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“Бо очі Господні – до праведних, 
а вуха Його – до їхніх прохань” 

(1 Петра 3:12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогий друже в молитві! 
 

 

Ми вдячні Богові, що Ви з нами. Дякуємо за 

Ваші молитви. Ось що написала нам 

слухачка Галина з Одеської області: 

«Приветствуем вас любовью Господа Иисуса 

Христа, воистину воскресшего и вновь 

грядущего в силе и славе! Молимся о вас. 

Нивы побелели и поспели к жатве. Пусть 

Господь высылает делателей, наполняет 

силой Духа Святого, чтобы всем нам вместе 

исполнять поручение Иисуса Христа научить 

все народы. Сегодня, как никогда раньше, 

несётся весть Евангелия в каждый дом, в 

каждое сердце. Слава Господу! Люди 

старшего поколения помнят времена 

преследований, тюрем, поэтому особенно 

ценят эту возможность - слушать через 

ваше радио проповеди. Молятся, с большой 

ответственностью стараются жертвовать 

на дело служения. Передачи ТМР для них 

настолько ценны, что молитвы не остаются 

без слёз благодарности. Если бы вы видели, 

как они ждут вечера и благоговейно 

прислушиваются к каждому слову проповеди, 

пения и молитв. Большая радость - 

радиоприёмник с микрокартой». 

 
 
 
Щиро у Христі 
співробітники ТрансСвітового Радіо 

 
 

 
МОЛИТОВНИЙ    

КАЛЕНДАР 
 

ПОНЕДІЛОК 
Подяка Господеві 
2022 року ТрансСвітовому Радіо в Україні 
30 років! Велика подяка Богові за те, що 
весь цей час Він по-особливому 
благословляв нас. 
Молитовне прохання  
Моліться за майбутнє планування ювілею 
ТрасСвітового Радіо - щоб Бог посилав 
ідеї та мудрість у проведенні відповідних 
заходів.  

 
ВІВТОРОК 

Подяка Господеві 
Подяка Богові за відгуки слухачів, їхні 
пожертви, вірність і підтримку служіння 
ТСР. 
Відгук слухачки. Олена, м. Суми: голоса - 
мои успокоительные лекарства: когда в 
душе не тихо, то и среди ночи включаю 
приёмник, чтобы успокоиться. Спасибо 
Господу за это. 
Молитовне прохання 
Зворотній зв'язок дуже важливий для 
створення актуальних і якісних програм. 
Молімося за бажання і можливість 
свідчити (усно чи письмово) про те, що 
Господь робить у житті через передачі 
ТСР. 



 
 

СЕРЕДА 
Подяка Господеві  
Подяка Богові за те, що до служіння ТСР в 
Україні долучилися нові  молоді автори і 
співробітники. 
Відгук слухачки. Діна, м.Київ: Дуже вдячні 
вам за різноманітні передачі. Радіємо з 
вами через поповнення новими 
співробітниками, сумуємо за тими, кого 
вже немає. Бажаємо надалі рясних Божих 
благословень, міцного здоров’я, радості, 
миру, любові та творчого натхнення у 
вашій праці для Божої слави.  
Молитовне прохання 

 Моліться про створення команди, яка 
буде займатися служінням на FM та 
онлайн-платформах. 

 Сьогодні ми потребуємо особливої 
молитовної підтримки, оскільки нам 
випала можливість взяти участь в 
конкурсі на отримання FM-частоти. 
 

ЧЕТВЕР 
Подяка Господеві 
Наш YouTube-канал виріс до понад 5000 
підписників. Також вийшли нові 
відеопроєкти. Радіємо, що Бог розширює 
наші межі.  
Молитовне прохання 
Потребуємо натхнення, ідей, щоб Бог 
посилав нам цікавих людей для інтерв'ю. 
Щоб всі нові починання принесли плід для 
Божого царства. 
 

 
 

П’ЯТНИЦЯ 
 

Подяка Господеві 
За соціальні канали і  наш сайт, через які 
розповсюджуємо Слово Боже, щоб 
досягнути молодь.  
Молитовне прохання 
Продовжуйте молитись, щоб ці ресурси 
були підбадьоренням, і люди могли 
знаходити відповіді на свої запитання. 
 

СУБОТА 
 

Подяка Господеві 
Подяка Богові за всіх слухачів наших 
програм на СХ. Ми отримуємо відгуки на 
ці програми навіть із-за кордону і це радує. 
Молитовне прохання  
Моліться про можливість  придбати СХ-
передавач і встановити його в Україні. Це 
допоможе збільшити час трансляції та 
покращити якість програм. 
 

НЕДІЛЯ 
 

Подяка Господеві 
За можливість розповсюдити понад 9000 
радіоприймачів із мікрокартою. Це чудовий 
метод навернути людей до Бога. 
Молитовне прохання 
Щоб Слово Боже і надалі 
розповсюджувалося через радіоприймачі з 
мікрокартою. За спасіння невіруючих 
слухачів, котрим подарували такі пристрої.. 
 
 

 
 
 

 
МОЛИТОВНІ ПРОХАННЯ СЛУХАЧІВ: 

 

 Вересова Галина, Чернігівська обл. має 
погане самопочуття, просить молитись 
також за свій духовний стан. 
 

 Юрко Микола Дмитрович (Рівненська 
обл.) просить молитися за здоров'я 
(язви на ногах) і фінансове становище - 
пенсія маленька, не вистачає на ліки. 

 

 Тулюк Галина, Хмельницька обл.., 
передає молитовне прохання Марії за 
спасіння душі від погибелі - навернення 
до Господа її племінника Едуарда з м. 
Харкова, який перебуває в 
алкозалежності та гріховному болоті. 
 

 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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