ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ:
Центральное Богослужение:
Суббота 10:00-13:00, по адресу: ул. Попудренко, 34-А (Собор Христа).
Молитвенное служение:
Пятница 19:00-21:00, по адресу: ул. Попудренко, 34-А (Собор Христа).
Круглосуточная молитвенная цепочка 24/7:
Ходатайственная молитва в определенные часы каждую неделю.
Тел.: (093) 334-34-14; (050) 387-24-57
Служение исцеления и освобождения,
а также консультативные встречи:
Воскресенье 11:00-14:00, по адресу: ул. Жмаченко, 20 (2 эт., учебный класс).
Библейская Школа “Фарес”:
Понедельник, вторник 18:30-21:00, по адресу: ул. Жмаченко, 20
(2 эт., учебный класс).
Служение милосердия:
Евангелизационное служение в больницах, в мужских ребцентрах,
молитва за больных и посещение на дому.
Тел.: (067) 104-44-73, (099) 533-86-76 - Игорь и Галина.
Тюремное служение:
Стационарный центр ресоциализации для женщин, женщин с детьми,
вышедших из мест лишения свободы, а также нарко- и алкозависимых.
Тел.: (050) 381-05-11

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
• Дорогие братья и сестры! Напоминаем, что все еще есть нужда в продуктах
питания для помощи нашим  вдовам и нуждающимся, забота о которых лежит
на нас, как на церкви! Если вы желаете послужить сим малым для Господа,
звоните в офис церкви.
• Последний срок подачи объявлений в наш церковный бюллетень – среда
текущей недели до 15:00.  

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
• В частный детский садик требуется на работу няня и воспитатель,
музыкальное образование и знание иностранных языков приветствуется.
Конт. тел.: (067) 347-98-67 - Юлия.
• В христианскую строительную компанию требуются братья для охраны,
сутки/двое, 400 грн. за смену, предоставляется форма бесплатно.
Конт. тел.: (093) 272-07-58 – Владислав (звонить до 21:00).
• Требуется на работу в интернет магазин менеджер по продаже отопительной
техники (Бровары). Конт. тел.: (050) 383-17-78 – Дмитрий.
• Нужна сиделка для ухода за больной после инсульта.
Конт. тел.: (095) 199-62-25 – сестра Лена.
• Предоставляются услуги чистки ковров, уборки помещений.
Конт. тел.: (063) 400-00-54; (067) 502-03-22 – Владимир.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
3 сентября 2016
Адрес офиса: ул. Жмаченко, 20
Тел.: (044) 227-36-83, 227-46-63
Звоните с 10:00 до 17:00
E-mail: office@lw.org.ua

В ПРОГРАММЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
— прославление; — молитва за детей ;
— хлебопреломнение; — проповедь Слова Божьего.
ВНИМАНИЕ!

Возлюбленные!

Библейская школа “Фарес”

с радостью открывает свои двери
для всех желающих изучать Слово Божье.
Не пройдите мимо того, что Бог приготовил лично для вас.
У вас есть еще возможность взять анкеты
у учителей церкви.

Пусть Господь благословит вас!

ВНИМАНИЕ!

Благословенная возможность
прикоснуться к будущему!

Господь благословил нашу церковь детьми
и забота о них – это ценно пред Богом.

Посещая воскресную школу, дети учатся понимать Слово Божье,
молиться, свидетельствовать, укрепляются в вере и много другое.

Приглашаем всех любящих Бога и детей
присоединиться к служению воскресной школы.

Более подробную информацию о вашем участии в служении
можно обсудить по телефону: (093) 059-35-64 – Лена Шрамко.

Воскресная школа «Территория света» начала свою работу.
Начало занятий в 10:50 - 11:00.
ВШ работает с детьми с 3-летнего возраста.

ИНТЕРЕСНОЕ!
В червні 2016 року Др. Елайджа Морган на запрошення українських служителів
завітав до України, та провів цікаві семінари у містах Рівне і Стрій, та у Києві - круглий
стіл з науковцями, економістами, бізнесменами та служителями церков. Елайджа
Морган діє у Тілі Христа як апостол та пророк.
За час, проведений в Україні, та після його повернення до Швейцарії, Господь
багато разів звертався до нього у відношенні України, чим Елайджа щиро бажає
поділитися з нами.
Доктор Елайджа Морган, Швейцарія
Пророчі враження та послання до України, отримані вночі 22 червня 2016 р.
і доповнені в період з червня по серпень 2016 р.
Попередньо я поділився цими враженнями з друзями у київському аеропорту.
23 червня 2016 року, мої друзі в Україні Др. Валерій Громов, його дружина Галина
та перекладач Люба Гузій привезли мене до аеропорту Борисполь в Києві на мій
рейс до Цюріха.
Напередодні уночі, 22 червня, під час відпочинку у своєму готельному номері я
прокинувся близько другої ночі і почув, як Дух Святий говорить до мене про Україну.
Він нагадав мені про золоту швейцарську монету «Vreneli» (Френелі) вартістю двадцять швейцарських франків. «Vreneli» - це розмовна форма жіночого імені Верена.
Словом «Vreneli» називають чисту і незаплямовану молоду швейцарську дівчину.
Це ім’я і його символічне значення обрали цілком точно і вдало як назву найбільш
цінних швейцарських золотих монет, які випускали в період з 1897 по 1949 рр., в
цілому 58,6 млн монет.
Рідкісність, чистота та цінність цієї золотої монети, а також швейцарські закони «банківської секретності», незабаром привернули покупців з усього світу.
Швейцарські банки були відомі накопичуванням золота, діамантів та великих
запасів грошей з незаконно отриманих статків та з корупційних джерел, включаючи диктаторів та уряди (такі як, наприклад, Гітлер і нацисти). Масове незаконне
використання цієї золотої монети було уподібнене формі проституції.
В чому полягає пророцтво до України?
Істинний стан нації такий, що її молодечу невинність зрадили, а її силу продали
тим, хто прагне влади, тим, хто корумповані і нещадні. Моральний фундамент нації
був проданий шляхом дозволу знищити фундаментально важливу структуру сім’ї.
Кожна сфера, в тому числі й етична сфера, українського суспільства була спотворена
науковими атеїстичними ідеологіями.
До сфер морального впливу та культурних і духовних структур відносяться:
1. Сім‘я
5. Наука і техніка
2. Християнські інституції
6. Мистецтво та розваги
3. Система освіти
7. Засоби зв’язку
4. Добробут та економіка
8. Урядові установи
Бог закликає Свій народ в Україні приготуватись до днів: (1) Посту, (2) Молитви
і (3) Святкування (поклоніння).
Приготування є дуже і дуже важливим. Воно таке ж важливе, як і самі молитви. У
Біблії Бог завжди закликав Свій народ приготувати себе через освячення.
Освячення означає, що протягом 30 днів лідери усіх церков в Україні повинні
скликати щоденні молитви покаяння та молитви за відновлення в Божій святості.
Освячення означає просити у Бога прощення гріхів, скоєних проти українців.
Після періоду освячення та покаяння за націю потрібно провести молитви благання за Україну з постом протягом 3-х днів, як показав мені Дух Святий:
Есфір 4:3: «А в кожній окрузі та місці, куди доходило слово царя(**) та його

закон(*), були для юдеїв велика жалоба, і піст, і плач, і голосіння, а веретище
та попіл були ложем для багатьох…»
** Царі – це ті, хто є духовними лідерами. Це - священики, пастори, єпископи, апостоли, пророки, євангелісти і вчителі Слова Божого.
* Духовні лідери повинні видавати постанови. Завжди є умови, які потрібно виконати для того, щоб мати право робити щось в Царстві Божому. Повтор. Закону 28:1:
«І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб
додержувати виконання всіх Його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь, Бог твій, найвищим над усі народи землі». Коли ви чуєте,
приймаєте і коритеся Слову Божому, ви отримуєте владу видавати постанови.
Іов 22:28: «А що постановиш, то виповниться те тобі, й на дорогах твоїх
буде сяяти світло».
Святкування. Це призначений духовними царями і лідерами час, коли люди по
всій Україні зберуться у церквах, щоб співати і поклонятись Богу.
Подяка Господу за благодать спасіння.
Псалом 117 …
Видача божественних постанов для України:
Прит. 8:15-16: «Мною царюють царі та володарі встановлюють справедливість. Мною управляють правителі, й вельможі, й всі судді землі».
Пророки здійснюють проголошення, а царі видають постанови:
Постанови не видають щодня. Постанови видають у дуже важливі моменти в
історії народу чи народів. Такі постанови впливають на увесь хід національної та
духовної економіки народів.
Повинні бути постанови, які приведуть Україну в рух, які скерують цей рух у напрямку до божественного призначення.
Сьогодні сини Божі, які як царі застосовують exousia (силу і владу) і діють в
новозавітному апостольському устрої влади, постановляють наступне:
 Україно, це твій kairos (божественно призначений час) і тому підіймайся у своє
призначення.
 Україно, будь звільнена і прийми свої божественні повноваження, окреслені у
небесних палатах.
 Україно, твої кайдани рабства, економічної боротьби, обмежень, ідолопоклонства, язичництва, дискримінації, зловживань, неволі, фальсифікації, розбрату, ворожбитства, корупції, служіння сатані, і усе зло зруйновано. Підіймайся! Підіймайся!
Підіймайся!
 Україно, яви своїх синів і дочок, які піднімуться і посядуть своє законне місце серед царів, володарів та еліти землі. Поверни своїх синів і дочок. Нехай вони оберуть
Божу праведність, і відстоюють Божі цілі, щоб принести зцілення, процвітання і явити Велич, Незрівнянність і Славу.
 Україно, ти станеш шляхом святості і праведності, і кожен, хто ходитиме цим шляхом, знайде безпеку, силу і ціль.
 Україно, народи землі прийдуть і будуть захоплюватися твоєю мудрістю і славою.
 Україно, о Україно, найглибші небесні джерела й ресурси були скриті глибоко
у твоєму лоні через злодіяння людей, але тепер вони виявляються, тому що сини
і дочки прийняли свої корони як царі Царства і вважають волю Божу вищою за
думки людей.
 Україно, підіймайся! Підіймайся! Підіймайся! Бо Бог піднявся над тобою і твої
вороги розсіяні!
Суверенний Бог обіцяє, що Він перш за все відновить в Україні її духовну славу.
Суверенний Господь Сам стане твоєю Славою, - говорить Господь…
Тоді настане початок відновлення усього.

