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Веб-сторінка церкви: www.baptist.lviv.ua 

Контактні телефони: 276-34-25  
097 747 43 90 — секретар Іра 
Наша адреса: м. Львів, вул. Зелена, 11-Б 
e-mail: lvivcentralbaptist@gmail.com 

Дякуйте Господу! Ковальчука Ярослава  
Вергун Ярославу  
Гордейчук Катерину  
Кльоміну Людмилу  
Міллер Лілю  
Молостова Віктора  
Бачинську Ірину  
Каличака Василя  
Кіт Лідію  
Колєнкова Дмитра  
Максимчук Софію  
Цветкову Олену  
Баран Євгенію  

Бондарця Дмитра  
Висоцьку Ельміру  
Калиняк Оксану  

21 вересня 
22 вересня 
22 вересня 
22 вересня 
22 вересня 
22 вересня 
23 вересня 
23 вересня 
23 вересня 
24 вересня 
24 вересня 
24 вересня 
26 вересня 

26 вересня 
26 вересня 
26 вересня 

Вітаємо  

З Днем народження! 

Не забудьте привітати 

 

Церква «Дім Євангелія» живе 

для ПРОСЛАВЛЕННЯ ГОСПОДА через: 

      свідчення невіруючим про Христа  

та хрещення тих, хто  увірували  

у Христа, служіння членів церкви  

один одному духовними дарами,  

братерську спільність, зростання  

у знаннях, характері,  служінні  

та у святому житті. 

   27 вересня 2020 року  

Тема проповіді: Букет вдячності 
“А над усім тим зодягніться в любов, що вона 
союз досконалости! І нехай мир Божий панує у 

ваших серцях, до якого й були ви покликані в 
одному тілі. І вдячними будьте! Слово Христове 

нехай пробуває в вас рясно, у всякій премудрос-
ті. Навчайте та напоумляйте самих себе! Вдяч-
но співайте у ваших серцях Господеві псалми, 
гімни, духовні пісні! І все, що тільки робите сло-
вом чи ділом, усе робіть у Ім'я Господа Ісуса, дя-

куючи через Нього Богові й Отцеві. Кол.3:14-17  

 

Дем`яненко Анну - 28 вересня 
Ткачову Галину - 28 вересня 

Федевича Михайла - 28 вересня 
Бігун Лілю - 29 вересня 

Коростіля Михайла - 29 вересня 
Луковського Андрія - 29 вересня 
Попова Володимира - 30 вересня 
Крамарчука Сергія - 2 жовтня 

 
Попробуйте на вкус молитву, 

Не ту молитву из затёртых фраз, 
А свежевыжатую в битву 

Со вкусом слёз и горечи подчас. 
Отведайте молитву утром, 

Желательно пораньше натощак. 
Она вольётся перламутром 

И на губах оставит лёгкий смак. 
Попробуйте молитву сердца, 

Глотните её искренней душой. 
Она в мороз поможет греться, 
А вкус её чарующе-хмельной. 
Попробуйте на вкус молитву, 
Распробуйте на кончик языка, 
Ко вкусу этому привыкнуть, 
Наверно, невозможно никогда. 

Молитва есть души потребность, 
Она обогащает нас сполна, 

Дарит нам мир и безмятежность... 
А без молитвы - нищая душа. Наталья Марьян 

 

 

 

 



Брати та сестри! Зверніть увагу на те, що 

розклад наших служінь може змінюватися, 
тому слідкуйте за повідомленнями у Телеграм, 
або тримайте зв`язок з Вашим дияконом. 
Рішення щодо часу проведення служінь 
приймається у п`ятницю. 
НЕДІЛЯ: 4 жовтня Спомин страждань і смерті 
Ісуса Христа  Богослужіння 9.00 та 12.00  
18.00 Вивчення книги Буття                    

 

Малі Групи – це не курси чи лекції, а перш за все, 
базова форма існування нашої церкви як одного 
цілого. 

Цілі малих груп: 
1.Формувати учнів, які зростають у пізнанні Слова 
Божого. 
2. Служать ближнім і розвивають свої дари. 
3. Підзвітні у практиці духовних дисциплін. 
4. Свідкують ближнім про життя з Христом 
5. Розвивати нових та наявних лідерів малих груп. 
6.Створювати майданчики для невимушеного 
спілкування та вивчення Слова Божого. 
7. Вирости кількісно та помножитись. 

Зазвичай, вирізняють 4 типи малих груп: 

Розбір книги – де учасники досліджують та 
обговорюють одну з книг Біблії впродовж певного 
періоду (семестру). 
Тематичні – групи проходять в обговоренні на 
заздалегідь визначені теми, які цікаві учасникам; тут 
цінні думки учасників групи та пропонується розгляд 
теми у контексті широкої біблійної перспективи. 

Курси – учасники малої групи вибирають спеціально 
підготовлений матеріал (курс) для вивчення певної 

тематики. Зазвичай, зустрічі (уроки) таких груп є 
взаємопов'язані, і, пропустивши перші зустрічі, 
учасник не зможе повноцінно приймати участь в 
обговоренні. Курси бувають на різноманітну 
тематику (Молодіжні, Подружні, Фінансові і т.д.) 
Молитовні групи – проходять з ціллю молитовної 
підтримки один одного та молитви/посту за 
конкретні потреби церкви. Зазвичай, їхня 
чисельність може бути трішки більшою, ніж у 
звичайній групі, адже в них не передбачається 
активне обговорення якоїсь тематики чи книги Біблії. 

Сьогодні після служіння буде можливість 
поспілкуватися з лідерами конкретних груп і 
впродовж кількох наступних тижнів 
визначитися, до якої групи ви хочете 
приєднатися. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток подій на Близькому Сході спонукає 

замислитися про біблійні пророцтва. Чи слід нам 
радіти історичному мирному договору між Ізраїлем і 
ОАЕ з Бахрейном?  

Впродовж 30 років, з 1948 до 1978 року, жодна 
близькосхідна держава не укладала мир з Ізраїлем. 
Тільки в 1979 році Єгипет зробив історичний крок, 
що в кінцевому результаті привів до вбивства 
єгипетського лідера Анвара Садата. Наступною 
близькосхідною країною, яка уклала мир з Ізраїлем, 
стала Йорданія в 1995 році. Відтоді жодна ісламська 
близькосхідна держава не укладала мир з Ізраїлем. 

Тобто, до сьогодні. Більш того, це перший випадок, 
коли дві країни підписали мирні договори в один і той 
же день. Отже, те, на що раніше пішло 47 років (з 
1948 по 1995 рік), відбулося за лічені години. Це 
повністю перевершує все, що ми бачили раніше в 
сучасній історії Ізраїлю. 

Як стверджує один з офіційних документів, «ця 
подія допоможе привести до майбутнього, в якому всі 
народи і всі віросповідання зможуть жити разом в 
дусі співробітництва і насолоджуватися миром і 
процвітанням, і в якому держави будуть зосереджені 
на спільних інтересах і побудові кращого 
майбутнього». 

Проте, саме такі слова змушують деяких 
практикуючих християн говорити: «Зачекайте! 
Зрештою на Близькому Сході не може бути 
справжнього миру, поки не повернеться Ісус. Окрім 
того, в Писанні є пророцтва, які говорять про 
несправжній мир, влаштований антихристом, який 
послабить пильність світу і приведе до загибелі 

 

Сьогодні наші молитви сповнені подяки. Нам є за що 

дякувати Богу, адже без Його милості не вставало би 

зранку сонечко, не зрошувалася би земля дощем, не зрос-

ла би жодна рослинка. Та й життя людини повністю 

залежить від благословіння Небесного Творця. Тож буде-

мо щедрими на подяку! 

 
 
 

 
 

  Даю он-лайн уроки по фортепіано для тих, хто вміє 

грати і хоче більше знати та хоче служити в церкві, гра-

ти в групі, підбирати на слух та імпровізувати,       

тел.095 576 15 29  Катя 

 Здається кімната на підселення для хлопця на кілька 

місяців у Франківському районі (кінцева трам. N2). Дета-

лі по тел. 073 125 8615 Саша. 

 
 
 
 

Допомагає завести нових друзів: дослідження вдя-
чності у формуванні нових соціальних зв'язків було опуб-
ліковано в журналі "Emotion" Американської Психологіч-
ної Асоціації. Слово "дякую" не лише є проявом ввічливо-
сті, а й може допомогти завести нових друзів! І не має 

значення, дякуєте ви незнайомцеві, який поступився 
вам місцем у транспорті, або колезі по роботі, який допо-
міг із важким проєктом – визнання внеску інших людей 
точно зробить ваші стосунки теплішими. 

Покращує самопочуття: дивовижно – здавалось би, 
така дрібниця, як подяка, може впливати на здоров'я 
загалом. Якщо вірити дослідженню 2012 року у журналі 

"Особистість та індивідуальні відмінності", почуття вдяч-
ності у житті робить людину уважнішою до власних пот-
реб. Такі люди рідше скаржаться на проблеми зі здоро-
в'ям. 

Зміцнює психологічне здоров'я: уявіть, що людина 
здатна відчувати обмежену кількість емоцій, а тому, що 
більше у житті вдячності, то менше залишається місця 
для заздрощів, образ, розчарування і жалю. 

Дослідження Роберта Еммонса показують, що між   

Щиро запрошуємо!  відчуттям подяки й емоційним самопочуттям є пря-
мий зв'язок: люди стають щасливішими та менш схи-
льними до стресу чи депресивного стану. 

Посилює емпатію і знижує агресію: вдячні лю-
ди звикли бути відкритішими навіть до тих, хто пово-
диться менш доброзичливо. Їхня чуйність збільшуєть-
ся, а бажання помститися (або образити у відповідь) 
зменшується. В Університеті Кентуккі провели серію 
досліджень на цю тему за участю понад 900 студен-
тів. Їх поділили на дві групи – "вдячні" та "критичні", 
та попросили відкрито виставляти оцінки представ-
нику іншої групи. "Вдячна" група завищувала оцінки, 
навіть якщо знала, що людина з "критичної" групи 

налаштована до них гірше. 

Поліпшує сон: ще один неочікуваний висно-
вок досліджень, опублікованих у журналі "Прикладна 
психологія". Згідно зі спостереженнями, якщо перед 
сном приділяти 15 хвилин перелічуванню всього хоро-
шого, що сталося за день, ви почнете спати краще і 
довше. Дослідники припускають: це пов'язано з тим, 
що людина отримує більше позитивних емоцій протя-
гом дня, а тому стає врівноваженою. А спокій – це 
саме те, що необхідно організму для здорового і міц-
ного сну. 

Покращується самооцінка: наступне досліджен-
ня проводили лише серед спортсменів. Результати 
показали, що почуття вдячності підвищує самооцінку, 
що є важливим компонентом для покращення спорти-
вних результатів. Як мінімум, коли у людини все доб-
ре з самооцінкою, вона рідше озирається на інших. 
Порівняння спричиняє стрес, тому замість заздрості 
або образи через те, що хтось більше заробляє або має 
кращу роботу – вдячні люди вчаться цінувати досяг-
нення інших і фокусуватися на власному житті. 

Робить вас більш стресостійкими: вдячність не 
лише зменшує рівень стресу, а й може зіграти чималу 
роль у подоланні психологічної травми. Дослідження в 

журналі "Поведінкова психологія" показує, що ветера-
ни війни у В'єтнамі з високим рівнем вдячності менш 
схильні до появи посттравматичного розладу. Усвідо-

млення думки, що ми повинні бути вдячні за своє 
життя, навіть коли все дуже складно, допомагає пере-
жити чорну смугу. 

У біблійній мові слово «дякувати» має спільний ко-
рінь зі словом «благодать». Грецькою мовою слово 
«дякую» виражається словом еухарісто (від цього – 
Євхаристія – подяка), натомість слово «благодать» сло-
вом – харіс. Здається наука з цього факту проста – 
той, хто дякує Богу - отримає благодать. 
    Тепер, коли ви знаєте про плюси усвідомленої подя-
ки – скажіть "спасибі" Богу та всім вашим близьким. І 
будьте уважні, щоб не пропустити що-небудь хороше, 
коли воно раптово з'явиться у вашому житті.    Є.Морі 
 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молимося разом 

Переваги вдячності 

Запрошуємо на малі групи! 

Оголошення 
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