
”Am auzit glasul Domnului întrebând: ”Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?” Eu am
răspuns: ”Iată-mă, trimite-mă!” Isaia 6: 8 

Fiecare dintre noi avem astăzi această chemare. Domnul ne spune fiecăruia dintre noi: „Cine ești? Ce
ești tu? Unde te duci? Ești gata de plecare? Ești gata să Mă urmezi? Ești gata să te dedici pe tine, viața
ta, pentru slujirea Lui? Iată-mă. Trimite-mă. 

“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 1:9 

Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru cuvintele Tale atât de minunate. Aceste cuvinte sunt
Chemarea pentru noi, poporul Tău, copiii Tăi, astfel încât să avem încredere în Tine în toate, să
umblăm cu credință prin viață, pe calea Ta, pe care ne-ai arătat-o   și ne-ai dat Lumina lui Iisus Hristos,
care ne conduce . Credem că numai El ne salvează, ne ajută să umblăm în această lume, să trăim în
bucurie și dificultăți. Ne ajuti mereu, Doamne. Te lăudăm și Îți mulțumim că ne-ai umplut cu Duhul
Sfânt, ne-ai dat abilitatea și ne-ai deschis buzele să vorbim și Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci
pentru noi. Fie ca toată Slava să fie a lui Dumnezeu, numai Ție Dumnezeule, Cel Preaînalt Dumnezeu,
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin 

Doamne Dumnezeule, trimite-mi putere, dă-mi curaj, dă-mi credincioșia Ta, ca să fiu la fel ca Tine, în
sfințenia Ta. Te rog, Doamne, să nu mă părăsești, să mă conduci cu mâna Ta. Te voi urma, te voi iubi.
Amin. 

Doamne Dumnezeule, cererile noastre, nevoile noastre, sunt pentru Tine. Ne chemi să fim fermi și
curajoși. Ne chemi să avem încredere în Tine, nu să privim înapoi, ci să mergem înainte și numai
înainte. Tu ești steaua noastră călăuzitoare, Dumnezeule. 

Ne dai lumina adevărată, ne arăți adevărata noastră direcție. Te rog, Dumnezeule, pe această cale a
vieții, întărește-ne ca slujitori, ca și copiii tăi, întărește-ne ca Biserică, Doamne. Întărește toate
Bisericile Armatei Salvării din întreaga lume. Și aceste Biserici să poarte Lumina Ta, Bucuria Ta,
Cuvântul Tău, Doamne. Și toate pentru tine - Laudă și Măreție. În Numele Tău, Iisuse, mă rog. Amin. 
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