
До Тебе я кличу, о Дух Святий 
Щоб знову наповнити моє єство; 
Наш Божественний Запов�т 
Обнови його благодаттю � п�снею, 
Я б�жу в небеса вище, 
Керуючись Твоїм голосом. 

До Тебе я кличу, о  Божественний Дух, 
Не дай шансу злу, 
Тому що у мене дуже багато г�ркоти 
І слабк� обмежен� думки ... 
Зроби моє життя святим, чистим, спок�йним, 
Дивлячись на Тв�й Лик! 

До Тебе я кличу, о Небесний Дух, 
Щоб зм�нити моє життя, 
Щоб не бути звичайним, 
Але маленьким, смиренним, духовним, 
У Твоєму винограднику багато терп�ння, 
Щоб не бути вирваним з цього. 

До Тебе я кличу, ут�шливий Дух, 
Будь моїм супутником в дороз�, 
Щоб не б�гти навмання 
До того, що мирське � минуще, 
А в країну хмар, 
До Тебе я кличу, Дух, зараз же! 

Я так багато раз�в засмучував Тебе 
І я не слухав Тв�й голос, 
Але сьогодн� я прошу Тебе зглянутися, 
Наповни моє життя скарбами, 
Нехай мої кроки будуть легшими 
І св�тл� бездоганн� думки. 
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О, прийди, Божий Дух, 
І прояви Твою Славу в мен�; 
Допоможи мен�, коли мен� важко, 
Добрий друг, м�й доброзичливець, 
Ти залишаєшся з� мною назавжди 
І я завжди з Тобою. Ам�нь. 

Боже, дякую Тоб� за роботу, яку Ти виконуєш в нашому житт�. Дякую Тоб� за все, що Ти
робиш через Арм�ю Спас�ння, всюди, де ми в�дкрили свої Корпуси. Дякую за
благословення, � я прошу Тебе продовжувати робити свою роботу по вс�й Сх�дн�й Європ�.
Ти в�дкриваєш багато сердець, Господь. В�дкрий дек�лька Корпус�в, за допомогою яких Ти
навчиш нас як Служити, Боже, � бути б�льш ефективним кожному на своєму м�сц�.
Благослови присутн�стю Твого Святого Духа кожного Солдата, Оф�цера, Добровольця,
Прац�вника. Боже, будь з нами � навчи нас залишатися в Тоб� � виконувати Твою Волю,
Господь. Давайте не будемо дивитися на те, що нас оточує, давайте не будемо дивитися
на випробування, а будемо переможно йти разом з Господом. Я уславлюю � прославляю
Тебе, Отець, Син � Святий Дух. Ам�нь. 


