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“Ще поправді кажу вам, що коли б 
двоє з вас на землі погодились про 
всяку річ, то коли вони будуть 
просити за неї, станеться їм від 
Мого Отця, що на небі!”  

(Ев.від Матвія 18:19) 
 
 
 
 
 
 

 
Дорогий  друже в молитві! 

Дякуємо за молитовну підтримку! Слава Богові 
за чудові відгуки в серцях наших слухачів: 

В., г. Николаев: 
 «Большое спасибо за радиопостановки. Мой муж 
незрячий и не ходит в церковь. Библию читать не 
хочет, но рассказы слушает с огромным 
удовольствием. Его очень смутило, что история 
закончилась так печально. А я ему сказала, что если 
он не покается, то и твоя история закончится так 
же. Думаю, он сделает правильные выводы. 
Спасибо вам за все». 
 

А., г. Днепр: 
«Я пожизненно осужденный, зовут меня Александр. 
С вашими программами  меня познакомила О.В., 
прислав мне  радио. То, как вы рассказываете о 
Боге мне нравится. Все максимально доступно и 
понятно». 
 

Т.,  г. Черкассы: 
«Со слезами радости пишу вам, потому что через 
вас Бог ведет меня к очищению и освобождению от 
моих проблем. Во многом мои глаза Бог открыл 
через ваши передачи: что я нахожусь в тяжелом 
духовном, душевном и физическом состоянии. 
Слушая тему «Пострадавшее сердце»  я увидела 
свои проблемы, боли, грехи, а главное - путь выхода 
из тьмы».  
 
П., e-mail: 
«Наші батьки з великим задоволенням слухали ваші 
передачі. На жаль тато  вже відійшов у вічність. 
Завдяки вашим передачам він  прийшов до Бога». 
 

Подяка нашому Господеві за можливість 
проповідувати Слово Боже через радіоефір! 

Щиро у Христі  співробітники українських студій 
ТрансСвітового Радіо 
 

МОЛИТОВНИЙ    
КАЛЕНДАР 

 
ПОНЕДІЛОК 

Подяка Господеві 
За те, що понад 20 років на середніх хвилях 
ефір був кожного дня впродовж 1.5 годин. 
Багато слухачів прийшли до Бога через 
слухання радіопередач. 
Молитовне прохання  
Через недостатню кількість з 01.01.2019 р. 
фінансів вирішено скоротити ефір на СХ на 
15 хвилин щодня. Розклад радіопередач 
буде змінено. Моліться за мудрість та 
фінансовий ресурс для подальшої роботи 
ТСР. 

 
ВІВТОРОК 

Подяка Господеві 
За вихід в ефір серії програм під загальною 
назвою «У пошуках справжнього батька». 
Підготовлено 12 випусків по 30 хв. 
Молитовне прохання  
Щоб та інформація, яка була зібрана в цих 
випусках була підбадьоренням для багатьох 
чоловіків-татусів, а також надихала щось 
перейняти у своє життя.   

 
СЕРЕДА 

Подяка Господеві  
Дякуємо Богові, що маємо соціальні 
інтернет ресурси, завдяки яким можемо 
більеш контактувати зі слухачами: це 
Instagram, Facebook, Youtube.  
Молитовне прохання 
Ми дуже бажаємо до кінця 2018 року 
запустити додаток для смартфонів з метою 



зручнішого  прослуховування наших 
програм. Це надасть змогу приєднати 
більше молоді до прослуховування 
радіопередач ТСР. 

 
ЧЕТВЕР 

Подяка Господеві 
Дякуємо Богові, що кожного року Бог 
дає розуміння та ідеї для нових 
проектів ТСР. 
Молитовне прохання 
Ми маємо бажання в 2019 році 
створити ще декілька радіопроектів. 
Просимо мудрості, сили та знайомств 
із людьми, які б могли прийняти участь 
у цих проектах (один із них - про 
маму). 

 
П`ЯТНИЦЯ 

Подяка Господеві 
За  передачу для жінок, яка є 
підбадьоренням.  
Відгук: «Дорогие мои, я  с вами каждый 
вечер молюсь, радуюсь, плачу и 
благодарю Бога за то, что вы несёте 
Божье Слово по целому миру. Будьте 
благословенны. Каждая передача 
наполняет сердце любовью. 
Благодарю за то, что мы ещё имеем 
свободу проповеди».  
О., Волынская обл. 
 
Молитовне прохання 
1.Щоб через прослуховування передачі 
"Жінки надії" Господь зміцнював віру 
наших подруг в Бога і надію на Нього.  
2. Про натхнення при написанні текстів 

передач та збору іншого матеріалу: вірші, 
пісні,  інформація з медицини, стосунків та 
побуту... 3. Щоб відгукувалися жінки, які 
можуть поділитися пережитим для того, 
щоб підбадьорити інших триматися 
Господа. 
  

СУБОТА 
Подяка Господеві 
За вірність та Божу милість до кожного 
співробітника. 
 
Молитовне прохання  
За благословення та Божу охорону для 
наших сімей. За духовні сили, щоб кожен 
співробітник мав постійні особисті 
взаємини з Господом, а також за фізичне 
здоров’я (деякі мають потребу у зціленні), 
щоб встигати якісно і вчасно виконувати 
всі робочі обов'язки. 

 
НЕДІЛЯ 

Подяка Господеві 
З 2015 року Бог дозволив розповсюдити 
понад 6 000 радіоприймачів із 
мікрокарткою. Є люди, які прийшли до Бога 
через цей проект. 
 
Молитовне прохання 
За розуміння того чи продовжувати цей 
проект? Якщо так, то за фінансову 
можливість реалізувати його. 
 
 

 
 

 

 

 

МОЛИТОВНІ ПРОХАННЯ СЛУХАЧІВ: 
 
 Валентина, Одеська обл. просить 

підтримати молитвою за зятя Василя – 

алкозалежний та  за онуку Аню - погано 

розмовляє. 

 Микола, Рівненська обл. передає 

християнське привітання працівникам ТСР. 

Бажає Божих благословень, здоров’я в 

подальшій праці на ниві Божій! Просить 

молитися за його духовне  укріплення, щоб 

Господь допоміг йому в випробуваннях і дав 

сили іти за Христом! Він знаходить потіху в 36 

псалмі Давида. 

 Наталя., Волинська обл.: моліться за моє 

здоров’я і моїх батьків та за Східну Україну, 

щоб закінчилась війна.  

 Василина, Івано-Франківська обл.: 

Моліться за нашу церкву, щоб пробудилась із 

духовного сну, щоб мали бажання до молитви. 

А молодь щоб мала бажання до проповіді. 

 Марія, Закарпатська обл.: моліться за 

покаяння моїх дітей, а також за моє фізичне 

здоров’я, маю проблеми зі щитовидкою. 

 Г.В., Чернігівська обл.: Моліться за 

пробудження в нашому та сусідніх селах, щоб 

люди пізнавали Бога. 

 
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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