
Прив�тання! 

В�таю Вас, мої дорог�. Центральний Тб�л�с� в�тає � поздоровляє вас з наступаючим
Великоднем � Воскрес�нням Ісуса Христа, мир Божий. 

Хочу зачитати: «Року смерти царя Оз�ї бачив я Господа, що сид�в на високому та
п�днесеному престол�, а к�нц� одеж� Його переповнювали храм. Серафими стояли зверху
Його, по ш�сть крил у кожного: двома закривав обличчя своє, � двома закривав ноги свої,
а двома л�тав. І кликав один до одного й говорив: Свят, свят, свят Господь Саваот, уся
земля повна слави Його!» Іс. 6: 1-3. 

Ми бачимо, як навколо Бога стояли � прославляли Його Серафими. І наш заклик сьогодн�
до вас - давайте в цей чудовий час ми об'єднаємо наш� зусилля навколо Христа � будемо
прославляти Його. В�н - єдиний, кому ми поклоняємося сьогодн� � вов�ки. Ам�нь. 

Також я закликаю вас: «Щоб були вс� одно: як Ти, Отче, в Мен�, а Я - у Тоб�, щоб одно були
в Нас � вони, - щоб ув�рував св�т, що Мене Ти послав. А ту славу, що дав Ти Мен�, Я їм
передав, щоб єдине були, як єдине � Ми. Я- у них, а Ти - у Мен�, щоб були досконал� в одно,
� щоб п�знав св�т, що послав Мене Ти, � що їх полюбив Ти, як Мене полюбив». Ів. 17: 21-23».
  
Дорог� друз�, я закликаю вас, давайте ми будемо єдин� для поклон�ння Господу Ісусу
Христу - Отцю, Сину � Святому Духу! Нехай сп�льне наше поклон�ння буде виливатися з
нашого серця, з чистоти серця, як В�н того г�дний. 

У ц� важлив� дн�, ми, як Церква, закликаємо вс�х вас, щоб центром нашої уваги був Ісус
Христос! І ми вс� разом в р�зних країнах об'єдналися для прославлення нашого Господа
Ісуса Христа! 

З� святом вас! І нехай Господь благословить кожного з нас! 

Мир вам! 
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