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«Він же промовив до них: Коли 
молитеся, говоріть: Отче наш, що 

єси на небесах! Нехай святиться Ім'я 
Твоє, нехай прийде Царство Твоє, 

нехай буде воля Твоя, як на небі, так 
і на землі» 
(Лук.11:2) 

 
 
 
 
 

Дорогий друже в молитві! 
 

Дякуємо, що Ви разом із нами. Дякуємо за 
молитви. Хочемо поділитись одним листом 
від нашої слухачки з Вінницької обл..:  
Козятинська церква "Благодать" вітає всіх 
працівників ТСР ім'ям Господа нашого Ісуса 
Христа і щиро бажає Божих благословень у 
праці на ниві Божій. Щиро вдячні за всі 
радіопередачі, тому що кожна нас чимось 
підтримує і допомагає, особливо в цей 
нелегкий для України час. Ви - наш захист і 
підтримка в ці дорогі вечірні хвилини 
спільності з Богом через вашу працю. 
Всі, хто слухає ваші передачі, задоволені 
новою програмою «Вивчаємо Біблію разом». В 
ній набагато більше нових роз'яснень, ясно 
наводять значення майже кожного слова. Ті 
християни, котрим  було багато незрозуміло, 
тепер дуже задоволені, бо почали розуміти 
набагато більше. Коли оголосили, що не буде 
більше "Через Біблію до живого Бога", були 
думки, що взагалі закриється вивчення Слова 
Божого. А зараз із задоволенням приймаємо 
зміни. Молимось за вас і дякуємо Богові за 
все." 

 
Радіємо, що Господь дозволяє нам, 
співробітникам ТСР, продовжувати  
готувати радіопередачі, щоб іще більше 
людей дізнались про Господа, а інші 
отримали підбадьорення у вірі.  
 
Щиро у Христі  
співробітники українських студій 
ТрансСвітового Радіо 

 
 

 

 
МОЛИТОВНИЙ    

КАЛЕНДАР 
 

ПОНЕДІЛОК 
Подяка Господеві 
Понад 20 років ТрансСвітове Радіо 
звіщало безперешкодно свої передачі на  
СХ  (999 кГц).  
Молитовне прохання  
З 2021 року можливі зміни в трансляції 
програм на СХ 999 кГц. Моліться, щоб Бог 
допоміг знайти альтернативу для 
трансляції наших програм на СХ. 
 

ВІВТОРОК 
Подяка Господеві 
Господь завжди давав можливості 
транслювати наші програми на різних 
ресурсах і це приносило свій плід.  
Молитовне прохання 
Ми маємо мрію транслювати програми в 
діапазоні FM; якщо це і Божа воля, 
моліться, щоб Господь відкрив 
можливості й послав необхідні фінанси 
для цього. 
 

СЕРЕДА 
Подяка Господеві  
Подяка Богові, що всі співробітники ТСР 
продовжують служіння, незважаючи на 
поширення епідемії. 
Молитовне прохання 
Щоб Бог зберігав співробітників у дорозі 
на запис та під час виконання всіх 
обов’язків, які потрібні для підготовки і 
транслювання радіопрограм.  
 
 



 
 

 
ЧЕТВЕР 

Подяка Господеві 
У 2007 році створена передача «Ти- Мій». 
Бог завжди посилав людей, котрі могли 
щиро розповісти про своє життя та шлях 
спасіння. Це було особливим 
підбадьоренням для багатьох слухачів. 
Ось один із відгуків (Ольга, Волинска обл.): 

«Вже 30 років як я віддала своє серце для 
Господа, постійно слухаю ваші передачі, які 
наповнюють моє серце любов’ю до Ісуса 
Христа. Передачу «Ти – Мій»  
слухаю зі сльозами. Скільки горя перед 
вашими очима, скільки страждань  матерів, 
які мають дітей з інвалідністю. Плачу і 
молюся до Господа. Нехай Він укріпить вас,  
дасть сили,  мудрості, терпіння,  віри,  щоб ця 
передача не змовкала». 
З жовтня 2020 року у кожній передачі 
будуть звучати слова підбадьорення від 
Джоні Еріксон Тада, яка понад п'ятдесять 
років тому, пірнувши у води затоки, 
вдарилася головою об кам'янисте дно і в 
результаті цього фатального стрибка 
стала повністю паралізованою. За своє 
життя Джоні Еріксон написала понад 50 
книг.  
Молитовне прохання 
Через пандемію в Україні було скасовано 
проведення таборів для людей із 
інвалідністю, тому не було можливості 
зібрати життєві історії для передачі, як це 
було торік і раніше. Моліться, щоб Господь 
усе влаштував, як потрібно для слухача.  

 
 

 
П’ЯТНИЦЯ 

Подяка Господеві 
Вдалося дещо змінити сітку онлайн-радіо. 
З 10:00 до 11:00 та з 22:00 до 23:00 
транслюється ГОДИНА БОЖОГО СЛОВА. 
Приєднуйтесь до слухання! www-twr-ua.org.  
Молитовне прохання 
Моліться, будь-ласка, щоб ми і надалі 
могли вносити зміни, які робитимуть 
онлайн-радіо цікавішим та надихаючим. 

 
СУБОТА 

Подяка Господеві 
За підготовку випусків радіопередачі 
«Вивчаємо Біблію разом». 
Відгук слухача: Лідія, Кіровоградська обл. 
Дякую Богові за вас, за ваше служіння. Це 
духовна їжа, яку ви надаєте з любов’ю і миром. 
Кожного вечора слухаю ваші передачі і 
наповнююсь Словом Божим. Спасибі за вашу 
працю. Передача «Вивчаємо Біблію разом», на 
мою думку, – вдалий метод пояснення її 
змісту. Відчувається, що всі ви весь час у 
пошуках удосконалення передач і Господь вас 
благословляє.  

Молитовне прохання  
Продовжуйте молитись за розвиток 
передачі «Вивчаємо Біблію разом»: дуже 
насичена програма, яка потребує великих 
ресурсів для підготовки кожного випуску.  

 
НЕДІЛЯ 

Подяка Господеві 
Подяка за користувачів спільноти ТСР на 
різних цифрових платформах, за їхні 
повідомлення, реагування на публікації та 
розповсюдження інформації про ТСР. 
 

 
Молитовне прохання 
Продовжуйте молитись про створення 
мобільного додатку (конкретних 
результатів досі немає). 
 

МОЛИТОВНІ ПРОХАННЯ СЛУХАЧІВ: 
 Шафрановська Наталя, Вінницька обл. 

в молитовному листку №59  писала: за 

станом здоров’я не можу працювати на 
різних роботах. Щоб Бог допоміг 
вирішити це питання. За фізичне здоров’я 
мого рідного брата Віктора. У нього рак 
крові. Він віруючий. За рідну сестру, що 
має проблеми з хребтом, тому рідко 
буває в церкві, вона також переживає 
певні розчарування. Це мої найближчі рідні. 
Дуже хвилююся за них.   

ПОВІДОМИЛА, що  роботи поки немає, 
брат Віктор помер, сестра, слава Богові, 
має роботу (Наталя живе з сестрою 
разом). Просила продовжувати молитися 
про здоров’я. 
 
 У батька В’ячеслава Шевелєва  

онкологія, не може нічого їсти. 
Моліться, щоб Бог дав спокій його 
серцю і родині. 
 

 
 

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 
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