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ЕММАНУЇЛ
Живе Слово, явлене світові

Діти благовістять ровесникам
Те, що коштує дорожче за гроші

З питань партнерства звертайтеся
за номером: 067 653 27 62 або пишіть
на e-mail: partners@emmanuil.tv

ГЛО БА Л ЬН И Й ВП Л И В

ЗВ Е РНЕННЯ ПРЕЗ ИДЕНТА CBN EMMANU IL
Суперсила жертовної любові

ДИВА ГЕВОРГА

«Любов Божа до нас з’явилася тим, що Бог
Сина Свого Однородженого послав у світ,
щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас, і послав Свого Сина вблаганням за
наші гріхи» (1 Івана 4:9-10)

10-річний Ґеворг мешкає у вірменському селі з мамою, бабусею та сестрою.
Без сторонньої допомоги хлопчик не
може ходити та стояти, пересувається
за допомогою інвалідного візка. Ґеворг
набув інвалідності ще в утробі. Його
тато сильно бив маму, й сильний удар
у живіт став причиною патологій у його розвитку. Через внутрішньоутробну
травму у Ґеворга утворилася велика
пухлина, лікарі зробили операцію, але
й вона не гарантувала, що хлопчик виживе. Те, що Ґеворг живий — вже диво!

Різдво та святкування Нового Року асоціюються з теплом, затишком, радістю, сімейними зустрічами, подарунками... І це все
чудово! Але що цей період означав для
Бога?
Більше 2000 років тому Отець Небесний

послав Свого Сина на землю — на територію ворога, позбавлену Його
Божественної сили та слави. Він дозволив Своєму первородному Синові
народитися у слабкому людському тілі, терпіти поневіряння, стати біженцем, страждати від зневаги та зради… Але й це не було межею. Небесний
Батько спостерігав не тільки за життям Сина, повним втрат та випробувань, але й дивився на Його смерть на хресті.

Сім’я живе у страшенних злиднях. Мама
Ґеворга у розлученні, а хлопчик постійно потребує її допомоги. Весь дохід сім’ї
— це заробіток бабусі на низькооплачуваних сезонних польових роботах. У
сім’ї немає свого дому, вони орендують
дешеве житло за 21 долар на місяць, але
там непросто жити через жахливі умови.
Два роки цій сім’ї допомагали волонтери проєкту «Обітниця сироті»:
привозили продукти та гуманітарну
допомогу, допомагали збирати дітей
до школи, підтримували маму спілкуванням. Цього року мама наважилася відпускати дітей на заняття до
навчального центру «Обітниці сироті».
Заняття у тренінговому центрі Ґеворгу
одразу сподобалися, та й почував він
себе тут впевнено. Заняття у центрі
сприяли тому, що Ґеворг почав виявляти самостійність, його мова з кожним разом покращувалася. Хлопчик з
величезною цікавістю слухав про Бога та читав Біблію, подаровану йому у
навчальному центрі. На одному уроці
Ґеворг прийняв Ісуса у своє серце як
Господа та Спасителя.
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Костянтин Литвиненко
Президент CBN Emmanuil

Одного разу Ісус народився немовлям, й через 33 роки Він пішов на
смерть, забрав із Собою у могилу усі наші гріхи!

Дізнавшись, що сім’ю Ґеворга хочуть
виселити за заборгованість за кілька місяців оренди, волонтери «Обітниці сироті» не змогли залишити сім’ю з цією
проблемою та сплатили борг.

Готуючись сьогодні до свят, подумайте про цю суперсилу —
жертовну любов Бога. Саме вона дала нам життя, й, більше
того, життя з надлишком! Вона спокутувала нас від гріха та
дозволила стати частиною величезної Божої сім’ї — як на землі,
так і на небесах!

Сьогодні Ґеворг знаходить слова, щоб
підтримати маму, коли їй погано. Завдяки хлопцю та його вірі в Бога, вся родина зараз ходить до церкви!

Давайте дозволимо цій суперсилі жертовної любові Бога наповнити сьогодні наші серця, щоб кожен із нас усе більше ставав подібним до Христа!

Велика подяка кожному партнеру
«Обітниці сироті»! Своїми пожертвами
ви допомагаєте змінювати долі таких
само нужденних дітей як Ґеворг!

Дякую кожному з вас за участь у проєктах CBN Emmanuil, за жертовні
серця та любов, виявлену до ближніх!
Благословень вам цього святкового сезону!
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СВІД Ч Е Н Н Я

СВІДЧЕННЯ

ПІСЛЯ ТАБОРУ «СУПЕРКНИГА»
ДІТИ БЛАГОВІСТЯТЬ РОВЕСНИКАМ!

РАЗОМ МИ ПОДАРУВАЛИ ЇЙ ТЕ,
ЩО КОШТУЄ ДОРОЖЧЕ ЗА ГРОШІ…

Дівчатка вперше у житті були у християнському таборі. І найбільше, що вони
полюбили – це Біблія! А, знаєте, що ще
важливіше? Літо закінчилося, але любов
до цієї Вічної Книги не припинилася!
Нещодавно ми подарували дівчаткам
дитячу Біблію з короткими оповіданнями. Тепер вони разом із бабусею щоденно читають Книгу Книг. А ще вони з
власної ініціативи записують оповідання
з Біблії на відео та розсилають посилання на перегляд ровесникам! У своїх
відео сюжетах вони розмірковують над
окремими біблійними історіями та ставлять питання для роздумів.
Ось так послання про Божу любов поширюється Семенівською громадою —
завдяки Богові та «Суперкнизі»!

Нелі 8 років, їх із сестрою виховує бабуся. Цього літа вони відпочивали у дитячому денному таборі «Суперкниги»
у м. Соснівці (Львівська область). Його
організував Павло Васіков — один із лідерів Клубу «Суперкниги» зі Львова, він
запросив Нелю з сестрою.

44

«Я іноді відчуваю повну самотність та
тугу, яку ані чоловік, ані дитина не можуть заповнити, — ділиться Наталя. —
Це пов’язано з моїм важким життям,
трагічною смертю батьків, жорстокою
війною та поневіряннями, моєю травмою...»
Коли Наталя вже твердо вирішила, що
нікому не потрібна, у її житті з’явився
представник CBN Emmanuil. Незабаром
Наташа почула радісну новину: її операцію буде оплачено!

Ще до війни Наталя пережила багато
горя: померла мама, повісився батько...
Щойно вона оговталася від горя, як у
Мар’їнці почалася війна, й сім’я вимушено переїхала до найближчого села Новомихайлівки. Щойно влаштувалися на
новому місці, як знову лихо...
Це сталося 17 вересня, коли Наталя на
велосипеді їхала до школи за 6-річною
дочкою Марією. Несподівано переднє
колесо відлетіло, й Наталя впала вперед
головою на землю. Піднятися не змогла
через страшний біль у правій нозі. На
її дзвінок відгукнувся чоловік, негайно
прибіг на місце події та викликав швидку допомогу. Незабаром лікарі озвучили
діагноз: «Множинний перелом правої
гомілки». Жінку поклали на ліжко, а до
травмованої ноги прикріпили гирі. Так
вона мала лежати нерухомо до операції.
Наталю захлиснув розпач. На операцію
грошей не було, а без лікування її тут
довго не триматимуть...

«З нашою бідністю я ніколи не змогла б
сплатити за таку дорогу операцію. Мені
навіть не було до кого звернутися, адже я кругла сирота. Але сьогодні я така
вдячна! Ви допомогли мені як рідній!»
До повного відновлення залишилося небагато. Незабаром Наталя зможе знову вільно пересуватися, водити
доньку до школи, доглядати земельну
ділянку та дім.
«Завдяки цій операції у мене з’явилася
можливість бути активною по господарству та дому! Але ще важливіше, що
тепер у моїй душі з’явилася віра, що є
Бог на цьому світі, коли Він послав до
мене вас! Дуже дякую! Нехай у вашому
житті завжди буде щастя та здоров’я!»
— радіє Наталя.
Цю подяку ми з радістю передаємо
вам, дорогі партнери CBN Emmanuil!
Історія Наталії могла закінчитися інакше, але ми разом змогли подарувати
цій хворій жінці здоров’я та повноцінне
життя!
55

Б ІБ Л ІЙН Е ВЧЕ Н Н Я

ЖИВЕ СЛОВО,
ЯВЛЕНЕ СВІТОВІ

Гордон Робертсон
Президент та генеральний
директор CBN

«Хто заповіді
Мої має та їх
зберігає, той
любить Мене.
А хто любить
Мене, то полюбить його Мій
Отець, і Я
полюблю Його,
і об’явлюсь
йому Сам»
(Від Івана 14:21).
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«І Слово сталося тілом,
і перебувало між нами»
(від Івана 1:14)

Відзначаючи Різдво, ми святкуємо пришестя
Ісуса — Слово, Яке стало тілом. Він не просто
літери на сторінці, але Живе Слово. Він — «Я Є
— Шлях, Істина і Життя». Й Він бажає відкрити
Себе нам.
Він закликає нас: «Ось Я стою під дверима та
стукаю: коли хто почує Мій голос і двері відчинить, Я до нього ввійду, і буду вечеряти з
ним, а він зо Мною» (Об’явлення 3:20). Чим
глибше ми знаємо Його, тим швидше для нас
втрачають важливість речі цього світу.
Павло пише в посланні до Филип’ян: «Тож усе
я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього, і вважаю все за сміття,
щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не
з власною праведністю, яка від Закону, але з
тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога
за вірою» (До Филип’ян 3:8-9).
По суті Він каже: «Я все втратив. Алілуя! Тепер
я можу більше пізнавати Христа. Все, що має
значення — це знати Його і відповідати Його
подобі». Нам треба цінувати те, що Ісус зробив для нас, коли Він прийшов

у цей світ, помер на хресті та воскреснув.
Ми маємо не лише доступ до Сина Божого, але й право бути причетниками Його
Божественної природи. Ісус дає дивовижну обіцянку в Євангелії від Івана: «Хто
заповіді Мої має та їх зберігає, той любить Мене. А хто любить Мене, то полюбить
його Мій Отець, і Я полюблю Його, і об’явлюсь йому Сам» (Від Івана 14:21).
Готуючись до Різдва та Нового Року, попросіть Ісуса явити вам Себе та поговорити з вами. Попросіть Його розкрити вам Свою природу, щоб ви могли пізнати
Його.
Ви випробуєте живого Христа, коли Його Слово оживатиме у вашому серці —
дедалі більше з кожним днем.
Будьте благословенні!
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ПР О Є К Т И C B N E M M A N U IL

ПРОЄКТИ CBN EMMANU IL

ПРОДУКТОВА ДОПОМОГА
ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

ТУРБОТА ПРО МАРІЮ
З ПРИДНІСТРОВ’Я
38-річна Марія з Придністров’я — вольова, сильна духом роботяща дівчина.
Як і більшість інших випускників школи-інтернату, мріяла про хороше, але
доля склалася інакше. Особисте життя
не залагодилося, й Марія залишилася
одна з шістьма дітьми. Двоє з них народилися із затримкою розвитку та навчаються у спеціалізованому інтернаті, але
на вихідні та канікули Марія забирає їх
додому, де всі проводять час разом.

До нас звернулися їх сусіди, прохали віть заплатити за проживання — не те
допомогти голодуючій сім’ї вимушених щоб на продукти», — продовжує вона.
переселенців. Так ми й познайомилися з
Коли ми зайшли у гості до цієї сім’ї, то
Ніною Володимирівною та її сином.
побачили, як Ніна Володимирівна но65-річна Ніна Володимирівна — пере- жем шкребе курячі кістки. З них вона
селенка з Єнакієве, приїхала до Бахмуту зварила бульйон на обід та намагалася
оформляти 42-річному синові пенсію. відшкребти хоч трохи м’яса, щоб син
12 років тому у нього стався інсульт, й мав що поїсти. Це й уся їх їжа на двох.
зараз він має першу групу інвалідності.
Дуже зраділа пакету з продуктами, який
«У пенсійному фонді нас позбавили принесли наші волонтери.
виплат до грудня. Я просто не знаю, як
далі жити. Вірніше, вижити у цей час. «Дякую Богу за допомогу від CBN
Продукти дорожчають, все дорожчає, Emmanuil! Це для нас дуже велика
а у нас просто немає грошей», — бід- підтримка. Дякую кожному, хто бере
кається жінка. Зараз їх сукупний дохід участь у цьому проєкті милосердя!» —
на двох — 2600 гривень пенсії Ніни Во- почули у відповідь.
лодимирівни. У Бахмуті вони знімають
квартиру за 3100 гривень на місяць, й на За підтримки партнерів, CBN Emmanuil
регулярно допомагає сотням нужденхарчування грошей вже немає…
них сімей.
«Ми просто виживаємо, а не живемо,
грошей катастрофічно не вистачає на- Дякуємо кожному з вас за відкрите серце!
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Марія дуже роботяща. Попри те, що з
працевлаштуванням у цій місцевості
складно, вона влаштувалась на хлібокомбінат, й допоки старші діти стежили
за молодшими, ходила на роботу. Але
минулого року через карантин вона
втратила роботу, сім’я опинилася у великій нужді.
Волонтери «Обітниці сироті» допомагали їм продуктами, дровами, канцелярією для школи, насінням та розсадою
для городу. Марія завела двох свиней та
гусей, а волонтери допомогли купити
курей та побудували переносний курник.

Був момент, коли Марія з дітьми залишилися без житла, й вони оселилися у
покинутому будинку. Помешкання старе, без комунікацій. Тут усе ламалося
та вимагало капітального ремонту, але
згодом Марія добилася від місцевої
Але з наближенням холодів трапилося
влади, щоб їх прописали тут.
ще одне лихо. Їхня піч, на якій готували
Там, де живе Марія, за фінансової під- їжу та теплом якої зігрівалися взимку,
тримки «Обітниця сироті» діє проєкт почала розвалюватися на частини. Гар і
«Турботливі руки». Волонтери проєк- дим не виходили у димар, а скупчувалиту дізналися про Марію від парафіян ся в будинку. У приміщенні неможливо
у помісній церкві, й згодом їм вдалося було перебувати, а дихати гаром смерзробити ремонт у старому будинку: по- тельно небезпечно для життя.
лагодити туалет, покласти кахель на стіВолонтери «Обітниці сироті» відгукнуни та провести електрику.
лися й на цю потребу — купили матеріали для нової печі та взялися за
будівництво.
Сьогодні в домі Марії стоїть нова піч,
вона добре прогріває будинок, й немає
гару та диму. Марія та діти зігріті та суттєво економлять електрику, готуючи їжу
на печі.
«Я давно мріяла відремонтувати піч, але
грошей не вистачало. Дякую вам за таке
диво! — дякує Марія.
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З РІЗ ДВОМ ХРИСТОВИМ!

ЗАРАЗ П ОТ Р ІБ НА Д ОП О М О ГА
Подаруйте сироті зимове взуття!
CBN Emmanuil знов проводить щорічну
акцію «Зігрій дитину», забезпечуючи
зимовим одягом та взуттям дітей, які
цього потребують. Рік тому, під час такої ж акції, завдяки підтримці партнерів,
ми змогли забезпечити понад 500 дітей
комплектами зручного теплого зимового одягу та взуття. Кожна дитина отримала чоботи, куртку, теплі шкарпетки,
шапку, шарф та рукавиці.
Зараз ми продовжуємо зігрівати дітей,
які ростуть у складних життєвих обставинах й поки що не можуть подбати
про себе самостійно. Продовжуйте бути з нами, зігрівайте теплом тих, кому
холодно! І нехай Бог благословить вас!
Підтримати акцію ви можете через поштовий або банківський переказ, скориставшись реквізитами, розміщеними
нижче. Або зробити онлайн переказ на
нашому сайті emmanuil.cbn.org/donate

Засвітіть світло Різдва!
У ці різдвяні дні кожна мить просякнута добром і вірою у дива. Але сьогодні тисячі
людей поряд з нами живуть у крайній нужді та найскладніших життєвих обставинах. Та й кожному з нас знадобиться ще багато часу, щоб відновитися від наслідків
пандемії. Є голодуючі сім’ї, є й ті, хто досі не чув Євангеліє. Потреба у надії ніколи
ще не була такою сильною як сьогодні!
У серцях нужденних людей ми можемо розпалити маленький вогник надії до гарячого і сильного полум’я подяки Богові! Разом ми це можемо!
Підтримайте благодійні проєкти CBN Emmanuil!

Ви можете підтримати служіння CBN Emmanuil
особливим дарунком
Банківський переказ:

Поштовий переказ:

МГО «Асоціація милосердя
«Еммануїл»
р/р UA77 3808 0500 0000 0026
0033 2798 2 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ» в м.Київ
МФО 380805, ЄДРПОУ 19365046
Призначення платежу:
Добровільна пожертва від
[прізвище, iм`я, тел.]

МГО «Асоціація милосердя
«Еммануїл»
р/р UA77 3808 0500 0000 0026
0033 2798 2 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ» в м. Київ
МФО 380805, ЄДРПОУ 19365046
вул. В. Васильківська, 131-а, м.
Київ, 03150
Призначення платежу:
Добровільна пожертва від
[прізвище, iм`я, тел.]

Банківською картою чи електронними грошима
через сайт emmanuil.cbn.org/donate
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Жертвуючи CBN Emmanuil, ви йдете у холодні будинки разом з нашими волонтерами і несете тепло та світло надії у найтемніші місця та найважчі ситуації.
Ваші пожертвування допомагають робити добрі справи через проєкти «Операція благословення», HELP UA та «Обітниця Сироті».
Ваша фінансова підтримка сприяє благовістю Євангелія дітям через проєкт
«Суперкнига».
Ваша участь допомагає створювати та транслювати християнські передачі
українською та російською мовами, й через них нести світло та Слово Боже у
всі куточки землі — навіть туди, де немає церков та проповідників.
Щиро вдячні вам!
Дорогий партнере CBN Emmanuil!
Ми хочемо бути корисними для вас та підтримаємо у молитві за вашу потребу.
Будь ласка, зателефонуйте на номер 067 653 27 62 або заповніть форму на молитовній сторінці сайту: emmanuil.cbn.org/pray
Щиро дякуємо за довіру! Нехай Господь рясно благословить вас!
1111

І не запалюють світильника,
щоб поставити його під посудину,
але на свічник, і світить воно
всім у домі.
Євангеліє від Матвія 5:15

emmanuil.cbn.org/donate
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