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Szatan obróci? swój gniew na ko?ció? Jezusa Chrystusa i zarezerwowa? najgorsz? w?ciek?o?? na wierz?cych,
którzy przestrzegaj? Bo?ych przykaza? i ufaj? Mu. Diabe? wie, ?e ta walka jest jego ostatni? szans?, gdy? zosta?o
ju? niewiele czasu przed powrotem Chrystusa po jego Oblubienic?: „Gdy? zst?pi? do was diabe? pa?aj?cy wielkim
gniewem, bo wie, i? czasu ma niewiele” (Obj. 12:12).
Szatan stara si? kusi? ludzi Bo?ych, by zbuntowali si? przeciwko Bogu tak, jak on skusi? Adama i Ew?. Jak wi?c to
odnosi si? do ciebie i do mnie? Szatan nie jest zainteresowany, by zmieni? nas w degeneratów. Chce tylko, by?my
zbuntowali si? w jednej sprawie, a to da mu wystarczaj?c? pozycj?, by sobie tam uczyni? przyczó?ek. Jego
zwierzchno?ci i moce s? w pogotowiu, by da? mu informacj? o nas - one obserwuj? nasze czyny i s?ysz? nasze
rozmowy. Kiedy zobacz? s?abo?? cielesn?, kieruj? ca?y swój atak na t? s?ab? stref?.
Pawe? ostrzega, „Zewleczcie z siebie starego cz?owieka. . i odnówcie si? w duchu umys?u waszego,. . . nie
dawajcie diab?u przyst?pu” (Efezjan 4:22, 23, 27). Cena za zwyci?skie ?ycie nie jest b?ah? spraw?; to oznacza
oddanie naszego ?ycia ca?kowicie dla Bo?ego S?owa, bez ciemnych miejsc, ukrytych po??dliwo?ci i rebelii. W
S?owie Bo?ym jest moc -- przez nie on stworzy? wszystko i dalej ono daje ?ycie. Przez swoje S?owo Bóg str?ca z
tronów królów i podnosi narody, przez nie b?ogos?awi i zbawia, os?dza i niszczy.
Nie daj szatanowi ani centymetra gruntu - on tylko tyle potrzebuje, by tam za?o?y? baz? swoich si?.
Oto kilka dziedzin, na które nale?y zwraca? uwag?, by chroni? przed nieprzyjacielem:

Utrzymuj spo?eczno?? z innymi wierz?cymi (Hbr 10:25)
Nie trzymaj nieprzebaczenia do innych wierz?cych ( Mat. 6:14-15).
Odrzu? wszelk? gorycz i k?ótliwo?? (Jakub 3:14-16).
„Maj?c wi?c, bracia, ufno??, i? przez krew Jezusa mamy wst?p do ?wi?tyni, drog? now? i ?yw?, któr? otworzy? dla
nas poprzez zas?on?, to jest przez cia?o swoje” (Hbr 10:19-20). Kiedy powód? naciera i jeste? przyt?oczony,
wejd? przed Bo?y tron, gdy? Baranek uczyni? ci dost?p, przez swoj? krew.
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