
Doamne Dumnezeule Tatăl nostru ceresc Slăvit să fii Tu bunul nostru Dumnezeu , prin Fiul Tău
Isus Hristos.
  
Slăvit să fii Tu bunul nostru Dumnezeu, prin Duhul Tău cel sfânt. 
  
Astăzi venim înaintea tronului Tău de slavă ,să-ți aducem închinarea, glorie și binecuvântări.

Și Tu bunul nostru Dumnezeu, sa fii slăvit de gurile noastre în fiecare clipa, zi, moment. 

Te rugăm bunul nostru Dumnezeu, că Tu să ne auzi rugăciunile sa ne dai răspuns la ele ,sa ne
întărești prin Duhul Tău cel Sfânt, Să ne dai credință prin Fiul Tău Isus Hristos ,să ne dai curaj să
mergem înainte, să spunem tuturor cât de mare este, dragostea bunătatea și mila Ta. 

Te rugam Tată ceresc ca să ne binecuvântezi pe fiecare împarte, ca să ne binecuvântezi de la
mic la mare ca să binecuvântezi în întregime Armata salvării. 

Ca să binecuvântezi biserica Ta ,Tată ceresc prin Fiul Tău Isus Hristos, unde noi ne adunăm, ca
să te slăvim ca să-te mulțumim și să-ți spunem că te iubim.  

Tată ceresc te rugam ca Tu astăzi să dai vindecare fiecărui om care este bolnav de acest virus,
să dai vindecare cât sufletește atât și trupește. 

Și eu cred că fiecare te vor slăvi și îți vor mulțumi, și cu credință vor spune tuturor, că
vindecarea a venit de la Tine, prin Fiul Tău Isus Hristos. 

Îți mulțumim bunul nostru Dumnezeu că Tu ne auzi rugăciunile și ne dai răspuns fiecăruia în
parte din aceia ce avem noi nevoie, De aceea Tatăl ceresc te rugăm ca Tu să ai grijă de acei
bolnavi, de acei singuratici și de tuturor care îți strigă numele și se încred în Tine. 

Te rugăm bunul nostru Dumnezeu cu marea Ta mila și îndurare binecuvântați-ne în continuare,
că a Ta este puterea și slava și noi în Tine ne încredem. 

M-am rugat in numele Tatălui a Fiului și a Duhului cel Sfânt.  

Amin 
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