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А я молитва моя до 
Тебе, Господи, в часі Твоєї 

зичливости; в многоті милосердя 
Твойого подай мені відповідь про 

певність спасіння Твого 
Пс.68:14 

 
 
 
 
 

Дорогий друже в молитві! 
Радіємо, що Ви продовжуєте молитись за нас. 

Кожного разу надсилаємо Вам наші прохання та 
подяки з вірою, що Господь буде продовжувати 
являти Свою милість до служіння ТрансСвітового 
Радіо.  

Хочемо поділитись одним листом від нашого 
слухача, який дуже нас підбадьорив. 

 
Ігор,  Дніпропетровська обл. 

«У Господа Ісуса Христа я ввірував дуже 
несподівано. Це відбулося влітку 2006 року. Я 
тоді закінчив 9-й клас. Ніколи не думав, що буду 
віруючим. 

На мій день народження старший брат 
подарував мені річ, про яку я дуже мріяв. Це був 
CD плеєр Panasonic. Я дуже любив слухати 
музику, але в мене не було якісної апаратури. 
Лише простий китайський касетник. І тут такий 
подарунок! Я був дуже радий. Слухав різну 
музику... Також в тому плеєрі було вбудоване 
FM/AM радіо.    

Одного літнього вечора я зібрався вже спати 
та вирішив перед сном послухати музику по FM. Я 
натиснув кнопку "RADIO" але випадково мій 
палець натиснув її двічі. Подвійне натискання 
перемикає з FM на середні хвилі. І тут у 
навушниках я почув передачу, в якій розповідали 
про Бога. Я зібрався перемкнути, але раптово в 
моєму розумі прозвучали приблизно такі слова: 
"Стій! Не перемикай. Хоч послухай! Ти ж ніколи 
навіть і не чув про Бога." Разом із тим, 
промайнула думка, що в мене є багато питань без 
відповідей, є певні речі, що мені не подобаються і 
я хотів би їх змінити, та не знаю як. Це все 
відбулось в одну мить і я прибрав палець із 
кнопки перемикача і продовжив слухати. В тій 
передачі говорили, що кожна людина грішна, але 
є спасіння від гріха. Через віру в Ісуса Христа, 
Який заплатив Своїм життям на хресті за гріхи 
всіх людей. І що у кожного є вибір: прийняти 
вірою спасіння, чи не прийняти. В передачі 

сказали, що навіть якщо ти не розумієш, то просто 
прийми це вірою. Бог згодом дасть розуміння. 
Потім запропонували помолитися молитвою 
покаяння і прийняти Христа як свого Господа та 
Спасителя (повторяти за ведучим, але з вірою). 
Вмістити у розумі це було складно, тож я зробив 
крок віри.  

В молитві я говорив Богу, що не розумію, як це, 
але приймаю Христа. Так я став християнином. 
Був дуже радий і щасливий, що знайшов 
найголовніше у житті! Разом із тим я розумів, що з 
цієї миті я вже інша людина. І маю жити згідно з 
тим, чого Христос вчить.  

Так почалось моє нове життя у Христі. Але до 
церкви я не ходив. Остерігався, бо не знав де 
справжня церква, а де секта. Багато поганого 
раніше доводилося чути про церкву, про 
священників. Я не хотів потрапити до шахраїв. І 
тому лише читав Євангеліє та слухав ТСР. Але в 
глибині душі я дуже хотів познайомитися зі 
справжніми християнами, хотів до церкви. Одного 
дня відчув дуже велику спрагу душі (не знаю, як це 
передати). Я схилився на коліна і помолився, щоб 
Бог мене вів, як Він знає. На той час я закінчив 
інститут, тільки-но влаштувався працювати і жив у 
незнайомому мені районі міста. Це була неділя, 
кінець серпня 2013 року. Помолившись, я пішов 
пройтися. Вирішив піти по незнайомих вуличках. 
Незабаром я побачив здаля якусь будівлю. Коли 
підійшов близько і прочитав, що написано, то 
просто не міг повірити очам. Напис був такий: 
"Церква християн віри євангельської". Це те, про 
що я мріяв. То був ще один визначний день у 
моєму житті. Я почав ходити до церкви. Згодом 
прийняв водне хрещення. Слава Ісусу Христу! 
Зараз у церкві служу звукотехніком». 
 
Щиро у Христі  співробітники українських студій 
ТрансСвітового Радіо 



МОЛИТОВНИЙ    
КАЛЕНДАР 

ПОНЕДІЛОК 
Подяка Господеві 
Понад 27 років Трансвітового Радіо 
транслювало радіопередачі на середніх 
хвилях. Ми отримали багато відгуків та 
свідоцтв, як Бог працював у житті наших 
слухачів. Подяка Богові за це.  
Молитовне прохання  
Моліться будь-ласка за можливість виходу в 
ефір наших радіопередач на СХ з нового 
2020 року. Труднощі пов’язані з тим, що 
передача «Через Біблію до живого Бога» 
знімається з ефіру та скорочується 
фінансування.  

ВІВТОРОК 
Подяка Господеві 
Бог дає можливість використовувати інші 
ресурси, аби наші радіопередачі знаходили 
своїх слухачів. 
Молитовне прохання 
Про пряму трансляцію ТрансСвітового Радіо 
щовівторка на хвилях Радіо М та нашій 
сторінці фейсбука, що триватиме до кінця 
року. 

СЕРЕДА 
Подяка Господеві  
Проект «Старість, як нагорода» в активній 
підготовці. Вже багато чого зроблено. В 
листопаді планується ефір. 
Молитовне прохання 
Про подальшу підготовку цих радіопередач, 
а також щоб для багатьох літніх людей цей 
проект був підбадьоренням.  

ЧЕТВЕР 
Подяка Господеві 
За відеопроект «Душеопікунство за чашкою 
чаю», що виходив на нашому ютуб-каналі. 
Радіємо, що було зроблено багато роботи.  
Молитовне прохання 

Щоб Господь допоміг і наділі розвивати 
відеослужіння. За ідеї для нових цікавих програм, 
які були б допомогою для вирішення духовних 
питань.  

П’ЯТНИЦЯ 
Подяка Господеві 
За відгуки слухачів. Ярослава, Вінницька обл.: 
«Щоденно слухаємо ТСР, насолоджуємося цією 
Божою благодаттю, крім тих вечорів, коли бувають 
бурі й грози, бо тоді не можна вмикати приймач. Ми 
своє радіо з мікрокартою називаємо не інакше як 
«соловейко». Я беру його з собою на город: коли 
щось роблю, кладу на якусь яскраву хустинку, або 
коробку, щоб не загубити якщо раптом зупиниться». 
Молитовне прохання 
Моліться, щоб ідеї передач знаходили відгук у 
серцях слухачів. Щоб були ті, хто хотів би 
поділитися власним духовним і життєвим 
досвідом. Щоб Бог посилав людей, з якими ми 
зможемо записати цікаві свідчення і тематичні 
інтерв'ю. За Божу мудрість у підготовці програм. 

СУБОТА 
Подяка Господеві 
За благословення в житті співробітників ТСР: 
Анна Отчик вийшла заміж за Миколу Пилипчука, а 
Наталя Хижняк із чоловіком чекає народження 
дитини. 
Молитовне прохання  
 Про Боже керівництво для співробітників 
студії в подальшому служінні. Особливо в 
реалізації мрії – додаток для смартфону. 
 Моліться про формування нової сім'ї Анни 
і Миколи Пилипчуків, Божу допомогу у пологах 
Наталі Хижняк (січень-лютий 2020р.) та подальше 
здоров’я для матері та дитини.  

НЕДІЛЯ 
Подяка Господеві 
За молодих співробітників ТСР: їхнє бачення, 
натхнення, вірність Богові. 
Молитовне прохання 
Продовжуйте молитися за створення та 
підготовку до ефіру нової дитячої української 

передачі та розвиток служіння у соціальних 
мережах. 
МОЛИТОВНІ ПРОХАННЯ СЛУХАЧІВ: 
 Ірида, Харківська обл.:  за покаяння і 

навернення до Господа дітей та онуків, за духовне 
пробуждення в м. Південне,  
 Володимир, Тернопільська обл: за спасіння 

моїх онуків. Одному 21 рік (Володимир), а другому 
(Петро) 26 років. Вони не хочуть служити Господу. 
Молимося і маємо надію, що Господь торкнеться 
їхніх сердець. Також помоліться за брата Андрія, 
якому 56 років, його сім’я розбита і лише одна 
дочка служить Господу. 
 Сергій, м. Вінниця: П за мого брата, він 

психічно неурівноважений, його звати Олександр. 
 Олеся, Запорізька обл.: за покаяння  Василя 

(78 років)  із м. Франківськ, він із сім’ї віруючих. 
 Валентина, Рівненська обл.: за покаяння 

моєї сім’ї. Поки що ніхто не знає Господа. 
 Наталя, Вінницька обл.: за станом 

здроров’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.  
 Марія, Одеська обл.: моліться за неї і її 

сина Юрія, щоб Господь укріпив духовно і 
уздоровив (після нервового потрясіння син дуже 
хворіє психічно). В дитинстві син ходив до 
недільної школи.  

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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