
Dragă Tată, Tu ești Real, ești Bun, Sfânt, ești Îndurător, ești bun cu noi, cei slabi, Doamne. Ne-ai
chemat, Doamne, în această lume și ne-ai iubit pentru ceea ce suntem, Doamne. 

Îți mulțumim pentru o altă zi pe care ne-ai dat-o în dar, Doamne. Mulțumesc pentru dragostea
Ta, pentru mila Ta, mulțumesc că ai murit pe cruce și ai înviat în a treia zi, Doamne, ca să
primim viața veșnică, Doamne. Multumesc pentru asta. 

Tu, Doamne, ne-ai chemat pe fiecare dintre noi să fim Slujitorii Tăi, Doamne. Îți mulțumim
pentru asta, pentru această onoare, Doamne. 

Te rugăm, Doamne, ajută-ne să slujim și să ducem Cuvântul Tău, Doamne, în această lume,
pentru a salva tot mai mulți oameni care pier, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să mântuim din ce
în ce mai mulți oameni, Doamne, și astfel încât ei, Doamne, să se alăture uriașei tale Biserici
Universale, Doamne. 

Dă-ne putere, Doamne, și dă-ne curaj, Doamne, pentru a duce Cuvântul Tău, așa cum ai spus,
pentru a duce Cuvântul Tău până la marginile pământului, Doamne. 

Pentru ca Biserica Ta să crească, Doamne, astfel încât să fie cât mai mulți oameni mântuiți,
Doamne. Slavă Ție Dumnezeule Iubitor, Te rog să implici și mai mulți oameni noi și devotați în
acest Serviciu, Doamne, implicând inimi calde, Doamne. Pentru ca și ei, Doamne, să poată sluji
în ogorul Tău, Doamne. 

Întărește-i, susține-i, Doamne, așa cum ai poruncit, Doamne, așa cum ai promis și ai spus: „... fii
tare și curajos”, Doamne. 

Te rugăm, Doamne, ca Cuvântul Tău să se răspândească, Doamne. Pentru a face inimile
oamenilor să rămână calde, Doamne. Cuvântul Tău s-a răspândit până la marginile pământului,
Doamne. Te rugăm, Doamne, ca în fiecare casă, ca Cuvântul Tău, Doamne, să sune pe toate
buzele. 

Te rog, Doamne, binecuvântează pe toată lumea și implică din ce în ce mai mulți oameni,
Doamne, să lucreze în ogorul Tău, pentru slava Ta, Dumnezeule Iubitor, Dumnezeule cel Mare,
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 
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