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Pe lume sunt oamenii pentru care Dumnezeu nu este doar o entitate abstractă, ci ceva viu, palpabil
care îi ajută și îi protejează. Ei Îl folosesc pe Dumnezeu în propria lor protecție. Cum pot niște
oameni simpli, care nu aparțin niciunui cult, să răzbată în viață și să-l folosească pe Dumnezeu
pentru propria lor protecție, primindu-L în inima lor?
Dar să vedem esența acestui articol. Ei știu că Cel Rău acționează zi și noapte pentru pierderea
omului. Căile de atac ale diavolului asupra omului sunt practic nelimitate. Nu știi când poate ți se va
întâmpla ceva rău. Cum se întâmplă. Atunci poți face ceva magnific. Neștiind când te poate lovi cel
rău poți să atragi pronia divină punând ziua în mâna Domnului. Punând dimineața fiecare zi în mâna
Domnului, iar seara mulțumindu-i că te-a apărat.
O rugăciune specifică este: „Doamne Dumnezeule, pun ziua de azi în mâna Ta. Ocrotește-mă Tu și
ocrotește și soția mea și copiii mei. Apără-i Tu cu slava Ta și cu puterea Ta. Trimite îngerii Tăi să ne
apere atât pe mine cât și pe soția mea și pe copiii mei. Ție îți încredințez sufletul. Îți mulțumesc”.
Seara se spune: „Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că m-ai apărat azi cu puterea ta cerească.
Numele Tău sfânt fie binecuvântat în veac. Amin”. În momentul în care omul își pune ziua în mâna
Domnului, Acesta trimite îngerii Săi să-l protejeze. Astfel nimic nu poate să-l distrugă sau să-i facă
rău. Așadar, punându-vă ziua în mâna Domnului voi vă asigurați protecția Creatorului pentru ziua
respectivă din viața voastră. Nimic nu vă va putea vătăma deoarece îngerii Tatălui vă apără. Ei sunt
trimiși de Tatăl la rugămintea voastră sau a celor dragi care se roagă pentru voi. Orice înger vă va
spune în vis: roagă-te doar Tatălui.
Puneți-vă fiecare zi în mâna Domnului urmând acel model sau construindu-vă altele după propria
voință.
Trebuie să credeți și să vă zdrobiți orgoliul. Să recunoașteți că voi nu puteți rezolva o problemă. Că
Tatăl vă protejează. Că aveți nevoie de Tatăl.
Protejați-vă viața, familia, copiii punându-vă ziua în mâna Domnului.
El trimite îngerii Săi să vă apere de tot răul și de ispitele celui rău.
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