
“Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: ”Întărește-te și îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta și nu
te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” .” Iosua 1:9. 

Această poruncă și promisiune dată de Iosua sunt valabile și pentru noi. Nu știm ce ne așteaptă în
față, dar știm că Domnul este întotdeauna alături de noi, că El ne susține. Trebuie doar să ne
întoarcem și să cerem, străduindu-ne să facem voia Lui. Prin urmare, acest verset este o promisiune
prețioasă că Domnul este cu noi și este, de asemenea, porunca noastră să rămânem puternici, să
fim curajoși și să nu ne temem. Prin urmare, dragi frați și surori, în acest moment trebuie să fim
fermi și de neclintit. Ar trebui să căutăm în acest moment o oportunitate de a sluji Domnului și să
nu ne temem. 

De aceea, să ne plecăm capul și să stăm în genunchi pentru a ne întoarce la Domnul în rugăciune:
„Dragă Tată ceresc, Dumnezeul cerului și al pământului, Slavă Ție și Măreție! Îți suntem
recunoscători că ne-ai întărit, ne spui că ar trebui să fim fermi și de neclintit. Ne conduci pe calea
sfințeniei și ne arăți în fiecare zi prin Cuvântul Tău, Cuvântul plin de viață, voința Ta și cum ar trebui
să acționăm. Doamne, Te rugăm să ne dai înțelepciune pentru a-ți completa voința în mod
constant. Dă-ne dorință, râvnă, elimină frica noastră de a duce Cuvântul Tău în lume. Slavă ție și
Măreție! " 

„Dragă Dumnezeule, Te lăudăm, îți preamărim numele, Doamne, ne încredem în Harul Tău, știm
inima Ta, dragă Dumnezeule. Ești întotdeauna alături de noi. Numele Tău, Emmanuel, este pentru
totdeauna cu noi. Doamne Dumnezeule, înțelegerea acestui lucru ne transformă, ne face curajoși.
Ne face curajoși, Doamne, ca să nu ne fie frică, Doamne, să facem voia Ta, ca ei să nu se teamă,
Doamne, să stea și să proclame despre Tine, Doamne, în mijlocul orașelor noastre, în mijlocul
Corpului nostru, Doamne, ca să fii adevărat mijlocitor al Noului Testament, Doamne Dumnezeule,
numai pentru că și Tu, Doamne, te rogi și pentru noi. Binecuvântează-ne pentru a fi urmași vrednici
ai Tăi. Ai arătat, Doamne, adevărata victorie în Duh. 

Dumnezeule, Slavă Ție și laudă! 

“Dragă Dumnezeule, Slavă Ție, Onoare și Măreție. Mulțumim că ne-ai dezvăluit înțelepciunea Ta, îți
mulțumim că ne-ai oferit daruri și talente. Te rugăm, Doamne, arată întregii noastre Biserici din
Armata Salvării, cum putem sluji oamenilor, Doamne, arată-ne ce putem face în continuare pentru a
străluci lumina Ta în lume, Doamne. Te rog, Doamne, să Te deschizi către noi într-un mod special și
să arăți ce putem face pentru ca Tu să fii slăvit în această lume, te rugăm să binecuvântezi întreaga
noastră Biserică, să binecuvântezi pe toți cei care vin la noi , Doamne ... Și Te rugăm să Îi
binecuvântezi pe absolut toți cei care Te doresc și vor să fie lângă Tine, Doamne. " Amin.
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