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Ilu chrze?cijan nazywa siebie wojownikami, ale nigdy nie byli do?wiadczeni i wytrenowani? S?yszymy o wielu
bojownikach modlitwy w narodzie. Jednak smutna prawda jest taka, ?e wi?kszo?? z nich nigdy nie by?a
wy?wiczona -- nie s? gotowi do walki. Wielu wierz?cych nie zgadza si? walczy? z diab?em lub jego królestwem.
Kiedy Bóg znajduje wierz?cego z pragnieniem jego b?ogos?awie?stwa, stawia go w ringu, by nauczy? si? walczy?.
Pan b?dzie potrzebowa? dobrze wyszkolonych wojowników, którzy b?d? zwyci??a? wszelkie moce piek?a w
ostatniej godzinie walki.
Teraz Bóg wykonuje szybk? prac? w swojej resztce -- nazywa si? to szkoleniem kryzysowym. Ci wyszkoleni ?wi?ci
w takich próbach staj? si? dowódcami tej armii czasów ostatecznych. Bóg wk?ada w nich Ducha ?wi?tego i tworzy
wojowników, którzy s? wypróbowani i do?wiadczeni, poniewa? zmagali si? z Bogiem, jak Jakub (patrz 1 Moj?.
32:24-32).
Taki rodzaj treningu wymaga dyscypliny fizycznej i duchowej. Jakub zaanga?owa? swoje ca?e cia?o w walk?,
wszystkie swoje ludzkie mo?liwo?ci. Wezbra? w nim duch walki. Pismo mówi, ?e „Walcz?c z anio?em zwyci??y?”
(Ozeasz 12:5). Ten werset ma wielkie znaczenie dla wszystkich, którzy chc? walczy? w modlitwie. Mówi, ?e Jakub
walczy? i wygra? walk?. Je?eli masz zwyci??y? w dniach ostatecznych, b?dziesz musia? w?o?y? w to ca?? swoj?
si??.
„B?d?cie trze?wi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabe?, chodzi woko?o jak lew rycz?cy, szukaj?c kogo by
poch?on??. Przeciwstawcie mu si?” (1 Piotra 5:8-9).
Wielu chrze?cijan oczekuje, ?e Bóg jako? zbawi ich rodzin?, naprawi relacje, uczyni cud, ale bez kosztów z ich
strony. Oni chc? tylko odpoczywa? w swoim fotelu bujanym i „wierzy? Bogu o wszystko.” Ale ta sprawa usilnej
modlitwy -- „prze?amanie si?” przed Bogiem, otrzymanie odpowiedzi i ogl?danie rezultatów - to b?dzie twoje cia?o
co? kosztowa?.
Bóg chce, by? uchwyci? si? Jego, gdy? On ci? kocha. On chce, by? otrzyma? wszystkie jego b?ogos?awie?stwa.
Powsta? w wierze i uchwy? si? Jego obietnic. Stój i walcz. Masz jego moc, wi?c u?yj jej!
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