
Ісус Навин 1: 9 «Чи ж не наказав Я тоб�: будь сильний та в�дважний? Не б�йся й не лякайся, бо
з тобою Господь, Бог тв�й, у всьому, де ти будеш ходити».  

Ц� вел�ння � об�тниця, надан� Ісусом Навином, також cтосуються кожного з нас. Ми не
знаємо, що нас чекає попереду, але ми знаємо про те, що Господь завжди з нами, що в�н нас
п�дтримує, варто т�льки звернутися � попросити, прагнучи виконувати Його волю. Тому, цей
в�рш є дорогоц�нною об�тницею того, що Господь з нами, � також є � вел�нням, щоб ми були
твердими, щоб ми були мужн�ми � не боялись. Тому, дорог� брати � сестри, в цей час ми
повинн� бути ст�йкими та непохитними. ми повинн� шукати можлив�сть в цей час служити
Господу, а не боятися. 

Тому, давайте схилимо наш� голови � кол�на � звернемося до Господа з молитвою: «Дорогий
Батько небесний, Бог неба � земл�, Слава тоб� � Велич! Ми вдячн� Тоб� за те, що Ти нас
зм�цнюєш, Ти говориш нам про те, щоб ми були ст�йкими та непохитними. Ти ведеш нас
дорогою святост� � вказуєш нам кожен день через Своє слово, Слово живе, Свою волю � як
нам д�яти. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти надав нам мудр�сть, пост�йно мати Твою волю
виконувати. Даруй нам бажання, прагнення, позбав нас в�д страху нести Твоє слово в св�т.
Слава Тоб� � Велич! » 

«Дорогий Господь, славимо Тебе, ми величаємо Твоє Ім'я, Боже, ми спод�ваємося на Твою
Благодать, ми знаємо, Боже Господи, Твоє серце, Ти завжди з нами. Ім'я Твоє, Еммануїл,
в�чно з нами. Боже Господь, саме розум�ння цього нехай зм�нює нас, робить нас см�ливими,
робить нас в�дважними, Господь, щоб ми не боялися, Господи, виконувати волю Твою, щоб
не боялися, Господь, стояти, � спов�щати про Тебе, Господь, посеред наших м�ст, посеред
наших Корпус�в, Боже, бути справжн�ми заступниками Нового Запов�ту, Боже Господь,
т�льки тому, що Ти, Господи, молишся теж за нас. Благослови нас бути г�дними
посл�довниками Тебе. Ти показав, Господь, справжню перемогу Духа. Боже, слава Тоб� �
Хвала!» 

«Дорогий Господь, слава Тоб�, Честь � Велич. Дякую Тоб� за те, що Ти в�дкриваєш нам Свою
мудр�сть, дякую Тоб� за те, що Ти даєш нам дари � таланти. Ми просимо Тебе, Боже, зараз,
щоб Ти показав вс�й наш�й Церкв� Арм�ї Спас�ння, як ми можемо служити людям, Боже, щоб
Ти показав, що ми можемо ще зробити, щоб пролити Твоє св�тло в св�т, Боже. Прошу Тебе,
Боже, щоб Ти в�дкривався нам по-особливому � показував, що ми можемо зробити для того,
щоб Ти прославився в цьому св�т�, просимо Тебе, щоб Ти благословляв всю нашу Церкву,
щоб Ти благословляв кожного, хто приходить до нас, Боже . І просимо Тебе, щоб Ти
благословляв вс�х, хто бажає Тебе � хоче перебувати поруч з Тобою, Боже». Ам�нь. 
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