
1. HÉT

Személyesen tanúskodom  

a Sátánnak arról,  

amit Isten Igéje szerint  

Jézus vére értem tesz.

És ők legyőzték azt a Bárány véréért,  
és az ő bizonyságtételüknek beszédéért;  

és az ő életüket nem kímélték mind halálig.

Jelenések 12:11



8  Isten Igéjének megvallása

Január 1.

Az Ige ismerete
Személyesen tanúskodom a Sátánnak arról,  
amit Isten Igéje szerint Jézus vére értem tesz.

Úgy hiszem, a Szentírásba kapott bepillantáson keresztül az Úr megmutatta 
nekem, hogyan győzhetjük le a Sátánt. A legtöbb keresztény tudja, hogy 

a Bárány vére és a bizonyságtételünk által győzedelmeskedhetünk fölötte. Ám 
sokan hajlamosak rá, hogy ilyenféléket hajtogassanak csupán: „A vérre hivatko-
zom... a vérre hivatkozom.” Az ilyen gyakorlatok értékét sem kívánom lebecsülni, 
de meg?gyeltem, ez nem mindig van hatással az ördögre. Úgy gondolom, célirá-
nyosabban kell fellépnünk. 

Hogyan győzzük le a Sátánt a Bárány vére és a bizonyságtételünk által? En-
nek három összetevője van: a vér, Isten Igéje és a bizonyságtételünk. A Jelenések 
12:11-et én így értelmezem: akkor győzzük le a Sátánt, ha személyes módon 
kijelentjük azt, amit Isten Igéje szerint Jézus vére tesz értünk.

Ha bizonyságot akarunk tenni arról, amit az Ige kijelent a vér működéséről 
az életünkben, teljesen világos, hogy tudnunk kell, mit is mond az Ige arról, amit 
a vér véghezvisz. A következő néhány hét során megvizsgáljuk, mit mond Isten 
Igéje arról, amit a vér megcselekszik az életünkben.

Uram, köszönöm Jézus vérét. Mivel az Ige ezt kimondja,  
én is kijelentem: legyőztem a Sátánt, mert bizonyságot teszek arról, 

hogy Jézus vére mit tesz értem. Személyesen tanúskodom a Sátánnak 
arról, amit az Ige szerint Jézus vére értem tesz. Ámen.

#e Fullness of the Cross, Vol. 4: #e Sevenfold Power of the Blood / A kereszt teljessége (hanganyag)
#e Roman Pilgrimage, Vol. 1: Romans 1:1–1:17 / Zarándoklás a Római levélen keresztül (hanganyag, videó)



Január 9

Január 2.

Alkalmazd a vért!
Személyesen tanúskodom a Sátánnak arról,  
amit Isten Igéje szerint Jézus vére értem tesz.

E megvallást tekintve láthatjuk: tudnunk kell, hogy Jézus vére mit tesz értünk. 
Utána pedig ki kell vennünk a „vérbankból”, és be kell fogadnunk az éle-

tünkbe. A vér ilyen módon való használatának a pészahi szertartásban van meg 
a megfelelője; Isten ez által gondoskodott Izrael megszabadításáról és megváltá-
sáról (lásd 2Mózes 12:21–27). Minden családfőnek le kellett ölnie egy bárányt 
(áldozatként), és felfogni a vérét egy edényben. Ez a tett kifejezi az apák óriási 
felelősségét abban, hogy a családjuk papjai legyenek.

Azonban az edényben felfogott vér önmagában egyetlen izraelita családot 
sem oltalmazott meg – előbb át kellett vinni az edényből oda, ahol a család élt. 
Ehhez egyetlen eszköz állt rendelkezésre: az izsóp. Ez a növény a Közel-Keleten 
eléggé elterjedt, mindenfelé nő ott. Tehát egy köteg izsópot kellett venniük, majd 
bemártani azt a vérbe, és megkenni a vérrel a szemöldökfát és a két ajtófélfát – a 
küszöböt viszont soha nem volt szabad, hiszen a vért nem lehetett lábbal tapodni. 

Ha mindez megtörtént, a pusztító angyal nem léphetett be a hajlékba. Ám 
csak azok az izraeliták részesültek védelemben, akik otthon tartózkodtak, a vér 
mögötti biztonságban. Aznap éjjel az volt az egyetlen biztonságos hely egész 
Egyiptomban.

Uram, köszönöm Jézus vérét. Kijelentem, hogy biztonságban 
vagyok az ellenségtől, mert alkalmazom a vért a magam és  

a családom életében. Személyesen tanúskodom a Sátánnak arról, 
amit az Ige szerint Jézus vére értem tesz. Ámen.

#e Fullness of the Cross, Vol. 4: How to Appropriate the Blood / A kereszt teljessége (hanganyag) 


