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Сіяння    

СЛОВА

 
«Далі, брати, моліться за нас, 

щоб Господнє слово ширилося 
і славилося, як і у вас ... »

2 Солунян 3:1
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        Поїздка до Європи

    Табір «Чисте серце»

На початок літа команда з нашої церкви відвідала дружні слов’янські церкви в Польщі, Італії та 
Німеччині. Брати й сестри брали участь у вуличних євангелізаціях, підбадьорювали служителів на 
місцях, спілкувалися з віруючими, благовістили заробітчанам з України та інших країн колишнього 
Союзу, які проживають в Європі. Ці люди дуже потребують Христа, мають складні долі і не завжди 
легко сприймають Євангеліє, всі вони – велике жниво, яке потребує робітників і ваших молитов 
(Матв. 9:38).

Ми вдячні Богу за братів і сестер Другої Слов’янської Баптистської Церкви м. Сакраменто, за пред-
ставників міжнародних організацій «Сonnect International», «Надія – людям» і волонтерів з кількох 
міст України, які на початку червня провели табір «Чисте серце». Метою заходу було послужити сім’ям 
військових, загиблих на сході України. Приїхало 170 людей. Бог був дуже благий до всіх нас по вашим 

молитвам. Моліться, будь ласка, щоб це служіння продовжилося.
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    Табір «Чисте серце»

  

        Ісус – мій Супергерой

    Вибір є у кожного

В червні невелика команда нашої церкви 
провела в Заліссі підлітковий табір «Ісус 
– мій Супергерой» для 58 дітей і підлітків. 
Було багато учасників з невіруючих сімей, 
учнів міської гімназії. Діти, які побували в 
християнському таборі вперше дуже високо 
оцінили особисті стосунки з наставниками, 
атмосферу теплоти і зацікавленості в 
кожному з них. 

З 12 по 17 червня в с. Волошки Рівненської 
області пройшов табір для мам і дітей з 
особливими потребами. В ньому взяли участь 
наші сестри разом з мамами і дітками, яким 
вони служать. По Божій милості табір змогли 
відвідати понад 120 чоловік. Близько 40 
волонтерів, молоді різного віку, які приїхали 
з різних областей і районів. Тема табору 
«Вибір» і кожен зробив свій вибір, Бог зібрав 
особливих мам з особливими дітьми довкола 
Своєї Істини. Боже Слово торкалося серця 
кожного, хто був в таборі.
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        Зустрічі з Ісусом

            
Power  Camp

Делегація християнського футбольного клубу «Надія» вирушила в м. Очаків Миколаївської області. 
Там в таборі «Зустрічі з Ісусом» Бог зібрав 125 дітей з восьми християнських клубів України. Дякуємо 
всім, хто продовжує молитися за благовістя дітям і молоді через спортивне служіння.

З 26 червня по 1 липня в ЗОШ №24 м. Рівне вперше 
проходив спортивний християнський табір Power 
Camp, де діти могли спробувати себе в багатьох видах 
спорту, а головне – чути Євангеліє щодня упродовж 
тижня. Просимо молитися за єдність і посвяту Богу 
команди служителів; щоб Бог працював в серцях 
дітей, які побували в таборі і за подальші стосунки з 
адміністрацією школи.



            
Power  Camp

Місія нашої церкви
Благоговійно схиляючись перед величчю суверенного 
Владики Бога,
у повній довірі й покорі Його авторитетному Слову,
через біблійну проповідь і наставництво стверджуємо 
Боже Царство в народах,
поширюючи Євангеліє й виховуючи зрілих учнів Христа.

Текст уклала Тетяна Артерчук, редактор – Тетяна Українець
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