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МОЛДОВА. ШКОЛА МАТЕРИНСТВА

Вікторія — багатодітна мама, і вона
опинилася у складних життєвих обставинах. Жінка рано почала самостійне
життя — не маючи професії й побутових навичок. У її старшої доньки ДЦП,
це виявили незабаром після народження дівчинки. Вікторія з чоловіком виховують ще двох діток — трирічного сина
й однорічну дочку, та допомога по догляду за дітьми не покриває їх потреби.
Фінансове становище сім’ї стало
ще складнішим, коли чоловік Вікторії зв’язався з поганими людьми
та опинився під слідством. Вікторія
шукала тимчасову роботу, їй доводилося залишати дітей під опікою
знайомих. Іноді діти перебували у небезпечних умовах, тому що деякі з
цих людей зловживали алкоголем.
Після ряду попереджень та кількох позапланових перевірок служба опіки
вирішила віддати дітей до дитячого
будинку. Вікторії потрібно було довести свою спроможність й зацікавленість у дітях, щоб забрати їх назад.
Усвідомивши, що вона не справляється
самотужки, жінка звернулася по допомогу у проєкт «Школа материнства».
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Співробітники «Школи» зробили величезну роботу: допомогли з оформленням документів, провели безліч
телефонних консультацій з адміністрацією
інтернатів,
покрили
транспортні витрати на візити до дітей з
педагогом-наставником, спілкувалися
на теми виховання дітей у сім’ї, надали тимчасову роботу в офісі проєкту.
Через наших співробітників й волонтерів Вікторія отримувала необхідну
матеріальну, консультативну, юридичну
та духовну підтримку. Вона стала відвідувати церковні зібрання та молитися
про те, щоб Бог допоміг повернути дітей додому. На щастя, чоловікові Вікторії присудили тільки умовний термін,
й подружжя знову стало жити разом. І
ось, через майже 8 місяців величезної
спільної роботи Вікторії дозволили повернути дітей!
Допомога проєкту «Школа материнства» «Обітниця сироті» у Молдові допомогла Вікторії оплатити тимчасове
житло, оформити пакет необхідних
документів, отримати допомогу харчовими продуктами, а також оформити
старшу дочку до школи. Сьогодні вся
родина разом! Ми раді, що Бог змінив
життя цих дітей та їх батьків!

ЛЮБІТЬ ЯК ХРИСТОС
Ми звикли у свята проявляти любов
один до одного. Купуємо подарунки, говоримо приємні слова, робимо особливі вчинки. Але, чи у цьому любов?
У посланні до Ефесян написано: «Поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і
видав за нас Самого Себе, як дар і жертву
Богові на приємні пахощі» (до Ефесян 5:2).
Мені дуже подобається, як це місце Святого Письма звучить у іншому

Костянтин Литвиненко
Президент CBN Emmanuil

перекладі: «Зверніть увагу на те, як Христос любить нас. Його любов була
не обережною, а екстравагантною. Він любив не для того, щоб щось від
нас отримати, а для того, щоб віддати нам все від себе. Ось так любіть» (до
Ефесян 5:2, переклад MSG).
Я звичайна людина — така само як і ви. Іноді мене долають амбіції, я можу
бути нестриманим, іноді мені страшно. Я можу образити й образитися. Це
все властиво кожному з нас. Але я хочу любити як Ісус.
Проте, чи може хто-небудь дійсно любити так, як Ісус? У Його любові надзвичайно висока планка. Любити ворогів. Пройти зайву милю. Віддати свій
одяг. Підставити щоку. З точки зору цього світу подібна любов нерозумна
й нелогічна. Але ось, у чому правда: прийнявши Христа, ви вже не належите цьому світові.
Він сказав: «Я вас зо світу обрав, тому світ вас ненавидить» (Євангеліє від
Івана 15:19). Павло пише: «Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове,
стародавнє минуло, ото сталось нове!» (2 Коринтян 5:17). Коли ми шукаємо розумну любов, то втрачаємо любов незвичайну. Не пропустіть можливість знайти любов, про яку навіть не підозрювали!
Скажіть сьогодні Богу: «Господь, я хочу любити як Ісус. Я хочу любити
безоглядно. Я хочу любити жертовно, а не для того, щоб щось отримати!
Допоможи мені віддавати свою любов оточенню не тільки словами й не
тільки у свята, а щодня своїми вчинками та ставленням. Наповнюй мене
Твоїм Духом Святим щодня кожну мить, щоб любити так, як любив Ти. В
ім’я Ісуса, амінь!» Благословляю вас. Шукайте Його любові щодня!
Костянтин Литвиненко, президент CBN Emmanuil
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СВІД Ч Е Н Н Я

СВІДЧЕННЯ

ДОРОГА У ЖИТТЯ

Юля народилася й виросла у маленькому містечку Центральної України у
неблагополучній сім’ї. Батька дівчина бачила тільки раз у житті, а мама
нехтувала дочкою і не проявляла ані
любові, ані турботи. Часто в приступах люті вона просто виганяла Юлю
з дому — у ніч, негоду, невідомість.
Дівчинці доводилося шукати притулок та їжу у сусідів й знайомих.
У дитинстві Юля мріяла бути вихователем у дитячому садку, щоб дарувати дітям любов, якої в її домі не було.
Після школи дівчина спробувала вступити до педагогічного коледжу, але
не вистачило прохідних балів. Залишатися вдома було небезпечно, й вона опинилася на вулиці. Батьків Юлі
не позбавили батьківських прав, тому
дівчина не отримувала допомоги від
держави, й піклуватися про себе їй
доводилося самостійно. Невідомо, як
склалося б життя у 17-річної дівчинки,
якби про неї не дізналися волонтери
вінницького транзіційного дому «Дорога у життя». Це адаптаційний центр, що
працює за підтримки «Обітниці Сироті».
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МІЖ ЖИТТЯМ ТА ВІЧНІСТЮ
Тут надають тимчасове житло, харчування й підтримку підліткам групи ризику. У центрі Юлі допомагають освоїти
побутові навички, яким її ніхто раніше
не вчив — наприклад, дівчина навчилася готувати їжу, і їй це дуже подобається: «Це так круто, коли виходить
смачно, і це помічають інші, і хвалять, і
дякують!» — радіє Юля.

У них різні біографії та травми минулого. Але їх об’єднує, що на схилі років вони
стали нікому не потрібними — залишились без дому та родичів. Єдині небайдужі,
хто надав цим самотнім стареньким увагу та турботу — це засновники хоспісу у м.
Часів Яр.

Дівчина не перестає дякувати за сімейний затишок й підтримку, що відчуває:
«Одного разу я прокинулася й зрозуміла, що не треба нікуди йти та проситися переночувати; що тепер у мене
є своє ліжко й шафка для речей. Я відчула неймовірний спокій, чи не вперше
за життя. Це дуже мотивує і надихає
вчитися чомусь новому і служити Богу,
й дякувати Йому за все, що Він робить
для мене».

Тут життя починається щодня о 7-й ранку. Нянечки та кухарі забезпечують підопічним гідне перебування, й коли вони заступають на зміну, все приходить
до руху. У першу чергу потрібно, щоб кожен підопічний умився та причесався,
проте більшість не в змозі це зробити самостійно, їм допомагають доглядальниці.
Наступний важливий етап — харчування. Протягом дня підопічні харчуються
тричі. Засновник хоспісу Євген Ткачов прагне, щоб харчування було різноманітним
та повноцінним.

У Вінниці Юля вступила до училища
на менеджера по туризму й отримує
стипендію. Безплатне проживання та
харчування у центрі дозволяють їй триматися «на плаву», і вона це дуже цінує.
Тут вона знайшла свій дім, люблячих
наставників і друзів, які її підтримують
і розуміють.

«Сам Бог посміхнувся мені, коли я потрапила в це затишне місце! — розповідає
бабуся під час обіду. — Ні, мені тут вже не сумно. Тут тепло й ситно! І, напевно,
світло, я не знаю… Не бачу … Але відчуваю, що мене оточують дуже добрі та безкорисливі люди. Дякую Богу за це!»

Щомісяця CBN Emmanuil перераховує підзвітну фінансову допомогу хоспісу у
розмірі 26 500 гривень на харчові продукти та засоби гігієни. Завдяки цьому, за 9
місяців потребуючі отримали 55 000 обідів, 235 осіб почули Благу звістку, а також
85 людей прийняли Христа особистим Спасителем.

95-річна Ніна Петрівна з Костянтинівки пережила всіх своїх п’ятьох дітей і онуків.
Три роки тому залишилася самотньою, й співробітники хоспісу забрали її на дожиття. Повністю незряча бабуся, за спиною має майже ціле століття життя — є що
згадати, про що шкодувати, та й про що порадіти.

Дідусь Коля — ще один підопічний хоспісу у Часів Яр.
«Усе життя я прожив у Попасній, на Луганщині. У 2014-му почалася війна, у дім потрапив снаряд, вибив вікно й зруйнував дах. Добрі люди відремонтували будинок,
допомагали пережити холодні зими, привозили вугілля. Але це все не врятувало
мене від пияцтва. Кілька років тому я почав пити, бо забуття під час алкогольного
сп’яніння, допомагало мені не думати про самотність і війну. Проте ця залежність
засмоктала мене так глибоко, що я мало не продав свій будинок за горілку. Дуже
шкодую про це. Потім у моєму житті з’явився добрий чоловік, який направив мене
до цього притулку для таких ось самотніх та загублених душ як я! Якби не хоспіс, я
б точно загинув! Спасибі добрим ангелам у плоті, що дали мені шанс на виживання!» — з посмішкою дякував чоловік.
Будь ласка, продовжуйте підтримувати нас!
Ці літні люди мають завершувати життя гідно!
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ВЧЕ Н Н Я

ПЕРЕМАГАЄ
СИЛА ЛЮБОВІ
Сила, що перевершує
всі наші страхи...
Гордон Робертсон,
президент і генеральний
директор CBN

При безлічі проблем, що ми сьогодні спостерігаємо у світі, легко загрузнути у неспокій
і страх. Але чи можна бути вільним від цього?
Відповідь знаходиться в 1 Івана 4:18, де говориться, що досконала любов проганяє страх
геть.

«Але в цьому
всьому ми
перемагаємо
Тим, Хто нас
полюбив»
(до Римлян 8:37)

66

Отже, ми позбавляємося страху за допомогою любові. Бог закликає нас не просто любити людей, які близькі або добрі для нас. Він
закликає любити ворогів!
Де віднайти таку любов? Зараз чудовий час,
щоб дослідити серце та сказати: «Боже, Ти —
джерело любові. Ти — джерело усього, що
нам потрібно!»
Послання до Римлян говорить: «Але в цьому
всьому ми перемагаємо Тим, Хто нас полюбив» (до Римлян 8:37). У грецькому оригіналі
цей уривок говорить, що ми більше, ніж переможці, «завдяки даній нам любові Христа».

просто просіть Його про більше. Йому приємно, коли ми визнаємо: «Господь, я не
люблю, як Ти любив...» Тоді Він щедро обдарує вас любов’ю!
Пам’ятайте, що Ісус любив навіть на хресті. Його били, коронували терном, Ним глузували, плювали й прибили цвяхами до хреста. Це все зробили люди, про яких Він
молиться: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони!...» (Луки 23:34).
Це дивовижний рівень любові, і Він готовий відкрити його нам.
Зараз світ потребує Євангелія як ніколи раніше. Тому замість того, щоб боятися, попросіть у Нього більше любові. І, як запевняє Святе Письмо, «любов усе зносить,
вірить у все, сподівається всього, усе терпить!» (1 Коринтян 13:7).

Так, Христос любить нас! Й таку ж любов Він
дає нам, щоб ми могли ділитися нею з іншими!

Будьте здорові, сповнені любові та благодаті!

Тому, якщо ви виявите, що ваша любов остигає,

Гордон Робертсон, президент і генеральний директор CBN
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ПР О Є К Т И C B N E M M A N U IL

НАОДИНЦІ З ВІЙНОЮ ТА COVID-19

ПРОЄКТИ CBN EMMANU IL

«СУПЕРКНИГА» В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖЖІ
«Суперкнига» розширює територію впливу і знаходить нових глядачів!
Діти Білорусі скоро зможуть побачити легендарний мультфільм рідною мовою!
Майже завершено дубляж першого сезону мультсеріалу «Суперкнига».
У Росії Робік підкорює Сибір. Він бере активну участь у відкритті «Клубів Суперкниги» для невіруючих у Бога дітей.
У Таджикистані почалися презентації програми для недільних шкіл «Академія Суперкниги». Дитячі служителі високо оцінили якість уроків!
В Україні триває робота над перекладом третьої частини програми для недільних
шкіл «Академія Суперкниги» й створенням нової суперпрограми для християнських таборів на основі матеріалів «Суперкниги».

7-й рік жителі Красногорівки зимують без опалення. Газову трубу цього прифронтового міста давно зрешетили снаряди, та обстріли тривають й досі. У другій рік
COVID19-кризи людям важко, вони перебувають у постійному стресі, багато передчасних смертей.
«Наша мама більше всіх змушувала нас носити маски, користуватися антисептиками,
як частіше мити руки. Але мама захворіла і раптово померла від агресивної форми
коронавірусу. За два тижні. Була людина, і немає», — розповідає Анна Гладка з Красногорівки.

Нещодавно пройшла благодійна акція «СуперЯнгол». Наставники «Клубів Суперкниги» щиро дякують партнерам проєкту за участь!
Ми також створили новий YouTube канал «Суперкнига Українською», де будемо
розміщувати серії мультфільму й інші відео тільки українською мовою.
Підпишіться!

Якщо світову систему охорони здоров’я коронавірус застав зненацька, то що говорити про прифронтові села. Тут немає ліків, кисневих масок та апаратів штучної вентиляції легенів.
«П’ять днів ми боролися за життя чоловіка, як могли. У лікарні не було масок, все самі
купували. Додатково ставили ліжко у реанімацію, бо було всього три ліжка. Нічого
немає, довелося все купувати самим. Киснева маска коштує шалених грошей. Ми її
дістали, але вона не стала у пригоді — у неділю вночі він помер», — ділиться своїм
горем Олена Турчанінова.
Холодна зима — надзвичайно складний період для цього регіону. У більшості людей
немає грошей навіть на їжу, заощадження йдуть на покупку палива. Люди голодують,
хворіють, оскільки обмеження калорій знижує й без того слабкий імунітет.
Цього року CBN Emmanuil знову підтримує жителів Красногорівки. Завдяки підтримці
голландської організації ORA та іншим партнерам, ми привезли постраждалим від коронавірусу паливні брикети, продуктові набори й насіння.
Дякуємо за пожертви! Будь-яка сума підтримає нужденних людей. Особлива подяка
за регулярні пожертви — завдяки їм ми можемо зігрівати взимку знедолені сім’ї.
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МОЛИТОВНА ПІДТРИМКА

ЗАРАЗ П ОТ Р ІБ НА Д ОП О М О ГА

Дорогий партнере CBN
Emmanuil!

SEED — ЇЖА НА КОЖЕН ДЕНЬ
Мешканці населених пунктів уздовж
лінії зіткнення сьогодні змушені боротися з наслідками коронакризи. Також
тут йдуть військові дії, людей супроводжує безробіття, безгрошів’я й потреби у найнеобхіднішому. Для того,
щоб допомогти їм, CBN Emmanuil цього року знову здійснює проєкт «SEED їжа на кожен день».

проєкті. Також насінням забезпечили хоспіс у м. Часів Яр, реабілітаційний
центр у Слов’янську й тепличне господарство у Єгорівці.

Мета — дати сім’ям, які мають потребу у їжі, насіння сільськогосподарських рослин й допомогти таким чином
виростити врожай. У результаті сім’ї
забезпечать себе продуктами на довгі
роки.

Хочемо подякувати кожному, хто навчився виживати у тотальної бідності
на війні й при цьому сіяти, трудитися
та щиро радіти життю й новим плодам!
Дякуємо партнерам, які підтримали
проєкт! Приєднуйтесь, щоб стати партнером проєкту «Їжа на кожен день» та
подарувати людям ще більше надії!

У 2020 році 500 сімей взяли участь у

Будь ласка, телефонуйте на номер 067 653 27 62 або заповніть
молитовну форму на сайті:

Разом з учасниками проєкту ми раділи
щедрому врожаю влітку й восени 2020
року! Не зважаючи на посушливе літо,
учасники зібрали відмінний урожай!

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.], код ЕМ/004

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 donate.emmanuil.tv
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Ми хочемо бути корисними вам
і підтримаємо у молитві за вашу
потребу.

emmanuil.cbn.org/pray
Дякуємо вам за довіру!
Нехай Бог благословить вас!
CBN Emmanuil — міжнародна некомерційна організація з майже 60-річною
історією. Через благодійні, медіа та освітні проєкти ми прагнемо показати Божу любов й поділитися Євангелієм Ісуса Христа з людьми по всьому світі.
В Україні діяльність CBN здійснює Міжнародна громадська організація «Асоціація милосердя «Еммануїл»» під брендом CBN Emmanuil. Організація існує завдяки фінансовій підтримці міжнародних організацій-донорів та багатьох партнерів з
України, США та інших країн світу.
Проєкти CBN в Україні:
«Суперкнига»
Це найвідоміший у світі християнський мультсеріал, на якому виростає вже третє покоління дітей.
«Обітниця Сироті»
Допомагає отримати надію, освіту і майбутнє в соціумі дітям групи ризику — сиротам, дітям з неповних і кризових сімей, дітям з важкими життєвими долями — за
допомогою програм, що реалізуються в освітніх центрах й наданню адресної допомоги.
HELPUA.ORG
Благодійний гуманітарний проєкт HELPUA стартував майже одночасно з початком військових дій на сході України у 2014 році. Проєкт спрямований на надання
гуманітарної (продуктової, медичної та духовно-психологічної) допомоги жителям
населених пунктів зони АТО.
1111

Так бо Бог полюбив світ,
що дав Сина Свого
Однородженого, щоб кожен,
хто вірує в Нього, не згинув,
але мав життя вічне.
Євангеліє від Івана 3:16

donate.emmanuil.tv
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