
Дорогі друзі! 

 

З великою радістю пишу вам цей лист, бажаючи поділитися рясними 

благословіннями. З 21 червня по 5липня у нас пройшли два чудових 

табори для дорослих та для дітей неповноспрвних. Це був дивовижно 

чудовий час для відпочинку, спілкування,вивчення Слова Божого, ігор та 

милування природою. Волонтери брати та сестри від усього серця 

турбувалися про людей з обмеженими можливостями: возили на візках, 

годували, переодягали, купали в душі , спілкувалися , допомагали у 

вивченні Слова Божого, стали сердечними друзями. Слава Господу за ще 

одне літо Господнього змилування для кожної душі, яка була обгорнута 

любов’ю Божою через простих людей. По милості Божій 6 чоловік в 

таборах прийняли Ісуса Христа, як Особистого Спасителя. 

Дуже дякуємо за ваші подарунки на табори засоби гігієни: шампуні та 

мила. Кожній людині в таборiбуло приємно отримати ці засоби. 

Від усіх людей з особливим потребами, усієї команди волонтерів, а 

також особисто від нас з Наташою дуже дякуємо за дарунок любові , 

подарований знедоленим. 

Інше благословення в тому, що кам’яна основа будинку Агапе вже 

збудована і будівництво переходить на наступний етап: зведення стін 

основного приміщення та підвалу технічного приміщення .Ми 

переконані, що будинок Агапе в Луцьку стане оазисом в пустелі для 

неповносправних, побудить християн з різних церков України 

турбуватися про людей з особливим потребами, буде свідченням 

практичного християнства для невіруючих та голосом совісті 

промовляючим до влади. 

Ми знаємо інформацію, що ви плануєте ще один вантаж з гуманітарним 

грузом.на Україну.Якщо можливо перешліть будь-ласка візки для 

інвалідів, які ви раніше надсилали та тренажери для інвалідів. Будемо 

раді будь-яким засобам пересування. 

Нехай Господь рясно благословить ваші жертовні серця через вірність у 

дарі давання і наповнить радістю, яка ніколи не минеться. 

З любов’ю в Христі Сергій та Наташа. 

P.S. Напишіть будь-ласка чи зручно вам , коли ми будемо писати листи 

українською мовою? 

Cher amis ! 

 

C’est avec une grande joie que je vous écris cette lettre. 

Du 21 juin au 5 juillet, nous avons organisé 2 camps pour les personnes 

handicapées. Ce fut un agréable moment de partage, d’étude biblique et 

d’activités en plein air. Les bénévoles  se sont occupés des handicapés et ont 

partagé leur quotidien : ils les accompagnaient dans leurs déplacements, leur 

donnaient à manger, les assistaient dans leur toilette, et échangeaient autour 

de la Parole de Dieu. Tout cela a contribué à créer des liens d’amitié entre 

eux.  

 

Nous rendons grâce au Seigneur car il a touché le cœur de 6 personnes qui se 

sont repenties. 

 

Natasha et moi ainsi que tous les bénévoles et les personnes handicapées 

vous remercions  pour vos cadeaux. 

 

Nous voudrions partager avec vous une autre bénédiction :  

Nous avons réalisé les fondations du centre AGAPE, actuellement nous en 

sommes à l’étape d’édification des murs. Nous sommes certains que l’édifice 

AGAPE à Loutsk sera comme une oasis dans le désert pour les personnes  

handicapées et nous prions pour que cela incite les chrétiens des différentes 

églises d’Ukraine ainsi que le gouvernement à apporter leur soutien aux 

personnes en difficultés. 

 

Nous savons que vous projetez d’envoyer un camion en Ukraine, aussi nous 

souhaiterions vous demander s’il serait possible de nous faire parvenir 

d’autres fauteuils roulants comme auparavant ainsi que du matériel de 

rééducation post-traumatique. 

 

Que Dieu vous bénisse pour votre générosité et votre joie de partage. 

Cordialement, 

 

 Sergeï et Natasha 

 

PS : Est-ce que cela vous convient si nous continuons à correspondre en 

ukrainien ? 

 


