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Ksi?ga Objawienia mówi nam, ?e w dniach ostatecznych szatan powstanie z gniewem i b?dzie walczy? „z
resztk?.” T? resztk? jest oczywi?cie Cia?o Chrystusa, sk?adaj?c si? ze wszystkich „którzy zachowuj? przykazania
Bo?e i maj? ?wiadectwo Jezusa Chrystusa (Objawienie 12:17).
W ko?ciele Jezusa Chrystusa cz?sto mówimy o duchowej walce; wojna, która jest opisana w Objawieniu jest to
ogólno?wiatowy atak jaki szatan przypu?ci? na Cia?o Chrystusa: „I dozwolono mu walczy? z ?wi?tymi” (13:7).
Ka?dy wierz?cy jest na li?cie wielkiej armii Pana i szatan prowadzi swoj? demoniczn? wojn? z t? armi?. Aposto?
Pawe? powiada, ?e na ka?dym polu walki, nie walczymy z cia?em. Gdy? nasza bro? i nasza walka nie s? cielesne”
(2 Kor. 10:3-4).
Jest wiele „stref wojennych” na naszej planecie. W Ameryce wojna szatana przeciwko ko?cio?owi jest to
ustawiczne zalewanie zmys?owo?ci? i materializmem. Jego broni? w tej walce jest mi?o?? pieni?dzy i uzale?nienie
od przyjemno?ci. Ale jest te? inne pole bitwy w tej wojnie: prywatna wojna indywidualnych dzieci Bo?ych.
Ka?dy wierz?cy na ziemi stawia czo?a swojej prywatnej wojnie. Biblia mówi, „Wszystkie rzeczy maj? swój czas i
swój cel pod niebem. . . jest czas wojny i czas pokoju. Ja dzi?kuj? Bogu za takie okresy w ?yciu, kiedy tryska
rado??. Kiedy przychodzi twój czas wojny, mo?e to obejmowa? zmagania, które znasz tylko ty i Bóg.
Wszyscy znamy histori? króla Dawida, sprawiedliwego cz?owieka, który wiernie s?u?y? Bogu, a jednak popad? w
grzech cudzo?óstwa. Dawid pokutowa? z gorzkimi ?zami i wo?a? do Boga w rozpaczy; mo?esz przeczyta? jego
wyznanie w Psalmie 38, a szczególnie w Psalmie 69. On si? przekona?, ?e Bo?a ?aska jest naprawd?
wystarczaj?ca i powiedzia?, „On to sprawia, ?e cichn? wojny” (Psalm 46:9).
W ka?dym prywatnym konflikcie z jakim si? spotykasz, kieruj swoje oczy i my?li na to: Bo?e mi?osierdzie i
dobrotliwo?? nigdy nie zawodz?.
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