
Льв�вський корпус Арм�ї Спас�ння в�тає Вас, дорог� брати � сестри. Сьогодн� наше
молитовне розм�рковування засноване на книз� Ісуса Навина. 

Помер Мойсей - вождь Ізраїлю. Тепер весь тягар в�дпов�дальност� за долю народу Божого
лягає на плеч� Ісуса Навина. В�н потребує п�дтримки � зм�цнення в�д Господа. У цей момент
Ісус Навин чує звернення Господа до нього: 

« Не встоїть н�хто перед тобою по вс� дн� життя твого. Як був Я з Мойсеєм, так буду з тобою,
не залишу тебе й не покину тебе. Будь сильний та в�дважний, бо ти зробиш, що народ цей
посяде той Край, що Я присягнув був їхн�м батькам дати їм. Т�льки будь дуже сильний та
в�дважний, щоб додержувати чинити за вс�м тим Законом, що наказав був тоб� Мойсей,
М�й раб, не в�дхилишся в�д нього н� праворуч, н� л�воруч, щоб щастило тоб� в усьому, де ти
будеш ходити.  Нехай книга цього Закону не в�д�йде в�д твоїх уст, але будеш роздумувати
про неї вдень та вноч�, щоб додержувати чинити все, що написано в н�й, бо тод� зробиш
щасливими дороги свої, � тод� буде щастити тоб�.  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». Ісус Навин 1:5-10. 

Проходить час, � ось вже завойований Єрихон, п�дкорен� язичницьк� народи. У 24 Глав�
Книги Ісуса Навина Ісус Навин звертається до �зраїльського народу, кажучи - нин�
вибер�ть, кому ви бажаєте служити, нин� вибер�ть. 

І сьогодн� наша Молитва про тих, хто чує заклик Господа служити, � зараз вони
потребують п�дтримки � зм�цнення: 

«Дорогий Господь, ми молимося про те, щоб н�як� перешкоди, як� нам створює цей св�т,
що не лякали � не бентежили нас. Щоб ми були затверджен� в Слов� Твоєму � в покликанн� �
несли Твоє св�тло �стини для  вс�х народ�в. В Ім'я Ісуса Христа». 

Ам�нь. 
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