
Astăzi, ne unim într-o Rugăciune comună pe întreg Teritoriul, pentru putere și curaj. În acest
moment dificil pentru întreaga lume, noi, Corpul Edinet, vă invităm să ne fiți alături astăzi
pentru a ne închina Creatorului nostru în Rugăciune, pentru că aducem bucurie Domnului
nostru prin slăvire și închinare. Așa primim încurajări și întăriri: 

“Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu”. Luke
1: 46-47 

”...pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt, și
îndurarea Lui se intinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.” Luke 1: 49-50. 
“Tu ești Ajutorul și Izbăvitorul meu: Doamne, nu zăbovi”. Psalmul 70:5b  

“Și eu voi nădăjdui pururea, Te voi lăuda tot mai mult”. Psalmul 71:14. 
Doamne, Tu ești refugiul și Tu ești puterea noastră. 
“Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru” Psalmul 46:1a. 

Ne întoarcem la Tine astăzi în Rugăciune în Numele lui Iisus Hristos, Doamne. Ne unim în
Putere și Duh, astfel încât să binecuvântezi pe fiecare Slujitor, pe fiecare Ofițer, pe fiecare
Soldat și Ofițer, Doamne, pe enoriașii Corpului nostru, astfel încât să simțim prezența Ta în
viața noastră, Doamne. Te lăudăm, pentru că numai Tu, Doamne, ești demn de lauda și
închinarea noastră, căci Cuvântul Tău ne-a fost dat pentru puterea noastră și citim: 

“Domnul împărățește: popoarele tremură; El șade pe heruvimi: pământul se clatină. Domnul
este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele. Să laude oamenii Numele Tău cel mare și
înfricoșat, căci este sfânt! Sp laude oamenii tăria Împăratului, căci iubește dreptatea! Tu
întărești dreptatea, Tu faci dreptate și judecată în Iacov. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru
și închinați-vă înaintea așternutului picioarelor Lui, căci este sfânt!” Psalmul 99: 1-5 

Noi continuăm, dragă Tată, să cerem mila Ta astăzi, pentru ca Tu să continui lucrarea ta prin
Duhul Sfânt în fiecare dintre noi, în fiecare inimă care se deschide către Iubirea Ta, Doamne,
pentru ca Tu să ne umpli, să ne întărești și să ne ajuți să fim renăscuți, dacă unul dintre noi s-a
descurajat, astfel încât, în acest moment dificil, Doamne, să simțim cu adevărat în viața
fiecăruia dintre noi, în viața Corpului nostru, că suntem una în Corpul Tău, plini de inspirație.
Speranța noastră, Doamne, este numai în Tine. 
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Te rugăm să ne ridici în continuare, întărindu-ne, dându-ne speranță, deoarece numai cu Tine,
Doamne, putem face totul. Scriptura spune: „...nu te teme, căci Eu sunt cu tine;” Isaia 41:10. 

Ești alături de noi, Doamne, în fiecare zi, în fiecare oră și Îți suntem recunoscători pentru
prezența Ta, pentru mila Ta, Doamne, care ne umple, și pe care o simțim zilnic și în fiecare oră. 

Dumnezeule Sfânt, Slavă și laudă, Ție Doamne! Ești Ziua Recunostintei pentru noi, suntem
recunoscători pentru faptul că mila ta nu a secat. Tu, ca Tată iubitor, întinzi mâna Ta către noi,
Doamne, către cei care au căzut spiritual, dar Tu ești Protecția noastră, Tu ești Acoperișul
nostru, Tu ești Puterea noastră, Doamne. Îți cerem binecuvântările, deoarece doar Tu poți să ne
permiți reînnoirea în Duhul Tău, credința lui Hristos să locuiască în inimile noastre, astfel încât
noi, înrădăcinați, confirmați în dragoste, să putem înțelege cu toți Sfinții că latitudinea,
longitudinea, adâncimea și înălțimea sunt înțelese a nu fi superioare Dragostei Tale, Doamne. 

Te rugăm să să ne umpli de toată plinătatea Ta, să umblăm pe căile Tale, să împlinim Poruncile
Tale, Doamne. Pentru ca cât mai mulți oameni posibil în acest moment, să dobândească esența
Iubirii Tale, Doamne, și Sprijinul că, cu Tine, Doamne, putem face tot ceea ce este sub controlul
nostru. Doamne, cu Tine putem învinge orice obstacole, orice frici și toate îndoielile, Doamne. 

Fie ca Mila Ta să fie cu noi, în noi și în jurul nostru, și cerem toate acestea în Numele lui Isus
Hristos, Tatăl nostru Iubitor, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. 


