
„Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire”. 1 Tesaloniceni 4: 7 

Armata Salvării a fost întotdeauna o mișcare a sfințeniei, o mișcare a oamenilor care s-au
dedicat lui Dumnezeu, pe ale căror inimi Duhul Sfânt a pus un sigiliu de foc, luminându-le
viețile, cucerind orice neadevăr, arzând orice necurăție. 

Chemarea lui Dumnezeu la sfințenie este prezentă tot timpul, pentru fiecare dintre noi.
Dumnezeu o face în noi. Și acest lucru este confirmat în 1 Tesaloniceni 5: 23-24 “Dumnezeul
păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie
păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este
credincios și va face lucrul acesta." 

Domnul ne cheamă la sfințenie pentru că El vrea să biruim nedreptatea, astfel încât să ne
apropiem de El și să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, astfel încât tu și cu mine să devenim
lumina și sarea pentru această lume, împărtășind dragostea cu oamenii, dragostea Lui. Iar
cuvintele: „Inima Domnului, Mâna omului”, să devină nu doar cuvinte, ci și motto-ul nostru în
viață, acțiunile noastre care confirmă Slava lui Dumnezeu.  

Prin urmare, vă invităm astăzi să vă alăturați nouă în rugăciune, ca Domnul să ne lumineze și să
ne binecuvânteze în slujirea Lui: „Doamne, Slavă Ție și Măreție, Sfânt și Drept, Atotputernic și
Omniprezent. Cel care a fost ridicat pe cruce și a murit pentru păcatele noastre, după ce ne-a
spălat în sângele Său. Cel care a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu. Duhul Sfânt care s-a
coborât la noi pentru a ne stabiliza, întări, condamna și călăuzi în căile sfințeniei. Te laud și Îți
mulțumesc pentru mila pe care ne-ai arătat-o și ne-ai trimis un Ajutor, ne-ai trimis Duhul Sfânt
să ne ajute. Ne rugăm ca Tu să ne luminezi, să ne întărești și să ne binecuvântezi în slujire, ca să
rămânem lumina și sarea pentru oameni. Să continuăm să fim mântuiți și să creștem în
sfințenie, Corpul nostru să crească și să se înmulțească. Doamne, binecuvântează-ne în asta și
nu ne lăsa fără mila Ta. Fii cu noi, Doamne, mereu și în toate. M-am rugat în numele lui Isus
Hristos. 

Amin. 
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