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“Бо могутня ревна
молитва праведного!”
Якова 5:16

МИР ВАМ!

МОЛИТОВНИЙ
КАЛЕНДАР

Перед нами 2022 рік. Як християни ми
знаємо, хто насправді контролює все. Бог
є суверенним. Ніщо не відбувається без
Його відома. Бог – наш великий Цар, і
тому Він контролює кожний аспект
нашого життя та служіння. Дякуємо
Йому за обіцянку, що «дуже могутня
ревна молитва праведного» (Якова 5:1618).
Нехай Бог прославить Своє ім’я у нашому
служінні, коли ми будемо схилятися перед
Ним у молитві.

ПОНЕДІЛОК
Подяка Господеві
Подією 2022 року є наше тридцятиріччя.
Дякуємо Йому за вірність, турботу та
благословення у кожній хвилині ефірного
часу.
Молитовне прохання
Це свято не тільки наше, але й ваше. Тому
що разом із вами ми здолали багато
труднощів та перешкод. Були дні, коли ми
не знали чи будемо далі на СХ, але вже
понад 20 років транслюємо в цьому
діапазоні. Моліться, щоб Господь і надалі
зі Своєї милості тримав відчиненими ці
двері (середні хвилі).

Кожен день ми починаємо з віри, що і
надалі служіння ТрансСвітового Радіо буде
існувати. Що будуть фінанси, що передачі
будуть цікавими для наших слухачів і що це
потужний засіб донести вістку спасіння
до тих, хто ще не знає Господа.
Просимо Вас, будьте з нами в молитві.
Щиро у Христі
співробітники ТрансСвітового Радіо

ВІВТОРОК
Подяка Господеві
За радіопередачу «Табор уходит в небо» і
автора Сергія Березовського. Протягом
2021 року було записано більше 50
випусків. Була можливість записати
різноманітні
інтерв’ю,
присвячені
ромським етнічним групам. Також
записані програми, присвячені процесу
перекладу Біблії ромською мовою. У цих
програмах розглядався переклад і
ключових біблійних та богословських
термінів на циганську мову, а також їхнє

значення в контексті ромської культури
та світогляду.
Молитовне прохання від автора:
1) Фінансове забезпечення сім'ї. 2) Цікаві
ідеї для нових програм. 3) Мудрість у
розпорядженні часом та ресурсами.
СЕРЕДА
Подяка Господеві
За нового автора радіопередачі «Маяк
надії» Женю Ященко та зміни у форматі
радіопередачі.
Молитовне прохання від автора:
1. Натхнення для написання тем і
проповідей, які будуть змінювати серця.
2.
Пошук
шляхів
розширення
та
омолодження аудиторії програми.
3. Мудрість в організації часу в
завантаженому графіку для написання
якісного та актуального контенту.
ЧЕТВЕР
Подяка Господеві
В лютому радіопередачі «Ти – Мій»
виповнюється 15 років. За цей час було
підготовлено 374 випуски. Це 11220 хвилин
ефіру або 187 годин. Прозвучало понад
двісті різних життєвих історій. З 2022
року радіопередача виходитиме на СХ
щочетверга.
Молитовне прохання від автора:
В Україні понад 2,8 млн людей мають статус
інваліда. І, на жаль, ця кількість щороку
зростає.

А багато хто ще не знає Господа. Молімося,
щоб через життєві історії людей Господь
подарував їм надію та спасіння, міг
підбадьорити та надихнути багатьох
слухачів.
П’ЯТНИЦЯ
Подяка Господеві
За нову чоловічу радіопередачу «Чому ти
зміг» та автора Андрія Гоцуляка.
Молитовне прохання від автора:
Наші розмови дуже відкриті, і, як показує
практика, людям це подобається. Тому
дуже хотілося б, щоб і надалі запрошені
гості були готові відкривати своє серце і
розповідати про те, як вони переживали у
своєму житті труднощі, випробування і як у
цьому всім їм допомагав Бог.
СУБОТА
Подяка Господеві
За відділи ТСР: програмний, відео,
соцмереж, комунікації, фінансів.
За
посвяту співробітників у праці.
Молитовне прохання
- за правильне планування часу та
натхнення в праці;
- за фінансове забезпечення;
- за відгуки, кількість яких зменшується
- за духовне зростання кожного
співробітника.
НЕДІЛЯ

Подяка Господеві
За нового автора радіопередачі «Жінки
надії» Аню Ященко.
Молитовне прохання від автора:
1. Бачити потребу сучасного покоління та
намагатися відповідати на неї…
2. Розвиватися у навчанні в семінарії
(планується 2 сесії на цей період) та
застосовувати ці знання на практиці через
написання передач.
3. Сучасні дівчата важко сприймають
біблійні істини про їхню роль. Моліться за
мудрість від Бога у правильності
висловлювань, формулювання цих істин
доступною мовою для дівчат, які нас
слухають.
4. Здоров'я. Моя сім'я часто хворіє (я,
дочка і мама), тому важко знаходити
якісний час для написання передач і
пошуку цікавих, богоцентричних, хороших
гостей.
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

