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ВІЙНА В УКРАЇНІ: ВІДЧАЙ, ПІДТРИМКА,
СКОРБОТА, ЛЮБОВ…

ПОДІЇ В УКРАЇНІ
ТОРКАЮТЬСЯ КОЖНОГО
Вітаю вас, дорогі читачі, друзі, брати та сестри
— дорогі українці! Минуло два місяці з початку
повномасштабного вторгнення путінської росії
на територію нашої країни.
Сьогодні в Україні немає жодного, кого б тією
чи іншою мірою не торкнулась війна. Навіть
коли ви читаєте ці рядки, в українських містах
і селах лунають повітряні тривоги, вибухають
російські бомби і ракети. Російська зброя вбиває і травмує дітей, жінок і стареньких, трощить

Очі всього світу прикуті до подій
в Україні. Дякуємо Богу за мільйони небайдужих сердець та тисячі молитов,
звершених за цей час, за множинну допомогу звідусюди.
Завдяки вашій підтримці CBN Emmanuil
також робить свій внесок у перемогу.
Через проєкти «Обітниця Сироті» та
HelpUA («Операція Благословіння») ми
створили центри допомоги внутрішньо переміщеним особам на території
України, приймаємо гуманітарні вантажі від західних партнерів і розподіляємо між нужденними.
Близько двадцяти пунктів утримання
біженців у Західній Україні сьогодні на

постійній основі отримують свіжі овочі,
фрукти, продукти харчування, побутову
хімію, ковдри, одяг, взуття. Знедолених
людей забезпечують триразовим гарячим харчуванням та речами першої необхідності.
На сході України точаться криваві бої,
й наші співробітники та волонтери евакуюють людей, допомагають продуктами, надають духовно-психологічну
підтримку…
Війна згуртувала нас, і у нашій єдності –
потужна сила.
В єдності – наша перемога! То ж, крокуймо вперед разом з Господом!

Костянтин Литвиненко
Президент CBN Emmanuil

будинки, руйнує мирні житлові масиви, шкодить інфраструктурі українських міст...
Ми усвідомлюємо, що дії військових угрупувань росії націлені на знищення українського народу. російська федерація прагне забрати нашу свободу і незалежність,
яку подарував нам Сам Господь Ісус Христос. Саме усвідомлення цього змусило
нас всіх стати на захист рідної землі.
Попри загрозу смерті, мільйони простих цивільних громадян стали патріотами
своєї країни. Хтось захищає рідну землю на передовій зі зброєю в руках, інші в
тилу трудяться як волонтери, а хтось всупереч небезпекам відновлює роботу бізнесу, створює робочі місця та сумлінно сплачує податки.
Серед українців втратила популярність ідея, що християни – громадяни неба,
й земні проблеми їх не стосуються. Це відбулося тому, що важкі випробування,
що проходить зараз наша країна, торкаються кожного.
Багато людей сьогодні звертаються до Бога у молитві. Християни України й усього світу невпинно моляться за Україну. Десятки країн світу всебічно підтримують
і допомагають нашій державі! Хочу підбадьорити нас з вами наступними словами
Христа, що записані у Євангелії від Івана 16:33: «Це Я вам розповів, щоб мали ви
мир у Мені. Страждання зазнаєте в світі, — але будьте відважні: Я світ переміг!»
Моя молитва сьогодні: Господи Ісусе! Ти зазнав страждань на хресті й добре розумієш нас в наших стражданнях сьогодні. Ти переміг смерть і подолав все, що
може кинути в нас цей світ. Небесний Батько, ми Твої діти, й ми успадкували перемогу, яку здобув Ісус Христос. Ми зараз приймаємо твій мир, про який казав
Христос. Ми приймаємо рішення бути відважними в служінні Тобі та піклуванні
про ближнього. Присвячуємо наші життя і долі Тобі, веди нас і помилуй Україну!
Костянтин Литвиненко, президент CBN Emmanuil
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СВІД Ч Е Н Н Я

СВІДЧЕННЯ

«Я ІЗ МАРІУПОЛЯ.
І Я НЕ ПАМ’ЯТАЮ ДАТИ ТА ДНІ…»

СТРАШНІ СВІДЧЕННЯ ВІЙНИ
– Дякуємо, що хоч ми й опинилися без
дому, але не залишилися самі.

Відчинивши двері, я побачила людей,
які тримали у руках фрукти та сумки з
якоюсь допомогою – як виявилося, для
нашої родини.

Тут у Львові нас дуже добре зустріли.
Ми жодного разу не голодували й не
мерзли! Ми дуже вдячні CBN Emmanuil
за своєчасну допомогу: якісною їжею,
гігієнічним набором, свіжими фруктами
та овочами. Звичайно, ми знали, що є
на світі добрі люди, але цього не могли
очікувати».

Масштабне російське вторгнення змусило більш як 7,7 млн українців стати
вимушеними переселенцями в межах
України. У пунктах допомоги біженцям
на Західній Україні зустрічаються мешканці Донбасу, Харківщини, Київщини,
Херсонщини…
– Який у вас діагноз?
– Діагноз? Умисне вбивство мирного
українського народу – це найстрашніший, смертельний діагноз, з яким ми
стикалися. Так і напишіть…
Аліна Водяницька з Дніпра ділиться
своїм смутком: «Ми виїхали, тому що
в нашої дитини складний діагноз, вона пережила складну операцію і потрібне було подальше лікування. Я не
хочу, щоб мій син бачив звірства російської армії – як, наприклад, у Бучі, –
розповідає Аліна.
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Тут багато хто дістався до прихистку у
домашньому одязі й життєво потребує допомоги. Ці люди бачили війну на
власні очі, але зараз ніхто не може залишитись осторонь. У кожного болить
за Україну, ми ніби живемо з відкритою
раною у серці, й вона не загоїться допоки триває війна…
Продовжуємо, як і завжди, служити людям. Пам’ятаймо, що ми – руки і ноги
Христа. Він казав нам плакати з тими,
хто плаче, годувати голодних, служити
один одному. Те і робімо!
«Але ж Ти, Боже, бачиш, що твориться!
Всі біди і страждання бачиш Ти!
І подаси Ти руку допомоги…» (Псалом
10:14)

Нехай Господь щедро
поблагословить кожного,
хто робить свій внесок
у перемогу України!

«Як давно ви їли свіжі фрукти? – запитала жінка. – Ми привезли вам запас
фруктів, овочів та вітамінів. Ви маєте
шампунь та зубні щітки?»

Олена разом із чоловіком та сином жили у Маріуполі на відстані двох будинків
від Драматичного театру, який з перших
днів повномасштабної війни став укриттям для кількох тисяч містян. 16 березня росіяни скинули на театр потужну
бомбу, й у одну мить загинуло понад
три сотні людей… Олена та її родина назавжди запам’ятали, як ріжуть небо ворожі літаки, без упину скидаючи бомби
на житлові будинки...
«Ми вирвалися до Львова у березні
2022 року. Вперше у новому місті, табір
для біженців у церкві, довкола — незнайомі люди. Треба розбирати речі, а я
лежу на підлозі й дивлюся в стелю у жалобі за друзями, які загинули у Маріуполі… Раптом стукіт у двері. Я ще нікому
не встигла повідомити свою адресу, її
знали лише адміністратори церкви, тож,
здивувалася.
«Хто там?» — тривожно спитала. – «Нас
звати Аня та Андрій, ми прийшли допомогти».

Я обомліла й ледве щось проговорила
у дверну щілину. Вони простягли пакет
з їжею та предметами особистої гігієни:
«Це вам подарунки, щоб ви не бігали їх
купувати…»
…Ми не можемо повернути сім’ї втрачений дім, однак можемо підтримати
людей, нагадати, що вони не повинні
проходити це самі. На сьогодні зусиллями проєктів CBN Emmanuil більше тисячі
вимушених переселенців отримують у
Львові їжу. Ми також забезпечуємо людей наборами для особистої гігієни, адже ніхто, тікаючи від авіа бомб, не бере
з собою шампуні та дезодоранти…
Будь ласка, моліться за тих, хто
постраждав від військових дій
та має починати нове життя!
Підтримуйте добру справу пожертвою. Усі кошти з окремого
рахунку CBN Emmanuil йдуть на
покриття базових потреб тих,
хто вимушено залишив рідний
дім:
https://emmanuil.cbn.org/donate
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ВЧЕ Н Н Я

«ЗВЕРШИЛОСЬ!»
Наймогутніше слово,
що коли-небудь
зійшло з вуст

«Звершилось!»

Сьогодні й ми
віримо, що
«Звершилось!»
було декларацією істини, що
смерть більше
не панує, прокляття гріха
втратили силу,
а хвороби
переможені.
66

Це наймогутніше слово, що коли-небудь зійшло з Його вуст, Ісус сказав перед останнім
подихом на хресті. Небо потемніло… Поряд з
Ним були ще два хрести, на яких розіп’яті злочинці. Посередині – Ісус, Спаситель світу – невинний, але розіп’ятий як злочинець.
Його плечі відчувають вагу людського гріха,
Його тіло побите до невпізнання, проте дивом
жодна з Його кісток не зламана. Терновий вінець насильно наштовханий на Його голову,
кров і вода вилилися з Його пронизаного боку… Муки, муки, муки, муки, муки, муки, біль,
сором…
Свідки Його жахливої смерті сказали: « І самовидець засвідчив, і правдиве свідоцтво його; і
він знає, що правду говорить, щоб повірили й
ви» (Від Івана 19:35).
Сьогодні й ми віримо, що «Звершилось!» було
декларацією істини, що смерть більше не панує, прокляття гріха втратили силу, а хвороби
переможені. Ісус став останньою жертвою!
Більше не треба крові ягняти, щоб спокутувати гріх, тому що досконалий Агнець Божий

заплатив найвищу ціну. Однієї жертви було достатньо, щоб викупити та відновити
нас у законних стосунках з Богом. Він знав біль та скорботу та узяв на Себе нашу
провину й сором, щоб ми могли отримати мир з Богом. Цей мир виходить за межі
будь-якого розуміння, він охоронятиме серця і розуми тих, хто довіряє Йому.
Ось, як Бог полюбив світ: Він дав Свого Сина, Свого Єдиного Сина! І ось чому: щоб
нікого не потрібно було знищувати. Увірувавши у Нього, кожен може отримати
життя вічне. Бог не послав Свого Сина, щоб звинуватити світ, Він прийшов на допомогу – щоб спасти світ!
Кожен, хто вірує в Нього, виправданий! Той, хто не вірує – вже засуджений, навіть
не знаючи про це. І чому? Через нездатність повірити в єдиного у своєму роді Сина Божого.
Бог не тільки сказав, що любить світ, але й виявив Свою любов через дії. Правда
полягає в тому, що кожен, хто увірував, не загине й не буде засуджений, але матиме вічне життя. Для тих, хто знає Ісуса як свого Спасителя, хрест все ще говорить
про надію в невизначеному світі. Бо Євангеліє є силою Божою для спасіння тих,
хто увірував!
«Звершилось!» все ще актуально. Це нагадування кожному з нас, що наші гріхи
прощені і забуті, а Його мир є вільно доступним для тих, хто просить.
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ПР О Є К Т И C B N E M M A N U IL

НЕБАЙДУЖІСТЮ ТА ЧЕСНІСТЮ
ВПЛИВАЄМО НА ДОЛЮ СУСПІЛЬСТВА
Проєкт CBN «Обітниця сироті» підтримує фонд «Спільнота прийомних
батьків Казахстану». Тут допомагають
прийомним сім’ям, а через них – сиротам. Серед свідчень роботи фонду є і
кримінальна історія...
Вікторія з чоловіком звернулася до
«Спільноти прийомних батьків» після
низки трагічних подій. «Ми молилися
та вірили, що настане день, коли ми нарешті дізнаємось, що таке бути батьками, однак мені не вдавалося народити
дитину живою… » – розповіла жінка.
Вони продовжували сподіватись на
диво, й одного разу їм зателефонували. Жінка розповіла їм про дівчинку,
якій шукають сім’ю, однак повідомила,
що доведеться заплатити близько тисячі доларів. На щастя, під час розмови
був присутній консультант «Спільноти
прийомних батьків», яка пояснила, що
ця вимога є незаконною. Дитину хочуть
продати!
На жаль, подібне не вперше у практиці
«Спільноти». Заплативши необхідну суму, майбутні батьки так і не отримували
бажаного. Їм повідомляли, що у дитини
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знайшлися родичі, або що вона померла, а насправді аферисти утримували
сиріт в установі й знову заробляли на
них гроші. Така сама доля чекала і на
Арину...
Консультант порадила звернутися до
Антикорупційного комітету. Далі все
відбувалося як у детективі: сім’я дає
згоду заплатити за дитину… мічені купюри, захована міні камера... Торгівців
дітьми затримали на місці злочину!
Ось так, завдяки професійному супроводу «Спільноти прийомних батьків»
виявлена корупційна схема, а маленька
Арина потрапила до люблячої родини!
«Ми вдячні усім, хто нам допомагав і
молився разом з нами за нашу донечку! Сам Бог привів нас у цей проєкт!
Нині ми сім’я, ми разом – це найголовніше!» – радіє Вікторія.
Будь ласка, продовжуйте підтримувати
«Обітницю сироті» та благодійні проєкти CBN Emmanuil! Через них отримують
відповідь ті, хто у відчаї!

ПРОЄКТИ CBN EMMANU IL

ХОСПІС У ЧАСІВ ЯР СТАВ ПРИХИСТКОМ
ДЛЯ ТИХ, КОМУ НЕМА КУДИ ЙТИ
Місто Ізюм на Харківщині зазнає безжальних обстрілів з початку березня
2022 року. Волонтери зі Слов’янська
роблять усе можливе, щоб евакуювати
з небезпечної території якомога більше
людей. Серед тих, кого вивезли з Ізюму,
є люди похилого віку, і їм просто нема
куди податися. То ж, волонтери звернулися до хоспісу, що у місті Часів Яр.
Надії Дмитрівні 83 роки, й донедавна
вона поралася по господарству біля
свого дому. Та за мить все змінилося:
її дім обстрілюють, а зв’язок з рідними
втрачено. Жінка довгий час переховувалася у сирому укритті, підійматися
нагору їй було складно. Востаннє, коли
була вдома, почався черговий обстріл,
й вона навіть не встигла взяти з собою
документи...

Євген Петрович 1938 року народження
теж був евакуйованим з Харківської області. Все своє життя працював у школі,
спочатку вчителем, потім завідувачем
навчального закладу. Крім улюбленої
роботи, він ще виконував обов’язки депутата міської ради. Служив людям та
рідному місту. На жаль син не зміг забрати батька до себе, тому що сам знаходився під обстрілами. Маломобільний
чоловік змушений був довгий час знаходитися у сирому та холодному бомбосховищі, що позначилося на його
здоров’ї. Але сьогодні він теж знайшов
тут прихисток та піклування.

Вимушеним переселенцям, як Надія
Дмитрівна та Євген Петрович, зараз
надзвичайно важлива безпека, турбота,
тепло та повноцінне харчування. Дякуємо кожному, хто бере участь у забезУ хоспісі у Часів Яр Надія Дмитрівна от- печенні базових потреб постраждалих
римала засоби особистої гігієни та одяг. українців!
Нарешті, вперше за два тижні, вона зігрілася та відпочила, а також поїла гарячої їжі.
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МОЛ ИТО В Н А П ІД Т Р И М К А

Б ІЛ Ь ШЕ ПРО ДІЯ ЛЬНІСТЬ CBN EMMANU IL
Попри війну триває активна посівна
на приватних діляночках української
землі. 1500 сімей отримали комплекти насіння та роздано близько 30 тонн
посівної картоплі. Люди вірять у перемогу, незважаючи на обстріли мають
намір садити насіння, дбайливо доглядати землю і зібрати щедрі врожаї,
як і минулого року. Адже тепер треба
подбати не лише про свою землю, а й
сусідів - біженців, які масово залишаються в селах або їдуть транзитом повз
і потребують їжі.

Дорогий партнере CBN Emmanuil!

«Хліб — усьому голова», — кажуть
українці. Це не дивно, адже його здавна
вважали основою життя. Наша команда
продовжує розвозити хліб нужденним.
Щодня, більше 1000 буханок хліба роздають в більш ніж 10-ти населених пунктах Донецкої та Луганської областей
місіонери з нашої команди. Це не враховуючи масової роздачі хліба в інших
областях України.

Ми хочемо бути корисними вам і підтримаємо у молитві за вашу потребу.
Будь ласка, телефонуйте на номер 067 653 27 62 або заповніть молитовну форму
на сайті: emmanuil.cbn.org/pray
Дякуємо вам за довіру! Нехай Бог благословить вас!

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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Пасхальну подорож із Суперкнигою
провели в м.Червоноград та с.Соснівці,
яку відвідали діти переселенці з «гарячих» міст України та гості інших міст. Разом ми змогли поринути на 2000 років
назад і дізнатися, як відбулася перша
Пасха. Через блокбастер Суперкнига
«Воскресіння Ісуса», дізналися, що за
свято ми святкуємо сьогодні. Всі учасники свята отримали чудові подарунки від
президента клубів Суперкнига Робіка!
Що ми робимо:
–
–
–
–

Допомогаємо біженцям харчуванням, гігієнічними наборами, продуктами.
Надається допомога пораненим через закупівлю медикаментів.
Волонтери розвозять гуманітарну допомогу на місцях.
Проєкти працюють у багатьох регіонах.

Дізнатися більше про діяльність наших проєктів ви можете за посиланням:
emmanuil.cbn.org/war_in_ukraine
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«Це Я вам розповів, щоб мали
ви мир у Мені. Страждання
зазнаєте в світі, — але будьте
відважні: Я світ переміг!»
Євангеліє від Івана 16:33

donate.emmanuil.tv
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