


„Бо Він (Ісус Христос) 
є мир наш...“

До ефесян 2,14



МИ ДЯКУЄМО ГОСПОДУ
Подяка

ЗА БОЖИЙ МИР

«Слава у вишніх Богу 
і на землі мир, 

в людях благовоління!» 
(Лк. 2,14)

• за те, що через Ісуса Христа, «Князя 
миру», примирення з Богом можливе для 
всіх людей ;

• за високу ціну, сплачену Ісусом Христом 
заради примирення людини з Богом;

• за те, що протягом 2022 року Він зберігав
нас у Своєму мирі та благодаті.



МИ МОЛИМОСЯ ГОСПОДУ

• про те, щоб Він зберіг нас від
засліплення фальшивими миром та 
безпекою;

• про нашу постійну готовність сповіщати
Його мир іншим людям;

• про людей, які живуть у страху та тривозі, 
щоб в Ісусі Христі вони знайшли
справжній мир для своїх сердець.

Подяка
ЗА БОЖИЙ МИР

«Слава у вишніх Богу 
і на землі мир, 

в людях благовоління!» 
(Лк. 2,14)





МИ ДЯКУЄМО ГОСПОДУ
Божий мир 
В СЕРДЦЯХ

(покаяння, відродження)

«Мир залишаю вам, 
мир Мій Я даю вам; 
не так, як світ дає, 

Я даю вам. Нехай 
не тривожиться

серце ваше і нехай 
не страхається» 

(Ів. 14,27)

• за те, що кожну людину Він запрошує до 
особистого спілкування з Собою;

• за те, що Він вклав Свій мир у наші серця; 

• за те, що Його мир і втіха наповнюють
наші серця навіть у найважчих життєвих
обставинах;

• за те, що Його мир зберігає наші серця
та помисли у Христі Ісусі.



МИ МОЛИМОСЯ ГОСПОДУ

• про те, щоб наше життя відповідало
нашим словам;

• про духовне пильнування у безбожному 
суспільстві та правильне ставлення до 
ЗМІ, щоб вони не позбавляли нас миру 
в серці;

• про здатність розпізнавати гріховні
думки, які руйнують мир із Ним;

▼

Божий мир 
В СЕРДЦЯХ

(покаяння, відродження)

«Мир залишаю вам, 
мир Мій Я даю вам; 
не так, як світ дає, 

Я даю вам. Нехай 
не тривожиться

серце ваше і нехай 
не страхається» 

(Ів. 14,27)
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• про те, щоб незалежно від обставин
зберігати непохитну впевненість у Його
обітницях;

• про наших друзів, однокласників і 
співробітників, які поки що не мають
миру в серці, щоб вони знайшли його в 
Ісусі Христі;

• про тих, хто втратив спілкування та мир з 
Богом.

Божий мир 
В СЕРДЦЯХ

(покаяння, відродження)

«Мир залишаю вам, 
мир Мій Я даю вам; 
не так, як світ дає, 

Я даю вам. Нехай 
не тривожиться

серце ваше і нехай 
не страхається» 

(Ів. 14,27)
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Божий мир 
У СІМ’Ї

«Великим миром 
утішаються ті, 

що люблять закон Твій, 
і не спотикаються вони» 

(Пс. 118,165)

• за наші сім‘ї, за укладені минулого
року шлюби та народжених дітей;

• за членів наших сімей, які в 2022 році
примирилися з Господом через 
покаяння;

• за старше покоління, яке подає нам 
гідний приклад слідування за 
Господом.



МИ МОЛИМОСЯ ГОСПОДУ

• про те, щоб чоловіки цілком
усвідомлювали покладену на них Богом 
відповідальність у сім’ї, а дружини були їм
добрими помічницями; 

• про те, щоб наша молодь, обираючи
шлюбного партнера, керувалася Божою
волею;

• про захист наших сімей від морального 
занепаду, що панує у світі;

▼

Божий мир 
У СІМ’Ї

«Великим миром 
утішаються ті, 

що люблять закон Твій, 
і не спотикаються вони» 

(Пс. 118,165)
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• про наших невіруючих родичів, щоб і 
вони пізнали Ісуса Христа та Його мир;

• про відновлення миру в неблагополучних
сім‘ях;

• про наших вдів, сиріт та самотніх, щоб
вони знаходили втіху в Божому мирі;

• про щире взаєморозуміння між
поколіннями як у сім‘ї, так і в церкві.

Божий мир 
У СІМ’Ї

«Великим миром 
утішаються ті, 

що люблять закон Твій, 
і не спотикаються вони» 

(Пс. 118,165)
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Божий мир
В ЦЕРКВІ 

ІСУСА ХРИСТА 

«Блаженні миротворці, 
бо вони синами Божими

назвуться» 
(Мт. 5,9)

• за взірець Його смиренного служіння;

• за багато добрих біблійних прикладів вірного
слідування за Господом;

• за нашу помісну церкву, за всіх, хто
приєднався до неї у минулому році;

• за наших членів церкви, які жертовно виконують
різноманітні служіння (прибиральниць, кухарів, 
дияконів, учасників хору та оркестру, керівників
молодіжних та дитячих груп, молитовників, 
душеопікунів, проповідників, пресвітерів та ін.).
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• про те, щоб Він допомагав нам жити у 
мирі та служити один одному;

• про лагідність як необхідну умову для 
миротворчості;

• про здатність як виправляти інших, так і 
самим приймати усовіщання;

• про те, щоб Він допоміг нам бути 
одностайними;

▼

Божий мир
В ЦЕРКВІ 

ІСУСА ХРИСТА 

«Блаженні миротворці, 
бо вони синами Божими

назвуться» 
(Мт. 5,9)



МИ МОЛИМОСЯ ГОСПОДУ

• про служителів, душеопікунів та 
предстоятелів у церкві;

• про те, щоб кожного з нас Він зробив
придатним до різноманітного служіння в 
церкві;

• про духовне оновлення тих, хто залишив
Христа і втратив внутрішній спокій;

• про наших хворих братів та сестер.

Божий мир
В ЦЕРКВІ 

ІСУСА ХРИСТА 

«Блаженні миротворці, 
бо вони синами Божими

назвуться» 
(Мт. 5,9)





МИ ДЯКУЄМО ГОСПОДУБожий мир —
ВСІМ ЛЮДЯМ

(благовістя)

«Бо Він є мир наш, 
Який створив з обох одне

і зруйнував перепону, 
яка стояла посередині… 

І, прийшовши, 
благовістив мир вам, 
далеким і близьким» 

(Еф. 2:14,17)

• за вічне, живе та дієве Слово Боже, Біблію, 
яка докорінно змінює серця людей;

• за Його благодать, завдяки якій ми маємо
вільний доступ до Нього;

• за те, що Він дає нам можливість
поширювати Євангеліє як у нашій країні, 
так і за кордоном;

• за місіонерів, які самовіддано служать
Йому, незважаючи на труднощі та 
переслідування.
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• про сприятливі можливості для проповіді
Євангелія;

• про нових благовісників та утворення
нових церков як в нашій країні, так і у 
всьому світі;

• про переклади та видання Біблії мовами
народів, які ще не мають її;

• про біблійні школи та місіонерські
організації, які сповідують справжнє
вчення Євангелія;

▼

Божий мир —
ВСІМ ЛЮДЯМ

(благовістя)

«Бо Він є мир наш, 
Який створив з обох одне

і зруйнував перепону, 
яка стояла посередині… 

І, прийшовши, 
благовістив мир вам, 
далеким і близьким» 

(Еф. 2:14,17)
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• про силу та терпіння в стражданнях за 
ім’я Христове;

• про християн у всьому світі, які
переносять гоніння;

• про гонителів та катів християн, щоб і їм
Бог послав каяття;

• про успіх євангелізаційних проектів
нашої церкви;

• про те, щоб Він чітко показав кожному з 
нас наше місце у місіонерському
служінні.

Божий мир —
ВСІМ ЛЮДЯМ

(благовістя)

«Бо Він є мир наш, 
Який створив з обох одне

і зруйнував перепону, 
яка стояла посередині… 

І, прийшовши, 
благовістив мир вам, 
далеким і близьким» 

(Еф. 2:14,17)
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Мир 

У НАШІЙ КРАЇНІ

«І турбуйтеся про 
добробут міста, в яке 

Я переселив вас, 
і моліться за нього

Господу; бо при 
добробуті його
і вам буде мир» 

(Єр. 29,7)

• за країну, в якій живемо;

• за право та доручення молитися за мир у 
нашій країні;

• за те, що Він благословляє нас більше, ніж
ми того заслуговуємо. Незважаючи на 
нескінченні кризи, Він дає нам необхідне
для життя: їжу, одяг і дах над головою;

• за Його заповіді, які спонукають нас 
допомагати ближнім (див. Нагірну
проповідь Христа – Мт. 5–7 розділи);

• за можливість сповідувати свою віру в 
нашій країні.
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• про мир у нашій країні та в усьому світі;

• про наш уряд, щоб він приймав
правильні рішення на користь країни та 
населення;

• про людей на відповідальних посадах: 
керівників місцевої адміністрації та 
підприємств, викладачів та вихователів, 
щоб і вони пізнали Бога та керувалися
Його заповідями;

▼

Мир 
У НАШІЙ КРАЇНІ

«І турбуйтеся про 
добробут міста, в яке 

Я переселив вас, 
і моліться за нього

Господу; бо при 
добробуті його
і вам буде мир» 

(Єр. 29,7)
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• про християн, які посідають керівні
посади, щоб на першому місці в 
їхньому житті були Божі принципи та 
мораль;

• про духовне пробудження у нашому
місті/селищі та країні;

• про те, щоб Він допоміг кожному з нас 
бути взірцем для наслідування у школі, на 
виробництві, серед сусідів та у 
суспільстві.

Мир 
У НАШІЙ КРАЇНІ

«І турбуйтеся про 
добробут міста, в яке 

Я переселив вас, 
і моліться за нього

Господу; бо при 
добробуті його
і вам буде мир» 

(Єр. 29,7)





МИ ДЯКУЄМО ГОСПОДУЗустріч із Князем 
миру —

ІСУСОМ ХРИСТОМ

«…Сам Господь у час 
сповіщення, при голосі

архангела і сурми Божої, 
зійде з неба…» 

(1 Сол. 4,16)

• за час благодаті, що досі триває, та надію
на Його пришестя;

• за Біблію і за Святого Духа, які готують нас 
до Його пришестя;

• за вічну спадщину у Господа та за 
славетне майбутнє Церкви;

• за те, що Він дає нам майбуття та надію.
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• про те, щоб Він показував нам наш 
реальний духовний стан і допомагав жити
свято;

• про те, щоб благовістя та учення в церквах 
відповідали Біблії;

• про тих, хто ще не готовий до Його
пришестя;

• про те, щоб у цей час кінця пильнувати, 
бути стійкими у вірі та зберігати мир у 
серці до дня Його пришестя.

Зустріч із Князем 
миру —

ІСУСОМ ХРИСТОМ

«…Сам Господь у час 
сповіщення, при голосі

архангела і сурми Божої, 
зійде з неба…» 

(1 Сол. 4,16)
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