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Удень виявляє Господь  
Свою милість, уночі ж Його пісня  
зо мною, молитва до Бога мого  

життя!  
Пс.41:9 

 
 
 

Дорогий друже в молитві! 
Попереду нас чекає новий 2020 рік.  
Тільки Господь знає, що він нам 

принесе. Але ми дивимось із вірою та 
віримо, що Бог уже там. Він знає 
кожного із нас на ім’я. Він продовжує 
бути нашим люблячим Батьком. 
Тримаймося за Нього та Його обітниці.  

Потребуємо ваших молитов і в цьому  
2020 році. 

 
Тамара, e-mail  
Уже давно слушаю ваши радиопередачи и 
каждый раз с большим удовольствием! 
Благодаря вашим передачам, я много лет назад 
узнала о Спасителе и вскоре на одной из 
проповедей Господь коснулся моего сердца и 
дал мне покаяние! С тех пор я живу с Иисусом. 
Я с детства не могу ходить,  сижу в коляске. Муж 
ухаживает за мной и домом, обрабатывает 
землю, чтобы осенью иметь урожай...  За все 
мы благодарим Господа, ведь Он заботится о 
нас!  
 
Ольга, Волинська обл. 
Я давно слухаю ваші передачі. Це чудовий 
привілей! В селі стихає праця по господарству, 
як починають звучати ваші радіопередачі. 
Господь несе нам радість і утіху для 
підбадьорення на шляху до неба. Тому всі ваші 
випуски – це Божа милість до нас. Я не тільки 
сама слухаю, а й мої троє племінників, які дуже 
люблять дитячі радіопередачі. Коли починають 
звучати перші позивні, то одразу в хаті тиша. 
Іноді від радості плескають в долоні. 

 
Щиро у Христі  співробітники українських 
студій ТрансСвітового Радіо 

 

МОЛИТОВНИЙ    
КАЛЕНДАР 

 
 

ПОНЕДІЛОК 
Подяка Господеві 
Господь кожен рік піклується про 
служіння ТСР. Завжди були фінанси на 
оплату ефіру та потреб студії. Бог вірний 
через наших слухачів.  
Молитовне прохання  
Як і будь-яке місіонерське служіння, 
ТрансСвітове Радіо повністю залежить 
від добровільних пожертв. Для того, щоб 
українська редакція могла повноцінно 
функціонувати, нам необхідно близько 
двох із половиною мільйонів гривень на 
рік. 

 
ВІВТОРОК 

Подяка Господеві 
В 2020 році час ефіру збільшується на 15 
хвилин. Ми знову повертаємося до 
тривалості, яка була до 2018 року. 
Молитовне прохання 
З ефіру знімається програма «Через 
Біблію до живого Бога», але натомість ми 
розпочинаємо нову програму «Вивчаймо 
Біблію разом». Моліться, будь-ласка, за 
підготовку цього матеріалу до ефіру. Ми 
запросили до участі у цьому проекті 
відомих в Україні служителів церкви, 
проповідників, пастирів, учителів Біблії. 
Формат програми відрізнятиметься від 
попереднього. 



СЕРЕДА 
Подяка Господеві  
За слухачів, які завжди підбадьорюють 
нас через свої листи:  
 Наталя, Вінницька обл.: В моей жизни 
все идет не так, как я хотела. У меня нет 
того, что есть у других. Ваши наставления 
помогли мне понять, что не нужно 
отчаиваться, надо принять все как есть из 
руки Божьей и сосредоточиться на Его 
нелицемерной любви. Никуда не рваться, 
никуда не торопиться. У Бога все в свое 
время. 
 Ольга, Черкаська обл.: Дякую 
Господу, що в Нього є такі діти, які стали 
його ногами, бо ви заходите в кожен дім, 
стали Його руками, бо розсіваєте Слово, 
стали Його голосом, бо сповіщаєте істину, 
стали Його очима, бо бачите «господніх» і 
даєте їм «їсти», стали Його вухами, бо чуєте 
тих, кому важко і потішаєте. 

Молитовне прохання 
 Збільшення часу трансляції збільшило і 

кількість програм; моліться, щоб усе 
готувалось і виходило в ефір вчасно. 

 Про натхнення у виборі й підготовці тем 
для програм, в тому числі необхідних 
для дітей. 

 Про створення онлайн-трансляції 
програм ТСР на каналі «Ютуб». 

 За здоров’я автора і ведучої програми 
«Табір уходить в небо» Олени Марчук. 

 
ЧЕТВЕР 

Подяка Господеві 
За соціальні канали, через які 
розповсюджуємо Слово Боже, щоб 
досягнути молодь.  

Молитовне прохання 
 За розвиток телеграмканалу «Instoriо» 

(https://t.me/instorio), як можливості 
отримувати цікаві, сповнені мотивації й 
позитиву тексти п'ять днів на тиждень. 

 За інстаграмканал «transsvitove_radio». 
П’ять днів на тиждень виходять 
картинки з цитатами авторів 
радіопередач. 

 
П’ЯТНИЦЯ 

Подяка Господеві 
Подяка Богові, що сестри відгукуються і 
погоджуються ділитися свідченнями в 
передачі «Жінки надії». Подяка за вихід 
проєкту «Старість як нагорода». 
 
Листи слухачів:  

 Ганна, Івано-Франківська обл.: Буває така 
програма, що потрапляє в ціль. Я думаю, що 
це не випадково, бо Бог усе знає і 
піклується за кожного. Слава Йому! Він 
посилає слова підбадьорення в той час, 
коли ми так цього потребуємо.  

 Катерина, Одесская обл.: Прослушала 
передачу о старости. Велик Господь, 
который побудил вас записать такие 
передачи. Мы с мужем как-то заговорили о 
старости (мне 48, мужу 50). Оказалось, что 
мы имеем разное представление об этом 
периоде. В ваших передачах Господь все 
усмотрел и дал нам ясность во многом.  
Молитовне прохання 
Моліться, щоб Бог відкривав серця 
невіруючих до прийняття Божих істин. 
Щоб були навернення серед слухачів. 
Щоб люди писали та ділилися відгуками 
про передачу. 

СУБОТА 
Подяка Господеві 
За можливість розширювати служіння 
ТСР.  
Молитовне прохання  
Ми працюємо над можливістю отримати 
власну FM-частоту хоча б у декількох 
провінційних містах. Це дуже складна 
процедура і ми просимо особливої 
молитовної підтримки цих намагань. 

НЕДІЛЯ 
Подяка Господеві 
За можливість створювати дитячі 
передачі та розповсюджувати Слово 
Боже через «радіоприймач із 
мікрокарткою». 
Молитовне прохання 
 Ми прагнемо завершити створення 
додатку ТСР для смартфона. Це питання 
досі не вирішено. 
 Ми маємо бажання продовжувати 
розповсюдження радіоприймачів із 
мікрокартами для населення 
прифронтових територій і молимося, щоб 
Господь допоміг знайти спонсорів для 
цього. 
 

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

 Приєднуйтесь до спільноти ТСР у Viber:  
+38098 661 38 78 

 Сайт ТСР: http://twr-ua.org/  
Ми у соціальних мережах: 

 Facebook    https://www.facebook.com/twrukr 

 Instagram   transsvitove_radio 

https://t.me/instorio
mailto:info@twr-ua.org
http://twr-ua.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftwrukr&redir_token=_m3YfDS6q-KhQ15XucrmvZEFmTF8MTU0OTYxNTUzMEAxNTQ5NTI5MTMw&event=video_description&v=YlE6f_larxE

