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Вітаємо вас на сторінках путівника 
«30 днів молитви за мусульманський світ»!
Молитва з радістю

ВСТУП

Останні кілька років світ зіткнувся 
з новими викликами. Глобальні 
та локальні наслідки пандемії 
коронавірусу, війни, інфляція та інші 
можливі кризи загрозливо насуваються 
на нас. Ми часто почуваємося, наче 
автор Послання до Римлян 8:26, який 
визнавав: «...не знаємо, про що маємо 
молитись, як належить, але Сам Дух 
заступається за нас невимовними 
зідханнями».

«30 днів» готує матеріали для 
кожного щорічного молитовного 
путівника за кілька місяців наперед, 
не знаючи, що відбуватиметься з 
наближенням наступного Рамадану 
і з чим зіткнеться світ. Тому цього 
року ми вирішили спрямувати тему 
наших молитов за мусульманський 
світ від трагедій та викликів до надії 

та радості. Продовжуючи молитися 
за потреби мусульманських народів, 
у наших молитвах 2023 року ми 
наголошуватимемо на розповідях 
про все те добре, що відбувається в 
мусульманських громадах, і зосередимо 
молитву на тому, щоб побачити більше 
добрих подій.    

Це стосується свідчень новонавернених 
та засновників церков. Це і громади, які 
спільно працюють над покращенням 
умов життя, і сім’ї, які інвестують у 
своє майбутнє. Ми познайомимося 
з окремими людьми, які виявили 
мужність і доброту, і групами, які 
зосередилися на досягненні мети 
благословити інших. Ми подякуємо 
за те, що зробив Господь, і попросимо 
Його, щоб ще більше Його доброти було 
явлено у мусульманському світі. 

Дякую Богові своєму при 
кожній згадці про вас, і 

завжди в усякій молитві 
своїй за всіх вас чиню я 

молитву з радощами, за 
участь вашу в Євангелії від 

першого дня аж дотепер.  
Я певний того, що той, хто 

в вас розпочав добре діло, 
виконає його аж до  
дня Христа Ісуса.

ФИЛИП’ЯН 1:3-6
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У квітні 1992 року група християн з 
всесвітньої місіонерської організації 
зібралася на березі Червоного моря 
на Близькому Сході. Якраз закінчився 
Рамадан. Під час спільної молитви 
ця група чоловіків і жінок відчула, 
що Бог спрямовує їх приділяти 
більше уваги Його любові до 
мусульманського світу.  Учасники 
зустрічі описують це одкровення 
як чітке послання, що закликало їх 
прийняти мусульманський світ у 
всьому його розмаїтті, ставлячись 
до мусульман так, як і Бог, — як до 
Його улюбленого творіння. Вони 
зобов’язалися керуватися цим словом, 
починаючи з тридцятиденного 
періоду зосередженої молитви і посту 
за мусульманський світ.  

Про путівник «30 днів молитви  
за мусульманський світ»

ВСТУП

Відтоді кожного разу перед початком 
Рамадану видавався молитовний 
посібник, який допомагав 
християнам молитися за мусульман 
протягом тридцяти днів посту. Метою 
було зосередитися на благословенні 
мусульманського народу і допомогти 
християнам краще розуміти і любити 
мусульман у всьому світі.  Християн, 
які працюють в мусульманських 
громадах, просили поділитися 
потребами цих громад та історіями, 
які б надихали на молитву. Так 
виникла команда, яка координує 
розповсюдження книги у все більшій 
кількості країн і керує перекладом 
більш ніж сорока мовами, створюючи 
глобальний молитовний рух, не 
схожий на будь-який інший.

Сьогодні християни з багатьох 
організацій, церков і служінь беруть 
участь у створенні, перекладі та 
розповсюдженні цього молитовника, 
а сотні тисяч людей щороку беруть 
участь у молитві.  

Якщо ви користуєтеся цим 
молитовним путівником, ви знаєте, 
що Бог працює разом з нами через 
молитву, і ви можете бачити плід 
більш ніж тридцятирічного вірного 
заступництва. Ваша участь, молитви 
і прагнення до слова, сказаного 
тридцять років тому, назавжди 
змінили світ.  
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Як послідовники Христа, ми дуже 
серйозно ставимося до наполегливого 
заклику Ісуса любити Бога і любити 
ближнього. Мусульмани — наші 
сусіди, і один із способів виявити свою 
любов до них — це молитися за них, 
їхні сім’ї та громади. Матвія 22:37-39

Ісус наказує нам любити всіх, навіть 
тих, хто нас кривдить, і молитися за 
них. Матвія 5:44

Наше заступництво за мусульман 
має бути мотивоване любов’ю. Наш 
взірець — Ісус, Який полюбив нас, 
коли ми були ще грішниками, і помер 
за нас. Римлян 5:8 

Коли ми приймаємо Божу любов 
до нас, Він дарує нам Свою любов 
до всіх інших і дає нам можливість 
виконувати велику заповідь любові 
до Бога і до ближнього. Ми не 
покликані судити, боятися, ненавидіти 

Молитовний путівник  
«30 днів» створила команда 
людей, які прагнуть 
ділитися любов’ю Христа 
з мусульманами. Ось 
кілька уривків з Писання, 
які допоможуть вам 
підготувати своє серце до 
молитви. 

Ми віримо, що Ісус є Спаситель світу, 
Який примирив усіх людей з Богом. 
Івана 14:6; Дії 4:12; 2 Коринтян 5:18–19

Кожна людина створена за образом і 
подобою Божою, а тому має безцінну 
цінність і гідність. Буття 1:26-28

Бог любить мусульман і не хоче, щоб 
хтось із них загинув. 
1 Тимофію 2:4; 2 Петра 3:9; Івана 3:16

Як нам молитися?
ВСТУП

чи ставитися до мусульман у будь-
який спосіб, що суперечить Царству 
Божому. Ми просто повинні любити, 
жити так, як заповів нам Христос, 
молитися і довіряти Богові, щоб Він 
через Свого Святого Духа приводив 
людей до Себе у Христі.
Галатів 5:22–23; Івана 6:44; 12:32; 16:8;  

1 Коринтян 13

Нехай вашими молитвами 
керує любов Христа і 
натхнення Святого Духа, 
коли ви братимете участь 
у 30-денній молитві за 
мусульманський світ цього 
року.
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 • Об’єднане 
Королівство 
Великої Британії 
і Північної 
Ірландії  

 • Франція
 • Україна
 • Європа
 • Іран
 • Камерун
 • Суринам

Куди заведуть нас 
наші молитви?

МАПА СВІТУ

 • Буркіна-Фасо
 • Індія
 • Індонезія
 • Саудівська 

Аравія
 • Габон
 • Йорданія
 • Гвінея
 • Китай
 • Сирія
 • Ємен

 • Ефіопія
 • Пакистан
 • Швейцарія
 • Афганістан
 • Кавказ
 • Австрія
 • Малайзія
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За деякими оцінками, у Сполученому 
Королівстві налічується приблизно  
3,4 мільйони мусульман, які переважно 
мешкають в Англії. Більшість 
британських мусульман походять з 
країн Південної Азії, а також з усієї 
Африки, Близького Сходу, Центральної 
Азії та Європи. Мусульманська 
громада добре вкорінена у Великій 
Британії і бере активну участь у житті 
британського суспільства.

Коли пандемія COVID-19 швидко 
поширювалася серед громад у Великій 
Британії, британські мусульмани 
одними з перших відреагували на 
неї, перепрофілювавши мечеті на 
центри тестування та тимчасові 
морги, збираючи гроші на похорони та 
благодійність, а також доставляючи їжу 
людям, що перебувають на карантині. 
Сайра, мусульманка з Бірмінгема, яка 
допомагала розвозити продуктові 
посилки, виявила, що можливість 

Сполучене Королівство 
ДЕНЬ 1 – 22 БЕРЕЗНЯ

допомагати іншим людям, які 
потребують допомоги під час пандемії, 
допомогла їй впоратися з власною 
тривогою в ті важкі часи.

 «Це стало тим, чим я могла допомогти, 
коли було так багато всього, чого я не 
могла зробити. Було приємно бачити, 
як громада об’єдналася, щоб допомогти 
найбільш вразливим».

Сьогодні зростання цін призвело 
до постійних нагальних потреб 
у Великій Британії, і мусульмани 
знову допомагають своїм громадам, 
забезпечуючи малозабезпечені сім’ї 
їжею для іфтару — трапези на заході 
сонця, що відбувається щодня під час 
Рамадану, щоб перервати піст.  У час, 
коли люди зазвичай збираються разом, 
щоб поїсти, брак фінансів може ще 
більше їх ізолювати, тому благодійність 
зараз особливо важлива.

Моліться за мусульман у Великій 

Британії, які зазнають фінансових 

труднощів, щоб вони мали 

доступ до ресурсів, які можуть їм 

допомогти.  

Моліться, щоб християни у 

Великобританії працювали 

разом з мусульманами і були 

щедрими на допомогу нужденним 

мусульманським сім’ям, особливо 

під час Рамадану. 

Моліться, щоб мусульмани у 

Великій Британії мали добрі 

стосунки з християнами і мали 

можливість служити своїм 

громадам разом.

Як нам молитися? 

Благаю чинити молитви, 
благання, прохання, подяки за всіх 
людей, за царів та за всіх… Бо 
це добре й приємне Спасителеві 
нашому Богові, що хоче, щоб 
усі люди спаслися, і прийшли до 
пізнання правди.

1 ТИМОФІЯ 2:1-4
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За деякими оцінками, щороку у Франції 
близько 15 000 мусульман полишають 
свою релігію. Стільки ж навертаються 
в іслам, тому кількість суттєво не 
змінюється, але чисельність колишніх 
мусульман поступово збільшується, 
і вони стають дедалі помітнішою 
спільнотою.   

Відхід від ісламу, навіть у західній країні, 
призводить до можливого неприйняття 
з боку сім’ї та друзів, а іноді навіть до 
погроз чи насильства. Але люди, які 
залишають іслам, можуть змусити 
інших замислитися над своєю вірою 
і можуть вплинути на те, щоб вони 
замислилися над посланням Ісуса. 
Зростання секуляризму в таких країнах, 
як Франція, поширюється і на інші 
країни, оскільки колишні мусульмани 
впливають на людей в країнах свого 
походження, таких як Алжир або 
Марокко, де сповідування ісламу 
сприймається як належне.

Франція
Фарид іммігрував до Франції з 
Алжиру ще дитиною. Коли він ріс у 
Франції, більшість його друзів були 
з інших мусульманських сімей, але 
з віком Фарид все менше цікавився 
дотриманням мусульманських звичаїв 
і все більше любив спілкуватися з 
друзями, які також не були релігійними. 
За винятком Самі. Самі також був 
алжирцем, але народився у Франції. 
Самі говорив про Бога так, як Фарид 
ніколи раніше не чув, тож Фарид 
запитав Самі про його віру. Самі 
розповів, що йому подарували 
книгу з історіями про Ісу (Ісуса) і 
як вони змінили його життя. Він 
запросив Фарида на зібрання інших 
послідовників Іси, де вони могли б 
вивчати Його вчення і підтримувати 
один одного у вірі. Заінтригований 
Фарид погодився піти.   

ДЕНЬ 2 – 23 БЕРЕЗНЯ  
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Моліться за віруючих із мусульман 

у Франції, які мають унікальну 

можливість бути ефективними 

свідками для інших представників 

своєї культури, незалежно від 

того, вірять вони чи ні. 

Моліться за французьких 

мусульман, які шукають Ісуса, щоб 

Він привів їхні сім’ї та громади.

Моліться за християн у Франції, 

щоб вони були люблячими, 

гостинними свідками.

Як нам молитися? 

Якщо кому з вас не 
стачає мудрости, нехай 
просить від Бога, що 
всім дає просто, та не 
докоряє, і буде вона йому 
дана.

ЯКОВА 1:5
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Україна
ДЕНЬ 3 – 24 БЕРЕЗНЯ

Лише близько 1% населення України 
є мусульманами — це православна 
християнська нація. Але мусульмани в 
Україні почали допомагати українцям, 
коли Росія напала на Україну в лютому 
2022 року.  

Більшість мусульман в Україні — 
тюркські народи. Деякі з них, 
як кримські татари, не вперше 
стикаються з боротьбою за свою 
батьківщину. Чеченські мусульмани 
також мають власну історію війни з 
Росією, яка привела їх до України — 
деякі з них розглядають нещодавнє 
російське вторгнення як продовження 
історичного конфлікту.   

Мусульмани, які залишилися в 
Україні, робили все можливе, щоб 
відсвяткувати Рамадан минулого 
року серед гуркоту війни та нестачі 
їжі. Існують історії і про те, як ті, хто 
залишився в Україні, допомагали 

іншим втекти і піклувалися про тих, хто 
залишився.    

Вплив війни Росії в Україні, де 
вирощується більша частина 
світового врожаю пшениці, спричинив 
зростання цін на основний продукт 
харчування. Це вплинуло на багато 
мусульманських країн, таких як Туніс, 
Ліван, Пакистан та Єгипет, який є 
найбільшим імпортером української 
пшениці.  

Оскільки минулого року Рамадан 
припадав на початок війни, деякі 
мусульмани вирішили спрямувати 
свій закят на допомогу українським 
біженцям.  Закят — це платіж, подібний 
до десятини, що його мусульмани 
зобов’язані щорічно віддавати на 
благодійність, зазвичай це 2,5% від 
їхнього доходу. Цього року пожертви 
можуть і далі йти на потреби, 
спричинені війною в Україні.

Моліться за мусульман-біженців з 

України, щоб вони знайшли безпеку 

на нових місцях і отримали допомогу 

у відновленні свого життя. 

Моліться за мусульман в Україні та 

Росії, щоб вони знайшли спасіння від 

Князя Миру. 

Моліться за християн, які 

допомагають українським 

мусульманам, надаючи їм притулок, 

допомогу, надію і добру звістку 

Євангелія.

Як нам молитися? 

Це Я вам розповів, щоб 
мали ви мир у Мені. 
Страждання зазнаєте 
в світі, але будьте 
відважні: Я світ переміг!

ІВАНА 16:33

7



Ян і Мохаммед насолоджуються 
прохолодними напоями і перекусом 
після футбольного матчу під привітним 
весняним сонцем недільного дня 
в Нідерландах. Вони є членами 
громадської команди молодих людей, 
які регулярно зустрічаються, щоб 
пограти у футбол. Команда складається 
з гравців різного етнічного походження, 
які живуть в одному районі Амстердама, 
але всіх їх об’єднує пристрасть до 
прекрасної гри. Ян, християнин, є 
голландцем, а Мохаммед, мусульманин, 
емігрував до Нідерландів ще дитиною з 
Марокко.

Ці двоє рідко обговорюють релігію, хіба 
що вітають один одного з релігійними 
святами.  Але коли Яна запитують 
про роль мусульман у голландському 
суспільстві, він каже, що його дружба 
з Мохаммедом найбільше впливає на 

Мусульмани в Європі

нього. «Дехто вважає, що мусульмани 
хочуть захопити країну, — каже він. — 
Але жоден з мусульман, яких я знаю, 
не зацікавлений у тому, щоб нав’язати 
комусь свою релігію.  Як і я, вони просто 
хочуть жити у мирі».  

Дослідження показали, що особисті 
стосунки з мусульманами є головним 
чинником, що формує у немусульман 
позитивне ставлення до мусульман. 
У Західній Європі суперечки щодо 
імміграції та інтеграції мусульманської 
культури стали ключовими 
питаннями політичних кампаній, 
що супроводжуються тривожним 
зростанням націоналізму та расистської 
ідеології. Але послідовники Христа, 
які мають друзів-мусульман, краще 
поінформовані і менш схильні 
потрапляти під вплив стереотипів і 
риторики.

ДЕНЬ 4 – 25 БЕРЕЗНЯ
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Мусульмани складають близько 

6% населення Західної Європи.  

Моліться за них, щоб вони 

розвивали міцну дружбу в своїх 

громадах і були благословенням 

на батьківщині. 

Моліться за сім’ї іммігрантів і 

сім’ї зі змішаними поколіннями 

іммігрантів, які адаптуються до 

культурних змін в Європі. 

Моліться за християн Європи, 

щоб вони протистояли расизму 

і ненависті та були свідками 

Ісусової любові.

Як нам молитися? 

ГАЛАТІВ 5:14

Бо ввесь Закон в однім 
слові міститься: Люби 
свого ближнього, як 
самого себе!
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Коли з’явилася новина про рішення 
Верховного Суду про те, що проповідь 
християнства в домашній церкві в Ірані 
не є злочином, Лалех зраділа разом з 
іншими членами своєї спільноти. Однак 
з тих пір, як вона стала послідовницею 
Ісуса після перегляду християнських 
програм на супутниковому 
телебаченні, вона завжди відчувала 
необхідність зберігати свою віру в 
таємниці і досі відчуває незручність, 
коли говорить про неї з незнайомими 
людьми. Зустрічі в домашній церкві 
в сусідньому містечку були її єдиним 
зв’язком з іншими християнами, деякі 
з яких все ще перебувають у в’язниці 
за проповідь Євангелія.  Чи може щось 
змінитися?

Іран — ісламська республіка, і спроби 
навернення мусульман донедавна 
каралися смертю. Наприкінці 
2021 року іранські суди визнали, 
що проповідувати християнство 

Іран
ДЕНЬ 5 – 26 БЕРЕЗНЯ

не є незаконним, хоча закон не 
застосовується послідовно.  

Це стало величезним зрушенням у 
країні, яка відома переслідуванням 
релігійних меншин. Дехто вважає, 
що зусилля влади, спрямовані на 
просування фундаменталістського 
ісламського порядку денного 
призвели до того, що все менше 
іранців приймають іслам, оскільки 
він асоціюється з корумпованою 
політичною системою. Нещодавні 
світські дослідження підтвердили 
повідомлення, які роками робили 
християнські працівники про 
зростання Церкви в Ірані. За деякими 
оцінками, в Ірані налічується понад 
пів мільйона християн, але є підозра, 
що їх набагато більше, можливо, вдвічі 
більше, враховуючи, що більшість 
християн все ще моляться таємно 
в домашніх церквах і на приватних 
зібраннях.

Моліться за те, щоб християни в Ірані 
мали хороші ресурси для учнівства. 
Багато християнських лідерів були 
ув’язнені або втекли з країни, а 
матеріали важко дістати.

Моліться за те, щоб Іран надав 
повну релігійну свободу усім своїм 
громадянам.

Моліться за те, щоб більше 
мусульман в Ірані зустріли Ісуса і 
ходили в Його свободі.

Як нам молитися? 

Як у слові Моїм 
позостанетеся, тоді 
справді Моїми учнями 
будете, і пізнаєте 
правду, а правда вас 
вільними зробить!»

ІВАНА  8:31-32
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Муса походить з мусульманської 
родини, але коли його сім’я потребувала 
медичної допомоги, вони звернулися до 
християнської лікарні. Коли народився 
його син, акушерки-християнки добре 
доглядали за його дружиною. У лікарні 
навіть опікувалися його двоюрідним 
братом, який потребував ліків і 
консультування з приводу ВІЛ-інфекції.     

Мусі пощастило, що медичний центр 
знаходиться неподалік. У Камеруні на 
кожні 10 000 людей припадає менше 
п’яти медсестер і вдвічі менше лікарів. 
Медичні центри, створені релігійними 

Камерун

організаціями, надають необхідні 
послуги усім жителям регіону. Релігійні 
організації надають 40% медичних 
послуг в Камеруні.   

Муса знав про корупцію, яка 
унеможливлювала отримання медичної 
допомоги в державних установах. Він 
був вражений роботою медсестер у 
християнській лікарні та їхньою вірою, 
яка мотивувала їх до служіння. Згодом 
Муса познайомився з капеланом, який 
працював у лікарні, і подивився фільм 
про Ісуса. Зрештою, він віддав своє 
життя Христу.

ДЕНЬ 6 – 27 БЕРЕЗНЯ  
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Моліться за християнські медичні 
центри в Камеруні. Нерідко вони 
знаходяться в ізольованих районах, 
моліться, щоб вони були в безпеці і 
мали ресурси, необхідні для надання 
допомоги місцевому населенню.

Дві третини населення Камеруну — 
християни, решта належить 
переважно до мусульман і деяких 
народних релігій. Моліться, щоб 
народ Камеруну спільними зусиллями 
покращив доступ до охорони здоров’я 
та інших послуг, необхідних для 
процвітання їхньої нації.

Моліться, щоб мусульмани в 
Камеруні зустріли Ісуса, відвідуючи 
християнські медичні центри 
і спілкуючись із християнами-
працівникам.

Як нам молитися? 

На Мені Дух Господній, бо Мене 
Він помазав, щоб Добру Новину 
звіщати вбогим. Послав Він 
Мене проповідувати полоненим 
визволення, а незрячим прозріння, 
відпустити на волю помучених.

ЛУКИ 4:18
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«Завітайте до нас, завітайте!» — 
кликала Сара своїх сусідів. Діти 
роздавали солодощі та обмінювалися 
привітаннями «Благословенного 
Курбан-Байраму!». Діти показували 
друзям свої нові іграшки, а підлітки 
готувалися йти на святкування на 
міську площу і продовжували готувати 
їжу для вуличної вечірки, що мала 
відбутися пізніше. Святкування 
Курбан-Байраму в Суринамі — це свято 
усіх жителів цієї маленької країни, яка 
цінує свою багатонаціональну громаду.

Найменша незалежна країна Південної 
Америки також має найвищий відсоток 
мусульман в Америці. Мусульмани 
Суринаму є частиною різноманітної, 
багатокультурної нації, що розмовляє 
14 мовами.  

Близько половини населення з 600 000 
— християни. Решта сповідує різні 

Суринам
ДЕНЬ 7 – 28 БЕРЕЗНЯ

народні релігії, індуїзм, не сповідує 
жодної релігії та інші. Мусульмани 
становлять близько 15% населення, але 
їхня присутність є значною. Курбан-
Байрам є національним державним 
святом, і люди з інших релігійних 
традицій приєднуються до святкувань. 
Проте ця дружня толерантність 
супроводжується конфліктами і 
напруженістю між групами меншин у 
країні.   
  
Багато мусульман у Суринамі є 
нащадками найманих робітників 
з Південної Азії та Індонезії, які 
прибули у 1800-х роках, щоб замінити 
африканських рабів у британських 
колоніях.  Мусульманська культура 
в Суринамі здебільшого відображає 
культуру цих регіонів, але тут є також 
групи мусульман з Афганістану та 
деяких частин Африки. 
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Різноманітність населення може 
призводити до поділу, і Суринам 
стикається з конфліктами між 
різними групами. Моліться за мир між 
народами Суринаму.

Моліться за мусульман Суринаму, 
щоб вони увірували в Ісуса. 

Моліться за християн Суринаму, щоб 
вони були добрими свідками Божої 
благодаті та любові Ісуса.   

Як нам молитися? 

І побачив я іншого Ангола, 
що летів серед неба, і 
мав благовістити вічну 
Євангелію мешканцям 
землі, і кожному людові, і 
племені, і язику, і народові.

ОБ’ЯВЛЕННЯ  14:6
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Африканський континент вже 
багато років поспіль очолює темпи 
поширення Церкви. За деякими 
оцінками, до 2060 року більше ніж 4 з 
10 християн у світі мешкатиме в Африці 
на південь від Сахари.  

Одне дослідження прогнозує, що 
Буркіна-Фасо матиме найшвидші 
темпи зростання кількості християн. В 
цей час 62 % населення — мусульмани, 
але кількість християн неухильно 
зростає і зараз становить близько 22 % 
населення. Деякі з них є іммігрантами 
з таких країн, як Сирія чи Ліван, але 
багато хто є колишніми мусульманами, 
які вирішили слідувати за Христом.

Конфлікт між політичними групами 
призвів до насильства зі спробами 
розділити націю за релігійною 

Буркіна-Фасо

ознакою. Але Буркіна-Фасо має 
історію толерантності до релігійного 
розмаїття, і міжконфесійні шлюби є 
досить поширеним явищем. 

 Азіз та Естер — одна з таких пар. 
Вони познайомилися в коледжі і, 
незважаючи на певні побоювання 
з боку їхніх родин, одружені вже 
11 років.  Коли вони одружилися, 
Азіз був мусульманином, а Естер — 
християнкою, але коли народилася їхня 
перша дитина, вони серйозно вели 
розмови про те, як вони навчатимуть 
віри своїх дітей. З часом вірність Естер, 
яка розповідала дітям біблійні історії 
та навчала їх про Ісуса, вплинула і 
на Азіза.  Ще до народження третьої 
дитини він також вирішив слідувати за 
Христом.

ДЕНЬ 8 – 29 БЕРЕЗНЯ  

Моліться за те, щоб у Церкви в 
Буркіна-Фасо було добре учнівство, 
щоб, зростаючи, вона зміцнялася, 
ставала зрілою та почала ефективно 
свідчити мусульманам. 

Моліться за мусульман, одружених 
з християнами, щоб любов’ю і 
прикладом своїх рідних вони 
наверталися до віри в Христа. 

Моліться за мир у Буркіна-Фасо, за 
збереження свободи віросповідання 
та за подальше зростання Церкви.  

Як нам молитися? 

А Церква по всій Юдеї, і Галілеї, 
і Самарії мала мир, будуючись 
і ходячи в страсі Господньому, і 
сповнялася втіхою Духа Святого.

ДІЇ 9:31
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За наявними оцінками, в Індії проживає 
близько 20 000 афганців. Більшість 
з них — біженці, які живуть у Делі та 
його околицях. Багато з них чекають 
на дозвіл на переїзд до інших країн, 
а деяким вже відмовили у в’їзді до 
інших країн, оскільки вони покинули 
Афганістан. Їм не дозволено легально 
працювати в Індії, а їхніх дітей важко 
влаштувати до індійських шкіл. 

Група місцевих віруючих втілює свою 
віру в дії, служачи цим родинам. Вони 
забезпечують навчання математиці, 
англійській мові та комп’ютерній 
грамотності, а також проводять 
заняття з формування навичок, які 
допоможуть їм знайти роботу. Вони 
також роздають продукти харчування 
та медичні гігієнічні набори.

Афганці в Індії
ДЕНЬ 9 – 30 БЕРЕЗНЯ

Разом з такою практичною допомогою 
пропонуються заняття з вивчення 
Біблії афганськими мовами. Один з 
лідерів повідомляє: «Ми маємо добрі 
стосунки з людьми цієї громади, і 
це дало нам можливість ділитися 
Євангелієм.  Будь ласка, моліться, 
щоб все більше і більше сімей могли 
пізнати любов Ісуса, зустрічаючись з 
віруючими християнами через наші 
програми».

Мусульмани і християни є невеликими 
меншинами в Індії, хоча Індія 
належить до однієї з найбільших у 
світі мусульманських країн. Зростання 
індуїстського націоналізму в останні 
роки призвело до конфліктів і 
насильства між обома групами і 
загрожує миру в країні. P
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Моліться за мир в Індії, за те, 
щоб уряд заохочував свободу 
віросповідання і щоб різні релігійні 
групи жили у мирі. 

Моліться за таких християн, як 
ця група, які сміливо служать 
Христу і демонструють Його любов 
мусульманам в Індії. 

Моліться за індійських мусульман 
і мусульманських біженців в Індії, 
щоб вони відчули любов Христа і 
увірували в Нього. 

Як нам молитися? 

Прийдіть, благословенні Мого 
Отця, посядьте Царство, 
уготоване вам від закладин світу. 
Бо Я голодував був і ви нагодували 
Мене, прагнув і ви напоїли Мене, 
мандрівником Я був і Мене 
прийняли ви.  

МАТВІЯ 25:34-35
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Анвар увімкнув кондиціонер у машині. 
Його сім’я вже кілька годин стояла 
в заторі, намагаючись виїхати з 
Джакарти. Йому здавалося, що вони 
виїхали досить рано, щоб оминути 
найгірше, але, схоже, пів міста 
дотримувалося тієї ж думки. Це був 
перший раз за два роки, коли Анвар 
зміг поїхати з дружиною та синами до 
рідних на Ід аль-Фітр через обмеження, 
спричинені covid-19. Зазвичай подорож 
займала близько 4 годин, але цього 
року вона точно мала зайняти більше 
часу. Однак Анвар був сповнений 
рішучості їхати, незважаючи на 
бурчання дітей на задньому сидінні. 
Через пандемію він пропустив похорон 
свого дідуся та багато інших важливих 
подій. Нарешті з’явилося щось, що 
можна було відсвяткувати разом.

Індонезія

Індонезія, найбільша у світі країна з 
мусульманською більшістю населення, 
мала один з найвищих показників 
інфікування COVID-19 в Азії. Щоб 
стримати поширення хвороби, країна 
заборонила подорожі. Туризм відіграє 
значну роль в індонезійській економіці, 
і зараз він відновлюється в умовах 
спаду пандемії. 

Індонезійські паломники також 
першими прибули до Мекки в 
Саудівській Аравії минулого року, коли 
це місто розширило доступ до святих 
місць для хаджу. Оскільки індонезійські 
мусульмани знову в дорозі, молімося, 
щоб вони зустріли Христа на своєму 
шляху.

ДЕНЬ 10 – 31 БЕРЕЗНЯ  

Моліться за економічне відновлення 
Індонезії і за те, щоб мусульмани 
Індонезії працювали задля миру і 
процвітання на своїх островах.

Індонезійські мусульмани походять 
з різних етнічних груп і розмовляють 
сотнями унікальних мов. Моліться за 
християн, які можуть досягти кожну 
з цих груп Євангелієм їхньою рідною 
мовою.

Моліться за те, щоб індонезійці 
приймали Ісуса усією родиною. 

Як нам молитися? 

Від Господа кроки людини 
побожної ставляться 
міцно, і Він любить 
дорогу її; коли ж упаде, 
то не буде покинена, бо 
руку її підпирає Господь.

ПСАЛОМ  37:23-24
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Хадж — це щорічне паломництво, 
яке здійснюють мусульмани до 
священного міста Мекка в Саудівській 
Аравії протягом останнього місяця 
ісламського календаря. Хадж є 
одним з п’яти стовпів ісламу, тому 
всі мусульмани докладають великих 
зусиль, щоб здійснити паломництво 
хоча б раз у житті. 

Щороку в хаджі беруть участь понад 
2 мільйони людей. Однак під час 
пандемії covid-19 Саудівська Аравія не 
впускала паломників з інших країн і 
суворо обмежила їхню кількість.  
У 2020 році було дозволено лише 1 000 
паломників, а в 2021 році — 60 000.   
У 2022 році хадж знову відкрили для 
іноземних відвідувачів, але дозволили 
лише 1 млн паломників.

Багато мусульман роками відкладають 
гроші, щоб здійснити паломництво, 

Хадж
ДЕНЬ 11 – 1 КВІТНЯ

тож останні кілька років були 
розчаруванням для багатьох, хто 
сподівався поїхати в хадж. Під час 
хаджу мусульмани протягом кількох 
днів беруть участь у низці ритуалів. 
Вони виконуються на знак послуху 
Богові, як обов’язок для всіх мусульман. 
Цим вони вшановують події з життя 
Мохаммеда та інших пророків, а 
також символи Бога. Паломники з усіх 
верств населення єднаються у своїй 
вірі під час хаджу і вірять, що подорож 
дозволяє їм очиститися і повернутися 
додому з серцем, очищеним від гріха.
 
Саудівська Аравія інвестує значні 
кошти в ресурси для безпечного 
та ефективного проведення хаджу 
щороку. Він також є основним 
джерелом доходу для Королівства, 
оскільки багато жителів Мекки та 
околиць залежать від паломників як 
джерела засобів до існування.

У 2023 році хадж починається 26 
червня.  Моліться за здоров’я та 
безпеку всіх, хто бере в ньому участь. 

Під час хаджу мусульмани прагнуть 
глибшої відданості Богові. Моліться, 
щоб вони знайшли нове життя у 
Христі.

Моліться за те, щоб мусульмани в 
Саудівській Аравії, особливо у Мецці, 
мали надприродні об’явлення про 
Ісуса.

Як нам молитися? 

Тому то, коли хто в 
Христі, той створіння 
нове, стародавнє минуло, 
ото сталось нове!

2 КОРИНТЯН 5:17
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Коли закінчується хадж, паломництво 
до Мекки, мусульмани всього світу 
святкують Курбан-Байрам. У 2023 році 
він розпочнеться 28 червня. Це «свято 
жертвоприношення», що нагадує 
історію Авраама і його готовність 
принести в жертву свого сина Ісака, 
якщо на те буде воля Божа.

У святкуванні беруть участь 
усі мусульмани, хоча люди, що 
повертаються з хаджу, особливо 
вшановуються як нові «хаджі» — титул, 
що дається тим, хто повернувся з 
паломництва. Зазвичай на центральній 
сцені свята ріжуть вівцю або подібну 
тварину і ділять її між усіма присутніми. 

Курбан-Байрам

У деяких місцях на Близькому Сході ті, 
хто нещодавно повернувся з Мекки, 
ставлять відбитки рук з крові зарізаної 
тварини на стінах своїх будинків для 
захисту від зла. 

Ід аль-адха, або Курбан-байрам, є 
навіть важливішим святом, аніж Ід уль-
Фітр, або Ураза-байрам, який знаменує 
закінчення Рамадану. У деяких країнах 
святкування триває до чотирьох 
днів. М’ясо зі свята ділять з родиною, 
друзями та нужденними, а мусульмани 
святкують разом, одягаючи новий одяг 
та обмінюючись подарунками.  

ДЕНЬ 12 – 2 КВІТНЯ

Моліться за мусульман, які 
повертаються з хаджу, роздумуючи 
над пережитим, щоб вони були 
відкритими до дії Святого Духа у 
своєму житті. 

Моліться за мусульман, які святкують 
Ід аль-адха, щоб вони почули історію 
Ісуса, Агнця Божого.

Моліться за християн у 
мусульманських країнах, які 
святкують Курбан-Байрам, щоб 
вони мали можливість святкувати зі 
своїми ближніми і ділитися Христовою 
любов’ю.

Як нам молитися? 

Бо тож неможливе, щоб кров биків 
та козлів здіймала гріхи! Тому 
то, входячи в світ, Він говорить: 
«Жертви й приношення Ти не 
схотів, але тіло Мені приготував.  
Цілопалення й жертви покутної Ти 
не жадав…»

ЄВРЕЇВ 10:5
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Невелика країна Габон на західному 
узбережжі Африки є лідером з охорони 
природи в басейні річки Конго. Басейн 
Конго відомий як «другі за величиною 
легені світу» — натяк на важливість 
його тропічних лісів, які, як і в Амазонії, 
є невід’ємною частиною глобальної 
екосистеми.

88% території Габону вкриті 
тропічними лісами і є домівкою 
для тварин, птахів і рослин, що 
перебувають під загрозою зникнення. 
Габон дуже серйозно ставиться до 
відповідальності за управління своєю 
землею і вкладає значні кошти в 
її захист через національні парки, 
стале управління лісами і навіть 
морські заповідники. Тропічні ліси 
Габону поглинають мільярди тонн 

Габон
ДЕНЬ 13 – 3 КВІТНЯ

вуглекислого газу і мають великий 
вплив на кількість опадів у регіоні, 
що робить їх важливим елементом 
захисту від зміни клімату.  

Лише близько 10% населення Габону 
є мусульманами, але країна мала 
президентів-мусульман з 1973 року, 
коли президент прийняв іслам. Його 
наступником став його син, також 
мусульманин. Багато мусульман 
Габону є іммігрантами з інших 
частин Західної Африки. Більшість 
населення — християни, переважно 
католики, що залишилися під впливом 
португальських колоністів, а також 
є невелика, але зростаюча кількість 
євангельських віруючих. 

Моліться за зусилля Габону, 
спрямовані на збереження їхньої 
частини тропічних лісів, збереження 
екосистеми та всіх істот, які в ній 
живуть. 

Моліться за мусульман Габону, 
які мають зв’язки по всій Західній 
Африці, щоб вони слідували за 
Ісусом і поширювали свою віру в своїх 
родинах. 

Моліться за християн Габону, щоб 
вони працювали пліч-о-пліч з 
мусульманами на благо свого народу і 
були ефективними свідками.

Як нам молитися? 

Він є образ невидимого Бога, 
роджений перш усякого творива. 
Бо то Ним створено все на небі й 
на землі, видиме й невидиме, чи то 
престоли, чи то господства, чи то 
влади, чи то начальства, усе через 
Нього й для Нього створено! 

КОЛОСЯН 1:15-17
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Насер — хороший орендодавець, 
який піклується про своїх орендарів 
в Аммані в Йорданії. Під час пандемії 
сovid, коли карантинні обмеження 
не дозволяли людям ходити до 
продуктових магазинів, він перевіряв, 
чи не потребують вони чогось, і 
пропонував купити їм хліба.

Як мусульманин, Насер вважає, що 
турбота про інших є частиною його 
віри. У цьому він погоджується зі своїм 
сусідом-християнином Валідом. Вони 
виявили групу біженців, які жили в 
наметі біля їхнього будинку і мали мало 
їжі. Разом вони купили олію, борошно, 
сіль, цукор, чай, овочі та м’ясо і роздали 
родинам.  

Йорданія

Гостинність є невід’ємною частиною 
культури Близького Сходу. Існує 
приказка: «Ви ніколи не зможете 
віддячити арабу». Мусульмани 
дають бідним, бо вірять, що така 
благодійність допоможе їм у Судний 
день і захистить від лиха, а також 
є формою поклоніння. У той час 
як виконання закяту — дарування 
відсотка від свого доходу — є 
обов’язком, садака є добровільним 
актом благодійності. Садака робиться 
на догоду Богові, як акт щедрості, 
співчуття або віри, і може включати 
грошові подарунки або добрі справи.  

ДЕНЬ 14 – 4 КВІТНЯ

Йорданія — одна з найбільш 
гостинних країн для біженців, яких 
налічується понад 750 000, головним 
чином біженців з Сирії, які рятуються 
від конфлікту в цій країні. Моліться за 
біженців в Йорданії, які намагаються 
облаштувати своє життя заново.

Моліться за тих, хто служить бідним 
в Йорданії та інших частинах 
Близького Сходу, будь то християни 
чи мусульмани, щоб вони мали все 
необхідне, щоб бути благословенням 
для бідних. 

Моліться за мусульман в Йорданії, 
щоб вони відгукнулися на послання 
Ісуса і Добру Новину, яку Він має для 
них.

Як нам молитися? 

Хто милостивий до 
вбогого, той позичає для 
Господа, і чин його Він 
надолужить йому.

ПРИПОВІСТІ 19:17
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Республіка Гвінея на західному 
узбережжі Африки на 85% складається 
з мусульман. До проголошення 
незалежності у 1958 році країна була 
відома як Французька Гвінея, хоча 
французи, які колонізували країну, 
мали незначний вплив на поширення 
тут ісламу. Столиця країни, Конакрі, 
може похвалитися найбільшою 
мечеттю в Західній Африці, Великою 
мечеттю, яка може вмістити 10 000 
вірних! 

У лютому 2021 року на південному 
сході Гвінеї стався спалах вірусу Ебола. 
Ебола — вірус, який передається 
від диких тварин до людини, а 
потім поширюється серед людей, 
викликаючи важку хворобу і смерть.  
Лихоманка Ебола має дуже високий 
рівень смертності — до 90% в деяких 
випадках.  У 2013 році спалах, що 

Гвінея
ДЕНЬ 15 – 5 КВІТНЯ

почався в тому ж районі Гвінеї, тривав 
три роки і поширився на всю Західну 
Африку, забравши життя понад 11 
000 людей.  Тому, коли спалах 2021 
року розпочався в Гвінеї, органи 
охорони здоров’я відреагували дуже 
швидко, використовуючи досвід, 
отриманий під час попереднього 
спалаху в цьому регіоні.  Завдяки 
швидким діям та співпраці між 
медичними працівниками їм вдалося 
стримати спалах: за чотири місяці було 
зафіксовано 16 випадків, що призвело 
до 12 смертей. 

Близько 8% населення Гвінеї є 
християнами, і в країні існує свобода 
віросповідання. І мусульмани, 
і християни також включають 
традиційні місцеві ритуали у свої 
релігійні практики.

Лихоманка Ебола не єдина проблема 
охорони здоровя в Гвінеї. Моліться за 
розвиток системи охорони здоров’я 
в цій країні та за постійну роботу з 
профілактики та лікування хвороб. 

Моліться за християн Гвінеї, щоб 
вони були добре навчені, зрілі та 
ефективно ділилися Христовою 
любов’ю. 

Моліться за мусульман Гвінеї, щоб 
вони зустріли Ісуса і пішли за Ним.  

Як нам молитися? 

Благослови, душе моя, Господа, 
і не забувай за всі добродійства 
Його! Всі провини Твої Він прощає, 
всі недуги твої вздоровляє. Від 
могили життя твоє Він визволяє, 
Він милістю та милосердям тебе 
коронує.

ПСАЛОМ 103:2-4
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Багато десятиліть Китай боровся 
з малярією.  Про малярію знали в 
Китаї тисячі років. Минулого червня 
Всесвітня організація охорони 
здоров’я оголосила Китай країною, 
вільною від малярії.  Спільні зусилля 
китайського уряду та народу Китаю 
були спрямовані на використання 
оброблених інсектицидами москітних 
сіток, широке розповсюдження 
протималярійних ліків та розробку 
препаратів для лікування і зупинки 
поширення хвороби.  Станом на 
червень 2021 року в країні не було 
зафіксовано жодного місцевого 
випадку інфікування протягом п’яти 
років. 

Малярія була однією з серйозних 
проблем здоров’я в Китаї протягом 
десятиліть і була найбільш поширеною 
в китайських провінціях уздовж 
кордону з М’янмою в провінції 

Китай

Юньнань — останній регіон в Китаї, де 
повідомлялося про захворювання. 

Юньнань є однією з 
найрізноманітніших провінцій Китаю, 
де проживають 26 різних етнічних 
меншин. Сюди входять мусульманські 
громади, такі як мусульмани хуей — 
етнічна група ханьців-мусульман.  
Деякі з хуей походять від тих перших 
китайців, що навернулися до ісламу, 
потрапивши під вплив арабських 
торговців-мусульман у 7-8 ст. 

Інші мусульмани в цьому регіоні 
походять з М’янми. Мусульмани 
рохінджа покинули М’янму, рятуючись 
від релігійного насильства над 
їхньою громадою.  У Руїлі, наприклад, 
оселилося близько 50 000 мусульман з 
М’янми, які вивчають китайську мову і 
навіть укладають шлюби з місцевими 
китаянками.  

ДЕНЬ 16 – 6 КВІТНЯ

Дякуйте за прогрес, досягнутий у 
боротьбі з малярією в Китаї. Моліться 
за зусилля, спрямовані на поліпшення 
системи охорони здоров’я серед 
мусульманських громад Китаю. 

Моліться за мусульманську громаду 
хуей в Китаї, яка переживає релігійні 
утиски.  Моліться, щоб вони були 
відкриті слухати своїх християнських 
сусідів, оскільки християни також є 
меншиною в провінції Юньнань. 

Моліться за мусульман з М’янми, 
які знайшли притулок у Китаї, щоб 
вони також мали можливість знайти 
притулок у Христі.

Як нам молитися? 

Бог, непорочна дорога 
Його, слово Господнє 
очищене, щит Він для 
всіх, хто вдається до 
Нього!

ПСАЛОМ 18:31
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Муна — наймолодша в сім’ї з семи 
дітей. Після того як її батько загинув у 
нещасному випадку, вони втратили все 
і були змушені жити в маленькій хатині 
в таборі біженців на півночі Сирії. Муна 
жила в таборі зі своєю матір’ю Ясміною 
та ще шістьма братами і сестрами 
віком до 10 років. Коли Муна захворіла, 
Ясміна водила її до кількох лікарів. 
Один лікар помилково дав Муні не ті 
ліки, від яких вона осліпла.

Лікарі сказали Ясміні: «Пробачте, 
ми нічого не можемо зробити, щоб 
виправити це, Муна залишиться 
сліпою на все життя». Ясміна була 
дуже пригнічена, відчувала себе 
безпорадною і розлюченою. 

У таборі біженців служила група 
християн.  Ясміна розповіла їм 

Сирія
ДЕНЬ 17 – 7 КВІТНЯ

трагічну історію Муни, вони вислухали 
її зі співчуттям і запропонували 
молитися. Ясміна погодилася, і група 
помолилася за неї. Раптом вона знову 
змогла рухати очима, і її зір повністю 
відновився! Вперше після того, як їй 
призначили неправильні ліки, Муна 
змогла заплакати, і сльози потекли 
по її обличчю. Ясміна і всі, хто бачив 
це на власні очі, були вражені цим 
дивом зцілення. Всі разом вони 
раділи і святкували Боже милосердне 
втручання.

Ясміна прославляла Бога: «Лікарі 
казали, що нашій доньці вже нічого 
не можна зробити, але Ісус повністю 
зцілив її. Слава Богу!»

Моліться, щоб біженці в сирійських 
таборах мали доступ до якісного 
медичного обслуговування та освіти.

Моліться, щоб християни, які служать 
в таборах, були сміливими і ділилися 
своєю вірою з мусульманами, 
молилися за хворих, і щоб багато хто 
навернувся до віри у Христа.

Моліться за мир у Сирії, за 
відновлення країни, щоб такі родини, 
як сім’я Муни, досягли успіху.

Як нам молитися? 

Він тілом Своїм Сам 
підніс гріхи наші на 
дерево, щоб ми вмерли для 
гріхів та для праведности 
жили; Його ранами ви 
вздоровилися.

1 ПЕТРА 2:24
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Чоловік Ади загинув під час війни між 
Саудівською Аравією та Єменом і помер 
у неї на руках. Після його смерті Ада та 
її діти втратили засоби до існування і 
були змушені покинути свій дім. Жінка 
в цьому суспільстві не може жити без 
чоловічого захисту, але батько Ади 
не міг прийняти її назад. З великим 
сумом він сказав Аді, що в єменській 
культурі єдиний спосіб захистити її від 
зґвалтування та інших зловживань — 
це ув’язнити.  

Тієї ночі Ада взяла своїх трьох 
маленьких дітей віком від 6 місяців до 
4 років і втекла до іншого міста. Там 
вона жила на вулиці і збирала сміття. 
Християнка з Ємену на ім’я Фара 
зустріла Аду і побачила її скруту. Вона 

Ємен

забрала Аду та її дітей до своєї сім’ї і 
розділила з Адою свій дім, їжу, одяг, а 
також любов і турботу. Незабаром Ада 
також увірувала в Христа. Вона сказала: 
«Я відкрила для себе Христа, Який 
втішив мене і дав мені надію. Він дав 
мені нову сім’ю, нове майбутнє і надію».

Держава не допомагає, але єменська 
Церква піклується про людей, 
використовуючи те, що має. Ада 
навчилася читати і писати. Вона 
стала здібною євангелісткою і гарною 
слухачкою. Сьогодні вона є лідером 
жіночої групи, яка підтримує інших 
постраждалих жінок.  

ДЕНЬ 18 – 8 КВІТНЯ

Моліться за фізичні та духовні 
потреби постраждалих вдів і сиріт 
в Ємені. Вони потерпають від війни, 
голоду, втрат, депресії та хвороб.

Моліться за єменських християн, 
які сміливо йдуть за Христом і 
допомагають іншим.

Моліться за мир в Ємені і за зцілення 
цього народу від багатьох страждань.

Як нам молитися? 

І Бог кожну сльозу з очей 
їхніх зітре, і не буде вже 
смерти. Ані смутку, ані 
крику, ані болю вже не 
буде, бо перше минулося!

ОБ’ЯВЛЕННЯ 21:4
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Джаміла нещодавно стала членом 
невеликої церкви в Аддис-Абебі 
в Ефіопії. Вона живе в бідному 
районі міста зі своїм чоловіком-
мусульманином і двома маленькими 
дітьми. Їхній будинок складається з 
однієї кімнати без електрики і води. 
Чоловік Джаміли безробітний, часто 
буває п’яним і байдикує. Сім’я постійно 
на межі виживання. З тих пір, як 
Джаміла стала послідовницею Ісуса, це 
стало ще важче. Її сім’я, яка час від часу 
підтримувала її фінансово, припинила 
всі контакти через її віру.

Джаміла робить усе можливе, щоб 
заробити трохи грошей пранням 
білизни. Нещодавно сусідка запросила 
її на християнське богослужіння. 
Вона кілька разів відмовлялася 
від запрошення, але потім сусідка 
розповіла Джамілі історію про те, як 
вона знайшла Ісуса і надію в Ньому, 

Ефіопія
ДЕНЬ 19 – 9 КВІТНЯ

незважаючи на складні життєві 
обставини. Джаміла погодилася піти з 
нею на зібрання. Вона продовжувала 
ходити і через кілька тижнів зрозуміла, 
що теж хоче слідувати за Ісусом.

Джаміла каже: «Я хочу бути гарною 
дружиною для свого чоловіка і гарною 
матір’ю для своїх дітей — прикладом 
для наслідування. Ісус змінив мене 
назавжди. Я хочу, щоб і мій чоловік 
зрозумів це, і продовжую молитися, 
щоб він теж послідував за Ісусом».

Джаміла належить до народу оромо, 
який походить з Ефіопії і є найбільшою 
етнічною групою в цій країні. В Ефіопії 
проживає близько 30 мільйонів 
оромо, і хоча деякі з них сповідують 
традиційну релігію, близько половини 
є мусульманами-сунітами, а також 
зростає кількість християн.

Моліться за те, щоб більше людей з 
народу оромо, як Джаміла, ставали 
послідовниками Ісуса.

Моліться за те, щоб Церква в Ефіопії 
була прикладом любові Христового 
послання.

Моліться за те, щоб мусульманські 
сім’ї в Ефіопії мали доступ до роботи, 
освіти, охорони здоров’я та миру.

Як нам молитися? 

Отак ваше світло нехай 
світить перед людьми, 
щоб вони бачили ваші 
добрі діла, та прославляли 
Отця вашого, що на небі.

МАТВІЯ 5:!6
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У Буркіна-Фасо нещодавно був 
обраний євангельський єпископ і 
його команда. Вони відвідали місцеву 
владу та лідерів інших конфесій, щоб 
представитися і налагодити добрі 
стосунки. Для них також було важливо 
відвідати мусульманську громаду за 
для міжконфесійного діалогу, який 
розпочався в їхній громаді.

Єпископ обрав для відвідин мечеті 
п’ятницю, коли там було багато 
мусульманських вірян. Наприкінці 
молитви його вітали всередині мечеті. 
Ісламський священнослужитель 
привітався з ними і запитав про 
причину їхнього візиту.  

«Ми прийшли представити нашу 
нову команду і висловити бажання 

Буркіна-Фасо

співпрацювати з мусульманською 
громадою», — відповів єпископ. Буркіна-
Фасо не дають спокою терористичні 
угрупування, які сіють страх, а радикали 
намагаються розділити населення. Але 
більшість  хоче миру і вдячна лідерам, 
які закликають до соціальної єдності.  

Єпископ звернувся до присутніх 
мусульман із словами підбадьорення: 
«У нас так багато спільного, ми всі 
живемо на нашій спільній батьківщині 
Буркіна-Фасо». Він подарував імаму 
Біблію, яку той прийняв з повагою, 
сказавши: «Це найкращий подарунок, 
який ми отримали сьогодні, тому що це 
Слово Боже. Але це також і свята книга. 
Ця Біблія коштує більше, ніж гроші».

ДЕНЬ 20 – 10 КВІТНЯ

Моліться за тих, хто працює заради 
миру та єдності в Буркіна-Фасо. 

Моліться за те, щоб християни мали 
можливість нести Слово Боже своїм 
друзям-мусульманам. 

Моліться за мусульман, які читають 
Слово Боже, щоб їм відкрився Ісус.

Як нам молитися? 

Споконвіку було Слово, 
а Слово в Бога було, і 
Бог було Слово. Воно в 
Бога було споконвіку. Усе 
через Нього повстало, і 
ніщо, що повстало, не 
повстало без Нього. 
І життя було в Нім.

ІВАНА 1 :1-4
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Освіта та розвиток громад змінюють 
суспільство у високогір’ї північного 
Пакистану. Гідність і мрії сходять, 
як ранкове сонце над гірськими 
вершинами, і пронизують темряву 
ізольованих долин, коли жінки і дівчата 
отримують освіту і можливості, які 
раніше були для них недоступні, 
завдяки зусиллям працівників 
Царства. З віддалених сіл надходять 
такі свідчення: «Це диво, що ви 
приїхали так далеко, щоб бути з нами 
і допомогти нам підняти наше життя. 
Тепер ми стали частиною суспільства, а 
не його аутсайдерами». 

«Як батько, я дуже задоволений. Мою 
доньку поважають, і вона принесе 
велику користь суспільству. Раніше 
ми думали, що давати освіту нашим 
дочкам — гріх, але ми зрозуміли, що це 

Пакистан
ДЕНЬ 21 – 11 КВІТНЯ

не так: це привілей і благословення».

«Я навіть не могла написати своє 
ім’я. Тепер я можу написати своє ім’я 
і порахувати до ста! Я не знала, як 
прочитати правильну дозу ліків, щоб 
дати своїм дітям, а тепер я вмію читати 
і знаю більше про здоров’я та гігієну. І 
(самовпевнено посміхається) я можу 
написати ім’я свого чоловіка!»

«Мені сказали, що я є релігійним 
лідером і мушу виконувати свою 
роботу. Наші люди були проти того, 
щоб приїжджали чужинці і щоб дівчата 
отримували освіту. Я стояла на своєму, 
коли вітала вас у нашій громаді, і 
тепер вони кажуть мені «дякую». Вони 
бачать плоди».

Моліться за більшу духовну 
відкритість у цих громадах, а також за 
захист і сміливість для працівників, які 
діляться Євангелієм, що є справжнім 
джерелом перетворень. 

За завершення перекладу Біблії на 
місцеву мову і надання її в руки тих, 
хто може її читати.

Просити Бога підняти праведних 
лідерів у Пакистані, щоб заохотити 
розвиток у найбільш недосягнутих 
регіонах країни.

Як нам молитися? 

Хай послухає мудрий і 
примножить науку, а 
розумний здобуде хай 
мудрих думок. 

ПРИПОВІСТІ 1:5
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Найбільша кількість прохань про 
притулок у Швейцарії надходить від 
афганців. Один з них — Фахім, 50-річний 
чоловік, який приїхав до Швейцарії 
кілька років тому. Минулого літа він 
потрапив в аварію на велосипеді і 
пошкодив праве плече. Він звернувся 
до лікаря, і той порадив йому наносити 
мазь на болючу ділянку. 

Фахім більше не міг займатися своїм 
улюбленим садом. Інша його пристрасть 
— шити ковдри для дітей біженців — 
також стала для нього неможливою 
через сильний біль. Через три місяці 
Фахіма направили до фахівця, який 
діагностував, що його плече було 
зламане і тепер неправильно зрослося. 

Лікар призначив йому фізіотерапію, але 
це був довгий шлях до покращення. 
Швейцарська подруга і віруюча відчула 
заклик молитися за Фахіма, щоб його 
плече зцілилося. Вона запитала: 
«Фахіме, ти знаєш, що я молюся до Ісуса, 
чи можу я помолитися за тебе?» Фахім 
погодився, і його подруга помолилася в 
ім’я Ісуса за зцілення його плеча. 

Через кілька днів Фахім прийшов у 
гості і був дуже щасливий. «Сестро, — 
сказав він, — два лікарі рекомендували 
лікування, яке не допомогло. Але ти 
помолилася один раз, і біль пройшов!» 
Його подруга відповіла, радіючи: «Це не 
я, Фахіме! Слава Ісусу, Який відповів на 
нашу молитву!»

Швейцарія
ДЕНЬ 22 – 12 КВІТНЯ

Моліться, щоб такі мусульмани, як 
Фахім, пізнали Ісуса як свого Цілителя 
і Викупителя.

Моліться, щоб швейцарські 
християни продовжували допомагати 
афганським біженцям інтегруватися і 
знайти зцілення від пережитих травм.  
Багато з них все ще чекають на 
імміграційні рішення.

Моліться, щоб швейцарська Церква 
сміливо молилася і продовжувала 
служіння любові і турботи про 
мусульманських біженців.     

Як нам молитися? 

А Він був ранений за 
наші гріхи, за наші 
провини Він мучений 
був, кара на Ньому була 
за наш мир, Його ж 
ранами нас уздоровлено!

ІСАЯ 53:5
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Відколи Талібан взяв під контроль 
Кабул у серпні 2021 року, напруженість 
у відносинах між різними групами 
населення Афганістану зросла. В 
Афганістані налічується понад десяток 
етнічних груп, кожна з яких має власну 
мову, традиції, цінності та орієнтацію 
в ісламі. Таліби, які є переважно 
пуштунами, домінують над усіма 
іншими етнічними групами. 

Діар та Азіз працюють в одному офісі. 
Діар — пуштун, який цінує сімейні 
та племінні традиції і відповідає 
очікуванням і тиску своєї громади. 
Як і більшість пуштунів, він приймає 
рішення не самостійно, а відповідно до 
ідей та ідеалів свого племені.

Азіз — таджик, і люди на його 
батьківщині в горах захищали свою 
свободу під час першого правління 
талібів і зараз знову чинять опір.  

Афганістан
ДЕНЬ 23 – 13 КВІТНЯ

За ці роки з обох боків загинуло 
багато бійців. З дитинства Азіз звик до 
необхідності боротися за свою свободу 
і права свого народу. Він втратив так 
багато родичів і друзів, що перестав 
оплакувати їхню втрату.

В офісі їхні відмінності поступово 
зіпсували їхні стосунки. Вони не 
розуміли жартів, а прості запитання 
сприймали як особисті образи. 
Культура навчила їх, що помста є 
способом захистити честь, здобути 
визнання і навіть встановити 
справедливість. І Діар, і Азіз думали 
про помсту замість миру.

Але потім вони почули про вчення 
Ісуса Христа і про можливість 
прощення. І обидва вирішили 
пробачити один одного і працювати 
заради миру у своїй країні.

Моліться за різні етнічні групи в 
Афганістані, щоб вони прагнули миру 
та єдності для своєї нації. 

Моліться за те, щоб більше 
мусульман в Афганістані знайшли 
Ісуса, Князя миру.

Моліться за свободу для різних 
племен і народів під владою Ісуса 
Христа і Його благодаті.

Як нам молитися? 

Коли Син отже зробить 
вас вільними, то справді 
ви будете вільні.

ІВАНА 8:36
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«Я поділився нашими першими 
публікаціями в соціальних мережах з 
нашими партнерами в Азербайджані. 
Це надихнуло їх на створення 
подібних відео, в яких вони сміливо 
проголошують, що слідують за Ісусом», 
— написав Френк, співробітник з 
Кавказу, на початку 2021 року.

Кавказький регіон лежить між Чорним 
і Каспійським морями і включає 
частини Вірменії, Азербайджану, Грузії 
та південної Росії. Це дуже строкатий 
регіон в етнічному, політичному 
та географічному плані. Південна 
частина регіону майже повністю 
мусульманська. 

Френку тимчасово не дозволяли 
в’їжджати на Кавказ, тому цей 
талановитий євангеліст працював 
зі своєї західної батьківщини. 
Соціальні мережі дали йому 
можливість невимушено зустрічатися 
з мусульманами в Інтернеті, і він 

Кавказький регіон
створював відео та інші медіаматеріали 
азербайджанською мовою. За дев’ять 
місяців його пости переглянули кілька 
сотень тисяч людей. Франк повідомляє: 
«Сотні людей отримали Новий 
Заповіт азербайджанською мовою, а 
кілька десятків людей були скеровані 
на подальші курси. Співробітники 
особисто розповсюджують Біблію і 
моляться за людей, незважаючи на 
ризики для безпеки».

«Брат з Азербайджану розповів 
мені, що до їхньої домашньої групи 
щотижня приходять нові люди. Інший 
брат розповів мені, що йому регулярно 
телефонують і просять Нові Заповіти 
для друзів, і він не може задовольнити 
цей попит».  Френк додає, що, крім 
того, запити надходять від людей з 
недосягнутої республіки Нахічевань — 
регіону, який залишається майже 
повністю неохопленим Євангелієм  
з 1989 року.

ДЕНЬ 24 – 14 КВІТНЯ

Це складний регіон для проповіді 
Євангелія з багатьох причин. Моліться 
про більше можливостей ділитися 
Божою любов’ю з мусульманами 
Кавказького регіону. 

Моліться за християн у цьому регіоні, 
щоб вони навчалися і зростали у вірі, і 
щоб вони засновували більше церков 
серед різних народів. 

 Моліться за те, щоб мусульмани 
Кавказу мали доступ до 
християнських ЗМІ.

Як нам молитися? 

Які гарні на горах ноги 
благовісника, що звіщає 
про мир, що добро 
провіщає, що спасіння 
звіщає…

ІСАЯ 52:7
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«У мене є лише один спаситель», — 
мимохіть промовляє до мене моя 
маленька сусідка Шейла. «Мій 
спаситель — Аллах», — додає вона з 
гордістю. Я на мить замислююся, а 
потім відповідаю: «У мене теж є лише 
один Спаситель, і це Ісус». Шейла 
здивовано піднімає очі: «А хто такий 
Ісус?» І так починається довга розмова 
про те, хто такий Ісус.

Багато дітей приїхали до Австрії з 
країн з населенням, де переважають 
мусульмани. Багато з них зазнали 
травматичного досвіду в рідних країнах 
і під час подорожі. Вони часто важко 
адаптуються до шкільної системи і 
мають небагато освітніх можливостей. 
Але вони люблять, коли хтось 
знаходить час, щоб познайомитися з 

Австрія
ДЕНЬ 25 – 15 КВІТНЯ

ними і пограти з ними в ігри. У процесі 
гри вони завжди запитують про те, 
у що вірять християни, і люблять 
говорити про Бога.

Шейла та багато інших мусульманських 
дітей думають про Бога і про свою 
мусульманську віру. «Молитва так 
виснажує», — каже, наприклад, одна 
дівчинка. «Завжди треба вмиватися, 
переодягатися і говорити правильні 
речі, а я навіть не знаю, що казати. А як 
ти молишся?» — запитала вона колегу, 
яка слідує за Ісусом. Неймовірно 
бачити, з яким голодом діти слухають 
історії про Ісуса і як вони хочуть 
дізнатися більше про те, хто такий Ісус і 
як Він їх любить.  

Моліться за дітей біженців в Австрії, 
щоб вони оговталися від пережитих 
травм і знайшли мир і безпеку в 
новому домі.

Моліться за те, щоб вони мали 
необхідні ресурси для вивчення нових 
мов, культури та ідей, а ті, хто працює 
з ними, мали терпіння і співчуття. 

Моліться за те, щоб сім’ї біженців 
знайшли Ісуса як свого Спасителя.

Як нам молитися? 

А всім, що Його прийняли, 
їм владу дало дітьми 
Божими стати, тим, що 
вірять у Ймення Його.

ІВАНА 1:12
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Приблизно 1,5 млн малайців 
Паттані живуть в районі тайсько-
малайзійського кордону, але менше 
0,01% з них чули про Ісуса. Будучи 
релігійною меншиною в Малайзії, 
вони дуже побожні, навіть більше, ніж 
мусульмани з країн Південно-Східної 
Азії з мусульманською більшістю. 
Ця особливість громади заважає 
малайзійцям досліджувати інші 
віросповідання. 

Сусу дізналася про Ісуса, коли 
працювала перекладачем у 
християнській групі. Вона знайшла 
дивовижний мир, коли молилася в ім’я 
Ісуса, і Його любов відновила її життя 

Малайзія

і стосунки. Наприклад, в її культурі 
досить поширеним є прагнення 
помститися тим, хто тебе скривдив. 
Але коли колеги Сусу погано говорили 
про неї, вона вирішила пробачити з 
миром і радістю в серці.

Сусу неохоче ділилася своєю вірою 
в Ісуса з чоловіком, хоча він — 
найближча їй людина. У них двоє синів, 
і вона зазвичай молиться разом з 
ними і приводить їх на таємні зібрання 
віруючих. Дізнаючись більше про 
Слово Боже і отримуючи заохочення 
від інших віруючих, вона молиться, 
щоб побудувати свою сім’ю, в центрі 
якої був би Ісус.

ДЕНЬ 26 – 16 КВІТНЯ

Дякуйте Богові за те, що Євангеліє 
змінює життя, сім’ї та громади, і 
моліться, щоб більше мусульман 
почули його.

Моліться за таємних віруючих в 
Малайзії, щоб вони мали мудрість і 
сміливість ділитися вченням Ісуса з 
іншими.

Моліться за добре учнівство для 
малайських християн, щоб вони могли 
бути ефективними свідками у своїх 
сім’ях та громадах.

Як нам молитися? 

А Господа Христа святіть у ваших 
серцях, і завжди готовими будьте 
на відповідь кожному, хто в вас 
запитає рахунку про надію, що в вас, 
із лагідністю та зо страхом.

1 ПЕТРА 3:15
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Лейлат аль-Кадр, або Ніч могутності, 
святкується на честь об’явлення 
перших віршів Корану ісламському 
пророкові Мохаммеду. Це надзвичайно 
важлива подія і час, коли навіть 
найменш побожний мусульманин 
докладає додаткових зусиль у духовних 
справах. Вважається, що молитви і 
добрі справи, здійснені в цю ніч, мають 
більшу цінність, ніж усі молитви і добрі 
справи, здійснені за тисячу місяців. 

Ця ніч також відома як «Ніч долі», коли 
багато хто вірить, що визначається 
їхня доля на наступний рік. Тому 
для мусульман особливо важливо 
в цю ніч молитися про прощення і 
благословення, і багато хто молиться 

Ніч могутності
ДЕНЬ 27 – 17 КВІТНЯ 

всю ніч; деякі навіть залишаються 
в мечеті на всі останні десять днів 
Рамадану, щоб не пропустити цей час.  

Мусульмани, що дотримуються 
Рамадану, посилено моляться і 
читають Коран протягом останніх 
десяти днів, щоб заслужити додаткову 
божественну прихильність. Це також 
час просити прощення в інших, 
прощати інших і виправляти стосунки. 

Під час свята Лейлат аль-Кадр 
мусульмани по-справжньому 
зосереджуються на пошуках Бога. 
Моліться, щоб Бог чудесним чином 
відкрився їм у снах і видіннях. 

Багато мусульман шукають прощення 
за свої гріхи в цю ніч. Моліться, щоб 
їм відкрилося одкровення про Ісуса, 
Агнця Божого, Який бере на Себе 
гріхи світу. 

Моліться, щоб ця Ніч долі 
принесла можливість християнам 
у мусульманському світі ділитися 
Євангелієм.

Як нам молитися? 

Наступного дня Іван 
бачить Ісуса, що до нього 
йде, та й каже: Оце 
Агнець Божий, що на Себе 
гріх світу бере!

ІВАНА 1:29
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Зі сльозами радості на очах Муса 
обіймає молодого біженця, який став 
йому як син, коли той виринає з купелі. 
Навколо них стоять у колі молоді 
хлопці, обійнявши один одного за 
плечі, і радісно вигукують. 

Муса згадує свою власну історію. Він 
виріс в арабській мусульманській 
родині на Близькому Сході. Муса 
завжди вірив в єдиного Бога, але не 
думав, що цей Бог буде зацікавлений 
у тому, щоб знати його особисто. 
Переїхавши на заробітки до Азії, 
а згодом оселившись у Європі, 
він зустрівся з доброзичливими 
християнами, які допомогли йому 
облаштуватися в новому місті, а також 
запросили приєднатися до групи «Аль-
Массіра». 

«Аль-Массіра» — це 13-сесійний курс на 
основі фільму, доступний 35 мовами, 

Аль-Массіра

який зараз використовується в усьому 
світі. Він розповідає історії біблійних 
пророків від Адама і Ноя до Ісуса Месії 
та Його послання про спасіння. Муса 
насилу вірив у захопливі дискусії, які 
відбувалися щотижня. Саме після 
розповіді про пророка Давида Муса 
вирішив віддати своє життя Ісусу і 
охрестився разом з десятьма іншими 
хлопцями арабського та перського 
походження. 

Це стало початком неймовірної 
історії відновлення та викуплення, 
включаючи чудесне зцілення від 
депресії. Муса також пройшов 
наставництво до лідерства, і зараз 
він служить пастором місії і навчає 
інших нести Євангеліє всім народам. 
Він продовжує зростати у своєму 
поклонінні Ісусу.

ДЕНЬ 28 – 18 КВІТНЯ

Моліться, щоб новонавернені 
серед біженців зростали у вірі та 
усвідомлювали свою ідентичність як 
Божих синів і дочок.

Моліться, щоб християни зростали в 
сміливості використовувати ресурси 
«Аль-Массіра» для служіння своїм 
ближнім.

Моліться, щоб такі віруючі, як Муса, 
зростали як лідери і знайшли своє 
місце в глобальних задумах Божого 
Царства.

Як нам молитися? 

Бог же надії нехай вас 
наповнить усякою 
радістю й миром у вірі, 
щоб ви збагатились 
надією, силою Духа 
Святого!

РИМЛЯН 15:13
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Фактично іслам дає жінкам більше 
прав, ніж деякі з тих, хто його сповідує.  
У Корані чітко сказано, що чоловіки 
і жінки рівні в очах Бога, і викладено 
вказівки щодо захисту жінок. 

Насправді, багато культур, де іслам 
є домінуючим, мають традиційні 
культурні практики, які не 
відображають це вчення в Корані.  
Мусульманки, як і всі жінки, стикаються 
з нерівністю в освіті, роботі, охороні 
здоров’я та родинному колі.     

Але мусульманські жінки в усьому 
світі змінюють світ навколо себе. 
Усвідомлюючи власну цінність і 
навички та організовуючи себе 
для спільної роботи, жінки в 
мусульманських країнах стають 
авторитетами, лідерками та 
новаторками в усьому світі. 

Пакистан, ісламська країна, якій 
не звикати до лідерок-політикинь, 

Жінки в ісламі
ДЕНЬ 29 – 19 КВІТНЯ 

минулого року призначив п’ятьох 
жінок на ключові посади в уряді.  

Саудівська Аравія, яка особливо 
повільно змінюється в цьому плані, 
зробила невеликі кроки на шляху до 
рівності жінок, нещодавно дозволивши 
жінкам перебувати в громадських 
місцях, таких як кафе і спортивні арени, 
разом з чоловіками. Жінки також 
отримали право жити і подорожувати 
самостійно, без дозволу чоловіка-
опікуна. За останні п’ять років кількість 
жінок, які працюють поза домом у 
Саудівській Аравії, подвоїлася. 

Мусульманські жінки все ширше 
представлені в мистецтві, зокрема 
з появою першої мусульманської 
супержінки в популярній серії фільмів 
Marvel.  А в спорті деякі мусульманські 
жінки знаходять способи змагатися на 
високому рівні, навіть носячи хіджаб.

Моліться за те, щоб мусульманські 
жінки й надалі мали можливість 
процвітати, бути захищеними та 
щасливими.

Моліться за мусульманських 
жінок, які мають вплив, щоб вони 
були сильними, захищеними та 
успішними у боротьбі з нерівністю та 
несправедливістю.

Моліться за те, щоб мусульманські 
жінки були благословенні і мали 
можливість почути послання Ісуса і 
слідувати за Ним.  

Як нам молитися? 

Блаженна ж та, що 
повірила, бо сповниться 
проречене їй від Господа!

ЛУКИ 1:45
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Мене звати Фатіма. Я народилася в 
Марокко, але за походженням я берберка. 
Мої батьки виховали мене, а також моїх 
11 братів і сестер як мусульман. Я щороку 
святкувала Рамадан і щодня молилася з 
батьком.

Мої батьки часто сварилися, з кожним 
роком стаючи все більш жорстокими. 
Я роками молилася за мир у нашому 
домі, але все було марно, і врешті-решт 
я висунула Аллахові ультиматум. «Я 
помолюся тричі, і якщо ти не з’явишся 
переді мною, я більше не буду в тебе 
вірити». Нічого не сталося, але тієї ночі 
мені приснився сон... Я піднімалася на 
гору і відчувала заохочення йти далі. 
На вершині гори я зустріла людину, 
одягнену в біле, яка випромінювала 
доброту. Його оточували щасливі люди, 
наповнені миром. Я хотіла залишитися 
там назавжди.

Розповідь Фатіми

Я розповіла про свій сон родині, але вони 
про нього забули. Тому я зберігала його в 
своєму серці і сподівалася дізнатися, ким 
був чоловік з мого сну. 

Моє життя було нудним і безцільним. 
Але потім у нашому будинку оселилася 
пара, яка розповіла мені про Божу любов 
в Ісусі Христі. Вони запросили мене 
на євангельську зустріч, де я відчула 
Божу присутність. Я почала таємно 
читати Біблію, щоб дізнатися, хто 
такий Ісус. І тоді зрозуміла, що Ісус був 
людиною з мого сну! Я звернулася до Бога 
з проханням звільнити мене від моїх 
страждань і дати мені Його мир.

У моєму новому житті я маю радість 
і мир, і я молюся, щоб моя сім’я теж 
пізнала Ісуса.   

ДЕНЬ 30 – 20 КВІТНЯ

Продовжуйте молитися протягом року 
за те, щоб мусульмани мали сни і 
видіння про Ісуса.

Моліться за мусульман, які шукають 
зустрічі з християнами, які могли б 
поділитися з ними Євангелієм. 

Моліться за віруючих 
мусульманського походження, щоб 
вони були вірними свідками у своїх 
родинах.

Як нам молитися? 

Тому то, коли хто в 
Христі, той створіння 
нове, стародавнє минуло, 
ото сталось нове!

2 КОРИНТЯН 5:17
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Як нам продовжувати молитися?

Моліться про можливість показати 
Ісусову любов мусульманам, які вас 
оточують.

Моліться за знайомих, які служать 
Христу серед мусульман, і надавайте їм 
щедру гостинність. 

Коли збираєтеся з іншими віруючими, 
не забувайте молитися за мусульман 
протягом року і заохочуйте їх також 
брати участь у цьому молитовному 
марафоні.

Ви також можете зробити пожертву, 
щоб допомогти цьому проекту 
продовжувати випускати молитовні 
путівники по всьому світу, на сайті: 
www.pray30days.org/donate 

Усякою молитвою й 
благанням кожного часу 

моліться духом, а для 
того пильнуйте з повною 

витривалістю та молитвою 
за всіх святих.

ЕФЕСЯН 6:18
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Ми будемо раді почути, як ці 30 днів вплинули на вас! Напишіть 
нам про це на адресу: info@pray30days.org

Зробіть пожертву для «30 Days International», щоб допомогти 
продовжити видання молитовного посібника:  

https://www.pray30days.org/donate/

Більше інформації та зворотній зв’язок:

Більше молитовних посібників для натхнення та наповнення ваших  
молитов можна знайти за посиланням:  

www.worldprayerguides.org 
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