
Co kaŜdy chrześcijanin 

powinien wiedzieć 

o szatanie?



czyli

poznaj wroga twojej duszy





Błogosławieństwa Szatana

1. Błogosławieni ci, którzy są znuŜeni manierami i wyglądem

kaznodziei, albowiem oni nic z kazania nie wezmą.

2. Błogosławieni ci, którzy nie Ŝyją sprawami kościoła

albowiem oni psują imię kościoła

3. Błogosławieni ci, którzy plotkują albowiem oni powodują

podziały i walki w kościele, które cieszą moje serce. 

4. Błogosławieni ci, którzy szybko się obraŜają, albowiem

oni szybko będą się gniewać i rezygnować.

5. Błogosławieni są ci, którzy wyznają Ŝe kochają Boga a 

jednocześnie nienawidzą swego brata; oni będą ze mną 

na zawsze.

6. Błogosławieni problemy czyniący, bo oni będą nazwani

dziećmi diabła.

7. Błogosławiony jest ten co nie ma czasu by ofiarować

modlitwę, albowiem on będzie moją ofiarą. 



Ezch 28,12-17
Tak mówi Pan Bóg: Byłeś odbiciem doskonałości, pełen 
mądrości i niezrównanie piękny. Mieszkałeś w Edenie, 
ogrodzie BoŜym; okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne 
kamienie: rubin, topaz, diament, tarszisz, onyks, beryl, szafir, 
karbunkuł, szmaragd, a ze złota wykonano okrętki i oprawy na 
tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. Jako wielkiego 
cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze BoŜej, 
chadzałeś pośród błyszczących kamieni. Byłeś doskonały w 
postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aŜ znalazła się 
w tobie nieprawość. Pod wpływem rozkwitu twego handlu 
wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś, wobec 
czego zrzuciłem cię z góry BoŜej i jako cherub opiekun 
zniknąłeś spośród błyszczących kamieni. Serce twoje stało się 
wyniosłe z powodu twej piękności, zanikła twoja przezorność z 
powodu twego blasku (pycha). Rzuciłem cię na ziemię, 
wydałem cię królom na widowisko. 



Iz 14,12-15

JakŜe to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki?
JakŜe runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? 
Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; 
powyŜej gwiazd BoŜych postawię mój tron. Zasiądę na Górze 
Obrad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, 
podobny będę do NajwyŜszego. (samowola)

Jak to? Strąconyś do Szeolu na samo dno Otchłani!" 



1. Kim jest przeciwnik naszej duszy? 

- anioł (więc stworzony, osobowy,

nieśmiertelny i bardzo inteligentny) 

- upadły anioł (zbuntowany grzeszny)



2. Na czym polega jego zepsucie? 

czyli jego osobowość - charakter

O charakterze mówią jego imiona (pseudonimy):

1. Szatan - przeciwnik 1Pt.5:8; Zach.3:1 
sprzeciwia się Bogu i człowiekowi

2. OskarŜyciel - diabeł Obj.12:9-10 
obwinia i oskarŜa człowieka

3. Zły Mt.13:19; 5:37;6:13; 2Ts.3:3

4. Wróg - nieprzyjaciel Mt.13:39; Dz.13:10 
Boga i wszelkiej prawdy (jako „anioł światłości”) 

5. MęŜobójca Jn.8:44

6. Kłamca Jn.8:44

7. Kusiciel Mt.4:3; 1Ts.3:5



3. Jaka jest jego moc/osiągnięcia?

1. PotęŜny anioł Iz.14:12,16; Dz.10:13; Jd.9;
Łk.11:21; Jn.14:30

2. Władca panujący w powietrzu Ef.2:2; 6:12;
Mt.12:24

3. Bóg wieku tego 2Kor.4:4; Ef.2:1-2; Jn.12:31;
14:30; 16:11; 1Jn.5:19

4. Głowa królestwa ciemności Dz.26:18; Kol.1:13

5. Miał władzę nad śmiercią Hbr.2:14

6. Zorganizowany (ma swój kościół, naukę i głębię)
1Tm 4,1; Obj 2,9,24. 



4. Co on robi?

Kusi wszystkich do grzechu i zamyka oczy na 

Ewangelię Ef.2:1-3; 2Kor.4:3-4 gdyŜ ma 3 wielkie 

zadania:

1. Stara się by człowiek nie został chrześcijaninem.

2. JeŜeli przegra to stara sie by chrześcijanin był

nieaktywny i bezuŜyteczny.

3. JeŜeli przegra to stara się by zniszczyć charakter

chrześcijanina. 



5. Dlaczego swój atak koncentruje

na chrześcijanach? 

Chrześcijanin jest przeniesiony z ciemności do 
światłości Kol.1:13, dlatego szatana moc i władza 
nad Ŝyciem wierzącego jest ograniczona.

1. Chrystus w krzyŜu i zmartwychwstaniu pokonał
szatana i skruszył jego władzę i moc nad 
wierzącymi 1Jn.3:8; Kol.1:13; 2:15; Hbr.2:14

2. Bez pozwolenia Boga czy samego wierzącego 
szatan nie ma władzy nad wierzącym Dz.5:3; 
Job.1:10-12; 2:6; Mt.8:31-32

3. Pan Jezus ochrania i zbawia wierzącego od 
władzy szatana Jn.10:28-29



ZASTOSOWANIE 

Pomimo iŜ moc szatana jest ograniczona to jednak 

wierzący jest kuszony i okłamywany przez złego. 

Jn.8:44. Chytrość i podstęp szatana wymaga by:

1. Wierzący czuwał 1Pt.5:8; 1Ts.5:6; Mt.26:41

2. Wierzący nie dawał przystępu szatanowi Ef.4:27

3. Wierzący przeciwstawiał się szatanowi 1Pt.5:9;

Jk.4:7

4. Wierzący oblekł się w zbroję BoŜą Ef.6:10-18



Rozpowszechnianie

dozwolone

Aby uzyskać wersję w PowerPoint 

pisz na adres: starzeba@gmail.com

Więcej na stronie:

www.MapaBiblii.pl


