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ЗА НАРОДИ СВІТУ
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І Він скаже: “Будуйте
дорогу, будуйте дорогу,
почистьте дорогу,
заберіть перешкоди з
дороги народу Мого!”
ІСАЇ 57:14
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Ти прихилявся до __________,
що Тебе не питали, Тебе
знайшли __________,
що Тебе не шукали.
Ти казав: ”Оце Я, оце Я!”
— до __________, що
Йменням Твоїм не
були звані.
ІСАЇ 65:1
Жадаю від Тебе,
Господи, __________, як
спадщину Твою, володіння
ж Твоє аж по кінці землі!
Свого голоса сильно
підвищую і кажу містам
__________: ”Ось Бог ваш!”
ПСАЛОМ 2:8; ІСАЇ 40:9

Грізний бо
Всевишній Господь,
Цар великий над
__________. Хай заспівають
__________ Тобі, бо Ти —
Цар усієї землі. Ти
царюєш над __________,
Ти сів на святому
Своєму престолі!
ПСАЛОМ 46:3, 7-9

О Господи, Боже!
Ти небо та землю створив
Своєю потужною силою та Своїм
витягненим раменом, нічого для Тебе
нема неможливого! Милість Ти зчини
__________. Ти Боже великий
та могутній, Господь Саваот
Тобі Ймення! Великий в
пораді й могутній у чинах,
що очі Твої відкриті на всі
дороги __________.
ЄРЕМІЇ 32:17-19

Я приступаю з відвагою до Твого
престолу благодаті, щоб __________
прийняли милість та для своєчасної
допомоги знайшли благодать. Я
ставлю загороду і стаю в виломі
за __________, щоб Ти, Боже,
не винищив їх. На мурах
Твоїх, як сторожа, ніколи не
буду мовчати цілий день та всю
ніч. Не замовкну перед Тобою,
аж поки Ти, о Боже, не вчиниш
__________ за славу на землі!
ЄВРЕЇВ 4:16;
ЄЗЕКІЇЛЯ 22:30;
ІСАЇ 62:6,7

Всі __________
припадуть до ніг Твоїх, і
співати Тобі будуть,
оспівувати Ймення Твоє!
__________, ідіть і погляньте
на Божі діла, Він грізний у
ділах проти людських синів!
Він на суходіл змінив
море, радійте в Ньому!
Він царює навіки Своєю
могутністю, очі Його зорять
на вас, __________. Не будьте
непокірними та не повставайте
проти Нього!
ПСАЛОМ 66:4-7

Ради Ймення
Свого, о Господи,
прости прогріх
__________,
великий бо він!
ПСАЛОМ 24:11

Вгамуйтесь,
__________, та
знайте, що Бог Він,
піднесеться між
вами. Господня земля, і
все, що на ній, вселенна
й __________, мешканці
її. Устань же, о Боже, та
суди __________, бо у владі
Твоїй всі народи!
ПСАЛОМ 45:11; 23:1; 81:8

Уставай, __________, світися, бо прийшло твоє світло, і слава Господня над
тобою засяяла! Бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь Бог
над тобою, і слава Його над тобою з'являється! Здійми свої очі, __________,
навколо й побач.
Хай сини твої йдуть
здалека, а дочок
твоїх на руках хай
несуть! Побачиш
Боже,
тоді і роз'яснишся
вирізьби
ти, __________,
__________ на
сполохнеться й
долонях Своїх.
поширшає
Хай ті, хто
серце твоє.
руйнує і
ІСАЇ 60:1-5
нищить,
повідходять
від них.
ІСАЇ 49:16-17

Благослови, душе
моя, Господа!
Господи, Боже
мій, Ти вельми
великий, зодягнувся Ти в
велич та в славу! Я буду
Тебе вихваляти, о Господи
Боже, серед __________,
і буду співати Тобі між
__________. Співайте
хвалу Господеві,
__________, між свого
народу розповідайте
про чини Його.
ПСАЛОМ 104:1; 108:4;
9:12

Розповідаю про
славу Твою між
__________, про Твої
чуда між усіма __________.
Великий Ти Господь і
прославлений вельми!
Ти грізний понад богів
усіх! Бо Ти, Господи Боже,
над усією землею
Найвищий, над богами
всіма Ти піднесений
сильно.
ПСАЛОМ 96:3,
4; 97:9

Піднесися ж, о Боже, над небо! Слава Твоя над усією землею. Ти, Господи Боже,
підіймаєшся над усіма __________, Твоя слава понад небеса. А Ти, Господи, на
висоті повік-віку! ПСАЛОМ 108:6; 113:4; 92:9

Хай __________
Тебе вихваляють, о
Боже, хай славлять
Тебе всі __________!
Нехай веселяться й
співають __________,
бо Ти правдою судиш їх
й племена ведеш на
землі! Хай Тебе вихваляють
__________, о Боже, хай
славлять Тебе всі __________!
ПСАЛОМ 67:4-6

Я молюся, щоб
між усіх
__________
проповідувалос
ь покаяння і
прощення
гріхів у Ймення
Ісуса .
ЛУКИ 24:47

Хай
__________
попростують
в світлі
Господньому!
Хай пізнають,
що Ісус —
Світло для світу,
не будуть ходити у
темряві, а матимуть
світло життя.
ІСАЇ 2:5; ІВАНА 8:12

О Господи, Блага
Звістка закрита
для __________,
які гинуть, яким
бог цього віку
засліпив
розум. Хай
__________
побачать світло
Євангелії слави
Христа, а Він
образ Божий. Я
молюся, щоб
________ побачили
Ісуса Христа,
Господа. Хай ваше
світло засяє зтемряви,
у серцях їхніх
засяє, щоб просвітити
знання слави Божої в
Особі Христовій.
2 КОРИНТЯН 4:3-6

Господи,
Ти послав
Ісуса засвідчити
про Світло, щоб
повірили всі __________
через Нього. Він — Світло на
просвіту __________, звіщаючи,
що Бог є світло і немає в Нім
жодної темряви!
ІВАНА 1:7; ЛУКИ 2:32; 1 ІВАНА 1:5

Господи, попровадь незрячих
дорогою, якої не знають,
поведи __________
незнаними стежками.
Оберни перед ними
темноту на світло,
а нерівне в рівнину. Не
покинь __________.
ІСАЇ 42:16

Я молюся, щоб __________
ходили в світлі, мали б спільність
один із одним, і кров Ісуса Христа
очищала б їх від усякого гріха. Я
молюся, щоб __________ не
обманювали себе та приймали
істину. Я молюся, щоб вони в
изнали гріхи свої перед Тобою,
о Господи, вірний та праведний,
щоб гріхи їм простити та
очистити їх від всілякої
неправди.
1 ІВАНА 1:7-9

Батьку, я прошу Тебе відкрити _________
очі, щоб вони навернулись від темряви
в світло та від сатаниної влади до
Бога. Я молюся, щоб __________
вірою в Тебе отримали
дарування гріхів і долю з
освяченими.
ДІЇ 26:18

Хай __________ нову пісню
заспівають, промовляючи:
“Ти достойний узяти цю книгу,
і розкрити печатки її, бо Ти
був заколений, і кров'ю
Своєю Ти викупив
людей Богові
з усякого
племени, і язика,
і народу, і
люду, і зробив
нас царями, і
священиками
для нашого
Бога, і ми
на землі
царюватимемо!”
ОБ’ЯВЛЕННЯ
5:9-10

І затряси__________, і
наповни Свій дім
славою, о Господи
Саваоте.
ОГІЯ 2:7

Господи, паси __________,
як Пастир, раменом Своїм
позбирай ягнята, і на лоні
Своєму носи їх, дійняків же
провадь!
ІСАЇ 40:11

Я молюся, щоб роди
__________ віддали тобі,
Господи, славу та силу. Хай
вони принесуть жертви і ввійдуть
в подвір'я Твоє! Хай додолу впадуть
в оздобі святій перед Тобою. Хай
__________ тремтять перед обличчям
Твоїм. Царює Господь! Він вселенну
зміцнив, щоб не захиталась, Він буде
судити __________ справедливо!
ПСАЛОМ 96:7-10

Я прошу,
Батьку,
покропи
__________
чистою водою, щоб
вони стали чистими від
усіх своїх нечистот і від
усіх своїх бовванів. Дай
__________ нове серце,
і нового духа дай у їхнє
нутро. Викинь камінне
серце з їхнього тіла, і дай
їм серце із плоті. І духа Свого дай __________
до їхнього нутра, і зроби те, щоб уставами
Твоїми ходили. Хай постанови Твої стережуть
та виконують. ЄЗЕКІЇЛЯ 36:25-27

Господи
Боже, хай
__________ прийдуть і
правуються з Тобою.
Якщо їхні гріхи будуть
як кармазин, хай
стануть білі,
мов сніг. Якщо
будуть червоні,
немов багряниця,
то хай стануть, мов вовна, вони! Хай
__________ захочуть та послухаються,
щоб змогли добра землі споживати.
ІСАЇ 1:18-19

Отче, я молюся, щоб над __________
кликалося Ім'я Твоє, і впокорилися вони, і
помолилися, і шукали Ім'я Твоє, і повернули зі
злих своїх доріг, щоб тоді Ти вислухав з небес,
і простив їхній гріх, та й вилікував їхній край!
2 ХРОНІК 7:14

Господи, я дякую, що Ти
виростиш шкурку на рані й даси
ліки __________. Відкрий багатство
спокою та правди для них! Поверни
їх долю і розбудуй їх. Очисть і
пробач__________ з їхньої провини
всілякої, що нагрішили Тобі.
ЄРЕМІЇ 33:6-8

О Боже, відчини нам двері слова звіщати
__________ таємницю Христову.
Щоб ми підняли свої очі
та поглянули на
ниви, як для
жнив уже
пополовіли
вони. Я
благаю,
щоб Ти, Боже,
Господарю жнива,
вислав робітників
на жниво Своє серед
__________.
КОЛОСЯН 4:3;
ІВАНА 4:35;
МАТВІЯ 9:37-38

Я молюся проти початків, проти влади, проти
світоправителів цієї темряви, проти
піднебесних духів злоби, які повстали
проти __________. Я молюся, щоб
Ти, Цар слави, ввійшов, Господь
сильний й могутній, Господь, що
потужний в бою! Піднесіте
верхи свої, брами, і піднесіте,
входи відвічні, і ввійде
Цар слави! Хто ж то
Він, той Цар слави?
Господь Саваот Він
Цар слави!
ЕФЕСЯН 6:12;
ПСАЛОМ 24:7-10

Батьку, в Своїй любові
до душ __________ стримай
їх від гробу гниття. Кинь за
Свою спину всі їх гріхи. Я
возвеличую Тебе, бо
Ти знищив смерть
назавжди! Ти, Господи
Боже, витреш сльозу
із обличчя усякого.
Ганьбу __________
народу Ти усунеш з
усієї землі, бо Ти,
Господи Боже,
це сказав.
ІСАЇ 38:17; 25:8

Я дякую Тобі, Господи Боже, за
кров Христа, що Себе непорочного Богу
приніс Святим Духом, очистить сумління
__________ від мертвих учинків, щоб
служити їм Богові Живому!
ЄВРЕЇВ 9:14

Такого, як Ти, нема, Господи
Боже: Ти великий й велике
Ім'я Твоє могутністю серед
__________. Хто не буде
боятись Тебе, Царю
__________? Бо
Тобі слава
належить,
бо між
усіма
мудрецями
__________ і в
усьому їхньому
царстві немає такого,
як Ти!
ЄРЕМІЇ 10:6, 7

Я молюся, щоб усі _________
пам'ятали, і до Тебе
навернулися, Господи
Боже. Хай усі
________ вклоняться
перед обличчям
Твоїм, бо царство
__________
Твоє є.
Ти Пан
над ________.
ПСАЛОМ
22:28-29

Я молюся, щоб
__________
поприходили і
попадали перед
лицем Твоїм, Господи.
Хай ім'я Твоє
прославлять, бо Ти
великий та чуда
вчиняєш, Ти Бог
єдиний!
ПСАЛОМ 86:9-10

Я молюся, щоб
__________ не
вчинили лихого та
шкоди не зробили
на всій святій Твоїй
горі, бо земля буде
повна пізнання
Господнього так, як
море вода покриває!
Нехай прийде Царство
Твоє серед __________,
нехай буде воля Твоя, як
на небі, так і на землі.
ІСАЇ 11:9;
МАТВІЯ 6:10

Я молюся, щоб __________ народ, який сидить у краю тіні смерти, побачив Тебе, Господи
Боже, їх славу та вічне світло. Хай __________ , які сидять в темноті, світло велике
побачать, бо над ними Твоє світло засяє. ІСАЇ 9:1; 60:19-20; МАТВІЯ 4:16

Бо __________ — вибраний
рід, священство царське, народ святий,
люд Твоєї власности. Хай звіщають про
Твої чесноти, бо Ти покликав їх із
темряви до дивного світла Свого.
1 ПЕТРА 2:9

Я молюся, щоб __________ не боялися і не
соромилися. Хай сорому не зазнають та зневіри, коли
шукатимуть Тебе. Хай забудуть про сором свого
юнацтва і ганьби удівства свого. Хай пізнають
__________ Тебе, їх Творця, як Мужа, Господь Саваот
Твоє Ймення. Ти Святий і Викупитель __________. Як
покинуту жінку і засмучену духом, як жінку юнацтва,
що була відкинена, позбирай__________ з
милосердям великим. Хоча у запалі гніву Ти сховав
був обличчя Своє від __________, нині вічною милістю
змилуйся над ними, о Господи Викупитель!
ІСАЇ 54:4-8

Господи, втішаю __________ і закликаю до них, що
виповнилась їх доля тяжка, що вина їх вибачена, що
вони за свої всі гріхи вдвоє взяли з Твоєї руки!
ІСАЇ 40:1-2
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Ця брошура — засіб проголошення Божої істини над народами, що живуть в омані. Через молитву ви можете живити
кам’янистий ґрунт несприйнятливих до Євангелія сердець і готувати цілі групи народів до сприйняття Благої Звістки про
Ісуса Христа. Знаючи Боже бажання, щоб усі народи пізнали Його (1 Тимофія 2:4; Об’явлення 7:9), моліться у вірі,
проголошуючи недосягнуті народи для Царства Божого. Всі молитви в цій брошурі засновані на біблійному тексті. Молитва
Писанням — це Божий прийнятний спосіб молитви. Під час молитви з Писання будьте певні, що виголошена молитва почута
Богом.
Молитва дієва! Молитва — дія! Молитва веде до дії! Молитва — це
і є та сама дія!!

