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Тема номера. . . . . . . . . . . . .
Руслан Бабій

ІX з’їзд Західної конференції

17-18 квітня у Львові відбувся IX з’їзд Західної кон-
ференції, на якому обрали нових керівників Церкви 
на наступні чотири роки. На з’їзд зібралось 142 деле-
гата з 96 громад. Також були присутні представники 
Української унійної конференції: президент - Станіслав 
Носов, секретар - Володимир Велечук, керівник пас-
торської асоціації - Віктор Бєгас та керівник відділу ад-
вентиської місії - Леонід Рутковський.

Урочисту атмосферу підтримали виконанням ду-
ховних гімнів ансамбль бандуристів та соліст Михайло 
Іващенко. З духовним натхненням до присутніх звер-
нувся Станіслав Носов. Делегатів вітав ветеран церкви 
Микола Арсентійович Жукалюк. Згадуючи часи ви-
пролбувань та труднощів, він дякував Богові за мож-
ливості, які сьогодні має церква.

Хвилиною мовчання вшанували пам′ять Любові 
Мухи, яка довгий час працювала в офісі конференції, а 
нині спочиває у Господі.

Під час засідання виборчого комітету делегати 
заслухали звіт керівників відділів конференції. Так, в 
перший день з’їзду звіт про звершену роботу за період 
з 2014 по 2018 роки представили президент ЗК – Ва-
лентин Шевчук, секретар – Михайло Матвійчук, скарб-
ник – Василь Чопик та керівники інших відділів. 

Після молитов та плідної роботи голосуванням з’їз-
ду було одноголосно вирішено обрати наступних ке-
рівників:

президентом Західної 
конференції - Чопика Ва-
силя Юрійовича;

секретарем  — Рябен-
ка Миколу Миколайови-
ча;

скарбником – Андрей-
чіна Івана Івановича;

секретарем пастор-
ської асоціації - Шевчука 
Валентина Авдійовича;

керівником суботньої 
школи та Адвентиської 
місії - Мелися Віталія Ва-

сильовича; 
керівником молодіжного відділу — Коропця Олек-

сандра Олександровича;
керівником клубного служіння – Савіна Андрія Во-

лодимировича;
керівником дитячого служіння – Савіну Світлану 

Яківну;
керівником відділу освіти - Шевчука Валентина Ав-

дійовича;
керівником видавничого служіння — Шевчука Ві-

талія Авдійовича;
керівником асоціації «Дружина пастора» - Чопик 

Іннесу Володимирівну;
керівником служіння жінок - Матвійчук Оксану 

Михайлівну;
керівником сімейного служіння — Рябенко Олену 

Юріївну;
керівником відділу здоров’я — Яремцьо Богдана 

Володимировича;
керівником музичного служіння — Доманську 

Дану Олегівну;
координатором духовно-історичної спадщини 

Церкви АСД - Матвійчука Михайла Федоровича;
керівником медіа-центру ТК «Надія» - Антонюка 

Сергія Володимировича.

Делегація з Уніону Дякуємо братам, керівникам Західної конференції 2014-2018 років
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Події . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
В суботу вранці 17 березня, н 

зважаючи на засніжену погоду, в 
молитовний будинок першої луць-
кої громади завітали гості з Пожар-
ківської громади, а також з громад 
Луцьк-2 і Луцьк-3. Брати і сестри зі-
брались разом, щоб стати свідками 
урочистої події –  водного хрещен-
ня. Десять дорогих душ вирішили 
присвятити своє життя Господу, 
уклавши з Ним святий заповіт че-
рез повне занурення в воду. Серед 
кандидатів до хрещення було п‘ять 
чоловіків і п‘ять жінок, переважно 
молодого віку, хоча було двоє стар-

ших людей. Щоб засвідчити свою 
віру та неухильність свого рішення 
перед людьми і Господом, канди-
дати до хрещення вишикувались 
на сцені, ствердно відповідаючи на 
запитання свідоцтва віри, які про-
читав пастор Олександр Москов-
чук. Усі присутні затамували подих 
в очікуванні того щасливого мо-
менту, коли ці люди один за одним 
входили в басейн для здійснення 
обряду хрещення, яке провів міс-
цевий пастор Анатолій Антонюк. А 
після цього – сльзи радості на очах 
та обійми рідних і близьких людей. 

Щоб створити справжню ду-
ховну атмосферу свята, симфоніч-
ний оркестр та хор першої Луцької 
громади виконав декілька творів. 
Зі словами настанови зі Святого 
Письма звернувся до присутніх у 
залі Василь Чопик. Охрещених при-
вітала піснями молодь церкви села 
Пожарки. 

Хрещення – це велике свято для 
всіх присутніх, але особливо його 
запам‘ятають ті, хто в цей день за-
ключив завіт з Богом, бо цей день 
став для них днем їх духовного на-
родження.

Анатолій Ярчак

Свято хрещення у Луцьку

Роман Рафіков

Місійна робота у селі Великий Раковець

Завдяки активній підтримці За-
хідної конференції Церкви Адвен-
тистів сьомого дня, членів церкви 
села Ільниця та медико-місіонерів, 
які несуть служіння у селі Великий 
Раковець, почав і продовжує робо-
ту євангельський проект при місце-
вому Домі молитви.

З вересня було розпочато роз-
повсюдження газети «Моя здоро-
вая семья» з запрошеннями відві-
дати кабінет здоров′я. Поступово 
збільшилась кількість відвідувачів 
кабінету здоров′я, який функці-
онує при молитовному будинку. 
Деякі відвідувачі уже проходять 
повторний курс лікування. У кабі-
неті надаються такі види послуг: 
лікувально-оздоровчий масаж, гід-
ротерапія, лікувальна фізкультура. 

Наявний літературний куточок з 
книгами та періодикою на духов-
ну тематику, а також про здоровий 
спосіб життя. 

Опитування та анкетування 
дозволяють виявити потреби, інте-
реси людей. Служителям це допо-
магає краще спланувати служіння. 
За бажанням самих пацієнтів лікар 
проводить зустрічі, на яких у фор-
мі лекції зі слайдами  усі бажаючі 
в доступній формі отримують цінну 
інформацію як зберегти здоров′я 
за допомогою природніх методів. 

Одна із пацієнток (яка зобра-
жена на фото) відвідавши повтор-
ний курс оздоровлення, виявила 
бажання відвідати не тільки лекції 
по здоров′ю, а й семінар по книзі 
Відкриття.

Часто пацієнти стають нашими 
друзями і просять молитися за їх 
потреби і переживання. Це служін-
ня надихає розвиватися більше у 
цьому служінні, щоб допомогти ба-
гатьом спрагненим фізичного зці-
лення задуматися над зціленням 
души і духа, як складових єдиного 
цілого людського єства.
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Виконуючи місію . . . . . . . . . .
Настасья Кушнарьова

«Люби людей – люби цей світ»
26 лютого у місті Дубно тра-

пилася пожежа: вибухнув чоти-
рьохквартирний будинок. Понад 3 
години пожежники гасили полум’я. 
Постраждали 4 дітей та 10 дорос-
лих, проте найбільше вогонь ура-
зив 33-річного Андрія Солтиса.

Чоловік отримав важкі опіки 
ІІІ-IV ступеня. Аби допомогти ро-
динам у скрутному становищі, Ад-
вентисти сьомого дня за сприяння 
Дубенської Міської Ради організу-
вали благодійний концерт «Люби 
людей – люби цей світ». Чимало 
солістів та творчих колективів долу-
чилися до заходу.

Своєю музикою прославляли 
Господа госпел-хор «Heaven», ес-
традно-інструментальний бенд 

«Eternity» та вокальний гурт «Ков-
чег». Разом виконавці організували 
творче об’єднання «J-Light» («Світ-
ло Ісуса»), яке народилось та роз-
вивається у місті Луцьку. Учасники 
«J-Light» дуже різні: від професій-
них музикантів до солістів-амато-
рів, проте їх об’єднує спільна мета 
– робити світ кращим та донести 
вістку благодаті до якомога біль-
шої кількості людей. Адже “госпел” 
у перекладі з англійської означає 
«євангеліє», тобто це церковні гім-
ни. Першими їх співали чорношкірі 
раби, власники яких забороняли 
їм вивчати Слово Господнє. Тому 
вони збиралися таємно, аби в піс-
нях прославити Небесного Отця і 
звернутися до Нього із проблема-

ми та подякою за почуті молитви. 
Часи рабовласників минули, слави-
ти Господа можна відкрито, проте 
чудова традиція співати для Ісуса 
у стилі «госпел», як це робить хор 
«Heaven», залишилася популярною 
й до сьогодні. 

На благодійному концерті 
«Люби людей – люби цей світ» 
для постраждалих родин вдало-
ся зібрати 13 тисяч гривень. Після 
підрахунку кошти відразу були пе-
редані людям, звичне життя яких 
знищив вогонь. Подібні заходи по-
казують нам, що ми не самі, і поки 
ми готові допомагати ближнім та 
приносити в жертву свої інтереси – 
добро переможе все!

Сергій Литовченко

Благодійний концерт у Мукачеві
14 квітня в молитовному будин-

ку Адвентистів сьомого дня «Ема-
нуїл» міста Мукачево відбувся бла-
годійний концерт, на якому зібрали 
більше 8 тисяч гривень для онкоге-
матологічного відділення обласної 
дитячої лікарні.

У концертній програмі взяли 
участь зведений хор трьох адвен-

тистських громад міста Мукачево 
(керівник - Віола Сапович),   дитя-
чий хор, вокальний ансамбль (Сте-
пан Вашш, Неля Виговська, Діана 
Плугатарьова, Аліна Тодераш, Віола 
Саповіч, Любовь Різак), тріо «Ема-
нуїл» (Діана Плугатарьова, Неля 
Виговська, Аліна Тодераш) та соло 
в виконанні Діани Плугатарьової 

та Нелі Виговської.  Чутливим була 
гра на скрипці Наталії Піров, яка 
виконала твори Астора Пьяцолла 
«Забуття» та Рольфа Ловланда «Та-
ємний сад».

Наприкінці концерту пастор 
Ілля Пірчак нагадав про мету захо-
ду та подякував всім за милосердя, 
проявлене до хворих.
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Віра в дії . . . . . . . . . . . . . . . .
Леся Рахильчук

Молодіжна вікторина на Рівненщині
15 квітня у Рівненській облас-

ті пройшла молодіжна вікторина, 
присвячена вивченню доктрин 
церкви за посібником “Міцна 
основа-2”. У заході взяли участь ко-
манди із громад м. Рівне (“Космо-
навти”, “Стінгрейс”), м. Костопіль 
(“Вінегрет”), м. Дубно (“Надія”), м. 
Луцька ( ”Ковчег”).

Конкурс розпочався зі вступно-
го слова Савіна Андрія, який закли-
кав молодь взяти “меча духовно-
го, який є Слово Боже” та згадати, 
якою ціною воно дійшло до нас. 
Адже сьогоднішня релігійна сво-
бода з′явилася не просто так, а є 

наслідком невтомної праці Божих 
трудівників на духовній ниві.

На початку вікторини було пред-
ставлення команд, у якому молодь 
по-різному проявила себе. Зокре-
ма група  “Вінегрет” з м. Костопіль 
використала у своєму представлен-
ні продукти до всім відомої страви, 
але надавши їм духовного змісту. 
Звичайно, що представлене блюдо 
залишилося на обід, яким посма-
кували всі бажаючі. Команда із мі-
ста Дубно проілюстрували сценку 
про боротьбу добрих та злих сил, 
в центрі яких є людина. Як підготу-
валися молоді люди до вікторини, 

стало відомо у біблійному конкур-
сі, який мав такі категорії: терміни, 
визначення, Біблійні вірші, секрети 
та конкурс запитань, котрі команда 
обирала собі та своїм суперникам 
із поданих рубрик. Також відбувся 
екзамен для капітанів. Та вирішаль-
ну роль в розподілі призових місць 
відіграв особистий залік.

Команди до вікторини підготу-
валися ретельно, але все ж таки пе-
ремогу отримали найстаранніші, а 
саме команда “Стінгрейс”( Рівне 2), 
якій бажаємо успіху і в подальшому 
розвитку набутих знань.

 Леся Рахильчук

Святкова програма для дітей в Костополі

14 квітня на вечірньому бого-
служінні костопільська громада 
провела служіння, присвячене сім’ї 
та відносинам у ній. Напередодні 
зустрічі були запрошені діти із ма-
лозабезпечених сімей та їхні бать-
ки. На запрошення відгукнулося 
більше двадцяти людей.

Служіння було наповнене спі-
вом дітей, грою на дзвониках, по-
вчальними відео та духовними 

роздумами. Ведуча програми, На-
таля Довжаниця, побудувала вечір 
у формі розмови з дітьми про їх 
близьких людей, сім’ю та найкра-
щого Друга - Ісуса Христа. Запроше-
ні з неабияким ентузіазмом відпо-
відали на поставлені запитання та 
були активними у бесіді.

 Друга частина програми була 
насичена роздумами про Божий 
замисел відносно сім’ї та про те, 

що відкриває Закон Божий стосов-
но родинних стосунків. Особливу 
увагу звернули на другу, четверту, 
п’яту заповіді, що містять в собі се-
крети щасливого шлюбу, благосло-
венного Богом.

На завершення урочистості діти 
отримали подарунки за проектом 
“Сумка самарянина” та були запро-
шені стати учасниками місцевого 
слідопитського клубу.
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Ми пам‘ятаємо . . . . . . . . . .
Пам‘яті Любові Миколаївни Муха

23 березня 2018 року на 61-
му році життя після довготривалої 
важкої хвороби перестало битись 
серце довголітньої працівниці у 
Божому винограднику, чудової до-
нечки, коханої і люблячої дружини 
та турботливої матусі Любові Ми-
колаївни Мухи (дівоче прізвище - 
Жукалюк). Її смерть – непоправна 
втрата для мами Євгенії та батька 
Миколи Жукалюка, для якого вона 
була не лише люблячою донькою, 
а й помічницею в якості секрета-
ря.з 1978 року, коли Микола Арсен-
тійович був обраний керівником 
Західної конференції Церкви АСД. 
Також вона була для нього чудовою 
порадницею і навіть співчутливим 
другом. Останнє його доручення 
Любов виконала, коли вже не мог-
ла виходити з дому. Це непоправна 
втрата і для чоловіка Зіновія, для 
якого вона була не лише вірною 
дружиною і добрим другом, але 
й старалась замінити йому матір 
після її смерті. Ніхто не зможе за-
мінити доньці Соломії люблячу 

маму, незмінну порадницю і навіть 
подругу. Лише смерть вирвала ак-
тивного члена громади з її рядів, 
вчителя суботньої школи львівської 
громади.

Народилась Любов Миколаївна 
18 вересня 1957 року в місті Вінни-
ця, де Микола Арсентійович звер-
шував пасторське служіння. Пішла 
в школу і зростала фізично і духов-
но у Львові. 

Оскільки після закінчення шко-
ли через переслідування за релі-
гійні переконання діти пастора не 
могли навчатися у вищих учбових-
закладах, Люба почала працювати 
друкаркою у підпільному церков-
ному видавництві.

В квітні 1975 року вона прийня-
ла водне хрещення, уклавши з Бо-
гом Заповіт, а в вересні 1978 року 
вийшла заміж за Зіновія Муху. До 
свого сорокалітнього ювілею по-
дружнього життя Люба не дожила 
6 місяців.

В тому ж 1978 році Любов 
Миколаївна стала працювати се-

кретаркою Західної конференції. 
Скромна, тиха і дисциплінована 
вона вміла знаходити спільну мову 
не лише з усіма керівниками кон-
ференції, а й з пасторами. Тому і за-

лишалась на своїй скромній посаді 
аж до своєї смерті. Люба любила 
людей, які відповідали їй взаємні-
стю, була хорошим місіонером.   

Крім тата з мамою та доньки 
з чоловіком, Любов Миколаївна 
залишила три сестри та велику су-
муючу родину і численних друзів, у 
серцях яких залишиться незглади-
ма пам’ять про чудову Людину з ве-
ликої літери. Всі вони чекатимуть з 
Любочкою зустрічі після воскресін-
ня мертвих у Божому царстві після 
повернення на нашу землю Друга 
й Утішителя страждальців людей – 
нашого Спасителя Ісуса Христа.

Керівництво Західної Конфе-
ренції, усі пастори і служителі, а та-
кож усі члени Церкви АСД і ті, хто 
будь-коли спілкувались з Любов’ю 
Миколаївною, висловлюють глибо-
кі і щирі співчуття рідним і близь-
ким у зв’язку з цією непоправною 
втратою.

Сестрички Віра, Надія, Любов У дружньому родинному колі
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- Ну що, як твої мальки? Під-
ростають? – запитала мама-гуппі у 
подруги меченошеці, ведучи за со-
бою виводок малят.

- О, так, - з неприхованим 
задоволенням відповіла та і запро-
понувала, - а давай організуємо 
дитячий садок, будемо по черзі до-
глядати за дітьми, і на себе більше 
часу буде.

- О, гарна ідея, потрібно над 
цим подумати, - відповіла гупі, а 
трохи задумавшись, додала, - Зна-
єш, кожного разу переконуюся, що 
це дуже хороше місце для наших 
діток. Вода чиста і свіжа, хтось по-
стійно турбується, щоб у нас завж-
ди було добре. Ми повинні бути 
вдячними йому.

- О, перестань, - роздрато-
вано відповіла подруга, - вода має 
здатність і сама збагачуватись кис-
нем, а чисто тут завдяки тому, що 
равлики добре працюють. Ми і самі 
можемо про себе потурбуватися.

- А їжа? Ти ж не будеш ствер-
джувати, що сушені черв′ячки самі 
сипляться з неба, - не здавалася 
гупі.

- А чому б і ні. До речі, що це 
так запахло черв′ячками? О, їжа! 
Але ж ми сьогодні вже вечеряли.

***
- А хіба Павлік казав рибки 

погодувати? – запитала Марійка у 
Вовчика, помітивши, що він сипить 
корм в акваріум.

- Та ні, не казав, але мені так 
подобається дивитися, як вони ку-
медно розкривають свої ротики, - і 
він сам спробував зробити так, як 
вони.

- А давайте будемо вже в 
щось гратися. Мні вже не цікаво на 
рибок дивитися, - запропонувала 
Ліля.

І тут почалися пригоди в сти-
лі «самі вдома». Адже Вовчик і 
Марійка і справді лишилися самі 
вдома, а сусідка Ліля створила їм 
веселу компанію. І дитяча кімната 
в мить ока перетворилася на парк 
атракціонів. Найпопулярніший – 

батут, який ще недавно був просто 
диваном, а для більшого ефекту 
стрибали на нього аж з верхнього 
ярусу двохповерхового ліжечка.

Бух! Бух! Бух!
- Що це? – хвилювалися риб-

ки. 
- Зумлетрус силою 4 бали, - 

відповів равлик, відлипнувши від 
скла.

- Сьогодні якийсь дуже нез-
вичайний день, - стривожилась 
рибка-меченосець, - то їжа не за 
розкладом, то ще й тепер земле-
трус. Як би ще чого гіршого не було. 
Дітки, всі до мене!

Бух! Бух! Бух!
Раптом ліжко загрозливо рип-

нуло.
- Все! Більше не стрибайте! – 

перелякалася Марійка, - а то ліжко 
зламаємо, де будемо спати?

Але не так швидко парк веселих 
атракціонів може знову стати про-
стою дитячою кімнатою.

- То давайте будемо із тум-
бочки стрибати, - запропонував 
хтось.

Тумбочка міцно стояла на ніж-
ках і була надійнішою. Але там була 
одна проблема. Якраз на цій тум-
бочці стояв акваріум. Проте біля 
акваріума було ще місце. Якраз 
щоб добре розгойдатися і стрибну-
ти чим подалі. О, це вже хороший 
привід для змагання.

Бух! Бух! Бух! Загупало ще силь-
ніше і ще ближче.

Рибки перелякано збилися в 
купу. 

- Землетрус силою 8 балів, - 
оголосив равлик.

- Ого! – стривожились рибки, 
- як би це не викликало цунамі. 

Бух! Бух! Бух! 
- Дайте мені ще один шанс, - 

збуджено гукав Вовчик, - і я стриб-
ну далі від вас усіх.

Бу-у-ух! І це сталося! Вовчик го-
ловою зачепив вазон, що висів на 
кашпо просто над акваріумом. І ва-
зон у глиняному горщику упав про-
сто у воду. Важкий горщик пробив 
дірку в акваріумі і це викликало 
величезне цунамі: вода з усіма жи-
телямі акваріума бурхливим водо-
спадом полилася на підлогу.

Діти, завмерши, дивилися на 
цю катастрафу. Тільки коли їх ноги 
стали мокрими, вони прийшли в 
себе. 

- Швидко, хапайте ганчірки 
і вибирайте воду! – скомандувала 
Марійка. – Зараз на сусідій пол-
лється.

- Та ми не збиремо її. Води 
повна кімната, і на коридор поли-
лося. Я покличу батьків, – запропо-
нувала Ліля.

Скоро в кімнаті було повно су-
сідів, які допомагали впоратися з 
наслідками катастрофи.

За деякий час вся вода була зі-
брана, а всіх потерпілих жителів ак-
варіума було евакуйовано у трьох-
літрову банку. 

Що ж відчували батьки, коли 
повернулися додому? Не важко 
здогадатися. А як засмутився Пав-
лик, адже він так любив своїх ма-
леньких прісноводних друзів, і так 
старанно за ними доглядав! А що 
відчували Марійка з Вовіком, спо-
глядаючи на результати їх нестри-
мних пустощів. «Якби ж ми зупи-
нилися раніше», - із жалем думали 
вони, - та, на жаль, час назад не по-
вернеш. Через деякий час рибкам 
підшукали іншу домівку, а діти от-
римали урок на все життя.
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