
Молитовний календар  
25 грудня - 2 січня

25 грудня 
субота

Дякуємо за радість Різдва
«Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь» (Лук. 2:11).

• Дякуємо за виконання обітниць і пророцтв: «І кликнуть ім’я Йому: Дивний Порадник, Бог сильний, 
Отець вічності, Князь миру» (Іс. 9:6).

• Дякуємо за спасіння: «Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який є Христос 
Господь» (Лук. 2:11).

• Дякуємо за обітницю Другого приходу Христа: «І Йому було дано владу, славу і царство, аби всі 
народи, племена та язики Йому служили. Його влада стане вічною владою, яка не минає, – Його 
владарювання не буде призупинене» (Дан. 7:14).

26 грудня 
неділя

Молимося про помісну церкву
• Про пастора, команду служителів і їхні сім’ї. «Слухайтеся ваших наставників, підкоряйтеся їм, тому 

що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Хай же вони роблять це з радістю, а не із 
зітханням, – адже це для вас не корисне» (Єв. 13:17).

• Про наставництво, підготовку і введення у служіння 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).

• Про духовний ріст і кількісне зростання церкви через особистий євангелізм, свідчення на роботі. 

«Бог же всієї благодаті, Котрий покликав нас у вічну славу Свою в Христі Ісусі,  
…нехай удосконалить вас, утвердить, зміцнить і зробить непохитними» (1 Пт. 5:10).  

27 грудня 
понеділок

Молимося про молодь
«Писав я вам, молодь, що ви сильні, і Слово Боже у вас пробуває, і що перемогли ви лукавого» (1 Ів. 2:14).

• Розвиток молодіжного служіння у помісній церкві, збільшення кількості молоді у помісних церквах 
ЄХБ.

• Духовне формування молоді. Про добрий зв’язок між молодим та старшим поколінням, про 
духовне батьківство і наставництво, керівництво з однієї сторони та підзвітність і повагу з іншої.

• Формування складу загальноукраїнського молодіжного комітету.
• Досягнення баченням обласних та церковних молодіжних команд.
• Пошук фінансових партнерів для ініціатив молодіжного комітету.

28 грудня 
вівторок 

Молимося про обласне об’єднання
«Просимо вас, брати: шануйте тих, хто працює між вами, наставлені над вами в Господі, й тих, хто 
напоумляє вас; виявляйте до них велику любов за їхню працю…» (1 Сол. 5:12-13). 

• Про старшого пресвітера і обласну команду. Про їхні сім’ї.
• Про керівників відділів і розвиток усіх напрямів служіння.
• Подяка Богові про служителів, котрі увійшли у служіння цього року, про хрещення і поповнення у 

церквах області. 

29 грудня 
середа

Молимося про сім’ї і дітей
«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…» (Пс. 78:3-4).

• Зміцнення та захист інституту сім’ї.
• Про міцність і вірність у християнських сім’ях, щоб вони були духовно здоровими.
• Про належну дошлюбну підготовку у церквах, наставництво сімей.
• Про працю з дітьми та підлітками. Щоб кожна церква мала ефективне дитяче та підліткове 

служіння, духовне та професійне зростання лідерів. «Привчай юнака до дороги його, і він, як 
постаріється, не уступиться з неї» (Пр. 22:6; Лук. 18:16).



30 грудня 
четвер

Молимося про ВСЦ ЄХБ 
«Хто садить і хто поливає, є одне. …Бо ми є Божими співпрацівниками;  
…Тож нехай кожний пильнує, як будує!» (1 Кор. 3:8-10).

• Про служителів Союзу, їхні сім’ї.
• Про введення у служіння 150 нових пасторів у 2022 році.
• Про організацію лідерських груп наставництва для підготовки нових служителів в обласних 

об’єднаннях.
• Про роботу навчальних закладів у підготовці служителів різних напрямів. 
• Про Боже бачення для розвитку кожної церкви в Братстві.
• Про єдність церков у їхній різноманітності.

«Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним,  
що вірно навчає науки правди» (2 Тим. 2:15).

31 грудня 
п’ятниця

Дякуємо, підсумовуємо, підкоряємося Божим планам
«І відповіли вони хвалою та подякою Господеві, Добрий бо Він, бо навіки Його милосердя…» (Єз. 3:11).

• Підсумок особистого життя і життя церкви за 2021 рік. «Випробовуйте себе самих, чи перебуваєте 
ви у вірі» (2 Кор. 13:5, Пс. 139:23-24, Пл. Єр. 3:40).

• Дякуємо за життєвий шлях служителів, братів і сестер, котрі відійшли у вічність 2021 року. 
Просимо Бога утіхи для рідних.

• Просимо Божого благословення і керівництва у 2022 році.

«Я сказав Господеві: Ти – мій Господь, і без Тебе моє добро неможливе» (Пс. 16:2).

1 січня
субота

Молимося про місіонерів за кордоном і утворення церков в Україні
«…Хоч жниво велике, та робітників мало; тож благайте Господаря жнива,  
щоб робітників вислав на жниво Своє» (Лук. 10:2).

• Про нових і діючих місіонерів за кордоном. Маємо 28 місіонерів і місіонерських родин у 18-ти країнах. 
• Про благовісників і місіонерів, які працюють над організацією нових церков в Україні.
• Про місіонерське бачення церкви: «І ще раз Ісус їм каже: …Як мене послав Отець, так Я посилаю 

вас» (Ів. 20:21).
• Про утворення груп з невіруючими людьми.

2 січня 
неділя

Згадуємо страждання Ісуса Христа
• Подяка за жертву нашого Господа. «Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на 

власну дорогу, і на Нього Господь поклав гріх усіх нас!» (Іс. 53:6).  
• Подяка за спасіння через смерть Ісуса Христа. «…Тому що і Христос, щоб привести нас до Бога, 

один раз постраждав за наші гріхи, праведник за неправедних» (1 Пет. 3:18).

2 січня
17:00

Вечір спільної онлайн-молитви про Україну
• Пробудження народу через поширення Слова. «Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від 

усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне 
судити думки та наміри серця» (Єв. 4:12).

• Відведення загрози повномасштабної війни. «Нема бо в нас сили перед цією силою силенною, що 
приходить на нас, і ми не знаємо, що зробимо, бо наші очі на Тебе!» (2 Хр. 20:12). «І дбайте про 
спокій міста, …і моліться за нього до Господа, бо в спокої його буде і ваш спокій» (Єр. 29:7).

• Допомога у час пандемії.
- Про втіху і зцілення сердець тих, хто втратив рідних під час пандемії. «Благословенний Бог…, 

Отець співчуття і Бог усякої втіхи, Який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли 
потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих» (2 Кор. 1:3-4).

- Оздоровлення і відновлення братів і сестер від наслідків захворювання. «Я Господь, Лікар твій!» 
(Вих. 15:26).

- Про Божий захист і поміч усім працівникам медичної галузі. «…Не лякайся, бо Я – твій Бог. 
Я додам тобі сили і допоможу тобі! Я підтримую тебе правицею правди Своєї!» (Іс. 41:10).

• Економічний стан країни, благополуччя народу. Виведення країни з економічної кризи, допомога у 
нагальних потребах людей.

• Держава і влада. Утвердження правосуддя і законності в державі. Богобійне і здібне керування 
представників діючої влади, підняття мудрих і моральних керівників держави.  «Отже, перш над усе я 
благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх, …хто при владі» (1 Тим. 2:1-4; Рим. 13:1). 

Всеукраїнський союз церков 
євангельських християн-баптистів


