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«Тримаймо непохитне 

визнання надії, вірний бо Той, 

Хто обіцяв.»  

(До євреїв, 10:23) 

 

Дорогий  друже в молитві! 
 
Ви тримаєте в руках черговий молитовний 

листок від ТрансСвітового Радіо. Хоча ми не 
зустрічалися з більшістю із вас, віримо і 
відчуваємо, що багато з вас є вірними в 
заступницьких молитвах за служіння ТСР. 

Бог може підбадьорити кожну людину. І 
робить це в різний спосіб. Для нас великим 
підбадьоренням є листи слухачів. Хочемо 
поділитись декількома: 
 
Михайло, Івано-Франківська обл. 
«Для мене ваші передачі, як притоки великої 
духовної ріки, яка, наповнюючись, тече до  
океану Божої досконалості. Дякую моєму 
Богові, що не залишив мене в моєму смутку, 
коли відійшла у вічність моя дружина. Слово 
Боже та ваші передачі підкріпляють мене». 
 
Лія, Запорізька обл. 
«Придбали ще три радіо із мікрокартою  для 
друзів. Спочатку наша сусідка не наважувалась 
взяти від нас радіо через залежного від 
алкоголю сина, якого  боялась.  А зараз 
Валентина із задоволенням слухає  передачі. 
Сина вже не боїться. Жалкує, що раніше не 
долучилася. «Так хочеться всім розказати, 
ділитися тією радістю, та немає бажаючих 
слухати, - каже вона, - скількох помилок можна 
було б уникнути, якби раніше слухала». 
Валентина втратила зір і частково слух.»  
 
 
Щиро у Христі  співробітники українських 
студій ТрансСвітового Радіо 

 

 
 

МОЛИТОВНИЙ    
КАЛЕНДАР 

 
ПОНЕДІЛОК 

Подяка Господеві 
За те, що з 2015 року Господь допомагає 

розповсюджувати радіоприймачі із 
мікрокартами, де містяться програми, 
створені київською та харківською студією 
за останні три місяці. А це понад 200 різних 
передач. 
Молитовне прохання  
Щоб через це служіння багато людей почули 
добру звістку про Ісуса. Також є 
переживання: слухачі надсилають на 
оновлення мікрокарти до студії, але 
отримують порожні зворотні листи від ТСР. 
Невідомо куди зникають мікрокарти.  

 
ВІВТОРОК 

Подяка Господеві 
За підготовку та вихід в ефір матеріалу 

конференції «Підготовка до шлюбу». Багато 
слухачів отримали правильну інформацію 
про підготовку до шлюбу.  
Молитовне прохання 
Моліться за людей, які бувають в нашій 
студії та очно проходять такий курс. Щоб 
Господь зміцнював шлюби. Щоб у нашій 
країні були традиційні погляди на сім’ю. 
Щоб пропаганда одностатевих шлюбів не 
узаконилась у державі.  



 
СЕРЕДА 

Подяка Господеві 
Дякуємо Богові за сторінку в Instagram 
для молоді INSTORIO. Молодь часто 
виявляє активність: пише 
повідомлення і коментарі, робить 
репост біблійних віршів, розповідає про 
нас іншим. Бог постійно надихає нас 
новими ідеями і підтримкою від людей, 
які підписалися на нашу сторінку. 
Молитовне прохання 
Запуск молодіжного каналу в Youtube, 
за команду волонтерів, які допомагали 
б знімати відео та за розвиток 
проекту.  

 
ЧЕТВЕР 

Подяка Господеві 
Дякуємо Господу за те, що багато 
зроблено у підготовці проекту «У 
пошуках справжнього батька». Є 
інтерв’ю, статистика, спогади людей. Є 
план роботи.  
 Молитовне прохання 
Про вихід в ефір серії 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. 

 
П`ЯТНИЦЯ 

Подяка Господеві 
За всіх співробітників, які люблять ТСР 
і щиро працюють над кожним 

випуском радіопередач. За Боже натхнення 
і керівництво у тому, щоб доступно донести 
Слово Боже.  
Молитовне прохання 
Про авторів програм "900 секунд доброти", 
"Табір іде в небо", "Шалом", «Погляд з 
іншого боку». Анна Отчік, Олена Марчук, 
Олександр Мелашенко, Ангеліна Чмут. Це 
люди, які роблять програми у вільний від 
основної роботи час. Щоб Бог давав їм 
сили, час і натхнення для служіння. А також, 
про Боже благословення і підтримку всіх 
співробітників і їх сімей. Про сили, здоров'я 
і натхнення при складанні програм. 
 

СУБОТА 
Подяка Господеві 
  За кожну церкву та слухача, котрі не 
байдужі до праці ТСР, які вірно 
підтримують це служіння фінансами. Для 
нас це велике чудо. 
  Молитовне прохання  
Щоб Господь благословляв своїми 
щедротами тих, хто піклується про 
служіння ТСР. Про фінансову спроможність 
оплачувати потреби студій.  
 

НЕДІЛЯ 
Подяка Господеві 
Що маємо можливість транслювати наші 
радіопередачі через Інтернет та соціальні 
мережі. 
Молитовне прохання 
Продовжуйте молитись за створення 
додатку для смартфонів з метою зручнішого  
прослуховування наших програм. 
 

 
 

МОЛИТОВНІ ПРОХАННЯ СЛУХАЧІВ: 
 

 Гнідашова Галина, Запорізька обл.: за 

покаяння мого чоловіка, з яким ми прожили 

42 роки (зараз він онкохворий) та покаяння 

моїх трьох дітей.  

 Медулич Йосип, Тернопільська обл.:  

просить ТСР підтримати його молитвою, 

щоб Господь зміцнив духовно і зцілив  

фізично (у нього пухлина на печінці). 

 Прохання підтримати молитовно 

Шепотило Віру, Херсонська обл, яка 6 

місяців тому перенесла інсульт.  Щоб 

Господь укріпив її духовно і фізично, а 

лікарям дав мудрості при обстеженні  

(прохання сина Віталія). 

 Надія, м. Тернопіль: Прошу 

молитовної підтримки за зцілення від 

наркозалежності чоловіка Павла, йому 30 

років, вживає наркотики понад 15 років. 

Нехай Господь за нашими молитвами 

поверне його до життя в сім'ї, де зростають 

двоє маленьких дітей. 

 
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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