євангельська церква

ФІМІАМ
життя, наповнене змістом

Головне – не мовчати
і не бездіяти!

«Отак ваше світло нехай світить перед людьми,
щоб вони бачили ваші добрі діла,
та прославляли Отця вашого, що на небі»
Євангеліє від Матвія 5:16

Уявіть, що ви купили комп’ютер і працюєте тільки з програмою Microsoft Word… Або що ви
вирощуєте картоплю і готуєте з неї тільки картопляне пюре… Або ж що ви маєте автомобіль і не
їздите на ньому, а лише іноді приходите для того, щоб покрутити кермо і витерти пилюку…
Описані вище приклади, можливо, дещо іронічно ілюструють те, як можна мати усі необхідні
ресурси і не використовувати їх повноцінно, тим самим завдаючи незручностей лише самому
собі. Це порівняння не випадкове – така ситуація часто трапляється і в церквах.
Нещодавно церква «Фіміам» проводила опитування в районі, де вона розташована. Одним
із питань було наступне: «Що, на вашу думку, могли б зробити місцеві церкви для мешканців
свого міста?». Відповіді не вирізнялися різноманітністю. Більшість людей говорила: «Церква
– сама по собі. Це ще ми їй повинні допомагати». На жаль, наше суспільство схильне до таких
переконань.
Друзі, то навіщо ж Бог створив Церкву? І чи може вона впливати на людей, допомагаючи їм?
Напевно, ніхто не заперечуватиме того факту, що деградація суспільства зростає з року в
рік із вражаючою прогресією. Милосердя, доброзичливість, безкорисна допомога стали не
нормою життя, а поодинокими випадками. Байдужість до всіх, окрім самого себе та власного
добробуту, керує переважною більшістю людських сердець. Сумно, але це факт. Проте, паралельно існує ще один факт, який ми, християни, можемо використати на нашу користь – ці самі
люди мають зір та слух. Вони є чутливими до сприйняття інформації. Тому церква має чудову
нагоду закликати, навчати, допомагати та переконувати. Тільки не мовчати! Господь не дає нам
права мовчати!
Бог відкриває безліч можливостей впливу на людей. Яким саме чином це робити – проводячи євангелізаційні табори, надаючи притулок бездомним, викладаючи християнські
семінари, роздаючи матеріальну допомогу нужденним або й усе разом – кожна церква обирає
індивідуально. Головне – робити, не бездіяти. Хто ж, як не ми, християни, можемо якнайкраще
закладати у людях основи моральності та духовності, керуючись Словом Божим? Адже саме
ми маємо Вчителя, Який ніколи не помиляється і буде працювати разом з нами.
Головне – щоб кожен чітко усвідомлював, що це не завдання лише пастора, як лідера церкви. Христос закликав кожного, щоб ми своїми добрими ділами прославляли Отця небесного і
цим самим були світлом нашого Бога.
Також, напевно, кожна віруюча людина, яка читає Біблію, знає історію про доброго самарянина (Луки 10:30-37). Господь вчив нас піклуватися про наших ближніх і любити їх, незалежно
від їхньої вдячності або її відсутності. То хто ж наш ближній: брати і сестри в церкві чи оточуючі
нас люди?
Давайте роздумувати про це і ставати добрими самарянами, про яких говорив Ісус...
Валерія Герасимович

Молитовне служіння

М

Молитва як дихання церкви
В житті християнина поклоніння Богові відіграє дуже
важливу роль, адже Бог створив людину для Своєї слави.
Молитва для церкви – основа її життя, вона як дихання, вона
вище емоцій, музики, пісень та навіть служіння. Молитовне

М

Молитва – частина мого життя
Навчаючись у школі та будучи вже християнкою, я відчувала, що мені чогось не вистачало.
Разом зі мною вчилося ще декілька людей з
нашої церкви, але, на жаль, щирого і простого
спілкування між нами не було. Я розуміла, що
щось потрібно змінювати. Але ЩО саме, не
знала…
Якось одна сестра в церкві висловила думку,
що добре було б у моїй школі організувати
молитовну групку. Спочатку я відмовлялася від
цієї ідеї, думала, що зараз не час... Але Господь
турбував моє серце, і згодом я зрозуміла – це
справді те, що треба! Не чекаючи понеділка,
я підійшла з цією пропозицією до людей, які
навчалися разом зі мною. І через деякий час ми
почали збиратися для ранкової молитви. Так як
для спілкування з Богом не треба визначеного
місця, ми збиралися у коридорах школи.
Кожного дня перед уроками, з понеділка по
суботу, школа наповнювалася нашими молитвами. Моє серце раділо, коли я бачила, що люди
жертвують своїм часом, сном і навіть здоров’ям,
щоб прийти на молитву. Наша групка складалася з 8 чоловік. Ми молилися не лише за особисті
потреби, але й за потреби інших людей, вчителів
та директора, церковні служіння. Я раділа і
славила Бога, коли лунали телефонні дзвінки
від людей з проханням молитися за них… І ми
молилися…

М

Молитва по троє
В Божому Слові ми знаходимо дуже
багато слів про молитву: «Безперестанку
моліться…», «Дякуйте Богу…», «Виявляйте
свої прохання в молитві…». Тому з двома
іншими сестрами ми вирішили об’єднатися
в молитві, щоб підтримувати одна одну
і тих, хто цього потребує. Молитва – це
велика сила, тому ми приносимо до Бога
потреби наших церков і наші особисті,
потреби людей, які ще не прийняли Ісуса
як свого особистого Спасителя, потреби
братів та сестер, яким потрібна молитовна
підтримка. Щосуботи ми збираємося для
того, аби спільно звертатися до Бога. Дуже
радісно бачити відповіді на прохання та переживати благословення Божі. Навіть коли
відповідь Господа «ні», все одно дякуєш
і радієш, бо розумієш, що ти – в центрі
Божої волі, а там – безпечно.
Яна Цикалюк

служіння є фундаментом церкви «Фіміам», адже це – радість
спілкування з Господом.
На сьогоднішній день в церкві «Фіміам» заохочується
утворення молитовних груп, роздаються молитовні листки
різних служінь, організовуються вечори молитви та регулярного служіння постом. Також відбуваються загальноцерковні
молитви служителів та молитви штатних працівників.

Через деякий час Бог сказав мені: «Настя, тепер час йти до царя (тобто до директора школи)
і розповісти про молитовне служіння саме в його
школі!». Я, як Мойсей, відмовлялася і говорила:
«Тільки не я!». Але Господь наполягав на Своєму
і постійно нагадував мені про це… Зрозумівши,
що я повинна бути інструментом в Божих руках,
я підкорилася. Це було нелегко і, здавалося,
неможливо. Але з Богом все можливо! Настав
час розмови з «царем»… З величезним переживанням, тремтінням і молитвою я все-таки пішла
і… була дуже вражена цією розмовою. Директор
сказав одну фразу, від якої я мало не заплакала:
«Настя, я готовий будь-яким чином підтримувати
вашу молитву і робити все можливе, щоб вона
не занепала!» Невже він міг таке сказати???...
Я впевнена в тому, що ще з початку утворення
групки Бог готував серце директора до цієї розмови, адже «…Він Господь над панами та Цар над
царями» (Об’явлення 17:14).
Підходив до кінця навчальний рік, і я
закінчувала одинадцятий клас. Виникало
питання – чи буде продовжуватися це служіння
і наступного року? Я молилася протягом всього
літа за те, щоб Бог підготував і послав людину,
яка б взяла на себе відповідальність за це. І Господь мені ще і ще раз показав, що Його робота
марною не буває і так просто не зникає. На моє
здивування, Бог спонукав серце тієї людини, від
якої я цього зовсім не очікувала. І ця сестра продовжила молитовне служіння в школі.

М

Молитва в університеті
Наша молитовна групка утворилася два
роки тому, коли декілька не підготовлених
до пар студентів вирішили помолитися, щоб
навчання пройшло спокійно і щоб їх не запитали той матеріал, який вони не вивчили. Так
і сталося. Ніхто з викладачів не помітив їхню
непідготовленість. Це було чимось неймовірним,
адже на нашому факультеті ми навчаємося по
підгрупах, які нараховують 10-14 студентів і за
1 годину 20 хвилин викладач може викликати
відповідати кожного по декілька разів. От у такій
ситуації і виникло бажання кожен день молитися
в університеті, просити в Бога про наше навчання
і дякувати за благословення.
Як бачите, все починалося з власної вигоди.
Через деякий час нас було 6 дівчат і лише одна
була членом церкви та мала близькі особисті
взаємини з Богом, а решта були люди, які або
недавно покаялися, або покаялися давно, але
відійшли від Бога.
Проте з часом Бог почав торкатися наших
сердець. Одного разу хтось із групки приніс
усім дівчатам диски з проповідями. Там була
проповідь про молитву… Під час її прослуховування особисто мені здавалося, що Бог до мене
просто кричить, а не говорить, адже кожне слово
було про мене. Після цього я цілу ніч не спала,
мені було настільки соромно! Я хотіла заховатися
від Бога, адже розуміла, що просто використовувала Його, просячи щось і не дякуючи навіть
за це. Цю проповідь з часом прослухали всі, і ми
вирішили бути фіміамом для нашого Спасителя
там, де навчаємося. Розпочали все з того, що
стали будити один одного вранці, щоб читати
Біблію і молитися. Також ми збиралися після пар,

Зараз я розумію, чому Бог утворив молитовне служіння саме в школі. Є, як мінімум, три
причини, які це все пояснюють:
1.Спільність (як я вже зазначала, в школі
не лише я була християнкою, але простого і
щирого спілкування між нами не було. А Бог нас
об’єднав. Молячись за різні потреби, ділячись
благословеннями і просто спілкуючись, ми здружилися. І стали справжньою сім’єю).
2.Євангелизм (інші учні і вчителі бачили, що
ми молимося і неодноразово слухали наші молитви – тим самим ми свідкували їм про Христа).
3.Самодисципліна (це служіння навчило нас, а, насамперед, мене, з самого ранку
приділяти час для спілкування з Богом. Адже
Христос казав: «Бо де двоє чи троє в Ім’я Моє
зібрані, там Я серед них» (Матвія 18:20).
На той час молитовне служіння було для
мене лише служінням, але зараз це – частина мого життя, без якої не може розпочатися
кожен мій день. Бог
показав мені величезну цінність молитви.
Адже молитва – це
лінія прямого зв’язку з
небесами.
Тому не нехтуйте
спілкуванням з Богом і
намагайтеся присвячувати якомога більше
часу для молитви!
Настя Жовкла
розповідали благословення, молилися одна за
одну.
Згодом до нас прийшла невіруюча дівчинка,
якій було соромно молитися вголос перед усіма,
тому з нею хтось молився окремо. Через деякий
час вона покаялася і зараз є студентом не тільки
Волинського Національного Університету, а й навчального курсу «Серія 2:7» у нашій церкві.
Також змінилося і те, що ми почали відкрито
говорити про Бога іншим і не соромитися того,
що ми – християни. На нашому факультеті є
таке поняття, як «індивідуальна робота» - це
коли кожному індивідуально потрібно прочитати 400 сторінок англійською мовою, а в
кінці семестру розповісти викладачеві, про що
прочитана книга. Ми почали читати книги про
Бога і, якщо спочатку читали щось художнє, то
зараз читаємо щось збудовуюче. Якщо раніше
на запитання одногрупників про те, куди йдемо,
ми відповідали, що у справах, то зараз усі знають, що ми йдемо молитися. Також я не забуду
момент, коли до мене підійшла одногрупниця і
попросила за неї помолитися. Вірю, що незабаром вона сама молитиметься до Бога!
Зараз наша молитовна групка нараховує 12
дівчат, восьмеро з яких є вже членами церкви. Дві
дівчини, які ще не знайшли церковної сім’ї, навчаються в нашій школі «Антіохія», відвідують домашні
групи та молодіжні зустрічі на «51 паралелі».
Вдячна Богу за те, що Він є Той Бог, Який дає шанс
виправитися, Який благословляє у випробуваннях, до Якого можна звернутися всюди, де ми є,
і в будь-яку хвилину, Який відповідає на молитви,
Який використовує Своїх дітей у житті людей, що
не пізнали Його, Який любить нас Своєю досконалою і святою любов’ю!
Аліна Рожнюк

Чи задавалися Ви коли-небудь питанням: «Що я вважаю
найбільшою втратою у своєму житті?». Подумайте. Звичайно,
відповіді будуть найрізноманітнішими…
А як щодо часу, прожитого даремно, не використаного для Божих
цілей? Що є дорогоціннішим за час? Відповідь одна – вміння правильно його спланувати та використати.
З листопада місяця 2010 року в церкві «Фіміам» розпочався проект
«Живи по волі Божій». Проект започатковано для того, щоб сприяти духовному росту церкви в цілому і кожного члена зокрема.

Проект передбачає:
• Регулярне ведення щоденника, який розроблено спеціально для
цього проекту кожному члену церкви. У щоденнику відведене місце
для записів думок, які посилатиме Господь як під час дослідження
Писання, так і протягом усього дня. Також на кожній сторінці є місце
і для ділового щоденника, де можна робити особисті записи та
планувати робочий день. Пропонується використовувати щоденник
на домашніх групах та недільних богослужіннях, занотовувати почуту
інформацію та зроблені висновки.
• Читання Біблії за вказаним графіком. Розроблено календар читання
Біблії на рік, згідно якого церква досліджуватиме всі події, описані у
Слові Божому у хронологічному порядку. В щоденнику зазначаються
розділи для читання на кожен день.
• Тематичні проповіді. Кожного тижня розглядатиметься одна широка тема на богослужіннях, домашніх групах, на зустрічах дитячого та
підліткового служінь, y молодіжному клубі під різними кутами зору та
за різною методикою. В щоденнику зазначається саме ця тема.
• Піст та молитва. У щоденнику відведена сторінка для записів особистих молитовних потреб та відповідей на молитви. Також заданий
напрямок молитви церкви на кожен день, який змінюватиметься
щодня протягом тижня (наприклад, щонеділі – за богослужіння,
щопонеділка – за Україну та владу тощо). Кожна друга середа місяця
присвячена загально церковному посту та молитві. Тематика посту
оголошується під час недільних богослужінь.
• Знайомство. Майже щодня на сторінках щоденника зображені
фото, вказані імена та прізвища тих членів церкви, у кого день народження. Це для того, щоб краще познайомитися зі всіма членами
церкви і, головне, помолитися за цю людину.
Завдяки проекту «Живи по волі Божій» кожен зможе
досягнути більшої відповідальності у сфері лідерства:
планувати свій робочий день, приділяючи належну увагу
особистому спілкуванню з Богом, служінню і власним
потребам. Крім того, духовне життя стане насиченим,
цікавим та послідовним.
Маємо бажання і надалі впроваджувати подібні проекти,
які б сприяли спільності, єдності і духовному росту церкви.
Валерія Герасимович

« ... щоб решту часу в тілі жити вже
не для пожадливостей людських, а для Божої волі.»
1 Петра 4:2

«Завдяки щоденнику я почала
досліджувати події, які описуються в
Біблії, в хронологічному порядку. Раніше
я навіть на таке уваги не звертала! Крім
того, щоденник стимулює кожного дня читати Слово Боже та записувати думки, які
посилає мені Господь. Щире побажання
всім: читайте Біблію, ведіть щоденник та
шукайте Царства Божого, а не свого!»
Наталя Савчук

«Мене щоденник спонукає до систематичного вивчення Біблії – читати
Слово Боже кожного дня. А ще, коли
я читаю місця з Писання і розумію, що
ці ж розділи читає також вся церква, –
відчувається надзвичайна спільність і
єдність з моєю духовною сім’єю.»
Сергій Шурма

«У всіх, хто веде щоденник, є чудова нагода перебувати в єдності з церквою, регулярно та послідовно досліджуючи Слово
Боже. Зазвичай, у людей виникають
запитання щодо прочитаного, обговорити
які можна на домашніх групах та на курсах
навчання, які проходять у церкві. Оскільки
вся церква читає одне й те ж – всі знатимуть, про що йдеться. Дуже хотілося б, щоб кожного року
наша церква здійснювала такі ж проекти.»
Юрій Михальчук

«Щоденник допомагає впорядкувати
і дисциплінувати моє ходження перед
Богом, також приділяти належну увагу і
сім’ї, і особистим потребам, і духовному
життю. Крім того, він економить місце в
сумці – не треба носити записники, ділові
щоденники та молитовні листки.»
Юрій Карплюк

«Завдяки тому, що я читаю Біблію в
хронологічному порядку за вказаною в щоденнику схемою, я почала більш ретельно
досліджувати Старий Заповіт. Мені це дуже
цікаво. Крім того, щоденник дисциплінує!
Я стала вивчати більше віршів з Писання
та намагаюся застосовувати їх при кожній
нагоді у повсякденному житті.»
Світлана Барабошко

«Оскільки зараз я проходжу реабілітацію
на центрі, то придбати щоденник за
власні кошти не мала можливості. Тому,
коли їх принесли нам у подарунок, це
було справді великим благословенням для всіх дівчат! Насправді, щоденник – дуже корисна річ. Мені дуже
подобається, що в ньому вказані імена
іменинників. Ми з дівчатами на центрі кожного дня молимося за цих людей та навіть купуємо в подарунок календарики. Також дуже добре, що вказані номери телефонів
братів та сестер – якщо хтось потребує підтримки, ми
телефонуємо і підбадьорюємо цих людей.»
Наталя Скубій

Служіння залежним людям
У 2000 році у церкві «Фіміам» було започатковане
служіння для нарко- та алкозалежних людей, а
зокрема чоловіче відділення реабілітаційного центру
«Переображення». Через 2 роки почало діяти також і жіноче
відділення. За всі роки праці близько 30 жінок і 150 чоловіків
успішно пройшли реабілітацію і стали членами нашої або
інших євангельських церков.
Колишніми залежними, а на сьогоднішній день членами
церкви, проводиться робота в наркодиспансері та в місцях
позбавлення волі – там вони проповідують Євангеліє і
розповідають про свій шлях до Бога - як Господь звільнив
їх від залежностей, дарувавши нове життя. Дуже багато
дівчат та юнаків приходять на реабілітацію саме завдяки
тому, що, перебуваючи в наркодиспансері на лікуванні чи
бувши ув’язненими, вони чують про звільнення та бачать
щасливими людей, з якими раніше вживали наркотики.
З 2007 року церквою «Фіміам» здійснюється робота з
ВІЛ-інфікованими. Їм надається фізична, матеріальна та
духовна підтримка, а також фінансова допомога у лікуванні
та здачі аналізів для виявлення ВІЛ-інфекції.
Звичайно, проводити таку працю не легко, оскільки
служити на центрі реабілітації - означає вміти навчати
людей жити по-новому, по-християнськи, знаходячи
особливий підхід до кожного. Нерідко трапляються
різні складні ситуації: проблеми реабілітантів з
правоохоронними органами, конфлікти у стосунках,
виникають труднощі з приміщенням – не вистачає місць,
щоб брати нових людей на реабілітацію, постає питання
оплати… Проте, служителі щиро вірять, що роблять цю
справу для Господа і Він проведе їх у всіх випробуваннях!

Не бійся бути іншим…
Віталік: Я, бувши залежним від
наркотиків, вважав, що зможу
перестати колотися лише тоді, коли
поїду з рідного міста, де більшість
моїх друзів – наркомани. І я поїхав
у Росію, в Тамбовську область.
Там ми з Мариною і зустрілися.
Вона приїхала зі своїм хлопцем
на заробітки - хотіли назбирати
грошей на весілля. Та коли ми
познайомилися, то зрозуміли,
що створені один для одного. Ми
повернулися в Молодогвардійськ
і почали думати про одруження.
Я відразу розповів Марині, що
маю проблеми з наркотиками. Та
це не стало для неї перешкодою.
А згодом у неї самої з’явилося
бажання спробувати. Я її намагався
відмовити, переконував, що це
небезпечно. Але вона відповідала,
що це буде лише один раз. Так всі
говорять… Потім ми одружилися.
А наркотик став ще одним членом
нашої сім’ї.
Марина: Продовжуючи колотися
вже тривалий час, я зрозуміла,
що залежна. Намагаючись
звільнитися, вирішила лікуватися
в наркодиспансері. Допомогло
це, щоправда, не надовго. Ми
думали, що, можливо, з появою
дитини щось зміниться… І згодом
я завагітніла. В період вагітності

я не кололася, боячись, що
це нашкодить дитині. А коли
народилася Юля, перший її
день народження ми відзначили
черговою дозою. Оскільки на
роботі я не працювала, а гроші були
потрібні – ми продавали наркотики.
Це продовжувалося близько 4-х
років, і не знаю, скільки б ще
тривало, якби не мій арешт…
Віталік: Я був вдома і чекав, коли
повернеться дружина. Вже почав
нервувати, оскільки вона була
відсутня тривалий час. Прийшла
Марина і сказала, що її арештували
і випустили тільки під підписку про
невиїзд. Буде суд. Це вже був її
другий арешт, тому я знав, що суд
не передбачав нічого доброго.
Марина: Пам’ятаю день суду…
Туди ми поїхали разом з чоловіком.
Я була впевнена, що так само
разом ми повернемося додому.
Та пролунав вирок: «П’ять років
позбавлення волі!». Я просто
не могла в це повірити! В голові
промайнуло: «Я не можу поїхати
в тюрму, це не для мене! Я люблю
життя, а не грати!». До останнього
я сподівалася, що має статися
чудо і мене відпустять. Дивилася
на Віталіка, і в мене не було ні слів,
ні сліз… Я просто мовчала... Мене

привезли в КПУ, а згодом перевели
в луганську тюрму. Я просиділа рік
у брудній, переповненій камері.
Через деякий час я дізналася, що
свекруха забрала нашу доньку Юлю
до себе і що Віталік кудись поїхав.
У кого я не запитувала – ніхто не
знав, куди саме. Я подумала, що
втратила і чоловіка, і доньку…
Віталік: Після арешту Марини
я ще деякий час продовжував
колотися, поки одного разу від
віруючих людей не дізнався, що
є реабілітаційний центр, де люди
звільняються від залежностей. Я
подумав, що, оскільки втрачати
мені все одно немає чого, то
можна спробувати. І поїхав у
Луцьк на реабілітацію. Чесно
кажучи, спочатку налаштований
я був досить скептично. Але
коли приїхав, побачив знайомих
людей з мого міста. Вони були
сповнені радості і бажання жити.
«Якщо вони так змінилися, то
чому те саме не може відбутися зі
мною?», - думав я. Через два місяці
перебування на центрі я покаявся.
Чітко усвідомлюючи, що Бог діє в
моєму житті і що тільки Він сильний
звільнити від будь-якої залежності,
я вирішив розповісти про це моїй
дружині. І написав їй про це у листі.

Марина: На побачення до мене
приїжджала тільки мама. Та я весь
час чекала Віталіка. І одного разу
мама привезла мені лист, де він
писав про те, як добре жити з Богом,
що Господь може змінити все наше
життя. Пам’ятаю, я тоді розізлилася,
розплакалася і порвала той лист.
Думала: «Йому там добре, а мене тут
клопи з’їдають заживо! Я рік вже не
бачу ні трави, ні дерев! Бліда, вагою
46 кг, зла на весь світ! А ти мені тут
про якогось Бога розповідаєш!»…
Потім мене перевели в
найстрашнішу колонію в області, де
засуджених стригли та калічили без
причини, просто так. А ще там не
було води. Привозили її машинами,
брудну, напевно, з якихось рік чи
озер. Був ліміт на воду – видавали по
1 літру в день. Хочеш – пий, хочеш
– мийся. Ми купляли воду один
в одного. Коли йшов дощ – було
справжнє свято. Ми виставляли
миски і збирали дощову воду, щоб
потім можна було прати. Взагалі
неможливо передати словами все,
що довелося там пережити...
Через деякий час до мене на
побачення приїхав Віталік з донькою.
Тоді я вперше побачила у своєму
чоловікові живого Бога. Я уважно
придивлялася до його поведінки –
не курить, не матюкається, до мене
такий уважний та розуміючий. І ще
він сказав, що читає Біблію…
Віталік: Я дуже чекав на побачення
з дружиною, яке мало тривати аж
3 дні, але навіть і не думав, що це
побачення стане для мене справжнім
випробуванням…Я привіз Марині
деякі продукти, і, коли їх перевіряли
(якщо привозиш передачу, то такий
процес у тюрмі обов’язковий),
пакети з соком відставили в
сторону… А наступного дня до нас
у кімнату ввірвалися оперативники
і звинуватили мене в тому, що я у

сік підмішав наркотик. Я їм казав,
що я – віруюча людина і такі речі
для мене – просто не прийнятні,
та вони наполягали на своєму.
Мене арештували. Пам’ятаю, мені
пропонували, як доказ того, що сік
чистий, напоїти ним нашу доньку
Юлю. Щоправда, я побоявся…
Подумав, хто знає, що вони туди
можуть підсипати…
Марина: До мене оперативники
прийшли з пропозицією: «Якщо
сік насправді чистий, дай його
випити своїй Юлі…». І я погодилася.
Знаючи, який спосіб життя веде мій
чоловік, я твердо вірила, що в тому
сокові нічого немає. Через 10 днів
експертиза надіслала результат,
що сік справді чистий. Віталіка
відпустили. Зараз я розумію, що так
Бог перевіряв його віру. А я через
це випробування почала молитися і
ходити на зустрічі до віруючих.
Віталік: Я продовжував молитися
за Марину і просив Господа, щоб Він
почав діяти у її житті.
Марина: У мене була вода, цигарки,
чай, цукерки – на світський погляд,
все для «щасливого» життя в колонії.
Та щось всередині мене ніби казало,
що таке життя – не для мене і мені
треба зовсім інше. Напевно, саме
тому всі були просто вражені, коли
дізналися, що я хочу охреститися…
Пам’ятаю день мого хрещення…
всі сміялися наді мною, а ті, кого я
вважала за друзів, просто мовчали…
В місцях позбавлення волі фізична
праця – обов’язкова. Я на той час
працювала у їдальні, була поваром
дієти. У мене було все – вершкове
масло, сир, сметана, печиво. І я
почувалася ніби вищою від інших.
Серце наповнювали зверхність та
гордість. Та Дух Святий не давав мені
спокою! І одного дня я запитала в

Бога: «Господи, що Ти хочеш, щоб я
робила?». І Бог відповів мені через
Писання. Я читала про те, як Ісус мив
ноги Своїм учням, і зрозуміла, що я
так само маю ставати нижчою, щоб
давати місце Богу рости в мені. Я
пішла на мийку. Всі знову ж таки була
здивовані, адже це – найбрудніше
місце: помиї, брудний посуд,
недоїдки, важкі балії з водою треба
носити… Мені було байдуже. Проте,
до мене стали тягнутися інші дівчата –
їм було цікаво, що керує мною. Таким
чином я мала нагоду ще засудженою
розповідати людям про Бога.
Віталік: Я знав, що для Бога немає
неможливої жодної речі. Тому,
усвідомлюючи, що дружині треба
відбувати термін покарання ще
не один рік, я почав молитися за
її дострокове звільнення, звісно,
якщо Господь забажає цього.
Порадившись з компетентними
людьми і за допомогою наших
пасторів, загальними зусиллями ми
склали прохання про помилування на
ім’я президента.
Марина: Мене викликав черговий
колонії і сказав, що відповідь на
помилування – позитивна. У мене
було дві години, щоб зібратися. Не
можу навіть описати словами, які
емоції сповняли тоді моє серце! Я
просто кричала: «Це – Бог! Невже ви
не бачите Його величі і милості?».
Новий рік ми зустріли разом – я,
мій чоловік і наша Юлечка. Згодом
я приїхала в Луцьк на реабілітацію.
Ми забрали доньку і залишилися
тут жити, завдяки Господу. Ми
з чоловіком є членами церкви
«Фіміам». Бог дивним чином змінив
все моє життя. Для мене справжнє
щастя – це стояти сім’єю на колінах
в молитві і знати, що ми – обрані і
спасенні люди!
Марина та Віталій Котлярови

Страх перед чимось новим дуже часто обмежує наші можливості, закладені Богом від природи, паралізує наші дії
і не дозволяє бути відкритими до змін, яких так потребують наші серця! Дуже часто ми боїмося зробити перший
крок, піти проти загальноприйнятих світських норм. Ми боїмося «ставати віруючими», оскільки нам просто страшно
вирізнятися… На щастя, історія цієї сім’ї склалася по-іншому. Нерідко від пересічних жителів нашого міста можна
почути слова, що «Фіміам» – це церква для наркоманів і алкоголіків. І слава Богу! Бо хіба ж це не Боже благословення,
коли люди з покаліченими долями, з поламаними життями і розбитими сім’ями, люди, які вже не подавали ніякої
надії на перспективне майбутнє, які заживо ховали себе і яких наше «гуманне» суспільство просто не приймало… такі
люди переобразилися. Бог змінює мислення, розставляє правильно пріоритети, формує нову систему цінностей і, як
наслідок, – зцілені серця і відновлені життя. Головна і єдина умова – повірити, що лише Ісус Христос здатен зробити ці
неймовірні речі. Просто неможливо залишитися байдужим, коли дивишся на таку надзвичайну Божу роботу!
Валерія Герасимович

Молодіжне служіння
5•1•п•а•р•а•л•е•л•ь

Увага! Це модно!
Сезон зима-літо 2010-2011
Молодіжне служіння у церкві «Фіміам» існує стільки, скільки і сама церква, адже вона
утворилася на основі молодіжного клубу. Це служіння має назву - «51 паралель». Напевно,
відразу виникає питання: «Чому така дивна назва?» Все дуже просто. Місто Луцьк, де ми
мешкаємо, розташоване саме на цій географічній широті – на 51-й паралелі. І тому мета
служіння – досягати молодь нашого міста (нашої паралелі) Словом Божим для Христа.
Хоча надворі – зима і, можливо, у вас за вікном іде сніжок, проте, ми будемо згадувати
літо…
На березі чудового озера, яке знаходиться недалеко від нашого міста, починаючи
з червня місяця і впродовж усього літа, можна побачити невеличке табірне містечко,
розташоване на галявині посеред лісу. Гомін тут не припиняється з раннього ранку аж
до пізнього вечора… З найбільшого намету, де знаходиться кухня, доноситься смачний
аромат обіду… Лунає гарна музика… Хтось плаває на човні, хтось рибалить, хлопці грають
у волейбол, дівчата щось там майструють з камінців та бусинок … Ви вже здогадалися?
Так, я хочу розповісти вам про літні молодіжні табори.
Час проведення таборів для церкви «Фіміам» є справді благословенним. Вся
церква оживає, як мурашник: ми готуємо меню, інвентар, програму, ігри, розробляємо
курс, домовляємося за транспорт, шукаємо територію… і все це заради однієї, але
найважливішої місії – здобути молодь для Царства Божого. Ми запрошуємо юнаків та
дівчат на вулицях, в школах після профілактичних уроків, в університетах, після футболу,
який ми граємо з ними, в молодіжному християнському клубі... Віруюча молодь запрошує
своїх невіруючих друзів.
Щоліта близько 50 молодих людей (адже саме на стільки місць розраховане наметове
містечко) завдяки відпочинку у таборі мають можливість почути Євангеліє і прийняти
найважливіше рішення у своєму житті.
Запитаєте: «Чому табори?».
На це є вагомі і переконливі причини:
• Навіть якби невіруюча молодь і
приходила на богослужіння в церкву
регулярно впродовж року, то це б було
96 годин на рік (48 тижнів х 2 години = 96
годин на рік). А в таборі молодь проводить
разом 112 годин у християнській
спільності за один тиждень;
• В таборі будуються дружні та близькі
відносини з молоддю завдяки сімейній
атмосфері простоти, любові та прийняття;
• Чудова нагода показати для невіруючої
молоді практичне християнське життя в
різноманітних обставинах;
• Коли з молоддю побудовані дружні
відносини, їхні серця відкриті до прийняття
Євангелія – покаяння;
• Продовження післятабірної праці у
молодіжному клубі, на домашніх групах...
• Для мене особисто – залучення до
практичного та ефективного служіння, яке
запалює до особистого свідчення. Серце
сповнюється радістю, коли бачу, як життя
молоді з кожним днем змінюється, а в їхніх
серцях народжується жива віра.
Програма табору готується заздалегідь
і є досить цікавою та насиченою.
Ми намагаємося приділяти належну
увагу активному фізичному відпочинку –
ранок починається з зарядки, протягом

дня ми маємо багато спортивних ігор
та використовуємо озеро з прогрітою
сонцем водичкою за його безпосереднім
призначенням. Не меншої уваги заслуговує
і духовна частина – двічі на день ми
збираємося разом для роздумів над
актуальними для сучасності темами,
згідно Слова Божого, також кожного разу
запрошуємо поділитися думками з Писання
цікавого гостя. Ввечері – спілкування, пісні
та конкурси навколо вогнища.
Найбільший акцент табору ставиться
на особисті стосунки, тому що проповіді
молодь може забути вже за тиждень, імена
табірних друзів – через півроку, але дружню
атмосферу вони не забудуть ніколи! Вони
до кінця життя будуть пам’ятати, що там їм
було добре, їх прийняли такими, які вони
є. Ми не можемо конкурувати зі світом в
шоу-програмах, концертах тощо… Але в нас
є щось набагато сильніше… у нас є любов
Христа і Його прийняття кожного. Адже по
цьому пізнають всі, що ми – учні Ісуса, і це є
великим свідченням.
З Божого благословення, щороку наша
церква росте на 5-10 молодих людей, які
приходять до Христа саме через молодіжні
табори. До речі, я сам є частково плодом
табірного служіння. Після молодіжного
табору я прийняв остаточне і тверде рішення
бути учнем Христа і слідувати за Ним.

Сьогодні стрімко змінюється молодіжна культура, одна течія змінює іншу,
змінюються музичні смаки, модний одяг, зачіски… Методи, які церква використовує
сьогодні для досягнення молодого покоління, також через декілька років можуть
втратити свою актуальність. Але головне – щоб не змінилося наше ставлення до
Біблійної основи, повелінь і цілей. Тому любіть молодь! І вибирайте ті програми та
методи, які допоможуть вам у культурі вашої місцевості і церкви побудувати близькі
і дружні відносини, щоб передати їм найцінніше – Євангеліє Ісуса Христа.
Молодіжний пастор Олександр Ткачук

Церква «Фіміам» проводить
літні табори, тривалістю 3-7
днів, вже впродовж 13 років,
починаючи з 1997. Ці табори були
і лишаються євангелізаційними.
Окрім молодіжного табору,
ми проводимо табори для
неповносправних дітей та
дорослих, для сімей, для чоловіків,
для підлітків. І в кожному таборі
були люди, які прийняли Євангеліє
і довірили своє життя Ісусу, а це є
найбільшим благословенням для
служителів церкви!

Підліткове Служіння
Підлітковий вік – дуже складний період
у житті практично кожної людини.
Дитинство закінчується, і все, що
раніше здавалося таким простим і
зрозумілим, чомусь ускладнюється.
Часто цього не можуть зрозуміти ні
самі підлітки, ні їхні рідні. Я особисто в
такому віці прийняла Христа і прикладом у цьому для мене стали друзі, які
вирішили присвятити своє життя Богу
дещо раніше. Я дуже вдячна Господу
за те, що Він знайшов мене у віці 13
років і зберіг від усього, що пропонував
світ… У церквах часто буває так, що поособливому там займаються з дітками,
молоді теж приділяється належна
увага, а от підлітки якось випадають із
поля зору. А в цьому віці їм так важливо, щоб на них звернули увагу, щоб з
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ними товаришували, одним словом,
мали спілкування. І якщо церква забуде про таких підростаючих юнаків і
дівчат, то вони шукатимуть підтримки в
іншому місці, яке зазвичай не пропонує
нічого доброго ні для їхнього життя
на землі, ні для вічності. Тому в нашій
церкві довго молилися про підліткове
служіння – і Бог дав відповідь: знайшлася відповідальна людина, утворилася команда, знайшлися програми,
за допомогою яких уже протягом 3
років ефективно досягаються підлітки
нашого району. Таким чином, вдалося
побудувати ефективний місток з дитячого в молодіжне служіння під назвою,
яка кидає виклик, – „Скеля”.
Оксана Миронюк
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Дитяче служіння
Дитяче служіння церкви «Фіміам»
розпочалося більше 15 років тому з
невеликої кількості діток у недільній
школі. Боже благословення можна
бачити у тому, що це служіння
продовжується і зростає, адже Сам
Христос сказав: «Пустіть дітей, щоб
до Мене приходили, і не забороняйте
їм, бо таких Царство Боже» (Луки
18:16). На даний момент в церкві
для дітей шкільного віку діє дитячий
клуб «Смайлик», який запрошує

хлопчиків та дівчаток 6-11 років. На
зустрічах «Смайлика» завжди цікаво
та весело! Служителі, намагаючись
під час кожної зустрічі створити
невимушену атмосферу спілкування,
стають для дітей справжніми друзями!
На біблійних уроках, які проходять
з використанням ілюстрацій,
різноманітних малюнків та наочностей,
вчителі розповідають нові історії з
Писання та пояснюють, як практично
можна застосовувати біблійні істини…

Я знайшла
СПРАВЖНЬОГО Друга!

Мрія вчителів дитячого клубу – щоб
кожна дитина у своєму житті могла
пізнати Того, про Кого вона слухає
на заняттях, про Кого співає пісні, –
Творця усього Всесвіту. І як приємно
бачити плоди свого служіння у житті
тих молодих людей,
які раніше відвідували
недільну школу, а
зараз віддано служать
Богові своїми дарами і
талантами!

Раніше церква «Фіміам» орендувала приміщення в гуртожитку, там проводилися богослужіння і
там само проходили заняття недільної школи. Я проживаю в цьому ж гуртожитку. Одного разу після
прогулянки з друзями мені не було чим зайнятися. Я побачила, що інші діти кудись направляються.
Пішовши з ними, я потрапила в недільну школу, яку і почала відвідувати. Мені було цікаво ходити
на заняття, тому відвідувала їх регулярно протягом декількох років. Але одного разу моя найкраща
подруга поставила мені умову: або недільна школа, або вона. Я, звісно ж, вибрала подругу, тим
самим віддалившись від церкви. Та прийшов момент, коли ми з нею посварилися, і я залишилася
одна… Так знову почала відвідувати церкву «Фіміам», але тоді мене вже запросили на підлітковий
клуб «Скеля», де Бог став стукати у моє серце. І в підлітковому таборі у 2009 році я покаялася… Тепер
я допомагаю у служінні підліткам, щоб і вони, як і я, могли пізнати Христа і віддати Йому своє життя!
Інна Шумик

Дитячий
вік – це такий
період, що кожна
дитина хоче мати
справжніх друзів.
У мене їх ніколи
не було. Так
складалося, що
коли я була малою,
то тато з мамою
більшу частину
свого часу проводили на роботі, - я ж
залишалася вдома сама. Ця самотність
мене дуже гнітила. Мені хотілося мати
хоча б одного справжнього друга,
який міг би вислухати, підказати, коли
треба, допомогти, заступитися за мене
у потрібну хвилину. Замість цього було

одне розчарування і відчай у моєму
дитячому серці. І, напевно, ніколи
б я не могла подумати, що прийде
час – і я знайду не земного друга, а
НЕБЕСНОГО…
Сусідка не раз запрошувала мене
у недільну школу церкви «Фіміам», яку
вона сама відвідувала, але я постійно
відмовлялася, знаходячи для цього
якісь причини. Одного разу я все-таки
погодилася. Коли ми прийшли туди, я
була дуже здивована, адже там було
все не так, як у православній церкві,
яку я раніше відвідувала: це був просто
зал у гуртожитку, там не було ні свічок,
ні ікон. Спочатку я не дуже розуміла,
що відбувалося навколо (адже
присутні могли вільно спілкуватися,
сміятися), але я усвідомила, що
ніколи раніше ні з ким не мала такого
щирого спілкування. З часом я
зрозуміла, що ці люди від усього серця

поклоняються Богу, люблять Його.
Дітям на заняттях недільної школи
не було сумно: вони раділи, граючи
цікаві ігри, читаючи Біблію і вивчаючи
біблійні історії, прославляючи Бога
співом, спілкуючись і навчаючись
молитися. Я бачила переміни в житті
моїх ровесників і зрозуміла, що тут
можу знайти справжнього Друга – Ісуса
Христа, Який знає все моє серце,
всі болі і переживання, Який вміє
вислухати і потішити. Від того часу я
вирішила віддати такому Богу все своє
життя, бо з Ним воно набуло змісту!
Моя мама від початку мого
відвідування недільної школи церкви
«Фіміам» була не дуже цим задоволена,
але з часом і вона, прийшовши на
богослужіння, теж прийняла Христа
своїм Господом і живе з Ним, за що я
дуже вдячна Богу! 		
Оксана Вегера

Сімейне служіння

Маленька школа «Зірочка»
Служу діткам,
як і раніше служили мені
Одного разу я побачила, як мій однокласник в школі
читав Біблію. Мені стало цікаво, що ж це таке? Щоб я
могла дізнатися про цю книгу більше, він запросив мене
в недільну школу, яку відвідував сам, - це було в церкві
«Фіміам». Звісно, мені там дуже сподобалося, тому я
почала щонеділі відвідувати зустрічі, не пропускала майже
ніколи, навіть коли хворіла, вчила напам’ять вірші з Біблії.
Це відбувалося протягом декількох років, доки навчання в
недільній школі не підійшло до свого логічного закінчення.
Мені тоді було 12 років. Так як підліткового клубу в той час
ще не було, я практично перестала відвідувати церкву…
Але я живу в районі, де розташований «Фіміам», тому часто
зустрічала людей з церкви, які знову і знову запрошували
мене на богослужіння. В моїх спогадах постійно з’являлися
картини з тих зустрічей у недільній школі, я знала багато
істин з Писання, зокрема знала, що спасіння можу
отримати даремно, а не за добрі діла – але не робила ніяких
кроків, щоб зблизитися з Богом… Важливим фактором для
мене було спілкування з людьми в церкві, яких я знала і які
пам’ятали про мене. А крок примирення зі своїм Творцем я
зробила в молодіжному таборі у 2007 році…
Коли ж постало питання мого служіння в церкві, то я не
вагаючись вибрала служіння діткам. Це була моя мрія ще
з того часу, коли я відвідувала недільну школу, і от зараз
вона здійснилася, за що я вдячна Богу! Радію тим, що можу
послужити Господу, розповідаючи діткам про Нього, щоб
вони, коли виростуть, вибрали життя, яким би прославляли
свого Творця!
Настя Жовкла

Уже протягом чотирьох років
у нашій церкві діє Маленька
школа «Зірочка», яка має на меті
підготовку дітей до навчання в
загальноосвітній школі та виховання
на основі християнських принципів
і моралі. Впродовж року свого
навчання в цій школі діти вивчають
математику, читання, письмо,
англійську мову, логіку, дитячу
творчість, а найголовніше те, що
вони можуть чути біблійні історії
на уроках християнської етики,
вчаться молитися перед уроками
і за їжею. Якщо першого року
навчання діток був лише один

клас, то нині це чотири класи,
де вчиться 48 маленьких учнів.
Важливо, що робота в Маленькій
школі проводиться комплексно,
тому що вчителі спілкуються не
лише з дітками, а і з батьками. Адже
більша половина дітей з сімей, що
не відвідують нашу церкву, досить
часто сім’ї є неблагополучними
або неповними. Вчителі відвідують
удома сім’ї дітей, що навчаються в
«Зірочці». Декілька разів на рік для
батьків організовуються збори, під
час яких обов’язково викладається
якась тема з Біблії. Свята також є
невід’ємною частиною життя школи

– це і перший дзвінок, і Різдвяне
свято, і сімейне свято на природі,
і, звичайно, останній дзвінок, який
проходить під час богослужіння у
церкві, коли присутні і діти, і батьки.
Батьків завжди запрошують у
сімейний клуб, що проходить у церкві
щомісяця; а діток – у дитячий клуб
«Смайлик». Деякі сім’ї відгукуються
на такі запрошення: є батьки, які
постійно відвідують богослужіння,
а тим часом їхні дітки навчаються у
дитячому клубі. І ми є свідками того,
що Бог робить в їхньому житті, а по
особливому радіємо тим, що можемо
бути причетними до цих Божих дій!

Служіння неповносправним людям
Озирнімось навкруги… Серед
мільйонного натовпу, серед переважної
більшості байдужих облич, є люди,
які справді потребують нашої уваги
та підтримки. Без нашої допомоги їм
просто не обійтися! Вони зовсім поруч…
Обмежені у фізичних можливостях
зовсім не означає обмежені в емоціях,
бажаннях та почуттях… Життя триває…
Одним із наймасштабніших

керує Голова тіла - Христос - світ бачить
Бога в діях цього тіла. Ми робимо Божу
справу, коли живемо не кожен сам для
себе, але і для інших, бо Господь вчить
нас виявляти любов не словом, а ділом.
Ще до покаяння великим доказом
Божої дії в церкві «Фіміам» для
мене було служіння для нарко- та
алкозалежних. Я розуміла, що ні
сила волі, ні гіпноз не могли зробити

«У церкві змінилося
моє життя, вона стала
моєю сім’єю, яка
може підтримати,
помолитися за мене,
допомогти в різних
питаннях. Віруючі
люди вказали на нове
життя, поділилися
своєю великою
надією, яку мають. Я
дякую церкві, що можу
приїжджати на зібрання, на домашні групи,
на навчання, що можу з братами і сестрами
прославляти Бога.»
Коля Дирда

служінь у церкві «Фіміам» є служіння
людям з обмеженими фізичними
можливостями. Команда служителів та
волонтерів насамперед намагається
доносити таким людям Добру Новину,
розповідаючи про Христа, а також
допомагаючи в фізичній реабілітації,
підтримуючи матеріально.
«Ми, неповносправні та служителі,
нещодавно закінчили проходити курс
“Практичне пізнання Бога.” Перед нами
по-новому відкрилися глибини скарбниці
Божого Слова, ми більше дізналися
про Бога, зміцнилися у вірі, зросли в
любові до Нього, почали задумуватися
про те, що Він робить навколо нас у
світі і в церкві, про те, як ми можемо
приєднатися до Нього в Його праці.
Бога не бачив ніхто, але Його тіло

– Церкву Його (1Коринтян 12:27) –
сьогодні можуть побачити всі. Кожна
людина, яка не знає Христа як Господа,
не знає Його воскресіння і життя, а
тому вона духовно мертва. А ті, хто
народився від Бога, усвідомлюють
власну неспроможність жити без Нього.
Живучи в Його тілі, кожен із нас бачить
свою духовну інвалідність, але коли нами
Табір для дорослих «Завіт», 2010 рік.

в житті залежних такої зміни, яку я
бачила в житті колишніх наркоманів.
Але найбільш яскраво і практично в
моєму житті проявлялося служіння
церкви неповносправним. Я вже
протягом декількох років спостерігаю
за щоденною посвятою служителів, і це
спонукає мене до роздумів і рішення
про посвяту в моєму житті. Саме те,
з якою теплотою і любов’ю служителі
допомагають неповносправним, таким,
як я, змінює моє серце, і я починаю
бачити, який Великий Бог в їхньому
житті, і славити Його за це.
Сьогодні, коли я роздумую про
вплив церкви на моє життя, я можу
порівняти його з впливом ліків на тіло.
Як ліки дезінфікують, гоять, знеболюють
і допомагають перемагати хворобу,
так само і Господь через церкву зцілює

мою душу від ран, нанесених гріхом,
дарувавши мені сім*ю, об’єднану Його
любов’ю і завітом в Його крові. Це
справдилося не лише в моєму житті, але
і в житті інших, хто, маючи обмеження
в русі, отримав благодать, спасіння,
очищення, звільнення від рабства гріха,
безмежне життя в воскресінні Христа
Ісуса, нашого Господа.»
Тетяна Панасюк

«Церква
перевернула все
моє життя. Через
церкву брати і сестри
протягують мені руку
допомоги в усьому
і в будь-який час,
ніхто не відмовляє.
Допомагають
і матеріально,
і пелюшками, і
памперсами, також
і молитвою. Допомога йде з усіх сторін. Я
рада і вдячна Богу, що є церква «Фіміам»,
де Бог знайшов мене. Також дуже великою
підтримкою є спілкування, групи, навчання.
Я прославляю Бога за це і хочу розповідати
всім про те, що Він зробив у моєму житті.»
Віра Мацюк

«Бог через церкву
повернув мене до
життя і зробив дуже
багато в ньому:
через служіння для
неповносправних я
прийшов до Бога,
в кабінеті фізичної
реабілітації для
неповносправних я
знайшов підтримку,
СПРАВЖНІХ друзів,
які можуть допомогти в будь-який час доби.
І взагалі, кабінет реабілітації став моїм
домом, а церква – родиною.»
Артем Бондар

«Через церкву я
прийшов до Бога.
Я маю постійне
спілкування з
віруючими людьми.
через церкву в
моєму житті яскраво
проливається
Божа любов і
Його турбота про
мене. Величезним
благословенням є
служіння для неповносправних, через яке
я зростаю в Богові і зміцнююся фізично.
Церква «Фіміам» жива та діяльна, і вона
спонукає мене до служіння іншим людям.»
Коля Прокопчук

Загальноосвітня школа «Скарбниця мудрості»
Спостерігаючи за тим, що відбувається в наших загальноосвітніх
школах, чуючи розповіді власних дітей та дітей з інших сімей, відвідуючи
батьківські збори, я прийшов до думки, що нашому місту потрібна
християнська школа, яка б допомагала батькам у вихованні їхніх дітей
у християнському дусі. Молячись про таку справу і роблячи певні
кроки у цьому напрямку, я зрозумів, що ця справа хоч і не легка, але не
неможлива…
Статистика говорить про те, що в Україні лише 1% шкіл є
приватними, тому що навчання у нашій країні безкоштовне для кожної
дитини, яка досягнула певного віку. В нашому місті, яке нараховує більше
200 тис. жителів, немає жодної приватної школи. Ми не просто захотіли
бути першими, хто організує приватну школу в Луцьку. Причини для її
утворення зовсім інші.
• Перша причина – це особистий мотив. Хоча наша країна
і вважається християнською, але програма навчання у школах є
атеїстично-гуманістичною, дітей навчають не того, що бажаємо ми як
батьки-християни (наприклад, у підручниках біблійні історії називаються
міфами, трактуються так, як цього хочуть автори і як вони це розуміють –
досить часто зовсім перевернено, так само це подають і вчителі). Вчителі
абсолютно не є прикладом для дітей у житті, у вихованні: якщо директор
школи разом з іншими вчителями палить за рогом школи, а недалеко від
них це саме роблять учні, то про який приклад для наслідування може
йтися?
• Друга причина – це бажання показати нашому суспільству, що
церква спроможна виховати інше покоління людей, що вона може
займатися такими питаннями, як освіта; показати, що в церкві не просто
вирішуються внутрішні проблеми, а вона може мати реальний вплив
на суспільство, виховуючи людей з новими цінностями, баченнями та
мисленням.
• Третя причина – це бажання продовжувати реалізовувати ті
напрацювання, які ми вже маємо. При церкві діє Маленька школа
«Зірочка», і батьки, діти яких навчаються там, мають бажання, щоб
навчання продовжувалося в такому ж дусі, щоб діти виховувалися на
основі християнських цінностей…
Якою ж ми бачимо нашу школу? Школа розташовуватиметься у

приміщенні церкви, тому всі комунальні витрати будуть оплачуватися
саме церквою. Звичайно, батькам доведеться жертвувати певні кошти за
навчання дітей, щоб оплачувати роботу вчителів і матеріально-технічну
базу, але, думаю, ми потребуватимемо і спонсорської допомоги. У школі
буде їдальня, спортзал, дитячий і спортивний майданчики на вулиці.
«Скарбниця мудрості» - це школа з поглибленим вивченням
іноземних мов, зокрема, англійської. Особлива увага також
акцентуватиметься на вивченні християнської етики. В кожному класі
навчатиметься не більше 15 дітей. Ми розвиватимемося поступово:
спочатку це буде 1 чи 2 початкові класи, кількість яких зростатиме з
кожним роком.
Особливість школи «Скарбниця мудрості» в тому, що вона буде
інклюзивним навчальним закладом - під цим терміном мається на увазі
гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливостями
психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи.
Наше бажання, щоб неповносправні діти мали можливість навчатися
в цьому закладі і почуватися повноцінними там, де для них будуть
підготовлені всі умови: і робочі місця, і ліфт, і туалети тощо. Це не
означає, що у нашій школі навчатиметься багато таких дітей, але маємо
бажання, щоб на клас була б хоч одна така дитина.
На даний момент вже узгоджені питання щодо школи з управлінням
освіти, зокрема, затверджена кандидатура директора і погоджено статут
школи. Наступний крок – це виготовлення ліцензії, яка дасть право на
початок роботи школи. Для того, щоб отримати цю ліцензію, у нас є
найбільш нагальна потреба – це закінчення будівництва церковного
приміщення, де розташовуватимуться класи школи, і забезпечення
матеріально-технічної бази (обладнання класів, забезпечення
підручниками і посібниками).
Можливо, багато хто в Луцьку дивиться великими очима на те, що ми
плануємо, тому що це великий об’єм роботи і ще більші витрати, але ми
не боїмося цього і рухаємося вперед. Надіємося, що цього року почнемо
навчання у школі «Скарбниця мудрості».
Дуже просимо Вас, дорогі читачі, молитися за цю справу, щоб ми
бачили Божу руку і Його керівництво у роботі школи.
Пастор церкви «Фіміам» Павло Миронюк

Будівництво храму
З чого все починалося?
Історія церкви «Фіміам» бере свій початок з 1995 року. Починаючи ще з 1999р., команда була в пошуках сталого місця для
проведення богослужінь. За період свого існування церквою
було змінено 8 приміщень: збиралися в кімнаті гуртожитку, в
навчальних закладах тощо. У 2004р. церква «Фіміам» отримала
близько гектара землі в користування.

Фото богослужіння
в гуртожитку

Перший крок
Наступні кроки віри

Будівництво тимчасового
приміщення

З 2005 року розпочалося будівництво тимчасового храму, і це
стало першочерговим завданням для життєдіяльності церкви. Власними силами, коштами і за допомогою братів та сестер з-за кордону
побудували офісні приміщення.
Та на будівництво залу для
богослужінь були необхідні кошти,
яких у церкви не було. Але дивним
чином Бог турбується про Своїх
дітей. Друзі з-за кордону пожертвували необхідну суму. Зал для
богослужінь було побудовано.
Це ще більше зміцнило церкву у
розумінні Господньої волі щодо
будівництва власного храму.

Щоб отримати
кошти, необхідні
для закладення
фундаменту, церква
зробила відважний
крок віри – продали два церковні
автомобілі. Члени
церкви, які мали
власні автомобілі,
почали активніше
служити своїм
транспортом.
На сьогоднішній
день Бог не просто
повернув транспорт, але потроїв
його кількість, а також поблагословив
продовження проекту будівництва.

Котлован

Закладення фундаменту

Будівництво складу
За допомогою друзів з-за кордону була надана підтримка у побудові
приміщення на території церкви, яке б
допомагало у служінні неповносправним людям нашого міста. У цьому
приміщенні розташовується майстерня
з ремонту інвалідних візочків, склади для
інвентарю служіння неповносправним та
склади для церковного інвентарю.

що відбувається
сьогодні

Складське приміщення

У Бога є Свої плани і люди для здійснення Його волі… Такі етапи будівництва,
як закладення стін, будова складських приміщень, влаштування даху та вікон,
показали, що багато християн церкви «Фіміам» з великою посвятою та любов’ю
ставляться до фізичної праці на об’єкті. Брати, жертвуючи особистим часом, приходили
Майбутній зал для богослужінь.
Проведення вентиляції
і допомагали будівельникам та майстрам у
підсобних роботах та у тій справі, в якій були
умілими. Для того, щоб зібрати необхідну
суму для придбання будівельних матеріалів на
внутрішні роботи в залі, члени церкви зробили крок віри - погодилися пожертвувати один
свій місячний дохід. І до сьогоднішнього дня
вони з посвятою регулярно жертвують кошти
для побудови храму Божого.

На даний момент вже працює
система опалення всієї будівлі, ведуться внутрішні роботи для закінчення
будівництва, облаштовуються системи
електрифікації та кондиціонування,
підведені необхідні комунікації,
встановлюється сантехніка. Навесні
плануємо проводити зовнішні роботи
по облаштуванню фасаду, а також по
благоустрою території.

Територія церкви сьогодні

наше бачення
На даний час найбільшим прагненням є закінчення
робіт по облаштуванню приміщення залу нового храму, щоб проводити недільні богослужіння в одну зміну.
Ми бажаємо, щоб храм був відкритим для людей нашого району і всього міста. Тому в перспективі, окрім
усього, що на даний момент вже існує в церкві, є утворення дитячого садочка при церкві, сімейного центру,

загальноосвітньої школи. Біля тимчасового приміщення
церкви будується дитячий і спортивний майданчики, є
бажання розвивати спортивне служіння для молоді.
Виявляючи щиру турботу, служителі Божі прагнуть
досягати найцінніше – людські серця. Віримо, що Бог
забезпечить цей процес до кінця, тому що все це – для
слави Господа Ісуса Христа.

наші координати
Церква євангельських християн-баптистів «Фіміам»
Україна, м. Луцьк, а/с 17, 43017, вул. Станіславського 15А,
телефони офісу церкви (0332) 76 72 34, 050 438 4155
e-mail: fimiam@lutsk.ukrpack.net
web-site: www.fimiam.lutsk.ua
Ваші пожертвування можете надсилати:
р/р 260073012322 Код 26120871 МФО 303398 в Луцькому Ощадбанку (в гривнях)
р/р 260003012321/840 Код 26276998 МФО 303398 (в доларах США)

