
Dragi frați și surori, Corpul Armatei Salvării din Lviv vă întâmpină. Astăzi, meditația noastră de
rugăciune se bazează pe cartea lui Iosua. 

Moise a murit - conducătorul Israelului. Acum toată povara responsabilității pentru soarta
poporului lui Dumnezeu cade pe umerii lui Iosua. El are nevoie de sprijin și putere de la
Domnul. În acel moment, Iosua îl aude pe Domnul vorbindu-i: 

“Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu
te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire
poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și
îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise;
nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. cartea
aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot
ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.
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: 5-9. 

Timpul trece, iar acum Ierihonul a fost cucerit, popoarele păgâne au fost cucerite. În capitolul
24 al cărții lui Iosua, Iosua se adresează poporului israelit, spunând - acum alegeți pe cine doriți
să slujiți, alegeți acum. 

Rugăciunea noastră de astăzi este pentru cei care aud chemarea Domnului să slujească și acum
au nevoie de sprijin și întărire: 

“Dragă Dumnezeule, ne rugăm ca obstacolele pe care ni le creează această lume să nu ne
înspăimânte sau să ne tulbure. Ca să fim stabili în Cuvântul Tău, să chemăm și să purtăm
lumina Ta, a adevărului, către toate națiunile. În Numele lui Isus Hristos." 
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