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Cartea Apocalipsei ne spune c? în zilele din urm? Satana se va ridica mânios ?i va face r?zboi "cu r?m??i?a".
Aceast? r?m??i??, desigur, este trupul lui Hristos, alc?tuit din to?i "care p?zesc poruncile lui Dumnezeu ?i au
m?rturia lui Isus Hristos" (Apocalipsa 12:17).
Noi, în biserica lui Hristos, vorbim despre lupta spiritual?; r?zboiul descris în Apocalipsa este un atac la nivel
mondial pe care Satan l-a lansat împotriva Trupului lui Hristos: "I s-a dat s? fac? r?zboi cu sfin?ii" (13:7).
Fiecare credincios este înrolat în marea armat? a Domnului, iar Satana conduce r?zboiul s?u demonic împotriva
acestei armate. Apostolul Pavel afirm? c? în fiecare lupt? "noi nu ne lupt?m c?l?uzi?i de firea p?mânteasc?. C?ci
armele cu care ne lupt?m noi nu sunt supuse firii p?mânte?ti, ci sunt puternice, înt?rite de Dumnezeu ca s? surpe
înt?riturile." (2 Corinteni 10: 3-4).
Exist? multe "zone de r?zboi" în întreaga lume. În America, r?zboiul lui Satan împotriva bisericii se afl? prin
inunda?iile continue ale senzualit??ii ?i materialismului. Armele sale în acest r?zboi sunt dragostea de bani ?i
dependen?a de pl?cere. Dar exist? un alt câmp de lupt? în acest r?zboi: r?zboiul privat al copiilor ai lui Dumnezeu
în mod individual.
Fiecare credincios pe p?mânt se confrunt? cu r?zboiul lui în mod personal. Biblia afirm?: " Toate î?i au vremea lor,
?i fiecare lucru de sub ceruri î?i are ceasul lui... r?zboiul î?i are vremea lui, ?i pacea î?i are vremea ei." (Eclesiastul
3: 1, 8). În acest moment este posibil s? v? bucura?i de o perioad? de pace. Îi mul?umesc lui Dumnezeu pentru
astfel de perioade în via??, când izvor??te bucurie. Când vine vremea r?zboiului, aceasta poate implica lupte
cunoscute numai între voi ?i Dumnezeu.
Suntem cu to?ii familiariza?i cu povestea regelui David, un om neprih?nit care a slujit pe Dumnezeu cu
credincio?ie, dar a c?zut în p?catul adulterului. David s-a poc?it cu lacrimi amare ?i a strigat la Dumnezeu în
nelini?te; pute?i citi m?rturisirea sa în Psalmul 38 ?i mai ales în Psalmul 69. El a descoperit c? harul lui Dumnezeu
a fost cu adev?rat suficient ?i a spus: "El a pus cap?t r?zboaielor." (Psalmul 46: 9).
În orice conflict privat cu care v? confrunta?i, p?stra?i-v? ochii ?i gândurile voastre fixate asupra acestui lucru: mila
lui Dumnezeu ?i dragostea Lui nu vor pieri niciodat?.
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