
Tři bitevní pole

Francis Frangipane

Tři bitevní pole - Francis Frangipane ke
stažení PDF Podrobný pohled na tři oblasti
duchovního boje: mysl, církev a nebesa /

Pokaždé, když se na zemi opravdově projeví
Duch Božího království, dojde zcela jistě ke
konfrontaci s pevnostmi pekla. Vítězící
církev se zapojuje do boje všude tam, kde

mají zlí duchové záchytný bod nebo pevnost.
Pak brány pekel nepřemohou církev, kterou
buduje Ježíš. Tato kniha prozkoumává tři
arény duchovního boje, kterým dospívající
křesťan bude čelit: mysl, církev a nebesa.
Poskytuje základ pro vhled, porozumění a
rozeznání podstaty tohoto boje a také klíče

potřebné k vítězství. Zde jsou některé citáty z
této knihy: Vítězství začíná s Ježíšovým

jménem na rtech, ale nebude završeno, dokud
nebude přirozenost Ježíše Krista ve vašich
srdcích. Existují satanské pevnosti nad

zeměmi a společenstvími, existují pevnosti,
které ovlivňují církve a jednotlivce. Kdekoli
existuje pevnost, je to démonicky vyvolaný

vzor myšlení. Konkrétně je to „dům
vystavěný z myšlenek“, který se stal místem
přebývání satanské aktivity. Roste vaše láska
a stává se jemnější, jasnější, odvážnější a
viditelnější? Nebo se stává stále náročnější,
vypočítavější, méně zranitelnou a méně

dostupnou? To je velmi důležitá věc, protože
vaše křesťanství je právě tak skutečné, jak
skutečná je vaše láska. Výrazný pokles ve
vaší schopnosti milovat je znamením, že se
ve vás vytváří pevnost chladné lásky. Existuje

boj, velmi starý boj, mezi Elijášovým
duchem a duchem Jezábel. V této letité bitvě
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představuje Elijáš zájmy nebe: volání k
pokání a návrat k Bohu, Jezábel na druhé
straně představuje zvláštní mocnost, jejímž
cílem je bránit pokoře a ničit skutky pokání.
V této knize najdete odpovědi například na
tyto otázky: Co to jsou myšlenkové pevnosti
a jak je můžeme zbořit? Jak si udržet vřelou
lásku? Jak nezaměnit dar rozlišování za

tělesné souzení? Jak svrhnout žalobce bratří v
církvi? Jak odhalit ducha Antikrista? Jak
rozpoznat a přemoci ducha Jezábel? Jak žít

vítězným životem v realitě Božího
království?
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