Річна
нарада
СхідноДніпровської
конференції
відбулась у Новомосковську
Протягом

двох

днів,

27

та

28

листопада,

служителі

адвентистської
церкви
Дніпропетровської,
Донецької,
Запорізької, Луганської та Харківської областей аналізували
свою діяльність, служіння громад, планували напрямки та методи
євангельського служіння на наступний рік, та звертались
до Господа, щоб розуміти шлях, яким Господь бажає вести Свій
народ у цей час.
У річній нараді взяли участь представники керівництва
адвентистської церкви в Україні — керівник уніонної
конференції Станіслав Носов, та Леонід Рутковський, керівник
відділу суботньої школи та адвентистської місії в Україні.
Станіслав Носов на прикладі євангельської історії про зустріч
Ісуса і самарянки проілюстрував принципи взаємодії церкви
та суспільства, а також можливості говорити біблійну істину
так, щоб вона торкалась сердець.
Керівник церкви в Україні також розповів про річну нараду
всесвітньої церкви та про місію, яку здійснюють у різних
країнах. Зокрема представники церкви з України мали можливість
цього року бути в Індії та здійснювали там євангельське
служіння.
Леонід Рутковський ознайомив присутніх з планами служіння
у 2020 році. Це, зокрема, служіння через участь у проекту
обміну книгами «Bookcrossing» (англ. «книги, які переходять
з місця на місце»). Цей проект буде детально представлено
у громадах.
Було також зазначено, що служіння суботньої школи — це чудовий
засіб пізнання Бога, турботи про відвідувачів та членів церкви

та здійснення місії.
Ще одна ініциатива служіння, це молитовний проект «Молитва
365», який буде здійснюватися за допомогою месенджерів
та соцмереж, та має на меті молитовну підтримку та поширення
Слова Божого, зокрема, обітниць Господа у Біблії.
Також керівник відділу суботньої школи представив дослідження
всесвітньої адвентистської церкви, яке допомогло виявити
характеристики громад, що зростають.
Керівник церкви в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій,
Луганській та Харківській областях Лев Вертило звернув увагу
на приклад Соломона, який на перше місце поставив бажання
отримати мудрість Господа для будь-яких рішень. Лев Вертило
також зробив доповідь щодо служіння за минулий рік та розповів
про євангельські ініціативи, які церква здійснює на цій
території. Більш детально картину служіння йому допомогли
представити
пастори,
відповідальні
за
служіння
в адміністративних районах, в які об’єднана територія цих
п’яти областей.
Виконавчий секретар церкви в Східно-дніпровському регіоні
Віталій Бегас ознайомив присутніх зі статистикою
адвентистської церкви у світі, а також з даними щодо
церковного членства в Україні та на території служіння в п’яти
зазначених вище областях.
Помічник керівника Олександр Слюсарський представив присутнім
звіт щодо фінансової діяльності та проект розвитку організації
на наступний рік.
Крім цього керівники відділів, відповідальні за різноманітні
напрямки служіння, розповіли плани роботи відділів
на наступний рік.
Гостями наради були також служителі-ветерани, які протягом
усього життя здійснювали служіння — Степан Степанович Дрозд,
Даниіл Романович Буз та Ростислав Миколайович Волкославський.

Кожен з них розповів про свій досвід в служінні, а Ростислав
Волкославський зробив доповідь на тему сучасних процесів
екуменізму та позиції адвентистської церкви з цього питання.
Наступна нарада відбудеться у червні 2020 року.
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