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Dragi prietene,
„Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să
puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi
sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului
acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” Efeseni 6:10-12
În timp ce scriu această scrisoare pentru voi, ascult un cântec și Îi cer lui Dumnezeu mai mult
din prezența Lui în viața mea astăzi. Cântecul îmi atinge inima și rugându-mă pentru surorile
noastre din centrul și vestul Africii, îmi dau seama că avem nevoie de mai mult din prezența și
puterea lui Dumnezeu în viața noastră când ne angajăm într-o bătălie spirituală.
În fiecare zi se întâmplă în jurul nostru lucruri pe care nu le putem vedea, dar care sunt foarte
reale pe tărâm spiritual. Mă refer la ce spune Pavel în versetele de mai sus din Efeseni. Suntem
în mijlocul unei bătălii spirituale.
Luna aceasta când ne adunăm să ne rugăm, haideți să ne îmbrăcăm cu armura lui Dumnezeu, ca
să putem rezista uneltirilor diavolului. Pentru creștini, viața este o luptă spirituală. Este un
dușman care lucrează în lume și care nu vrea să trăim pentru Isus. Există un dușman care nu
vrea să ne rugăm pentru surorile noastre din toată lumea. Dar Isus a venit să nimicească
puterile întunericului și puterea din noi este mai mare decât orice putere din lume (1 Ioan 4:4).
Așadar, să ne înălțăm glasurile, dragi prietene, să rămânem tari în credință, fiind încrezătoare că
rugăciunile noastre sunt ascultate de atotputernicul Dumnezeu al Universului.
Să ne rugăm în această lună prin puterea cea mare a lui Dumnezeu. El este „adăpostul și
sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi” (Psalmul 46:1).
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