
Дванадцять років тому все 
частіше та частіше в місті Луцьку, 
а особливо у районі ДПЗ, стало 
чути слово ФІМІАМ. Часто його 
неправильно вимовляють або не 
розуміють, плутаючи з іншими 
словами і вимовляючи як «фіам», 
«філіал» тощо… У цьому буклеті 
ви нарешті дізнаєтеся, що ж 
насправді означає фіміам.

В часи до народження Ісуса 
Христа фіміам використовували 
священнослужителі на 
богослужінні у Єрусалимському 
храмі. Фіміам – це речовина, 
виготовлена з дорогоцінних 
запашних трав та смол – 
компонентів, пахощі яких 
наповняли храм, коли 
священики кадили кадильницею. 
Присутність не порівняних ні 
з чим пахощів символізувала 
присутність Самого Бога у храмі.

А в часи Нового Заповіту фіміам 
символізує дві важливі для 
справжнього християнства 
цінності. Перше – це палка та 
щира молитва до Бога. Друга 
цінність – це чисте та приємне 
життя перед Богом.

Отож, назвавши так нашу 
церкву, ми намагаємося донести 
до лучан, що їм необхідно 
звертатися до Господа у палких, 
щирих та простих особистих 

молитвах, які не потрібно завчати 
напам’ять та промовляти до 
начебто чудодійних предметів. 
Триєдиний Бог чекає, щоб ми 
щоденно зверталися до Нього 
як до Творця, Отця та Господа 
Спасителя. А Він, зі Своєї 
сторони, обіцяє зробити наше 
життя приємним для нас, для 
навколишніх і для Нього Самого. 
Багатьом не подобається їхнє 
власне життя, не говорячи вже 
про те, що це не подобається 
іншим. До речі, про це взагалі 
мало хто думає – кожен звикає 
жити на власний розсуд. Тільки 
от до чого ми часто доходимо, 
живучи так? Спочатку ми як 
боги – робимо, що заманеться, а 
потім настає крах сім’ї, здоров’я, 
кар’єри та інших життєвих 
цінностей.

Здається, саме час кожному 
з нас подумати, що в Автора 
життя, у Творця – Бога, є 
відповідь на те, як зробити наше 
життя насправді приємним 
особисто для кожного з нас 
та для оточуючих нас людей. 
Але спочатку Він хотів би, щоб 
Йому було приємно за наше 
життя, щоб Він не шкодував, що 
подарував його нам.

Церква «Фіміам» існує для того, 
щоб допомагати молодому 
поколінню та тим, хто душею 

вболіває за своїх дітей і внуків, 
наближатися до Ісуса Христа, 
Який, наповнюючи життя 
змістом, робить його приємним 
та прекрасним фіміамом.

«Фіміам» – це церква для тебе! 
Це не просто церква, а духовна 
сім’я.

Недільні богослужіння, 
різновікові домашні групи 
християнського спілкування, 
молодіжний клуб «51 Паралель», 
підлітковий клуб «Скеля», 
підлітково-спортивний клуб 
«AWANA», дитячий клуб 
«Смайлик», сімейний клуб 
«7-я», реабілітаційний центр 
для нарко- та алкозалежних 
«Переображення», служіння для 
неповносправних людей, літні 
табори відпочинку, благодійний 
фонд «Переображення», 
допомога неповносправним 
дітям, будівництво церковного 
благодійного комплексу та 
багато інших програм і праці – 
це доказ дії живого Бога в житті 
церкви «Фіміам». Сотні людей 
особисто переконалися, що у 
«Фіміамі» почуєш чисте та сильне 
Слово Боже, побачиш справжнє 
християнське життя та живу 
віру, відчуєш щиру любов та 
непідробну радість, зустрінешся 
з Тим, Хто полюбив тебе так, що 
віддав за тебе життя…

Щонеділі чекаємо Вас 
на богослужіннях 

о 8.30, 10.30 та о 12.30, 
де Ви зможете більше 

почути про Бога.

Молодіжні зустрічі у 
клубі «51 Паралель» 

відбуваються щосуботи 
о 18.00.

Домашні групи, де 
можна поспілкуватися, 
помолитися і вивчати 

Біблію, проходять 
щосереди у кожному 
районі нашого міста.

Зустрічі «Повернення 
до життя» для людей, 
які шукають виходу із 
різних залежностей, 

відбуваються щосуботи 
об 10.00.

Чекаємо підлітків 12-15 
років у підлітковому клубі 
«Скеля» щонеділі о 16.00, 

де проходять цікаві та 
змістовні спілкування!

Щонеділі для дітей 
проходять цікаві біблійні 
зустрічі у дитячому клубі 

«Смайлик»: 
•«Містечко дітвори» (4-6 р.), 

•«Друзі» (6-7 р.) – о 10.30 
•«Промінь любові» (10-11 р.) – о 12.30  

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

•«Перлина» (10-12 р.) – о 15.00

Сімейний клуб запрошує 
одружених людей кожну 
останню неділю місяця, 
де можна почути поради 

для сімейного життя. 

Кожного робочого дня з 
17.00 до 21.00 

працює телефон довіри 
65-8-63 для людей, 

що мають залежності, і 
для молоді.

Реабілітація нарко- та 
алкозалежних людей у 

реабілітаційному центрі 
«Переображення». Тільки 
Бог може дати звільнення 

від залежності!

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 76-72-34

Усі заходи проходять за адресою: 
м.Луцьк, вул. Станіславського, 15а, 

Євангельська церква «Фіміам». Будемо раді Вас бачити!

ФІМІАМ
ж и т т я ,  н а п о в н е н е  з м і с т о м

євангельська церква

Що ж означає ФІМІАМ?

Церква “Фіміам” вітає Вас 
з Різдвом Христовим та Новим 2009 роком! 
Хай для Ісуса, Який народився у бідних яслах, 

знайдеться місце у Вашому серці та у Вашому домі! 
“Шукайте Господа, доки можна знайти Його, 

кличте Його, як Він близько!” (Біблія)

Запрошуємо Вас

www.fimiam.lutsk.ua    www.fond.lutsk.ua



Колись у районі теперішнього 
ЛПЗ (на той час це був не 
мікрорайон з багатоповерховими 
будинками, а просто околиця 
міста) поселилася сім’я 
християн. У ті часи атеїзму, коли 
більшість людей вірила в партію, 
Дарвіна і “світле майбутнє”, 
в їхньому житті було чимало 
випробувань, пов’язаних з 
вірою, адже не дозволялося 
навіть розповідати про Того, Хто 
змінив їхнє життя і міг змінити 
життя інших людей. Але вони 
вірили, що Бог пошле свободу 
для проповіді спасіння. Одного 
разу голова сім’ї на зборах 
працівників колгоспу у відповідь 
на образи сказав так: «Я вірю, 
що тут буде ще багато віруючих 
та церква». Минули роки, вже 
немає автора цих слів, але Бог 
вірний... 

У 1995 році група молоді, маючи 
велике бажання розповідати 
молодим людям про спасіння 
у Богові, шукала в Луцьку 
таке місце, де можна було 
б проводити молодіжний 
християнський клуб. І як ви 
думаєте, яке приміщення їм 
було запропоновано? Це був 
колишній „червоний куточок” 
в одному з гуртожитків 
мікрорайону. 17 вересня 
- це дата відкриття нового 
молодіжного християнського 
клубу, який отримав цікаву назву 
“Фіміам”. Перша зустріч... друга, 
третя... Досвіду практично не 
було, зате була велика любов 
до Бога і бажання розповідати 
молодим людям про спасіння. 
Там не лише можна було 
гарно провести час, побачити 
чи почути щось цікаве... там 
розповідали правду про Ісуса 
Христа: для чого Він жив, 
чому помер, навіщо воскрес! 
Минуло 1,5 року - і більше 50 
молодих людей повірили в Ісуса. 
Виникла потреба в утворенні 
нової молодіжної церкви, яка 

народилася 16 лютого 1997 
року. В день її утворення церква 
нараховувала 17 членів. Минав 
рік за роком, Бог благословляв. 
На даний момент церква 
„Фіміам” виросла і росте далі. 

Діти, підлітки, молодь, дорослі, 
сімейні, алко- та наркозалежні, 
неповносправні, бомжі, 
бізнесмени... Усім потрібен Ісус, 
і тому ми намагаємося діяти у 
всіх сферах життя і допомагати 
там, де необхідно. Спеціально 
для дітей був утворений дитячий 
клуб, куди малеча могла прийти 
і пограти в цікаві ігри, почути 
захоплюючі історії з Біблії або 
просто гарно провести час. З 
часом був утворений ляльковий 
театр “Світлячок” (згодом він 
отримав назву «Ромашка»). 
Потім відкрився  підлітковий 
спортивний клуб „Awana”. З 
думкою про молодь у далекому 
1998 році було відкрито ще один 
клуб у центрі нашого міста - 
„Діалог”. І саме через любов до 
молоді 2000 рік став знаменним 
для нашої церкви – розпочалася 
робота з наркозалежними 
людьми. Спочатку це була 
профілактика в школах. 
Але, реально усвідомлюючи 
проблему наркоманії і 
спостерігаючи за зростанням 
залежності від наркотиків 
серед молоді, виникла потреба 
у створенні реабілітаційного 
центру “Переображення”. 
Важливою ланкою служіння 
церкви „Фіміам” є соціальна 
робота: облаштування дворів, 
допомога сім’ям дітей-
інвалідів, гуманітарна допомога 
малозабезпеченим сім’ям, 
праця з неповносправними 
людьми, допомога продуктами 
одиноким людям. У планах є 
зробити ігровий майданчик для 
діток на території, виділеній 
для будівництва церкви. На 
даний момент церква живе, 
розвивається, росте і радіє. 

Історія церкви ФІМІАМ

• Біблія – це наша єдина основа.

• Любов до Бога та до людей – це 
основний мотив нашого життя.

• Єдність церкви – це ідеал того, 
що показав для нас Ісус.

• Молитва для нас – як дихання, 
вона вище емоцій, музики, пісень.

• Всі члени нашої церкви 
навчаються Біблії.

• Всі члени церкви служать Богу.

• Кожна людина в нашій церкві 
особисто спілкується з Богом та 
шукає Його волі для свого життя. 

• Жертовність – це наш стандарт.

• Ми завжди хочемо залишатися 
церквою, відкритою для молоді та 
молодого покоління. 

• Етичне, пунктуальне, моральне 
життя не тільки в стінах церкви, але 
й у світі, - це наш шлях.

• Ми завжди та всюди хочемо 
давати місце діям Святого Духа.

• Ми – церква, 
яка утворює інші, такі самі церкви.

• Ми сповнені бажання допомагати 
багатьом людям приходити до 
Ісуса.

• Святковий настрій у всіх сферах 
нашого життя і служіння.

• Вирішення соціальних проблем 
населення нашого міста – це наше 
бачення.

• Ми постійно вкладаємо в 
розвиток людей та лідерів нашої 
церкви.

•  У церкві все має здійснюватися 
за високими стандартами.

Члени церкви
• Віталій Павлов «Церква – моя сім’я»

• Назар Грицієнко «Справжня церква»

• Коля Нечипорук «Змінила моє життя.  

Тут знайшов нових друзів, які не залишать, 

хороша атмосфера, де можна пізнати Бога, 

Який описаний в Біблії»

• Діма Собор «Гарна церква»

• Міра Хоміцька «Насичені програми» 

• Наташа Савчук «Божий дім, де царює 

Господь, любляча, піклується про людей»

Жителі району
• «Чула, що там наркомани і алкоголіки звільняються»• «Мій друг туди ходить, каже, що класно»

• «Позитивна думка про церкву, займається низьким соціальним прошарком населення, дає напрямок у житті»• «Моя дружина туди ходить з дитиною»

Відвідувачі
• Аліна «Є де себе реалізувати. Народ задіяний. 
Церква піклується про своїх членів і не тільки»
• Зоряна Шустер «Промінчик Божої любові»

Цінності життя церкви ФІМІАМ

Що ви думаєте про церкву “Фіміам”?


