євангельська церква

ЗАПРОШУЄМО ВАС
Щонеділі чекаємо Вас на
богослужіннях о 8.30, 10.30 та
о 12.30, де Ви зможете більше
почути про Бога.

Зустрічі «Повернення до
життя» для людей, які
шукають виходу з різних
залежностей, відбуваються
щосуботи о 10.00.

Щонеділі для дітей проходять
цікаві біблійні зустрічі у
дитячому клубі «Смайлик»:
о 10.30
• Дитяча кімната (до 3 років)
•«Містечко дітвори» (4-6 р.),
•«Друзі» (6-7 р.)
“Небесна зірка“ (8-9 р.)
о 12.30
• Дитяча кімната (до 3 років)
•«Промінь любові» (10-12 р.)

Молодіжні зустрічі у клубі
«51 Паралель» відбуваються
щосуботи о 18.00.

Сімейний клуб запрошує
одружених людей кожну останню
неділю місяця, де можна почути
поради для сімейного життя.

Чекаємо підлітків 12-15 років
у підлітковому клубі «Скеля»
щонеділі о 16.00, де проходять
цікаві та змістовні спілкування!

о 15.00
•«Капітошка» (6-9 р.),
•«Веселка» (11-12 р.),
•«Перлина» (10-12 р.)

Домашні групи, де можна
поспілкуватися, помолитися
і вивчати Біблію, проходять
щосереди у кожному районі
нашого міста.

Кожного робочого дня з 17.00 до 21.00 працює

телефон довіри 65-8-63

для людей, що мають залежності, і для молоді.
Анонімність гарантована!

Усі заходи проходять за адресою:
м.Луцьк, вул. Станіславського, 15а,
Євангельська церква «Фіміам».
Будемо раді Вас бачити!
За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 76-72-34
www.fimiam.lutsk.ua

www.fond.lutsk.ua

життя, наповнене змістом

Присвячено сімейному служінню церкви “Фіміам”

Настав час
шукати господа
Нещодавно між старими
листівками знайшлася одна, що
змусила мене повернутися знову
в минуле, проаналізувати прожите
і задуматися. Це діти вітали нас із
двадцятиріччям подружнього життя
і подарували веселий вірш. Тоді
було і сумно, що прожили стільки
років, і радісно від того, що діти
вже дорослі. Тепер вони не з нами,
а проживають в інших містах. Ми
теж уже старші та інші. Думаю про
те, на чому б ми зараз акцентували
увагу у їхньому вихованні і в
підготовці до їхнього дорослого
життя? Але ж час неможливо
повернути назад…
Ми так хотіли, щоб діти були
щасливими, бо ж жили для них,
їхніми радощами, невдачами
та успіхами в школі. Увесь свій
час віддавали їм. Кожного дня
була робота, безкінечні домашні
клопоти і навіть вихідні проходили
в турботах. Постійно не вистачало
часу. Дітей завантажували різними
гуртками, щоб вберегти від такої
небезпечної вулиці. Здавалося,
що потрібно все їм віддати, - і
ми віддавали, щоб вони в житті
були щасливими. Але тоді ми ще

не знали найважливішого, ми
власними силами намагалися
захистити від невдач, від життєвої
реальності, від зла, якого так багато
в світі. Але… не навчили головного,
бо й самі цього не знали.
Раділи від того, що діти змогли
вступити у вищі навчальні заклади,
успішно їх закінчили. Друзі дітей
теж були добре вихованими
людьми, впевненими у своїх
міцних позиціях і безхмарному
майбутньому. Все було ніби й
добре, та не просили ми захисту в
Господа для своїх дітей!
Як кадри з фільму, перед очима
проходили дні і ночі. А потім були
сльози… багато сліз. Коли помер
трирічний онук Павлик, мені
здавалося, що життя закінчилося.
Він же був такий розумний і добрий.
Ті сльози проходили крізь роки, та й
інші невдачі йшли за нами. Від них
неможливо було заховатися. Ніде,
навіть на заробітках у Польщі і Чехії,
не було спокою: темні думки, німі
запитання, важка робота. Вже тоді
я почала молитися і читати Біблію.
І Бог мені відкрив, що потрібно ще
й до храму ходити. І я прийшла.
Прийшла в євангельську церкву

«Фіміам», бо чула, що саме там
віруючі люди живуть без горілки і
вивчають Біблію.
В залі 24 школи, де на той
час збиралася церква, було так
незвично. Повітря здавалося
чистішим і світлішим від радісних
усмішок молодих людей. Вони
називали один одного братами
та сестрами і щиро спілкувалися.
Старших жінок було менше, ніж
молодих. Вони також у надзвичайній
простоті та привітності зустрічали
кожного. І мені було так дивно: люди
не ховали своїх проблем, а просили
один в одного молитися за них. В
гріхах же своїх каялися. Проповідями
молодих пасторів я не могла
насититися. І складна, і не зрозуміла
досі Біблія відкрилася. Мені, вже
немолодій людині, захотілося
вчитися. Хотілося більше зрозуміти,
за що ж нас, таких грішних, Бог
полюбив та й Сина Ісуса Христа
віддав за нас, святий і праведний
пролив Свою невинну кров, щоб
омити беззаконня кожного з нас. А я
ж була така не вдячна, так мало знала
про Нього! І тільки горе, сльози,
невдачі, недоспані ночі привели до
пізнання віри і покаяння.

Куди ти йдеш? Куди ж ти йдеш? Спинись!
Від себе не втекла – від Нього не втечеш. Вклонись!
Бо світ цей повен зла, а ти ж по ньому йшла. Молись!
І з Богом не жартуй, наказ Його почуй. Скорись!
Хіба ще мало сліз? Хіба ще мало ран? Зізнайсь!
З самісінького дна все виверне сповна. Покайсь!
Молися вдень й вночі, при сонці й при свічі. Благай!
Благай, шукай, іди, те джерело знайди. Пізнай!
Пий, пий до кришталю, до блиску, до «люблю»… Зумій!
І, недосяжна тьмі, ти інших обійми. Зігрій!
Галина Вегера

продовження на стор.2

Реабілітація нарко- та
алкозалежних людей у
реабілітаційному центрі
«Переображення». Тільки
Бог може дати звільнення від
залежності!

ФІМІАМ

продовження, початок на стор.1

церква і сім’я

Пізніше було хрещення. Після
усіх цих подій я отримала радість
життя з Богом, впевненість у тому,
що Господь чує і допомагає. І все,
що від Нього, для добра Його
дітей. Мої основні
скарби на небі, бо
там моє серце. От
тільки шкодую, що
так пізно зробила
ці необхідні кроки,
адже в молоді
роки можна більше
послужити Богу та
й дітей виховати в
Господньому страху.
Дочка наша,
пройшовши через
випробування, теж повірила
Богу і живе з Ним. Разом зі своїм
чоловіком прославляє Спасителя.
Мій чоловік відвідував
православну церкву і намагався

своїм
добрим
поводженням
заробити
спасіння, бо
ж з дитинства
знав про Бога.
Лише часи комуністичної ідеології і
переслідувань охолодили бажання
до більшого пізнання Бога. Не
один раз, коли він проходив понад
церквою «Фіміам», мої брати і
сестри запрошували його прийти на
богослужіння. Але
мій Іван відповідав:
«Може, і прийду,
але ще не час». І
ось прийшов той
час – нелегкий час
наших випробувань.
Випадок, що стався
з ним, докорінно
змінив його життя.
Працюючи на дачі,
в поспіху, допустив
необережність,
наслідком якої стали важкі опіки
вапном обох очей. Кілька днів він
провів в обласній лікарні, потім
поїхав в Одесу в інститут імені
Філатова. Були роздуми про те,

Рецепти збереження
кохання у шлюбі
• Вміти прощати і не згадувати.
• Розбавляти щоденні клопоти та одноманітність
буднів романтикою.
• Щоб мати щастя, потрібно докладати власні
зусилля.
• Двоє людей повинні хотіти якомога більше
намагатися зрозуміти один одного, тобто ставитися з
розумінням один до одного.
• Бути щирими один перед одним, приймати свою
половинку такою, якою вона є.
• Постійно говорити про кохання один до одного.
• Робити один одному маленькі сюрпризи і служити
один одному.
• Нагадувати собі найкращі якості своєї половинки і
найкращі моменти стосунків.
• Бути відвертими один з одним.
• Робити подарунки (особливо неочікувані).
• Враховувати думку іншого.
• Продовжувати кохати, незважаючи ні на що.
• Та, як каже Біблія, у всьому має бути любов, яка
“ніколи не перестає“ (1послання до Коринтян 13:8)

що, можливо, доведеться робити
операцію. Настало два тижні повної
темряви і очікування кращого. Та
ось у цій темряві прийшло в його
серце прояснення: «Ти повинен
прийти до Бога, щиро покаятися,
стати Його дитиною». Під час
лікування очей він весь час відчував
силу молитов, які йшли до Бога від
церкви «Фіміам» та багатьох церков
інших міст. Милість Господня була
з нами. Під час одного з оглядів
лікар сказала: «Без Бога ми нічого
не могли б зробити». Без операції
поступово відновився зір. Через
місяць після приїзду додому, в День
подяки, який святкувався в церкві
«Фіміам» на знак вдячності Богу за
зібраний урожай у 2008 році, він
покаявся. Зараз ми разом читаємо
Біблію, навчаємося, відвідуємо
богослужіння, а під час другої зміни
богослужінь у церкві доглядаємо
за дітками, чиї батьки приходять
у церкву. Також молимося за
багатьох неслухняних синів і дочок,
і за весь український народ, щоб
прозрів, щоб схилився перед
Всевишнім Творцем, бо тільки з
Ним ми будемо щасливими!
Галина Вегера

Нікому не секрет, що сьогодні Україна переживає кризу
інституту сім’ї: розлучення, насилля, алкоголізм, аборти, залишені
напризволяще діти та інші гріхи суспільства заполонили свідомість
українців, поставивши під загрозу вимирання нації, оскільки міцність
держави залежить від міцності сім’ї як її структурної ланки.
В церкві «Фіміам» є понад 65 подружніх пар різного віку, які живуть
у шлюбі, постійно навчаючись долати щоденні труднощі та любов’ю
перемагати перешкоди, спільно виховуючи дітей, адже батьки
несуть відповідальність один перед одним у подружньому житті,
усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом у цій непростій місії.
Сімейне служіння у церкві «Фіміам» — це кропітка регулярна
робота, що проводиться в наступних напрямках: робота з людьми,
що вступають у шлюб, — дошлюбні консультації; щомісячні зустрічі
для подружніх пар у сімейному клубі «7-я»; проведення літніх таборів
та окремо для чоловіків і окремо для жінок; праця в Маленькій школі
«Зірочка» — підготовка дошкільнят до школи.

Маленька школа «Зірочка»

Дошлюбні консультації

Маленька школа створена
у серпні 2007 року і ставить
собі за мету підготовку дітей
до навчання в загальноосвітній
школі та виховання на основі
християнських принципів і
моралі. У школі панує атмосфера
довіри та співпраці, аби виявляти
завдатки й особливості кожної
дитини, використовуючи до неї
індивідуальний підхід. Впродовж
року діти вивчають математику,
читання, письмо, англійську мову,
логіку, християнську етику та
дитячу творчість.
Усі класи повністю забезпечені
навчальним матеріалом. Кожен
учень має своє робоче місце,
місце для зберігання одягу,
шкільного приладдя, є кімната для
психологічного розвантаження і
заняття фізичною зарядкою.
Школа працює у відповідному
режимі: два дні на тиждень
по 3 години з перервами на
розвантаження. Тісний зв’язок
педагоги підтримують з батьками:
індивідуально і колективно, як під
час навчання, так і під час свят
та відпочинку. Разом у школі або
на природі ми святкуємо: свято
першого та останнього дзвоника;
Різдва і Воскресіння Христового;
дні народження; День сім’ї та ін.
В кінці року діти отримують
посвідчення про закінчення
навчання в Маленькій школі
«Зірочка», а також чудові
фотографії на згадку.

Будь-яке починання буде
успішнішим за умови доброї та якісної
підготовки. Саме це і ставлять за мету
люди, що проводять консультування
подружніх пар, які бажають поєднати
свої долі у шлюбі. За допомогою
шести двогодинних зустрічей
консультант та наречені обговорюють
різноманітні теми: любов і шлюб,
спілкування та вирішення конфліктів,
подібності-відмінності, потреби та ролі чоловіка та дружини, стосунки
з батьками, виховання дітей, сімейний бюджет, духовне і фізичне
життя сім’ї та ін. Саме через подібні зустрічі молодята мають змогу
оцінити свою готовність до шлюбу, обговорити подібності та відмінності
між чоловіком та дружиною, щоб впевнитися у виборі майбутнього
супутника життя, ознайомитися з біблійними принципами подружнього
життя.

Зустрічі у сімейному клубі
“7-я”
В кожну останню неділю місяця,
увечері, у приміщенні церкви
відбуваються зустрічі подружніх пар
у сімейному клубі «7-я». Клуб “7-я“ –
це гарна можливiсть вiдпочити у колi
сiмей, весело та корисно провести
час, дізнатися про християнські
принципи, якi роблять сім’ю міцною
та щасливою назавжди! Клуб «7-я» – це: спілкування подружніх пар на
актуальні та “незручні“ сімейні теми; знайомство з сім’ями, які мають
немалий досвід сімейного життя; біблійний погляд на взаємовідносини у
сім’ї; христи-янські принципи виховання дітей; ігри, конкурси, розваги.
Всіх учасників завжди очікує солодкий або «шведський» стіл та
гарний настрій, а діти під час зустрічі перебувають у дитячій кімнаті під
наглядом вихователя, де спілкуються з однолітками та граються.

Табори
Щоліта церква проводить чоловічі
та сімейні табори з метою відпочинку
сімей на природі, спілкування і
навчання теоретичним та практичним
принципам у сімейних стосунках.
Тривалість подібних таборувань - 5-7
днів. Саме у таборі створено особливі
умови для спілкування батьків з
синами, щоб проводити більше часу у
спілкуванні, розважаючи про духовне. Подібні табори - це гарна нагода
провести час сім’єю, не затрачаючи багато коштів. У планах з літа 2009
року проводити також і табори для жінок.

