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Ніна Шекель

25-річчя громади «Ковчег»

23 травня в місті Луцьку дощило 
з самого ранку. Та, не зважаючи на 
негоду, з усіх усюд поспішали люди 
у громаду із символічною назвою 
“Ковчег”, яка цього дня відзнача-
ла свій 25-літній ювілей. Теплими 
братськими обіймами тут зустріча-
ли тих, хто прибув сюди, щоб у єд-
ності сердець віддати нашому Го-
споду славу за те, що до цього часу 
Він був з нами. 

Почесними гостями урочистого 
свята були служителі-вихідці з на-
шої громади, а також ті, що колись 
очолювали “Ковчег”: Московчук 
Олександр, Опіяр Михайло, Рябен-
ко Микола, Філіпчук Олександр, 
Власюк Віктор, Музичко Святослав.
Усі вони з особливим трепетом 
прогадували своє перебування у 
“Ковчезі” та бажали громаді завж-
ди залишатися вірними Богу. Зво-
рушливим було привітання, яке з 
далекої Америки прислав Нестерук 
Володимир (він також був пасто-
ром громади). Хоча між нами тися-
чі кілометрів, проте думками в цей 
день він був поруч з нами. Усіх роз-
чулила промова дружини Рубіна 
Ігоря, який у свій час також був на-
шим пастором. На жаль, Ігоря вже  
немає серед живих, але ми віримо, 
що обовязково зустрінемо його у 
Царстві Божому. 

На пам’ять про цю знаменну 
дату кожному пастору було вруче-

но сувенір у вигляді голуба з олив-
ковою гілочкою у дзьобі.

Поздоровлення від Західної 
конференції привіз президент Ва-
силь Юрієвич Чопик та керівник 
пасторської організації Валентин 
Авдійович Шевчук.

З великим задоволенням усі 
присутні переглянули відеоролик 
про події більше як 20-літньої дав-
ності. Ті, хто стояв біля закладин 
фундаменту Молитовного будинку, 
який став “другою домівкою” для 
багатьох членів церкви, пригада-
ли ті нелегкі, проте щасливі роки, 
коли усі дружно працювали, адже 
усіх обєднала одна мета. Діти та 
молодь дивились хроніку подій і 
впізнавали на екрані своїх батьків, 
дідусів, бабусь... 

Дружнє спілкування продовжи-
лося під час спільного обіду, який з 
любов’ю приготували сестри.

На вечірньому служінні гостей 
зустрічав бадьорою музикою ду-
ховий оркестр першої луцької гро-
мади. До самого вечора у нашому 
Молитовному будинку було людно. 
Багато псалмів, віршів, молитов ли-
нуло до нашого люблячого Бога. 

... Під кінець дня розпогоди-
лось. Не поспішаючи ми залишали 
Дім молитви у роздумах про зустріч 
з нашим Спасителем у Його Цар-
стві. 
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Леся Рахильчук

«Щаслива зірка» знову у Малому Мидську

Впродовж трьох років табір 
“Щаслива зірка” привітно зустрічає 
відпочиваючих на теренах села Ма-
лий Мидськ. Цьогоріч табір відбув-
ся з 3 по 10 липня.

Відпочиваючі потрапили у ту-
ристичне агентство “7 ЧС”. Щодня 
діти мандрували у казкові країни: 
Околент, Руказія, Язикада, Послу-
харія, Ногольм, Амазакко, в яких 
досліджували найбільші чудеса 
людського тіла та вчилися вміло 
розпоряджатися ними.

Ранок туристів розпочинався з 
підйому та рухливої зарядки в па-
рах, командах та особисто, де пе-
ревірялася фізична витривалість та 
спортивність. Після сніданку тра-
диційно «туристи» збиралися в си-
ньому наметі, щоб розпочати день, 
співаючи  загальнотабірний гімн: 
“Руки, ноги, очі, вуха і язик. Ними 
славить Бога будемо повік. Все пре-
красно Бог створив. Нас любов’ю 
наділив”.

Потрапивши в певну країну діти 
щодня мали ранкову церемонію, на 
якій ознайомлювалися з анонсом 
дня та чекали появи Яши - головно-
го героя табору, туриста, котрий за 
допомогою сценок відкривав для 
дітей головне завдання дня.

Кожний день перебування на 
таборі був насичений захопливи-
ми маршрутами, на яких потрібно 

було пройти різні пункти. Вони по-
трапляли в ліс Мовчання, де мали 
віднайти та розговорити зачаро-
ваних героїв, відвідували головну 
здравницю Малого Мидська, щоб 
приготувати ліки для Яші (від агре-
сії). Також туристи потрапили на 
гору Добрих порад, де їх зустріли 
біблійні герої, які були готові дати 
для них цінні поради, але спочатку 
їх треба було впізнати за коротким 
описом життя.

На відміну від маршрутів, що-
денні спеціалізації в туристів також 
вчили їх вміло розпоряджатися чу-
десами, подарованими Богом. Діти 
вчилися робити масаж, активно за-
ймалися спортом, вивчали актор-
ську майстерність. Новинкою табо-
ру став проект “Соціальна акція”. 
Основаним завданням цієї спеці-
алізації  була допомога жителям 
села, в якому проходив табір, при-
бирання навколишньої території. А 
також місіонерський вихід з анке-
туванням ”Як спонукати українців 
читати Біблію?” Після проведення 
опитування серед людей, більшість 
учасників відповіли, що українцям 
варто читати Біблію, також вони 
розповіли, як в них відбувається 
процес її читати та як часто вони 
розгортають Слово Боже.

Улюбленою забавою для табір-
чан став водний батут, на якому 

бажаючі могли настрибатися до-
схочу. Були й ті, хто віддав перевагу 
пострибати на батуті на землі або 
ж пограти в улюблену гру “захо-
плення прапору”.  В останній вечір 
табору також відбувся футбольний 
турнір, де були визначені найкращі 
гравці та вболівальники. Звичайно, 
що табір не відбувався без багаття 
та “посиденьок” із розмовами про 
різні цікавинки.

Протягом тижня на спеціалі-
заціях музики діти готувалися до 
концертної програми для жителів 
села. Програма була насичена піс-
нями, сценками, грою на музичних 
інструментах. Найменша команда 
“Вогники” найкраще опанувала 
різні інструменти та створила влас-
ний оркестр, який глядачам дуже 
сподобався, судячи по їхніх опле-
сках. Команда “Стінгрейс” актор-
сько себе проявила, розкриваючи 
глибокий зміст через інсценізації. 
Натомість “Віндовс 11” виявилися 
найбільш співучими. Цей талант не 
менш проявила команда “Спарта”.

7 чудом світу в підсумку табору 
стала людина. Діти співали: “Все 
прекрасно Бог створив. Але най-
більше чудо - ти і я”, що й намагали-
ся донести для туристів їхні настав-
ники аби спільно прославити Бога 
за подаровані нам чудеса!  

Події . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



4 № 152 липень 2018Надії
Голос

№ 150 травень 2018Надії
Голос

Табірний сезон. . . . . . . . . . .
Сніжана Шутко

«UpDate» у «Щасливому місті»
Літо – не просто пора відпочин-

ку і подорожей, зустрічей з друзя-
ми та нових знайомств, а ще й час 
зрозуміти, хто ти є. І час оновити 
своє серце.

У мальовничому куточку Львів-
ської області, поблизу міста Новий 
Розділ на території санаторної бази 
«Барвінок», що на березі мальов-
ничого озера, відбувся уже шостий 
підлітковий християнський табір 
під назвою «Щасливе місто». Саме 
тут, подалі від цивілізації і шуму, з 
2 по 20 липня 2018 року 140 юних 
сердець оновлювали своє життя, 
зустрічаючись із Богом. 

Ці десять днів учасники табору, 
тема якого цьогоріч була «UpDate», 
вчилися чути голос Бога, щоб по-
знайомитися краще із Ним – Вели-
ким і Люблячим, зрозуміти, що Бог 
важливіший за всі наші статки, що 
саме Він дає нам вибір, і що відно-
сини з Ним не закінчуються ніколи. 

Звичайно, окрім серйозних роз-
думів, у таборі було і безліч розваг. 
Кожного дня підлітки виявляли 
свою вправність і винахідливість 
в іграх, змаганнях та турнірах, ви-
конували незвичайні завдання, які 
готували  координатори,  а також 
весело проводили час, спілкуючись 
із друзями, співаючи пісні на ран-

кових прославленнях (і не тільки) 
та віддаючи славу Господу. 

Хочеться подякувати команді, 
яка доклала всіх зусиль і віддала 
свій час і частинку душі для цього 
особливого служіння. Адже табір – 
це завжди неповторна атмосфера 
тепла і дружби, захоплива подо-
рож сторінками Біблії та неймовір-
ні пригоди з Богом!

Без перебільшень, «Щасливе 
місто» – це справді те місце, де 
здійснюються мрії та оновлюються 
серця.
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Виконуючи місію . . . . . . . . . .

Катерина Кроленко

«Я - частинка чуда»
Звичайний ритм життя… Мрії… 

Життєві виклики… Поразки і пере-
моги.. Усе це збагачує наше існу-
вання, додаючи цікавих фарб світу 
емоцій. Та куди ми без взаємодо-
помоги та відгуку на щирі побу-
дження та прагнення до добра?

У своєму юному серці, споді-
вався на чудо і надіявся на під-
тримку маленький чотирирічний 
Василько Бевз, який дуже хворів, а 
на лікування коштів не вистачало. 
Та його випадок є особливим тим, 
що на його поклик-прохання про 
зміни у власному житті надійшла 
відповідь. 

Молодіжний хор з міста Львова 
у складі 30 чоловік приїхали у сели-

ще Великий Бичків, де спільними 
зусиллями із церквою Адвентистів 
сьомого дня села Кобилецька По-
ляна організували та провели бла-
годійний концерт на підтримку сім’ї 
Бевз. Мерія міста сприяла органі-
зації, надавши для цього виступу 
Будинок культури. Дійство відбува-
лось під гаслом «Я - частина чуда!». 
Присутні насолоджувалися співом 
хору, наповнювалися приємними 
враженнями та надихалися на до-
брі справи, до яких нас завжди по-
буджує добрий Господь.

На зібрані добровільні пожер-
твування лікарі та батьки будуть 
повертати маленького Василька до 
вільного від хвороби життя, спов-

неного руху і щастя. А учасники 
хору та служителі церкви вже готу-
ються послужити своїми талантами 
у нових виступах, піднімаючи пра-
пори віри, надії та любові.

Світлана Савіна

“Дружболандія”
Кінця червня з нетерпінням 

очікують багато дітей, адже це час, 
коли проходить табір «Дружболан-
дія». Цього літа 110 дітей віком від 
8 до 10 років змогли стати учас-
никами табору. Хоч і живемо ми 
далеко від моря, але вибрали те-
матику морську. Тому що табір ор-
ганізований з ціллю залучити дітей 
і батьків до організації клубу «Шу-
качі пригод» в громадах.  А море і 
пригоди – нероздільні поняття. Був 
і новенький збудований корабель, 
і дельфіни, і чайки. Весь табір був 

поділений на 11 підрозділів, до 
яких входило по 12 «матросів».

Щодня на ранковому і ве-
чірньому служіннях дітей запрошу-
вали у нові подорожі ведучі Денис 
та Діана. Новий день дарував нову 
мандрівку, а значить, нова біблій-
на історія, події якої  відбували-
ся на воді. Діти мали можливість 
глибше зрозуміти історії про Ноя, 
Йону. Роздумували про життя ри-
балок- учнів, а також про те, як Ісус  
втихомирив бурю. На спеціалізації 
пробували змайструвати і власні 

кораблики. А ранкова рибалка з 
дядею Сашею запам’яталася на-
довго. А ще переправи, а ще скале-
лазення, а ще ігри, а ще кулінарний 
клас. Ну, і щовечора участь команд 
у ляльковому театрі. Море вражень  
і океан позитиву повезли діточки 
додому. А допомогла провести цей 
табір команда молоді у співпраці 
зі старшими наставниками. Нехай 
маяк віри горить в кожному дитя-
чому сердечку.
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Наша історія . . . . . . . . . .
Олександр Антонюк

Історія громади «Ковчег»
Громада Адвентистів сьомого 

дня №2 міста Луцька започаткова-
на після євангельської програми 
доктора богослів’я Вільмара Ган-
залєса з Бразилії, яка проходила 
в нашому місті в кінотеатрі «Про-
мінь» у травні-червні 1993 року. 
На цій програмі вперше зустріли-
ся майбутні члени громади. Після 
програми було охрещено 99 нових 
адвентистів. Перше богослужіння 
наша громада провела 19 червня 
у приміщенні Будинку профспілок. 
Першим пастором був Вільховий 
Руслан Васильович.

Як і кожна нова сім’я, громада 
потребувала власної домівки. І з 
Божою допомогою отримали від 
сільської ради земельну ділянку. А 
восени 1993 року одержали від Пе-
тра Кулика, українця, що проживає 
в Австралії, спонсорську допомогу 
для будівництва Молитовного бу-
динку. Закупили 100 000 цегли та 
пиломатеріали. У 1994 році одер-
жали дозвіл на будівництво, але 

погодження проектної документа-
ції затягнулося ще на рік.

25 чер 1995 року члени грома-
ди на чолі з пастором Вільховим 
провели перше богослужіння на 
місці майбутнього Молитовного 
будинку та розпочали будівництво 
нового Храму молитви. 

Через рік восени 1996 року були 
збудовані стіни та закінчена покрів-
ля. Проте потреби громади зросли, 
і заплановоної площі будинку вже 
не було достатньо. Тому вирішили 
вручну викопати підвал будинку, а 
це 300 м куб. грунту, який вийняли 
наші брати через вікна дому. 

Поки будувався власний Дім 
молитви, громада часто міняла міс-
це проведення богослужінь. 

19 червня - 28 серпня 1993 року 
-  Будинок профспілок

1 вересня 1993 – 25 квітня  1994 
року - Будинок науки і техніки.

1 травня 1994 – 1 вересня 1995 
року -  Комерційний технікум.

8 вересня 1995 – 28 жовтня 
2000 року -  Клуб залізничників.

3 листопада 2000 року прове-
ли перше богослужіння у новозбу-
дованому Молитовному будинку, 
який з легкої руки наших сусідів 
назвали «Ковчег» через його харак-
терну форму. Пізніше цю символіч-
ну назву дали і самій громаді.

18 жовтня 2003 року відбулось 
урочисте посвячення Молитовного 
будинку «Ковчег».

За 25 років у громаді здійсню-
вали служіння 6 пасторів. Кожен з 
них, як справжній «духовний бать-
ко», вклав вагомий внесок у духов-
ний розвиток громади, а також і у 
будівництво спільної «домівки» - 
Молитовного будинку: 

 1993 – 1997 роки -  Вільховий 
Руслан Васильович розпочав будів-
ництво і вклав у нього багато влас-
них сил.

1997 – 2001 роки - Нестерук 
Володимир Олександрович продо-
вжив будівельні роботи і забезпе-
чив можливість збиратися у влас-
ному Молитовному будинку.
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Олександр Антонюк

Історія громади «Ковчег»

2001 – 2004 Московчук Олек-
сандр Григорович практично завер-
шив будівельні роботи і оформив 
держприйомку споруди за 2 тижні.  
Без цього пожежінспекція грозила-
ся закрити Молитовний будинок.

2004 – 2009 роки Опіяр Михай-
ло Михайлович розпочав оформ-
лення документів на приватизацію 
земельної ділянки і оформлення 
документації для будівництва жит-
ла для пастора. За тиждень були 
викопані траншеї і залитий фунда-
мент майбутнього будинку.

2009 – 2011 роки - Рубін Ігор 
Леонідович завершив оформлення 
документації, яка оформлялась 4 
роки. Але не встиг будувати у зв’яз-
ку з обранням на служіння секрета-
рем Західної конференції. 

2011 - 2018 роки - Овчаренко 
Володимир Юрієвич. За його спри-

яння були збудовані стіни першого-
та другого поверхів нової будови, 
перекриття і дах, а також встанов-
лені вікна у прорізи пасторського 
житла.

Добрий вплив цих пасторів та 
духовні наствнови спонукали і де-
яких молодих членів церкви також 
зайнятися духовною роботою.

З числа членів громади 7 братів 
стали пасторами церкви АСД: Дем-
чина Микола, Музичко Святослав, 
Філіпчук Олександр, Власюк Віктор, 
Рябенко Микола, Терещук Андрій, 
Смоляр Олег. 

Сестри громади, що стали дру-
жинами пасторів: Мінько-Мелесь 
Людмила, Мінько-Ярчак Галина, 
Антонюк-Власюк Марія, Бурило-Те-
рещук Оксана, Рябенко Олена, Фі-
ліпчук-Безпалько Людмила  

Євангельські програми, у яких 
брали активну участь члени нашої 
громади:

1995 року за участю лектора 
-благовісника доктора філософії 
Антоніо Артеага.

1998 та 2012 року у Луцьку про-
повідував Вікор Гіл із Канади.

1998 року - ведучий радіопро-
грам Іван Черничко.

З 1999 по 2001 рік - Володимир 
Нестерук.

У вересні 2001 року Джон Віт-
ком із США.

2004 року - Ігор Корещук.
У 2006  у нашій громаді прово-

дила свої семінари Ненсі Ван Пелт.
Від нас відділилися і стали са-

мостійно існувати 2 дочірні грома-
ди: 

1999 року у селі Підгайці та у 
2001 році - громада № 3 у Луцьку.
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