
Небесний Отець. Я приходжу до Тебе сьогодн�, Боже, щоб подякувати Теб�, Боже, за те, що
Ти з нами. Ти направляєш наш� кроки � ведеш нас правильним шляхом, � Ти завжди з
нами, в радощах � труднощах �, Боже, прости нас. 

Дякуємо Тоб�, Господи! Ми знаємо, що �нод� ми робимо помилки �, можливо, ми
недостатньо хорош�, щоб бути Твоїми д�тьми. Боже, проте ми знаємо, що Ти прощаєш нас,
нав�ть якщо ми робимо помилки, � ми приходимо до Тебе, Боже, щоб розпов�сти Тоб� про
вс� наш� помилки, прости нас � продовжуй бути з нами, Боже. Бог нехай буде зо вс�ма
нами, � захисти нас, Боже. 

Боже, будь зо вс�ма тими, хто потрапив у б�ду, будь з ними � дай їм здоров'я � сил, Боже.
Захищай їх � допоможи їм, Боже, будь з ними, � в радощах, � труднощах, Господь. Боже,
будь з тими, хто в л�карнях. Боже, захисти їх � дай їм здоров'я та сил. Боже, допоможи їм �
дай їм зц�лення. Захисти їх � допоможи їм вибратися з л�карень, щоб бути з� своїми
с�м'ями, Боже. 

Зараз ми знаходимося в складн�й ситуац�ї, � я знаю, що це важко для вс�х нас, Боже, � для
тих, хто перебуває в л�карнях, � для тих, хто перебуває за їх межами, � ми чекаємо, коли
приїдуть наш� близьк�. Так що, будь ласка, дай їм здоров'я � зц�лення, � допоможи їм
повернутися до своїх близьких додому, Боже. Прошу Тебе, Боже! 

 Боже, будь з д�тьми, захисти їх � дай їм здоров'я. Направляй їх кроки � веди їх правильним
шляхом, Господь, дай їм мудр�сть � будь з ними. Допоможи їм у навчанн�, нав�ть якщо
зараз умови б�льш важк�, � їм важче мати можлив�сть мотивувати себе вивчати Бога, �,
можливо, у деяких немає доступу до цих матер�ал�в, щоб мати можлив�сть вчитися, Боже.
Я молю Тебе, Господь, будь з ними. Боже, виправ їх ситуац�ю � допоможи нам повернутися
до нормального життя, Господь. Допоможи д�тям повернутися в Тв�й Д�м, Боже, � п�ти в
школу, щоб п�знати Бога, будь добрим до них � до вс�х нас, Господь. Прошу Тебе, Боже! 

Боже, пребудь з нашою країною, будь з ус�ма, Господь, � направ наш� кроки � думки
правильним шляхом, Боже. Захисти нас � подбай про нас, Боже. Будь з нами в радощах �
труднощах, будь нашим пров�дником на правильному шляху, Господь. Прошу Тебе, Боже.
 
Ми молилися про все це в Ім'я Отця, � Сина, � Святого Духа. Ам�нь! 
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