
Дорог� друз� та Спасенц�, ми щиро рад� розд�лити з вами момент молитви. Болгар�я -
молодий Рег�он, де ми робимо кроки в�ри кожен день. Ми закликаємо вас сьогодн�
молитися за роботу, яку Бог хоче виконати в Болгар�ї. Ваш� молитви - це духовна в�йна на
вулицях, де ми зустр�чаємо людей � служимо їм в наш� дн�. Також ми молимося за нашу
Територ�ю. Сьогодн� ми молимося за вас, ваших Л�дер�в, за ваш заклик � в�ддан�сть Христу.
Ми молимося, щоб Бог дав нам мудр�сть служити Йому вс�м серцем! 

Будьте Благословенн�. 
Я запрошую вас прочитати: «Рад�йте в Господ� завс�ди, � знову кажу: рад�йте». Флп. 4: 4 
 
Доброго ранку, дорогий Небесний Отець. Як поживаєш? Як� в тебе плани на сьогодн�? 

Сьогодн� я хочу подякувати Тоб� за життя, яке Ти дав мен� та багатьом �ншим. 
Дякую Тоб�, Господь, що Ти помер за мої гр�хи � воскрес, щоб виправдати мене. 
Дякую, Святий Дух, за те, що наповнив моє життя м�ццю � силою. 
Ми молимося за служ�ння Арм�ї Спас�ння в Сх�дн�й Європ�. 
Дорогий Господь, розшир наш� кордони на ц�й земл�, щоб люди могли почути Благу
зв�стку � д�знатися про Тебе як Спасителя � Господа. 
Веди нас � направляй нас, Господь, до людей, як� все ще живуть у темряв�. 
Будь ласка, допоможи нам дотримуватися Ц�л� � Заклику, який ми отримуємо в�д Тебе. 
Ми дов�ряємо Тоб�, Господь, � пристрасно в�римо в ус� Твої об�тниц�. 
Дорогий Господь, вилий Св�й Дух на Арм�ю Спас�ння, вилий Св�й Дух на кожного Спасенця
- в�д малого до великого. Своєю силою веди нас, Своєю силою, п�дтримуй нас, Своєю
любов'ю охороняй нас. 
Да спасуться  душ� в Груз�ї! 
Да спасуться душ� в Молдов�! 
Да спасуться душ� в Румун�ї! 
Да спасуться  душ� в Україн�! 
Да спасуться  душ� в Болгар�ї! 

Ти - Великий Господь, Тоб� вся Слава � Велич! І ми приносимо наш� душ� до Твоїх н�г �
поклоняємося Тоб� як Отцю, Сину � Святому Духу. Ам�нь. 

40 ДНІВ МОЛИТВИ
Територ�я Сх�дної Європи  | 11 Кв�тня -23 Травня 

День 26 | 8 Травня | Рег�он Болгар�я


