ТрансСвітове Радіо в Україні

Дорогий друже в молитві!

№ 52

січень, лютий, березень
2018 року
«І знявся дим кадильний
з молитвами святих від руки
Ангола перед Бога»
Об.8:4

Хочемо подякувати за те, що в 2017 році Ви молитись
про служіння ТСР за молитовним листком. Ми раді, що і
цього року Ви будете молитись разом із нами за служіння
ТрансСвітового Радіо!
З листів ми дізнались про слухачів, які прийшли до
Бога. Ось декілька уривків:
 Татьяна, г. Киев: «Особенно хочу отметить передачу
«Джерельце», она ну просто не может не нравиться. Ее с
интересом слушают все: взрослые и дети. Я подарила
своему племяннику радиоприемник, и записала ему на карту
памяти все передачи «Джерельце»; теперь он каждый вечер
кладет возле кроватки свое радио, слушает ваши рассказики
и засыпает. Благодаря этому приемнику и передаче
«Джерельце» мой племянник принял Иисуса Христа как
своего лучшего Друга. И об этом не стесняясь говорит
всем!»
 Розгонюк Василий, Одесская обл.: «В моей офицерской
службе было много переездов (передислокаций). Моя жена
несла тяжесть моей службы наравне со мной, едва успевая
с нашими детьми. Она была истинным моим помощником в
службе и в жизни. Я был атеистом, грешил пред Богом тем,
что уничижал верующих в Иисуса Христа моих
подчинённых, будучи командиром части. В девяностые годы
прошлого века, когда наступила свобода слушать Слово
Божие, Господь допустил нам испытание, через которое
коснулся моего сердца, в том числе и через Ваши передачи,
(я уже писал вам, как во время обледенением у нас не стало
электроэнергии, мы слушали радио на батарейках и
поймали Вашу волну). Я нашел Церковь ЕХБ в Одессе и
принял святое водное крещение, а за мной последовала и
моя жена Галина Павловна. В настоящее время мы с женой
славим Господа в домашней церкви, постоянно слушаем
ТМР".
Щиро у Христі співробітники українських
студій ТрансСвітового Радіо

МОЛИТОВНИЙ
КАЛЕНДАР
ПОНЕДІЛОК
Подяка Господеві
2017 року ТСР відзначило 25-ліття проголошення
проповіді Євангелії в Україні за допомогою радіо. Було
підготовлено 26 випусків передач, присвячених
роботі ТСР впродовж цих 25 років. Подяка Богу за
відкриті двері благовістя в нашій країні. За те, що
Слово Боже може вільно поширюватися.
Молитовне прохання
Моліться за наше служіння. Ми не знаємо, яким буде
2018 рік, але віримо, що з Богом все можливо
здолати!
ВІВТОРОК
Подяка Господеві
Хочеться подякувати Богові за 20 років служіння
Харківської студії ТСР. За те, що Бог весь цей час
давав можливість готувати християнські програми,
посилав теми і натхнення для їх розкриття в ефірі.
Молитовне прохання
За натхнення, сили та можливість ще більше
реалізувати ідеї та бажання для проповіді Євангелії.
СЕРЕДА
Подяка Господеві
Шевелєв В'ячеслав: «Бог покликав мене до
пресвітерського служіння в своїй помісній церкві.
Прошу слухачів молитися, щоб Бог благословив мене
в цій новій для мене справі. У нашій церкві є кілька
пресвітерів, тому я не планую залишати служіння на
радіо. Прошу також, щоб Бог допоміг мені правильно
розставити пріоритети в сім'ї, місіонерському і
церковному служінні»
Молитовне прохання
Шевелєв В'ячеслав: Прошу молитися про здоров'я –
моє і членів моєї сім'ї. Щоб Бог дав сили чинити все
те, до чого Він нас закликає.

Також просимо молитися про нашу доньку
Аліну. Щоб Бог дав їй новий імпульс у
духовному, соціальному, емоційному та
фізичному розвитку. А також у зміцненні її
здоров'я.
ЧЕТВЕР
Подяка Господеві
За те, що продовжують виходити передачі
«Жінки надії». Господь дає ідеї, матеріали,
людей,
які
погоджуються
записувати
свідчення.
Молитовне прохання
Прохання молитися за те, щоб розширювалося
коло слухачів і передачі були корисними для
практичного життя і духовного збудування.
Також просімо Господа, щоб сестри долучалися
до молитви за молитовним календарем про
потреби жінок в різних країнах".
П`ЯТНИЦЯ
Подяка Господеві
За проведення конференції «Підготовка до
шлюбу», якій дали назву: «Дошлюбне
консультування: сучасний тренд чи біблійна
практика?» Було більше 130 осіб. Є хороші
відгуки. Ось один із них: Н.: «Пришло осознание
и понимание того, откуда в моей жизни и
сердце столько боли и слез, что часто
являлись защитной реакцией. Очень ободрило,
что
любую
боль
можно
излечить
посредством прощения и осознанием истины
Божьей, в противоположность
Я-лжи.
Понравилось, что очень большое внимание
уделялось
пониманию
и
важности
эмоциональной связи, решению проблем
посредством открывания своих сердец».
Молитовне прохання

Моліться за підготовку та вихід цього матеріалу в
ефір. Щоб іще багато слухачів мали правильну
інформацію про підготовку до шлюбу.
СУБОТА
Подяка Господеві
Розпочався процес формування команди для
відеослужіння і ми бачимо перші результати.
Молитовне прохання
1. За розвиток відеослужіння: створення в 2018
році 3-х відеопередач, які будуть випускатися з
періодичністю від 2-х тижнів до 1 місяця.
2. За команду присвячених людей, які зможуть
брати участь в створенні передач (оператор
камери, оператор монтажу, сценарист).
НЕДІЛЯ
Подяка Господеві
У 2017 році ми створили сторінку в Instagram.
Сьогодні вона налічує понад 7000 осіб, які щодня
бачать вірш із Біблії в своїй стрічці.
Молитовне прохання
За команду волонтерів, які зможуть допомогти в
соцмережах для розповсюдження інформації та
проектів ТрансСвітового Радіо



МОЛИТОВНІ ПРОХАННЯ СЛУХАЧІВ:
Рибалка Ганна, Дніпропетровська обл.:
перебуваю у великих скорботах через
невіруючого
сина
Михайла.
Прошу
підтримати в молитві за його сім’ю, щоб син,
невістка та онука покаялись та любили
Господа.

 Бенюк Ганна, Івано-Франківська обл.: мій
чоловік переніс інсульт, а я інфаркт. Ми
вже похилого віку, але наші серця в
тривозі за наших рідних - дітей та онуків,
які не с Господом.

 Мостовик Андрій, Закарпатська обл.:
моліться, щоб Бог зміцнив мене духовно та
тілесно, а також мою сім’ю та сестру
Галину.
 Надія: прошу молитись за мого брата - він
дуже хворий. Щоб Бог по милості своїй
зцілив його, а також направив його серце
до покаяння. Щоб він не відійшов у вічність
нерозкаяним.
 Поліщук Люба, Житомирська обл.: прошу
молитись за мого сина Олександра, щоб
Господь очистив від паління та нечистого
духа.
 Кобєлєв Іван, Миколаївська обл.: 1)
Потреба в рукопокладенні служителя с.
Секретарка. 2) Про духовне зростання. 3)
Співпраця з народом Божим.
 Лебідь Анна, Дніпропетровська обл.
Просила її підтримати в молитві за двох
синів, які мають алко- і наркозалежність, за
їх навернення до Господа. Поки що вони
ображають маму і виносять з дому речі на
продаж.
 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».
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

