Дорогий друже в молитві!

МОЛИТОВНИЙ
КАЛЕНДАР

ТрансСвітове Радіо в Україні

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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Нехай Господь Бог рясно благословить Вас і Ваші
сім’ї.
Нехай воскреслий, вічний і святий Ісус Христос
оживить ваші серця і душі для нового
повноцінного життя для Господа Бога!
Воскресіння Христа приносить в наше життя
надію, мир і любов.
Будьте благословенні Богом, адже воскресіння
Христа – це наша свобода, наш мир, наше
прощення і вічне життя з Богом.

квітень, травень, червень
2018 року
***

«Ти почуєш на місці Свого
пробування, на небесах…» 1Цар.8:30

Щиро у Христі співробітники українських
студій ТрансСвітового Радіо

ПОНЕДІЛОК
Подяка Господеві
За те, що відкриває двері для допомоги людям
різними методами, в тому числі через короткі
відеопрограми. Пробні випуски отримали
позитивні відгуки.
Молитовне прохання
Про благословення проекту коротких
душеопікунських відеопрограм для
розповсюдження в соціальних мережах.
ВІВТОРОК
Подяка Господеві
Ми дякуємо Богові за взаємо розуміння і командну
роботу двох студій ТСР - Києва і Харкова, за те, що
сьогодні є можливість створювати проекти
спільними зусиллями.
Молитовне прохання
Восени українська редакція ТСР планує підготувати
проект, присвячений Дню батька. Готується серія
програм під загальною назвою «У пошуках
справжнього батька». Маємо на меті розкрити тему
батьківства, поговорити з чоловіками, які служать
Богу і виховують дітей, порадитися з фахівцями і
почути різні історії. І все це з метою знайти той
заповітний ідеал батька, приклад для наслідування,
який допоміг би врятувати наші сім'ї. Просимо
молитися, щоб результати нашої спільної роботи
змогли перетворитися на 12 чудових і корисних
програм.
СЕРЕДА
Подяка Господеві
За відгуки слухачів і їх щедрі пожертви
протягом січня і лютого.
За Боже піклування про вихід кожного
випуску радіопередач ТСР. Господь вчасно

виходить назустріч у підготовці тієї чи
іншої передачі до ефіру.
Молитовне прохання
1. Молитися про творче натхнення для
співробітників, про нові теми для передач,
про цікавих співрозмовників.
2. Диктор "Табор уходит в небо" не завжди
може приїжджати на запис. Його не завжди
відпускають з основної роботи. Моліться про
Боже вирішенні цього питання.
ЧЕТВЕР
Подяка Господеві
За радіопередачу «Ти – Мій», яка виходитиме
в ефір щочетверга, окрім третього.
Лист слухача. Ігор, Вінницька обл.:
«Я з невіруючої родини, але чотири роки
тому Бог вказав мені дорогу до Себе.
Подобаються ваші передачі. Ви робите
хорошу справу. У мене велика родина. П'ять
братів і три сестри. Я маю інвалідність з
дитинства, прикутий до ліжка».
Молитовне прохання
Моліться будь-ласка за можливість робити
якісні та актуальні передачі про людей з
інвалідністю.
П`ЯТНИЦЯ
Подяка Господеві
За передачу «Де ви, герої»? Щоб через неї
Господь змінював серця чоловіків.
Відгук слухачки:
«Мой муж не ходит в церковь, но с
удовольствием слушает ваши программы, а
потом забывает выключать приемник и
слушает дальше. Но включает всегда к «
началу «Где вы, герои?».
Молитовне прохання

Моліться Про підготовку та запис нового циклу
серії програм для чоловіків "Де ви, герої".
СУБОТА
Подяка Господеві
Дякуємо Богові за сторінку в Instagram для
молоді INSTORIO - це чудова можливість досягти
молодь у соцмережах, допомогти ефективно
благовістити в цифровому світі молодому
поколінню! Сьогодні вона налічує майже 10 тисяч
осіб, які щодня бачать вірш із Біблії в своїй
стрічці.
Молитовне прохання
ТСР-Україна планує створити додаток для
смартфону для зручнішого
прослуховування
наших програм. Моліться, щоб Господь допоміг
знайти людей, які могли б зробити це якісно і за
помірну ціну.
НЕДІЛЯ
Подяка Господеві
Що передача «Джерельце» виходить в ефірі
понад 20 років. Вона отримала відгук у серцях
багатьох маленьких слухачів.
Молитовне прохання
Лариса Бончук завершила свою співпрацю із ТСР;
моліться про створення нової дитячої програми,
про бачення для авторів, які займатимуться цим.
МОЛИТОВНІ ПРОХАННЯ СЛУХАЧІВ:

Кизь Люба, м. Дніпро: Моліться за спасіння
моєї доньки та онуків.

Андрієць Олександра, Чернігівська обл.: Прошу
підтримати мене в молитві за сина Володимира. Не
ходить в зібрання через марноту цього світу. За його
щире покаяння. Також за сина Олександра та невістку
Галину, щоб у них було терпіння та любов до дітей,
яких вони взяли під опіку.

Максимчук Надія, Вінницька обл.: Моліться за
покаяння чоловіка та дітей.


Гринчишина Олена, Одеська обл.: В мене є два
сина та дві доньки, але вони не знають Господа. Моліться
будь-ласка. Мені вже 92 роки.

Оксана, м. Київ: Моліться за мою маму, Галину із
Черкаської обл. Проблеми з серцем та високий тиск.

Руслан, Тернопільська обл.: Мав травму голови,
читає Біблію, хоче кинути паління але поки що не
вдається.

Роздобудько Віктор, м. Херсон: Моліться про
покаяння моїй тещі, Марії Максимівни, їй 80 років. Має
думки про самогубство.

Пітель Ніна, Рівненська обл.: Прошу молитись за
мій духовний, емоційний та фізичний стан. Тяжко
протистояти ворогу душі. А також за мого 27-річного
сина, щоб його серце належало Спасителю. На жаль, він
кожного дня приходить в алкогольному сп’янінні.

Мигович Павліна, Закарпатська обл.: Прошу
молитися про мудрість у допомозі людям, особливо коли
потрібно вирішувати питання з органами влади.

Гуйдан Людмила, Миколаївська обл.: Прошу
молитись за покаяння мого рідного брата та за його
звільнення від впливу сатани.

Фандалюк Віра., Тернопільска обл.: Мені 87
років, зараз прикута до ліжка. Дуже хворію.

Шевелєв В’ячеслав, м. Харків: 7 cічня 2018 р.
потрапив у ДТП, яке призвело до пошкодження
автомобіля. Я не є винуватцем та причиною аварії. На
перехресті зіткнулися два автомобілі, один з яких
відлетів убік і вдарив мою машину. Подяка Богу за те, що
в цьому ДТП ніхто з людей не постраждав. Прохання
молитися про прискорення розгляду в суді цієї справи,
для встановлення винуватця і виплати страховки. Було
призначено вже 4 дати засідань, але з різних причин
вони відкладалися, а також моліться за проведення
ремонту нашого автомобіля, щоб зробити його
правильно і з мінімальними витратами.
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

