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ЕММАНУЇЛ
Скинія наших сердець
Святий Дух — наш Наставник та Вчитель.
І тому ми ніколи не самотні!
Немає іншого Імені, що ним би спастися
ми мали

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

ВІН БУВ НУЖДЕННИМ

СВЯТИЙ ДУХ — НАШ
НАСТАВНИК ТА ВЧИТЕЛЬ
Старші діти Максима вже раніше відвідували гуртки Центру, а зараз і Максим з дружиною почали приходити на
семінари та церковні служіння.

Під час локдауну 2020 року до «Центру
розвитку особистості» (м. Токмок, Киргизстан) звернувся 36-річний батько
п’ятьох дітей Максим Лебеденко. Його
родині було важко в усіх сферах. Молодшій дитині усього кілька місяців, та
через пандемію коронавірусу Максим і
його дружина втратили роботу, й власник орендованої квартири вимагав їх
виселення.
Максим отримав інженерну освіту, має
досвід роботи будівельником і водієм
вантажівок, він розбирається у комп’ютерній техніці. Але зараз він з болем
усвідомлював, що життя вийшло з-під
контролю, і він не має можливості забезпечувати велику сім’ю.
«Мене відвідували думки про самогубство, я нічого не мав й не міг подбати
навіть про себе. Я був морально розчавлений, не бачив виходу. З останніх
сил просив Бога про допомогу», —
розповідає Максим.
«Центр розвитку особистості» засновано за підтримки проєкту «Обітниця
сироті». Тут соціально вразливі діти та
сім’ї отримують гуманітарну, психологічну та консультативну допомогу.
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Координатор центру Андрій постійно
підтримував Максима, вони починали
день зі спільної молитви, спілкувалися
та будували плани. Максим почав зростати у вірі, став допомагати в роботі
Центру — вчити дітей і підлітків грі на
гітарі. Семінари й тренінги, організовані
нашим проєктом, допомагали Максиму і його дружині переосмислити різні
сфери життя. Максим прийняв рішення
оновити заповіт з Богом і стати членом
церковної громади.
Також Максиму допомогли із працевлаштуванням — він успішно використовував свої будівельні та ремонтні
навички на об’єктах наших партнерів, а
пізніше став бригадиром на будівництві
проєкту «Світлий шлях».

Саме тому ви ніколи не будете самотні
на своєму життєвому шляху!
«Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець
пошле в Ім’я Моє, Той навчить вас усього, і
пригадає вам усе, що Я вам говорив» (Від
Івана 14:26).
Коли Ісус йшов до Отця, залишаючи учнів
тут, у цьому світі, він промовляє до них, що
вони не залишаються сам на сам зі скор-

Костянтин Литвиненко
Президент CBN Emmanuil

ботами та випробуваннями. Він повідомляє учням, що залишає з ними Дух
Істини!
Дух Святий завжди з нами — Він присутній у наших радощах й печалях;
коли ми впевнені у своїх кроках, й коли ні.
Він — той самий тихий голос, який безперестанку нагадує нам слова та
вчення Христа.
Дух Святий народжує в нас Свої плоди (до Галатів 5:22-23).

Крім цього, у «Центрі розвитку особистості» Максим навчає комп’ютерної
грамотності підлітків і дітей груп ризику. У більшості цих дітей немає власного
комп’ютера, і тут вони отримують навички, необхідні у сучасному світі.

Свідчить про Ісуса та закликає нас свідчити (Івана 15:26-27).

Сім’я Максима більше не голодує, він
сам є гідним прикладом для своїх дітей
і відмінним наставником для підлітків.

Чи дозволяєте ви Духу Святому навчати вас та формувати ваше життя?

«Я вдячний проєкту «Обітниця Сироті»
за всі надані можливості! Я щасливий,
що можу отримати тут підтримку і реалізовувати свій потенціал», — каже
Максим.
Спасибі, що підтримуєте «Обітниця
сироті» — служіння, що змінює життя!

Він виявляє гріх, нагадує про правду й суд (Івана 16:8).

Саме Він зосереджує нас на істині. Дух Божий навчає щодня, нам просто
потрібно помічати Його настанови та уроки.

Дозвольте Йому стати вашим постійним провідником, дайте Йому можливість перетворювати вас, змінювати на подобу Христа!
Сьогодні я молюся: Господь, зроби нас Твоїми людьми, наповненими Духом Святим! Людьми, які свідчать про Твою велич!
Костянтин Литвиненко,
президент CBN Emmanuil
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СВІД Ч Е Н Н Я

СВІДЧЕННЯ

ВРЯТОВАНЕ ЖИТТЯ РЕНАТА

«ОПЕРАЦІЇ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ ЖИТТЯ»

Коли волонтери проєкту зустрілися з
Ренатом, він мав неохайний вигляд, був
невпевненим у собі. Ренат нічого не розумів про відповідальність за прийняті
рішення та наслідки розгульного способу життя: «У мене немає нікого, і я
нікому не потрібен. Скоро я опинюся на
вулиці, проте не знаю, як з цим впораюся. Грошей немає, фінансову допомогу
я не отримую, роботу не можу знайти».

Ренату 20 років. Він народився у повній
і щасливій сім’ї. Але одного разу батьки
відвезли його до садочку, а, повертаючись додому, розбилися на смерть у
ДТП...
Родичі не відгукнулися, і Рената призначили до інтернату. Хлопчику там
було погано: булінг та грубість з боку
однолітків...
Одна сім’я хотіла усиновити його, але
виявилася неблагополучною. Через
кілька місяців хлопчик повернувся до
інтернату зі шрамом на руці: «Я набив
татуху, але прийомна мама сказала витерти. Ось, я і тер наждачкою, теркою, і
ще якась кислота була», — розповідає
він.
Закінчивши училище, Ренату нікуди
йти. Співробітниця інтернату через соц.
службу дізналася про проєкт «Обітниця сироті», що допомагає дітям групи
ризику. Вона попросила взяти Рената
до Транзитного Дому, щоб він міг там
придбати основні життєві навички.
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За два місяці, що Ренат провів у Транзитному Домі, з ним провели велику
кількість особистих бесід, допомогли
вибудувати цілі: пошук роботи, охайний
вигляд. За підтримки партнерів йому
придбали засоби гігієни, новий одяг,
взуття.
Хлопця супроводжували і у пошуках
роботи, домоглися відстрочки військової служби. Через відсутність прописки
він не міг отримати «підйомні» гроші
від держави, але завдяки комунікації з
церквами міста цю проблему вирішили.
Пастор церкви прописав Рената у своєму домі, й хлопець отримає виплату.
Також Ренат прийняв Ісуса в серце, почав служити у церкві. У нього вдячне
серце, він як губка всмоктує навчання
та намагається виконати все, що йому
доручають.
З кожним днем життя Рената змінюється. Сьогодні під час розмови він дивиться у очі, не соромиться запитати, якщо
щось не розуміє. У проєкті він знайшов
друзів, і ці люди його підтримують.
Дякуємо за ваші пожертви! Так ви берете участь у таких історіях, як ця!

Складно уявити, що відчувають слабкочуючі люди і як втрата слуху впливає на
якість життя...
Тетяна Дрозд вперше помітила погіршення слуху після обстрілів Слов’янську в
2014 році, рік тому її почав турбувати біль у правому вусі та різке погіршення слуху. Гнійний отит дав ускладнення, хірургічне втручання стало для Тетяни життєвою
необхідністю, інакше — повна глухота.
Вона виховує сина-студента, працює у сфері послуг, де отримує мінімальну зарплату, що ледь покриває їх харчування та побутові потреби. Грошей на операцію
просто немає.
Друзі Тетяни звернулися за допомогою до співробітників CBN Emmanuil. Протягом
декількох тижнів кошти на лікування були знайдені — їх перерахували з проєкту «Операції, що змінюють життя». Тетяну госпіталізували до Київського інституту
отоларингології ім. проф. Коломійченка, де провели успішну операцію з видалення поліпа з правого вуха.
«Критичний стан позаду, запальні процеси усунені, і я вдячна за це CBN Emmanuil,
— каже Тетяна. — Спасибі, що були терплячими до мого стану, провідували мене
в лікарні, і, звичайно ж, знайшли 12 000 гривень, щоб оплатити операцію! Ця сума
мені була непосильною з моєю маленькою зарплатою!»
Попереду у Тетяни тривалий шлях відновлення, корекція барабанної перегородки
та операція на лівому вусі. Але вона чує, не буде обмежена у спілкуванні з людьми
та зможе повноцінно жити та працювати!
Дякуємо партнерам медичного проєкту — ви даруєте надію людям!
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Б ІБ Л ІЙ Н Е Н АВЧАН Н Я

СКИНІЯ
НАШИХ СЕРДЕЦЬ

Гордон Робертсон,
президент і генеральний
директор CBN

«Зруйнуйте цей храм, і
за три дні Я поставлю його»
(Від Івана 2:19).

«Хіба не знаєте, що ви — храм Божий, і Дух
Божий живе в вас?» (1 до Коринтян 3:16).

Любіть один
одного і
довіряйте тому,
що Він зберігає
Своє Слово,
щоб виконати
його.
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У книзі пророка Амоса Бог дає чудове пророцтво: «Того дня Я поставлю упалу Давидову
скинію і проломи в ній загороджу, і поставлю
руїни його, і відбудую його, як за днів стародавніх, щоб решту Едому посіли вони, і всі ті
народи, що в них кликалося Моє Ймення, говорить Господь, Який чинить оце» (Амос 9:1112).
Пророк говорить про відновлення Скинії
Давида. Ми бачимо це пророцтво у смерті й
воскресінні Ісуса, чий Месіанський титул —
«Син Давида». Він говорив про Себе: «Зруйнуйте цей храм, і за три дні Я поставлю його»
(Від Івана 2:19).
Проте ця обіцянка стосується не тільки того,
що сталося 2000 років тому; ця обітниця актуальна для нас і сьогодні! Бог не живе у храмах,
побудованих людськими руками. Він живе в
тобі і мені! Завдяки тому, що зробив Ісус, ми
можемо відновити Скинію у наших серцях —
де є Його присутність, Його слава і Його Святий Дух.

У книзі Амоса Бог продовжує Своє дивовижне обіцяння: «Ось дні настають, говорить
Господь, і орач із женцем зустрінеться, а топтач винограду із сіячем, і гори закрапають
виноградовим соком, а всі взгір’я добром потечуть» (Амос 9:13). Бог обіцяє дивовижний урожай! Як тільки сіються насіння, приходить жнець і пожинає те, що виросло. Усе
відбувається миттєво. Ця ілюстрація є символом руху Святого Духа — це нове вино
П’ятдесятниці, що тече рікою й покриває сушу. Дні фінального збору врожаю будуть
вражаючими. Тому що це буде найбільший урожай, який коли-небудь бачив світ!
Просімо Бога бути частиною Його плану. Нехай Він буде першим у нашому житті.
Любіть один одного і довіряйте тому, що Він зберігає Своє Слово, щоб виконати його.
Божих благословінь!
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

НАДІЯ НА СИТУ ЗИМУ

ПРОЄКТИ CBN EMMANU IL

НАВИЧКИ СУЧАСНИХ ПРОФЕСІЙ
«Обітниця сироті» навчає
підлітків на бариста
Вже багато років «Обітниця сироті»
допомагає отримати навички сучасних популярних професій підліткам,
які опинилися у складних життєвих
обставинах. Яскравий приклад — курси бариста у вінницькому тренінговому центрі «Школа Життя».
Навчання проводить власник кафе —
бариста зі стажем. Після одномісячного курсу студенти готові виходити на
роботу: знають, як працює повноцінна кав’ярня від прийняття замовлення
до його видачі, вміють визначати сорт
кави й ступінь обсмаження зерен, можуть приготувати будь-який традиційний кавовий напій або порадувати
авторським.

Східна Україна шість років «живе на війні», люди зізнаються, що втратили надію на
зміни на краще. У цих складних умовах вони піклуються одне про одного й намагаються прогодувати свої сім’ї. У основному тут харчуються тим, що виростять самі, та
вже кілька років сотні сімей їдять овочі, вирощені з якісного насіння від проєкту SEED
— «Їжа на кожен день». Багато людей зі сльозами дякують за насіння, кажуть, що їм
вистачило запасів на всю зиму, та й зараз вони їдять заготовлене ще з минулої весни!
Будь-яка допомога жителям цього регіону не буде марною — ми постійно переконуємося у цьому. Набори насіння та якісна посівна картопля дають можливість надовго
закрити гостру потребу у харчових продуктах. Тому сьогодні ми активно реалізовуємо
проєкт у цьому регіоні та якомога більше роздаємо насіння, разом з ним поширюючи
надію на ситу зиму!
Цього року ми змогли роздати вже 760 наборів насіння та 560 картоплі. Роздача насіння ще триває.
Дякуємо вам, дорогі партнери, за те, що робите це разом з нами!
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МОЛ ИТО В Н А П ІД Т Р И М К А

НОВИНИ CBN EMMANU IL

Дорогий партнере CBN Emmanuil!

Пізнавальний Великдень з «Суперкнигою»

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

Діти України та країн СНД пізнавально та корисно провели великодні дні разом з
«Суперкнигою»! Майже 300 дітей віком 5-14 років змагалися у конкурсі «Суперподорож з Ісусом». 12 травня у прямому ефірі провели розіграш суперпризу — трьох
пар дитячих бездротових навушників JBL!

Щиро дякуємо за довіру! Нехай Господь рясно благословить вас!

Вітаємо переможців та учасників! Сподіваємося, що такі заходи та конкурси й у майбутньому сприятимуть популяризації християнських дитячих відео та навчальних
програм від «Суперкниги»!
Місіонери східної України навчилися грамотної благодійності
У Слов’янську представники некомерційних проєктів вчили темам краудфандингу
співробітників та волонтерів громадських організацій, а також благодійних проєктів CBN Emmanuil. Навчальний інтенсив відвідали майже 40 осіб. Президент CBN
Emmanuil Костянтин Литвиненко поділився основними принципами благодійності
через духовні уроки, а директор соціальних проєктів Галина Кучер представила
нові можливості проєкту «Операції, що змінюють життя». Місіонери натхненні, й
скоро зможуть застосовувати на практиці нові знання!
Мир ми знаходимо завдяки воскресінню Ісуса!
Президент CBN Emmanuil Костянтин Литвиненко поділився відео зверненням до
партнерів, в якому розповів, що свято Пасхи несе особисто кожному з нас.

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.]

●
«Любов Божа до нас з’явилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав
у світ, щоб ми через Нього жили» (1-е Івана 4:9).
●
«А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був, кара на
Ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено!» (Ісая 53:5).
●
«Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса
Христа» (до Римлян 5:1).
У воскресіння Христа ми маємо життя, зцілення і виправдання. Але також Він дав
нам Свій мир. Перше, що сказав Ісус Своїм учням після воскресіння: «Мир вам».
Нехай ці слова звучать зараз у ваших серцях. Христос Воскрес!

Банківською картою чи електронними грошима
через сайт donate.emmanuil.tv
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Так бо Бог полюбив світ,
що дав Сина Свого Однородженого,
щоб кожен, хто вірує в Нього,
не згинув, але мав життя вічне.
Бо Бог не послав Свого Сина
на світ, щоб Він світ засудив, але
щоб через Нього світ спасся.
Від Івана 3:16-17

donate.emmanuil.tv
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