
Trecem prin vremuri grele și încercări dificile. Anul trecut a fost foarte dificil din cauza
coronavirusului, mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă, iar 3 luni din acest an sunt, de
asemenea, dificile, iar oamenii au îndoieli cu privire la ce urmează. 

Comunicarea și contactele noastre cu rudele și prietenii au fost limitate. Dar trebuie să
înțelegem că lupta noastră creștină nu este împotriva oamenilor reali, ci așa cum spune
Scriptura: 

„Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui
Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat
împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile
cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și
să rămâneți în picioaredupă ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, având mijlocul încins cu
adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei
păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile
arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului. Faceți în toată vremea, prin
Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru
toți sfinții. "Efeseni 6: 10-18. Amin. 

Lupta noastră împotriva duhurilor răului, în ceruri. Să ne rugăm: „Slavă și laudă Ție, Marele
nostru Domn. Tu ești un Dumnezeu puternic, toată Cinstea pentru tine, toată Slava și toată
Lauda. Mulțumesc, Doamne, pentru faptul că ne putem întoarce la Tine cu tot ce este în viața
noastră: cu bucurii, cu întristări și să-ți spunem ce este în viața noastră, ce este în inimile
noastre. Acum, Doamne, cerem umplerea cu Duhul Sfânt și întărirea noastră, pentru
înțelepciune. 

Dați de înțeles creștinilor din întreaga lume și bisericilor creștine, că participăm la lupta
spirituală împotriva spiritelor răului, iar arma noastră principală este Credința noastră, în care
suntem întăriți, Mântuirea pe care o păstrăm, faptele bune pe care le facem, dorim să
propovăduim Evanghelia și să vorbim lumii întregi despre Mesajul Tău, Doamne, despre ceea
ce ne-ai dat. Și Arma noastră este Rugăciunea. Ne rugăm ca vei birui, Doamne, și că toate
certurile din lume vor fi rezolvate, datorită ție și Gloriei Tale. 

Amin. 
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