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 Яка дорога Твоя милість,  
о Боже, і ховаються  

людські сини в тіні Твоїх крил: 
(Пс.35:8) 

 
 
 

Дорогий друже в молитві! 
Хочемо поділитись, як Господь розширює межі 

ТСР. Наш співробітник Ростислав бабенко 
побував у Донецькій області. Ось що він пише: 

Члены церкви в Галициновке. Донецкая обл. 
слушают программы. Хорошие отзывы мы 
получили от пастора церкви Эдуарда. Он 
благодарил нас за благословения, которые люди 
его церкви получают через приемники.  Особенно 
их впечатлили три программы «Табор уходит в 
небо» - удивительный колорит программы из 
песен и самобытности культуры.  Люди 
свидетельствовали, что по-другому стали 
относиться к цыганам. Нравятся программы «Ты 
– Мой», они о страдании и надежде. И это 
впечатляет, как говорят слушатели. 
Свидетельства людей с особыми потребностями 
– это действительно то, что вдохновляет. Ну и 
конечно же «Изучение Библии». Думаю, еще долгое 
время – это лидер среди других программ. 
Особенно программы нравятся новообращенным и 
тем, кто изучает Библию. Прихожане общины 
рады, что, благодаря нашим программам, можно 
постоянно слушать христианские песни и 
проповеди.  
В прифронтовом селе нужда в хорошем духовном 
питании чувствуется особенно остро. Местные 
поделились тем, что даже если к ним приезжают 
служители и миссионеры, то все пытаются их 
утешить или пожалеть. Первые два года это 
действительно было важно. Теперь же хочется 
простой, нормальной мирной жизни. Чтобы в 
проповеди не было упоминаний о войне и о том, 
какие мы “бедные и несчастные”. Хочется такого 
же назидания, как и в остальных церквах.  
Служение ТСР им это дает. Церковь небольшая, 
братьев мало, ну и здесь мы приходим на помощь. 
Проповеди, молодежные и детские программы, 
душепопечительские беседы, еврейские и 
цыганские программы. Большой выбор контента.  
 

Щиро у Христі, 
співробітники ТрансСвітового Радіо 

МОЛИТОВНИЙ    
КАЛЕНДАР 

 
ПОНЕДІЛОК 

Подяка Господеві 
Подяка Богу за всіх співробітників і 
добровільних помічників залучених до 
підготовки програм в харківській студії ТМР. 
Молитовне прохання  
• Просимо молитися про Боже керівництво і 
допомоги у виборі та підготовці тем для 
кожної передачі. 
• Просимо молитися про захист співробітників 
та добровільних помічників студій та членів їх 
сімей від нападок і спокус сатани. 
 

ВІВТОРОК 
Подяка Господеві 
За можливість приєднання до команди ТСР 
нових авторів передач.  
Молитовне прохання 
Адаптація нових людей, які приходять в 
команду ТСР. Щоб Бог давав мудрості в 
пошуку нових людей. Щоб вів нас у всіх змінах 
які зараз відбуваються.  

СЕРЕДА 
Подяка Господеві  
Подяка, що передача ЖН звучить в ефірі біля 
18 років. За благословення, які отримали 
наші подруги через неї, за всіх учасників, що 
свого часу дали згоду записати свідчення 
їхнього життя. 
Молитовне прохання 
Молитися за нових авторів і ведучих передачі 
для жінок. Щоб Бог дав правильне бачення і 
натхнення для служіння. 



ЧЕТВЕР 
Подяка Господеві 
Завдяки 
Молитовне прохання 
Відеовідділ ТСР, просить молитись: 
• У нас є потрібна в додаткових людей і ми 
зараз приймаємо рішення з приводу них, про 
це молимося. 
• Так само про нові ідеї та реалізація їх, часу 
завжди не вистачає 
 

П’ЯТНИЦЯ 
Подяка Господеві 
За можливість розповсюджувати Слово Боже 
через інтернет. Що кожен, в будь-якому місці, 
може слухати наші передачі зайшовши на 
нашу інтернет сторінку www.twr-ua.org. 
Молитовне прохання 
Продовжується робота над переформуванням 
роботи онлайн радіо. Потребуємо вашої 
молитовної підтримки, що кожен слухач який 
приєднується до онлайн радіо знаходив для 
себе підбадьорення, підтримку на відповіді на 
питання.  
 

СУБОТА 
Подяка Господеві 
За Божу турботу 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 необхідні фінанси. 

 
НЕДІЛЯ 

Подяка Господеві 
За відгуки слухачів. 
Анна Слюсар, Волинська обл: З допомогою 
ваших передачі ми зростаємо духовно, маємо 
велику втіху. Наші батьки - мама Наді і тато 
Вася - щовечора з нетерпінням чекають 
виходу нових передач. Вони відкладають усі 
справи і уважно слухають. Зараз за станом 
здоров’я вони не відвідують зібрання, тому 
ваші передачі - велике натхнення для батьків. 
Вони християни з юності (зараз мамі 80, 
татові 91 рік). За віру в Господа тато був 
ув’язнений. Вони часто пригадують милості 
Господні у своєму житті. І хоч фізично 
хворіють, духовно вони бадьорі, й нас часто 
потішають. Вони з радістю моляться про вас 
і підтримують фінансово, щоб передачі 
продовжували лунати.  
Молитовне прохання 
• про розширення слухацьких аудиторії на всіх 
платформах, де розміщені програми ТМР. 
• про духовне відродження ще не врятованих 
слухачів, а також зміцнення та становленні у 
вірі тих, хто слідує за Христом. 
 
 

МОЛИТОВНІ ПРОХАННЯ СЛУХАЧІВ: 

 Любов Мизайлівна (м. Дніпро) просить 
підтримати в молитві за навернення до Христа 
невіруючих родичів, з якими вона живе (дочка, 
онуки), а також за фізичне і духовне зміцнення.. 

 Богута Анна, Рівненська обл. :"Дуже 
прошу молитися за мою сім'ю, щоб Господь 
відкрив очі і спас, бо постійно молюсь, а змін 

немає. Вірю, що молитва має силу. Дуже 
хворію, тому молитовно підтримайте і щодо 
здоров'я". 

 Тулюк Галина Хмельницька обл , 
передає просьбу молитовну Марії , за 
спасіння душі від погибелі - навернення до 
Господа її племінника Едуарда м Харків , 
перебуває в алкозалежності і гріховному 
болоті .... 

 Вересова Галина, Чернігівська обл.: 
Просить молитися за покаяння дітей і за 

фінансове становище: їй 57 років, пенсії немає 
(не вистачає  стажу), роботи в селі теж немає. 

 Йолич Марія, Закарпатська обл.: 
моліться за нас, щоб жили в злагоді й любові; 
чоловік іще вживає алкоголь, але бачу деякі 
зміни. 
 
 
 

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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