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Nawet je?eli jeste? zbawiony – ?yj?c pod przykryciem krwi Chrystusa i bezpieczny przez wiar? w Jego dzie?o na
krzy?u dla ciebie – mo?esz nadal mie? sta?e walki, które tocz? si? w tobie. Wrogowie twojej duszy chc? ciebie
poch?on?? i jeste? nadal zaanga?owany w walk? z szata?skimi si?ami i warowniami. Mamy uchwyci? si? mocy,
która jest dost?pna dla nas poprzez Nowe Bo?e Przymierze, ale ta si?a przychodzi jedynie przez wiar?.
Prorok Izajasz ostrzega? Izrael, ?e nie ma mo?liwo?ci zwyci?stwa dla nich, je?eli b?d? próbowali walczy? ze swoim
przeciwnikiem w swojej w?asnej sile. Izajasza 31 maluje doskona?y obraz bezradno?ci, kiedy próbujemy prowadzi?
walk? z wrogiem wed?ug naszej w?asnej zdolno?ci. Ja uwa?am, ?e ten rozdzia? jest typem i cieniem
nieskuteczno?ci naszych wysi?ków dzisiaj, ?eby pokona? po??dliwo?ci, z?e na?ogi i obci??aj?ce grzechy poprzez
poleganie na ludzkich pomys?ach i ludzkiej pomocy.
Ten rozdzia? jest równie? dla nas przyk?adem tego jak w dniach ostatecznych grzech b?dzie si? pomna?a?. Pismo
mówi, ?e spo?ecze?stwo b?dzie si? stawa?o coraz gorsze, a ko?ció? b?dzie zalewany zwiedzeniami i
demonicznymi doktrynami. Uwa?am, ?e to si? ju? dzieje na naszych oczach. Hordy demoniczne opanowuj?
wszystkie media i ka?dy rodzaj technologii, zalewaj?c nasz? kultur? zmys?owo?ci? i wszelkiego rodzaju
perwersjami.
Je?eli w?a?nie przechodzisz przez wielk? walk?, musisz pozna? s?owo, które Bóg da? Zachariaszowi: „Nie dzi?ki
mocy ani sile, ale dzi?ki Mojemu Duchowi, mówi Pan Zast?pów” (Zachariasza 4:6).
„Bo g?osem Pana [wróg] b?dzie pokonany” (Izajasza 30:31). Izajasz mówi, „Twój Pan obiecuje walczy? za ciebie.
On to sprawi, ?e Jego g?os b?dzie znany i to zmusi wszystkich waszych wrogów do ucieczki.”
Czy stawiasz czo?a wrogowi, który jest zbyt pot??ny dla ciebie w tej chwili? Je?eli tak, to pro? Boga, ?eby? umia?
od?o?y? swój miecz i zaufa? Mu, ?e b?dzie walczy? za ciebie.
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