
Дорог� брати � сестри, ми рад� в�тати вас з п�вноч� Молдови, з Корпусу Ришкани. 

Ми хочемо розд�лити з вами сьогодн� слова Молитви � Прославлення. Зараз ми з вами
засп�ваємо п�сню «Дозволь нести тв�й св�тлий св�т»: 
 
Дозволь нести Тв�й св�тлий св�т: 
Де ненависть - дарувати Твою любов, 
Де рани � образи - там прощати, 
Де сумн�ви - там в�рою в�дроджувати. 
 
О, м�й Господь, не дай мен� н�коли 
Так сильно бути вт�хою, як вт�шати, 
І не так бути зрозум�лим, як розум�ти, 
І не так шукати любов�, як самому любити. 
 
Дозволь нести Тв�й св�тлий св�т: 
В�дчай в над�ю звертати, 
Нести Тв�й св�т туди, де темрява, 
Дарувати вс�м Твою рад�сть, де печаль. 
 
О, м�й Господь, не дай мен� н�коли 
Так сильно бути вт�хою, як вт�шати, 
І не так бути зрозум�лим, як розум�ти, 
І не так шукати любов�, як самому любити. 
 
Дозволь нести Тв�й св�тлий св�т ... 
Прощаючи вс�м, ми сам� прощен�, 
Даючи отримуємо у сто крат, 
Вмираючи, воскресаємо, щоб жити. 
 
О, м�й Господь, не дай мен� н�коли 
Так сильно бути вт�хою, як вт�шати, 
І не так бути зрозум�лим, як розум�ти, 
І не так шукати любов�, як самому любити. 
 

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

День 34 | 16 Травня | Корпус Ришкани



День 34 | 16 Травня | Корпус Ришкани | Стор�нка 2

Дозволь нести Тв�й св�тлий св�т: 
Де ненависть - дарувати Твою любов, 
Де рани � образи - там прощати, 
Де сумн�ви - там в�рою в�дроджувати. 
 
Слова цього сп�ву в�дображають тему нашої Молитви - дорогоц�нне сп�вчуття. У Посланн�
Апостола Павла до Галат�в є так� чудов� слова: «Нос�ть тягар� один одного, � так виконаєте
закона Христового». Гал. 6: 2. 

Ми зараз закликаємо помолитися разом з нами. Давайте вс� помолимося: «Ми дякуємо
Тоб�, Господь, за Твою любов, милосердя та сп�вчуття, за перемогу, яку Ти здобув на
Голгофському хрест�. Дякуємо за Твоє сп�вчуття до нас. Найц�нн�ше те, що Ти зробив для
нас, кожного з нас, дозволь нам не т�льки приймати, але � розд�ляти з �ншими Твою любов
� сп�вчуття. Ам�нь. 


