Дорогий друже в молитві!

МОЛИТОВНИЙ
КАЛЕНДАР

Дякуємо, що Ви з нами в молитві!
У
служінні
досягнення
людей
Євангелієм та підбадьорення віруючих
у слідуванні за Христом ТрансСвітове
Радіо має багато мрій та цілей. Але
якщо за це ніхто не буде молитись, то
ми зазнаємо поразки.
Тому ми просимо Вас не залишати нас,
а надалі підтримувати в своїх молитвах.
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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! Бо де двоє чи
троє в Ім’я Моє зібрані, – там Я
серед них»
Матвія 18:19-20

Віримо, що колись кожен із вас
дізнається про ту силу перемін, яку Бог
зробив через ваші молитви.
«Коли звертаємось до Бога, маємо
впевненість: про що тільки просимо
згідно з його волею, він вислуховує нас»
(1 Івана 5:14).
Який чудовий і благородний привілей
нам дається в можливості сміливо
поставати перед троном Всемогутнього
Бога
з
нашими
молитвами
та
проханнями!
Щиро у Христі співробітники українських
студій ТрансСвітового Радіо

ПОНЕДІЛОК
Подяка Господеві
Подяка Богові за те, що в скрутний для
України
час
наші
брати
і
сестри
продовжують фінансово підтримувати ТСР.
Молитовне прохання
Ми маємо потребу у додатковому фінансуванні
для того, щоб збільшити кількість ефірного часу
і вийти на FM-діапазон.
ВІВТОРОК
Подяка Господеві
Подяка Богові за те, що благословляє
колектив української редакції і ми маємо
однодушність та порозуміння між собою.
Молитовне прохання

За Боже бачення і мудрість у
розподіленні обов’язків і часу між членами
команди для того, щоб виконати всі обсяги
роботи. Потрібно багато чого зробити, але не
вистачає людей. Через брак коштів ми не
можемо збільшувати штат.

Ростислав Бабенко планує переїзд до
Києва, щоб більш плідно виконувати служіння
в ТСР. Моліться за переїзд і працевлаштування
дружини, а також за організацію робочого
процесу в харківській студії у нових реаліях.

СЕРЕДА
Подяка Господеві
Подяка Богові за відгуки слухачів, які
служать для нас підбадьоренням.
Молитовне прохання

Моліться за створення нової
дитячої програми українською мовою.

Щоб Господь допоміг знайти для
наших програм цікавих співрозмовників
на актуальні теми.
ЧЕТВЕР
Подяка Господеві
Подяка Богові за те, що наш YouTubeканал виріс до понад 1000 підписників.
Радіємо, що Бог розширює наші межі.
Молитовне прохання

Розвиток відеослужіння і двох
нових проектів: "Душеопікунство" і
"Теологія"

За команду відділу, їх сім’ї,
креативність у служінні.
П’ЯТНИЦЯ
Подяка Господеві
Ми розпочали підготовку проекту
«Невидимі грані материнства», який
плануємо запустити в ефірі в травні.
Дякуємо Богові, що знайшли майже всіх
героїв для передач.
Молитовне прохання
Щоб через цей проект прославити нашого
Бога, підбадьорити матерів та заохотити

жінок молодого покоління не боятись мати
дітей.
СУБОТА
Подяка Господеві
За можливість використовувати різні медійні
ресурси для проповіді Євангелія.
Молитовне прохання

Створення мобільного додатку (досі
нічого так і не зроблено в цьому плані).

Щоб Бог надихав на нові теми та
допомагав знаходити людей для інтерв’ю, які
були б цікавими і корисними нашим
слухачам.
НЕДІЛЯ
Подяка Господеві
Подяка за приїзд очільниці й співробітників
міжнародного проекту "Жінки надії" Пеггі,
Еви і Меган в Україну, за спілкування з ними і
зустріч із сестрами у м. Хмельницькому. Все
відбулося
з
великим
Господнім
благословенням.
Молитовне прохання
Продовжуйте
молитись
за
створення
радіопередач «Жінки надії», щоб вони
торкалися сердець жінок.


Леcів
Марія,
Закарпатська
обл.:
підтримайте мене в молитві за покаяння моїх
невіруючих дітей.

Протас Любов, Миколаївська обл.: У зятя
виявили онкологічне захворювання і Бог забрав
його до Себе. Дочка залишилась з дитиною і також
нещодавно перенесла операцію з видалення нирки.
Родина важко переносить
втрату близької
людини.

Лубенець Галина, Сумська обл.: Моліться за
моїх дітей, онуків та правнучку Ксенію. Нехай
Господь буде їх Світлом і Маяком. Я вже в літах….

Йолич Марія, Закарпатська обл.: маю
чоловіка (залежний від алкоголю), доньок та зятів,
але вони мені не допомагають. Слава Богові, що
маю багато друзів, братів та сестер по вірі. Мої
рідні вважають, що я пішла до секти. Вірю, що
Господь спасе весь мій дім. Моліться про це, будь
ласка.

Наша адреса:
ТСР, а/с 100 м. Київ, 02090
e-mail: info@twr-ua.org;
тел. 098 661 38 78





МОЛИТОВНІ ПРОХАННЯ СЛУХАЧІВ:

Подяка від Смук Олесі, Запорізька обл. (вона
просила молитися про пастора Рожиловського
Василя, 55 р. з міста Монастириська
Тернопільської обл. У нього онкологія): Господь
зцілив від хвороби!
Продовжуйте молитись за здоров’я його
дружини.





Приєднуйтесь до спільноти ТСР у Viber:
+38098 661 38 78
Сайт ТСР: http://twr-ua.org/
Он-лайн радіо: http://twr-ua.org/on-line-radio/
YouTube канал ТрансСвітового Радіо.

Ми у соціальних мережах:
Facebook https://www.facebook.com/twrukr
Instagram transsvitove_radio
SoundCloud https://soundcloud.com/twr-ua

