
Сьогодн�, об'єднуючись в єдин�й Молитв� по вс�й Територ�ї про силу � см�лив�сть в цей
непростий для всього св�ту час, ми, як Корпус Ед�нци, запрошуємо разом з нами сьогодн�
поклонятися в Молитв� нашому Творцю, тому що саме через прославлення � поклон�ння
ми приносимо нашу Господу рад�сть , а сам� отримуємо п�дбадьорення � п�дкр�плення:  

«….величає душа моя Господа, � рад�є м�й дух у Боз�, Спас� моїм, бо велике вчинив мен�
Потужний! Його ж Імення святе, � мил�сть Його з роду в р�д на тих, хто боїться Його!» Лк. 1:
46-47, 49-50. 

 «Ти бо, Владико, над�я моя, Господи, Ти охорона моя в�д юнацького в�ку мого». Пс.70: 5. 

«А я буду пост�йно над�ятись, � славу Твою над усе я помножу!» Пс.70:14. 

«Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються». Пс. 45: 2. 

 І сьогодн�, звертаючись до Тебе в Молитв� в Ім'я Ісуса Христа, Господи, ми об'єднуємося в
єдин�й Сил� � єдиному Дус�, щоб Ти благословив кожного Служителя, кожного Оф�цера,
кожного м�сцевого Солдата, Оф�цера, Господь, прихожан наших Корпус�в, щоб ми в�дчули
Твою присутн�сть в нашому житт�, Боже. Ми славимо Тебе, тому що т�льки Ти, Господь,
г�дний нашої Хвали � Поклон�ння, бо Слово Твоє нам дано в п�дкр�плення, � ми читаємо: 

«Уся земле, покликуйте Господу! Служ�ть Господев� �з рад�стю, перед обличчя Його
п�д�йд�те зо сп�вом! Знайте, що Господь Бог В�н, В�н нас учинив, � Його ми, Його ми народ
та отара Його пасовиська. Ув�йд�ть в Його брами з подякуванням, на подв�р'я Його з
похвалою! Виславляйте Його, Ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його мил�сть
нав�ки, а в�рн�сть Його з роду в р�д!» Пс .99: 1-5. 

І ми продовжуємо, Отче, сьогодн� просити у Тебе про Твою мил�сть, щоб Ти продовжив
свою роботу через Духа Святого в кожному з нас, в кожному серц�, яке в�дкривається
назустр�ч Любов� Твоїй, Господь, щоб Ти наповнював, зм�цнював, � допомагав в�дродитися
нам, якщо хтось �з нас занепав духом, зломлений, щоб в цей непростий час, Господь,
д�йсно ми в�дчули в житт� кожного з нас, в житт� наших Корпус�в, що ми єдин� в Т�л�
Твоєму, п�днеслися духом, тому що наша над�я, Господи, т�льки в Тоб�. 
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Ми просимо, щоб Ти продовжував п�дн�мати нас, зм�цнювати, дарувати нам над�ю, що
т�льки з Тобою, Господи, ми можемо все. Бо в Писанн� сказано: «Не б�йся, з тобою бо Я». Іс.
41:10. 

Ти з нами, Господь, щодня, щогодини, � ми вдячн� Тоб� за Твою присутн�сть, за Твоє
милосердя, Господь, яке наповнює нас, яке ми в�дчуваємо щодня � щогодини. 

Боже Святий, Слава � Хвала, Тоб� Господи! Ми Тоб� складаємо Подяку за те, щоб мил�сть
Твоя не вичерпувалася. Ти, як люблячий Отець, простягаєш нам руку Свою, Господь, до
тих, хто занепав духом, але Ти- наш Захист, Ти - наш Покров, Ти- наша Сила, Господи. І ми
просимо Твоїх благослов�нь, бо т�льки Ти даєш нам можлив�сть оновитися в Дус� Твоєму
всередину людини, в�р� вселитися Христу нашому в серця наш�, щоб ми вкор�нен�,
оновлен�, утверджен� в любов� змогли зрозум�ти зо вс�ма Святими, що широчинь,
довжина, глибина � висота розум�ти перевершує розум�нню любов Твою, Господи. 

Щоб нам �сповнитися вс�єю повнотою Твоєю, ходити Твоїми шляхами, виконувати Твої
Запов�д�, Боже. Щоб якомога б�льше людей в цей час, придбали стрижень Любов� Твоєї,
Господь, � Опору, що з Тобою, Господи, ми зможемо все, що нам п�двладне. Господь, ми
можемо подолати з Тобою будь-як� перешкоди, будь-як� страхи, вс� сумн�ви, Господь. 

І нехай Мил�сть Твоя перебуває з нами, в нас � навколо нас, � ми про все це просимо в Ім'я
Ісуса Христа, наш Люблячий Отець, Син � Дух Святий. Ам�нь. 


