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Вітаємо і запрошуємо вас до трапези, яку Господь приготував для вас. Ми створили 

“Підведися і Поїж” для лідерів у різних сферах і на різних рівнях. Ми хочемо включити 

лідерів, що діють всередині структури церкви і ззовні структури церкви, в суспільстві. 

Ми запрошуємо вас ділитися цією серією відео з іншими лідерами, яких ви знаєте. 

“Підведися і Поїж” є у вільному доступі на нашому веб-сайті: https://lifeas1.com/arise-and- 

eat/ 
 

Поєднання відео сесій і практичних завдань наповнять лідерів необхідною силою для їх 

лідерського призначення. Відкриється новий початок партнерства з Богом. 

Щоб отримати більше від цих сесій ми радимо передивлятися кожне відео окремо, 

можливо не один раз, і говорити з Богом під час перегляду. Зупиняйтеся і слухайте, 

говоріть, просіть і отримуйте. 

Після опрацювання практичних питань ми радимо зустрітися у групі і поділитися тим, 

що ви отримали від Господа. Комусь потрібне ваше одкровення. Бог буде вкладати 

більше у ваш розум і серця, коли ви будете опрацьовувати це разом в групі. 

 
Сесія 0 – Запрошення для Лідерів. <посилання> 

 

Сесія 1 – Воїни Потребують М’яса. Це сезон переходу. Ця трансформація включає в 

себе випробування, їжу від Господа, отримання "підвищення" і нового завдання місії. 

<посилання> 
 

Сесія 2 – Армія Першопрохідців. Господь готує армію першопроходців, армію 

передвісників. Україна - це народ-першопроходець. Що Господь Отець дає вам зараз, 

в цьому сезоні, згідно з тим, ким ви є, як Його першопроходець? <посилання> 
 

Сесія 2 Домашнє Завдання. Вам знадобиться роздрукована копія PDF документу, ручка 

чи маркер, 1-2 аркуші чистого паперу. <посилання> 

PDF документ. Пророче Слово для України і Божих Іосифів <посилання> 
 

Сесія 3 – Школа Отця. Яка сила сформувала характер Іосифа і зробила його здатним 

бути першопроходьцем для цілого народу? Як ця сила взаємодіє зараз із вами? 

<посилання> 
 

Сесія 4 – Помазання, Що Розбиває Ярмо. Ваша особиста скруха наливає у вас велику 

кількість густого єлею помазання що розбиває ярмо. Яке ярмо розбивається над вами? 

Що Господь вкладає в вас переливаючи це через край? <посилання> 
 

Сесія 5 – Мудрість Отця. Україна це народ-син -- народ-Іосиф -- народ, чиє велике 

життєве послання на землі в тому, щоб являти одкровення Отця. Яким чином ви були 

живим відображенням Бога як Батька? <посилання> 
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