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Jedn? z najwi?kszych tragedii w tym pokoleniu – i jednym z najwi?kszych smutków Boga jest to, ?e tak wielu
chrze?cijan nie jest prawdziwie szcz??liwych! Brak zwyci?stwa w Chrystusie jest pora?aj?cy!. Wielu jest gor?cych,
a potem nagle zimnych. Jednego tygodnia s? wysoko, a nast?pnego nisko. Nie potrafi? sobie poradzi? ze
strachem. Depresja rozgniata ich jak walec parowy.
Niektóre ma??e?stwa s? gor?ce i zimne. Jednego dnia wszystko jest dobrze pomi?dzy m??em i ?on?, a
nast?pnego dnia s? po?a?owania godni. W niektóre dni nie potrafi? z sob? rozmawia?. My?l?, „Tak chyba musi
wygl?da? ma??e?stwo. Nie mo?na oczekiwa?, ?e ca?y czas b?dziesz szcz??liwy i kochany!”
Pawe? ostrzega przed chrze?cijanami, którzy potrzebuj? „Wyzwoli? si? z side? diab?a, który ich zmusza do
pe?nienia swojej woli.” (2 Tym. 2:26).To dok?adnie opisuje wielu chrze?cijan. Szatan wchodzi do ich ?ycia i
wychodzi kiedy chce! Nie maj? si?y i w?adzy, by go zatrzyma? przed drzwiami swojego serca!
Niektórzy z czytaj?cych te s?owa mogli wpa?? w sid?a diabelskie. Pawe? powiedzia?, ?e jest to dlatego, i?
post?pujecie przeciw sobie. (patrz 2 Tym. 2:26). „Przeciw sobie” znaczy, ?e nastawili?cie si?, by da? si? z?apa?.
Odrzucacie Bo?? drog? wyzwolenia i zwyci?stwa. Odrzucili?cie Jego drog? – i ustanowili?cie swoj? w?asn?.
Dlatego jeste?cie w sid?ach.
Wielu nie pozna?o zwyci?stwa w Chrystusie. A czy po to umar? Chrystus? By wychowywa? dzieci, które s? pod
wp?ywem woli diab?a? „Oddaj swoje serce Jezusowi, a swoj? wol? diab?u.” Czy takie ma by? chrze?cija?skie
?wiadectwo dla ?wiata? Nigdy!
Mo?esz zwala? brak zadowolenia na kiepskie zdrowie, niezrozumienie, na nieczu?ego wspó?ma??onka, szefa lub
przyjaciela. Mo?esz zwala? win? na kogo tylko chcesz. Ale prawda jest taka, ?e nie ma wymówki dla
chrze?cijanina, kiedy ?yje jak niewolnik diab?a! Je?eli diabe? gra na twoich uczuciach i jest coraz gorzej, a nie
lepiej; je?eli twoje problemy s? coraz wi?ksze; je?eli strach wzrasta, a rado?? znika; je?eli nap?ywa smutek – to
znaczy, ?e jeste? w niewoli wroga twojej duszy i jeste? przez niego manipulowany!
Musisz rozpozna? te zasadzki i szuka? uwolnienia. Je?eli s?u?ysz Bogu ju? wi?cej ni? kilka miesi?cy, powiniene?
wzrasta? codziennie w ?asce i poznaniu Jezusa. Twoje duchowe zwyci?stwa powinny by? s?odkie. Powiniene? by?
pewien Jego sta?ej obecno?ci.

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/9923/

Page 1 of 1

