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A legnagyobb harc, ami valaha lezajlott ezen a földön, azt nem a történelemkönyvek 
írták meg. Ez a harc a Golgotán történt meg, amikor Jézus a kereszthalála által legyőzte 
a Sátánt, e világ fejedelmét.  

Amiről a Zsidó 2:14-15 ír, azt sosem lenne szabad elfelejtened egész életedben.  
Bizonyos vagyok benne, hogy a Sátán nem szeretné, hogy megismerd ezt a verset. Senki 
sem szívesen hallja a saját vereségéről vagy kudarcáról szóló beszámolót, a Sátán sem 
kivétel. Ez a következőt írja: 

„Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő (Jézus) is hasonlatosképpen részese 

lett azoknak, hogy a (golgotai kereszten történt) halál által 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, erőtlenné tette a Sátánt. Miért? Azért, hogy örökre szabadok 
legyünk a Sátántól és a félelem rabságától, amellyel egész életünkre megkötöz. A 
világon sokféle félelem létezik - betegségtől való félelem, szegénységtől való félelem, 
kudarctól való félelem, emberektől való félelem, jövőtől való félelem stb., de a félelmek 
közül a legerősebb a halálfélelem. Semmilyen más félelem nem hasonlítható a 
halálfélelemhez. A halálfélelem rádöbbenti az embereket, hogy mi fog történni velük a 
halál után. A Biblia nagyon világosan tanítja, hogy a bűnben élők végül a pokolba 
kerülnek - arra a helyre, amelyet Isten azok számára tartott fenn, akik nem térnek meg. 
Az ördög az örökkévalóságot a tűz tavában fogja tölteni azokkal együtt, akiket 
megtévesztett és bűnbe vitt ezen a földön. Jézus azért jött a földre, hogy megmentsen 
minket ettől az örök pokoltól, magára vállalva a bűneink büntetését, és megsemmisítve 
a Sátán hatalmát felettünk, hogy soha többé ne árthasson nekünk. 

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

mindig a te oldaladon lesz a Sátán ellenében. Ez egy olyan dicsőséges igazság, ami 
nagyon sok bátorítást, vigasztalást és győzelmet adott nekem, és azt szeretném, ha 
elmehetnék mindenhová és beszélhetnék erről a hívőknek az egész világon. A Biblia azt 
mondja:  

„Engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek" (Jakab 4:7).  

Jézus neve olyan név, ami elől a Sátán mindig el fog futni. A legtöbb keresztyén 
elméjében egy olyan kép él, hogy a Sátán üldözi őket és az életüket mentve futnak előle, 
ez azonban pontosan az ellenkezője annak, amit a Biblia tanít. Mit gondolsz? Félt a 
Sátán Jézustól vagy nem? Mindannyian tudjuk, hogy a Sátán megrémült attól, hogy a 
Megmentőnk elé álljon. Jézus a világ világossága, és a sötétség fejedelme megsemmisül 
Jézus előtt.  
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Fiatalok, el szeretném mondani nektek, hogy az életetekben bármikor, ha egy 
nehézséggel, vagy valami leküzdhetetlen problémával néztek szembe, ha 
szembetaláljátok magatokat egy olyan dologgal, amire emberileg láthatóan nincs válasz, 
hívjátok segítségül az Úr Jézus Nevét. Mondd azt neki: „Úr Jézus, Te az én oldalamon 
állsz a gonosz ellenében. Segíts most!" És azután fordulj oda a Sátánhoz és mondd azt 
neki: „A Jézus nevében ellenállok neked Sátán!” Szeretném elmondani neked, hogy a 
Sátán azonnal el fog futni tőled, mert Jézus legyőzte őt a kereszten. A Sátán erőtlen 
veled szemben, ha Isten világosságában jársz és a Jézus nevében ellenállsz neki. 

A Sátán nyilvánvalóan nem szeretné, hogy tisztában légy a legyőzött állapotával és ezért 
akadályozta meg, hogy ilyen sokáig ne halljál erről. Ez az oka annak is, hogy miért 
akadályozta meg a legtöbb igehirdetőt is abban, hogy prédikáljon a Sátán legyőzött 
állapotáról.  

Szeretném, ha mindannyian tisztában lennétek azzal, hogy Jézus egyszer és 
mindenkorra legyőzte a Sátánt a kereszten.  Nem kell félned a Sátántól, nem gyötörhet 
téged. Nem okozhat kárt neked. Kísérthet téged, megtámadhat, de Isten kegyelme 
Krisztusban mindig győzelemre vezet téged, ha megalázod magad, engedelmeskedsz 
Istennek és folyamatosan az Ő világosságában jársz. A világosságban hatalmas erő van. 
A Sátán a sötétség fejedelme, sosem léphet be a világosság birodalmába. Ha a Sátánnak 
ereje van sok hívő fölött, az azért van, mert a sötétségben járnak, valamilyen titkos bűn 
van az életükben: nem bocsátottak meg másoknak, féltékenyek valakire, vagy valami 
önző ambíció van az életükben stb., ekkor a Sátán hatalmat vesz felettük. Különben nem 
érinthetné meg őket.  

A Jelenések könyve azt mondja nekünk, hogy Jézus egy nap vissza fog jönni és 
megkötözi a Sátánt, és akkor Jézus fog uralkodni ezen a földön ezer évig.  

Ezt az időszakot követően azonban a Sátán egy rövid időre eloldatik, hogy megmutassa 
mindenkinek, hogy a hosszú fogság után sem változott meg. Ezt követően bejárja a 
földet, és még egyszer utoljára megtéveszti az embereket. Ekkor ki fog derülni, hogy az 
ádámi faj semmit sem változott azt követően sem, hogy láthatta az Úr Jézus ezeréves 
békeuralmát. Isten ekkor megítéli a Sátánt és a tűz tavába veti örökre. Mindazok pedig, 
akik bűnben éltek, térdet hajtottak a Sátán előtt, neki engedelmeskedtek és nem Isten 
Igéjének, a tűz tavába vettetnek a Sátánnal együtt.   

Ezért hirdetjük a Sátán vereségének ezt az evangéliumát. Talán ez a legfontosabb 
igazság, amelyet a hívőknek meg kell hallaniuk. Ne felejtkezzetek el azonban arról, 
hogy nem lesz hatalmatok a Sátán felett, ha nem jártok világosságban. 

 

- § - 

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC 
honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com 

  



3 

 

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com) 


