
Христос Воскрес!!! 

Цими словами хочеться  

привітати всіх Вас, друзі.  

Але, що означають ці  

слова для нас: традиція  

чи сповідання віри?  

Писання говорить, що  

в певній мірі наше  

спасіння залежить від віри  

в воскресіння Ісуса Христа (Рим. 10:9-10). 

Як ми можемо бути впевненими в тому, що 

Христос воскрес? 

1. Свідоцтво Писання. Слово Боже про-

роче говорить про те, що Месія воскресне. 

Наприклад Пс. 15:10; Апостоли, Петро та Па-

вло цитували цей вірш як пророцтво про вос-

кресіння Ісуса. 

2. Свідоцтво апостолів. Їх переслідува-

ли і під страхом смерті забороняли пропові-

дувати, але вони відповідали: Дії 4:20. 

3. Сила Євангелії. Саме Євангеліє воск-

реслого Спасителя змінило і до тепер змінює 

життя багатьох, які пережили силу воскре-

сіння. 

4. Існування Церкви, кожної помісної 

церкви це – доказ воскресіння Христа. 

Те, в що ми віримо, впливає на нашу по-

ведінку. Якщо Христос воскрес – воскреснемо 

і ми! Віра в це, надихне нас до більш благо-

честивого та богоугодного життя.  

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!!! 

 Н

  

авесні молодіжне служіння стало 

більш активним і спрямувало свою робо-

ту в церкві та за її межами, а саме: 

● 28 березня, в парку «Партизанської сла-

ви» м. Києва пройшов театралізований 

євангелізаційний захід за участі молоді та 

підлітків церкви;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● 29 березня, молодь відвідала церкву в  

с. Тарасівка Броварського р-ну, де служила 

проповіддю, молитвою, віршем та хоровим 

співом; 

● 5 квітня, євангелізаційні заходи до свята 

Пасхи пройдуть в будинку культури  

смт Баришівка та в місцевій школі  

с. Селище Баришівського р-ну; 

● 18 квітня молодь буде проводити семінар 

для дитячої спортивної євангелізаційної 

програми в церкві «Благодать»; 

● 25-26 квітня запланована поїздка на Чер-

кащину в церкву села Руська Поляна, яка 

відвідала наc в лютому місяці поточного 

року. 

В планах молодіжного служіння – збільшувати 

ефективність існуючих служінь: молитовного, 

служіння молодих проповідників, молодіжного 

хору, євангелізаційного та інших. Бажаємо зрос-

тати в благодаті та пізнанні Бога.  

Дякуємо церкві за молитовну підтримку. 

Сергій Бевзенко, 
пастор церкви 

к и ї в с ь к о ї  х р и с т и я н с ь к о ї  ц е р к в и  « Ф а в о р »  
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01.04 – Дацюк Ганну 

05.04 – Хільковця Тимофія 

06.04 – Горбаня Ігоря 

06.04 – Шпількіну Тамару з 75-и річчям! 

08.04 – Коломизу Ольгу 

11.04 – Бевзенко Оксану 

12.04 – Осипенкову Олександру 

14.04 – Кубова Вадима 

17.04 – Бондарчука Віталія 

24.04 – Ревенка Михайла 

01.04 – Молитовне  богослужіння об 19:00 

04.04 – Поїздка до школи-інтернату  

с. Комарівка, Чернігівської обл. 

05.04 – Недільне богослужіння о 14:00 

08.04 – Спомин смерті Господньої (з миттям ніг) 

для мешканців Березняків, Ленінградсь-

кої площі, Позняків, Харківської, Бортни-

чів та м. Бориспіль 

09.04 – Спомин смерті Господньої (з миттям ніг) 

для мешканців масивів Троєщина  

та Лісовий, а також для жителів  

правого берегу. 

9-11.04 – Піст-молитва за встановлення миру  

та боротьбу з корупцією в Україні 

12.04 – Святкове Пасхальне служіння за участю 

Славіка Радчука 

13.04 – Дитяче святкове пасхальне служіння за 

участю театральної групи  

15, 22, 29 (середа) – загальні богослужіння. Дос-

лідження Писання, молитви 

4, 18, 25 (субота) – о 12:30 в офісі церкви для ді-

тей із соціальної служби уроки християн-

ської етики. Курс «Мудрість матері» для 

мам 

19.04 – Недільне богослужіння о 14:00, а також 

сестринська зустріч об 17:00 в офісі церк-

ви, продовження курсу «Як опанувати 

руйнівні емоції» 

План заходів на квітень 2015 р. 

 
04.04 – 13:00, християнська етика,  

офіс церкви «Фавор» 

04.04 – 09:00, урок німецької мови. Соціальна 

служба Дарницького р-ну 

10:00, урок англійської мови. Соціальна 

служба Дарницького району (для дітей 

від 5 класу) 

11:00, урок англійської мови. Соціальна 

служба Дарницького району (для дітей 

молодших  класів) 

18.04 – семінар по дитячій євангелізації (спорт-

майданчик). У церкві «Благодать» (Софі-

ївська Борщагівка).  

25.04 – 10:00, урок англійської мови. Соціальна 

служба Дарницького району (для дітей 

від 5 класу) 

11:00, урок англійської мови. Соціальна 

служба Дарницького району (для дітей 

молодших класів) 

13:00, християнська етика,  

офіс церкви «Фавор»  

24-28.08 – 18:00-20:00, дитяча євангелізація у  

м. Києві планується в парку «Партизансь-

кої слави». Будь ласка, заплануйте цей 

час для відпустки або можливість на го-

дину-дві раніше піти з роботи. 

За додатковою інформацією звертатися за те-

лефоном: +38 (097) 66-99-852, Наталія. 

Соціальна служба Дарницького р-ну 

Адреса: 

м. Київ, вул. Серафимовича, 15-А, 

(к-р «Старт»); 
 

Часи Богослужінь: 

Щонеділі о 14.00, щосереди о 19.00 

Контакти: 

тел.: +38 (099) 1622557; 

тел.: +38 (097) 7519738;  

сайт: www.favor3.kiev.ua; 

VK: www.vk.com/favor3; 

FB: www.facebook.com/groups/favor3 

Християнська церква «ФАВОР» буде рада бачити Вас 

 




