
 «Бо покликав нас Бог не на нечист�сть, але на освячення». 1 Сол. 4:7 

Арм�я Спас�ння  завжди була рухом святост�, рухом людей, як� присвятили себе Богу, на
чиїх серцях Дух Святий поставив вогненну печатку, осв�тлюючи їх життя, перемагаючи
всяку неправду, випалюючи вс�лякий бруд. 

Заклик Бога до святост� звучить � зараз кожному з нас. І Бог - в�н Сам робить це в нас. І
цьому є п�дтвердження: « А Сам Бог миру нехай освятить вас ц�лком досконало, а
непорушений дух ваш, � душа, � т�ло нехай непорочно збережен� будуть на прих�д Господа
нашого Ісуса Христа! В�рний Той, Хто вас кличе, В�н � вчинить оте!». 1 Сол. 5:23-24 

Господь закликає нас до святост� тому, що хоче, щоб ми перемагали неправду, щоб ми
наблизилися до нього � ув�йшли в Царство Боже, щоб ми з вами стали св�тлом � с�ллю для
цього св�ту, д�лячись любов'ю з людьми, Його любов'ю. І слова: «Серце - Богу, руку -
людин�», - щоб стали не просто словами, а й нашим життєвим кредо, нашими вчинками,
як� п�дтверджують Славу Господа. 

Тому, сьогодн� ми запрошуємо вас приєднатися до нас в молитв� про те, щоб Господь
освячував нас та благословляв в Служ�нн� Йому: «Господь, слава Тоб� � Велич, Святий �
Правильний, Всемогутн�й � Всюдисущий, Той, хто є Спаситель наш � Господь, Той , Хто
з�йшов на хрест � помер за наш� гр�хи, омивши нас в своїй кров�, Той, Хто воскрес � сидить
одесную Бога. Дух Святий, який з�йшов до нас для того, щоб стверджувати, зм�цнювати,
викривати � вести нас шляхами святост�. Славлю Тебе � дякую Тоб� за ту мил�сть, яку ти
проявив до нас � послав нам Пом�чника, послав нам на допомогу Духа Святого. Ми
молимося за те, щоб Ти освячував нас, зм�цнював нас та благословляв в Служ�нн�, щоб ми
залишалися св�тлом � с�ллю для людей, щоб продовжували рятуватися � зростати у
святост�, щоб наш� Корпуси росли та множилися. Благослови, Господи, нас в цьому � не
залиш без милост� своєї. Будь з нами, Господь, завжди � у всьому. Освячуй, Боже. Я
молилася в �м'я Ісуса Христа. 

Ам�нь. 
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