
Кожен водій знає, що в його 
боковому дзеркалі існує так звана 
мертва зона. Простіше кажучи, коли 
він дивиться у бокове дзеркало, щоб 
побачити, що відбувається ззаду, 
у певний момент він не помітить 
автомобіля, що наближається до 
нього, через його розташування 
у мертвій зоні. Для уникнення 
неприємних ситуацій водію потрібно 
виявляти неабияку пильність та 
докладати зусилля, принаймні для 
того, щоб на якусь мить повернутися 
та поглянути позад себе… 

Щось подібне відбувається у 
сім’ях щодо виховання дітей. Дуже 
часто батьки переконані в тому, 
що їхня дитина найкраща. Проте, 
реалії зростання дитини вже у 
підлітковому віці показують батькам, 
що вони глибоко помилялися. Часто 
доводиться дізнаватися про таке 
в поведінці дітей, про що батьки 
ніколи не подумали б.

Дорослі  думають про сусідських 
дітей лихі речі, не помічаючи 
за своїми дітьми проблемної 
поведінки. Так, власні діти, 
користуючись сліпою батьківською 
довірою, доходять до межі 
забороненого. Якщо для батьків не 
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Будемо раді Вас бачити!

видається особливою загрозою та 
проблемою вживання їхніми дітьми 
тютюну та алкоголю, то для самих 
дітей не є проблемою вживання 
психотропних та хімічних речовин 
(наркотиків). Отож, якщо ви спокійно 
спостерігаєте за молодими людьми 
на вулиці, які п’ють пиво, палять 
(школярі та молоді дівчата) і це не 
викликає у вас ніякої особливої 
реакції, але молоду людину, яка 
вживає будь-які наркотики, ви готові 
розстріляти, відправити живою 
у Гаразджу або просто посадити 
за ґрати, - то чи правильні ваші 
погляди та життєві позиції? Існує 
думка, що наркоману вже ніхто та 
ніщо не допоможе. У цьому буклеті 
ви зможете перевірити, чи варто 
так думати. А що, коли раптом ви, 
як тато чи мама, поза своєю волею, 
стосовно своєї дитини, потрапите 
у «мертву зону» і не помітите, що 
вашу дитину закрутило у вихорі 
наркоманії? Адже сьогодні це 
ще більш небезпечно, ніж було 
декілька років тому. Наркоманія 
мутує. Молоді вже не потрібно 
колоти наркоту по венах, щоб 
отримати кайф, - треба просто 
ковтнути таблетку чи нюхнути – та 

й досить, щоб тягнуло до наступної 
дози, тільки от здоров’я руйнується 
миттєво і вщент… Невже тоді ми, 
батьки, будемо хоронити, садити 
за ґрати власних дітей? Чому ж ми 
байдужі до проблем інших? Кожен 
з нас має знати, що для Бога цінна 
кожна людина, за кожного наркомана 
Бог заплатив ціну – смерть Свого 
Сина, Який воскрес, щоб ми жили не 
для гріха, а для Бога. 

Якщо ви знаєте сім’ї, де діти 
залежні від алкоголю, наркотиків, 
не судіть їх суворо, а краще 
допоможіть їм своїми молитвами 
за них, порадами, підтримкою та 
вкажіть їм вихід через християнські 
реабілітаційні програми і центри. 
Будьте уважні до життя своїх дітей, 
яких вам подарував Бог, та не 
забувайте, що основна ваша мета у 
вихованні – розповісти дітям про те, 
Хто є автором їхнього життя і Кому 
воно має належати!  Якщо ваші діти 
будуть служити Ісусу Христу, то вони 
ніколи не служитимуть алкоголю 
чи наркотикам! Нехай Господь 
допоможе вам!

Син бо Людський прийшов, щоб 
знайти та спасти, що загинуло! 

Євангеліє від Луки 19:10     

Запрошуємо вас

ФІМІАМ
життя, наповнене змістом

євангельська церква

Зустрічі «Повернення до 
життя» для людей, які 

шукають виходу з різних 
залежностей, відбуваються 

щосуботи о 10.00.

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.

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»: 

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.)

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.

Анонімність гарантована!

Реабілітація нарко- та 
алкозалежних людей у 

реабілітаційному центрі 
«Переображення». Тільки 

Бог може дати звільнення від 
залежності!

Присвячено служінню реабілітації нарко- 
та алкозалежних жінок у реабілітаційному центрі “Переображення”



В нашому суспільстві 
кожна людина від чогось 
залежна. Цей дивний ланцюжок 
можна спостерігати ще з 
самого дитинства: маленьке 
новонароджене дитя потребує 
неабиякої уваги від своїх батьків, 
пізніше - від вихователів у садочку. 
Час минає, попереду школа – і 
знову нова залежність. Пізніше 
вже свідома людина залежна від 
навчання у вищому навчальному 
закладі, якщо, звичайно, вона 
його обрала. Ось тут зазвичай 
і починається цікавий етап 
у житті. Молодій дівчині або 
юнакові важко не встрибнути 
в інші негативні залежності, 
які ведуть до таких самих 
наслідків. Цигарки, алкоголь, 
наркотики, гральні автомати 
і взагалі життя без обмежень 
багато кому подобається. Проте, 
минає декілька років – і ти… не 
закінчив університет, втратив 
взаємовідносини з батьками, 
друзями, набув багато хвороб, і 
це ще не все – ти не можеш жити 
без дози, яка потрібна тобі, як 
повітря. Минають дні, тобі це 
не подобається, набридає, ти 
намагаєшся боротися з цим, 
але все марно, ти у прірві, на 
самому дні, депресивні думки про 
самогубство рояться у твоїй голові, 
але ти слабкий перед всім… Що 

робити? Як звільнитися? Куди йти? 
Не лякайся – вихід є. Можна все 
радикально змінити за допомогою 
Ісуса Христа. 

Християнський реабілітаційний 
центр «Переображення» - це 
місце, де Бог змінює долі людей. 
Ти можеш звернутися – та 
обов’язково отримаєш допомогу; 
але ти маєш усвідомити, що вона 
тобі потрібна. Пам’ятай: будь-яка 
залежність долається силою Ісуса 
Христа...

У 2003 році в церкву Фіміам за 
допомогою звернулася одна жінка, 
яка була залежна від наркотиків. 
Служителі церкви мали думки про 
жіноче відділення стаціонарного 
реабілітаційного центру, адже 
на той момент вже існувало 
чоловіче відділення для залежних 
людей. Ось так все і розпочалося. 
Належних навиків, досвіду і 
вміння в цій справі не було, але 
любові і бажання допомагати 
залежним жінкам вистачило, щоб 
розпочати це служіння. Пізніше 
залежних, які б виявляли своє 
бажання звільнятися в нашому 
реабілітаційному центрі, ставало 
дедалі більше, і ця справа поволі, 
але впевнено рухалася далі. Бог 
завжди турбувався про команду 
посвячених людей, які б від серця 
служили залежним жінкам. І зараз 
це більше ніж команда, - це сім’я, в 
якій за будь-яких обставин будуть 

намагатися тебе зрозуміти. За 
5 років праці до нас звернулося 
приблизно 60 жінок, 19 з них 
успішно пройшли реабілітацію і 
стали членами нашої або інших 
євангельських церков. 

Служіння реабілітації – це 
не лише допомога у звільненні 
від наркотиків чи алкоголю. 
Наше бажання – познайомити 
людину з Ісусом Христом. Коли 
це відбувається, Бог далі робить 
Свою роботу; і людина розуміє, що 
просто звільнення від залежності 
мало, потрібно докорінно міняти 
свої цінності і погляди на життя.

В процесі самої реабілітації є 
3 етапи: 1 етап (перші 3 місяці) 
– це фізична реабілітація та 
ознайомлення, 2 етап (наступні 
3 місяці) – духовна реабілітація, 
яку можна назвати вибором у 
житті, 3 етап (від 6 місяців до 
року) – адаптація в суспільстві і 
підзвітність працівникам центру.

Ми вміємо молитися, читати 
Біблію, відкриватися один 
перед одним, вчитися один від 
одного, ділитися один з одним, 
дарувати один одному подарунки, 
працювати, смачно куховарити, 
відпочивати, святкувати дні 
народження і багато іншого. Це є 
справа в руках Господа, а Своїми 
руками за допомогою дітей Божих 
Він направду робить чудеса.

Тут створені чудові умови для до-
помоги людині, яка шукає спасіння. 
Велика увага приділяється  ви-
вченню Біблії та молитві. Служителі 
центру знають, як підтримати в час 
розчарувань 
і депресії. 
А головне – 
вони завжди 
поруч, щоб 
порозмовля-
ти і допомог-
ти не зро-
бити хибних 
кроків. 

Ольга Сікорська

Вона народилася 
в інтелігентній та 
забез-печеній сім’ї. 
Змалечку була 
оточена батьківською 
увагою, турботою та 
любов’ю. Її батьки, 
дуже виховані люди, 
намагалися вкласти  
в дитину найкраще, 
ніколи не були для 

неї поганим прикладом. Мама 
завжди оберігала від поганого 
впливу вулиці і поганих компаній. 
Дівчинка добре навчалася в школі 
та відмінно її закінчила, хоча в той 
час вже таємно почала курити і 
ретельно намагалася приховати 
це від батьків і їхніх знайомих. 
Але в компанії однолітків, як 
їй здавалося, це піднімало її 
авторитет. 

З дитинства дівчина мала 
мрію – вона хотіла лікувати 
тварин. Після закінчення школи 
батьки допомогли їй вступити 
до інституту на факультет 
ветеринарної медицини. Так вона 
потрапила в Одесу. Вирвавшись 
з-під батьківської опіки, дівчина 
з головою поринула в молодіжне 
життя, яке дуже її приваблювало. 
В припортовому місті завжди 
можна знайти масу розваг: бари, 
нічні клуби, вино, нові знайомства. 
Минуло зовсім небагато часу – і, 
як наслідок, у її житті з’явився 
наркотик.  Його вплив на молодий 
розум спочатку був легким і 
приємним, але через якийсь 
час усе змінилося. Навчання 
почало цікавити її менше, а на 
перше місце стали наркотики, які 
затягували все далі на дно. 

Першими почали бити 
на сполох викладачі. Вони 
повідомили додому про її 
становище і поставили у список 
на відрахування. Батьки забрали її 
додому. Оточивши турботою, вони 
допомогли відновити здоров’я 
і повернутися до навчання. 
Незважаючи на те, що мама під 
час занять знаходилася поруч 
з нею, дівчина не переставала 
думати про наркотик і за будь-
якої зручної нагоди намагалася 
його дістати. Не без допомоги 
батьків вона добре закінчила 
навчання. Повернувшись у рідне 
місто, влаштувалася на роботу 
за спеціальністю. Але робота 
їй була потрібна лише для того, 
щоб купити чергову дозу. Мрія 

Історія однієї доліБудь-яка залежність долається 
силою Ісуса Христа

– лікувати тварин – була вже їй 
не цікавою. Все, до чого вона 
прагнула, відійшло на другий план. 
Ніжну, скромну дівчину перестали 
цікавити нормальні людські 
взаємини. Вона втратила друзів, 
близьких, незабаром і батьки 
почали від неї відвертатися. Хоча 
вони дуже її любили, але постійні 
обмани з її боку відштовхували 
їх. Вона все швидше опускалася 
на дно, перестала слідкувати 
за собою і вже більшу частину 
часу проводила на вулиці, де 
доведеться: в під’їздах, на сходах, 
в підвалах, на горищі. І сама 
перестала себе впізнавати. Це 
було огидним видовищем. 

В ті дні, коли мама пускала її 
додому, щоб помити і нагодувати, 
вона завжди повторювала: «Тобі 
треба змінити своє життя. Сама 
ти це не зробиш. Тобі може 
допомогти лише Христос». 
Дівчина прекрасно розуміла, що 
самостійно не справиться з усіма 
проблемами. Але не вірила, що 
їй може допомогти Той, про Кого 
вона нічого не знала і Кого ніколи 
не бачила. Але через деякий час 
вона зустріла людей, які раніше 
мали такі самі проблеми, як і 
вона. Вони розповіли, що їм 
допоміг Христос, і зараз вони 
вільні та готові допомогти їй. Вона 
почала відвідувати богослужіння 
в церкві і з кожним разом більше 
розуміла, Хто такий Бог, і те, що 
Він один зможе змінити її життя. 
Вона зробила крок назустріч 
Йому: впала перед Ним на коліна 
і попросила у Нього прощення за 
всі гріхи, які робила. В той час ніби 
важка ноша впала з її плечей. Тоді її 
душа отримала мир та спокій, який 
вона намагалася знайти раніше. 
Господь звільнив її від будь-яких 
залежностей і подарував нове 
життя. Він відновив стосунки з 
батьками, подарував багато друзів, 
дав чоловіка та дитину... 

Такі історії не поодинокі. Вони 
не вигадані, а правдиві. Дівчина, 
про яку написано, – це Ольга 
Кічкіна. Вона тепер не живе 
наркотиками, – її життям став Бог, 
Який дійсно може змінювати долі 
людей. Він один дає надію і мир 
для тих, хто їх потребує, якщо 
сама людина просить в Нього про 
допомогу і робить, зі свого боку, до 
Нього кроки.

Ольга Кічкіна

Будучи залежною від нарко-
тиків, я шукала звільнення, та всі 
мої численні спроби у цих пошуках 
були марними. Коли я зрозумі-
ла, що це під силу тільки Богу, то 
почала шукати допомоги в Нього. 
Моя сестра проходила курс реа-
білітації. Я бачила, як швидко все 

змінюється у її житті. Але для себе 
це як вихід відкидала. Я відвідувала 
богослужіння, шукала спілкування 
з віруючими людьми, намагалася 
читати Слово Боже. Але було дуже 
важко. Адже вдома у мене був 
доступ до цигарок та алкоголю, 
часто заходили старі друзі. Були 
проблеми з рідними. В такі хвили-
ни з’являлася спокуса взятися за 
старе. Наодинці я не мала сили, 
щоб вистояти. Думаю, саме тому 
процес реабілітації дуже важливий 
для залежної людини. Я пройшла 
реабілітацію, і тепер сама можу 
оцінювати всі її позитивні сторони. 

Наркоман, вжи-
ваючи наркотики, в 
якийсь момент розу-
міє, що він від цього 
втомився, і тоді 
починає шукати різні 
шляхи для того, щоб 
отримати звільнення 
від своєї залежнос-
ті. Так і я, будучи 
наркозалежною, теж 
шукала такі шляхи.

Я лікувалася в наркодиспансе-
рі. Там мені розповіли про реабілі-
таційний центр в Нововолинську, 
і я вирішила, що поїду туди. Але 
бажання отримати наркотик було 
сильнішим за бажання звільнити-
ся від нього, тому я втекла з нар-
кодиспансера. Та через місяць я 
все-таки поїхала на реабілітацію. 
Коли я приїхала туди, ще лежав сніг, 
мене зважили у зимовому одязі – я 
на той момент важила 49 кг разом 
з важкими зимовими чоботами, 
говорити не могла, бо задихалася, 
ноги і руки були всі в ранах. Якби 
з центру не було так далеко до до-
роги, я б пішла звідти, але на це в 
мене просто не було фізичної сили. 
Я там залишилася, та користі з того 
було мало, бо мені не подобалося 
християнське життя, яким пропо-
нували жити. Не розуміла, чому це 
я, молода, не можу посидіти у барі і 
покурити, - ні, це не для мене. Вони 
всі закомплексовані, а я такою не 
хочу бути і не буду. Я житиму так, як 
мені подобається, ні, колотися я не 
буду і ходитиму в церкву, коли захо-
чу. Але не вийшло жити по-моєму: 
і з Богом, і без Бога. І я знову ста-
ла наркоманкою. Здоров’я втрати-
ла ще більше і втратила людину, з 
якою жила. Саме тоді весь світ пе-
ревернувся, у мене було відчуття, 
ніби мій розум став на місце. Коли 
він помирав, я просила Бога, щоб 
Він його спас, але казала, що буду 
служити Йому, навіть якщо він по-
мре. Я відчувала і точно знала, що 
це мій останній шанс, і я його вико-
ристала, пішовши на центр «Пере-
ображення» з метою повністю змі-
нити своє життя. Я знаю, тільки Бог 
допоміг мені пройти реабілітацію 
і звільнитися від страшної залеж-
ності, яка досі руйнувала моє жит-
тя. Тепер живу з Богом і для Бога. Я 
ніколи не думала, що це життя може 
бути таким цікавим і змістовним. А 
тепер я в цьому впевнена – і про-
славляю за це свого Спасителя!

Елла Ничипорук
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