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Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: 
„Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? 
Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, 
Căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine 

În tot ce vei face.” 

 
Tată din ceruri, eu îți mulțumesc pentru aceasta zi. Pentru acestea clipe în rugăciune, cu care îți
doresc să-ți mulțumesc. Și îți mulțumesc că permanent ești lângă mine – Tu ai spus că
niuciodată nu vei mă părăsi Doamne și Tu ești Dumnezeul nostru prin care totdeauna ne chemi
la rugăciune Tată. 

Îți mulțumesc Doamne de Cuvântul Tău. Care spune că e ferice de acel care se încrede în Tine.
Și noi ne încredem Domane în Cuvântul Tău care spune că Tu vei veni într-o zi și vei lua acest
popor în Împărăția Ta. Este bucuria noastră, și este nădejdea noastră. Dă-ne putere, dă-ni
înțelemciune și întărește-ne credința ca să stăm până la capăt și să fim biruitori cu Domnul
nostru Isus Hristos. Amin. 

Doamne! Fii binecuvântat, te rog să mă întărești. Sunt gata să fac voia Ta, să merg după cum
voiești Tu. Sunt gata căci Tu îmi ești Ajutorul, Izbăvitorul, Ocrotitorul. Să pătrundă Cuvântul Tău,
în toate inimile – mă rog pentru aceasta. Ca lucrarea pe care trebuie s-o facem să nu ne oprim,
dar să mergem. Chiar dacă avem căderi, Tu ne întărești, și ne spriginești. Sunt gata! Fiți gata! În
orice lucrare mă rog, în numele Tatălui, a Fiului, și al Sfântului Duh – Amin.  

Doamne îți mulțumesc pentru Cuvântul Tău! Tu ești cel care ne întărești, cel care ne iubești, cel
care ne conduci. Ajută-ne ca și pe Iosua, să fim gata pentru lucrarea Ta! Gata să îndeplenim
voia Ta! Gata azi, mâne și oricând – Amin.  

Fii gata! 
Gata oricând! 
Fii gata! 
Gata oricând! 
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