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«то Ти почуєш із небес, із 
місця постійного 

пробування Свого, і 
простиш, і зробиш, і даси 

кожному за всіма його 
дорогами, бо Ти Сам знаєш 
серце всіх людських синів» 

(1Цар.8:39)  

 
 

Дорогий  друже в молитві! 
 

 Проминув ще один рік. Ми дякуємо 

Богові, що всі 365 днів Ви підтримували нас у 

молитві. 

Протягом 2016 року колективом 

української редакції ТСР було підготовлено 

до ефіру 700 нових випусків передач для 

різних вікових і соціальних категорій людей 

– як християн, так і невіруючих. Серед них – 

інтерв’ю, проповіді, бесіди, вивчення Слова 

Божого.  

Ці передачі транслювалися на СХ, через 

FM-радіостанції, онлайн мовлення, а також 

розповсюджувалися на мікрокартах. 

Маємо надію, що Ви продовжите з нами 

партнерство і 2017 року. Аби з Вашою 

допомогою було створено ще багато 

радіопрограм, які говоритимуть до людських 

сердець, спонукаючи їх навертатися до Бога 

та духовно зростати. 

 

  Щиро у Христі,  співробітники 
українських студій ТрансСвітового Радіо 

МОЛИТОВНИЙ    
КАЛЕНДАР 

ПОНЕДІЛОК 
  Подяка Господеві 
За можливість розповсюдження радіоприймачів із 
мікрокартками:  
Відгук слухача: 
«Спасибо за радиоприемник с микрокартой. Моя 
дочь незрячая, но любит петь, читать и слушать 
проповеди Слова Божьего. Мы рады за такую 
возможность - каждодневно слушать ваши 
радиопередачи. Вы поддерживаете нашего 
внутреннего человека. Спасибо за радиопередачу 
«Твой шанс на возрождение», где можно получить 
ответы на вопросы, есть возможность остановиться 
и пересмотреть свою жизнь, простить, молиться и 
любить  друг друга …» 
Василий, Одесская обл. 
  Молитовне прохання 
ТСР тимчасово припинило розповсюдження 
радіоприймачів із мікрокарткою. Маємо бажання 
продовжити цей проект. Моліться, будь ласка, щоб 
Господь дав можливість швидко та  безперешкодно 
отримати радіоприймачі. 

 
ВІВТОРОК 

  Подяка Господеві 
За кожного слухача, котрий молиться за служіння 
ТСР. За людей, які відкривають свої серця Богові  
через програми ТСР. 

Молитовне прохання 
Щоб невіруючі люди, котрі слухають передачі ТСР, 
наверталися до Господа. 

СЕРЕДА 
Подяка Господеві 

За створення відеоблогу “ТрансСвітове Радіо”, 
наповнення його відеозаписами передач. Кожен 
слухач має можливість переглянути інтерв’ю з 



цікавими особистостями. Наш відеоблог ви 
можете побачити на сайті www.twr-ua.org, 
віднайшовши там посилання на 
відеотрансляцію. Або ж на каналі Youtube в 
пошук вводите назву: “ТрансСвітове Радіо”.  

Молитовне прохання 
Моліться, щоб через відеоблог ТСР ще більше 
молоді дізналось про Боже спасіння та 
укріплялися у вірі християни, які шукають 
відповіді на свої запитання. 

ЧЕТВЕР 
Подяка Господеві 

За кожну хвилину, що ми мали можливість 
транслювати радіопередачі на FM-
радіостанціях в Україні. 

Молитовне прохання 
У зв'язку з тим, що у 2016 році зменшилися 
пожертви, ми, на превеликий жаль, у 2017-му 
призупиняємо трансляцію радіопередач на 
FM-радіостанціях в Україні. Поки що це 
скорочення не поширюється на середні хвилі. 
Моліться, щоб цього не сталося в 
майбутньому. 

П`ЯТНИЦЯ 
Подяка Господеві 

В ефір виходить нова програма для чоловіків 
«Де ви, герої?» 

Молитовне прохання 
Моліться, щоб через цю передачу можна було 
б досягти для Христа багатьох чоловіків 
України.  

 
СУБОТА 

Подяка Господеві 
Що Господь милосердний та люблячий. У 
Нього є Свої шляхи для досягнення кожного 
серця людини. 
Відгук слухача: 

«Благодаря вашим передачам я узнала лично об 
Иисусе. Благодаря вашей поддержке  узнавала 
больше о Боге и возрастала духовно. Не имея 
церкви, вы были моей семьей. Не могла прожить 
и дня, чтобы не послушать ваши передачи. Всегда 
когда искала ответ, могла получить его у 
радиоприемника. С вами  плакала и смеялась. 
Благодаря вашим молитвам Господь привел меня 
в церковь, где я, мой муж и наши дети учимся 
служить Богу. Спасибо вам за все». 
Светлана, Николаевская обл. 

Молитовне прохання 
Маємо бажання частину наших із вами ресурсів 
направити на те, щоб Боже Слово безперешкодно 
досягало малозабезпечених людей: сиріт, вдів, 
переселенців, інвалідів тощо. 

НЕДІЛЯ 
Подяка Господеві 

За те, що в Україні відзначатиметься 500-ліття 
Реформації: Бог дозволяє вільно звіщати про 
спасіння в Ісусі Христі та допомагає змінювати 
різні сфери особистого й суспільного життя. 

Молитовне прохання 
Моліться про запис и вихід в ефір програми 
"Домашний очаг", а також про підготовку і записи 
програм до 500-ліття Реформації. 

МОЛИТОВНІ ПРОХАННЯ СЛУХАЧІВ: 
 

ПОНЕДІЛОК 
Могильна Віра, Сумська обл.: Прошу молитись  за 
Олексанра, дружина якого  хоче розлучитись. Є 
донька. Моліться за спасіння та возз’єднання сім’ї. 

 
ВІВТОРОК 

Йолич Марія, Закарпатська обл.: Дуже прошу 
підтримати мене в молитві за покаяння моїх дітей 
та чоловіка, який залежний від алкоголю. Крається 

серце за нього, адже п’яниці не наслідують Божого 
Царства.  

СЕРЕДА 
О.П., Одеська обл.: Прошу підтримати в молитві за 
нашу сім’ю. Мій чоловік хоче розлучитись… 
Прожили разом 10 років… 

ЧЕТВЕР 
Ракшенко Віктор, Полтавська обл.: Моліться за 
покаяння моїх дітей та направлення на шлях істини. 

П’ЯТНИЦЯ 
Заграничний Петро, Одеська обл.: Прошу 
підтримати мене в молитві про покаяння моїх дітей, 
а також щоб Бог благословив мене в 
розповсюдженні Нових Заповітів через місію 
«Гедеон». 

СУБОТА 
Ковблюк Василина, Івано-Франківська обл.: Прошу 
молитись про мою доньку Марію та онуків Ігоря і 
Владислава, щоб навернулися до Господа. 

НЕДІЛЯ 
Подружжя Шевелєвих, м.Харків: Щоб Господь 
зберіг дітей від вірусних інфекцій в зимовий період, 
а також про здоров’я доньки Аліни, аби Бог зупинив 
розвиток сколіозу. 

 
                         

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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