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A leghatalmasabb harc a földön az nem világról szóló történelemkönyvekben van leírva, 
hanem a Golgotán történt, amikor Jézus a halála által legyőzte a Sátánt, e világ 
fejedelmét. A Zsidó 2:14-15-ben leírt verseket ne felejtsd el egész életedben. Bizonyos 
vagyok benne, hogy a Sátán nem szeretné, ha megismernéd ezeket a verseket. Senki sem 
szeret hallani a saját vereségéről vagy hibájáról, ez alól a Sátán sem kivétel. Ezek a 
versek így hangzanak:  

 

„Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő (Jézus) is hasonlatosképpen részese 
lett azoknak, hogy a halál által (kereszthalála által a Golgotán) megsemmisítse azt, 
akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a 
haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak.” 
 
Amikor Jézus meghalt, a gonoszt erőtlenné tette. Ezért örökre szabadok lehetünk a 
Sátántól és a félelem kötelékétől, amit ő helyezett ránk, egész életünkre. Sokféle félelem 
van, amivel a világi emberek rendelkeznek: félelem a betegségtől, - a szegénységtől, - 
kudarctól, - az emberektől, - a jövőtől stb. Minden félelem közül azonban a haláltól való 
félelem a legerősebb. Minden más félelem másodrendű. A haláltól való félelem elvezet 
egy olyan félelemhez, hogy mi fog történni a halál után? A Biblia tanítása nagyon 
egyértelmű: akik bűnben élnek a pokolba fognak jutni – ez az a hely, amit Isten azoknak 
tart fenn, akik nem térnek meg. A gonosz is a tüzes tóban fogja eltölteni az egész 
örökkévalóságot, azokkal együtt, akiket megtévesztett és bűnbe vitt ezen a földön. Jézus 
azért jött el a földre, hogy megmentsen minket attól, hogy az örökkévalóságot a 
pokolban töltsük, elnyerve a bűneink büntetését. Jézus megszüntette a Sátán hatalmát 
felettünk, ezért már nem tud ártani nekünk soha többé.  

Szeretném, ha mindannyian emlékeznétek erre az igazságra egész életetekben: Isten 

mindig a te oldaladon áll a Sátánnal szemben. Ez egy olyan dicsőséges igazság, ami 
olyan sok bátorítást, vigasztalást és győzelmet adott nekem, és azt kívánom, bárcsak 
elmehetnék mindenhová és beszélhetnék erről minden hívőnek a világon. A Biblia azt 
mondja: 
 
„Engedelmesedjetek Istennek és álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek.” (Jakab 
4:7).  
 
Jézus neve az a név, amitől a Sátán mindig el fog futni. A legtöbb hívő azt a képet 
hordozza az elméjében, hogy a Sátán üldözi őket és egész életükben előle futnak. Ez 
azonban pontosan az ellentéte annak, amit a Biblia tanít.  Mit gondolsz? Félt a Sátán 
Jézustól vagy nem? Mindannyian tudjuk, hogy a Sátán rettegett attól, hogy odaálljon a 
Megváltónk elé. Jézus a világ világossága, és a sötétség fejedelmének meg kell szűnni 
előtte!  
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Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy látta a Sátánt levettetni a mennyből, „mint a 
villámlást” (Lukács 10:18), amikor Isten kivetette őt onnan. Amikor Jézus azt mondta a 
pusztában a Sátánnak, hogy „távozz tőlem Sátán”, olyan gyorsan távozott el Jézus 
jelenlétéből, mint a villámlás. Amikor Jézus nevében ellenállunk a Sátánnak ma, előlünk 
is olyan gyorsan el fog futni, mint a villám. A sötétség megszűnik a világosság 
jelenlétében. A Sátán fél Jézus nevétől. Fél, amikor arra emlékeztetik, hogy Jézus az Úr! 
A démonizált emberek nem fogják megvallani, hogy Jézus Krisztus Úr, sem azt, hogy a 
Sátán vereséget szenvedett a kereszten. Jézus nevében erő van bármilyen démon 
kiűzéséhez, és bármilyen démontól való megszabaduláshoz – olyan gyorsan, mint a 
villámlás. Sose felejtsétek ezt el!  
 
Bármikor, ha az életedben nehézségek vannak vagy valami leküzdhetetlen problémával 
találod szemben magad, amikor szembenézel valamivel, amiről úgy tűnik, hogy nincs 
emberi válasz, hívd segítségül az Úr Jézus nevét! Mondd azt neki:  

„Úr Jézus, te az én oldalamon állsz a gonosszal szemben. Segíts most nekem!" 

És azt követően fordulj a Sátán felé és mondd azt neki:  

„A Jézus nevében ellenállok neked, Sátán.”  

Szeretném elmondani nektek, hogy a Sátán azonnal el fog futni, mert Jézus legyőzte őt 
a kereszten. A Sátán erőtlen veled szemben, ha Isten világosságában jársz és Jézus 
nevében ellene állsz. A Sátán nyilvánvalóan nem szeretné, hogy megtudd, ő vereséget 
szenvedett, és ezért megakadályozott téged, hogy olyan hosszú időn keresztül halljál 
erről. Ez az oka annak, hogy megakadályozta a legtöbb igehirdetőt is, hogy a Sátán 
vereségéről prédikáljon. Szeretném, ha mindannyian tisztában lennétek azzal, hogy a 
Sátán egyszer és mindenkorra legyőzetett Jézus Krisztus által a kereszten. Többé már 
nem kell félned a Sátántól. Nem tud bajt okozni neked, nem árthat neked. Kísérthet 
téged, megtámadhat téged, de Isten mindig győzelemre vezet ellene Krisztus kegyelme 
által, ha megalázod magad, engedelmeskedsz  és az Ő világosságában jársz állandóan.  
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