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“Бо очі Господні – до праведних, 
а вуха Його – до їхніх прохань” 

(1 Петра 3:12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогий  друже в молитві! 
 

    «А мій Бог хай задовольнить усяку вашу 
потребу, - за своїм багатством, у славі, в 
Ісусі Христі»… Інколи ми знаємо відповідь 
на запитання. Але частіше – ні. Хоч як би 
ми старалися, на всі питання нам не 
відповісти, всіх прохань не виконати. Але є 
Той, Хто може все. Тільки подумайте:  коли 
нам здається, що наші сили скінчилися, 
Христос каже: «Я заспокою вас» 
(Мтв.11:28),  коли ми переконані, що нікому 
не потрібні, Ісус каже, що Він нас любить 
(Ів.15:12-13), коли не знаємо, куди іти, Бог 
веде нас (Пс.47:15), коли помічаємо за 
собою провину і визнаємо її, Господь 
прощає (1Ів.1:9).  

   Богові все під силу. І Він бажає, щоб з 
усіма нашими запитаннями і проханнями 
ми зверталися до Нього. Господь - не 
тільки Всемогутній Бог. Він дуже хоче 
задовольнити всі наші потреби за Своєю 
волею і Собі на славу, а нам – на радість, 
втіху і розраду… 

   Дякуємо Вам за кожну Вашу молитву і 
просимо продовжувати молитовне 
служіння. Ваші молитви - дуже важливі! 

 
  Щиро у Христі,  співробітники 
українських студій ТрансСвітового Радіо 

МОЛИТОВНИЙ    
КАЛЕНДАР 

 
ПОНЕДІЛОК 

  Подяка Господеві 
За можливість створення спеціальної 
мікрокарти з християнськими передачами для 
солдатів. Перші радіоприймачі з такими 
мікрокартами вже були передані капеланам. 
  Молитовне прохання 
Моліться про мудрість в оновлені мікрокарт до 
радіоприймачів: багато пошкоджень при 
використанні та почастішали випадки, коли  
вони виходять з ладу.  

ВІВТОРОК 
  Подяка Господеві 
За тисячі наших братів та сестер, які 
продовжують молитовно та матеріально 
підтримувати радіоблаговістя в Україні. 
Завдяки цій підтримці, ми можемо 
продовжувати своє служіння в даний період 
часу. 

Молитовне прохання 
Моліться про Боже керівництво у творчому 
процесі під час підготовки радіопередач: 
- про натхнення;  
- про вибір тем для радіопередач;  
- про мудрість у розкритті тем;  
- щоб Бог посилав нам нових учасників 
для програм, які могли б поділитися своїм 
духовним досвідом(свідченням, проповіддю, 
творчими задумами).   
- за нових кореспондентів, які могли б 
збирати нову та актуальну інформацію з різних 
регіонів України для ТСР.  

СЕРЕДА 
Подяка Господеві 

За свободу проповіді Євангелії, за те, що в 
Україні продовжують переважати 
християнські цінності.  

 



Молитовне прохання 
Моліться, щоб Бог відкривав нові 
можливості для розвитку і розширення 
радіослужіння в Україні: 
- за можливість транслювання 
радіопередач через супутник; 
- за розвиток відеорозділу у служінні ТСР; 
-  на кінець року став відчутним дефіцит 
коштів для служіння ТСР. Прохання 
молитись про Божу мудрість у 
розпорядженні тих фінансів, що маємо, а 
також про Боже піклування про подальше 
покриття всіх фінансових потреб для 
роботи студії та оплату  ефіру. 
 

ЧЕТВЕР 
Подяка Господеві 

За кожен лист, який надходить до наших 
студій. За небайдужість слухачів і їхню  
любов до нас. За відповіді на молитви-
прохання. За благословення кожного дня. 

Молитовне прохання 
- Щоб Господь змінював життя молодих 

слухачів, наповнюючи вірою, надією, 
миром і любов'ю, і щоб ми, якщо 
можливо, довідувалися про це з 
листів.  

- Щоб Христос торкався сердець 
найбільш знедолених юнаків і дівчат 
через християнське радіомовлення.  

П`ЯТНИЦЯ 
Подяка Господеві 

За кожного слухача ТСР та читача 
нашого журналу «Антена», а також за 
добровільних помічників. 

Молитовне прохання 
Щоб Господь продовжував торкатись 
сердець слухачів та читачів Благою 
звісткою, щоб вони знаходили надію у 
Христі. Щоб Бог розширив нашу 
аудиторію, привернув увагу багатьох 

людей до наших передач та  проектів, щоб ці 
люди пізнавали Спасителя.  

СУБОТА 
Подяка Господеві 

За служіння харківської студії, за її цікаві 
передачі та нові актуальні проекти.  

Молитовне прохання 
Про підготовку річного циклу програми для 
чоловіків «Де ви, герої?»  

 
НЕДІЛЯ 

Подяка Господеві 
За те, що Бог продовжує Свою милість і дає 
час для покаяння, відродження і духовного 
зростання, а також для служіння ближнім.  
Відгук слухача:«Помню день, как Господь 
коснулся моего сердца через ваши передачи. 
Для меня и для всех людей доброй воли они 
очень ценны, потому что несут живое Слово 
Божье, Евангелие спасения. Я очень 
благодарен Господу Иисусу Христу, за то, что 
Он сделал в моей жизни, что Он освободил 
меня от лжеучения. В прошлом году Иисус 
даровал мне прекрасную жену, в этом году 
подарил нам сыночка, и мы вместе служим в 
церкви. Ваши передачи несут людям это 
живое Слово правды, и мы с женой слушаем 
их, а Господь нас укрепляет в вере. Мы 
молимся о Вас. Больше всего нам по сердцу 
передачи: "Через Библию, в Живого Бога". 
Молитесь также о нас». (Палий Роман, Ивано-
Франковская обл.) 

Молитовне прохання 
Продовжуймо молитись про мир в Україні та 
покаяння нашого народу. Щоб Господь 
захистив від проникнення в Україну 
ювенальної юстиції, гендерної політики та ін. 
За зміцнення сімейних цінностей, за біблійне 
розуміння ролі сім’ї та виховання і навчання 
дітей. 
 

МОЛИТОВНІ ПРОХАННЯ СЛУХАЧІВ: 
 

ПОНЕДІЛОК 
Либідь Ганна, Дніпропетровська обл.: 
«Прохання молитись за покаяння моїх синів: 
мають алкогольну залежність». 

ВІВТОРОК 
Медуліч Йосип, Тернопільска обл.: «Прошу 
підтримати мене в молитві, щоб Господь 
подарував дружину. Мені вже 54 роки, вдівець. 
Нехай буде на все Його воля». 

СЕРЕДА 
Добинда Л., Одеська обл.:  
«Прошу молитись за покаяння моїх дітей, онуків 
та правнуків. Молюсь за них и покладаю надію 
до Бога, що дочекаюсь того дня, коли побачу їх 
у церкві». 

ЧЕТВЕР 
Кобляк Віктор, Кіровоградська обл.: 
«Помоліться за мою дружину: вона хворіє». 

П’ЯТНИЦЯ 
Велика Раїса, Одеська обл.:  
«Моліться за мій дім. За доньок, зятів. Чоловік 
помер два роки назад».  

СУБОТА 
Сім’я Шевелєвих просить молитися за доньку 
Аліну, якій встановили діагноз кіфоскoліоз. 
Зараз потрібна реабілітація, щоб запобігти 
розвитку горбатості. 

НЕДІЛЯ 
Про потреби слухачів з інвалідністю. Про їхнє 
здоров’я – фізичне, моральне і духовне. Щоб  
вони дивилися на світ, на людей і на себе 
Божими очима. 
                         

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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