх по річці. Май-
стерно й рішуче Віторія долає свій 
шлях до будинку друга і забирає його 
на вивчення Біблії.

Іноді її брат приходить допомог-
ти. Коли каное заповнюється, вони 
пливуть до іншого острова та прив’я-
зують його до дерева. Діти йдуть 
углиб джунглів, ступаючи по повале-
них колодах і намагаючись не впасти 
в густу грязь. Вони добираються до 
маленького, побудованого на палях 
будиночка, який виходить вікнами на 
річку. Це будинок іншого друга, який запрошує дітей до себе, щоб він теж міг брати 
участь у вивченні Біблії.

Діти починають з молитви. Вони відкривають свої навчальні посібники для 
Малих груп і читають урок. Після обговорення теми уроку група співає пісні перед 
тим, як завершити молитвою. Діти прощаються й повертаються до каное, щоб ви-
рушити додому. 

Віторія ділиться, чому вона хоче розповідати своїм друзям про Ісуса: «Тому що 
я хочу бути з ними на Небесах».

Троє друзів Віторії прийняли хрещення завдяки її свідченню, і вони запрошу-
ють інших друзів на свої щотижневі біблійні уроки. Віторія з нетерпінням чекає 
дня, коли також зможе прийняти хрещення. 

Якщо дитина бажає перепливти велику річку, аби поділитися своєю вірою зі 
своїми друзями, лише уявіть, що можемо зробити ми, щоб допомогти поширити 
Благу вістку. Усе, що нам потрібно, – це віра, сміливість, Святий Дух і посібники 
для вивчення Біблії, аби познайомити інших з Ісусом. 

Регулярні й систематичні приношення дозволяють молодим і літнім віруючим 
організовувати групи з вивчення Біблії, наприклад, як у Південній Америці. Тож при-
носьмо наші дари чесно, щоб люди у всьому світі мали те, що їм необхідно, аби діли-
тися Божою любов’ю з ближніми. 

Нещодавнє дослідження свідчить, 
що кожні 22 секунди хтось стає 

адвентистом сьомого дня, а кожні 
чотири години засновується нова громада. 
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ТИЖДЕНЬ 3 ТИЖДЕНЬ 3 ● ● 21 СІЧНЯ 202321 СІЧНЯ 2023

Бангладеш: Радісне служіння Ісусові
«Любий, молюся, щоб тобі добре велося в усьому і щоб ти був здоровий, як 
добре ведеться твоїй душі» (3 Івана 1:2).

Населення Бангладеш становить 180 млн осіб, але менше 23000 з них адвен-
тисти. Це означає, що на одного адвентиста в Бангладеш припадає 8000 людей. Тож 
завдання привести людей цієї країни до Ісуса здається неможливим. Проте один 
піонер Глобальної місії вірить, що з Божою допомогою навіть одна людина може 
багато зробити для Господа. 

Аджой Кхаянг, піонер Глобальної місії 
в сільській місцевості Бангладеш, працює 
із цими людьми протягом декількох ро-
ків. Коли він потрапив туди, люди міцно 
трималися своїх традиційних релігійних 
вірувань, але Аджой молився, щоб вони 
відмовилися від своїх богів та обрядів і діз-
налися про Ісуса. Бог проклав шлях, щоб 
відповісти на молитви Аджоя в несподіва-
ний спосіб.

Жителі беруть питну воду з тієї самої 
річки, де перуть свій одяг і купаються. Тож 
Аджой не здивувався, коли люди почали 
хворіти на діарею, малярію та холеру. Поблизу не було пункту медичної допомоги, і 
селяни зневірилися знайти ліки від їхніх захворювань.

Коли Аджой побачив, як тяжко хворіли селяни, він закликав їх зустрічатися в цер-
кві для молитви щодня протягом тижня. Наприкінці тижня Аджой помітив, що багато 
хворих одужувало. Вони також побачили зцілення. І завдяки цьому багато захотіло 
слідувати за Ісусом. Нині більшість селян християни.

Населення бідне й неписьменне, але вони сподіваються на краще життя для своїх 
дітей. Вони хочуть побудувати школу та знайти вчителя, який навчить їхніх дітей чи-
тати й писати, щоб вони могли вивчати Біблію і мати краще життя. І вони планують 
викопати криницю, щоб мати чисту питну воду. 

Аджой вдячний, що є частиною команди піонерів Божої Глобальної місії. Ми 
також є частиною цієї команди, адже за допомогою наших обіцяних приношень ми 
підтримуємо роботу піонерів Глобальної місії в більш ніж 100 країнах світу. Наші 
обіцяні приношення допомагають поширювати вістку Божої любові для людей, які 
ще не знають Ісуса. 

Якщо ми плануємо регулярно віддавати певний відсоток з нашого прибутку як обі-
цяні приношення, це не означає, що це буде велика кількість грошей. Та якщо ми всі 
систематично відділятимемо кошти, потік ресурсів не вичерпається, адже Господь 
благословлятиме нас. І так ми поливатимемо насіння Євангелія, яке розсівають наші 
вірні місіонери. Бог благословить наші приношення, які допоможуть оповити світ 
вісткою про любов Ісуса. 

ТИЖДЕНЬ 4 ТИЖДЕНЬ 4 ●  28 СІЧНЯ 2023 28 СІЧНЯ 2023

Албанія: Місія змінила нас 
«Отож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх Ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам. І ось, Я з вами по всі дні 
аж до кінця віку! Амінь» (Матв. 28:19, 20).

Коли Бог покликав Делмара, Наті* та їхню трирічну донечку Клару служити мі-
сіонерами в Албанії, пара з нетерпінням чекала, щоб вирушити назустріч новим при-
годам з Богом. Вони знали, що життя в іншій країні розширить їхню зону комфорту. 
Незабаром вони стикнулися з труднощами під час проголошення Євангелія в Албанії. 

Багато років релігія в Албанії була заборонена. 
Навіть сьогодні релігія не є пріоритетом для більшо-
сті людей. У цій країні лише 120 адвентистів. 

Сім’ю направили звершувати служіння в місті 
Корчі. У них були великі плани, але, незважаючи на 
їхні зусилля, мало хто цікавився вивченням Біблії. 
Делмар був збентежений. Усі їхні зусилля були марні. 

Тоді родина отримали пропозицію вирушити на 
служіння до великої громади в Бразилії. Пропозиція 
здавалася ідеальною, але Наті не була в цьому впевнена. «Як ти гадаєш, ми зробили 
все, що могли? Я відчуваю, що в Бога є робота для нас тут». Пара вирішила залиши-
тися й молитися, щоб Господь використав їх як знаряддя у Своїх люблячих руках. 

Делмар і Наті помітили багато дітей у своєму районі. Можливо, працювати з 
дітьми було б гарним початком. Пара облаштувала волейбольний майданчик і за-
прошувала дітей грати. Діти почали приходити на подвір’я церкви, щоб пограти. 
Вони познайомилися з Делмаром і Наті. Згодом церковне подвір’я було наповнене 
дітьми! Їм було просто необхідно запросити їх до церкви.

Анжела, одна з членів церкви, запросила свого друга Фатьйона приєднатися до 
гри. Фатьйон і Делмар почали розмовляти про Бога, а згодом разом розпочали ви-
вчати Біблію. Делмар запросив Фатьйона приєднатися до молодіжної групи. «Чудо-
во! – сказав Фатьйон. – Я хочу допомогти цим дітям і служити цим людям». Незаба-
ром він почав допомагати з дітьми, і діти полюбили його.

Фатьйон допоміг об’єднати молодь, і деякі почали запитувати про Бога. Делмар 
був у захваті від хрещення Фатьйона, адже це було його перше хрещення в Албанії!

Церковна молодь поповнюється багатьма новими обличчями. Церковний Центр 
впливу зростає. 

Оскільки Делмар і Наті продовжують звершувати служіння в Албанії, ми також 
можемо служити на передовій місії, чесно повертаючи десятини й обіцяні приношення 
для Бога та просування Його справи.

*Імена змінені. 

Пара з нетерпінням чекала, 
щоб вирушити назустріч 

новим пригодам з Богом. 
Вони знали, що життя 

в іншій країні розширить 
їхню зону комфорту.
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ТИЖДЕНЬ 5 ТИЖДЕНЬ 5 ●  4 ЛЮТОГО 2023 4 ЛЮТОГО 2023

Кіпр: Подружитися 
з чистильником взуття 
«Дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає над міру, та тільки 
бідніє. Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напоєний 
буде і він» (Прип. 11:24, 25).

Юліан поспішав у жвавий куточок міста Нікосії, Кіпр, де він встановив свій стенд 
для чищення взуття. Він приїхав з Болгарії 10 років тому в пошуках роботи. Проте 
цигарки й алкоголь поглинали більшу частину його заробітку. Коли він втратив ро-
боту, сім’я попросила його залишити дім. Хоч він багато годин працював чистильни-
ком взуття, та ледве міг себе забезпечити. 

Одного дня Філіп, піонер Глобальної місії також із Болгарії, зустрів Юліана й 
запитав, чи потрібна йому допомога. Юліан здивувався. Він радів спілкуванню з тим, 
хто розмовляє його рідною болгарською мовою та ще й цікавиться ним. Юліан за-
пропонував Філіпу почистити взуття. 

Поки Юліан чистив взуття Філіпа, той 
розповідав йому, що Ісус любить нас неза-
лежно від того, хто ми є. Згадка про Ісуса 
привернула увагу Юліана.

Наступного дня Філіп знову прийшов і 
запитав, чи потрібна Юліану якась допомо-
га. Філіпу не потрібно було чистити взуття, 
тому чоловіки просто розмовляли й роздив-
лялися книги, які приніс Філіп. Філіп почав 
читати Юліанові Біблію.

Очі Філіпа наповнилися сльозами, коли він запропонував своєму новому другові 
надію на краще життя в Ісусові. Згодом Юліан посвятив своє життя Богові.

Юліан уживав алкоголь і курив багато років, але він вирішив відмовитися від 
спиртного й тютюну. Його родина прийняла його додому, і тепер Юліан розповідає 
кожному, хто хоче слухати, про свою любов до Бога. 

Філіп, піонер Глобальної місії, проводить вивчення Біблії болгарською мовою 
в Нікосії. Кілька людей прийняло хрещення завдяки служінню Філіпа, а це значна 
кількість для країни, де Церква адвентистів налічує лише близько 100 членів у місті, 
населення якого більше мільйона. Філіп проводить свій час у спілкуванні з людьми, 
знаходить друзів і знайомить їх з Ісусом. 

Кожен вірний християнин повертає десятину з прибутку після кожного дня ви-
плати. Проте Бог закликає нас робити те саме і з нашими приношеннями, віддаючи 
регулярні пожертви, тобто відсоток з нашого прибутку для підтримки Божої роботи 
в усьому світі. Ми даємо з вірою, знаючи, що Бог задовольнить наші потреби згідно 
зі Своїм багатством (Филп. 4:19).

Дозвольте Богові випробувати ваше серце, щоб визначити, який відсоток від свого 
прибутку ви пообіцяєте, знаючи, що Господь побачить і задовольнить кожну вашу по-
требу, якщо ви вірите та слідуєте за Ним.

ТИЖДЕНЬ 6 ТИЖДЕНЬ 6 ●  11 ЛЮТОГО 2023 11 ЛЮТОГО 2023

Хорватія: Бог і скрипка
«І приходили кожен чоловік, кого вело серце його, і кожен, кого дух його 
чинив щедрим, і приносили приношення Господеві для роботи скинії запо-
віту, і на кожну працю його, і на священні шати» (Вих. 35:21).

Найбільше в житті одинадцятилітній Джошуа любить Бога та скрипку. Хлопчик 
навчився грати на скрипці задовго до того, як піти до школи.

У школі Джошуа намагався розповідати своїм друзям про Бога. Проте їм було 
не цікаво. Коли хлопчик дізнався, що незабаром розпочне свою роботу Канікуляр-
на біблійна школа (КБШ), він запросив своїх друзів приєднатися. Деякі вагалися, 
тож Джошуа сказав: «Просто приходь! Там чудово!»

Деякі друзі Джошуа взяли участь у 
КБШ, і їм так сподобалося, що вони захо-
тіли прийти знову. Дівчинка Мела була на-
стільки вражена, що сказала Джошуа: «Це 
чудо! Бог справді існує!» Джошуа дав Мелі 
Біблію, і зараз вона та її мама відвідують 
його громаду. Мела приєдналася до клубу 
«Слідопит», а її мама ходить до жіночої гру-
пи в громаді. 

Одного дня Джошуа почув, як його 
батьки розмовляли про хлопчика, у яко-
го була пухлина головного мозку, і його 
родина не могла оплатити операцію. Джо-
шуа трохи подумав і сказав: «Я знаю! Ми можемо організувати концерт, щоб зібрати 
кошти на допомогу цьому хлопчикові!» «Добре, – погодилася його мама, – але хто 
це організує?» «Я!» – відповів син.

І Джошуа зробив усе сам. Він розповів своїм друзям і вчителям у музичній школі 
про свою ідею, і 15 юних музикантів погодилися зіграти на концерті. Джошуа погово-
рив зі своїм пастором, і той дозволив провести концерт у церкві. Невдовзі плакати з 
рекламою благодійного концерту були розклеєні по всьому місті, запрошуючи людей 
відвідати програму збору коштів. Концерт відбувся в церкві адвентистів сьомого дня. 
Близько 300 людей прийшло на концерт, більшість з яких ніколи не була в церкві 
адвентистів до цього. 

Джошуа та його друзі були в захваті, коли дізналися, що їхній концерт зібрав 
8600 хорватських кун (приблизно 1300 доларів США)! Це більше, аніж в середньо-
му людина заробляє за місяць у Хорватії! Джошуа і його друзі були щасливі, адже 
змогли допомогти хворому малюку та його родині. Хто знав, що хлопчик і його 
скрипка так послужать для Бога? Подумайте, що ви могли б зробити, аби допомог-
ти людям навколо вас!

Наші таланти й обіцяні приношення прославляють Господа і допомагають людям 
у всьому світі почути вістку Божої любові. Уявіть, як ми зустрінемо на Небі тих, хто 
пізнав Ісуса завдяки нашій любові. 

Кожен вірний християнин 
повертає десятину з прибутку 

після кожного дня виплати. 
Проте Бог закликає нас робити 

те саме і з нашими приношеннями, 
віддаючи регулярні пожертви, 

тобто відсоток з нашого прибутку 
для підтримки Божої роботи 

в усьому світі.
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Камбоджа: Мотоцикл для Ісуса
«Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі 
діла й прославили Отця вашого, що на небесах» (Матв. 5:16).

Сейха живе в місті Сієм Ріп, Камбоджа. Це місто відоме на весь світ своїм ста-
родавнім буддійським храмовим комплексом Ангкор-Ват. Туристи приїжджають 
з усього світу, щоб побачити старовинні різьблені будівлі. Сейха – екскурсовод, 
відомий своєю чесністю й любов’ю до Ісуса. Він супроводжує туристів до стародав-
ніх місць на мотоциклі. Ця унікальна поїздка дає чоловікові можливість ділитися 
своєю вірою з клієнтами, поки він показує їм стародавні споруди.

Завдяки своїй роботі Сейха познайомився з багатьма людьми різних віроспо-
відань і світогляду. Він хоче свідчити людям, які ніколи не ходили до церкви. Його 
спосіб проведення екскурсій зробив 
його відомим серед туристичних ком-
паній, які його наймають. Його робо-
тодавці знають, що він не вживає ал-
коголю й не працює по суботах.

«Мої постійні клієнти знають, що 
я адвентист, – говорить Сейха. – Якщо 
компанія бажає найняти мене, але хоче, 
щоб я працював у суботу або не дозво-
ляє мені ділитися моєю вірою, я не пра-
цюватиму, незважаючи на те, скільки 
грошей вони пропонують».

Чесність для Сейхи важливіша за 
заробляння грошей. Одного разу чоло-
вік замовив послуги туру Сейхи. Рані-
ше клієнт користувався послугами інших туристичних агенцій і знав, що екскурсо-
води брали 25$ за оренду кімнати в певному готелі. Та коли чоловік запитав Сейху, 
скільки буде коштувати кімната, той відповів: 13$. Здивувавшись, чоловік сказав: 
«Але я завжди платив 25$, щоб тут зупинитися». Сейха сказав йому, що готель бере 
лише 13$ і взяти з нього більше він не може, адже це суперечить його принципам. 
«Чому?» – запитав чоловік. Сейха просто відповів: «Тому що я послідовник Ісуса, і 
Богові було б неприємно, якби я когось обманув».

Пізніше клієнт надіслав повідомлення для Сейхи: «Дякую, ви показали мені, 
що означає бути справжнім послідовником Бога. Зараз я читаю Біблію завдяки ва-
шому свідченню».

Господь може довіряти Сейсі, який є яскравим прикладом вірного послідовника 
Христа. Ми також можемо бути гарним прикладом Божої любові в кожному аспекті 
нашого життя, зокрема в поверненні десятин та обіцяних приношень – відсотка від 
регулярного прибутку, який кожен з нас визначає для Бога. Повірте, Господь задоволь-
нить ваші потреби і рясно благословить вас.

ТИЖДЕНЬ 8 ТИЖДЕНЬ 8 ●  25 ЛЮТОГО 2023 25 ЛЮТОГО 2023

Грузія: Маленький місіонер
«Отож через Нього завжди приносьмо жертву хвали Богові, тобто плід уст, 
що прославляють Його Ім’я. Не забувайте про доброчинність і спілкування, 
бо такі жертви до вподоби Богові» (Євр. 13:15, 16).

Лука та його батьки живуть у Грузії, маленькій країні, яка колись була частиною 
Радянського Союзу. Батько Луки – пастор, тож хлопчик виріс у любові до Ісуса.

Одного разу його батько оголосив у церкві, що збирається провести спеці-
альні зустрічі, аби познайомити людей з Ісусом. Він закликав усіх запрошувати 
знайомих на програму. Лука точно знав, кого він міг би запросити – свою вихова-
тельку з дитсадочка! 

Лука любив свою виховательку пані Кеті. Йому 
хотілося, щоб вона навчилася любити Христа, як і він. 
Наступного навчального дня Лука запросив пані Кеті 
на зустрічі й дав їй буклет з інформацією. Вихователька 
сказала, що постарається прийти.

Лука був у захваті, коли побачив, що пані Кеті за-
ходить до церкви першого вечора. Хлопчик привітався 
і запропонував сидіти з нею, щоб вона не почувалася 
самотньою. Пані Кеті відвідувала зустрічі регулярно. 
Вона поділилася з Лукою та його батьками, що теми зустрічей були відповідями 
на запитання, які вона давно шукала.

Наприкінці програми пані Кеті сказала батькові Луки, що хоче, аби Ісус напов-
нював її життя, і запитала, як стати адвентисткою. Лука був щасливий, що вихова-
телька полюбила Ісуса. 

Пані Кеті відвідала дитячий клас у громаді й дізналася, що в дітей у Грузії немає 
примірників Біблії чи уроків Суботньої школи рідною мовою. Тому було складно 
запам’ятовувати історії, які вчитель розповідав на Суботній школі. Тоді частина 
обіцяних приношень членів Церкви з усього світу допомогла адвентистам у Грузії 
придбати Біблії та надрукувати дитячі уроки Суботньої школи мовою Луки. Нині 
діти в громаді Луки можуть читати Біблії та уроки Суботньої школи їхньою рідною 
мовою. 

Лука радий, що має Біблію та уроки Суботньої школи, які допомагають йому 
пізнавати Господа. Він ділиться своїми уроками з друзями і запрошує їх прийти до 
церкви й дізнатися більше про Бога. Він також радий, що у членів Церкви в усьо-
му світі є план приношень: віддаючи десятини й обіцяні приношення регулярно 
й систематично, вони допомагають членам Церкви й місіонерам в інших країнах 
розповідати людям про Христа.

Немає значення, який відсоток від нашого прибутку ми присвячуємо Богові як обі-
цяні приношення, окрім десятин, Він у будь-якому разі благословить нас.

Він закликав усіх 
запрошувати 

знайомих на програму. 
Лука точно знав, 

кого він міг би 
запросити – 

свою виховательку 
з дитсадочка! 
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Ефіопія: Знайомство з Ісусом 
«Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла Того, Хто Мене послав; надхо-
дить ніч, коли ніхто не зможе робити» (Івана 9:4).

Телесса прожив серед скелястих пагорбів Ефіопії все своє життя. Більшість із 
85-мільйонного населення країни живе за межами міст, харчуючись тим, що їм вда-
ється виростити на сухому ґрунті. Щодня Телесса долає пішки багато кілометрів, щоб 
зустрітися зі своїми сусідами та членами церкви. Він розмовляє їхньою мовою; він 
знає їхні труднощі; йому довіряють довколишні. Телесса – піонер Глобальної місії.

Після біблійного уроку й молитви Телес-
са продовжує свою подорож до наступного 
будинку. Іноді до нього треба добиратися 
близько восьми годин. У віруючих є церква 
для їхньої громади, яка постійно зростає, – 
церкву Телесса побудував за власні кошти. 

Багато людей із цього регіону Ефіопії 
поклоняються ідолам. Їх переслідують забо-
бони та страх. Телесса розповідає їм історії, 
як Ісус звільняв людей від бісів, коли ходив 
по цій Землі. Телесса запрошує їх вивчати 
більше про Христа, Божого Сина, Який лю-
бить їх і бажає, щоб вони перебували з Ним 
завжди.

У всьому світі тисячі піонерів, таких як 
Телесса, працюють, ділячись вісткою Божої 
любові з тими, хто їх оточує. Завдяки вашій 
підтримці Телесса знаходить спраглих Бо-
жого Слова, тих, хто бажає знати, що Го-
сподь має більшу силу, аніж диявол, що їхні ідоли нічого не варті. Тож він мандрує 
схилами Ефіопії, ділячись Божою любов’ю з усіма, хто хоче слухати. 

Будь ласка, моліться за піонерів Глобальної місії та людей, з якими вони працю-
ють. Неможливо закликати людей іти й розповідати світові про близький Прихід 
Ісуса, якщо віруючі не продовжуватимуть приносити регулярні пожертви.

Приношення потрібно віддавати чесно й регулярно, адже це завіт з Богом, у якому 
ми віддаємо частину нашого прибутку на підтримку програм, аби Блага вістка досягла 
кожної людини на цій Землі, щоб Ісус міг незабаром прийти. 

Якщо ваші обіцяні приношення розподіляються так, як це запропоновано Об’єдна-
ним планом приношень (який рекомендовано й ухвалено Генеральною Конференцією), 
тоді від 50 % до 60 % допомагають підтримувати місіонерську роботу вашої місцевої 
громади, від 20 % до 30 % – місіонерські програми вашої конференції і 20 % завжди над-
ходять до Всесвітнього місіонерського фонду (або Всесвітнього бюджету), який надає 
підтримку всесвітнім місіонерським програмам Церкви. Наш обов’язок – робити все 
можливе, щоб інші мали змогу одного дня зустрітися із Христом на Небесах. 
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Філіппіни: Воїни Ісуса
«І дам Я їм серце пізнати Мене, що Я – Господь. І вони Мені будуть народом, а Я 
буду їм Богом, бо вони навернуться до Мене всім серцем своїм!» (Єрем. 24:7).

Одного ранку на острові Міндоро, Філіппіни, Джаслін готувала сніданок для сво-
єї родини. Раптом постріл порушив їхній спокій. Її чоловік Антоніо забіг у будинок, 
схопив пістолет і почав стріляти у відповідь. Солдати влаштували їм засідку, тому що 
вони були повстанцями.

Джаслін схопила дітей і кинулася до лісу, де вони ховалися серед кущів, доки не 
стихла стрілянина. Джаслін і її діти непомітно повернулися додому. Вони дізналися, 
що Антоніо був убитий солдатами. Серце 
Джаслін наповнилося ненавистю. Вона 
вирішила виховувати своїх дітей так, аби 
згодом боротися і помститися за смерть 
їхнього батька. 

Коли найстаршому хлопчикові спов-
ни  лося 13 років, він приєднався до 
повстанців. Джаслін навчила молодших 
дітей, як виживати в джунглях, добувати 
їжу та влучно стріляти. 

Одного разу Джаслін слухала радіо, 
поки працювала. Пісня торкнулася її 
серця: «Знову прийде, знову прийде, Ісус 
знову прийде!» Ведучий говорив про Ісуса, доброго й люблячого Спасителя. Джаслін, 
вражена його словами, зупинилася, щоб послухати. Її серце наповнилося теплом, коли 
вона почула, що Господь любить її та пропонує їй прощення. Незабаром вона прийня-
ла Христа як свого Спасителя і намагалася пробачити своїм ворогам. Діти наслідували 
її приклад, і незабаром усі охрестилися. 

Одного разу Джаслін зустріла ведучого Всесвітнього адвентистського радіо. 
Розплакавшись, вона запитала його: «Пасторе, чому вам знадобилося так багато 
часу, щоб прийти і розповісти нам цю добру новину про Бога? Якби ви прийшли 
перед смертю мого чоловіка! Він міг би припинити боротьбу, доки не стало занадто 
пізно». Потім вона додала: «Ця трансляція має лунати по інших селах у горах! Їм 
потрібно почути про Ісуса, доки для них не стало занадто пізно!»

Серця Джаслін та її дітей наповнилися радістю і прощенням, і там уже не було 
місця для ненависті. Вони закликають своїх друзів обміняти кулі на Біблії та дізнати-
ся, що Христос дарує неймовірну радість і справжній сенс життя, який вони пізнали, 
слухаючи Всесвітнє адвентистське радіо.

Спаситель змінив наші життя, і ми можемо виявити свою вдячність і любов, чес-
но віддаючи Йому наші пожертви. Наші обіцяні приношення – це дари Богові, а не Цер-
кві, які використовуються, щоб здобувати людей для Спасителя у всьому світі.

*Імена змінені.
Дуейн Мак-Кі – президент Всесвітнього адвентистського радіо.

Якщо ваші обіцяні приношення
розподіляються так, 

як це запропоновано 
Об’єднаним планом приношень

 (який рекомендовано й ухвалено 
Генеральною Конференцією),

 тоді від 50 % до 60 % допомагають 
підтримувати місіонерську роботу 

вашої місцевої громади, 
від 20 % до 30 % – місіонерські 

програми вашої конференції
 і 20 % завжди надходять 

до Всесвітнього місіонерського 
фонду (або Всесвітнього бюджету), 

який надає підтримку 
всесвітнім місіонерським 

програмам Церкви.
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Португалія: Дружба з пастухом кіз
«Ось це я написав вам, віруючим в Ім’я Божого Сина, щоб ви знали, що, 
віруючи в Ім’я Божого Сина, маєте вічне життя» (1 Івана 5:13).

Сім’я Крістофа втомилася від міського життя й переїхала до маленького села на вер-
шині гори в Португалії, щоб бути ближче до Бога й одне до одного. У їхньому новому 
будинку є сад і багато кімнат для ігор Крістофа та його братів.

Приїхавши до цієї країни, родина не розмовляла португальською, тож Крістоф і 
його мама вирішили познайомитися із сусідами й допомогти їм. Згодом вони вивчи-
ли мову й могли вільно спілкуватися зі своїми сусідами.

Крістоф познайомився із сусідом Антоніо, пастухом кіз. Крістоф запитав Анто-
ніо, чи може він допомогти йому доглядати за козами. Пастух погодився і почав вчи-
ти Крістофа, як доглядати за грайливими тва-
ринами. Коли хлопець дізнався, що Антоніо не 
вміє читати й писати, він сказав, що читатиме 
своєму другові. Наступного разу Крістоф приніс 
свою Біблію.

Антоніо слухав, як Крістоф читав історії з 
Біблії. Пастух був щасливий, що його друг читає 
особливі вістки від Бога. Він розповів Крістофу, 
що вірить в існування Бога на Небесах і що ба-
гато років тому його бабуся святкувала суботу 
як Божий день для відпочинку й поклонін-
ня. Крістоф був щасливий, що знайшов друга, 
з яким міг поділитися Божими вістками. Крістоф запросив Антоніо до церкви, але 
найближча громада адвентистів була розташована надто далеко, а дороги були за-
надто погані для старих кісток Антоніо. Тому сім’я Крістофа прийшла до Антоніо, 
щоб молитися й читати з ним Біблію.

По околицях поширилися чутки, що Крістоф читав Біблію для Антоніо. Інші 
захотіли приєднатися. Антоніо запросив охочих приходити до його дому і вивчати 
разом Біблію. Незабаром декілька людей із селища почали відвідувати церкву разом 
із родиною Крістофа. Усе більше людей приходили й пізнавали Божу любов. Уздовж 
гір центральної Португалії люди чують Божу вістку, тому що хлопчина поділився 
Божою любов’ю з пастухом кіз. 

Наші обіцяні приношення, які ми віддаємо так само регулярно й систематично, 
як і десятину, і які розподіляються відповідно до Об’єднаного плану приношень, допо-
магають знайомити з Ісусом людей з гірських селищ і великих міст. Об’єднаний план 
приношень передбачає, що від 50 % до 60 % ваших обіцяних приношень підтримують 
місіонерську роботу вашої місцевої громади, від 20 % до 30 % – місіонерські програми 
вашої конференції і 20 % завжди надходять до Всесвітнього місіонерського фонду (або 
Всесвітнього бюджету), який надає підтримку закордонним місіонерам, місіям, про-
грамам, проєктам та установам, спрямованим на підготовку більшої кількості місіо-
нерів. Будьмо вірними в принесенні пожертв, аби Божа робота могла бути завершена і 
ми могли знову зустрітися на Небесах.
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Бразилія: Сусіди помітили 
«І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого 
розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля: добре, приємне і досконале» 
(Римл. 12:2).

Місто Салвадор у Бразилії змінюється. Церква адвентистів там швидко зростає; та 
незважаючи на активне зростання, у місті ще є неохоплені території. 

Багато років Хосе вживав алкоголь і порушував громадський порядок і спокій 
суспільства. Арі знав, що Хосе безробітний, тому запропонував йому працювати з 
його будівельною бригадою – будувати церкви. 

Хосе помітив, що Арі добре ставиться до нього й багато говорить з ним про Бога, 
тимчасом як інші поводяться з ним грубо. Згодом Арі запропонував Хосе читати з 
ним Біблію. 

Хосе відчув, як перетворюється його серце. Те, що він колись любив, 
більше його не цікавило. Його життя змінилося. Хосе прийняв Христа як свого 
Спасителя і попросив, щоб його охрестили. 

Сусіди Хосе помітили, що чоловік змінився. Він більше не слухав гучної му-
зики та не вживав алкоголю. Сусіди запитували: «Що з тобою сталося? Ти зовсім 
 інший!» «Я зустрів Христа», – сказав Хосе, і його очі сяяли від радості.

Дехто сумнівався, що залежний від алкоголю 
може повністю змінитися. Хосе почав запрошу-
вати сусідів до свого дому по п’ятницях, аби по-
говорити з ними й помолитися про їхні потреби. 
Він звертав їхню увагу на Біблію, показуючи їм 
Творця, Який піклується про них. 

Сусіди Хосе почали пізнавати Господа. Зго-
дом 10 людей охрестилися, а ще більше готува-
лося до хрещення. Малі групи, такі як група Хосе, 
формують ядро Церкви в Салвадорі. Ці Малі групи переростають у громади, а грома-
ди поділяються на ще більше Малих груп і розповсюджуються по всьому місту.

П’ять років тому церковне керівництво в штаті Баїя, де розташований Салвадор, 
поставило за мету побудувати 1000 церков протягом п’яти років. Вони досягнули 
своєї мети, і всі 1000 церков тепер вміщають нові громади. 1000 церков у Салвадорі 
та штаті Баїя демонструють зростання громад віруючих, які, як і Хосе, були змінені 
Христом.

Життя Хосе свідчить: з якими б труднощами ви не зіткнулися, Ісус здатний змі-
нити все докорінно.

Ваші регулярні й систематичні приношення – це ваша обіцянка, ваша домовленість 
з Богом. Він обіцяє: «Давайте – і дасться вам; міру добру, натоптану, струснуту й пере-
повнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам» (Луки 
6:38). Якщо ви сумніваєтеся в цій обіцянці, скуштуйте, який добрий Господь. Випробуйте 
Бога, і ви самі в цьому переконаєтеся.

Хосе відчув, як перетворюється 
його серце. Те, що він колись 

любив, більше його не цікавило. 
Його життя змінилося. 

Хосе прийняв Христа як свого 
Спасителя і попросив,

щоб його охрестили. 
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ТИЖДЕНЬ 13 ТИЖДЕНЬ 13 ●  1 КВІТНЯ 2023 1 КВІТНЯ 2023

Тимор-Лешті: Нове місіонерське поле
«І Господь визволить мене від усякого лихого діла і спасе для Свого Небес-
ного Царства. Йому слава навіки-віків. Амінь» (2 Тим. 4:18).

Тимор-Лешті – маленька острівна держава, розташована в Південно- Східній Азії. 
Тут проживає 1,2 мільйона людей, більшість із яких католики. 

Близько 500 адвентистів сьомого дня живе в Тимор-Лешті. Вони збираються в 
церкві у столиці, і ще три групи розташовані на острові. Адвентисти в Тимор-Лешті за-
знають переслідувань. Їм часто відмовляють, завдають неприємностей або звільняють 
з роботи. Дітей адвентистів виключають зі шкіл за відсутність на заняттях по суботах. 

Хоакіна – кравчиня, яка живе в 
скромному будинку, що також слугує 
магазином і робочим місцем. Вона шиє 
одяг та інші креативні речі, щоб зароби-
ти на життя. Хоакіна страждає від болю 
й інших проблем зі здоров’ям. Одного 
дня вона почувалася такою слабкою, що 
почала молитися, аби Бог допоміг їй. Не-
забаром двоє адвентистів прийшли до її 
дому, помолилися з нею і дали їй Біблію. 

Хоакіна вивчала Біблію і переко-
налася, що вчення адвентистів містить 
Божу істину. В суботу вона зачинила 
свій магазин і поклонялася Богові з ад-
вентистами. Коли її сусіди дізналися, що жінка залишила свою колишню церкву і 
стала адвентисткою, вони написали на неї скаргу, і її заарештували. Це був складний 
період для Хоакіни, але Господь зміцнив її. Її звільнили та зняли неправдиві звинува-
чення. Тепер вона розповідає про Бога своїм сусідам, незважаючи на переслідування.

Навіть діти адвентистів у Тимор-Лешті стикаються з труднощами. Державні 
школи працюють шість днів на тиждень. Коли діти відмовляються відвідувати шко-
лу по суботах, їх виключають. У 2015 році частина приношень Усесвітньої Церкви 
допомогла збудувати адвентистську початкову школу, де учні можуть навчатися і не 
боятися виключення. Школа зареєстрована як міжнародна школа, у якій навчання 
ведеться англійською мовою. Кількість учнів стрімко зростала, тому був потрібний 
гуртожиток, щоб розмістити дітей, які проживають далеко від школи. Багато батьків, 
які не є адвентистами, також прагнуть відправити своїх дітей до цієї школи. 

Частина обіцяних приношень допомогла побудувати гуртожиток, і вони будуть і 
надалі підтримувати роботу в Тимор-Лешті. Допоможемо продовжувати євангеліза-
цію в Тимор-Лешті й молитися, щоб Господь зміцнив віруючих, адже вони працюють, 
щоб розвіяти упередження тих, хто сповідує релігію більшості, і відкрити серця тих, 
хто хоче пізнати Бога особисто. Віддаючи Богові наші обіцяні приношення, ми про-
славляємо Господа та зміцнюємося як християни. 

ТИЖДЕНЬ 14 ТИЖДЕНЬ 14 ●  8 КВІТНЯ 2023 8 КВІТНЯ 2023

Телеканал «Надія»: 
Другий шанс для Сіпріано 
«Уздоров мене, Господи, і буду вздоровлений я, спаси Ти мене, і я буду 
спасений, – бо Ти слава моя!» (Єрем. 17:14).

Мені було 25 років, і я помирав від алкогольної залежності. Я думав, що моє 
життя закінчилося.

У дитинстві з мене знущалися старші хлопці. Коли я виріс, то навчився захища-
тися. Згодом знущання припинилися, кривдники придивилися та прийняли мене. 
Вони познайомили мене зі своєю важкою музикою та алкоголем. Незабаром я став 
залежним від алкоголю; і якщо друзі не пригощали мене, я крав спиртне.

Я залишив школу, коли мені було 15 років, і пішов працювати. Однак усі заробле-
ні гроші я витрачав на алкоголь. П’ять наступних років були найтемніші роки мого 
життя. Я став тим, кого раніше ненавидів. Я зну-
щався з інших та ображав, коли випивав. Я був у 
депресії та схильний до самогубства. Єдине, що я 
ненавидів більше, ніж себе, була моя залежність. 
Я втратив друзів і членів родини через алкоголь.

Я усвідомив, що вбиваю себе. Тоді я припи-
нив уживати алкоголь і пішов до своїх дідуся з 
бабусею. Вони прийняли мене. Моя бабуся була 
християнкою і допомогла декільком людям поз-
бутися алкогольної залежності. Проте навіть вона не була готова до життєвих труд-
нощів, які супроводжували мою відмову від алкоголю. Я не міг їсти; моє серце по-
стійно калатало, і я нестримно тремтів. Вона знала, що моє життя висить на волосині. 

Боячись, що я помру, моя бабуся говорила зі мною про Христа. Вона моли-
лася і нагадувала мені, що Ісус любить мене. Її слова додавали мені мужності. 
День у день я балансував на межі життя і смерті. 

Мій дідусь поставив телевізор біля мого ліжка. Він думав, що це відволіче мене 
від моїх симптомів. Коли я ввімкнув телевізор того дня, транслювалася програма 
«Надія Суботньої школи». Я ніколи раніше не чув про неї, але вона привернула 
мою увагу. Слухаючи програму, я зосередився на Божому Слові більше, аніж на 
своїй агонії. Я відчув роботу Святого Духа в моєму серці. «Надія Суботньої школи» 
стала моєю церквою та частиною мого процесу зцілення. «Надія Суботньої Шко-
ли» та мої бабуся з дідусем вели мене дорогою до Христа. 

Бог зцілив мене і дав другий шанс на життя. Зараз моє серце наповнене Божою бла-
годаттю і любов’ю. Господь відповів на молитви моїх дідуся й бабусі. Вони й телеканал 
«Надія» відкрили моє серце для Божої любові й подарували мені нове життя в Христі.

Боячись, що я помру, моя бабуся 
говорила зі мною про Христа. 

Вона молилася і нагадувала 
мені, що Ісус любить мене. 

Її слова додавали мені мужності. 
День у день я балансував 

на межі життя і смерті. 
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ТИЖДЕНЬ 15 ТИЖДЕНЬ 15 ●  15 КВІТНЯ 2023 15 КВІТНЯ 2023

Тимор-Лешті: Нова школа Біно
«Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї» 
(Прип. 22:6).

Ще до того як Біно почав говорити, його мама хотіла, щоб він навчався в між-
народній школі. Державні школи в Тимор-Лешті безкоштовні, а вчителі розмов-
ляють португальською. Навчання в міжнародній школі коштує дорого, і вчителі 
викладають англійською. Вивчення англійської є перевагою, коли діти готуються 
до університету або міжнародного бізнесу.

Батько Біно знайшов кілька міжнародних шкіл, але навчання в них було занад-
то дороге. Потім одного дня він побачив табличку на огорожі церкви з рекламою 
Адвентистської міжнародної школи в Тимор-Лешті. Він зателефонував, щоб отри-
мати більше інформації, і дізнався, що ця школа не така дорога, як усі ті, які він 
відвідав. Батьки Біно не адвентисти, але вони чули, що адвентисти добрі й надійні. 

Коли Біно підріс, його батьки записали його до адвентистської школи, і неза-
баром він почав вивчати англійську. Коли Біно повертався додому зі школи, мама 
просила його навчити її англійських слів.

Англійська не єдиний предмет, який Біно 
вивчав у школі. Він вивчав біблійні історії та 
розповідав своїй мамі про Давида й Голіафа, 
Йону та велику рибу, Ісуса і маленького хлоп-
чика, який нагодував понад 5000 людей. Мамі 
подобалося слухати, як її маленький син роз-
повідає біблійні історії.

Батьки Біно почали читати Біблію. Іноді в них виникали запитання, 
тож вони просили пастора Церкви адвентистів допомогти їм. Пастор допо-
магав їм вивчати Боже слово. Настав день, коли батьки Біно виявили бажання 
приєднатися до Адвентистської церкви. 

Нині Біно та його батьки ходять до школи разом. Мама і тато працюють у шко-
лі сторожами. Завдяки школі адвентистів зараз уся родина розмовляє англійською; 
але найважливіше те, що вони люблять Ісуса.

Кількість охочих навчатися в школі Біно швидко зростає. Багато дітей хотіло 
відвідувати школу, але вони жили занадто далеко. Тож був побудований гуртожи-
ток, аби діти могли жити при школі й пізнавати Христа. 

Частина наших обіцяних приношень допоможе цій школі розширитися й нести 
вістку про Христа для багатьох людей на острові Тимор-Лешті. Дехто з цих дітей не з 
адвентистських сімей, але вони матимуть можливість дізнатися про Ісуса і, можли-
во, присвятять Йому свої серця. 

Щоразу, коли наші обіцяні приношення розподіляються відповідно до Об’єднаного 
плану приношень, ми допомагаємо Ісусові здобувати для Нього людей на місцевому, ре-
гіональному та всесвітньому рівнях. 

ТИЖДЕНЬ 16 ТИЖДЕНЬ 16 ● ● 22 КВІТНЯ 202322 КВІТНЯ 2023

Аргентина: На краю світу
«Отже, хто в Христі, той нове творіння; давнє минуло, – ось постало все 
нове!» (2 Кор. 5:17).

Ерік Санчес, студент теологічного факультету з Перу, слухав, як його професор 
закликав клас: «Бог очікує, що ви будете місіонерами десь у світі». Ці слова посіяли 
в серці Еріка бажання служити Богові, куди б Він його не направив.

Незабаром Ерік прочитав оголошення проте, що потрібний учитель Біблії для 
місіонерської школи в Аргентині. Він зв’язався зі школою та подав заяву на посаду. 
Його прийняли. Ерік молився, щоб Господь використовував його, аби змінювати 
життя людей, яким він буде служити. 

Ерік полетів до Усваї, Аргентина, 
найпівденнішого міста світу. В Усваї 
прекрасна холодна сніжна погода. 
Людям важко підтримувати гідний 
рівень життя, і багато з них залежні 
від алкоголю чи тютюну.

Церква запланувала програму з 
відмови від куріння і запросила всіх 
жителів міста взяти в ній участь. 
Ерік роздавав запрошення. Одно-
го холодного й вологого дня, після 
довгого ковзання по снігу, він шукав 
прихистку в лікарні. Ерік зігрівся, але 
почувався надто втомленим, аби про-
довжувати роздавати запрошення. Він залишив декілька буклетів у приймальні й 
вирушив додому.   

У вечір відкриття семінару прийшли десятки людей. У кімнаті тхнуло тютю-
ном, повідомляючи про те, наскільки ці люди відчайдушно прагнули кинути ку-
рити. Багато хто відвідував семінари регулярно і подолав нікотинову залежність. 
Наприкінці програми присутнім запропонували вивчати Біблію. 

Згодом Ерік завітав до Елени та її сина Джонатана, які відвідували зустрічі. 
Вони прагнули пізнати Бога. «Звідки ви дізналися про зустрічі?» – запитав Ерік. 
Елена широко усміхнулася. «Я чекала в лікарні і побачила запрошення на семінар. 
Ми вирішили взяти участь». Ерік зрозумів, що Бог використав буклет, який він за-
лишив там, щоб ця сім’я позбулася шкідливої звички й пізнала люблячого Господа.

Завдяки семінарам Елена здобула перемогу над тютюном, а її родина познайо-
милася з Ісусом. Вони вивчали уроки й готувалися до хрещення.

За час перебування Еріка в Усваї 26 людей прийшли до Бога.
Якщо Ісус закликає вас служити, удома чи далеко від нього, скажіть Йому, що ви 

згодні. І ви завжди можете допомагати Божій місії у світі завдяки своїм десятинам 
і регулярним й систематичним приношенням, які підтримують кожен аспект Божої 
роботи в усьому світі.

Батьки Біно почали читати Біблію. 
Іноді в них виникали запитання, 

тож вони просили пастора Церкви 
адвентистів допомогти їм. 

Пастор допомагав їм вивчати 
Боже слово. 
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ТИЖДЕНЬ 17 ТИЖДЕНЬ 17 ●  29 КВІТНЯ 2023 29 КВІТНЯ 2023

Тринідад: Стоматолог пізнає Ісуса
«Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що 
Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віримо для праведності, 
а устами визнаємо для спасіння» (Римл. 10:9, 10).

Магдалена живе в острівній державі Тринідад і Тобаго. Після школи вона йде 
до найближчої аптеки, щоб дочекатися, поки її забере тато. Чекаючи, дівчинка спо-
стерігає за людьми, що проходять повз, і розмірковує, чи вони люблять Ісуса. 

 Одного разу Магдалена запитала свого тата: «Можна я роздаватиму брошури 
людям, які проходять повз аптеку?» «Це чу-
дова ідея!» – сказав тато. Він дав їй декілька 
брошур, щоб поділитися з іншими після шко-
ли. Магдалена роздала всі брошури людям, 
які проходили повз. Коли тато приїхав, вона 
заявила: «Мені потрібно ще!» Її тато з раді-
стю дав їй більше брошур для роздачі.

Магдалена побачила стоматолога, який 
регулярно проходив повз аптеку. Вона що-
разу давала йому брошуру. Одного разу вона 
запитала свого тата: «Я давала брошури сто-
матологу. Чи можу я поговорити з ним про 
Ісуса?» Її тато охоче погодився.

Наступного дня Магдалена чекала стоматолога. Коли він проходив повз, ді-
вчинка запитала: «Ви знаєте Ісуса?» «Я чув про Ісуса, але я не знаю Його», – від-
повів дантист.

«Чи можу я розповісти вам про Бога?» – запитала Магдалена. Чоловік запро-
понував їй прийти до його кабінету наступного дня. Тато дозволив їй піти і дав 
Біблію, щоб вона подарувала стоматологу.

Наступного дня Магдалена відвідала кабінет дантиста. Вона віддала йому Біблію, 
і він з радістю прийняв її. Магдалена відвідувала лікаря щодня після школи. Вони чи-
тали історії з Біблії та обговорювали їх. Стоматолог почав вірити в Христа, тож Маг-
далена запросила його в церкву в суботу. Він усміхнувся та прийняв її запрошення. 

«Тату! – схвильовано сказала Магдалена. – Стоматолог піде з нами в церкву в 
суботу!»

Наступної суботи Магдалена, її сім’я і дантист разом вирушили до церкви. 
«Ваша донька чудова, – сказав її батькам стоматолог. – Я нічого не знав про Ісуса 
до того, як зустрів її. Але тепер я пізнав Його».

Магдалені подобається ділитися Божою любов’ю на вулицях свого міста. Ми та-
кож можемо ділитися Божою любов’ю. Незалежно від того, роздаємо ми брошури, за-
прошуємо друзів на зустрічі чи віддаємо Богові приношення разом із нашою десятиною, 
ми ділимося Божою любов’ю. Якщо ви не знаєте, як поділитися Божою любов’ю, попро-
сіть Господа підказати вам кілька ідей. Він обов’язково відповість на вашу молитву.

ТИЖДЕНЬ 18 ТИЖДЕНЬ 18 ●  6 ТРАВНЯ 2023 6 ТРАВНЯ 2023

Малаві: Зробити правильний вибір
«Бо мій батько та мати моя мене кинули, – та Господь прийме мене!» 
(Псал. 27:10).

Джон був здібним молодим студентом у Малаві. У підлітковому віці його обра-
ли для навчання в спеціальній школі, яка орієнтована на його релігію більше, аніж 
на інші предмети. Метою його освіти було дізнатися якомога більше про власну 
релігію, щоб він міг навертати християн. Через три роки інтенсивного навчання 
Джон завершив свою релігійну освіту.

Потім юнак записався в адвентистську школу, щоб дізнатися про християн. 
Його метою завжди було підготуватися до навернення християн у свою віру. Він 
відвідував заняття й розмовляв про вчення адвентистів з пастором та іншими ви-
кладачами, щоб дізнатися про їхні вірування і виявити слабкі сторони.

Через три роки навчання в адвентистській 
школі Джон був переконаний, що адвентисти 
навчають істини. Він сказав директорові шко-
ли, що хотів би віддати своє життя Богові та 
прийняти хрещення. Коли батько Джона діз-
нався про рішення сина залишити релігію сво-
єї родини, він відрікся від нього. Юнак радів, 
коли на власні очі бачив у житті людей зміни, які 
здійснював Господь. 

Згодом Джона запросили стати піонером Глобальної місії і відправили на не-
охоплену територію Малаві, його батьківщини. Там він звершував служіння як пі-
онер за методом Христа й ділився своїми свідченнями з людьми, яких зустрічав. 

Джон хотів завершити свою освіту, тому він вступив до Адвентистського уні-
верситету Малаві, де вивчав теологію. Він закінчив навчання, щоб стати служите-
лем. Джон ніколи не здавався. Найголовніше для нього – навчати інших біблійних 
істин і приводити людей до Ісуса.

Бог міг би творити чудеса, щоб забезпечити школи, церкви й лікарні, де людей 
приводили б до Христа. Проте Він бажає, щоб ми за допомогою віри й фінансів 
розширювали роботу, розпочату нашими попередниками.

Тимчасом як наша десятина належить Богові й підтримує виключно уповноваже-
них місіонерів і пасторів, які проповідують Слово, наші обіцяні приношення розвива-
ють місіонерську роботу Церкви в усьому світі.

Якщо ви ще не зробили цього, запитайте Бога, який відсоток вашого прибутку Він 
хотів би, щоб ви віддавали як обіцяні приношення для просування місіонерської роботи 
Церкви. Він закликав нас задовольнятися тим, що маємо. «Бо Він сказав: Я тебе не 
покину і не відступлю від тебе!» (Євр. 13:5). Довіряйте Йому, слідуйте за Ним та от-
римуйте Його благословення! 

Він сказав директорові школи, 
що хотів би віддати своє життя 
Богові та прийняти хрещення. 

Коли батько Джона дізнався 
про рішення сина залишити 

релігію своєї родини, 
він відрікся від нього.
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ADRA закочує свої рукави
«Бо голодував Я, а ви не дали Мені їсти; спраглим був Я, а ви не напоїли 
Мене; чужинцем був, а ви не прийняли Мене; нагим був, а ви не зодягли 
Мене; був хворим і у в’язниці, а ви не відвідали Мене» (Матв. 25:42, 43).

Коли криза COVID-19 охопила світ, ADRA активізувалася, щоб служити й ря-
тувати життя. Потреби в усьому світі ніколи не були більші, але доставити допо-
могу туди, де вона найбільше потрібна, було важче, ніж будь-коли. Подорожі були 
обмежені, і продукти й медикаменти було важко знайти й доправити.

ADRA швидко організувала членів Церкви в усьому світі, які мали боротися з 
наслідками пандемії та задовольняти нагальні потреби, які вона породила.

У 16 країнах Африки ADRA співпрацю-
вала з Відділом жіночого служіння і Відділом 
молодіжного служіння в місцевих адвентист-
ських громадах, щоб навчити людей садити 
стійкі до посухи рослини, аби прогодувати 
свої сім’ї та сусідів у найважчі часи. Інстру-
менти, пакети з насінням і навчання дозво-
лили учасникам створити постійне джерело 
здорової їжі для всього села.

Деякі з тих, хто брав участь у цьому проєкті повідомили, що ці сади забезпечу-
ють достатньою кількістю їжі не лише їхні сім’ї, а й дають змогу ділитися з сусідами 
та продавати для заробітку.

У всесвітньому масштабі протягом першого року пандемії ADRA допо-
могла близько 20 мільйонам людей у   96 країнах. Ці люди зараз працюють 
зі своїми громадами, роблячи наступні кроки до відновлення.

Коли Індія та інші країни Південно-Східної Азії постраждали від масового 
сплеску COVID-19, ADRA забезпечила декілька медичних закладів найважливі-
шими матеріалами й обладнанням, необхідними для порятунку життів. Однією з 
найбільших потреб був кисень. ADRA постачала його багатьом лікарням і надала 
кисневий генератор для найбільшої адвентистської лікарні в Індії, щоб заклад міг 
мати стабільне джерело кисню.

Мета ADRA – служити людству, щоб усі могли жити так, як задумав Бог.
Можливо, не кожен зможе приєднатися до служіння ADRA в далекій країні, та що-

разу, коли ви розподіляєте свої обіцяні приношення, як це запропоновано в Об’єднаному 
плані приношень, 20 % буде надіслано у Всесвітній місіонерський фонд (або Всесвітній 
бюджет), який підтримує ADRA та її служіння тим, хто цього потребує. Чесно відда-
ючи обіцяні приношення, як це пропонує Об’єднаний план приношень, ви допомагаєте 
ADRA продовжувати свою роботу з порятунку життів у всьому світі.
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Папуа – Нова Гвінея: Доркас
«І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сиді-
тимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти 
вставатимеш» (П. Зак. 6:7).

У маленькому селі в джунглях Папуа – Нової Гвінеї живе дівчина на ім’я Доркас. 
Її родина – адвентисти, вони діляться Божою любов’ю з іншими скрізь, де можуть. 

Доркас хотіла знайти новий підхід, як ділитися своєю любов’ю до Ісуса з дру-
зями. Вона вирішила переписати вірші з Біблії на аркуші паперу, щоб поділити-
ся ними наступного дня зі своїми найкращими подругами. Дівчатка погодилися 
вивчити вірші. Вони вивчили їх напам’ять і повторювали наступного дня. Згодом 
вони почали зустрічалися щодня після 
обіду біля річки, щоб співати, вивчати Бі-
блію та згадувати вивчені вірші. 

Почали приходити й інші, група 
швидко зростала. Ще більше дітей поча-
ло вчити напам’ять біблійні вірші. Коли 
Доркас розповіла своїй мамі, скільки 
дітей відвідувало її маленьку групу з ви-
вчення Біблії, та запропонувала, щоб 
вони зустрічалися ввечері в їхньому бу-
динку, аби ще більше дітей змогло при-
йти. Діти почали проводити зустрічі в се-
реду та п’ятницю. Незабаром їхня група зросла більш ніж до 40 дітей. Деякі батьки 
дітей також почали приходити. 

Доркас запросила своїх друзів відвідати адвентистську церкву в суботу, і багато 
дітей – і деякі батьки – приєдналися до них. Згодом кілька дітей і батьків віддали 
свої серця Ісусові та приєдналися до маленької адвентистської церкви. Маленька 
церква переросла свою невелику будівлю і почала збиратися під навісом, доки не 
змогла побудувати більшу церкву.

Одного сонячного суботнього дня члени церкви зібралися біля річки, де Доркас 
прийняла хрещення. Це був незабутній день для Доркас, її родини та всієї громади.

Доркас відвідує адвентистську школу-інтернат далеко від свого дому. Однак 
вона продовжує ділитися своєю вірою з іншими, тимчасом як її родина розповідає 
про Бога у своєму селі біля річки. 

Ділитися своєю вірою – це найкращий спосіб сприяти зростанню нашої Церкви 
та зміцнювати власну віру. І регулярно віддаючи обіцяні приношення, ми допомагаємо 
будувати церкви у великих містах і маленьких селах у джунглях Папуа – Нової Гвінеї. 
Тож регулярно й щедро приносьмо дари, щоб завершити роботу в усьому світі.

«ПОКЛИКУЙ  до  МЕНЕ 
і тобі відповім, і тобі 

РОЗПОВІМ 
про велике 

та незрозуміле, 
чого ти не знаїш!» 

(Єр. 33:3)

У всесвітньому масштабі протя-
гом першого року пандемії ADRA 

допомогла близько 20 мільйонам 
людей у   96 країнах. 

Ці люди зараз працюють 
зі своїми громадами, роблячи 

наступні кроки до відновлення.
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Данія: Магазин «Щаслива рука»
«І це Євангеліє Царства буде проповідуване по всьому світі на свідчення 
всім народам, – і тоді прийде кінець» (Матв. 24:14).

Понад 30 років керівництво Глобальної місії зосереджувало свою увагу на най-
більш віддалених частинах світу, щоб досягти людей вісткою про Ісуса. Мільйони 
нових віруючих прийшли до Христа, тисячі нових церков виросли на неохоплених 
раніше територіях. Завдяки цій ініціативі кількість членів Адвентистської церкви 
зросла втричі в місцевостях, де 30 років тому робота майже не проводилася. Проте 
одна нагальна проблема все ще існує – охоплення Божою вісткою міст.

Протягом останніх років мільйони 
залишили свої сільські домівки, щоб 
шукати роботу та краще життя в мі-
стах. Як ми можемо ділитися Божою 
любов’ю з великою кількістю людей, 
які живуть у містах?

Понад 100 років тому Еллен Г. 
Уайт кинула виклик церкві: «Ми по-
винні зробити більше, щоб донести 
вістку до жителів наших міст… Нам 
потрібно відкривати невеликі підпри-
ємства, які стануть центрами доброго 
впливу» (Поради щодо здорового спо-
собу життя. С. 481). Вона продовжує: 
«Нам не слід чекати, поки люди прийдуть до нас, ми самі повинні шукати їх там, де 
вони перебувають… Є маси людей, які ніколи не почують Євангелія, якщо їм його 
не принести» (Наочні уроки Христа. С. 229).

Центр впливу (ЦВ) спрямований на здобуття людей для Христа, де б вони не 
були. Багато ЦВ навчають принципів здоров’я, надають репетиторів після школи, 
допомагають вивчати мови та навіть надають душові для бездомних.

Один унікальний центр змінює ситуацію в Копенгагені, столиці Данії. Як і в 
більшій частині Європи, релігія не є важливим аспектом життя більшості людей у 
великий містах. У самому центрі міста розташований секонд-хенд «Щаслива рука». 
Магазини секонд-хендів популярні у великих містах, але «Щаслива рука» пропо-
нує не тільки якісні речі, що були у вжитку. Це дає можливість знаходити нових 
друзів і говорити про духовні принципи з тими, хто заходить у двері.

Біблійні тексти на стінах викликають розмови з клієнтами і можуть змусити їх 
поставити глибокі запитання, які незручно ставити служителеві. У країні, де релігія 
намагається пробитися крізь товщу невір’я, волонтери «Щасливої руки» спілку-
ються з людьми, задовольняють їхні потреби, завойовують їхню довіру та знайом-
лять їх з Ісусом – це те, що всі ми повинні робити.

Ви також можете взяти участь у здобутті душ для Ісуса, віддаючи свої обіця-
ні приношення, щоб підтримати роботу Глобальної місії, яка змінює життя людей 
назавжди.
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Шрі-Ланка: Бандара, побитий за віру
«А Боже Слово росло; число учнів у Єрусалимі дуже множилося, і серед 
священників дуже багато були послушні вірі» (Дії 6:7).

Бандара ненавидів християн. Він не міг збагнути, як хтось може вірити, що 
Бог створив світ і здатний простити наші гріхи. Проте одного дня для Бандари все 
змінилося. 

Бог використав християнина, щоб перетворити його життя. Ця людина відпо-
віла на запитання Бандари про Бога. Завдяки цьому християнинові він дізнався 
про Божу любов до нього. Згодом Бандара віддав своє життя Христові та прийняв 
хрещення. Він хотів познайомити людей з Ісусом і згодом організувати нову гро-
маду віруючих.

Ревність, відданість і бажання Бандари ділитися вісткою про Ісуса щодня   става-
ли сильнішими. Зміни в житті чоловіка були очевидні для його родини та друзів, і 
він почав, катаючись на своєму мотоциклі містом, ділитися любов’ю Христа і Його 
вісткою про прощення з іншими.

Дії Бандари зрештою привернули увагу тих, хто 
думав, що його нове покликання розділить грома-
ду. Юнаки задумали побити Бандару, щоб переко-
нати його перестати розповідати іншим про Ісуса. 
Коли чоловік повертався одного дня додому, моло-
ді люди вже чекали його. Вони заблокували йому 
шлях, стягнули його з мотоцикла й побили. Бандара 
захищався, але відмовився відбиватися. Приблизно 
через 15 хвилин чоловіки втомилися й пішли. Бандара трохи почекав, а потім сів 
на свій мотоцикл і поїхав додому. Коли він подивився в дзеркало, то не виявив 
подряпин чи синців ні на обличчі, ні на верхній частині тіла. Бог захистив його 
від побиття.

Коли сусіди почули про побиття Бандари, багато хто підтримав його. Вони 
бачили зміни в його житті й інших, які віддали своє життя Христу завдяки 
свідченням Бандари.

Щодня зростає відданість Бандари Богові. Він говорить: «Якщо ми не викону-
ємо Божої євангельської роботи, хто це зробить? Бог покликав нас служити Йому. 
Якщо ми не відповімо на Його заклик, хто відповість?»

Як Бандара й сотні інших піонерів Глобальної місії вирішили відповісти на 
Божий заклик ділитися своєю вірою з тими, хто ще не пізнав любові Христа, так 
і ми можемо відповісти на Його заклик, ділячись своєю вірою у будь-який мож-
ливий спосіб.

Одним зі способів, у який Бог закликає нас ділитися Його вісткою, є регуляр-
не повернення Його десятини й обіцяних приношень. Ці приношення допомагають 
підтримувати роботу Церкви через багато каналів у всьому світі, зокрема піонерів 
Глобальної місії. Слухайте уважно, коли Бог звертається до вас, і відповідайте з 
вірою та радістю.

Коли сусіди почули про 
побиття Бандари, багато хто

 підтримав його. Вони 
бачили зміни в його житті 

й інших, які віддали своє 
життя Христу завдяки 
свідченням Бандари.
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Південна Корея: Запрошення
«Олива й кадило потішують серце, і солодкий нам друг за душевну пораду» 
(Прип. 27:9).

Сехі та її сім’я переїхали з міста в сільську місцевість Південної Кореї. Спочат-
ку Сехі сумувала за своїми друзями в місті, але згодом почала допомагати матері 
садити й доглядати за їхнім городом. Вона поливала овочі й полола бур’яни, щоб 
городина мала достатньо місця для росту.

Коли огірки, листя салату й солодка кукурудза були готові для збору, сім’я ви-
явила, що урожай перевищує їхні потреби. Тож Сехі поділилася овочами зі своїми 
сусідами. Сусіди раділи свіжим овочам і часто дарували їй подарунки у вигляді до-
машнього хліба чи маринованих овочів. Сехі часто несла додому стільки, скільки 
й віддала. І це нагадало їй текст Прип. 11:24, де сказано: що більше ми ділимося, то 
більше отримуємо.

І все ж таки Сехі сумувала за друзями в церкві. Єдиною дитиною її віку був її 
брат. Мала приїхати Канікулярна біблійна школа, і мама запропонувала Сехі за-
просити своїх однокласників відвідувати її разом 
з нею. Сехі підготувала особливі запрошення та 
роздала їх дітям у школі. Дівчинка гадала, чи при-
йдуть діти. «Не хвилюйся, – сказала мама. – Го-
сподь потурбується про це».

Сехі чекала своїх однокласників біля дверей 
церкви, але ніхто з дітей, яких вона запросила, не 
прийшов на Канікулярну біблійну школу. Проте 
один із хлопчиків її класу прийшов до церкви в суботу. Він не знав про Ісуса, але 
він був щасливий дізнатися. У нього не було друзів у школі, тож він почав това-
ришувати із Сехі та її братом. «Мені подобається церква! – сказав він. – Я хочу 
приходити щотижня».

Мама сказала Сехі, що один хлопчик прийшов до церкви. «Він би не прийшов, 
якби ти його не запросила».

Сехі молиться за свого нового друга, який приходить до церкви, і просить Ісуса 
допомогти йому та його родині навчитися любити й довіряти Богові.

Коли Сехі молиться за свого друга, вона довіряє Ісусові його серце. Коли ми регу-
лярно віддаємо наші обіцяні приношення Христові, ми довіряємо Йому використову-
вати їх якнайкраще, щоб інші люди мали шанс зустрітися з Богом і полюбити Його 
і служити Йому всім своїм життям. Будьмо вірними в наших десятинах і пожер-
твуваннях, намагаймося свідчити нашим друзям, щоб ще багато людей пізнали й 
полюбили Ісуса.
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Ефіопія: Сім’я, яку я знайшов
«І ти змолоду знаєш Святе Писання, що може тебе зробити мудрим для спа-
сіння через віру в Ісуса Христа» (2 Тим. 3:15).

Берхану проповідував в Ефіопії з дитинства. Завдяки його великій вірі та прин-
ципам його запросили звершувати служіння піонера Глобальної місії. Юнак із за-
доволенням погодився.

Коли Берхану прибув на своє нове місце служіння, він почав вливатися в нове 
суспільство. Проте адвентистів він не знайшов. Щоб познайомитися з людьми, 
Берхану запросив їх вивчати Біблію. Тепер група адвентистів збирається в невели-
кій орендованій будівлі.

Берхану любить співати, і він вико-
ристовує свою музику, щоб розповісти 
про Ісуса своїм новим сусідам. Одна із 
його улюблених пісень говорить про 
Другий прихід. Переклад слів: «Ми по-
винні прокинутися. Ісус гряде!» Заспі-
вавши пісню, Берхану ділиться вісткою 
надії. Більшість людей, які відвідують 
його зустрічі, працюють на державних 
фермах у цьому регіоні, і багато з них 
перебувають далеко від дому й сім’ї. 
Вони часто почуваються самотніми й 
ізольованими, тому Берхану зосере-
дився на тому, щоб збирати людей та 
об’єднувати їх, аби створити теплу атмосферу дружби. Після довгого робочого тиж-
ня людям приємно слухати його вістку.

Берхану зустрів Соломона, коли той переїхав до цього міста, щоб працювати на 
фермі. Однак Соломон був самотній. Одного дня чоловіки зустрілися і поговорили. 
Зрозуміли, що вони з одного села. Вони подружилися, і Соломон приєднався до 
Малої групи Берхану.

Соломон продовжував відвідувати нове зібрання і відчував, що ці люди стали його 
великою родиною. Слова Берхану постійно торкалися серця Соломона. Божа любов і 
сімейна атмосфера групи заповнили порожнечу, яка була в його житті в цьому новому 
місті. Він вирішив віддати своє життя Богові та став постійним членом цієї громади.

 Берхану регулярно зустрічається із цією групою, але він також йде пішки дві 
години, щоб зустрітися з групою в іншому місті. Його робота може бути виснажли-
ва та складна, але він знаходить надію і силу в Ісусові.

Берхану є лише одним із 1600 піонерів Глобальної місії у всьому світі. Будь 
ласка, моліться за них, адже вони знайомлять людей з Ісусом.

Нехай ваші молитви підкріпляються вашими обіцяними приношеннями, щоб при-
скорити Божу роботу, аби ще багато заблудлих чоловіків, жінок і дітей схилилися до 
ніг Христа. Бог благословить ваші вірні пожертви, щоб завершити роботу на цій Землі.

Сусіди раділи свіжим овочам 
і часто дарували їй подарунки 

у вигляді домашнього хліба 
чи маринованих овочів. Сехі 
часто несла додому стільки, 

скільки й віддала.
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Зімбабве: Три корови і бичок 
для Господа
«Давайте – і дасться вам; міру добру, натоптану, струснуту й переповнену 
дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам» 
(Луки 6:38).

Містер і місіс Мпофу живуть у Зімбабве на півдні Африки. Вони вирощують ху-
добу і визнають, що їхні тварини належать Господу. Одного разу, коли подружжя 
спостерігало за своєю худобою, вони відчули бажання віддати Богові більше. Отже, 
вони вирішили віддати частину своїх тварин як десятину й обіцяні приношення.

Зі свого стада, яке налічувало 31 твари-
ну, подружжя вибрало три сильних корови 
для десятини і бичка як обіцяні прино-
шення. «У Біблії сказано, що все належить 
Богові, а ми лише Його розпорядники, – 
сказав містер Мпофу. – З Божого Слова ми 
дізналися, що Господь обіцяє великі благо-
словення, якщо ми віддаємо. Це зворушило 
наші серця, адже Бог такий добрий до нас».

Цей учинок не тільки надихнув служи-
телів, які забирали тварин, а й привернув 
увагу сусідів і членів церкви. Інші віруючі 
пообіцяли віддати більше приношень зав-
дяки прикладу Мпофу.

Місіонерські приношення мають величезне значення і можуть справляти най-
більший вплив, якщо віддавати їх чесно й регулярно.

У Зімбабве розташований Університет Солусі. Цей адвентистський заклад, за-
снований 1894 року, навчає студентів з усіх куточків Південної Африки. Він процві-
тає завдяки дарам і приношенням мільйонів віруючих у всьому світі.

Зімбабве належить до Південного Африкансько-Індоокеанського дивізіону. 
На цій території проживає понад 4,3 мільйона адвентистів. Незважаючи на швидке 
зростання Церкви, люди, які живуть у цьому дивізіоні, стикаються із серйозними фі-
нансовими труднощами, які впливають на церкви та їхніх членів у кожній країні. Наші 
місіонерські приношення допоможуть поширити вістку надії в деяких із цих найбільш 
складних місцевостей, особливо в містах, що швидко ростуть і розвиваються.

Будь ласка, моліться за Південний Африкансько-Індоокеанський дивізіон, оскільки 
члени Церкви там вірно слідують Божому покликанню у своєму житті. Об’єднаний 
план приношень був розроблений Церквою, щоб адвентисти у всьому світі завдяки обі-
цяним приношенням підтримували місіонерську роботу на місцевому, регіональному 
та всесвітньому рівнях. Запитайте Бога: «Який відсоток від мого доходу Ти хочеш 
регулярно отримувати від мене, окрім десятини?» А потім зупиніться і послухайте, як 
сім’я Мпофу запитувала Бога, щоб Він хотів би, щоб вони дали. З молитвою скажіть 
«так» і дивіться, як Бог благословить вас.
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Перу: Чоловік у цікавій кепці
«Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам до-
дасться» (Матв. 6:33).

Феліпе живе в місті Лімі, Перу. Він присвятив своє життя, щоб ділитися лю-
бов’ю Христа з іншими. Нещодавно Феліпе хотів поглибити свої взаємини з Богом, 
але не зміг зробити цього в церквах, які відвідував. Однак Бог не залишив Феліпе. 
Він використав кепку, щоб привести Феліпе до Спасителя й Адвентистської церкви.

Щодня Феліпе ходив пішки на роботу в університет. Одного разу він проходив 
повз магазин, де побачив кепку, яка привернула його увагу. Він любив цікаві бей-
сболки і ніколи не бачив таких, як у вітрині. Він зайшов до магазину і купив кепку. 
Він носив її решту дня. Феліпе не знав значення логотипу на кепці.

На роботі деякі запитали Феліпе, чи знає він, 
що означає логотип на кепці. Проте він не знав. 
Хтось запитав його, чи він адвентист, і чоловік 
відповів: «Ні. Я не адвентист». Однак запитання 
колег викликали у Феліпе цікавість, тому він пі-
шов шукати Адвентистську церкву.

Феліпе побачив чоловіка, який продавав апе-
льсиновий сік, і запитав, чи він знає про адвен-
тистів. «Я адвентист», – сказав продавець. Вони 
поговорили, а потім продавець апельсинів за-
просив Феліпе піти з ним до церкви адвентистів 
наступних вихідних, і той погодився. Коли чоло-
віки прибули до церкви, Феліпе відчув гостинність і вирішив повернутися. Минуло 
небагато часу, і Феліпе був упевнений, що знайшов Божу Церкву і Божу волю для 
свого життя. Чоловік забажав приєднатися до Адвентистської церкви.

«Моє життя наповнене сенсом і любов’ю, – говорить Феліпе. – Бог відповів на 
мої молитви, і тепер я розповідаю про Нього іншим людям». Феліпе знає, що Бог 
може використати будь-кого чи що завгодно, навіть кепку, щоб привести людину 
до Спасителя.

У Бога є тисячі шляхів привернути увагу людей – навіть капелюх! Проте Він ба-
жає, щоб ми також знайомили інших з Ісусом. Вірно повертаючи наші десятини й обі-
цяні приношення Богові, ми підтримуємо місіонерську роботу у своїй місцевості та в 
усьому світі. Беріть участь у Божій місіонерській роботі за допомогою молитви, по-
жертвувань, а також розповідаючи тим, кого зустрічаєте, про Божу любов.

Коли чоловіки 
прибули до церкви, 

Феліпе відчув гостинність 
і вирішив повернутися. 
Минуло небагато часу, 

і Феліпе був упевнений, 
що знайшов Божу Церкву 

і Божу волю для свого життя. 
Чоловік забажав приєднатися 

до Адвентистської церкви.
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Всесвітній бюджет: 
Куди йдуть пожертвування?
«Шануй Господа із маєтку свого, і з початку всіх плодів своїх, – і будуть ко-
мори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатись вином 
молодим!» (Прип. 3:9, 10).

Ви, мабуть, знаєте, що місіонерські пожертвування, які є частиною наших обі-
цяних приношень, мають вирішальне значення для безперервного зростання й 
підтримки роботи Церкви в кожному куточку світу. Ви, мабуть, знаєте, що деякі 
місіонерські проєкти в кожному дивізіоні підтримуються з пожертвувань Тринад-
цятої суботи.

А як щодо постійних місіонерських пожертвувань, які ви робите регулярно? 
Куди йдуть ці кошти? Які проєкти вони підтримують? Яких цілей вони досягають? 
Ви можете бути здивовані, дізнавшись, що ваші мі-
сіонерські приношення допомагають підтримувати 
роботу 400 місіонерських сімей по всьому світу. 
Фактично 70 % щотижневих місіонерських пожер-
твувань кожного кварталу йде на підтримку місіо-
нерів та міжнародної роботи Церкви. Розподіл від 
Генеральної Конференції до всесвітніх дивізіонів, 
уніонів і полів допомагає цим регіонам започатко-
вувати й підтримувати місіонерську діяльність на їхніх територіях. Тимчасом як 
наша десятина допомагає виплачувати зарплату місіонерам, наші місіонерські при-
ношення допомагають забезпечити будівлями й необхідним обладнанням місіоне-
рів для їхньої подальшої роботи. 

Решта коштів допомагають різним установам та агентствам Усесвітньої церкви 
підтримувати, наприклад, медико-місіонерську роботу Університету Лома Лінда, 
трансляції Всесвітнього адвентистського радіо й гуманітарне служіння Адвентист-
ського агентства допомоги та розвитку (ADRA).

 Протягом останніх років мільйони людей з важкодоступних регіонів світу 
знайшли спасіння в Ісусові та приєдналися до Церкви адвентистів сьомого дня. Зав-
дяки вашим приношенням було засновано тисячі нових громад на неохоплених раніше 
територіях і серед нових груп людей. Але як зростають ці нові віруючі після хрещен-
ня? Як ми можемо бути впевнені, що їхня віра зміцнюється і що вони зростають 
як учні Христа? Шістдесят шість відсотків населення світу все ще чекає на вістку 
про Ісуса. Ваша постійна підтримка місії Церкви завдяки вашим регулярним і систе-
матичним пожертвуванням допоможе розвивати роботу в усьому світі. Нехай ця 
життєдайна ріка продовжує текти.
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Мікронезія: Слідувати Божій волі
«Коли ж прийде Він, Дух Істини, то поведе вас до повної істини, бо не від 
Себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що 
має настати» (Івана 16:13).

Мене звуть Еллі. Якось текстове повідомлення змінило моє життя.
Я була на другому курсі коледжу, коли подруга надіслала мені повідомлення: 

«Чи хотіла б ти попрацювати вчителькою-волонтеркою в Чуук цього року?» Я була 
збентежена й гадала, хто такий Чуук і чому мені потрібно його навчати? Потім я 
зрозуміла, що вона запропонувала мені попрацювати вчителькою-волонтеркою на 
острові Чуук у Мікронезії. 

Я дізналася, що в адвентистській 
школі Чуука було лише шість учителів 
на 150 учнів. Їм украй потрібно було 
більше працівників. Я молилася про 
керівництво Святого Духа, заповнила 
заявку й кілька тижнів по тому сіла на 
літак до Мікронезії.

Хоча Чуук на перший погляд здавав-
ся відносно сучасним, мені не довелося 
глибоко досліджувати, щоб побачити 
традиційний спіритичні переконання, 
які все ще тримали людей у   своїх страш-
них обіймах. Потім учениця розповіла мені про сина своєї сусідки, який був одер-
жимий бісами і дивився перед собою, не впізнаючи нікого. 

Тропічний клімат Чуука і фантастичні місця для дайвінгу дуже приваблюють, 
але вони втрачають свою привабливість, коли ви стикаєтеся з потребами людей 
на острові, – це люди, які відчайдушно прагнуть правди. Хоч більшість учнів не з 
адвентистських сімей, школа Чуука – справжня місіонерська школа, і я вірю, що 
змінюю життя школярів і суспільства.

Я вражена, настільки далеко Бог веде в цій неймовірній подорожі, яка нази-
вається віра. Я не завжди почуваюся добре, але вірю, що Господь направив мене 
сюди недаремно і дає мені сили, необхідні для служіння Йому. Тепер я розумію, 
що інколи успіх нашої християнської дороги вимірюється не власною добротою чи 
здібностями, а тим, як ми слухаємо й підкоряємося голосу Бога.

Бог закликає кожного з нас зміцнювати свою віру: іти туди, куди Він нас закликає; 
регулярно й систематично жертвувати, як Він вказує. Віддавати означає вірно по-
вертати Божу десятину та слухати Його голос, коли Він закликає нас укласти з Ним 
завіт, приносячи регулярні й систематичні пожертви, окрім нашої десятини. Він про-
сить нас віддавати. Я закликаю вас запитати Бога: «Який відсоток Ти хочеш, щоб я 
регулярно віддавав зі свого доходу?» Потім послухайте Його відповідь. Сказати «так» 
Богові – це єдиний спосіб зміцнити свою віру.

Еллі Бутікофер з Аляски, США.

Фактично 70 % щотижневих 
місіонерських пожертвувань 

кожного кварталу йде 
на підтримку місіонерів та 

міжнародної роботи Церкви.



38 39

ТИЖДЕНЬ 29 ТИЖДЕНЬ 29 ●  22 ЛИПНЯ 2023 22 ЛИПНЯ 2023

Індонезія: Духовне світло для сліпих
«Отже, зодягніться, як обрані Богом, святі й улюблені, у щире милосердя, 
доброту, покірність, лагідність, довготерпіння» (Колос. 3:12).

Містер і місіс Мпофу вирощують худобу в Зімбабве на півдні Африки. Вони роз-
повідають про Мундарі – адвентиста, який живе в місті Манадо, Індонезія. Йому 
подобається приводити людей до Ісуса. Одного дня після роботи Мундарі був втом-
лений і хотів, щоб йому зробили масаж. 
Він пішов до реабілітаційного центру для 
людей з вадами зору і запитав, чи студент 
міг би зробити йому масаж. Центр щойно 
закінчив курс навчання, а один зі студентів 
із задоволенням запропонував відпрацюва-
ти свої нові навички на Мундарі.

Під час масажу Мундарі спілкувався з 
учнем про роботу й життя загалом. Потім 
він заговорив про те, як Бог змінив його 
життя. Він процитував студентові декілька 
текстів з Біблії. Розмова ставала глибшою, 
і наприкінці масажу студент хотів знати більше про віру Мундарі.

Із простого масажу почалася дружба Мундарі не тільки із цим учнем, а й з інши-
ми в реабілітаційному центрі. Минуло небагато часу відтоді, як Мундарі розпочав 
служіння серед співробітників і студентів реабілітаційного центру.

Реабілітаційний центр дозволяє проводити богослужіння для їхніх студентів- 
християн, що створило можливості для Мундарі та членів Адвентистської церкви 
служити студентам.

«Ми раді, що адвентисти спілкуються з нашими друзями з вадами зору, – сказав 
співробітник реабілітаційного центру. – Ці люди мають почуватися потрібними й 
бути оточені турботою. Вони потребують співчуття й підтримки з боку спільноти. 
Їхня мета – жити незалежно і бути прийнятими суспільством. Ми вдячні за служіння, 
які проводяться тут місцевою Адвентистською церквою. Їхні регулярні візити свід-
чать про те, що адвентисти справді небайдужі. Деякі організації відвідують нас раз на 
рік, але Адвентистська церква вважає своїм пріоритетом відвідувати нас регулярно».

Мундарі запросив людей із вадами зору на богослужіння до церкви адвентистів. 
Багато хто прийняв його запрошення. «Наші серця радіють, коли ми бачимо цих 
людей із вадами зору, які співають хвалу Богові», – сказав Мундарі.

Мундарі та члени Адвентистської церкви виявляли Божу любов до своїх друзів 
із вадами зору так само, як це робив Ісус, коли Він був на Землі. Результатом цього 
є нові члени в тілі Христа.

Окрім нашої індивідуальної місіонерської роботи, Бог просить нас поклонятися 
Йому нашими десятинами і регулярними й систематичними приношеннями. Ці кошти 
допоможуть духовно просвітити тих, хто все ще страждає без Бога в цьому світі. 
Приєднуймося до армії Ісуса!
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Росія: Нова школа Марійки
«Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан; вас 
же назвав Я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від Мого Отця» 
(Івана 15:15).

Марійка була збентежена і відчувала, що в неї немає друзів у школі. Мама запи-
тала доньку, чи хоче вона відвідувати Заокську християнську школу, адвентистську 
початкову школу неподалік від їхнього дому. Марійка хотіла почати нове життя, 
тому погодилася.

Дівчинка сором’язливо зайшла до свого нового класу. Школа була гарна, а 
учні – привітні. Проте Марійка все одно почувалася самотньою. Під час обідньої 
перерви одна з нових однокласниць сіла біля Марійки і запропонувала їй дружити. 
Потім інша дівчинка сказала, що Ісус любить її і хоче бути її найкращим Другом. 
Марійка дивувалася з того, що дівчата були такі добрі. Вона знайшла тихе місце 
і відкрила своє серце Богові. Відтоді життя Марійки змінилося. Вона зрозуміла, 
що Ісус справді є її Спасителем і Другом. Згодом дівчинка почала брати активну 
участь у класній роботі, знаючи, що інші діти допоможуть їй і будуть її друзями.

До Заокської християнської школи при-
ходить багато дітей з різних причин. Іван 
говорить, що йому подобаються усміхнені 
вчителі. Багато інших учнів кажуть, що їм 
подобаються однокласники та вчителі, які 
запевняють, що Ісус любить їх. Насправді 
багато учнів Заокської школи навчилися лю-
бити Ісуса як свого Спасителя, як і Марійка.

Школа починалася з кількох учнів, уро-
ки для яких проводили в приміщеннях кам-
пусу Заокського університету. Нині школа 
налічує 200 учнів, які мають власне приміщення. Школі не потрібна реклама, адже 
багато людей дізнається про неї від своїх друзів і сусідів.

Однак популярність Заокської християнської школи породила нову проблему: 
простір. Школа не може приймати більше дітей, доки не буде більше приміщення. 
Багато людей у   цьому районі хочуть записати своїх дітей, щоб вони могли отрима-
ти християнську освіту. Ми можемо допомогти побудувати більшу школу для цих 
дітей і тих, хто хоче прийти, але не може зараз.

Наші десятини належать Богові, тому ми повертаємо їх Йому, щоб підтриму-
вати наших пасторів, місіонерів та інших Божих працівників у всьому світі. Наші 
 обіцяні приношення також є власністю Бога і повинні слугувати для підтримки робо-
ти Церкви на місцевому рівні та в усьому світі. Сюди належать школи, лікарні, клі-
ніки та багато інших установ, які допомагають привести людей до Ісуса. Домовмося 
з Богом регулярно віддавати певну частину або відсоток нашого заробітку, щоб ми 
могли брати участь у Божій роботі.

Школа починалася з кількох учнів, 
уроки для яких проводили 

в приміщеннях кампусу 
Заокського університету. 

Нині школа налічує 200 учнів, 
які мають власне приміщення. 

Школі не потрібна реклама, 
адже багато людей дізнається 

про неї від своїх друзів і сусідів.



40 41

ТИЖДЕНЬ 31 ТИЖДЕНЬ 31 ●  5 СЕРПНЯ 2023 5 СЕРПНЯ 2023

США: Надія для колишніх 
правопорушників
«Не мав одягу, і ви Мене одягнули; хворів, і ви Мене відвідали; у в’язниці 
був Я, і ви прийшли до Мене!» (Матв. 25:36).

Провівши три роки у в’язниці за крадіжку з проникненням, Шейн Еколс ви-
рішив почати нове життя. Проте він сидів у в’язниці й раніше і знав, що його су-
димість ускладнить пошук роботи та прийняття суспільством. Коли його вперше 
умовно-достроково звільнили, він знову опинився у в’язниці. Цього разу він твер-
до вирішив, що цього не повториться. І цього разу в нього були підстави вірити, 
що це можливо.

У в’язниці Шейн зустрів Джеффрі Кобба, 
колишнього в’язня, який пізнав Христа та 
знайшов покликання. Він знав про труднощі 
з пошуком роботи й житла після звільнення 
із в’язниці. І Бог спонукав його допомагати 
колишнім злочинцям у їхніх найбільших 
потребах – робота і житло. Після звільнен-
ня Джеффрі виконав обіцянку, яку дав Богові, і заснував «Прихисток від бурі», 
тимчасове житло для колишніх правопорушників. Його будинок може прихистити 
чотирьох осіб одночасно, а його газонна служба забезпечує їх роботою. Джеффрі 
пообіцяв Шейну житло після звільнення та роботу в його газонній службі. Шейн 
вільний і будує нове життя.

У більшості в’язниць США відсутні програми навчання засуджених, щоб вони 
могли знайти роботу після звільнення. Такі програми, як у Джеффрі, допомагають 
заповнити прогалину.

Інші також відчули цей заклик. Ерл Гатор провів у в’язниці 11 років. Він вважає 
перевагою підтримку своєї сім’ї та адвентиста Джеймса Сеттлза, який допомагає 
йому не потрапити знову до в’язниці. «Джеймс узяв мене під свою опіку і навчив 
фарбувати, – сказав Ерл. – Зараз я підрядник малярних робіт». Сеттлз, засновник 
програми зі зміни життя в Нешвіллі, яка має назву «Дім прощення», спрямував 
своє життя в інший бік у в’язниці. «Дім прощення» зараз керує чотирма закладами, 
які обслуговують 28 чоловіків, але в черзі є ще близько 200 осіб.

Бог використовує «Дім прощення», щоб сформувати життєві навички, необхід-
ні для кращого життя після в’язниці. Програма профілактики рецидивів і когнітив-
но-поведінкова терапія особливо допомагають змінити життя цих чоловіків.

Ваші обіцяні приношення підтримують програми для чоловіків і жінок, які зали-
шають в’язницю й потребують допомоги, щоб налагодити нове життя поза в’язни-
цею та пізнати Божу любов. Інвестування в Божу роботу – це спосіб співпрацювати з 
Ним, аби пришвидшити Його Прихід!

Лукас Л. Джонсон II – колишній репортер The Associated Press. Передруковано та адапто-
вано з дозволу The Southern Tidings.
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Країну не вказано: 
Шоу Божих талантів
«Адже я не соромлюся Радісної Звістки Христа, тому що вона – Божа сила 
на спасіння кожному, хто вірить: перше – юдеєві, а тоді – грекові. Адже пра-
ведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як написано: А праведний 
вірою житиме» (Римл. 1:16, 17).

Сара та її родина живуть у країні, де християнам не раді. Проте в Бога є способи 
виявити їхню любов до Нього ділами.

Коли Сара пішла до школи, вона попросила свого вчителя дозволити їй мати 
вихідний у суботу, щоб вона могла відвідувати церкву. «О, але ти будеш ходити до 
школи по суботах», – твердо сказав учитель.

Сара вирішила нічого більше не говорити; 
але по суботах вона ходила до церкви, і навіть 
тоді, коли її вчитель погрожував виключенням. 
Протягом року дівчинка спокійно відвідувала 
церкву в суботу, незважаючи на погрози вчителя.

Наступного року в Сари був учитель, який 
дозволив їй ходити до церкви по суботах. На-
прикінці навчального року вчитель повідомив 
про щорічне шоу талантів. Сара була обрана, 
щоб представляти свій клас. Дівчинка сказала 
вчителю: «Єдині пісні, які я знаю, – про Бога». 
«Це добре», – промовив він.

Сара вибрала свою улюблену пісню й підібрала рухи, щоб зробити зміст пісні 
зрозумілим і замінити танець. Учні старанно працювали над презентацією. Згодом 
директор оголосив, що шоу талантів відбудеться в суботу.

Засмучена Сара сказала однокласникам, що не прийде на шоу. Її друзі були роз-
чаровані. «Що ми робитимемо без тебе?» – запитала одна дівчинка. «Чи помоли-
теся ви зі мною, щоб Господь зробив усе необхідне і ми могли виступити разом?» 
– запитала Сара. Її друзі погодилися. 

За день до шоу талантів погода зіпсувалася, і директор переніс його на неділю. 
«Ого! – сказали її однокласники. – Твій Бог дивовижний! Тепер ти можеш пред-
ставити наш клас на шоу талантів!» Виступ був приголомшливий. Учні запитували 
Сару про гарну музику, яку вона використала. «Це пісня про Бога», – сказала вона. 
Дівчинка зрозуміла, що вона може ділитися Божою любов’ю з іншими. Усе, що 
вона мала зробити, – це підкоритися Йому.

Деякі християни їдуть до інших країн як таємні місіонери і діляться своєю вірою 
в Бога в небезпечних місцях, таких як країна, де живе Сара. Будь ласка, моліться за 
людей, які працюють у цих країнах, щоб ті, хто нічого не знає про Бога, могли дізна-
тися про Його любов і спасіння. І будьте вірні, регулярно віддаючи свої обіцяні прино-
шення, щоб Церква могла відправити більше таємних місіонерів у місця, де християн 
не дуже люблять.

У більшості в’язниць США 
відсутні програми навчання 

засуджених, щоб вони могли 
знайти роботу після звільнення. 

Такі програми, як у Джеффрі, 
допомагають заповнити прогалину.



42 43

ТИЖДЕНЬ 33 ТИЖДЕНЬ 33 ●  19 СЕРПНЯ 2023 19 СЕРПНЯ 2023

Лаос: 100 слів на день
«Постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівни-
ком, який наставляє на принципи істини» (2 Тим. 2:15).

Нунг – дівчинка-підліток, яка живе в Лаосі, гірській країні в Південно-Східній 
Азії. Вона хотіла вивчати англійську, щоб одного дня вступити до університету з 
англійською мовою викладання. Коли дівчинка дізналася, що в її місті відкрився 
адвентистський центр англійської мови, вона охоче записалася.

Нунг дуже серйозно ставилася до 
навчання. Вона мала ціль: вивчати 100 
англійських слів зі словника щодня. 
Нунг не знала англійської, але наполег-
ливо працювала і швидко почала розу-
міти мову. Вона відвідувала заняття й 
сумлінно практикувалася з носіями мови 
при кожній нагоді, поки не почала гово-
рити вільно.

Адвентистський центр англійської 
мови в Лаосі навчив Нунг не тільки анг-
лійської. Відвідування занять дозволило 
їй дізнатися про Ісуса. Нунг та її мама 
були одні з перших, хто приєднався до 
щотижневих суботніх богослужінь центру. На перші зустрічі приходило лише семе-
ро людей. Нині щотижня приходить більше 100 осіб! Нунг та її мама відмовилися від 
буддистської віри і віддали свої серця Ісусові.

Знання англійської мови дало можливість Нунг вступити до Адвентистського 
університету в Тайланді, де вона навчається на факультеті педагогіки та психології. 

У деяких частинах Лаосу складно розповідати про Христа. Центр вивчення анг-
лійської мови – це чудовий спосіб досягати вісткою Євангелія як молодих, так і 
літніх, водночас допомагаючи їм розвивати необхідні навички. 

Центр англійської мови – це не перша спроба організувати громаду адвентистів 
у тому регіоні, де проживає Нунг та її мама. Багато років тому сім’я місіонерів при-
їхала до Лаосу, аби познайомити народ цієї країни з Ісусом. Через чотири роки ро-
дина була змушена евакуюватися з регіону через війну, залишивши жменьку нових 
віруючих, які все ще були досить молоді у своїй вірі. Нині лише один адвентист 
залишився в Луанг Намта, місті, яке вважають північними воротами з Лаосу в Ки-
тай. Церква працює над тим, щоб у цьому регіоні Лаосу стало більше адвентистів.

Адвентистська місія в Лаосі планує побудувати двомовну початкову школу, що 
буде охоплювати сім’ї з дітьми, які бажають навчатися в міжнародному християн-
ському середовищі. Наші вірні обіцяні приношення допомагають реалізувати сотні 
проєктів, таких як ця нова школа, щоб люди пізнавали Ісуса в північному Лаосі та в 
усьому світі.
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Ангола: Сліпий хлопчик бачить Ісуса
«Та Ісус сказав: Облиште дітей і не забороняйте їм приходити до Мене, бо 
для таких є Царство Небесне» (Матв. 19:14).

Одного разу десятилітній Рікардо, перестрибуючи через паркан, упав і вдарив-
ся головою. Незабаром він почав втрачати зір. За кілька місяців хлопчик не міг 
бачити дошку в школі. Зрештою вчитель відправив Рікардо додому, сказавши: «Я 
не можу навчати сліпого хлопчика».

Батьки Рікардо водили його до багатьох лікарів, але ніхто не міг йому допо-
могти. Лікарі сказали, що згодом він осліпне. Рікардо сумував, що більше не зможе 
грати у футбол, їздити на велосипеді чи грати в хованки з друзями.

Старший двоюрідний брат запросив Рікардо на слідопитський виїзд, але Рікар-
до вагався. Брат переконав його погодитися, і хлопчик здивувався, що він зміг бра-
ти участь у заходах. Рікардо був щасливий. 

Згодом Рікардо приєднався до класу з підготовки до хрещення. Пастор запро-
понував охочим охреститися вивчити Десять Заповідей. Рікардо боявся, що не 
зможе прийняти хрещення, адже він не міг читати, 
але мама підбадьорювала сина. «Якщо на те Божа 
воля, ти приймеш хрещення», – сказала вона. 

Сестра Рікардо запропонувала читати йому 
Божий Закон щодня. До п’ятниці Рікардо зміг 
процитувати напам’ять Десять Заповідей. Наступ-
ного дня пастор привітав його з хрещенням. 

Одного разу керівник Суботньої школи запропонував Рікардо розповісти місіо-
нерську історію. Деякі члени церкви були стурбовані, що йому буде ніяково, оскіль-
ки він не міг читати, але керівник СШ запитав Рікардо: «Ти зможеш розповісти істо-
рію наступного тижня?» Хлопчик кивнув. «Тоді я впишу твоє ім’я в програму».

Сестра Рікардо читала йому місіонерську історію, і він запам’ятав її. У суботу 
хлопчик упевнено розповів історію. Коли він завершив, церква наповнилася гучним 
«амінь». Такі досвіди додали Рікардо впевненості, що він може працювати для Бога.

Сьогодні Рікардо студент університету, готується стати пастором. Він очолює 
клуб «Слідопит» і проповідує в церквах Анголи. Десятки людей віддали свої життя 
Христові, почувши його проповіді та свідчення. 

Хлопчик, який думав, що він нічого не вартий, оскільки був сліпий, дізнався, 
що з Божою допомогою він може зробити що завгодно. Божі діти можуть вірно 
повертати свої десятини й обіцяні приношення, коли отримають дохід.

Наші обіцяні пожертвування – це дари Богові, а не Церкві. Покажіть Йому 
вашу любов і відданість, віддаючи з вірою. 

«Нам не слід чекати, поки люди прийдуть до нас, ми самі повинні шукати їх там, 
де вони перебувають… Є маси людей, які ніколи не почують Євангелія, якщо їм його не 
принести» (Наочні уроки Христа. С. 229).

Наші обіцяні пожертвування – 
це дари Богові, а не Церкві. 
Покажіть Йому вашу любов 

і відданість, віддаючи з вірою. 
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Бразилія: Суп на день народження 
«А мій Бог, згідно зі Своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу по-
требу – у славі, в Ісусі Христі» (Филп. 4:19).

Наближався день народження Джуліани, і вона хотіла приготувати суп для без-
хатьків. «Готувати суп – це важка праця, – сказала мама. – Це дорого, і в нас немає 
великої каструлі, щоб приготувати страву для такої кількості людей». Дівчинка не 
здавалася: «Бог дасть нам усе, що потрібно». 

На зустрічах клубу «Слідопит» Джуліана дізналася, що Господь може задо-
вольнити наші потреби. Мама була рада, що донька любить Бога, але сама не хо-
дила до церкви. 

Джуліана молилася про суп, і Господь послав їй ідею. Наступного дня дівчинка 
відвідала своїх сусідів і попросила позичити їй великі каструлі для приготування супу 
для голодних. Двоє сусідів позичили їй свої най-
більші каструлі. Потім Джуліана навідалася до 
найближчої крамниці й запитала продавця, чи 
міг би він пожертвувати трохи овочів на приго-
тування супу для безхатьків. Він погодився і дав 
їй пакет овочів. Джуліана зайшла до ще кількох 
магазинів, де просила овочі, і кожен продавець 
давав їй пакети з інгредієнтами. Дівчинка повер-
нулася додому із цілим «вагоном» овочів.

«Що це?» – запитала мати, коли побачила 
сумки з їжею. «Це інгредієнти на суп! – сяяла 
Джуліана. – А це каструлі. Декілька жінок із 
церкви прийдуть завтра допомагати готувати суп». Мама була вражена планом 
Джуліани. З допомогою адвентисток вони приготували багато супу. 

Наступного дня Джуліана, її мама й жінки з церкви закінчили приготування 
супу й завантажили каструлі у фургон. Вони поїхали в місто шукати бездомних та 
голодних чоловіків і жінок. Одна дівчинка оголосила, що у Джуліани день народ-
ження і вона приготувала для них суп. Безхатьки раділи та співали «З Днем народ-
ження» для Джуліани. 

Мама зрозуміла, що донька сповнена Божої любові. Жінка теж хотіла відчути 
Божу любов. Вона почала відвідувати церкву з донькою, а через кілька місяців 
запросила Ісуса у своє серце. Відтоді Джуліана, її мама й кілька інших членів 
церкви двічі на місяць годують безхатьків.

У Джуліани та її мами не було ні грошей, ні часу, щоб приготувати суп, але дівчин-
ка вірила, що Бог задовольнить її потреби «згідно зі Своїм багатством» (Филп. 4:19). 
Він задовольнить і наші потреби, якщо ми довіряємо Йому і приносимо наші регулярні 
й систематичні пожертвування.
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Коли Бог відчиняє двері 
«Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її й помудрій: нема в неї воло-
даря, ані урядника, ані правителя; вона заготовлює літом свій хліб, збирає 
в жнива свою їжу» (Прип. 6:6-8).

Бог відчиняє двері для поширення Своєї вістки любові й віри в усьому світі. А 
наші пожертвування розподілено так, щоб задовольнити потреби всіх відділів Цер-
кви. Але що відбувається, коли ретельно сплановані євангельські програми успішні 
та перевершують очікування? Кількість 
членів Церкви стрімко зростає, церкви 
переповнюються, і тому потрібно буду-
вати нові, орендувати приміщення або 
швидко купувати. Проте на це потрібні 
кошти понад суму, виділену дивізіоном на 
євангельську програму. Як дивізіон може 
забезпечити громади церковними при-
міщеннями, які потрібні для духовного 
зростання нових віруючих? 

Протягом багатьох років Церква 
адвентистів транслювала радіо- й теле-
програми по всьому світі. Постійно з’яв-
ляються нові станції, мовлення новими 
мовами охоплює тисячі нових слухачів щороку. Однак для просування роботи по-
трібно більше обладнання, більше персоналу й більше супутникового часу. Коли 
з’являється несподівана можливість, що дозволяє досягнути вісткою неохоплені 
регіони світу, як Церква забезпечує просування місіонерської роботи коштами, щоб 
зробити такий величезний крок для Бога?

Господь спонукає Церкву підготуватися до несподіванок, заснувавши фонд для 
випадків, коли такі неочікувані благословення виллються на Божий народ. Цей 
фонд має назву «Приношення для надзвичайних можливостей». Там, де вже було 
прийнято Об’єднаний план приношень (понад 90 % адвентистів), певну частину 
всіх нерозподілених пожертвувань, зібраних у будь-який час, буде автоматично 
направлено до цього фонду. Однак для тих, хто проживає в регіонах, де все ще ви-
користовують інші плани приношень, існує особливий збір пожертвувань для цьо-
го фонду раз на рік. Нині є можливість створити цей фонд, щоб церква була готова, 
коли Бог відповість «так» на наші молитви.

Можливо, ви пам’ятаєте, як на початку 1990-х років розпався Радянський 
Союз. Раптом суворі обмеження, що перешкоджали християнам відкрито пропо-
відувати про Бога в країнах, які входили до колишнього Радянського Союзу, було 
знято, і сотні служителів відвідали цей величезний регіон і поділилися Божою 
любов’ю з мільйонами. На це знадобилося багато коштів, але фонд надзвичайних 
можливостей допоміг у виконанні цієї євангельської роботи.

У Бога є багато планів, аби здобути людей для Його Царства. Зробімо свій внесок, 
аби бути готовими, коли з’явиться можливість здобувати людей для Бога.

Мама зрозуміла, що донька 
сповнена Божої любові. 

Жінка теж хотіла відчути Божу 
любов. Вона почала відвідувати 

церкву з донькою, а через кілька 
місяців запросила Ісуса у своє 

серце. Відтоді Джуліана, 
її мама й кілька інших членів 

церкви двічі на місяць 
годують безхатьків.
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Ефіопія: Богослужіння 
в транспортному контейнері
«Більшої радості не маю від тієї, аби чути, що мої діти живуть у правді» 
(3 Івана 1:4).

Дванадцятилітня Бамлак живе в Аддис-Абебі, Ефіопія. Вона любить розпові-
дати біблійні історії, використовуючи свої кольорові картинки з фетру. Дівчинка 
проводить урок у класі дитячої Суботньої школи, який проходить у транспортному 
контейнері, що стоїть біля церкви.

У будь-який день тижня діти за-
прошують своїх друзів зібратися в кла-
сі, щоб співати псалми та грати в ігри. 
Вони організовують власні програми 
для щотижневих зустрічей.

Сім’я Теодроу живе неподалік цер-
кви, і він чув спів зі свого дому. Коли 
він був ще зовсім малий, то гуляв ву-
лицею, щоб слухати музику, адже вона 
йому дуже подобалася! Незабаром Те-
одроу і його брати та сестри почали 
відвідувати церкву щосуботи.

Батьки помітили, що діти змінили-
ся, і їм стало цікаво, де вони проводять стільки часу. Діти благали своїх батьків піти 
з ними до церкви. Коли вони все ж таки погодилися, то були вражені побаченим; 
це була церква саме для їхньої родини. Минуло 15 років, а вони досі вдячні своїм 
дітям за те, що ті познайомили їх із Церквою адвентистів. 

Бамлак та інші діти моляться, щоб у їхньому контейнері було більше місця, аби 
вони могли запросити більше друзів для поклоніння.

Коли церковні лідери розуміють важливість служіння дітям, вони прагнуть ви-
ділити просту кімнату – або навіть транспортний контейнер – за межами будівлі 
церкви для Відділу дитячого служіння. Ці «притулки для ягнят» захищають дітей 
від спекотного сонця, зливи й інших несприятливих факторів. Діти часто приво-
дять своїх батьків до Ісуса, і в такий спосіб Церква зростає.

Ми знаємо, що десятина й регулярні приношення є Божою власністю, яка поверта-
ється Йому від наших прибутків. Десятина становить визначену Богом частину від 
нашого доходу, проте ми самі вирішуємо, який відсоток пожертвувань віддати Йому. 
Замість того щоб кинути монету або паперову купюру в кошик для пожертвувань для 
підтримки церкви, з молитвою запитайте Бога, який відсоток Він хотів би, щоб ви 
віддавали регулярно, щотижня чи щомісяця, коли отримуєте зарплату. Попросіть 
Його благословити вас і подивіться, як Він «задовольнить усяку вашу потребу, в славі, 
в Ісусі Христі» (Филп. 4:19).
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Індонезія: Собака, 
що дотримується суботи
«Пам’ятай день суботній, щоб святити його! Шість день працюй і роби всю 
працю свою, а день сьомий – субота для Господа, Бога твого» (Вих. 20:8-10).

Селяни зібралися вздовж злітно-посадкової смуги, коли пілот місії Гері Ро-
бертс посадив свій літак у Сумінці, віддаленому селі на індонезійському острові.

Коли Гері вийшов з літака, один чоловік вказав на трьох ангелів, зображених 
на ньому, і запитав: «Це літак адвентистів сьомого дня?» Пілот здивувався і запи-
тав чоловіка, звідки вони знають про адвентистів. Селяни розповіли йому, як їхній 
собака навчив їх дотримуватися суботи. 

Декілька років тому пастор адвентистів на 
ім’я Мозес і член Церкви Даріус бачили сон, у 
якому ангел сказав їм проповідувати в Сумін-
ці. Чоловіки знали, що це Божий заклик, тож 
вирушили в триденну подорож до Сумінки.

Прибувши в село, вони оголосили, що 
будуть проводити євангельські зустрічі про-
тягом тижня під деревом. Проте першого дня 
пастор Мозес захворів на малярію. Селяни 
думали, що він помре.

Пастора Мозеса весь день лихоманило. 
Потім о 17:00 температура знизилася. Він підвівся і проповідував, та коли закінчив, 
лихоманка повернулася. Так було щодня. Він був хворий цілий день, але о 17:00 
проповідував про Божу любов, суботу та здорове харчування.

Та коли пастор Мозес закликав селян прийняти Ісуса своїм Спасителем, ніхто 
не відгукнувся. Зустрічі закінчилися, і чоловіки повернулися додому розчаровані.

Життя в селі повернулося до норми, проте лише до суботи. Сільський мислив-
ський собака Долбі встав рано й побіг до дерева, де проповідував євангеліст. Коли 
власник покликав його на полювання, Долбі навіть не ворухнувся. Собака полював 
щодня, але не в суботу.

Селяни помітили, що пес перестав їсти м’ясо диких свиней. «Долбі став 
адвентистом сьомого дня!» – сказав один житель села. «Якщо він поклоня-
ється в суботу, ми також повинні», – промовив інший. Багато жителів села 
почали дотримуватися суботи і припинили вживати м’ясо диких свиней.

Коли пілот Гері розповів цю історію пастору Мозесу, пастор Даріус прилетів до 
села, щоб навчати його жителів. Нині близько половини жителів села, що налічує 
200 осіб, поклоняються Богу в суботу.

Ми поклоняємося Богові в різний спосіб: дотримуємося суботи, молимося, роз-
повідаємо іншим про Господа, а також повертаємо Божі десятини й віддаємо наші 
регулярні приношення. Господь не потребує наших грошей, але Він бажає, щоб ми на-
вчилися довіряти Йому, аби задовольнити наші потреби (Филп. 4:19), коли ми ста-
вимо Його на перше місце у своєму житті.

Селяни помітили, що пес 
перестав їсти м’ясо диких свиней. 
«Долбі став адвентистом сьомого 
дня!» – сказав один житель села. 
«Якщо він поклоняється в суботу, 
ми також повинні», – промовив 

інший. Багато жителів села почали 
дотримуватися суботи і припинили 

вживати м’ясо диких свиней.
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Бразилія: Плавуча церква
«Коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? Коли 
ми бачили Тебе хворим, або у в’язниці, і прийшли до Тебе? Цар у відповідь 
скаже їм: Запевняю вас: те, що зробили одному з Моїх найменших братів, 
ви зробили Мені» (Матв. 25:38-40).

Величезна річка Амазонка простягається на 4000 миль (6700 км) від гір Перу 
до Атлантичного океану. Амаір Хесус живе в селі на Амазонці. Щодня він веслує 
на своєму човні від села до села, остерігаючись крокодилів і смертоносних змій. 
Добравшись до кожного села, Амаір молиться, благаючи Бога благословити його 
зусилля. Він не марнує часу і розповідає про любов Ісуса людям, які там живуть.

Амаір відвідує жінку, яка переживає нелегкі часи. Він нагадує їй, що Небеса 
належать їй як віруючій людині. Там вона не знатиме ні болю, ні страждань, ні сліз. 
Його вістка приємна для її серця. Амаір завершує відвідини молитвою про мир і 
благословення, благаючи Господа підтримати цю жінку.

Коли чоловік виходить на вулицю, він вітається з дітьми, які граються. Він зу-
пиняється й розповідає їм про захопливий Божий план для їхнього життя. Амаір – 
їхній друг, вони довіряють йому, адже він знайомить їх із дбайливим Спасителем. 

Амаір пояснює свою роботу так: «Ми відвідує-
мо людей, прагнемо дізнатися про їхні потреби та 
допомогти їм, чим можемо. Ми знаходимо друзів 
і навчаємо їх любити Бога. Допомагаючи людям, 
ми можемо зруйнувати перешкоди, щоб нести їм 
вістку Євангелія».

Величезні розміри Амазонки роблять цю мі-
сію складною роботою для пасторів і простих членів Церкви, таких як Амаір. 

Роками місцеві члени Церкви адвентистів мріяли побудувати човен, який міг 
би донести Божу вістку людям, які живуть уздовж берегів. Майже через 100 років 
після того, як Лео Галлівелл спустив на воду перший місіонерський човен «Лузей-
ро» для надання медичної та духовної допомоги людям, які жили на Амазонці, 
з’явився новий човен. Новий човен і пастор дарують надію та зв’язок із церквою 
селам уздовж Амазонки.

Такі проєкти, як місіонерський човен, можуть досягати значно більше місіо-
нерських цілей, ніж кілька менших човнів, таких як у Амаіра. Коли Божі діти сти-
каються з великим проєктом, який потребує набагато більше підтримки, ніж може 
надати одна конференція чи уніон, вони мають змогу об’єднатися для реалізації 
цього проєкту. Незалежно від того, де ми живемо, ми можемо допомогти, віддаючи 
наші регулярні й систематичні пожертви Богові, утіливши проєкт у реальність. До 
того ж за покликом Святого Духа можна приносити спеціальні пожертвування.

Продовжуймо віддавати наші приношення Богу, аби більше людей могло почути 
Боже Слово, де б вони не жили. 
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Кенія: Здобути народ самбуру для Бога
«Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та 
плід приносили, і щоби плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите 
від Отця в Моє Ім’я, Він вам дав» (Івана 15:16).

Протягом багатьох років було складно проповідувати Євангеліє такими відда-
леними кочовими племенами, як самбуру в Кенії. Ці люди доглядають за своєю 
худобою, блукаючи землями, щоб знайти траву. Як поділитися вісткою спасіння з 
такими народами, які завжди в дорозі?

Лоуренс із племені самбуру навчався у двох пасторів, аби згодом ділитися Божою 
любов’ю зі своїм народом. Він знає мову та звичаї і присвятив своє життя, аби бути 
піонером Глобальної місії, розповіда-
ючи про Божу любов своєму народу.

Протягом останніх двох років 
плем’я самбуру пізнає Божу любов, 
аби впустити Христа у свої серця. 
Вони зустрічаються щосуботи під 
деревом, щоб вивчати Боже Слово з 
Лоуренсом. Народ самбуру любить 
співати й проводити час разом. Вони 
проводять суботній день, розповідаю-
чи історії, співаючи й обідаючи разом. 

Поруч розташовані прості оселі, 
де самбуру сплять уночі. Їхні будин-
ки зроблено з різних матеріалів: від 
шкір тварин до порожніх рисових 
мішків і паличок. Цей тип будинку можна легко розібрати, щоб переїхати, коли 
потрібно знайти нові пасовища для тварин.

Домівки народу самбуру – це їхні безпечні місця, які захищають їх від небез-
печних тварин, таких як леви і слони. Їхня домівка – це прихисток для сім’ї, і бути 
запрошеними сюди – привілей. Плем’я самбуру надає цю перевагу Лоуренсові, доз-
воляючи йому вивчати з ними Біблію в їхніх домівках. Він часто відвідує їх, і вони з 
нетерпінням чекають, аби він почитав Біблію та помолився разом з ними.

Народ самбуру пізнав Божу любов, але вони лише одне з багатьох подібних 
кочових племен у всій Східній Африці. Будь ласка, моліться за неохоплені групи 
людей у   цій частині світу й за піонерів Глобальної місії, таких як Лоуренс, які від-
гукнулися на Божий заклик звершувати служіння.

Наші обіцяні приношення підтримують не лише місіонерську роботу на місцевому 
рівні, а й зусилля, спрямовані на навчання інших у всьому світі, щоб вони пізнали Ісуса. 
Наші пожертви можуть направити туди, куди ми не маємо змоги вирушити, тож 
докладаймо всіх зусиль, аби поділитися Божою любов’ю завдяки нашим щедрим і регу-
лярним пожертвуванням.

Роками місцеві члени 
Церкви адвентистів мріяли 

побудувати човен, який міг би 
донести Божу вістку людям, 

які живуть уздовж берегів. 
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Чад: Бегемоти, манго і діти-місіонери
«Але як прикликатимуть Того, у Кого не повірили? І як повірять у Того, про 
Кого не чули? І як почують без проповідника?» (Римл. 10:14).

Чад – країна в центрі Африки, що не має виходу до моря. Доволі далеко від сто-
лиці розташована адвентистська лікарня Бере, єдиний медичний заклад у регіоні. 
Нагляд за лікарнею та її пацієнтами здійснюють лікарі Олен і Даная Нетебург та їхня 
сім’я. Діти Нетебургів дають нам можливість зазирнути в їхнє місіонерське життя.

«Привіт! Ми діти Нетебургів. Наші батьки – лікарі-місіонери, але ми також мі-
сіонери, адже любимо розповідати людям про Христа».

Джуніпер, 6 років: «Мені подо-
баються тварини. Люди приносять 
нам тварин, таких як наше козе-
нятко. Хтось навіть подарував нам 
верблюда! Тут їх вирощують місцеві 
жителі. Ми живемо в комплексі – це 
багато будинків зі стіною навколо 
них. У нас багато мангових дерев. 
Під час сезону манго вечеря не по-
трібна; ми просто рвемо манго з де-
рев! Ми з мамою даруємо дитячий 
одяг і ковдри жінкам, які народили, 
і розповідаємо їм про Ісуса».

Едісон, 8 років: «Мені подоба-
ється відвідувати довколишні села. 
Там живуть пастухи та фермери, які вирощують худобу й овочі з фруктами. Так 
вони заробляють на життя. У суботу ми сідаємо у вантажівку і їдемо у віддалені 
села, щоб поклонятися Богу під великим манговим деревом! Ми навчаємо дітей і 
їхніх батьків біблійних історій та пісень. Мені сумно, коли я думаю про дітей, які 
ще не знають Ісуса».

Зейн, 10: «Улітку я люблю купатися в сусідній річці. Проте нам довелося знайти 
іншу річку, тому що бегемоти зайняли нашу водойму. Бегемоти небезпечні, тому 
ми не можемо з ними плавати! Мені подобається робити луки та стріли. Мої друзі 
з Чад вміють робити зі сміття найдивовижніші речі, як-от машини й навіть літаки! 
Більшість людей тут не знає про Ісуса, тому мені подобається говорити людям, що 
Господь любить їх».

Лайол, 13 років: «Тут стільки справ! Моя мама робить багато операцій. Мій 
тато доглядає за хворими і забезпечує безперебійну роботу лікарні. Він також на-
вчає нас удома. Нам тут весело, але наша робота серйозна, і ми хочемо, щоб кожен 
пізнав Христа. Це прекрасно, що ми можемо ділитися Божою любов’ю з іншими». 

Коли ви повертаєте Богові свої десятини й обіцяні приношення, пам’ятайте, що 
вони допомагають підтримувати 400 місіонерів у всьому світі, а також піонерів Гло-
бальної місії. Дякуємо, що підтримуєте нас, доки ми допомагаємо людям пізнавати 
Бога. Зрештою, саме тому ми тут.
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Чилі: Гол Себастьяна для Бога
«Хай утішаться їхні серця, з’єднавшись у любові для всього багатства пов-
ноти розуміння і для пізнання таємниці Бога і Отця та Христа» (Колос. 2:2).

Себастьян любить грати у футбол, тому він був у захваті, коли батьки записали 
його на уроки футболу в Місіонерський центр життя та надії біля їхнього дому в 
Сантьяго, Чилі. Себастьян багато працював, і його навички швидко покращува-
лися. Його тренерами були молоді люди, які працювали в Центрі життя та надії 
як волонтери-місіонери. Незабаром він зрозумів, що навчився не просто грати у 
футбол; Себастьян познайомився з Ісусом завдяки цим волонтерам-місіонерам. Він 
дуже хотів поділитися любов’ю до Ісуса зі своїми батьками. Тож щодня після уро-
ків футболу, по дорозі додому, Себастьян розповідав батькам про Христа.

Незабаром захворіла бабуся Себастьяна. Хлопець дуже непокоївся. Він роз-
повів про це своїм друзям із Центру життя та надії. 
Пастор Кабезас, керівник інформаційно-просвіт-
ницьких програм Центру, і його волонтери почали 
відвідувати родину, щоб помолитися з ними й під-
тримати їх.

Батькам Себастьяна подобалися ці зустрічі, і 
згодом вони забажали вивчати Біблію. Зрештою 
любов до Ісуса завоювала їхні серця, і вони прийня-
ли хрещення. Сили бабусі Себастьяна відновилися. 
Родина постійно дякує за дружбу й турботу, проявлену волонтерами Центру жит-
тя та надії. Такі волонтери самовіддано присвячують свій час, аби бути світлом 
надії в суспільстві. 

Пастор Кабезас говорить: «Ці волонтери готові віддати свої дари, таланти та 
здібності, щоб служити іншим. Ми пропонуємо людям кулінарні класи, вивчен-
ня мов, заняття спортом. Ці програми допомагають нам зустрічатися з нашими 
ближніми й навчати їх, використовуючи методи Христа (див. Служіння зцілення. 
С. 17). Завдяки цьому багато людей може поспілкуватися з адвентистами та пізна-
ти Господа».

Себастьян дуже щасливий, коли чує, як батьки розповідають про своє нове 
життя. Він говорить: «Центр життя та надії допоміг мені закарбувати Боже Слово в 
моєму серці… Тепер моя сім’я може потрапити на Небо!»

Завдяки вашим десятинам і регулярним обіцяним приношенням інформаційно- 
просвітницькі програми Церкви адвентистів щодня приводять людей до Ісуса в усьо-
му світі. Дякуємо вам за вірні пожертвування.

Батькам Себастьяна 
подобалися ці зустрічі, 

і згодом вони забажали 
вивчати Біблію. 

Зрештою любов до Ісуса 
завоювала їхні серця, 

і вони прийняли хрещення. 
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Ізраїль: Це зробила не людина!
«Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне» 
(Матв. 5:10).

Вісам є членом могутньої антихристиянської родини, яка живе в Назареті, 
Ізраїль. Коли його сестра стала християнкою під час навчання в Європі, родина 
послала Вісама вбити її. Він любив свою сестру і сподівався переконати її відмови-
тися від своєї нової релігії. Вісам знайшов її і сказав, що родина хоче, аби він убив 
її. Сестра запропонувала йому залишитися в Європі й навчатися в адвентистській 
школі в Австрії.

Вісаму сподобалася ця ідея, він сподівався, що зможе навернути християн до 
своєї релігії. Проте юнак пізнав Ісуса, наприкінці року прийняв Христа як свого 
Спасителя й охрестився.

Він повернувся до Назарета і розповів 
дядькові, що він не вбив свою сестру. Розлю-
чений дядько закричав: «Побийте його камін-
ням!» Чоловіки жбурляли в нього каміння, 
доки він не знепритомнів. Співчуваючи рідній 
дитині, батько Вісама наказав іншим своїм 
синам відвезти його до лікарні. Коли Вісам 
повернувся додому, його батьки наполягали, 
щоб він покинув Ізраїль.

Вісам знову вирушив до Австрії, щоб завершити своє пасторське навчання. Він 
був пастором кількох церков у Європі, перед тим як його покликали звершувати 
служіння в його рідному місті Назареті.

Коли двоюрідні брати Вісама дізналися про його повернення, вони зібрали 
людей, аби напасти на нього. Чоловік дивився на своїх агресорів, але відмовився 
битися. Коли Вісам відвернувся, його двоюрідний брат підняв ніж і вдарив його в 
спину. Лезо ножа зігнулося під кутом 90 градусів. Його двоюрідний брат, побачив-
ши свій зігнутий ніж, впустив його. Брат Вісама підняв ніж, промовивши: «Тепер 
спробуй убити Божого чоловіка!» Один із двоюрідних братів Вісама крикнув: «Я 
помру, якщо не вб’ю тебе!»

Кілька місяців по тому двоє двоюрідних братів, які погрожували Вісаму, заги-
нули при зіткненні з вантажівкою. Ця трагічна аварія викликала величезний резо-
нанс у місцевій громаді. Багато запитувало про віру Вісама.

Згодом Вісам відкрив міський Центр впливу в Назареті, де він викладає англій-
ську, використовуючи Біблію як свій підручник. Багато хто хоче вивчати англій-
ську із цим Божим чоловіком.

Життя Вісама – це світло, що сяє в Назареті. Його робота стала можливою зав-
дяки віруючим людям з усього світу, які повертають Божу десятину і чесно віддають 
регулярні приношення, щоб чоловіки й жінки могли навчатися служити Богові у склад-
них місцях. Тож чесно віддамо пожертви, аби багато хто міг служити Господу.
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Канада: Бачення надії (громада сліпих)
«Я вам увесь час показував, що так працюючи, треба захищати немічних 
і згадувати слова Господа Ісуса, Який Сам сказав: Блаженніше давати, ніж 
брати!» (Дії 20:35).

Ніна та її чоловік Кевін живуть у квартирі в Торонто, Канада. Здається, що вони 
живуть звичайним життям. Проте дещо відрізняється: Ніна й Кевін мають вади зору.

«Зрячі люди не знають, як ставити-
ся до незрячих, – говорить Кевін. – Ми 
ніби не поруч з ними. Мені хотілося б 
сказати зрячим людям, щоб вони пого-
ворили з нами, дізналися про нас».

Кілька років тому Кевіна й Ніну 
попросили допомогти створити ад-
вентистську громаду для людей з ва-
дами зору. Мета церкви – вести сліпих 
людей до Ісуса й дарувати емоційне та 
духовне зцілення і надію завдяки чу-
довій Божій благодаті.

Група, тепер відома як «Спільно-
та бачення надії», була організована, 
щоб задовольнити ці потреби. Сьогодні регулярно приходять нові відвідувачі, адже 
вони знають, що їх тут радо зустрінуть і вони почуватимуться в безпеці. «Спільнота 
бачення надії» може відчинити двері для людей із вадами зору, адже тепер у них є 
більше можливостей допомагати їм.

«Є багато людей із вадами зору, які потребують захисту й розв’язання проблем, 
з якими вони стикаються щодня, – додає Ніна. – Я хочу, щоб вони почувалися по-
трібними та знали, що їх люблять».

Більшість людей, які відвідують церкву, не є адвентистами. Вони приходять, тому 
що почуваються там у безпеці. Ця громада виходить за межі задоволення духовних 
потреб, адже допомагає задовольнити деякі фізичні потреби. Пет, одна із членів-за-
сновників, готує пакети з їжею, щоб учасники взяли їх додому. «Більшість наших 
членів не можуть задовольнити свої базові життєві потреби, – говорить Пет. – Деякі 
покладаються на продовольчі банки, але не завжди можуть туди потрапити. Тому ми 
намагаємося допомогти їм отримати те, що їм потрібно, і відновити баланс у житті».

Ісус зціляв людей із вадами зору та слуху і закликав їх слідувати за Ним. Він бажає, 
щоб ми чинили так само. Бог просить Своїх послідовників повертати десятини і відда-
вати регулярні й систематичні приношення щоразу, коли вони отримують прибуток. 
Ми віддаємо пожертвування Богові через Церкву і довіряємо Йому використовувати 
їх на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях, як Він вважає за потрібне. А 
Він обіцяє задовольнити всі наші потреби «згідно зі Своїм багатством» (Филп. 4:19) 
і допомогти ділитися нашою вірою з тими, хто ще не знає Христа, щоб вони знайшли 
шлях до ніг Ісуса. Віддавайте охоче й отримуйте рясні благословення.

Вісаму сподобалася ця ідея, 
він сподівався, що зможе 

навернути християн до своєї 
релігії. Проте юнак пізнав Ісуса, 

наприкінці року прийняв Христа 
як свого Спасителя й охрестився.
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Чим би ви пожертвували?
«Кожен принесе дар руки своєї, за благословенням Господа, Бога свого, що 
дав Він тобі» (П. Зак. 16:17).

Якби ви могли врятувати чиєсь життя, ризикуючи своїм, ви б зробили це? Якби 
ця людина була незнайома, чи ризикнули б ви своїм життям, аби врятувати її?

Якби ви могли змінити чиєсь життя, відмовившись від того, що вам подоба-
ється, на один день чи тиждень, ви б зробили це? Від чого б ви відмовилися: від 
улюбленої їжі, нової пари взуття, доходу за день? Подумайте, від чого ви може-
те відмовитися цього тижня, аби хтось, 
кого ви не знаєте, міг пізнати Ісуса.

Ми говоримо про спеціальні або жер-
товні приношення, ті, які віддають за по-
кликом Святого Духа, а також на додаток 
або поза нашими регулярними і система-
тичними пожертвами. Якщо ваші пожер-
твування невеликі, наприклад, 10 доларів, 
за них можна купити п’ять примірників 
Біблії або просвітницьких книг, які роз-
кажуть комусь про Ісуса його мовою.

Якщо ви дасте 25 доларів, ваші при-
ношення допоможуть спонсорувати се-
мінар про здоровий спосіб життя. І якщо 
ви відчуваєте, що вам варто віддати денний прибуток, ваші пожертви можуть до-
помогти піонерові Глобальної місії в місті, де більшість людей ніколи не чули про 
Христа. Скільки б ви не дали, ваші жертовні приношення будуть використані, щоб 
розповісти іншим про Ісуса. Тільки подумайте: ваші дари можуть сприяти зустрічі 
з людиною, заради якої ви пожертвували, на Небесах.

Ви можете вирішити, чим будете жертвувати. Або запитайте Бога, чим Він хоче, 
щоб ви пожертвували для Нього цього тижня, окрім ваших регулярних десятин і 
приношень. Запитайте Бога, а потім послухайте Його відповідь. Будьте впевнені, 
що Господь задовольнить ваші потреби, адже ви довіряєте Йому.

Ми жертвуємо, щоб хтось десь у світі зустрів Ісуса, аби сім’я безхатьків не проси-
ла милостині на їжу або, можливо, заможна родина зрозуміла, що все їхнє багатство 
нічого не варте без Христа. Чи пожертвували б ви заради них? Скільки варта душа 
будь-якої людини? Для Ісуса кожна душа варта всього, бо Він помер за всіх – і за вас.

Можливо, ви не готові принести свої пожертви сьогодні або бажаєте пожер-
твувати більше. Ви можете віддати свої приношення в будь-який час. Просто на-
пишіть «Річні приношення» на своєму електронному або звичайному конверті для 
пожертв і поверніть їх до того, як Божий заклик затихне.

У Євр. 13:16 Павло говорить, що жертви до вподоби Богові. Тож попросимо Госпо-
да благословити наші пожертви, щоб вони множилися і допомагали піонерам Глобаль-
ної місії здобувати для Бога тих, хто ще не пізнав Його.
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США (Аляска): Божий дар світла
«Бо так заповів нам Господь: Поставив Я Тебе як світло язичникам, щоб Ти 
був для спасіння аж до краю землі!» (Дії 13:47).

Семмі сидів на ліжку, дивлячись, як опускаються сутінки на Алясці. Гучний 
стукіт сповістив про прихід п’яних друзів батьків. Серце Семмі калатало, і він за-
тулив вуха, намагаючись ігнорувати шум у сусідній кімнаті. Незабаром у вітальні 
пролунав крик. Стільці дряпали підлогу, а кулаки били по головах. Семмі не міг 
витримати шуму. Тоді в його серці прокинулася мужність. «Не сьогодні! – подумав 
Семмі. – Я йду звідси!» Він схопив своє пальто і 
чоботи й проштовхнувся крізь натовп за двері.

Холодне повітря обпікало його щоки, 
він закутувався в пальто і йшов ґрунтовою 
дорогою. «Куди мені йти?» – гадав хлопець. 
Раптом він побачив будинок з увімкненим 
світлом на ґанку. Це був дім нових біблійних 
працівників. Він чув, що пара запрошувала 
дітей у свій дім грати в ігри та слухати біблій-
ні історії. Чувся дитячий сміх.

Семмі розмірковував, зупинитися чи продовжувати йти. Він повільно підійшов 
до дверей, постукав і відступив, готовий бігти, якщо знадобиться. Двері відчинили-
ся, і усміхнена жінка запросила його ввійти.

Семмі зайшов і сів на ковдру поряд з іншим хлопцем. Слухаючи розповідь, він 
зрозумів, що ці люди ведуть інший спосіб життя і йому не потрібно боятися. Хло-
пець захоплено слухав розповідь про мудреців. Пізніше, повертаючись додому, він 
зрозумів, що, подібно до мудреців, які пішли за яскравою зіркою і знайшли Месію, 
сьогодні ввечері він пішов на яскраве світло ґанку та знайшов безпечне місце, де міг 
бути просто дитиною.

Люди, які живуть в арктичній Алясці, мають одні з найвищих показників злов-
живання наркотиками й алкоголем, а також самогубств у Сполучених Штатах. 
Семмі – один із багатьох молодих людей, життя яких змінилося завдяки служінню 
біблійних працівників у віддалених арктичних селах. Бог покликав співробітників 
Арктичної місії випромінювати світло Ісуса в темному та складному світі.

Частина наших обіцяних приношень регулярно підтримує служіння для дітей 
Аляски, аби привести їх до Ісуса, і подібні служіння в усьому світі. (Віддалені місцеві 
села розташовані в ізольованому регіоні Аляски, до якого неможливо добратися до-
рогою або поромом). Тенді Перкінс – директорка з питань розвитку центру впливу 
«Пригоди Арктичної місії» на Алясці, Церква адвентистів сьомого дня, США.

Семмі розмірковував, 
зупинитися чи продовжувати йти. 

Він повільно підійшов 
до дверей, постукав і відступив, 

готовий бігти, якщо знадобиться. 
Двері відчинилися, і усміхнена 

жінка запросила його ввійти.
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Країну не вказано: 
Сатана не зміг доторкнутися
«Ніхто не може служити двом панам, оскільки, або одного зненавидить, а 
другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете 
служити Богові й мамоні» (Матв. 6:24).

Коли чоловік Сари покинув її кілька років тому, їй потрібна була робота, щоб 
забезпечити себе. Вона не знала, де шукати роботу, тому молилася про Боже керів-
ництво. Господь спонукав її ділитися Його Словом зі своїми сусідами, і тоді вона 
почала відвідувати їх. Жінка молиться за хворих, і вони одужують. Вона молиться 
про позбавлення від злих духів, і духи втікають.

Багато хто радіє, коли Сара відвідує їх. Проте інші не хочуть, щоб вона заходила 
до їхніх домівок. Одного разу Сара відвідала родину, яка поклонялася своєму ідолу. 
Сім’я вимагала поклонитися з ними, але вона м’яко відмовилася. Молода жінка 
розсердилася на Сару і занурила її руку в каструлю з киплячою олією. Та коли Сара 
вийняла свою руку, та не була обпечена.

Наступного дня батько молодої жінки при-
йшов до Сари вибачитися. Він попросив її по-
молитися за його родину. Сара із задоволенням 
молилася за них. Нині члени цієї сім’ї – христи-
яни. Інші, які були свідками порятунку Сари від 
киплячої олії, також просили її молитися.

Коли місцевий адвентистський пастор діз-
нався про Сару, він запропонував їй посаду 
піонера Глобальної місії, і жінка радо погоди-
лася. Вона продовжує відвідувати сім’ї у своїй 
місцевості. Сара молиться з ними і ділиться літературою про Христа. По суботах 
вона запрошує групу жінок для поклоніння у своєму домі, а щосереди проводить 
вивчення Біблії.

Сара допомагає вдовам і сиротам у своєму місті. Хоч вона й отримує плату за 
свою роботу, але не так багато. Проте Сара робить усе можливе, щоб задовольнити 
духовні й фізичні потреби бідних і сиріт, забезпечуючи їх їжею, одягом і даруючи 
надію. А Бог завжди допомагає.

Сара не сердиться, що чоловік покинув її. Вона говорить: «Я не сама. Бог – мій 
Отець; Він завжди зі мною. Він дає мені сили знайомити людей з Ісусом і говорити 
їм, що Господь незабаром прийде. Бог піклується про мене. І я хочу бути го-
това, коли прийде Ісус, але також хочу, щоб й інші були готові зустріти Христа».

Ми можемо підтримати Сару й сотні інших піонерів Глобальної місії, молячись 
за них і регулярно віддаючи обіцяні приношення, які розподіляються відповідно до 
Об’єднаного плану приношень, що фінансує місіонерські проєкти Церкви в усьому сві-
ті, зокрема піонерів, які діляться доброю новиною про Христову любов і близький 
Другий прихід.
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Беліз: Маленькі проповідники
«І це Євангеліє Царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення 
всім народам, – і тоді прийде кінець» (Матв. 24:14).

Джахілу та його другові Джозефу по вісім років, вони живуть у Белізі, Централь-
на Америка. Хлопцям там подобається, адже навколо них стільки всього цікавого. 
Вони можуть плавати разом з рибами в океані або піти на прогулянку джунглями, 
щоб побачити тварин. Іноді вони навіть можуть знайти стародавній різьблений ка-
мінь, який, можливо, залишили люди, які жили в цьому районі сотні років тому.

Джозеф і Джахіл ходять до школи 
на півдні Белізу. Їм там подобається. 
На перерві діти вибігають на вулицю 
погратися. Хлопчики люблять грати 
в мармурові кульки, а дівчатка полю-
бляють стрибати через скакалку. Вони 
вивчають такі предмети, як матема-
тика, англійська, іспанська, історія 
та Біблія. Джахіл і Джозеф люблять 
вивчати Біблію, адже в ній так багато 
чудових історій. Вони також люблять 
проповідувати.

Іноді вчитель просить Джахіла ви-
голосити коротку проповідь іншим уч-
ням під час богослужіння. Коли хлопчик проповідує, то завжди просить Джозефа 
співати перед класом. Джозеф – гарний співак. Джахіл трохи нервує, коли прихо-
дить час говорити перед групою, але він знає, що Бог йому допоможе. І він завжди 
добре готується і веде нотатки. Щойно вчитель представляє Джахіла та Джозефа 
класу, Джахіл більше не нервує!

«Мені подобається проповідувати, розповідаючи історії, які я читав у Біблії, – 
говорить Джахіл. – Інші діти уважно слухають, а деякі з них ставлять запитання 
після проповіді. Мені приємно, що я можу поділитися Божим Словом з іншими 
учнями. Пастор сказав мені, що незабаром я зможу проповідувати у своїй церкві! Я 
обов’язково запрошу Джозефа приїхати туди і заспівати! Можливо, колись я стану 
пастором, але спочатку маю закінчити школу».

У Белізі є багато дітей, які люблять Господа так само, як Джахіл. Будь ласка, 
моліться за дітей в адвентистській школі, щоб вони зростали і знали, яку роботу 
мають виконувати для Бога.

Кожна адвентистська школа – це місіонерське поле. Тисячі дітей ніколи не знали 
про Ісуса, доки не записалися до адвентистської школи й не почали читати історії 
про Христа і Його любов. Ми можемо взяти участь у цій роботі, коли приносимо наші 
десятини й обіцяні приношення Богу щосуботи. Пам’ятаймо, що наші регулярні обіцяні 
приношення – відсоток від нашого прибутку – допомагають будувати й підтримувати 
місіонерські школи в більш ніж 100 країнах.

Бог – мій Отець; 
Він завжди зі мною. 

Він дає мені сили знайомити 
людей з Ісусом і говорити їм, 

що Господь незабаром прийде. 
Бог піклується про мене. 

І я хочу бути готова, коли прийде 
Ісус, але також хочу, щоб й інші 

були готові зустріти Христа».
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Філіппіни: Буйвіл і біблійний працівник
«Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його! Всі 
провини Твої Він прощає, всі недуги твої вздоровляє» (Псал. 103:2, 3).

Джері – фермер, який живе біля озера Себу в центрі Філіппін. На родючій 
землі росте багато фруктів та овочів, а озеро Себу забезпечує людей великою 
кількістю риби.

Джері та його буйвіл обро-
бляють поля приблизно до дру-
гої години по обіді. Потім буйвіл 
відпочиває, а чоловік розпочи-
нає свою другу роботу: вивчає 
Біблію зі своїми сусідами. Він 
живе серед народу т’болі, племе-
ні з унікальною мовою та куль-
турою. Вони запрошують Джері 
вивчати Божу вістку з племенем. 
Джері, біблійного працівника, 
навчав пастор, який привів його 
до Христа 20 років тому і навчив 
досліджувати Біблію.

Чоловік роками боровся з го-
стрим болем у боці. Він звернувся до лікаря, який сказав, що потрібна операція, але 
Джері не міг дозволити собі операцію чи ліки. У нього був лише один вихід: прода-
ти свого буйвола, щоб заплатити за операцію. Тварина була цінна: допомагала йому 
працювати на полях і заробляти гроші для своєї родини. Без буйвола Джері не міг би 
обробляти землю і годувати свою сім’ю. Це засмутило чоловіка. Він не бачив іншого 
способу, як подолати біль і відновити своє здоров’я.

Джері зустрів адвентистського пастора і вирішив віддати ситуацію Богові. Коли 
служитель прийшов, Джері попросив охрестити його.

«Коли я піднявся з води після хрещення, мій біль зник. Відтоді в мене нічого не 
боліло! Бог зцілив мене, – сказав Джері. – Мені не довелося продавати буйвола! Я 
міг продовжувати займатися сільським господарством і забезпечувати свою сім’ю».

Відтоді Джеррі став відданим дослідником Біблії, він звершує служіння з іншими 
біблійними працівниками, які прагнуть ділитися адвентистською вісткою з народом 
т’болі. Кількість відданих біблійних працівників зростає, але їх все ще недостатньо, 
щоб задовольнити потребу в працівниках біля озера Себу. І їм потрібен навчальний 
центр, де вони зможуть вивчати Божі істини. Людей т’болі, які прагнуть почути 
євангельську вістку, більше, аніж навчених біблійних працівників. Коли ви віддаєте 
свої обіцяні приношення, будь ласка, моліться за людей, які живуть у районі озера 
Себу, а також за біблійних працівників, які навчають їх Божих істин.
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Країну не вказано: Знищене прокляття
«Бог для нас – охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються, 
тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори зсуваються в серце 
морів!» (Псал. 46:2, 3).

Санні* бере участь у проєкті Глобальної місії «Вальденси», у якому молоді ад-
вентисти живуть, навчаються та звершують служіння у світському університеті в 
Уніонній місії Близького Сходу та Північної Африки. Ці студенти знаходять друзів 
під час навчання і тихо діляться з ними вісткою про спасіння в Христі.

Санні познайомилася із Сальмою, місцевою студенткою, яка належить до не-
християнської родини. Дівчата подружилися. Сальма дізналася, що її нова подру-
га – християнка-адвентистка. Сальму навчили бути обережною з християнами, 
але Санні здавалася такою доброю та чесною.

Коли їхня дружба зміцнилася, Сальма прийняла 
запрошення Санні відвідати вечірні зустрічі у п’ятни-
цю. Сальмі подобалося зустрічатися з іншими адвенти-
стами й насолоджуватися дружніми розмовами з ними. 
Наприкінці навчального року Санні запросила Сальму 
відвідати церкву адвентистів, де майже всі присутні 
були іноземні студенти.

Сальмі сподобалися зустрічі. Проте її батьки дізна-
лися, що вона відвідує християнську церкву. Вони по-
передили її, що їхня родина буде проклята, якщо вона 
стане християнкою. Однак Сальма продовжувала від-
відувати церкву. Незабаром дівчина забажала вивчати 
Біблію. Дівчата досліджували Боже Слово щотижня, 
але Сальма непокоїлася, що її сім’я буде проклята, 
якщо вона стане християнкою.

Одного суботнього дня група молоді читала тексти з Біблії зі спеціальних кар-
ток. На картці Сальми було написано: «Віруй у Господа Ісуса Христа – і спасешся 
ти та твій дім!» (Дії 16:31).

Дівчина зрозуміла, що їй не варто непокоїтися про те, що на неї чи її родину 
впаде прокляття. Вона встала й промовила тремтливим голосом, що хоче прийняти 
Христа як свого Спасителя й охреститися! Санні та Сальма плакали від радості. 

Цей досвід надихнув Санні продовжувати звершувати служіння у проєкті. «Я 
залишуся на Близькому Сході, щоб знаходити таких друзів, як Сальма. Це чудовий 
спосіб доторкнутися до сердець людей, які не знають Ісуса».

Частина наших обіцяних приношень допомагає підтримувати, навчати й відправ-
ляти студентів, таких як Санні, в університети Близького Сходу та Північної Афри-
ки. Можливо, ми не маємо змоги звершувати служіння в цьому регіоні, але ми можемо 
підтримувати тих, хто це робить, щедро жертвуючи.

*Імена змінено, щоб зберегти конфіденційність молодих жінок у цій правдивій історії.

Дівчина зрозуміла, 
що їй не варто 

непокоїтися про те, 
що на неї чи її родину 

впаде прокляття. 
Вона встала й промовила 

тремтливим голосом, 
що хоче прийняти Христа 

як свого Спасителя 
й охреститися! 

Санні та Сальма 
плакали від радості. 
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Бурунді: Найкращі подруги
«Я радів, як казали мені: «Ходімо до дому Господнього!» Ноги наші стояли 
в воротях Твоїх, Єрусалиме» (Псал. 122:1, 2). 

Восьмирічна Ларісса і семирічна Розетта – найкращі подруги. Вони живуть у 
країні Бурунді на сході Африки.

Ларісса та її родина – адвентисти. Одного разу, коли дівчатка гралися, мама 
покликала Ларіссу на сімейне богослужіння. «Ходімо зі мною! – запросила Розетту 
Ларісса. – Ми проводимо сімейне богослужіння». Розетта не знала, що таке сімейне 
богослужіння, але все одно пішла. Сім’я Ларісси заспівала пісню про Ісуса, мама 
прочитала біблійну історію, а потім усі помолилися.

«Мені подобається сімейне богослужіння,  – сказала Розетта. – Можна я при-
йду знову?»

«Звичайно! – відповіла Ларісса. – А ти хотіла б 
піти зі мною на Суботню школу в суботу?» У суботу 
дівчатка разом пішли до церкви. Розетті подобало-
ся співати пісні про Ісуса і слухати біблійні історії. 
Того вечора вона розповіла своїм батькам про Су-
ботню школу. Батьки Розетти були раді, що вона 
пізнавала Бога.

Розетта рідко пропускає Суботню школу. Вона 
запрошує своїх батьків на служіння. Її батько не ви-
являє бажання, а мама приходить, коли в неї немає 
заняття в суботу.

Розетта хотіла, щоб її сім’я молилася разом, як 
це робить сім’я Ларісси. Згодом мама дозволила Ро-
зетті проводити сімейне богослужіння. Одного разу 
мама приготувала для Розетти сюрприз. Вона вирішила приєднатися до Церкви.

Батько Розетти не відвідує церкву з родиною, але дівчинка знає: якщо вона мо-
литиметься за нього і буде слухняною та доброю донькою, її батько колись захоче 
дізнатися про Ісуса.

Розповідати про Бога іншим – важлива частина поклоніння Йому. Діти можуть 
це робити так само, як і дорослі. Наш привілей – молитися Богові про всі наші про-
блеми, а також віддавати наші десятини та систематичні пожертви щоразу, коли 
ми заробляємо або нам дають гроші. Коли ми віддаємо Богові наші десятини й обіцяні 
приношення, Господь обіцяє нам, що задовольнить наші потреби згідно зі Своїм багат-
ством (Филп. 4:19). Тому ми можемо зосередитися на дарах Богові, щоб дорослі й діти 
в усьому світі могли дізнатися про Ісуса. Цього тижня зосередьмося на наших прино-
шеннях для Христа і поділімося нашою вірою в Бога з другом.
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Країну не вказано: 
Немає часу на іграшки

«Друга – подібна до неї: Любитимеш свого ближнього, як самого себе!» 
(Матв. 22:39).

Рішон і його батьки переїхали з великого міста до маленького села на схилі 
гори, щоб розповісти людям про Ісуса. У хлопчика було багато іграшок, і батьки 
попросили його віддати деякі з них. «Ти будеш зайнятий у нашому новому домі, 
допомагаючи нам розповідати іншим про Ісуса, – сказав його батько. – У тебе не 
буде багато часу гратися».

Рішону сподобалася ідея віддати 
свої іграшки іншим дітям, а діти були 
раді отримати їх. Хлопчик був щасли-
вий, побачивши їхню радість, адже 
чудово робити добро для інших.

Незабаром сім’я Рішона оселила-
ся в новому будинку. Хлопчик справді 
був зайнятий. Його батьки навчали 
його вдома. Коли Рішон не вчився, він 
із задоволенням працював у саду. Ви-
риваючи бур’яни, він запам’ятовував 
біблійні вірші.

Сільські діти подружилися з Рі-
шоном. Вони побачили, що він добрий і ніжний хлопчик. Дітям подобалося при-
ходити до нього в гості. Рішон грав у церкву з дітьми і знайомив їх з Ісусом. Він 
розповідав їм про людей, які жили в біблійні часи, таких як Адам і Єва, Ной, Давид 
і Голіаф, Даниїл у лев’ячій   ямі. Рішон сказав їм, що Ісус помер на хресті, щоб кожен, 
хто вірить у Нього, міг жити з Господом вічно. Він показав їм, як молитися Ісусові. 
«Боже милий, – промовив він. – Дякуємо, що Ти наш найкращий Друг. Будь ласка, 
дай нам серце, сповнене любові до Тебе й до ближніх. В ім’я Ісуса, амінь».

Діти розповідали батькам біблійні історії, які почули від Рішона. Деякі з бать-
ків попросили батьків Рішона допомогти їм пізнати Ісуса.

Рішон не сумує за іграшками, які він роздав. Він дізнався: якщо Бог просить нас 
відмовитися від чогось, ми маємо знати, що «все, що нас просять віддати, – це лише 
те, без чого нам краще» (Еллен Г. Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 300). До 
того ж він надто зайнятий, розповідаючи друзям про Христа.

Ми також можемо розповідати своїм ближнім про Ісуса. Коли ми ставимо Го-
спода на перше місце, люди навколо помічають зміни в нашому житті. І коли ми 
поклоняємося Богові нашими десятинами й обіцяними приношеннями, наші серця бу-
дуть відмовлятися від речей цього світу й линути до Бога, щоб виконати Його вічний 
план для наших життів.

Розповідати про Бога 
іншим – важлива частина 

поклоніння Йому. 
Діти можуть це робити 

так само, як і дорослі. 
Наш привілей – молитися 

Богові про всі наші 
проблеми, а також 

віддавати наші десятини 
та систематичні пожертви 

щоразу, коли ми заробляємо 
або нам дають гроші. 
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       СІЧЕНЬ
  Бюджет громади     7
   Дивізіон      14
   Бюджет громади     21
   Конференція/Уніон    28

       ЛЮТИЙ
  Бюджет громади     4
  Дивізіон      11
  Бюджет громади     18
  Конференція/Уніон    25

        БЕРЕЗЕНЬ
  Бюджет громади     4
  Всесвітнє адвентистське радіо   11*+
  Бюджет громади     18
  Конференція/Уніон    25

        КВІТЕНЬ
  Бюджет громади     1
  Телеканал «Надія»     8*+
  Бюджет громади     15
  Конференція/Уніон    22
  Бюджет громади     29

       ТРАВЕНЬ
  Бюджет громади     6
  Допомога постраждалим від   
  стихійного лиха та бідним 
  (лише Північно-Американський дивізіон) 13*+
  Бюджет громади     20
  Конференція/Уніон    27

        ЧЕРВЕНЬ 
  Бюджет громади     3
  Дивізіон      10
  Бюджет громади     17
  Конференція/Уніон    24

02

01

03

04

05

06

       ЛИПЕНЬ
  Бюджет громади     1
   Всесвітній місіонерський бюджет   8*+
  Бюджет громади     15
  Конференція/Уніон    22
  Бюджет громади     29

        СЕРПЕНЬ
  Бюджет громади     5
  Дивізіон      12
  Бюджет громади     19
  Конференція/Уніон    26

         
       ВЕРЕСЕНЬ 

   Бюджет громади     2
  Всесвітній місіонерський бюджет 
  (надзвичайні можливості)    9*+
  Бюджет громади     16
  Конференція/Уніон    23
  Бюджет громади     30

        ЖОВТЕНЬ
  Бюджет громади     7
  Дивізіон      14*+
  Бюджет громади     21
  Конференція/Уніон    28
         

       ЛИСТОПАД
  Бюджет громади      4
  Річний збір (Глобальна місія)   11*+
  Бюджет громади     18
  Конференція/Уніон    25

          
       ГРУДЕНЬ

  Бюджет громади     2
  Дивізіон      9
  Бюджет громади     16
  Конференція/Уніон    23
  Бюджет громади    30 

07

08

09

10

11

12
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Календар приношень
Світ 2023

СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНОШЕННЯСПЕЦІАЛЬНІ ПРИНОШЕННЯ

11 Березня11 Березня
Всесвітнє 

адвентистське радіо

8 Квітня8 Квітня
Телеканал «Надія»

13 Травня13 Травня
Допомога постраждалим 

від голоду та стихійних лих

8 Липня8 Липня
Всесвітні місії

9 Вересня9 Вересня
Всесвітній 

місіонерський бюджет
(надзвичайні 
можливості)

11 Листопада11 Листопада
Щорічні приношення 

(Глобальна місія)

ПРИНОШЕННЯ ТРИНАДЦЯТОЇ СУБОТИ НА 2023ПРИНОШЕННЯ ТРИНАДЦЯТОЇ СУБОТИ НА 2023

Перший квартал
Східний 

Центрально-
Африканський дивізіон 

25 березня25 березня

Другий квартал 
Інтер-Європейський 

дивізіон
24 червня24 червня

Третій квартал
Транс-Європейський 

дивізіон
30 вересня 30 вересня 

Четвертий квартал
Західний 

Центрально-
Африканський дивізіон

30 грудня30 грудня

СУБОТИ БЕЗ ЗАПЛАНОВАНИХ ПРИНОШЕНЬ (ДИВИЗІОНИ)СУБОТИ БЕЗ ЗАПЛАНОВАНИХ ПРИНОШЕНЬ (ДИВИЗІОНИ)
У 2023 році шість субот без запланованих приношень. Кожен комітет у дивізіоні 

розподіляє ці приношення для використання у своєму дивізіоні, уніоні чи конферен-
ції. Тому в календарі вони позначені як приношення «дивізіону». Це такі суботи:

14 січня 11 лютого 10 червня

12 серпня 14 жовтня 9 грудня

ПІДСУМКИ ПРИНОШЕНЬПІДСУМКИ ПРИНОШЕНЬ
Генеральна Конференція    6
Дивізіон      6
Конференція/Уніон   12
Громада    28
Усього    52
*Програма розроблена Генеральною Конференцією
+Всесвітні приношення


