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ЕММАНУЇЛ
Історія, що більша за мене
«Єва! Не роби цього!!! Навіщо?!»
Рука допомоги

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

КОЛИ ЗАЛИШИЛОСЯ ЛИШЕ 20 ЦЕНТІВ
Партнери CBN нагодували зневірену сім’ю в Бангкоку

ЗВ Е РНЕННЯ ПРЕЗ ИДЕНТА CBN EMMANU IL
Вітаю вас, дорогі партнери!
Сьогодні хочу поговорити про свободу від
страху.
Останнім часом тривога постійно атакує дітей Божих. Хвороба не відступає,
економічна криза загострюється, війна
не вщухає...
Тож хочу поділитися з вами роздумами
над Посланням до римлян 8:14-16.
«Бо справжні діти Божі — це ті, хто керуються Духом Божим. Адже Дух, який ви
одержали, не перетворює вас на рабів

Костянтин Литвиненко
Президент CBN Emmanuil

і не змушує знову боятися, а робить вас усиновленими дітьми Божими.
І через Духа ми вигукуємо: «Авва!» — що означає: «Батько!» І Сам Дух Святий разом із духом кожного з нас свідчить, що ми — Божі діти» (Свята
Біблія: Сучасною мовою).
«Це було жахливо!» — плаче бабуся Наварад. Вона сама доглядає за семирічним онукою, і їй і раніше було досить складно. Проте коли COVID-19 прийшов до
Бангкоку, зникло джерело її доходу.
Бабуся продавала готову їжу в сусідньому парку, але парк закрили, і люди перестали купувати її товар. Наварад намагалася відновити бізнес в іншому місці і пробувала продавати їжу біля будинку, але тут вона заробляла всього близько двох
доларів на день. Цієї суми було недостатньо, щоб прогодувати і онука, і себе. Гроші
зникали, і разом з ними танула і її надія.
«Люди не виходили з домів, — розповідає вона. — Я теж боялася заразитися вірусом, тому перестала торгувати».
Незабаром у Наварад залишилося тільки 20 центів. Це були останні гроші.
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Ми можемо бути вільними від страху тільки тоді, коли керуємося Духом
Божим. Саме цей Дух синівства дає нам розуміння, що ми — діти Божі,
і як діти у будь-яких обставинах ми покладаємось на Батька. Саме ця довіра
Батькові і робить нас вільними від страху.
Сім років поспіль ми з дружиною були батьками та родиною для дітей
сиріт. За цей час у нашій родині побували діти від 6 до 23 років. Знаєте, що
їх об’єднувало? Одна спільна риса — страх. Він переповнював їх серця, бо
вони не могли довіряти геть нікому, а тому боялися усього. І тільки любов,
що їх оточила, доброта та належність до родини крок за кроком звільняли
наших дітей від страхів.
Тож, хочу надихнути вас: шукайте Божого батьківства!

«Я відчувала, що хочу померти. Але я більше турбувалася про онука, ніж про себе.
Якщо я помру, що ж буде з ним? Більше нема кому наглядати за хлопчиком. Я повинна бути сильною, щоб він не помер з голоду...»

Будьте з Ним відвертими і щирими у молитвах. Розмовляйте з вашим
Небесним батьком про все, що вас тривожить, приносьте до Нього всі ваші
турботи і страхи — довіряйте Йому себе. Бо Він так шукав відносин з вами,
так бажав зробити вас дітьми, що допустив «хрест».

В цей час у її громаду приїхала команда CBN Operation Blessing. Команда привезла
продукти харчування, мило, дезінфікуючий засіб для рук, маски і ліки.

Ви — Божі діти у Христі Ісусі! Будьте вільними від страху, будьте наповнені
довірою Богові!

Бабуся Наварад радіє: «Я дякую всім, хто підтримує Operation Blessing! Дякуємо
вам за все, що ви нам дали. Ви підкорили моє серце!»

З повагою,
Костянтин Литвиненко
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СВІД Ч Е Н Н Я

СВІДЧЕННЯ

ІСТОРІЯ, ЩО БІЛЬША ЗА МЕНЕ

КЛУБ ПРИЙОМНИХ БАТЬКІВ

успішний спортсмен і мудрий наставник
виявився на краю непереборної прірви
відчаю. Але Бог як завжди був поруч.
Сила віри врятувала тоді Володю, допомогла йому вистояти і перемогти. А ще
підтримка близьких і підлітків, яким він
віддавав своє серце без залишку.
І ось, через рік з невеликим від тієї
точки неповернення, Володя приймає
новий виклик і жадає перемоги. Перемоги духу, перемоги віри!
«Я відчуваю перемогу. Життя не закінчується, наповнюється новими фарбами. Бог дає мені сьогодні історію,
що більша за мене. Історія не про
мене вже, але про Його славу. Я вдячний
Йому за це!» — каже Володя.

Володя Мойсей. Пораненим підлітком прийшов він на поріг навчального
центру в Бердянську. Тут він прийняв
Бога в своє серце і вирішив присвятити життя служінню таким же «неблагополучним» хлопцям і дівчатам.
Центр існує за підтримки проєкту
«Обітниця сироті». Протягом 10 років
Володя навчав тут підлітків музиці, допомагав розвиватися в спорті,
готував до самостійного життя, вселяв впевненість у їх таланти і дарував
надію на краще майбутнє... Поки одного разу чергове випробування не
розділило його життя на «до» і «після».
У травні 2019 року Володя опинився
на порозі смерті. Автомобільна аварія
могла забрати його життя, але відняла
руку. У той день талановитий музикант,
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4 липня 2020 року Володимир Мойсей
встановив адаптивний рекорд! Він підняв вагу 250 кг однією рукою, за що
отримав нагороду від Книги рекордів
України і став яскравим прикладом
стійкості, сили духу і цілеспрямованості!

У Казахстані за підтримки проєкту «Обітниця сироті» функціонує «Клуб прийомних
батьків». Робота проєкту спрямована на професійний супровід сімей, де є прийомні діти. У листопаді 2018 року до «Клубу прийомних батьків» за консультацією
звернулися Анна і Євген. Це була звичайна подружня пара. До своїх 30-ти років
вони досягли усього, що прагнули. Вони мали роботу, своє житло і сина, якого оточували турботою і любов’ю. Анна і Євген довгий час думали про те, як зробити
цей світ кращим, і вирішили взяти у свою сім’ю дитину з дитячого будинку.
Анна згадує їх першу консультацію в «Клубі прийомних батьків» як зустріч, що
назавжди змінила їхнє життя: «Під час бесіди ми почули про те, що не можна
«обирати» дітей, щоб здійснити свої мрії. Їх можна брати в сім’ю лише з однією метою — щоб допомогти їм. Нас запитали, чому ми вирішили взяти одну
дитину. Адже найбільше страждають діти, яких двоє-троє з однієї родини —
братів і сестер не можна розділяти при усиновленні, і тому їх ніхто не забирає
з дитячих будинків. Так було і з однією сім’єю, де було четверо дітей. Багато пар
хотіли забрати тільки двох молодших. Так тривало рік за роком, і діти втратили будь-яку надію. Ситуація обтяжувалася ДЦП одного з хлопчиків. У цих дітей просто не було шансів потрапити у сім’ю. Коли ми почули про них, наші
серця плакали. Ми зрозуміли: це наші діти! Ми навіть не розглядали інші варіанти, одразу «завагітніли четверняшками»».
Пройшло півроку, й Анна і Євген стали опікунами. Через якийсь час подружжю
подзвонили з питанням, чи не хочуть вони взяти до себе ще одного хлопчика. В
їх помісній церкві померла жінка, і її син Руслан залишився сиротою. Анна і Євген
не очікували такого питання. Адже у них вже є п’ятеро дітей! Проте, щоб прийняти
рішення, їм вистачило години. Через місяць їх сім’я поповнилася ще однією дитиною.
«Наше життя поверянулося на 180 градусів. Ми і не мріяли про таку велику сім’ю
— про таке диво від Бога», — зізнається Анна.
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ВЧЕ Н Н Я

БОГ ШУКАЄ ВІРУ
Ви отримаєте все,
що в молитві
попросите з вірою
Гордон Робертсон,
виконавчий
директор CBN

В Євангелії від Матвія 21:22 Ісус сказав, що
«ви отримаєте все, що в молитві попросите з
вірою». Так як же молитися з вірою?

Все, що вам
потрібно — це
вірити.
Дозвольте
Господу зробити
все інше, тому
що Він — вірний
Своєму Слову,
щоб виконати
Його.

По-перше, прохаючи Бога про що-небудь,
важливо проявляти вдячність. У посланні до
Филип’ян 4:6 говориться: «Не піклуйтеся ні
про що, але у всьому, через молитву і прохання, з вдячністю відкривайте ваші прохання
Богові». Це не означає, що треба дякувати Богові за свої проблеми — замість цього подякуйте Йому за те, що Він збирається зробити!
Це показує, що ви довіряєте Йому.
Псалом 102:2-3 дає ще одну велику обітницю:
«Прослав, душе моя, Господа; все нутро моє,
слав Його святе ім’я! Прослав, душе моя, Господа і не забудь добрі справи Його – Того, Хто
прощає всю провину твою ... Як чудово знати,
що коли ви звернетеся до Бога, Він очистить
вас від усякого гріха.

Ефесян 4:32 говориться: «Будьте ласкаві один до одного, проявляйте співчуття, прощаючи один одному, як і Бог у Христі вам простив».

«Прийдіть, і будемо правуватися, говорить
Господь: коли ваші гріхи будуть як кармазин,
стануть білі, мов сніг...» (Ісая 1:18)

Бог шукає віру. Як говориться у 2 Хронік 16:9: «Адже очі Господа оглядають всю землю, щоб зміцнювати тих, чиї серця цілком віддані Йому». Все, що вам потрібно — це
вірити. Дозвольте Господу зробити все інше, тому що Він — вірний Своєму Слову, щоб
виконати Його.

Крім того, не забудьте пробачати тих, хто коли-небудь заподіяв вам шкоду. У посланні до
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У Псалмі 102:3 міститься ще одна велика обітниця: «Він зцілює всі ваші хвороби». Ісус
зробив це на хресті, а в книзі пророка Ісаї 53:5 сказано: «Ранами Його ми зцілені». Ось
чому ви можете поглянути на будь-яку хворобу і сказати: «Ти є частиною всіх хвороб,
що Ісус вже зцілив, тому ти маєш покинути моє тіло просто зараз!»

Нехай благословить вас Бог, коли ви молитеся з вірою!
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ПР О Є К Т И C B N E M M A N U IL

СУПЕРКНИГА В ШКОЛАХ

ПРОЄКТИ CBN EMMANU IL

РУКА ДОПОМОГИ ВІД HELPUA.ORG

Вересень... Звичайно, це школа! Попри різні перешкоди і карантин, вже другий рік
поспіль в деяких школах України триває навчання по програмах «Суперкниги». Ці
програми отримали гриф Міністерства освіти і науки України та рекомендовані для
використання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Сучасні методи навчання істинам Божим, знайомство з біблійними історіями і героями в цікавому і зручному форматі програм «Академія Суперкниги» і «Я пізнаю світ з
Суперкнигою» вже схвалили вчителі й полюбили діти.
У київській приватній школі «Школа нашої мрії» на уроках християнської етики в 1-3
класах використовують програму «Академія Суперкниги». Ось так учитель говорить
про свої враження — діти першого класу дивилися першу серію «Суперкниги»: «Весь
клас з відкритими ротами, 12 осіб, дивиться епізод, де сатана спокушав людей в Раю.
Реакція більш, ніж половини класу: «Єва! Не роби цього!!! Навіщо?!»»
Учитель помічає якісні трансформації у характерах дітей, які вивчають ці програми
вже другий рік. Змінюється ставлення невіруючих дітей і їх батьків до християнських
цінностей і Біблії.
В умовах карантину, коли багато навчальних закладів переходить на онлайн-навчання, програми «Суперкниги» допомагають вчителям проводити уроки дистанційно,
використовуючи сучасні гаджети. «Суперкнига» корисна і батькам — допомагає прищеплювати дітям любов і повагу до Божого Слова, розвивати позитивні якості характеру, корисно і цікаво проводити батькам з дітьми час разом.

У березні цього року ми подали руку допомоги жителям прифронтових територій.
Це унікальний проєкт, в рамках якого ми роздали набори насіння більш
ніж 500 сім’ям. Ключовим партнером виступила голландська організація ORA, а також проєкт підтримали небайдужі своїми пожертвами.
Працьовиті люди дбайливо посіяли насіння в землю і, не дивлячись на відсутність дощів і часті похолодання, їм вдалося виростити прекрасний урожай!
Ми дуже раділи, спостерігаючи за результатами проєкту та якістю врожаю під час моніторингової поїздки на прифронтову територію!
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ЗАРАЗ П ОТ Р ІБ НА Д ОП О М О ГА

МОЛИТОВНА ПІДТРИМКА

ОПИНИТИСЬ ЗА БОРТОМ СТАБІЛЬНОСТІ…
Ці працьовиті і відносно забезпечені люди в одну мить стали безхатченками. Пожежа на Луганщині
знищила понад 400 будинків. Люди
залишилися без даху над головою,
без одягу, їжі і навіть документів.

з позначкою: «Для погорільців».
Нехай Господь благословить вас своїм
щедрим благословенням!

Дорогий партнере!
Ми хочемо бути вам корисними.
Якщо у вас є потреба, ми підтримаємо вас у молитві! Будь ласка,
ви можете розказати про свою потребу, зателефонувавши на номер
067 653 27 62 або заповнити молитовну форму на сайті:

Поки що ми змогли зібрати понад
200 продуктових наборів потребуючим, але на жаль, ситуація не
вирішується одним днем. Ми продовжуємо допомагати людям продуктами і шукаємо можливість для
надання необхідної їм допомоги надалі.

emmanuil.cbn.org/pray
Дякуємо вам за довіру, вірність
і посвячення!

Вартість одного продуктового набору
— 400 гривень. Ви можете підтримати
нужденних добровільними пожертвами

Нехай благословить вас Господь!

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

10
10

CBN Emmanuil — міжнародна некомерційна організація з майже 60-річною
історією. Через благодійні, медіа та освітні проєкти ми прагнемо виявити Божу
любов і поділитися Євангелієм Ісуса Христа з людьми по всьому світу.
По всьому світі працює 179 представництв CBN, а наші співробітники і волонтери
розмовляють 75 мовами. Ці люди щодня надають гуманітарну допомогу і духовну
підтримку десяткам тисяч людей, які опинилися у важких життєвих обставинах.
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.
Для багатьох людей діяльність команди CBN стала Божою відповіддю на потреби.
Просто зараз, в реальному часі, ми змінюємо чиїсь життєві обставини на краще.
З великими ресурсами ми зможемо зробити більше — принести більше добра,
турботи і любові, тим самим трохи змінивши світ. Давайте продовжувати робити
це разом!
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«І казав Він до них:
Ідіть по цілому світові,
та всьому створінню
Євангелію проповідуйте!»
Євангеліє від Марка 16:15

donate.emmanuil.tv
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