
«І почув я голос Господа, що говорив: Кого Я пошлю, � хто п�де для Нас? А я в�дказав: Ось я,
пошли Ти мене». Ісаї 6:8 
 
Сьогодн� кожен з нас має цей Заклик. Кожному з нас Господь говорить: «Хто ви? Що ви?
Куди ви? Чи готов� ви йти? Чи готов� ви сл�дувати? Чи готов� ви присвятити себе, своє
життя Служ�нню Йому? Ось я. Пошли мене. 

«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 1:9. 

Боже, це чудов� слова. Слова Заклику до нас, до людей Твоїх, до д�тей Твоїх, щоб ми у
всьому Тоб� дов�ряли, щоб ми з в�рою йшли по життю, по Твоєму шляху, який Ти нам
вказав � дав нам Св�тло Ісуса Христа, який нас веде. І ми в�римо, що т�льки В�н рятує нас,
допомагає нам йти в цьому св�т�, жити в радост� � труднощах. Ти допомагаєш завжди,
Господи. Ми славимо Тебе � дякуємо, що наповнюєш нас Духом Святим, даючи �
в�дкриваючи нашим устам вм�ння говорити � дякувати Тоб� за все, що Ти для нас робиш.
Нехай вся Слава Богу. Т�льки Тоб�, Всевишн�й Боже, Отець, Син � Дух Святий. Ам�нь. 

Господи, пошли мен� сили, дай мен� мужн�сть, дай мен� в�рност� Твоєї, щоб я була, такою ж
як Ти, в святост� Твоїй. Прошу Тебе, Господи, не залишай мене, веди мене Своєю рукою,
буду сл�дувати за Тобою, буду любити Тебе. Ам�нь. 

Господь, наш� прохання, наш� потреби - Тоб�. Ти кличеш нас бути твердими � мужн�ми. Ти
кличеш нас дов�ряти Тоб�, не оглядатися назад, а рухатися вперед � т�льки вперед. Бо Ти є
наш дороговказ, Господь. 

 Ти даєш нам �стинне св�тло, Ти вказуєш нам �стинний напрямок. Я прошу Тебе, Господи,
на цьому життєвому шляху зм�цни нас, як Служител�в, як Своїх д�тей, зм�цни нас, як
Церкву, Господи. Зм�цни вс� Церкви Арм�ї Спас�ння в усьому св�т�. І нехай ц� Церкви несуть
Твоє Св�тло, Твою Рад�сть, Твоє Слово, Господь. І за все Тоб� - Хвала � Велич. В Ім'я Твоє,
Ісус, прошу. Ам�нь. 
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