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Trimite-ne experienţa ta, descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care 
o ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor într-un caz pentru rugăciunile celorlalţi la adresa 

divinavindecare@gmail.com, iar noi le vom publica pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie. 

 

O luptă reală 
 
Ieri o prietenă apropiată trebuia să ia o decizie hotărâtoare pentru viaţa 

ei. Distanţa care ne desparte este mai mare de 1500 km. Am stabilit 
împreună să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să-i descopere care era planul 
Său în ceea ce o priveşte. 

Imediat după ce conversaţia noastră a luat sfârşit, am mers prin 
rugăciune la Tatăl nostru şi am început să-L rog să-i deschidă ochii 
prietenei mele pentru ca să poată vedea Calea. După ce un timp am tot 
repetat această rugăminte, Domnul m-a întrebat: 

„De ce crezi că trebuie să Mă rogi de atâtea ori acest lucru? Ştii că este 
dorinţa inimii Mele aceea ca copilul Meu să nu fie înşelat.” 

Atunci m-am liniştit, dar am continuat să mă rog, ştiind cu certitudine că 
Satan se lupta cu ea pentru a-i distrage atenţia de la Dumnezeu. Am ştiut că 
în această direcţie trebuia să-mi îndrept eforturile în rugăciune. M-am rugat 
până când am avut certitudinea că biruinţa a fost câştigată. 

În urmă cu câteva ore am discutat din nou cu prietena mea; ea mi-a spus: 
„Ştii, chiar după ce am terminat convorbirea şi am început să mă rog, am 

fost parcă asaltată de tot felul de duhuri demonice. Parcă camera în care mă 
găseam era plină numai cu fiinţe îmbrăcate în negru care-mi şopteau tot 
felul de lucruri înspăimântătoare. Apoi, încetul cu încetul au dispărut, eu m-
am liniştit şi am putut vorbi cu Tatăl meu.” 

Atunci mi-am amintit că „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 6:12). 

Aceasta este ultima mea experienţă prin care doresc să încurajez pe toţi 
cei care citesc aceste rânduri să ia cu asalt fortăreţele duşmanului, să nu-L 
lase „pe Satan să aibă un câştig de la noi; căci nu suntem în neştiinţă 
despre planurile lui” (2 Corinteni 2:11), ştiind că Isus ne-a dat „putere … 
peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.” (Luca 
10:19). 
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