
Dragă Tată Ceresc, Doamne, Te lăudăm și Îți mulțumim. Dragă Doamne, mulțumim, Doamne, pentru
ocazia de a-Ți sluji, Doamne. Să umblu pe căile Tale, Doamne, și să duc vestea Ta bună, Doamne. Tuturor
celor pe care i-ai rânduit pentru mântuire, dragă Dumnezeule. Te lăudăm și Îți mulțumim, Doamne.
Amin. 

Dragă Tată Ceresc, Creatorul a toate și al tuturor. Totul există și se învârte în jurul Tău, Dumnezeule.
Dragă Dumnezeule, aceste zile ne întărește într-un mod special, Doamne. Pune pe buzele noastre ce și
cum vrei să predicăm Evanghelia către oameni, Doamne. Înarmează-ne precum I-ai înarmat pe soldații
romani, pune-ne pe cap casca speranței Mântuirii, dă-ne pieptarul dreptății și pantofii Evangheliei,
Doamne, ca să putem intra în pace și să predicăm Evanghelia Cuvântului Tău și să îi conducem pe
oameni la mântuire. Pentru toate, Doamne, mulțumesc. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.
Amin. 

Dragă Tată Ceresc, slavă Ție, cinste și închinare. Îți sunt recunoscător pentru că m-ai adus la această
Biserică. Îți cer binecuvântarea ca să pot vorbi și predica despre Tine, Doamne, despre Milostivirea Ta,
despre Harul Tău, despre Mântuirea Ta. Dragă Dumnezeule, întărește-mă în asta și condu-mă prin
această viață. Pune în inima mea și în gura mea tot ce vrei să le spui oamenilor și cum vrei să le spui.
Pentru toate acestea Te laud, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin. 

Doamne Dumnezeule Ceresc, Îți mulțumesc pentru această comunitate, pentru Liderii noștri,
Dumnezeul meu. Te rog să-mi dai putere și să mă întărești în credința Ta, Dumnezeu meu. Condu-ne,
Doamne, așa cum I-ai poruncit Fiului tău, Iisus Hristos, să-i mântuiască pe oameni și să le dea mântuire,
dragoste, îndurare și bine. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. 

Dragă Doamne, îți mulțumesc sincer pentru ocazia de a fi aici și de a lauda numele Tău. Te rog, dă-ne
putere, întărește-ne în credință, astfel încât să putem vorbi despre Evanghelia Ta, despre Mântuirea Ta,
deoarece Tu iubești toți oamenii. Ai venit pe acest pământ, astfel încât toată lumea să aibă viață veșnică.
Ajutați-ne, astfel încât să putem spune despre asta la cât mai mulți oameni, astfel încât să Vă laude la
unison. Vă lăudăm și Vă mulțumim pentru tot ce ne trimiteți, Tată, Fiul și Duh Sfânt. Amin. 

Dragă Dumnezeule, îți mulțumesc că Tu exiști. Îți mulțumesc pentru dragostea și harul Tău. Te rugăm să
nu ne lași să uităm că totul ne-a fost trimis de Tine. Îndrumă-mi gândurile, sentimentele și dragostea.
Învață-mă să sper, să iert și să iubesc. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. 

Doamne, îți mulțumesc că suntem adunați aici astăzi. Te rog să ne binecuvântezi, astfel încât să vorbim
fără teamă oamenilor pe care îi întâlnim. De asemenea, Te rog să le binecuvântezi inimile, astfel încât să
fie delicate și nobile, Doamne. Te rog, binecuvântează-ne pentru evanghelizare. Amin. 
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