
PORAŻKA SZATANA

Największa bitwa jaka kiedykolwiek miała miejsce na ziemi nie jest opisana w żadnym podręczniku
do historii. Wtedy przez swoją śmierć na krzyżu Golgoty, Jezus pokonał szatana - księcia tego świata.
Dlatego List do Hebrajczyków 2:14-15 jest fragmentem, którego nigdy nie powinniśmy zapominać.
Jestem pewien, że szatan nie chce, abyś pamiętał o tym wersecie, bo nikt nie lubi słuchać o swoich
porażkach i niepowodzeniach, i szatan nie jest tutaj wyjątkiem. Ten werset mówi: „Skoro zaś dzieci
mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego,
który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku
przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli”.

Gdy Jezus umarł na krzyżu, to pozbawił diabła mocy, aby na zawsze uwolnić odrodzonych ludzi od
mocy szatana i lęku przed śmiercią, przez który szatan przez całe nasze życie trzymał nas w niewoli.
Jest wiele rodzajów lęków z którymi zmagają się ludzie tego świata - lęk przed chorobą, lęk przed
ubóstwem, lęk przed porażką, lęk przed ludźmi, lęk przed przyszłością, itd. Jednak najsilniejszym
lękiem, jest lęk przed śmiercią. Każdy inny lęk jest słabszy. Lęk przed śmiercią wyzwala z kolei lęk
przed tym, co się wydarzy po śmierci. 

Biblia mówi bardzo wyraźnie, że ci którzy żyją w grzechu pójdą do piekła - czyli do miejsca, które
Bóg przygotował dla tych, którzy się nie opamiętają. Szatan też spędzi tam wieczność razem z tymi,
których zwiódł i których doprowadził do upadku na ziemi. Ale Jezus przyszedł na ziemię, żeby nas
uratować od wieczności w piekle poprzez to, że wziął na siebie karę za nasze grzechy i zniszczył
moc szatana, która panowała nad nami w świecie - aby szatan nie mógł już nad nami panować.
Więc zapamiętaj na całe życie, że w walce przeciwko szatanowi, Bóg zawsze będzie po twojej stronie.
To jest chwalebna prawda, która mi przyniosła tak wiele zachęty, pocieszenia i zwycięstwa, że chcę
ją przekazać wszystkim wierzącym na całym świecie. 

Biblia mówi:  „Poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was” (Jak 4:7) .  Szatan
zawsze ucieka na imię Jezusa, ale większość chrześcijan ma w głowach obraz chrześcijan ucieka-
jących przed szatanem. To jest dokładne przeciwieństwo tego, czego uczy Biblia. A jak ty myślisz?
Czy szatan bał się Jezusa, czy nie? Wszyscy wiemy, że szatan bał się stanąć przed naszym Zbawi-
cielem, bo Jezus jest światłością świata i książę ciemności musi zniknąć sprzed Jego oblicza. 

Jezus  powiedział  swoim uczniom,  że  widział  wyrzucenie  szatana  z  nieba.  Powiedział  im wtedy,
że gdy Bóg go wyrzucił z nieba, to jego upadek był jak błysk błyskawicy (Łk10:18). Gdy Jezus powie-
dział  do  szatana  na  pustyni  „Idź  precz  szatanie”,  to  szatan  też  zniknął  sprzed  oblicza  Jezusa  z
prędkością błyskawicy. Więc, gdy przeciwstawiasz się szatanowi w imieniu Jezusa, to on też ucieknie
przed tobą z prędkością światła, ponieważ ciemność znika w świetle. Szatan boi się imienia Jezus.
On się boi nawet wtedy, gdy mu przypomnisz, że Jezus jest twoim Panem. Osoby będące pod władzą
szatana nie  potrafią wyznać,  że  Jezus  jest  ich Panem i  nie  potrafią powiedzieć,  że  szatan został
pokonany na krzyżu. Więc nigdy nie zapominaj, że w imieniu Jezusa jest moc mogąca wyrzucić i
przegonić każdego demona z prędkością światła.



Chcę ci powiedzieć, że jeśli przechodzisz jakiekolwiek trudności i mierzysz się z problemem nie do
pokonania, albo doświadczasz czegoś, na co nie ma ludzkiej odpowiedzi, to wezwij Jezusa i powiedz:
„Panie Jezu pomóż mi, bo Ty jesteś po mojej  stronie przeciwko diabłu”.  Następnie zwróć się do
szatana i powiedz: „W imieniu Jezusa, idź precz szatanie”. Gwarantuje ci, że jeśli chodzisz w Bożej
światłości, to szatan ucieknie od ciebie natychmiast, bo Jezus pokonał go na krzyżu i jest bezsilny
wobec ciebie.

Szatan nie chce, abyś się dowiedział, że on został już pokonany, dlatego przez długi czas nie chciał, 
abyś to usłyszał i nadal powstrzymuje większość kaznodziejów, by nie mówili o jego porażce. Chcę 
aby wszyscy wiedzieli, że szatan został pokonany raz na zawsze przez Jezusa na krzyżu i nie musisz 
się go więcej bać, bo on cię nie może skrzywdzić. Może cię jedynie kusić i atakować. Jeśli się uniżysz 
i poddasz Bogu, i cały czas będziesz chodził w Bożej światłości, to Boża łaska w Chrystusie zawsze 
uczyni cię zwycięzcą. W Bożej światłości jest nieograniczona moc. Szatan, książę ciemności, nigdy 
nie przeniknie do Królestwa Światłości. Szatan ma moc nad wieloma wierzącymi tylko dlatego, bo 
chodzą w ciemności, ukrywają swoje grzechy i nie przebaczają innym, albo będąc o coś zazdrośni, 
realizują swoje egoistyczne ambicje. Nad takimi ludźmi szatan przejmuje władzę. Poza tymi 
sytuacjami, nie może cię tknąć. 
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