
Серце зм�ни, я Тебе прошу, 
Бути таким, як Ти, Боже, я хочу. 
Адже я лише глина, гончар - Ти. 
Зл�пи мене, Господь, зроби таким, як Ти. 
 
Давайте зараз схилимо голови � помолимося. 
 
Дорогий Небесний Отець, Великий Бог, я славлю � дякую Тоб� в цей день за можлив�сть
бути в Дом�  Твоєму серед брат�в � сестер у Христ�, Господи, � вс�м станом своєї душ�, свого
серця, Господь, наблизитися до Тебе через т� слова Прославлення, як� сьогодн� звучать в
цих п�снях, Господь. 

Я дякую � славлю Тебе за те, що Ти, Великий Бог, так любиш нас, що Ти вже сьогодн�
в�дпов�в на наш� ранков� молитви, Господи. Ми в доброму здоров'ї тут з�бралися, Господь.
Дякую Тоб� за т� вс� благословення, в яких перебуває Твоя Церква, Церква Арм�ї Спас�ння
сьогодн� в цей день, бо у вс�х Корпусах Арм�ї Спас�ння в ус�х країнах св�ту, Господь,
проходять богослуж�ння. 

Я славлю � дякую Тоб� за те, що ти бережеш тих людей, як� з�бралися в Твоєму Дом�,
Господи, що Ти бережеш тих людей, яких Ти помазав на Служ�ння. Я дякую Тоб�, Господь,
за їх присвячення  тому , що вони роблять перед Тобою, Господь. Я дякую Тоб� за їх
знання, вм�ння, за їх терп�ння, за їх любов по в�дношенню до кожного з тих, хто сьогодн� є
Церквою Твоєю тут, на ц�й земл�, Господь. 

Я дякую � славлю Тебе за те, що Ти, Господь, сьогодн� даєш нам можлив�сть бути �
називатися Твоїми д�тьми, Господь, поклонятися Тоб� в дус� �стини. І вс�м своїм життям,
Господи, мотивувати Тих, хто нас оточує. 

Ми, Господи, д�ти Твої, ми закликаємо поклонятися Тоб� в дус� �стини � ми проголошуємо
Твої �стини в життя �нших людей. 
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Я дякую Тоб� за нашу Церкву, за Арм�ю Спас�ння, за т� благословення, як� є в житт� кожного
з нас � за т� благословення, як� через Арм�ю Спас�ння отримують люди в цьому св�т�. Дякую
Тоб� за кожну людину, хто сьогодн� молиться про своїх р�дних � близьких. Дякую за тих, хто
молиться за мир у всьому св�т�, дякую за тих, хто сьогодн� в своїх молитвах згадує вс�х
наших брат�в � сестер у Христ�, хто особливо страждає, Господь, через т� утиск�, яких
зазнають християни в усьому св�т�. 

Слава Аллилуя Тоб� за те, що Ти чуєш наш� молитви! Слава Аллилуя за те, що Ти п�дн�маєш
хворих людей! Слава Аллилуя за те, що Ти годуєш людей, як� сьогодн� особливо
потребують! Слава Аллилуя Тоб� за той захист, який є у кожного з нас. 

Я дякую � славлю Тебе за вс� т� благословення, як� сьогодн� є в наш�й Церкв� тут, в нашому
Центральному Корпус�. Дякую Тоб�, Господь, за наших пастир�в, дякую Тоб� за їхнє
ставлення до кожного з нас, дякую Тоб� за ту в�дпов�дальн�сть, яку вони несуть перед
Тобою, Великий Бог. 

Слава Аллилуя Тоб� за те, що Ти рясно благословляєш кожного з нас можлив�стю
сп�лкуватися, можлив�стю отримувати Твою допомогу � можлив�стю, Господи, завжди �
всюди прославляти Ім'я Великого Бога, Отця, Сина � Духа Святого. 

Ам�нь. 


