думки дітей 6-12 років
, щоб у моїй сім’ї…
у
ч
о
Ях

м.Луцьк,
вул. Станіславського, 15а,
Євангельська церква «Фіміам»

• жили дружно
• були мир, спокій, любов, злагода
• появилася маленька сестричка
або братик
• був добрий тато
• все було добре
• були всі здорові
• Бог дав спасіння
• тато з мамою не сварилися
• мене не били
• було добро і лад
• не сварилися, любили один одного
• не билися
• брат перестав думати про війну

ФІМІАМ
життя, наповнене змістом

Присвячено служінню дітям в церкві “Фіміам”

www.fimiam.lutsk.ua
телефон в офіс церкви 76-72-34
Щонеділі чекаємо Вас на
богослужіннях о 8.30, 10.30 та
о 12.30, де Ви зможете більше
почути про Бога.

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

ькам я бажа
т
а
б
м
ї
ю
Сво • щоб мій тато покаявся...

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

• любові
• щастя, здоров’я, покаяння
• щоб жили довго і щасливо,
і щоб ми всі жили дружно
• добра
• щоб вони не сварилися
• любові до Бога
• щоб вони постійно молилися
• щоб вони мене любили
• злагоди, дружби
• бути більш уважними до мене
• розуміти один одного
• більше залишатися вдома

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

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

для діток
щонеділі проходять цікаві біблійні зустрічі
для дітей у церкві “Фіміам“. Чекаємо на Вас!
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.)
о 15.00

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

(червень,
У літній період
му
ь)
ен в дитячо
липень, серп
!!!
ли
ку
к” кані
клубі “Смайли

ЗАПРОШУЄМО
ВАС

євангельська церква

Діти 9-12 ро
ків запрошую
ться
у дитячий ви
їзний наметов
ий
табір “Пілігр
им”, який
проходитим
е 19-24 липн
я.
За детально
ю інформаціє
ю
звертайтеся
за телефоном
8095523368
6 (Юрій).

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

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!

електронна лінія довіри
www.helpline.in.ua

«Діти – спадщина господня»
Кожна дитина – неповторне творіння Бога, унікальний шедевр з витонченими
уміннями і дивовижними можливостями. Хто для вас є дитина? Це маленька людина,
така ж повноцінна, як і ви; маленьке диво, яке підкоряє ваш дорослий розум; маленька
сонцесяйна радість, яка змушує вас більше радіти тому, що вам дано право не тільки
на життя, але й на її виховання; маленький учитель, який без слів дає вам глибокі уроки
одним лише поглядом, чи мала настирлива причепа, яка не хоче розуміти, що вам з
нею незручно і важко…
Щоб знати певно і точно, хто така дитина, ми звернемося до Біблії, яка говорить
про те, що «діти – спадщина Господня, плід утроби, нагорода!» (Псалом 126:3). Діти
є великою цінністю. Це той подарунок, який Бог дав батькам. І саме батьки несуть
відповідальність за виховання дитини.
Виховання та розвиток має три аспекти – духовний, душевний та фізичний.
• Духовний розвиток – це знати й любити Бога, молитися, вірити в
Ісуса Христа як Господа і Спасителя та зростати у вірі.
• Душевний розвиток (потреби душі) – це коли дитина знає, що її
люблять, приймають, що вона є цінна та потрібна, що має захист та
підтримку і, що б не сталося у житті, вона може довіряти батькам.
• Фізичний розвиток – тіло потребує їжі, відпочинку, активної
діяльності, одягу.
Діти – це не шматок глини, з якого можна ліпити все, що завгодно.
Не завжди батькам вдається виховати свою дитину, задовольняючи усі її потреби. Як приклад для наслідування стосовно
дітей та їхнього виховання візьмемо Ісуса Христа. Одного разу
батьки принесли дітей до Ісуса, та учні докоряли їм за те, що
турбують Учителя. У відповідь Ісус сказав: «Пустіть діток, і
не бороніть їм приходити до Мене…» (Євангеліє від Матвія
19:14). Ісус звернув на дітей особливу увагу. Він сказав:
«Таким належить Царство Небесне», тобто це ті, яким
належить високе становище. Вони не просто дітки, а
повноцінні особистості.
Як ми ставимося до своїх дітей? Чи є вони для
нас цінністю чи, може, тягарем? Прикро дивитися на батьків, котрі надто високо цінують свою
дитину, божествлять її, а при цьому всьому не
бачать, що коїться в її душі. Зовні дитина може
посміхатися, а всередині відчувати сором і
провину. Можуть бути різні причини того, що
відчуває або переживає дитина.
Досить вагомою причиною є нестабільність. У наш час економічна нестабільність
дуже впливає на атмосферу в сім’ї, батьки
не справляються зі стресами або не вживаються один з одним. Діти, бачачи це все,
переживають тривогу, адже спокій у сім’ї під
загрозою. Відчувають провину, бо підозрюють, що саме вони є причиною сварок, і гніваються через те, що з ними не рахуються, а
інколи й маніпулюють ними. Також у дітей є
страх бути покинутими.
Ще однією з проблем є жорстоке поводження з дитиною. Це як фізичне насилля, так і психологічне. Психологічне навіть
більше травмує дитину. Критика, нападки,
відторгнення явне та приховане, нерозумне покарання (або ж його відсутність),
приниження, погрози залишити чи здати в
будинок-інтернат – це те, що травмує дитину.
продовження на стор.2

(БІБЛІЯ)

продовження, початок на стор.1

Дуже часто батькам не вистачає
мудрості та любові, щоб мати правильні Біблійні стандарти у вихованні
дитини. Але ми можемо просити сили
та допомоги у Бога. Ісус сказав: «Пустіть діток, і не бороніть їм приходити
до Мене…». Куди ми пускаємо своїх
дітей? Дуже часто батьки ставлять
заборони там, де їх не потрібно ставити. Наприклад, приходить дитина і
просить у батьків почитати їй Біблію;
а у відповідь чує: «немає часу», «там
багато незрозумілого», «давай краще
казку» чи щось інше. Діти дивляться
на батьків: якщо Біблія не цікава, а
молитва не потрібна, то значить, без
цього можна жити. Але ж Сам Бог
сказав, що діти повинні отримати
духовну настанову, щоб повірити у
Нього, запам’ятати Його вірність і не
залишитися непокірними, бунтівними
(Псалом 77:1-8). Слово Боже чітко
говорить про те, що біблійне вчення

впливає на дітей сприятливо, а його
відсутність діє згубно на молоді душі.
Як важливо, щоб діти змалку знали
про Бога і Його особисто, що Він не
«бозя», не «боженька», а істинний,
праведний Господь, що Він є Творець,
любов, Він – милосердний, щедрий,
довготерпеливий, вічний, всемогутній, що Він є Суддя. Яким ми показуємо Бога дітям? Можливо, хтось
скаже, що це нісенітниця і не можна
дитині «забивати розум релігією». Я
закликаю вас не до релігійності, а до
щирих, відкритих відносин з Богом.
Батьки! Чим ви заповнюєте порожнечу серця дітей? Вони такі ж особистості, як і ви. Ви можете придбати
дитині комп’ютер, мобільний телефон, іграшки, одяг… Але найцінніше,
те, що заповнить пустоту душі, ви не
зможете дати. Так, дитина, отримає
освіту, стане розумною, здібною. Але
чи знатиме вона мету свого життя на

зерно слова божого
посіяне через
недільну школу
Як кажуть у народі, все
починається з малого, тому я
розкажу свою історію життя з самого
початку. Народився я у звичайній
православній сім’ї, чув про Бога
від бабусі і мами, хоча в церкву ми
ходили рідко. У вільний від школи
час я завжди гуляв на вулиці, грав
у футбол і рік за роком від старших
хлопців, які були моїми друзями,
наслідував усе негативне, що в них
було. Але одного дня моя сестра
сказала мені, що в нашому районі є
недільна школа, де вона з багатьма
іншими дітьми гарно проводить
час, отримує різні подарунки. Вона
запросила мене (це було при церкві
Фіміам). Прийшовши туди 1 раз, я
почав постійно відвідувати недільну
школу, і робив це протягом 6 років.
Там я слухав біблійні історії, вчив
біблійні вірші, чув про Ісуса – це були
зернини Слова Божого, які Бог через
вчителів недільної школи сіяв у моєму
серці. Завжди в кінці навчального року
від церкви «Фіміам» організовувався

дитячий табір, куди я щороку їздив.
А в кінці табірної програми вчителі
закликали нас присвятити свої
дитячі роки Ісусу Христу, визнати
Його Спасителем і Господом. І, як не
прикро, я, хоч і робив це щороку (адже
після табору справді жив так, як хоче
Бог, як написано в Біблії), але школа,
друзі та інші речі просто відбивали
мене від цього, і я продовжував жити
так, як і раніше жив.
Минали роки – я закінчив своє
навчання в недільній школі, почав
відвідувати підлітковий християнський
клуб AWANA, який також був
організований і проводився церквою
Фіміам. Тоді вже я почав відвідувати
недільні богослужіння, молодіжні
зустрічі. За весь цей період дуже
багато чув про Бога, і все те, що чув,
продовжувало жити в моєму серці.
Настав час, коли я закінчив школу
і вступив до училища культури і
мистецтв. Переді мною відкрилися
двері сучасного молодіжного життя,
і я вирішив, що не буду ходити в

церква для дітей

землі, те, для чого вона народилася?..
Пустіть дітей і не бороніть приходити
їм до Ісуса. Коли дитина підійде до вас
із запитанням: «А чи справді існує Бог?
Чи буде кінець світу? Звідки з’явилася
людина?» (і таких запитань може бути
безліч!), що ви їй відповісте? На жаль,
часто батьки одумуються тоді, коли
вже пізно. В той час, коли дитина
проводила свій час за комп’ютерними
іграми, на вулиці з друзями, біля
телевізора, дивлячись мультфільми
та фільми «про монстрів», тоді тато з
мамою «заробляли гроші» і просто «не
було часу» на дитину. Я закликаю вас,
батьки, приділяти більше часу своїй
дитині змалку. Хай Бог дарує вам достатньо любові та мудрості у вихованні
ваших дітей. Любі батьки, діти дивляться на вас! Діти – це не покарання.
Діти – це великий Божий дар!

церкву та перестану намагатися бути
побожним, адже я лише починаю
жити. Але ті зернини Слова Божого,
які були посіяні в моє серце в
недільній школі, почали проростати.
Завдяки тому, що я багато знав з
Біблії, то не міг грішити так, як хотів,
тому що постійно розумів, що це
гріх, що це не подобається Богу,
– адже так мене вчили в недільній
школі. І вже влітку після закінчення
першого курсу навчання в училищі
я поїхав у молодіжний табір, який
організовувала церква, і там, не
чекаючи закінчення програми, я
вирішив остаточно прийняти рішення
служити Христу усе своє життя – я
покаявся перед Богом у всіх гріхах. Це
був 2005 рік.
З того часу я продовжую служити
Богу, допомагаю молоді зустріти на
своєму життєвому шляху спасіння.
Велика подяка Богу, що Він дав
вчителям недільної школи бажання
розповідати дітям істину, яку і я колись
почув.
Олександр Потурай

250 діток регулярно відвідують дитячі програми у церкві «Фіміам»
“Ісус же сказав: Пустіть діток, і не бороніть їм приходити
до Мене, бо Царство Небесне належить таким”
Біблія, Євангеліє від Матвія 19:14

Дошкільнята –
«Містечко дітвори»
Для дітей 4-6 років проводяться
Біблійні уроки. Діти вивчають
Біблію через слухання і відтворення
почутого за допомогою творчості та
цікавих ігор.
Кожен урок є особливим, бо
діти вчаться дружити один з одним,
любити Бога, слухатися та шанувати
своїх батьків. Вони разом чаюють,
грають в ігри, отримують сюрпризи,
святкують дні народження, а головне
– мають можливість слухати живі
історії з Біблії.

Денний табір «Кіds Games»
Мета проведення таких таборів:
розповісти дітям про Ісуса Христа
через спортивні ігри, творчість та
Біблійні уроки.
«Кіds Games» проводяться на
канікулах. Восени на таких іграх у
школі №20 було присутньо 110 дітей.
Теми уроків були наступними: «Ти
особливий», «Послух Богу та батькам»,
«Для чого я живу?». На уроках
творчості діти робили цікавинки
власними руками. На спортестафетах
вони змагалися за призові місця.
Звісно ж, у кінці табору були вручені
нагороди і подаруночки.

Дитячий клуб «Смайлик»
Мета клубу: через зустрічі з дітьми
стати для них друзями, показати,
що Ісус – найкращий і справжній
друг, також навчити дітей любити та
шанувати батьків і Бога.
Дитячий клуб запрошує хлопчиків
та дівчаток 6-11 років. Кожна
зустріч – це свято. Діти у цьому році
навчаються за біблійною програмою
«Збудуємо дім з Ісусом». Кожного
разу вони отримують завдання
додому, де мають змогу вивчати
Біблію. Щонеділі у клубі діють гуртки:
кулінарія, малювання, ігри, творчість.
Діти дуже задоволені, адже щомісяця
у них проходить новий гурток.
Звісно, кожної неділі їм розповідають
нові історії з Біблії, пояснюють, як
практично можна застосовувати в
житті біблійні істини.
Разом з дітьми ми вчимося
служити дорослим і дітям: взимку
відвідували дітей з особливими
потребами в м. Рожище. Підготували
для них програму і подарунки. Також
діти нашого клубу готували подарунки
для дітей с. Переспа. Запросили їх
в гості у нашу церкву, приготували
чудову програму і вручили їм
подарунки.

Поштовий клуб
«Біблійна скарбничка»
Діти 4-16 років можуть вивчати
Біблію листуючись. Кожного місяця
дитині надсилають чотири урокизавдання, які потрібно виконати,
перед цим прочитавши тексти з
Біблії. Дітям подобається виконувати
ці завдання, бо за виконання вони
отримують бали та «поштарики», які
збирають. А на загальних зустрічах,
які проходять раз на 3 місяці,
відбуваються ярмарки, де діти можуть
обміняти ці поштарики на подарунки.
Уроки розроблені для різних
вікових груп. Діти можуть навчатися в
поштовому клубі три роки і перейти на
більш складні уроки-завдання.
Восени, взимку та навесні для
дітей проводяться загальні зустрічі.
Там вони співають пісні, виготовляють
щось власними руками, грають в ігри
та роздумують на різні, актуальні в
наш час, теми.

Виїзний табір Пілігрим
Табір Пілігрим – це нові друзі,
незабутні враження, захоплюючі
спортивні ігри, походи в ліс та на
озеро, атмосфера любові і підтримки,
чудові наставники і гарний персонал,
домашня атмосфера, незабутні
спілкування з цікавими людьми біля
вогнища, фізичний, моральний та
духовний розвиток дитини.
Діти віком 9-12 років мають чудову
нагоду побувати в наших таборах,
які є дуже цікавими. Вже протягом
декількох років ми проводимо такі
виїзди для дітей. Цього року плануємо
провести табір в наметах. Радість,
задоволення та багато позитивних
емоцій залишаються в дітей надовго.
В таборі діти не лише відпочивають
фізично, але й можуть почути про
такі християнські цінності, як любов
до Бога та ближніх; повагу і послух
до старших; старанність у навчанні і
можливість просто бути переможцями
в цьому житті.

