Великий, всемогутній, мудрий, Боже,
Творець землі, Творець святих небес,
Нема такого, чого Ти не зможеш,
Тобі належить все, о наш Отець.
Ти говорив, що церкву побудуєш
Міцну, незламну, чисту і святу,
По цілім світі, Боже, Ти це робиш,
Будуєш Ти її і в Турійську.
Господь, в усьому бачим Твою руку
І Твою волю й милість щодо нас:
Ти дав нам величезний дім молитви,
Якому дивувалися не раз.
Ти кошти посилав, людей хороших,
Допомагав у праці нам щодня,
І радістю світились наші очі,
І щиро славили Твоє Ім’я.
Та враз - щось стало нам на перешкоді
І опустились руки в багатьох,
Серця залишили натхнення, мир і спокій
Та віримо, що не залишив Бог.
Сьогодні хочем всю нашу надію
На Тебе покладати, як колись,
Дай бачення і вірне розуміння,
Щоб знов до праці з радістю взялись.

Бо це - Твій дім, бо це - Твоя є воля,
Щоб в ньому славилось Твоє Ім’я,
Це наша пристань і духовна школа,
Де Слово Боже вчили з букваря.
Не дай нам занедбати Твоє діло,
Зміцни нам руки, обнови серця,
Щоб працювати ми могли й хотіли
І віддавали краще для Христа.
Бо Ти ж нам дав усе, що необхідне,
Одежу, їжу, дім свій і питво,
І Слово істини до болю рідне,
Що живить душі і дає тепло.
Ми знаєм, що живеш Ти, Боже, в нас
А не у храмах, зроблених руками,
І що настане той чудовий час,
Коли Ти прийдеш, Господи за нами.
Та як сім’я, Твоє насліддя, діти,
Нам треба дім, куди б могли прийти,
Разом поплакати і щиро порадіти,
Тобі свої молитви принести.
Допоможи, щоб храм, який будуєм,
Став доказом Твоєї доброти,
Твоєї всемогутності і сили,
Співпраці Досконалого з людьми.

Ти дав для нас можливості широкі Та просим мудрості, що з висоти,
Ти дав, Господь, любові нам уроки Та просимо любити нас навчи.
Щоб будували правильно і вміло,
Щоб стіни дому нашого росли,
А ті перегородки, що між нами,
Нехай впадуть, як листя восени.
Нехай наш храм – як Твій маяк любові,
У темряві гріха, нещастя, зла,
Приваблює яскравим світлом новим
До себе тих, хто змучився життям,
Хто заблудився на земних дорогах,
Заплутався у сітці марноти,
Хай світло це скеровує до Бога
Усіх, хто біля нього буде йти.
Так хочеться, щоб кожний бідний грішник
Знайшов тут ліки й лікаря душі,
Відчув Твою присутність, мир і спокій,
Зумів сказати: «Господи, прости!».
Нехай у цьому домі повсякчасно
Звучить Євангелія сильна і проста,
Щоб кожен, хто почує й зрозуміє,
Її поніс у села і міста.

Не тільки по Турійському районі По цілій області, по Україні всій,
По всій землі, щоб тисячі, мільйони,
Дізнались про спасіння у Христі.
Ми просимо, щоб наші любі дітки
У нових класах вчилися добра,
Тебе любити, один одного любити
І славити Твоє Святе Ім’я.
Щоб молодь енергійна і гаряча
Була взірцем у вчинках, у словах,
На ниві Божій не була ледача,
Стояла міцно й твердо на ногах.
Щоб виросла нам гідна з них заміна,
Щоб діло Боже розвивалося й цвіло
Зміцни в любові, Боже, наші сім’ї,
Щоб в мирі й злагоді усе було.
Щоб жінка чоловікові корилась,
А чоловік дружину так любив,
Як власне тіло, і хороший приклад
Для свого сина й доньки залишив.
Нехай Твій дім наповнюють молитви,
Гарячі проповіді, свідчення з життя
Про всі, отримані благословіння,
І про усі Твої, Господь, діла.

Нехай ось тут, в Твоєму, Боже, храмі
Знайде притулок вбогий і сліпий,
Голодний, змучений, знесилений в дорозі,
Великий посадовець і простий.
Хай буде, Боже, мир тут і порядок,
Щоб ми не йшли, а бігли у цей дім,
У будній день, в неділю, чи у свято,
Щоб бути в єдності і спільності усім.
Нехай ніхто не прагне собі слави,
А всю пошану, славу, честь, хвалу
Тобі одному будем віддавати,
Бо, Ти, тут церкву зародив Свою.
Ти будував її разом із нами,
Будуєш зараз, будеш будувати.
Дай щоб не тільки словом - власними ділами
Тобі могли служити й догоджати.
Настане день - Ти прийдеш, любий Боже,
З Тобою прийде кожному заплата
За всі труди, за звершену роботу
Отримаємо кожен свою плату.
Прости за лінь, за гордість, за байдужість,
За суперечки, небажання, гнів
Дай кожному з нас, Боже, Твою мудрість,
Ради Христа, який за нас терпів.

Яви, Господь, на нас Свою Ти славу,
Всю Свою велич, милосердя і любов,
Щоб кожен, хто в цім домі побуває,
Тебе прославив і Тебе знайшов.
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