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«Та ти зглянешся на 
молитву Свого раба та на 

його благання, Господи, 
Боже мій, щоб почути спів 
та молитву, якою раб твій 

молиться перед лицем 
Твоїм сьогодні», 

(1Цар.8:28) 

 
 

Дорогий  друже в молитві! 
 

   
Щиро дякуємо тобі за молитви про 

служіння ТрансСвітового Радіо. Вони справді 
діють! Ось що пише слухачка Віра з 
Тернополя: «Дорогие работники ТМР! Я очень 

люблю ваши радиопередачи, они всегда новые и 
актуальные, как лакомая еда. Часто ваши 
выпуски передач говорят обо мне. Когда в моём 
сердце были гнев или неприязнь, вы говорили о 
прощении, когда начинали кровоточить 
душевные раны, то Бог через ваше слово 
обращался ко мне и лечил мои раны.  А когда 
какая-то передача западала в сердце и хотелось 
услышать ее еще раз, то совершалось чудо – вы 
ее повторяли. В своей церкви я часто 
рассказываю о ваших радиопередачах. Часто 
бегу с огорода, бросив все, чтобы услышать 

вашу передачу…».   
Завдяки і вашим молитвам Господь 

здійснює такі чудові переміни в житті людей. 
Бог чує ваші прохання і відповідає на них. 
Будь ласка, продовжуйте молитися про 
служіння ТСР та обов’язково дякуйте Господу 
за всі ті добрі справи, які Він уже вчинив.  

Дякуємо за Вашу відданість Богові і нам! 
  

 
Щиро у Христі,  співробітники 
українських студій ТрансСвітового Радіо 

МОЛИТОВНИЙ    
КАЛЕНДАР 

 
ПОНЕДІЛОК 

 Подяка Господеві 
За відпочинок, який Він подарував працівникам 
під час відпусток. Ми його справді потребували! 
Бог оберігав кожного співробітника й тепер  

кожен із новими силами продовжує свою 
роботу.  
 Молитовне прохання 
Продовжуйте молитись про всіх 
співробітників. Дехто з них хвилюється за 
дітей, які ще не знають Господа. Інші просять 
молитися, щоб Бог оберігав дітей від епідемій 
та поганого впливу оточення. Деякі 
співробітники мають потребу в особистому 
житлі. 

 
ВІВТОРОК 

 Подяка Господеві 
Що з Його поміччю ми розповсюдили вже 
понад  300 шт. радіоприймачів із мікрокартою.  
Відгук: «Благодарю за интересные 
передачи, которые вы высылаете с 
радиоприемником.  Я беру его с собой в 
город. Обрабатываю картофель и слушаю 
передачи. А соседи спрашивают: "С кем ты 
разговариваешь?. "У меня в гостях очень 
хорошие друзья, присоединяйтесь к 
общению…". Нина, Винницкая обл. 
Молитовне прохання 
Маємо потребу в закупівлі додаткової 
кількості таких радіоприймачів. Просимо Вас 
молитись, щоб люди, котрі згідні з нами 
співпрацювати, якісно виконали свою роботу. 
Радіоприймачі потрібно замовляти в іншій 
країні. 

СЕРЕДА 
Подяка Господеві 
За чудову передачу «Табор уходит в небо».  
Відгук: «Были приятно удивлены, узнав, что 
для наших цыган создается передача 
«Табор уходит  в небо». Это очень важно и 
необходимо! Юлия Кондур, президент 
Международной благотворительной 
цыганской организации «Фонд «Чирикли», 
г.Киев. 
Молитовне прохання 



Є  велика потреба у новому дикторі, який 
би записував передачу «Табор уходит в 
небо», щоб вона і надалі звучала в ефірі.  

 
ЧЕТВЕР 

Подяка Господеві 
За книгу Пола Фріда «Вежі до вічності», в 
якій автор розповідає про заснування 
ТСР, про всі ті чудеса, які Бог вчиняв 
протягом багаторічної праці цієї місії.  
Молитовне прохання 
Бачимо потребу в тому, щоб книга «Вежі 
до вічності» побачила світ українською та 
російською мовами. Книга  може 
підбадьорити багатьох читачів. Моліться, 
щоб Господь надав нам фінанси для 
перекладу та публікації «Веж до вічності», 
якщо є на те Божа воля. 

П`ЯТНИЦЯ 
 Подяка Господові 
За кожного слухача ТСР. 
 Молитовне прохання  
Щоб ще багато людей пізнали Бога за 
допомогою християнських радіопрограм. 

 
СУБОТА 

Подяка Господеві 
За кожного співробітника ТСР. 
Молитовне прохання 
Продовжуймо молитись, щоб Бог дарував 
нові ідеї та натхнення у створенні 
радіопередач, журналу «Антена» та інших 
матеріалів. 

 
НЕДІЛЯ 

  Подяка Господеві 
  Попри труднощі, Бог оберігає нас та 
дарує все потрібне.  
Молитовне прохання 

   Продовжуймо молитись про нашу Україну, 
про весь наш народ, щоб він навернувся до 
Бога. Молімося також про всіх тих, кого 
чорним крилом торкнулася війна… 

 
МОЛИТОВНІ ПРОХАННЯ СЛУХАЧІВ: 

ПОНЕДІЛОК 

У  попередньому листі ми надрукували  прохання 
Шумейка Сергія (Одеська обл.): просив молитись 
про дружину Оксану, котра хворіла на важке 
онкологічне захворювання. Зазнавала жахливих 
болей.  

Відповідь: Оксана відійшла у вічність… 
Продовжуйте молитися про її родину, яка 
переживає горе від тяжкої втрати. 

ВІВТОРОК 

Лубенець Анна, Сумська обл:   «Я вже вам 
писала, що до церкви не ходжу, болять ноги. 
Слава Богу, ще не лежу цього року, хоч 
самопочуття погіршилося. Прошу молитися про 
мене, моїх дітей, онуків і правнучку Ксенію .... ». 

СЕРЕДА 
Саганюк Марія, Волинська обл.: 
 «Слухаю ваші радіопередачі, вони є величезною 
підтримкою для душі. Я ваша слухачка вже 25 
років. Я почала слухати ваші радіопередачі ще до  
того,  як прийняла хрещення. Зараз я вже не можу 
ходити до церкви, через своє погане самопочуття. 
Але за все дякую Богові. Моліться про покаяння 
моїх дітей - вони ведуть добрий спосіб життя, але 
їхні серця такі далекі від Господа…». 

ЧЕТВЕР 
Шафовал Станіслава, Донецька обл.: «Дякую 
Богові за ваші передачі. Часто молюся про вас. 
Моліться і ви про мене. Я живу на самоті в 
будинку, багато турбот і труднощів, померли діти і 
чоловік. Є племінники і внуки, але вони живуть 
далеко від мене і ще не знають Господа». 

ПЯТНИЦЯ 
Ткачук Петро, Сумська обл.: 

 «На прохання Лук'яненко Олександри пишу 
вам листа, щоб подякувати за ваше служіння. 
Вона регулярно слухає ваші радіопередачі, 
читає журнал «Антена». Зростає духовно. 
Зараз Олександра перебуває у важких 
обставинах. У неї швидко погіршується зір, і 
тепер жінка бачить тільки одним оком. Це її 
дуже пригнічує. Прохання молитися про 
духовний стан Олександри. За нею доглядають 
невіруючі родичі, які часом не в змозі її 
зрозуміти. Ми намагаємося допомагати 
Олександрі, але потребуємо і вашої молитовної 
підтримки». 

СУБОТА 
Хітряк Марія, Чернівецька обл: «Шановні 
співробітники ТСР! Ви мої найрідніші. Люблю 
всіх вас. Постійно слухаю ваші радіопередачі. 
Повідомляю вам, що я пережила розлуку з моїм 
чоловіком. Коли він захворів, то сказав: «Мене 
забирає Господь». Прийшли брати у Христі з 
нашої церкви, щоб його провідати. Й цієї миті 
чоловікові стало погано... Він відійшов у 
вічність. Ми жили дружно, тому й важко було 
розлучатися, але на все воля Божа. Господь 
мене підтримує. Про одне переживаю - діти ще 
не знають Бога. Вірю, що Господь чує мої 
молитви і виявляє до них милість. Молюся про 
ТСР, прошу благословень Божих на вас і ваші 
родини. Бережи вас Господь". 

Наша адреса: 

ТСР, а/с 100 м. Київ, 02090 
e-mail: info@twr-ua.org; веб-сайт: www.twr-ua.org 

тел. 098 661 38 78 
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