
Коли прийшла  
повнота часу,  
Бог послав 

Свого Сина, 
…ЩОБ МИ ОДЕРЖАЛИ  

УСИНОВЛЕННЯ 
Галатам 4:4-5



Улюблені в Господі 
брати і сестри!
Бог дав нам Спасителя! –  І ми натхнені  
цією Звісткою,  хочемо щиро вітати вас із 
Різдвом Христовим і Новим 2021 роком. 
З року в рік Різдво застає нас в інших життєвих обставинах, 
особливо цієї зими. Світ уже ніколи не буде таким, як раніше. 
Ми змінюємося, однак незмінною залишається причина 
святкування Різдва – Бог послав Свого Сина, Ісуса Христа, 
спасти людство і дати кожному надію на вічне життя з Ним. 
Він незмінний у Своїй милості, і сьогодні спасає людей!  

Нехай у Різдвяні дні кожен у смиренні схилиться до ясел, 
і поклониться Спасителю світу.

Розповідаймо усім про надію, яку виявляє Бог у Своєму Сині. 

І вас, які колись були відчужені,  
непримиренні розумом в лукавих ділах,
НИНІ ПРИМИРИВ ВІН…
Кол. 1:21-22

Нехай Бог щедро благословить вас у 2021 році

Христос народився! Славімо Його!
Зі щирим вітанням –
голова ВСЦ ЄХБ Валерій Антонюк

та служителі Братства –  
Володимир Кондор, Ігор Бандура, Василь Фурта, 
Сергій Мороз, Роман Вечерківський



Тиждень молитви  
24-31 грудня 2020 року
24 грудня 
четвер

Молитва про Україну, центральну і місцеву владу
«Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за 
всіх, …хто при владі» (1 Тим. 2:1-4; Рим. 13:1). «І дбайте про спокій міста, …і 
моліться за нього до Господа, бо в спокої його буде і ваш спокій» (Єр. 29:7).

25 грудня 
п’ятниця

Молитва поклоніння. Подяка Богові за Єдинородного Сина,  
за спасіння в Христі

Проголошуючи мету Його приходу, оспівуймо Його славу, велич, силу і владу.
«І кликнуть ім’я Йому: Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь 
миру» (Іс. 9:6).

26 грудня 
субота

Молитва про напрями служіння церкви, про відділи обласного 
об’єднання і комітети Братства ЄХБ

«Моліться за нас, …бо хочемо добре в усьому поводитись» (Євр. 13:18). «Силкуйся 
поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає 
науки правди» (2 Тим. 2:15).

27 грудня 
неділя

Молитва про служіння церкви в умовах карантину
Пошук нових можливостей у благовісті і досягненні неспасенних. (Ів. 20:21). 
Готовність до правильних та якісних змін щодо форм і підходів у служінні 
помісної церкви. «Ви знаєте час» (Римл. 13:11-14). 
Особисте учнівство і духовне зростання в малих групах. «Щодня в храмі й по 
домах вони не переставали навчати й благовістити про Ісуса Христа» (Дії 5:42).

28 грудня 
понеділок

Молитва про християнські сім’ї
«Що ми чули й пізнали, і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від 
їхніх синів, будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і 
про силу Його та про чуда Його, які Він учинив!» (Пс. 78:3-4).
• Щоб сім’ї були духовно здоровими, котрі відображають, примножують 

і представляють Божий образ у суспільстві.
• Про належну дошлюбну підготовку у церквах, наставництво сімей.

29 грудня 
вівторок

Молитва про підготовку нових служителів 
«Ти ж пішов слідом за моїм ученням, поведінкою, наміром, вірою, довготерпінням, 
любов’ю, витривалістю» (2 Тим. 3:10).
• Пасторське наставництво і зрощування нових служителів. «Тому пильнуйте, 

пам’ятаючи, що я зі слізьми три роки, день і ніч, не переставав навчати 
кожного з вас. І тепер доручаю вас Богові та Слову Його благодаті…» (Дії 
20:31-32).

• Підготовка і введення у служіння лідерів різних служінь. «Служіть один 
одному кожен тим даром, якого отримав» (1 Пт. 4:10). 

30 грудня 
середа

Молитва про фізичне здоров’я членів церкви і їхні родини
«Я Господь, Лікар твій!» (Вих. 15:26)
• Про недужих і тяжкохворих. Лк. 10:9; 1 Кор.11:30.
• Про відновлення і зміцнення тих, хто перехворів.
• Про силу, захист і мудрість для лікарів.

31 грудня 
четвер

Подяка Богові за пройдений рік. Прохання у Бога супроводу 
і керівництва у 2021 р.

• Підсумок особистого життя і життя церкви за 2020 рік. «Випробовуйте себе 
самих, чи перебуваєте ви у вірі» (2 Кор. 13:5). Пс. 139:23-24; Пл. Єр. 3:40.

• Клич до Бога про благословення і керівництво у 2021 році.
«Я сказав Господеві: Ти – мій Господь, і без Тебе моє добро неможливе» Пс. 16:2




