
Schimbă-mi inima, te rog 

Să fiu ca tine, Doamne, vreau. 
La urma urmei, eu sunt doar lut, tu ești olarul. 
Te rog sculptează-mă, Doamne, fă-mă ca tine. 
 
Să ne plecăm capul acum și să ne rugăm. 
 
Dragă Tată Ceresc, Măreț Dumnezeu, te laud și îți mulțumesc în această zi pentru ocazia de a fi
în Casa Ta, printre frați și surori în Hristos, Doamne, și cu toată starea sufletului meu, cu inima
mea, Doamne, să mă apropii de Tine, prin acele cuvinte de Slăvire, care astăzi se aud în aceste
cântece, Doamne. 

Îți mulțumesc și Te laud pentru faptul că Tu, Mărețule Dumnezeu, ne iubești atât de mult încât
ai răspuns deja rugăciunilor noastre de dimineață, Doamne. Suntem în stare bună de sănătate
aici, Doamne. Îți mulțumesc pentru toate binecuvântările aduse pentru Biserica Ta, Biserica
Armatei Salvării, căci în toate Corpurile Armatei Salvării, în toate țările lumii, Doamne, se țin
slujbe. 

Te laud și Îți mulțumesc, pentru că ai păstrat acei oameni, care s-au adunat în Casa Ta,
Doamne, că îi păstrezi pe acei oameni, pe care i-ai uns pentru slujire. Îți mulțumesc, Doamne,
pentru dedicarea lor față de ceea ce fac în fața Ta, Doamne. Îți mulțumesc pentru cunoștințele,
abilitățile, răbdarea lor, pentru dragostea față de fiecare dintre cei care astăzi sunt Biserica Ta
aici pe acest pământ, Doamne. 

Îți mulțumesc și te laud pentru faptul că Tu, Doamne, astăzi ne dai ocazia să fim și să fim numiți
copiii Tăi, Doamne, să ne închinăm Ție în spiritul adevărului. Și cu toată viața mea, Doamne,
pentru a-i motiva pe cei din jurul nostru. 

Noi, Doamne, copiii Tăi, te chemăm să ne închinăm Ție în spiritul adevărului și vestim
adevărurile Tale în viața altora. 
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Îți mulțumesc pentru Biserica noastră, pentru Armata Salvării, pentru binecuvântările care sunt
în viața fiecăruia dintre noi și pentru acele binecuvântări pe care oamenii din această lume le
primesc prin Armata Salvării. Îți mulțumesc pentru fiecare persoană care se roagă astăzi pentru
rudele și prietenii lor. Mulțumesc pentru cei care se roagă pentru pacea mondială, mulțumesc
pentru cei care, astăzi în rugăciunile lor, își aduc aminte de toți frații și surorile noastre din
Hristos, care suferă în mod deosebit, Doamne, din cauza asupririi pe care o trăiesc creștinii din
toată lumea. 

Slavă ție, Aleluia, că ne auzi rugăciunile! Slavă, Aleluia, pentru vindecarea bolnavilor! Slavă,
Aleluia, pentru că ai hrănit oamenii care au nevoie, în special astăzi! Slavă Ție, Aliluia, pentru
protecția pe care o avem fiecare dintre noi. 

Îți mulțumesc și te laud pentru toate binecuvântările pe care Biserica noastră le are astăzi aici,
în Corpul Central. Îți mulțumesc, Doamne, pentru pastorii noștri, îți mulțumesc pentru
atitudinea lor față de fiecare dintre noi, îți mulțumesc pentru responsabilitatea pe care o poartă
în fața Ta, Mare Dumnezeu. 

Slavă Ție, pentru faptul că ne binecuvântezi din belșug pe fiecare dintre noi, cu posibilitatea de
a comunica, posibilitatea de a primi ajutorul Tău și ocazia, Doamne, mereu și pretutindeni, de a
glorifica Numele Mărețului Dumnezeu, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin. 


