
Дорогий Небесний Отець, Господи, ми славимо Тебе � дякуємо. Боже, ми дякуємо, Господи, за
можлив�сть служити Тоб�, Боже, йти Твоїми шляхами, Господь, � нести Твою Благу Зв�стку, Господи,
вс�м, кого ти призначив до Спас�ння, дорогий Господь. Слав�мо � дякуємо Тоб�, Господи. Ам�нь. 

Дорогий Небесний Отець, Творець всього � вся. Все завдяки Тоб� �снує � обертається, дорогий
Господь. Дорогий Господь, в ц� дн� зм�цни нас особливим чином, Господи. Вклади в наш� уста те,
що Ти хочеш, щоб ми благов�стили людям, Господи, озброй нас так, як Ти озброїв римського
воїна, одягни нам на голову шолом над�ї Спас�ння, дай нам броню праведност� � благов�ствуючи
сандал�ї, Господь, щоб ми могли ув�йти в св�т � благов�стити Твоє Слово � приводити людей до
Спас�ння. За все, Господь, дякую. Во Ім'я Отця � Сина � Святого Духа. Ам�нь. Ам�нь. 

Дорогий Небесний Отець, слава Тоб� � честь, � поклон�ння. Я вдячна Тоб� за те, що Ти прив�в мене в
цю Церкву, � я прошу у Тебе благословення на те, щоб я могла говорити � благов�стити про Тебе,
Господь, про Твою Мил�сть, про Твою Благодать, про Твоє Спас�ння. Господь, зм�цни мене в
цьому, � веди мене по цьому житт�. Поклади мен� на серце, в уста все, що ти хочеш говорити
людям � як ти це хочеш говорити. За все я Тебе славлю, Отець, Син � Дух Святий. Ам�нь. Ам�нь.
Ам�нь. 

Дорогий Господь Небесний, я дякую Тоб� за це з�брання, за наших Л�дер�в, Господь м�й. Я прошу-
зм�цни мене в сил�, у в�р� Твоїй, Господь м�й. Веди нас, Господь м�й, як ти запов�дав Сину Своєму,
Ісусу Христу, щоб спасати людей � дати їм Спас�ння, Любов � Мил�сть, � Благо. В Ім'я Отця � Сина �
Святого Духа. Ам�нь. Ам�нь. 

Дорогий Господь, я сердечно дякую тоб� за можлив�сть бути тут � славити Твоє �м'я. Я прошу Тебе,
дай нам сили, зм�цни нас у в�р�, щоб ми могли говорити про Твоє Євангел�є, про Твоє Спас�ння,
про те, що Ти любиш вс�х людей. Ти прийшов на цю землю, щоб кожна людина жила життям
в�чним. Допоможи, щоб ми могли розпов�сти про це якомога б�льше людям � щоб вони славили
Тебе дружно. Ми славимо � дякуємо Тоб� за все, що Ти нам посилаєш, Отець, Син � Дух Святий.
Ам�нь. Ам�нь. 

Господь дорогий, дякую Тоб� за те, що Ти Існуєш. Я дякую Тоб� за Твою Любов � Мил�сть. Не дай
забути, що все послано Тобою. Керуй моїми думками, почуттями  � любов'ю. Навчи мене
спод�ватися, прощати � любити, В Ім'я Отця � Сина � Святого Духа. Ам�нь. 

Господь, я дякую Тоб� за те, що ми з�бралися тут сьогодн�, прошу Тебе - Благослови нас, щоб ми
говорили без страху людям, яких ми зустр�немо, також я прошу Тебе - Благослови їх серця, щоб
вони були м'якими та благородними, Господь. Прошу - Благослови нас на євангел�зац�ю. Ам�нь.
Ам�нь. 
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