
TRIUMF JEZUSA NAD SZATANEM

W Liście do Kolosan 2:14-15,  napisano  "odpuściwszy nam wszystkie grzechy; wymazał  obciążający nas
list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;
rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi"
Na krzyżu, raz i na zawsze został pokonany szatan i wszystkie jego demony.

Czytamy tutaj o dwóch rzeczach, które Jezus uczynił dla nas na krzyżu.

Przede wszystkim anulował  listę  naszych długów wobec Boga.  Boże prawo to lista  przykazań,  których
należy przestrzegać. Jednak my je wszystkie złamaliśmy. Każdy grzech, który popełniamy staje się długiem
wobec naszego Stwórcy -  dlatego każdy z nas wygenerował bardzo wielkie zadłużenie w swoim życiu.
Jezus spłacił wszystkie nasze długi na krzyżu i podarł listę długów, która nas obciążała. Dlatego teraz nie
jesteśmy już dłużnikami.

Drugą rzeczą jest to, że Jezus rozbroił na krzyżu wszystkie siły i moce demoniczne. Zatriumfował nad nimi
na krzyżu i zabrał im broń.

Można zobrazować to tak: Że bezbronni ludzie żyli cały czas w strachu, ponieważ wszystkie demony miały
wycelowane w nich, karabiny maszynowe. One strzelały do ludzi i ludzie musieli uciekać aby się ukryć.
Ale Jezus zabrał im karabiny i dał je nam. Dlatego teraz one boją się nas i nie musimy się już więcej bać
szatana ani jego demonów.

Jeśli żyjemy z czystym sumieniem i jesteśmy pokorni wobec Boga, to w imieniu Jezusa możemy żyć w
zwycięstwie nad wszelkimi siłami szatana.

Imię Pana jest mocną wieżą; chroni się w niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. [Prz 18:10]

Szatan  i  jego  demony zostały  pokonane  na  krzyżu,  raz  na  zawsze.  Jeśli  kiedykolwiek  spotkasz  osobę
opętaną, to nie zapominaj wtedy, że demon który w niej siedzi, został już pokonany przez Jezusa na krzyżu.
Na krzyżu został  mu odebrany jego karabin maszynowy i on nie ma już żadnej  broni.  Teraz ty możesz
strzelać do niego w imieniu Jezusa.

To, że jesteś słaby nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo nawet najsłabszy żołnierz z karabinem maszynowym
może  pokonać o wiele  silniejszego wroga,  który nie  ma broni.  W ten sposób pokonasz  nawet  demona
olbrzymiego jak Goliat, bo imię Jezusa jest najpotężniejszą bronią ze wszystkich. 
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