“И будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли” (Деяния Ап.1:8)
Миссионерское служение церкви
/молитвенный бюллетень №6(24), июнь 2016 г./

1. Нужды церкви «Храм спасения»
1) О пробуждении братьев и сестер к молитве и личному благовестию.
2) О проведении детского лагеря при школе «Река жизни» с 4 по 8 июля.

2. Нужды церквей Украины
1) О мире и единстве в Украине, о начальствующих и о дальнейшей
свободе для проповеди Евангелия (1Тим.2:1-4).
2) О пробуждении Церкви Христовой в нашей стране.
3) О смирении и покаянии народа Украины пред Богом (2Пар.7:14).
4) О недопущении удаления из Конституции Украины традиционных
библейских ценностей семьи (Быт.1:27-28).
5) О недопущении проведения 12 июня марша «Равенства»
представителями ЛГБТ.
6) О проведении 18 июня национального дня поста и молитвы за
Украину.
7) О пробуждении в селах, где совершают служения наши церкви.
8) О проведении детских, подростковых и молодежных лагерей, в т.ч. в
колониях, включая и зону АТО.

3. Миссионерские нужды церквей за пределами Украины
1) За охрану жизни, мудрость и благословения в служениях:
- Кирилко Виталия (в Кении);
- Рябченко Александра в Анталии (Турция);
- Кати Голуб (в Эквадоре);
2) За приезд в Украину Жени Еввы;
3) За возвращение из Папуа-Новой Гвинеи в Украину семьи Константиник
и за верность Господу уверовавшей молодежи, оставшейся в ПНГ.
4) Молимся о Ливии
В Ливии в 2015 г. проживало 6,3 млн. человек, 97% из них - мусульмане, 2,6% христиане. В стране насчитывается всего 124 церкви, включая домашние.
Существует закон, сводящий количество церквей каждой деноминации в городе
к одной. Евангельские христиане составляют 0,3% населения страны.
Благовестие мусульманам остается весьма трудным и опасным. Христианская
литература попадает в страну только открытым путем.
Молитесь: - чтобы многие ливийцы обратились к Богу благодаря
евангелизационным программам спутникового ТВ и интернет-евангелизации;
- чтобы ливийцы, покидающие страну, имели возможность услышать
Евангелие.
pukhovachurch.org.ua

18 червня - НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ МОЛИТВИ ЗА УКРАЇНУ
за підтримки Євангельсько-Протестантських церков України
ДЕКЛАРАЦІЯ
МИ ВІРИМО,
що Бог хоче бачити Україну вільною, мирною, єдиною, неподільною;
фізично і морально здоровою, соціально справедливою, правовою,
демократичною; духовно, культурно, науково, екологічно розвинутою та
економічно процвітаючою державою.
МИ ПЕРЕКОНАНІ,
що існуючі проблеми в Україні не можливо подолати лише політичними,
військовими або дипломатичними засобами, але вони можуть бути вирішені
Всемогутнім і Милосердним Богом, якщо ми разом, як один народ, в смиренні
та упокоренні, з вірою звернемося до Нього у прохальній молитві.
«І впокоряться люди Мої, що над ними кличеться Ім'я Моє, і помоляться, і
будуть шукати Ім'я Мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес,
і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній Край!» - Друга книга Хронік 7:14
МИ МОЛИМОСЯ І ПРОДОВЖУЄМО МОЛИТИСЯ БОГОВІ В ПОКОРІ:
·
за впровадження Біблійних цінностей в усіх сферах суспільного життя;
·
за зупинення військової агресії та кровопролиття на Сході України;
·
за непоширення неправди та маніпуляцій у ЗМІ;
·
за відновлення територіальної цілісності України;
·
за встановлення миру та спокою на українській землі;
·
за принесення в серця людей зцілення та прощення;
·
за допомогу людям у примиренні та порозумінні між собою;
·
за очищення України від корупції, криміналізації, клептократії та
олігархії;
·
за підняття мудрих та моральних політиків в Україні;
·
за утвердження справедливості, законності та демократії в державі;
·
за підняття духовності, моралі та християнських цінностей в усіх сферах
суспільства;
·
за зміцнення інституту сім’ї в Україні;
·
за виведення України з кризи та її економічне процвітання;
·
за благословення всіх дітей, підлітків та молоді в Україні;
·
за схилення сердець усіх людей до віри та покаяння перед Богом.

