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My lenie typu „Z”
CZEGO PRAGNIE BÓG?

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest podkre lenie roli, jak pełni wizja w cyklu zakładania ko ciołów.

Główne punkty

• My lenie typu „Z” bierze pod uwag to, czego pragnie dokona Bóg dla swojej chwały na danym
terenie.
• Zakładanie ko ciołów a do nasycenia jest wypełnianiem Wielkiego Nakazu Misyjnego poprzez
zakładanie ich w taki sposób, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko mieli szans przyj cia
ewangelii dzi ki wiadectwu miejscowego ko cioła.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Posiada wizj wychodzenia z ewangeli do wiata, swego narodu, regionu, miasta, wsi i otoczenia.
• Zdawa sobie spraw , e Bo wol jest, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko mogli usłysze i
zrozumie przesłanie ewangelii oraz przyj Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela.
• Zajmowa si zakładaniem ko ciołów w oparciu o my lenie typu „Z” lub wizj docelow .

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

My lenie typu „Z” przekazuje wizj ostatecznego Bo ego planu dla danego narodu, regionu, miasta, wsi
czy otoczenia. Plan ten polega na tym, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko usłyszeli i zrozumieli
ewangeli oraz mieli okazj przyj
Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawc .
Zastanów si , jak mo na w sposób jasny i przyst pny przekaza koncepcj wizji docelowej w Twoim
kontek cie kulturowym.
WPROWADZENIE
Gdyby przywódcy chrze cija scy zadali sobie pytanie: „Jaki jest ostateczny cel Bo ego działania w
dziejach ludzko ci?” lub „Czego pragnie Bóg w miejscu, w którym Mu słu ?”, jak wpłyn łoby to na
sposób ich słu by? Odpowiedzi na te pytania powinny zawiera wizj i okre la zadania ich słu by.
I.

NA CZYM POLEGA MY LENIE TYPU „Z”?
Jaki jest ostateczny cel Bo ego działania? Odpowied brzmi „Z” – ko cowy skutek tego, czego Bóg
pragnie dla ka dego narodu, regionu, miasta, wsi b d otoczenia. Działanie zmierzaj ce do
osi gni cia tego celu oznacza jasne pojmowanie tego, czym jest „Z”. Biblia podaje wyra nie, e
Bo a miło obejmuje swym zasi giem cały wiat (Jana 3:16). W Li cie do Tymoteusza Paweł
podkre lił potrzeb modlitwy za wszystkich ludzi, poniewa „Jest to bowiem rzecz dobra i miła w
oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do
poznania prawdy” (1 Tym 2:3-4). Piotr równie wypowiada si na ten temat pisz c: „[Pan] jest
cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubi , ale wszystkich doprowadzi do
nawrócenia” (2 Piotra 3:9).
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Skoro Bóg chce, aby wszyscy ludzie si opami tali, to czy my nie powinni my podziela tego
pragnienia? Czy Bóg mo e si nami posługiwa , by my mobilizowali innych do osi gni cia tego
celu? Co mogłoby si wydarzy , gdyby wszyscy chrze cijanie w danym kraju, regionie, mie cie, wsi
czy cho by najbli szym otoczeniu byli całkowicie przekonani, e Bóg pragnie, aby ka dy Go poznał
i widział chrze cijan yj cych po ród nich tak, jak Jezus? (1 Piotra 2:12)
Mimo to równie wiele fragmentów Pisma wskazuje na fakt, e nie wszyscy zostan zbawieni. Nasz
wszechmocny Bóg wie jedynie, kto b dzie zbawiony. Zadaniem Ko cioła jest zapewnienie ka demu
szansy usłyszenia ewangelii.
Zanim przyst pisz do dalszej lektury, postaw sobie nast puj ce pytania:
• Czego Bóg pragnie dla ____________? (mojego narodu, regionu, miasta, wsi, otoczenia)
Po wi na odpowied jeden akapit.

• Co powy sza odpowied oznacza dla mojej słu by? Czy to, czym si obecnie zajmuj ,
odzwierciedla Bo e pragnienia?
Łatwo zauwa y , w jaki sposób my lenie typu „Z” mo e trafnie okre la wizj i zadania we wszelkiej
słu bie.
II.

ZAKŁADANIE KO CIOŁÓW A DO NASYCENIA
W celu osi gni cia „Z”, musi doj
do nasycenia. Pod poj ciem
„nasycenia” rozumiemy docieranie ko cioła do „wszystkich ludzi”, jak to
podaje 1 List do Tymoteusza i 2 List Piotra. Z listów tych jasno wynika,
e Bóg pragnie, aby ka dy m czyzna, kobieta i dziecko usłyszeli i
zrozumieli przesłanie Ewangelii oraz mieli okazj uwierzy i okaza
całkowite posłusze stwo wobec Jezusa Chrystusa jako swego Pana i
Zbawiciela. Istotn cz ci chrze cija skiego ycia jest przynale no
do miejscowego ko cioła, gdzie wierzy si w Słowo Bo e i Go naucza.
Zakładanie ko ciołów a do nasycenia (SCP) ma całkowicie biblijne
podstawy. Jest to wcielanie w ycie Wielkiego Nakazu Misyjnego
poprzez zakładanie ko ciołów w taki sposób, by ka dy m czyzna,
kobieta czy dziecko mieli szans przyj cia ewangelii dzi ki wiadectwu
miejscowego ko cioła. SCP to wizja, strategia i słu ba napełniania
krajów, regionów, miast, wsi i najbli szego otoczenia ko ciołami, które
przedstawi ewangeli ka dej osobie w jej j zyku i wła ciwej danemu
krajowi kulturze.

Zakładanie ko ciołów
a do nasycenia jest
wcieleniem w ycie
Wielkiego Nakazu
Misyjnego poprzez
zakładanie ko ciołów
w taki sposób, by
ka dy m czyzna,
kobieta czy dziecko
mieli szans przej cia
ewangelii dzi ki
wiadectwu
miejscowego
ko cioła.

A. Czy realistyczne jest oczekiwanie od Boga spełnienia celu „Z”?
Poza tym, e Bóg pragnie „Z” bardziej ni my, ekscytuj cy jest fakt, e w Pi mie mamy
wyra n obietnic spełnienia celu „Z”. Obietnica napełnienia wiata poznaniem Boga i Jego
chwał jest wyra ona w ksi dze Izajasza: „kraj si napełni znajomo ci Pana, na kształt wód,
które przepełniaj morze” (Iz. 11:9).
W ksi dze Objawienia apostoł Jan ma wizje nieba, z których dowiadujemy si o ostatecznym
rezultacie Bo ego działania w wiecie, osi gni ciu celu „Z”, do którego zmierza historia
ludzko ci. Jan opisuje tłumy ludzi z ka dego narodu, plemienia, ludu i j zyka oddaj cych Bogu
chwał (Obj. 7:9)! A zatem oczekiwanie od Boga spełnienia celu „Z” jest realistyczne.
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B. Co mówi sam Bóg na temat „Z”?
W jednej z najintymniejszych chwil sp dzonych z Ojcem Jezus modlił si o jedno w ród tych,
którzy w Niego wierz : „aby wiat poznał, e Ty Mnie posłał i e Ty ich umiłował tak, jak
Mnie umiłowałe ” (Jan 17:23b). Jezus pragn ł, eby wiat wiedział, kim jest! Na tym wła nie
polega „Z”! Powtórzył t pro b dwukrotnie (Jan 17:21-23). Spróbujmy to sobie uzmysłowi –
Bóg Syn w rozmowie z Bogiem Ojcem opisuj cy cel „Z”. Jest zatem jasne, e „Z” jest dla Boga
spraw niezmiernie istotn .
C. Jezus nauczał swoich uczniów o planie „Z”
Jezus uczył swoich uczniów my lenia typu „Z” zapewniaj c ich, e „najpierw musi by głoszona
Ewangelia wszystkim narodom” (Mar. 13:10). Obiecał te , e ewangelia b dzie głoszona a do
nasycenia narodów (Mat. 24:14, Łuk. 24:45-47).

III.

KILKA NIEZB DNYCH KROKÓW DO OSI GNI CIA „Z”
W celu realizacji „Z” musimy przeby w słu bie etap od „A” do „Y”. Pismo podaje nam kilka zasad
niezb dnych do odbycia etapu z „A” do „Y”, który jest konieczny do efektywnego wykonania „Z”.
Warto zwróci uwag , e wszystkie te kroki maj co wspólnego z „Z”. Zachowuj c stale w pami ci
„Z” mo emy dokonywa strategicznych posuni odbywaj c etap od „A” do „Y”.
D. Modlitwa
Pod wieloma wzgl dami modlitwa stanowi integraln cz
celów na ziemi. Zwró uwag na nast puj ce odno niki:

E.

dostrzegania realizacji Bo ych

•

2 Krn. 7:14 Je li lud Bo y modli si
wykonany.

•

Mat. 9:38 Lud Bo y otrzymał nakaz modlitwy, aby pracownicy mogli wzi
realizacji planu „Z”.

•

1 Tym. 2:1-4 Lud Bo y ma si modli po to, by zaistniały warunki sprzyjaj ce realizacji
planu „Z”. Paweł polecił Tymoteuszowi, by ko cioły modliły si za przywódców w
społecze stwie w celu stworzenia odpowiednich warunków do szerzenia ewangelii.

•

Obj. 5:8-10 „Z” jest skutkiem „modlitw wi tych”.

Miło

tak, jak powinien, plan „Z” na pewno zostanie
udział w

i jedno

Gdy Jezus powiedział: „po tym wszyscy poznaj ”, miał na my li miło mi dzy chrze cijanami
(Jan 13:35). Jasno stwierdził, e plan „Z” wymaga bardzo dobrych relacji mi dzyludzkich. Tylko
w sytuacji, gdy wierz cy b d si darzy wzajemn miło ci , ludzie b d wiedzieli, e nale
oni do Chrystusa. Je li brak nam miło ci, to niewiele pomo e wzrost liczebny – sprawi on
jedynie, e ludzie b d nas postrzega jako kolejny ruch religijny.
Je li wiat ma pozna , e wierz cy s uczniami Chrystusa, musi mi dzy nimi panowa taka
sama jedno jak ta, która ł czy Jezusa z Jego Ojcem. Ilekro Jezus mówi o swojej jedno ci z
Ojcem, zawsze wskazuje na miło i nierozerwaln wi . Modli si o to, by nasza jedno była
odbiciem jedno ci ł cz cej Ojca i Syna i o to, by my pozostawali z Nim w nierozerwalnym
zwi zku (Jan 17:21,23).
F.

Wizja
Jak wynika z zamieszczonych poni ej fragmentów Pisma, „Z” jest zadaniem o zasi gu
globalnym i dotyczy wszystkich ludzi reprezentuj cych wszystkie narodowo ci i zak tki wiata.
My lenie typu „Z” wymaga postrzegania całego wiata Bo ymi oczami.
•

Poniewa Bóg kocha wszystkich ludzi, posłał swego Syna, „aby ka dy, kto w Niego wierzy,
nie zgin ł, ale miał ycie wieczne” (Jan 3:16).

•

Jezus jest ofiar „za grzechy całego wiata” (1Jana 2:2).

•

Duch wi ty „przekona wiat o grzechu” (Jan 16:7-11).

•

Duch wi ty daje chrze cijanom moc do wiadczenia „po kra ce ziemi” (Dz. Ap. 1:8).
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•

Jezus nakazuje swoim nast pcom: „id cie wi c i nauczajcie wszystkie narody” (Mat. 28:1820).

•

Jezus zapewnił, e wiele jest osób gotowych Go przyj

: „ niwo...wielkie” (Mat. 9:37).

G. Ewangelizacja
W celu realizacji planu „Z” ko ciół musi wysyła ewangelistów wsz dzie tam, gdzie jest
niewielu wierz cych lub gdzie nie ma ich wcale. Plan „Z” wymaga dotarcia do osób, które nie
słyszały ewangelii i przekazania im dobrej nowiny o zbawieniu. Paweł ujmuje to nast puj co:
„...Jak e mieli uwierzy w Tego, którego nie słyszeli? Jak e mieli usłysze , gdy im nikt nie
głosił?” (Rzym. 10:14).
Chrze cijanie musz szuka miejsc, do których nie dotarła jeszcze ewangelia i osób, które jej
nie słyszały, w ka dej wsi, mie cie, regionie i kraju. Wraz z rozpowszechnianiem ewangelii i
zakładaniem ko ciołów w tych miejscach i w ród tych ludzi „Ci, którym o Nim nie mówiono,
zobacz Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznaj Go” (Rzym. 15:21).
H. Zakładanie ko ciołów
W celu realizacji planu „Z” wsz dzie musz by ko cioły widoczne
dla wszystkich. Za po rednictwem ko cioła, zarówno niewidzialnego
(w sferze duchowej) oraz widzialnego wiat pozna „wielorak w
przejawach m dro
Boga” (Efez. 3:8-11). Ko ciół jako ciało
Chrystusowe jest namacaln obecno ci Jezusa Chrystusa na
ziemi. Z chwil gdy Jezus Chrystus zajmuje pierwsze miejsce w
yciu ko cioła, wiat pozna, e jest On panem wszystkiego (Efez.
1:22-23).

W celu realizacji
planu „Z” wsz dzie
musz by ko cioły
widoczne dla
wszystkich.

Dzi ki krwi przelanej na krzy u ludzie zostali pojednani z Bogiem. Jezus Chrystus w swoim
Ko ciele gromadzi wszystkich, którzy bez Niego nadal byliby oddzieleni murem nieprzyja ni.
Pragn ł on w ród tych ludzi yj cych dot d w nienawi ci „z dwóch rodzajów ludzi stworzy w
sobie jednego nowego człowieka, wprowadzaj c pokój” (Efez. 2:13-16).
Podobnie jak miło i wierno współmał onków jest zauwa ana przez członków wspólnoty, w
której mieszkaj , tak te widoczna jest relacja mi dzy Jezusem a Jego Ko ciołem (Efez. 5:2223).
Członkowie ko cioła s ze sob powi zani tak jak cz ci ciała, z których ka da wykonuje swoje
zadanie. Celem działania ko cioła jest przybli anie innym osoby Jezusa. Gdy tak si dzieje, w
ko ciele ma miejsce wzrost i zbudowanie (Efez. 4:11-13). Dojrzały ko ciół posiada w gronie
swoich członków przedstawicieli ka dego narodu (Obj 5:9-10).
IV.

MY LENIE TYPU „Z” OWOCUJE DZIAŁANIEM TYPU „Z”
I.

Dawanie typu „Z”
My lenie typu „Z” wymaga dawania typu „Z”. Paweł przytacza słowa Jezusa napominaj c w
Milecie starszych z ko cioła w Efezie: „Wi cej szcz cia jest w dawaniu ani eli w braniu” (Dz.
Ap. 20:35). Dawanie jest istotn cz ci słu by ko cioła. Paweł podpieraj c si apostolskim
autorytetem zalecał ko ciołowi w Koryncie: „oby cie i w t łask obfitowali” (2 Kor. 8:7).
Ko ciół, który daje, nie tylko odkłada sobie rodki na koncie w niebie, lecz co wi cej Bóg
zaspokaja jego aktualne potrzeby „według bogactwa swego w chwale”. Nasz Pan błogosławi
akt dawania zarówno w niebie, jak i na ziemi, dlatego sam zatroszczy si o finansow stron
przedsi wzi cia, jakiego podejmie si ko ciół d
cy do realizacji planu „Z” (Filip. 4:15-19).

J.

Strategia „Z”
Wybitny przywódca wielkiego przebudzenia, John Wesley powiedział: „We wszelkim działaniu
zwracaj uwag na koniec”. Stosowanie w praktyce my lenia typu „Z” wywiera ogromny wpływ.
Mimo to, niestety, wiele osób oddanych słu bie Bogu nigdy nie zastanawia si nad skutkiem
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ich wysiłków w realizacji Bo ego planu „Z”. W takiej sytuacji łatwo jest popa
w rutyn i
dopu ci do tego, e ominie nas Bo e błogosławie stwo. Postawienie sobie zasadniczego
pytania „Czego pragnie Bóg dla miejsca, w którym Mu słu ymy?” mo e okaza si niezwykle
inspiruj ce dla ludzi słu cych Bogu. Odpowied na to pytanie pobudza wiar i prowadzi do
bardziej intensywnej pracy dla Boga.
Przykład my lenia typu „Z” w Rumunii
Nelu Sofrac, zało yciel ko ciołów w Rumunii, zauwa ył, e Bóg pragn ł mie wi cej ni cztery
ko cioły, jakie powstały w jego okr gu zwanym Alba Iulia. Mógł poprzesta na tym i tak
znacz cym osi gni ciu, jakim było zało enie, prowadzenie i praca duszpasterska w tych
czterech ko ciołach, jednak my lenie typu „Z” motywowało go do dalszego działania.
Zdawał sobie spraw z tego, e sam nie był w stanie dotrze do całego okr gu, wiedział
jednak, e Bóg pragn ł wypełni Alba Iulia ko ciołami, które głosiłyby ewangeli i nauczałyby
zgodnie z Pismem. Do skutecznego wypełnienia tego zadania trzeba było zało y w Alba Iulia
500 ko ciołów. Nelu rozpocz ł szkolenie pi tnastu młodych ludzi ze swego ko cioła i nowych
zało onych przez siebie placówek. Jego ona Dorina zorganizowała grup modlitewn zło on
z trzech kobiet. Pastor Nelu podzielił si swoj wizj z innymi pastorami, którzy pocz tkowo
niech tnie zareagowali na jego pomysł. W przekonaniu i wierze, e poniewa Bóg pragnie „Z”
dla Alba Iulia, pomo e Nelu doprowadzi dzieło do ko ca, Dorina prowadzi obecnie pi tna cie
kobiecych grup komórkowych modl cych si o nowe ko cioły, podczas gdy jej m
stoi na
czele mi dzywyznaniowego ruchu EVANGALBA z udziałem wielu ko ciołów. Ruch ten si
rozrasta i zakłada nowe ko cioły w okr gu Alba Iulia dzi ki mobilizacji ko ciołów ju
istniej cych do zaanga owania. Ich głównym zadaniem jest modlitwa, szkolenie, ewangelizacja
i zakładanie ko ciołów.
Zgromadzenia w Alba Iulia modl si , jednocz we wspólnej wizji, wzrastaj w miło ci, wysyłaj
ewangelistów i zakładaj ko cioły w swoim okr gu. Powoli rozpoczyna si tam proces dawania
i pomimo i ludzie ci uwa aj si za bardzo ubogich, niektórzy decyduj si na wierne dawanie.
My lenie typu „Z” umo liwiło Nelu działalno na skal ogólnokrajow . Prowadzi on szkolenia
dla zało ycieli ko ciołów i zara a przywódców chrze cija skich w innych cz ciach Rumunii
wizj zakładania ko ciołów a do nasycenia. Spodziewa si , e zostanie wysłany jako
misjonarz mi dzynarodowy poza granice swego kraju.
KONKLUZJA
Zakładanie ko ciołów a do nasycenia jest głównym punktem my lenia typu „Z”, gdy pozostałe zadania
w postaci modlitwy, pełnego miło ci zjednoczenia, wizji, ewangelizacji i dawania mog zosta
zrealizowane na całym wiecie jedynie za po rednictwem ko cioła. Z uwagi na fakt, e ko ciół musi
dotrze do wszystkich, sił nap dow my lenia typu „Z” musi by zakładanie ko ciołów a do nasycenia.
Bóg pragnie „Z”, a je li dany ko ciół działa zgodnie z Bo wol , proces zakładania ko ciołów a do
nasycenia ulegnie przyspieszeniu. Napełnienie wszystkich krajów ko ciołami ma na celu przekazanie
wszystkim ludziom przesłania ewangelii.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Na czym polega ró nica mi dzy zało ycielem ko ciołów reprezentuj cym my lenie „Z” a innymi
zało ycielami ko ciołów?

•

Czy modlisz si o całe narody, regiony, miasta, wsie czy otoczenie?

•

Czy modlisz si o to, by Bóg posłał na swoje niwo wi cej robotników? Skoro sam Jezus dał takie
polecenie, to czy b dzie konsekwentnie odpowiadał na tak modlitw , je li b dziemy wytrwale si
modli ? Dlaczego robotników jest za mało?

•

Czy chcesz współpracowa i okazywa miło braciom z innych wyzna i o innych przekonaniach w
sprawach pomniejszej wagi w pracy na rzecz planu „Z”? Czy modlitwa Jezusa o jedno zostanie
wysłuchana, czy te modlił si na pró no? Czy staniesz si cz ci odpowiedzi na Jego modlitw ?

•

Czy osoby z zewn trz postrzegaj twój ko ciół jako jeszcze jedno wyznanie lub religi , czy te jako
społeczno ludzi okazuj cych miło ?

•

Czy masz wizj zało enia jednego ko cioła lub zostania członkiem ruchu, który wypełni
ko ciołami głosz cymi ewangeli ?

wiat
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•

Czy wyró niasz si ofiarno ci pod wzgl dem finansowym? Czy twój ko ciół daje pod tym wzgl dem
dobry przykład? Czy nauczasz na temat dawania? Je li nie, to dlaczego, skoro naucza tego Pismo?

•

Czy akcje ewangelizacyjne w twoim ko ciele maj na celu tylko powi kszenie twego ko cioła, czy
te zakładanie nowych?

PLAN DZIAŁANIA
•

Zacznij my le o strategii zakładania ko ciołów a do nasycenia, która zawierałaby element
modlitwy, jedno ci i miło ci, wizji, ewangelizacji i zakładania ko ciołów. Zanotuj kilka pocz tkowych
pomysłów i podziel si nimi ze swoim nauczycielem lub prowadz cym ten kurs.

•

Pomy l o swoim otoczeniu, wsi, mie cie, regionie lub kraju. Zastanów si , jak by odpowiedział na
pytanie: „Czego Bóg pragnie dla _________?” Zapisz trzy rzeczy, które wykonasz w ramach
przyczyniania si do realizacji planu „Z” na twoim terenie.
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Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc zało ycielowi ko cioła zrozumie koncepcj wiatopogl du i pokaza ,
jak wielki wpływ wywiera wiatopogl d danej osoby na jej ycie chrze cija skie, sposób słu by
oraz ocen swojej pozycji w słu bie.

Główne punkty

• Popularne wiatopogl dy s sprzeczne ze wiatopogl dem biblijnym.

•

Po

wiatopogl d ma wpływ na zakładanie ko cioła.

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Mie

wiadomo

, jak wa ne jest posiadanie odpowiedniego wiatopogl du.

• Zna biblijne podstawy dotycz ce królestwa Bo ego, aniołów, człowieka i natury.
• Zało yciel ko cioła b dzie w stanie zbada
biblijnego.

sytuacj

swojej słu by w

wietle

wiatopogl du

WPROWADZENIE
Mówi c o wiatopogl dzie mamy na my li podstawowe przekonania i rozumienie danej osoby na temat
wiata. Ka dy, bez wzgl du na to, czy o tym wie, czy nie, gł boko w duszy ma przekonania, które
okre laj jego czyny i zachowanie oraz pomagaj mu wyja ni otaczaj cy go wiat. wiatopogl d
pomaga ludziom zrozumie natur , innych ludzi i wiat ponadnaturalny. W miar jak ludzie dorastaj , ich
do wiadczenia przybieraj form wiatopogl du, który mo e trafnie lub nie interpretowa rzeczywisto .
Mówi c o wiatopogl dzie biblijnym mamy na my li to, co Pismo mówi o wszech wiecie, co jest
rzeczywiste, prawdziwe, co JEST. Logicznie rzecz bior c mo e istnie TYLKO jedna rzeczywisto ,
jedna prawda lub wyja nienie tego, co JEST. Jeste my przekonani, e Pismo wi te przedstawia
wyja nienie tego wiata. T prawd staramy si zmierzy lub sprawdzi nasze pojmowanie wiata.
Bardzo wa ne jest, by zało yciele ko ciołów reprezentowali biblijny wiatopogl d po to, by nale ycie
interpretowa okoliczno ci swojej słu by. Dotyczy to szczególnie wojny duchowej.
V.

POWSZECHNIE WYZNAWANE WIATOPOGL DY
Jednym ze sposobów zrozumienia wiatopogl dów jest przyjrzenie si trzem elementom
wszech wiata: temu, co ponadnaturalne, temu, co naturalne oraz rodzajowi ludzkiemu. B dziemy
posługiwa si tymi trzema elementami w celu wyja nienia trzech powszechnie wyznawanych
wiatopogl dów opisanych poni ej.
Załó my, e kto jest chory. Jak interpretujemy to wydarzenie? Wszystko zale y od wiatopogl du.
Przypatruj c si opisanym poni ej wiatopogl dom zauwa ymy, jak ka dy z nich wyja nia t
chorob .
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wiatopogl d wiecki
W wiatopogl dzie wieckim wiat natury i rzeczywisto rodzaju
ludzkiego podlega „naturalnym prawom”, które by mo e ustanowił
jaki
stwórca bóg, lecz dzi
działaj
one bez
adnej
ponadnaturalnej interwencji. Wyznawcy tego wiatopogl du mog
całkowicie zaprzecza istnieniu wiata ponadnaturalnego, ł cznie z
Bogiem i istotami duchowymi. Albo, je li istnieje co
ponadnaturalnego, nie ma to nic wspólnego ze
wiatem
natury/rodzaju ludzkiego. Je li istnieje jakiekolwiek powi zanie, jest
ono bardzo dalekie.

wiat ponadnaturalny

wiat
naturalny

Rodzaj
ludzki

Ludzie wieccy wychodz z zało enia, e ka de zjawisko ma przyczyn naturalna lub ludzk .
Je li kto jest chory, to zarazek, komar lub jaka choroba zaatakowała jego ciało. Wszystko
mo na wyja ni naukowo. Według tego pogl du w przypadku choroby trzeba stara si o
lekarstwo, aby wyzdrowie .
B.

wiatopogl d animistyczny
wiatopogl d
animistyczny
jest
niemal
przeciwie stwem
wieckiego. Według tego wiatopogl du wiat ponadnaturalny jest
wiat ponadnaturalny
niesłychanie bliski rzeczywisto ci naturalnej i rodzaju ludzkiego.
Duchy ze sfery ponadnaturalnej mog mieszka w obiektach Rodzaj
wiat
przyrody i ludziach i s to istoty obdarzone szczególn moc , dzi ki ludzki
naturalny
której mog sprawowa kontrol nad wiatem. Je li dana osoba
pozyska ich yczliwo , mo e liczy na korzy w postaci ochrony czy uzdrowienia. Je li duch
jest rozgniewany, mo e wyrz dzi wielk krzywd .
Według tego wiatopogl du człowiek chory zdenerwował duchy lub rzucono na niego urok. Aby
wyzdrowie , osoba ta musi co zrobi w celu pozyskania yczliwo ci duchów lub zdj urok.
Leczenie w tym wypadku mo e wyklucza wiedz medyczn , która w wiatopogl dzie
animistycznym nie zasługuje na zaufanie.

C.

wiatopogl d fatalistyczny
wiatopogl d fatalistyczny opiera si na przekonaniu, e aden
człowiek nie ma kontroli nad otaczaj cym go wiatem. Siły
ponadnaturalne i naturalne kieruj biegiem historii, a człowiek yje
najlepiej jak potrafi zgodnie z odgórnie ustalonym przeznaczeniem.
Pewien pisarz Shinto uj ł to bardzo trafnie: „ ycie jest jak li
unoszony przez rzek . Mo e utkwi w niewielkim wirze, płyn c
powoli spokojnym nurtem albo trafi na progi skalne, bardzo
wzburzone wody. Wtedy li nie ma kontroli nad kierunkiem swej
podró y. Podobnie ludzie s uwikłani w swój los.”

wiat
ponadnaturalny

Rodzaj ludzki

Dlatego leczenie w wypadku chorego człowieka mo e polega na
tym, by nic nie robi . Mo na nie podejmowa
adnych prób leczenia ani
ustalenia przyczyny choroby.
VI.

wiat
naturalny

adnych prób

WIATOPOGL D BIBLIJNY
wiatopogl d biblijny, jak ju zauwa yli my, naucza wła ciwego my lenia. Postrzega ono
wzajemne oddziaływanie trzech podstawowych czynników.
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wiat ponadnaturalny
1.

Bóg Stwórca
Pierwsza Ksi ga Moj eszowa zaczyna si słowami: „Na
pocz tku Bóg...”. Stanowi one dla nas naturaln podstaw
budowania wiatopogl du. Wszechmocny Bóg, istniej cy poza
czasem, odwieczny, samowystarczalny, Stwórca nieba i ziemi,
nie maj cy sobie równego ani konkurencji w swojej
niezale no ci kontroluje bieg historii. W przeciwie stwie do
wiatopogl du
wieckiego Pismo naucza,
e Bóg jest
zaanga owany w histori . Na przykład
•

Bóg kierował histori Izraela przygotowuj c go na przyj cie
Mesjasza.

•

Chrystus przyszedł na wiat i ył mi dzy lud mi.

wiat ponadnaturalny

Rodzaj
ludzki

wiat
naturalny

• Chrystus wst pił do nieba i zesłał na swój Ko ciół Ducha wi tego.
Biblia potwierdza aktywne działanie Ducha wi tego w yciu i poprzez ycie wierz cych.
Duch wi ty działa równie dzi . On przekonuje wiat o grzechu, o sprawiedliwo ci i o
s dzie (Jan 16:8-11). On przywraca wierz cych do ycia (Rzym. 8:11). Za wiadcza, e
jeste my Bo ymi dzie mi (Rzym. 8:16). Duch wi ty pomaga nam si modli (Rzym.
8:26) i naucza (Jan 14:26, 1 Jana 2:27).
Pismo nie uczy, e Bóg i Szatan s siłami sobie równymi, lecz przeciwnymi. Zgodnie ze
wiatopogl dem biblijnym Bóg jest samoistny, a Szatan został stworzony. Szatan nie ma
władzy równej Bogu. Bóg sprawuje nad Szatanem kontrol , jak widzimy w pierwszym
rozdziale ksi gi Joba. Zanim Szatan mógł cokolwiek uczyni Jobowi, musiał uzyska Bo e
pozwolenie.
2.

Stworzone istoty duchowe
Historia stworzenia toczy si dalej. Pomimo i w Pierwszej Ksi dze Moj eszowej nie
znajdujemy opisu stworzenia aniołów, w Li cie do Kolosan 1:16 czytamy, e Bóg (w
Chrystusie) stworzył wszystko to, co w niebie i to, co na ziemi, byty widzialne i
niewidzialne. Cho w Nowym Testamencie nie ma wielu wzmianek o aniołach, jasne jest,
e działaj one we współczesnym wiecie (Hebr. 13:2). Wielu chrze cijan ewangelicznych
wierzy, e fragment z Ksi gi Objawienia 12:4 odnosi si do faktu, e po upadku Szatana
zabrał on ze sob jedn trzeci aniołów. Te „złe anioły” s te znane jako demony.
Wiemy, e demony te daj o sobie zna w naszym wiecie (Jak. 3:15, 1 Tym. 4:1). Jest
to sprzeczne ze wiatopogl dem wieckim, lecz bli sze pogl dowi animistycznemu pod
tym wzgl dem, e uznaje fakt, i mi dzy Bogiem a Szatanem toczy si walka. W
wiatopogl dzie animistycznym zwyci stwo w tej walce zale y od tego, czyj „bóg” jest
silniejszy. Je li dwa plemiona s ze sob w stanie wojny, zwyci y to, które ma wi kszego
boga. Pismo natomiast uczy czego przeciwnego, a mianowicie, e Bóg jest zwyci zc .
Wyra ne przeciwie stwo mo na znale w siódmym rozdziale ksi gi Jozuego. Tam lud
bo y został pokonany w walce. Uwa ne przyjrzenie si tekstowi wskazuje, e nie stało si
tak dlatego, e jaki inny bóg czy duchy zwyci yły Boga, lecz dlatego, e Jego lud
cierpiał z powodu swego grzechu. Bóg nie poniósł kl ski. Dopu cił do kl ski Izraela z
uwagi na jego nieposłusze stwo.
Zastanów si , jak ty pojmujesz anioły i demony. Do jakiego stopnia mog one wpływa na
twoje ycie na co dzie ? Czy s ograniczone do poziomu intelektu i my li? Czy mog by
zaanga owane w jak czynno fizyczn ? Czy mo emy mie pewno zwyci stwa nad
Szatanem? My li te bardziej szczegółowo omówimy w kolejnych lekcjach z cyklu „Walka
duchowa”.

D.

wiat naturalny
Opis stworzenia podaje dalej, jak Bóg stworzył wiat materialny. Na temat tego wiata istnieje
równie wiele ró nych wiatopogl dów lub sposobów postrzegania. Niektórzy uwa aj , e nie
ma on znaczenia – jest tylko złudzeniem (pogl d fatalistyczny); inni uznaj ziemi za „matk
natur ” i okazuj jej szacunek (pogl d animistyczny); inni utrzymuj , e jest to co , co człowiek
musi ujarzmi i nad czym ma zapanowa (pogl d wiecki).
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Według Biblii stworzenie Bo e miało głosi Bo chwał (Ps. 19). Nie ma nic wspanialszego,
pi kniejszego ani robi cego wi ksze wra enie ni sam wiat – wysokie góry, hucz ce fale,
podziemne jaskinie, zielone pola, pokryte szronem drzewa, morza kwiatów, wschody i zachody
sło ca. Bo e stworzenie głosi Jego chwał ! Celem Szatana jest zniszczenie lub splamienie
Bo ego stworzenia. Skoro nie mo e on zniszczy Boga, b dzie próbował zniszczy to, co
oddaje Bogu chwał . Ciekawe jest to, e Bóg polecił Adamowi uprawia i dogl da ogrodu
(1 Moj . 2:15). Nasz wiatopogl d powinien odzwierciedla Bo y plan dla Jego stworzenia –
przynoszenie Mu chwały. Czy nasze zaj cia w wiecie materialnym przynosz Bogu chwał ?
E.

Rodzaj ludzki
W ko cu doszli my do stworzenia człowieka w opisie z Pierwszej Ksi gi Moj eszowej. Został
on stworzony z materii wiata naturalnego (to znaczy z prochu), lecz Bóg tchn ł w niego
oddech ycia i stworzył człowieka na swój obraz. St d człowiek jest istot zło on ; ma natur
zarówno materialn , jak i duchow . Tak naucza Pismo. Człowiek nie jest tylko istot fizyczn ,
zlepkiem zwi zków chemicznych i komórek, jak utrzymuj niektórzy ( wiatopogl d wiecki). Nie
ma on tylko natury duchowej, jak twierdz wyznawcy fatalistycznego wiatopogl du Wschodu.
Człowiek posiada ducha i ciało fizyczne (1 Moj . 3:7). Cz ci wielkiej tajemnicy dotycz cej
człowieka jest fakt, e posiada on woln wol . Bóg nie zmusza go do okre lonego zachowania
czy my lenia ani nie programuje go tak, jak robota. Wbrew temu, co głosi wiatopogl d
fatalistyczny, człowiek nie utkwił w jakiej „rzece” ycia zwanej losem. Posiada wol i dokonuje
wyborów. Mo e wybra miło do Boga albo odrzucenie Boga (Joz. 24:15).

VII.

WIATOPOGL D A ZAKŁADANIE KO CIOŁA
Pismo pokazuje nam, e Bóg nie toczy walki z Szatanem. Szatan został ju pokonany (1 Jana 3:8,
Kol. 2:15, Hebr. 2:14-15). Poprzez Ewangeli , któr głosi Ko ciół, Bóg próbuje pojedna si z
człowiekiem, podczas gdy Szatan usiłuje zwie człowieka (Obj. 12:9), po re go (1 Piotra 5:8),
sprowadzi z dobrej drogi (1 Tes. 3:5) i oskar y go (Obj. 12:10).
Wojna duchowa toczy si w królestwie człowieka. Jak powiada apostoł Paweł w Drugim Li cie do
Koryntian 10:3-5, wojna ta dotyczy naszych umysłów – naszego wiatopogl du:
„Chocia bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdy or
bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych.
Udaremniamy ukryte knowania i wszelk wyniosło przeciwn poznaniu Boga i wszelki umysł
poddajemy w posłusze stwo Chrystusowi.”
Zwró uwag , jak apostoł Paweł ł czy burzenie twierdz warownych, udaremnianie ukrytych knowa
i wszelki umysł z poddaniem w posłusze stwo Chrystusowi. Na ko cu rozwa fragment z Ewangelii
Jana 8:32: „I poznacie prawd , a prawda was wyzwoli”. Im lepiej znamy prawd i działamy w
oparciu o ni , tym wi ksze zwyci stwo odnosimy. Wi cej szczegółów na ten temat podamy w
kolejnej lekcji „Relacje w walce duchowej”.
Niesłychanie wa ne jest, by my jako zało yciele ko ciołów pojmowali wiat takim, jakim jest – to
znaczy takim, jakim go przedstawia Pismo. Zakładanie ko ciołów to wojna duchowa. Szatan b dzie
atakował w ka dy mo liwy sposób podczas procesu zakładania ko ciołów. Je li nasz wiatopogl d
nie jest wła ciwy, Szatan mo e uderzy (na przykład zsyłaj c chorob ), a my nawet si na tym nie
poznamy! Poprawne pojmowanie wiatopogl du biblijnego pomo e zało ycielowi ko cioła dostrzec,
co si tak naprawd dzieje w jego yciu i słu bie.

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czy w wietle prawdy zawartej w tej lekcji odnalazłe w swoim yciu praktyki sprzeczne z biblijnym
wiatopogl dem? Co z praktykami tych, którzy znajduj si na twoim obszarze docelowym?

•

Jak te sprzeczno ci w twoim yciu wpływaj na twoj relacj z Bogiem, twoim współmał onkiem,
dzie mi czy zgubionymi?

•

Je li zało yciel ko cioła zachoruje, czy oznacza to, e Szatan atakuje go poprzez chorob ? Kiedy
mo e to mie miejsce?
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PLAN DZIAŁANIA
•

Spotkaj si z innym wierz cym i wyja nij my li przewodnie tej lekcji. Podziel si z nim refleksjami, jak
zamierzasz zmieni swoje zachowanie w odpowiedzi na nowe, odkryte przez siebie prawdy.

•

Zastanów si nad wiatopogl dem ludzi z twojego obszaru docelowego. Pod jakim wzgl dem ich
wiatopogl d jest taki sam jak wiatopogl d biblijny? Pod jakim wzgl dem si ró ni? Jaki wpływ
b dzie to miało na twoj strategi ewangelizacji? W jaki sposób i czego b dziesz uczył nowo
nawróconych, aby zbli y ich wiatopogl d do wiatopogl du biblijnego?
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Dynamika walki duchowej

2

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc zało ycielowi ko cioła zrozumie dynamik relacji mi dzy Bogiem,
człowiekiem a istotami duchowymi w duchowej walce oraz pozycj i władz wierz cego nad
Szatanem, jak ma w Chrystusie.

Główne punkty

• Poprawne pojmowanie relacji mi dzy Bogiem, człowiekiem a istotami duchowymi ma
zasadnicze znaczenie dla zwyci stwa w walce duchowej.

• Walk o umysł wygrywa si dzi ki stosowaniu Bo ej prawdy do kłamstw Szatana.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Wiedzie , e zakładanie ko ciołów oznacza walk duchow .
• By silnym w Panu i Jego mocy maj c wiadomo

swej to samo ci w Chrystusie.

• Potrafi si obroni przed atakami demonów.

Dodatek

2A Indukcyjne studium Biblii: Efezjan 4:17- 5:21

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Lekcja ta zawiera wiele koncepcji doktrynalnych z przytoczeniem wielu wierszy biblijnych.
Przeanalizuj j dokładnie, zanim przedstawisz j uczestnikom. Wybierz główne my li i wiersze,
które polecisz swoim uczniom sprawdzi w trakcie szkolenia.
W lekcji tej znajduje si wykres (ilustracja 2.1) pokazuj cy te relacje. Mo esz umie ci go na
przezroczystej folii lub plakacie i wykorzysta podczas zaj .

WPROWADZENIE
Zało yciele ko ciołów, którzy przechodz przez proces budowania nowych wspólnot wierz cych, cz sto
wkraczaj na teren nieprzyjaciela. Szatan, „władca tego wiata” (Jan 16:11), nie chce, by zało yciel
ko cioła otworzył oczy wierz cym tak, by mogli odwróci si od ciemno ci do wiatła i otrzymali
odpuszczenie grzechów (Dz. Ap. 26:18). Toczy si prawdziwa walka duchowa, a zało yciele ko ciołów,
którzy nie zdaj sobie z tego sprawy, b d zupełnie nieprzygotowani do odparcia ataków, jakie na nich
spadn . Musz oni nie tylko by przygotowani osobi cie na duchow walk , lecz musz wiedzie , jak
pomaga nowym wierz cym i nowo powstaj cemu ko ciołowi w stawianiu czoła wrogowi.
Ka dy kompetentny generał, który planuje taktyk swoich walk, zna strategie, słabe i mocne strony
własne i przeciwnika. Rozumie sposób my lenia i działania swego przeciwnika. Zało yciel ko cioła te
musi zna własne mocne i słabe punkty oraz rozumie strategie, jakimi posłu y si Szatan, by go
zaatakowa . W celu u wiadomienia sobie dynamiki duchowej walki, w jak zostanie wci gni ty,
zało yciel ko cioła musi pojmowa Królestwo Boga, królestwo człowieka i królestwo istot duchowych w
tym wiecie oraz ich wzajemne powi zania. Musi on zrozumie i uwierzy w prawd , kim jest w
Chrystusie, poniewa ta prawda b dzie najwa niejsz broni , jak posiada w czekaj cych go duchowych
walkach.
Ilustracja 2.1 prezentuje wzajemne powi zania mi dzy królestwami Bo ym, istot duchowych i ludzkim.
Wykres ten pomo e w wyja nieniu niektórych koncepcji przedstawionych w tej lekcji.
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Ilustracja 2.1 Relacje w walce duchowej: Królestwo Bo e, istot duchowych i człowieka
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(Efez. 1:20-21)

W ierz cy:
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wy ynach niebieskich”
(Efez. 2:6)
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duhowych
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do usług
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Jan 16:13
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Panowanie
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człowieka
W ierz cy

N iew ierz cy
Według Dr. Ti mothy Warner
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KRÓLESTWO BO E
Bóg to Wielki „JA JESTEM”, odwieczny, samoistny, samowystarczalny, przez nikogo nie stworzony
Stwórca wszechrzeczy i najwy szy Władca Wszech wiata. Jest On wszechmocny,
wszechwiedz cy, wszechobecny i zawsze wi ty, Sprawiedliwy, Miłosierny, Kochaj cy, Prawdziwy
i Wierny. NIE MA SOBIE RÓWNEGO.
Bóg jest istot trójjedyn , jedno ci w ró norodno ci. Trzech członków Trójcy – Ojciec, Syn i Duch
wi ty – wszyscy podzielaj moralne przymioty Bóstwa. Ró ni si jedynie rolami, lecz i te czasem
trudno od siebie oddzieli . Ojciec na przykład jest okre lany mianem Stwórcy (V Moj . 32:6).
Jednak w Ewangelii Jana 1:3 czytamy, ze wszystko si stało przez Słowo (Syna).
A. Bóg Ojciec
Na potrzeby tego studium najwa niejsza rola Boga Ojca wi e si z odkupieniem. Umiłował On
wiat i posłał swego Syna jako ofiar przebłagaln za nasze grzechy (Jan 3:16; 1 Jana 4:10).
Wskrzesił Jezusa z martwych (Kol. 2:12). „On uwolnił nas spod władzy ciemno ci i przeniósł do
królestwa swego umiłowanego Syna” (Kol. 1:13) i zachowuje swoje dzieci moc swego imienia
(Jan 17:11).
B. Bóg Syn
Rola Boga Syna, Jezusa Chrystusa, polega głównie na Jego wkroczeniu w czas i przestrze .
Stanowi On jedno z Ojcem (Jan 10:30) i przez cał wieczno dzieli Jego przymioty (Jan
1:1,2). „W Nim bowiem mieszka cała pełnia: Bóstwo na sposób ciała” (Kol. 2:9). Przyszedł na
wiat jako „Bóg z nami” (Mat. 1:23). Lecz gdy przyszedł na wiat, przyj ł posta sługi (Filip.
2:6,7). Zawsze pełnił On wol Ojca (Jan 6:38). Zmarł na krzy u jako ofiara za grzechy (Rzym.
8:3) i zmartwychwstał trzeciego dnia (1 Kor. 15:4).
Wst pił do nieba i siedzi po prawicy Boga Ojca, gdzie przyczynia si za nami (Rzym. 8:34). On
daje ycie wieczne (Jan 17:3). Teraz w swojej chwale (Jan 17:24) ma wszelk władz w niebie
i na ziemi (Mat. 28:18-20). Jest „nade wszystko Głow dla Ko cioła” (Efez. 1:22).
Je li chodzi o wiat duchowy, jest On wi kszy od aniołów (Hebr. 1:5-2:9). Jest On Głow
wszelkiej Zwierzchno ci i Władzy (Kol. 2:10). Pewnego dnia na Jego imi zegnie si ka de
kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych (Filip. 2:10).
C. Bóg Duch wi ty
O roli Ducha wi tego mówi si głównie w odniesieniu do osób wierz cych. Najcz ciej
okre la si Go mianem Ducha wi tego, lecz tak e Ducha Prawdy (Jan 16:13), Ducha ycia
(Rzym. 8:2) oraz Ducha Boga ywego (2 Kor. 3:3).
To wła nie On przywraca do ycia nowych wierz cych (Rzym. 8:11), sprawuje kontrol nad
yciem nowych wierz cych (Rzym. 8:9), wspiera swym wiadectwem, e jeste my Bo ymi
dzie mi (Rzym. 8:16), przyczynia si za nami w modlitwie (Rzym. 8:26-27) oraz przekonuje
wiat o grzechu (Jan 16:8-11). Jest On naszym Pocieszycielem/Pomocnikiem (Jan 14:16) i
naszym Nauczycielem (Jan 14:26). Mieszka w Bo ych dzieciach (Rzym. 8:9), wiadczy o
Jezusie (Jan 15:26), jest wi kszy od tego, który jest w wiecie (1 Jana 4:4).

II.

KRÓLESTWO CZŁOWIEKA
Gdy Bóg stworzył człowieka, uczynił go m czyzn i kobiet na swój obraz: dwie jednostki, które
stan si jednym, wyra aj c tym samym jedno w ró norodno ci Bóstwa (1 Moj . 1:26,27). W
porównaniu z istotami duchowymi człowiek został stworzony „niewiele mniejszym od istot
niebieskich”, lecz został uwie czony „chwał i czci ” (Ps. 8:5). Bóg obdarzył go władz nad dziełami
swoich r k i zło ył wszystko pod jego stopy (Ps. 8:6).
Człowiek jednak wolał posłucha kłamstw diabła, zgrzeszył przeciwko Bogu i popadł w grzech. Cały
rodzaj ludzki zgrzeszył (Rzym. 3:23), umarł wskutek swoich wyst pków i grzechów (Efez. 2:1), nie
maj c nadziei ani Boga na tym wiecie (Efez. 2:12) i został skazany na mier (Jan 3:17; Rzym.
6:23). Prawo człowieka do panowania przywłaszczył sobie diabeł, dlatego teraz yjemy w wiecie
rz dzonym przez Szatana (Mat. 4:8,9).
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Gdy kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, wci
yje na tym wiecie, lecz ju nie jest jego własno ci
(Jan 15:19). Jest uwolniony przez Chrystusa spod władzy ciemno ci i przeniesiony do królestwa
umiłowanego Bo ego Syna (Kol. 1:13). wiat b dzie go nienawidził i prze ladował (Jan 16:18-21),
podobnie Szatan i jego demony (Efez. 6:11). Wierz cy staje si uczestnikiem duchowej wojny
mi dzy Bogiem i Jego siłami a Szatanem i Jego siłami (2 Kor. 10:3-5).
III.

KRÓLESTWO ISTOT DUCHOWYCH
A. Aniołowie/Duchy przeznaczone do usług
Pomimo i w Biblii cz sto mówi si o aniołach, nie istnieje ich systematyczny opis. Wiemy na
pewno, e s one istotami stworzonymi (Ps. 148:2,5; Kol. 1:16), ni szymi od Boga (Hebr. 1:4),
lecz wy szymi od człowieka (Ps. 8:5). Dysponuj rozległ wiedz , lecz nie s wszechwiedz ce
(1 Piotra 1:12). Posiadaj wielka moc, lecz nie s wszechmocne (Dz. Ap. 12:7-11). Na ogół
były niewidzialne, lecz gdy je widziano, opisywano je jako „błyskawice” oraz istoty „białe jak
nieg” (Ezech. 1:13,14; Mat. 28:3). Anioły s Bo ymi posła cami (Dz. Ap. 7:38), które „zawsze
doskonale wypełniaj Bo wol ” (Mat. 6:10). W odniesieniu do człowieka s one „duchami
przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy maj posi
zbawienie” (Hebr.
1:14).
B. Demony/Upadłe anioły
Cho nigdzie wyra nie si tego nie mówi, w ród ewangelicznie wierz cych przyj ł si pogl d,
e demony s upadłymi aniołami (2 Piotra 2:4). Wierz oni, e fragment z Ksi gi Objawienia
12:7-9 mówi o Szatanie i jego aniołach str conych z nieba na ziemi . Fragment z Listu Judy
1:6 mówi o aniołach, którzy nie zachowali swojej godno ci i opu cili własne mieszkanie.
W trakcie lektury ewangelii dostrzegamy, e jedn z ich broni jest dotykanie ludzi ró nymi
chorobami takimi jak lepota, głuchota, brak zdolno ci mówienia i padaczka. Szatan jest
władc demonów (Mat. 12:24). S one tak zjednoczone w swoich złych zamiarach, e gdy
uczniowie donie li, i wyp dzili demony, Jezus zauwa ył: „Widziałem szatana, spadaj cego z
nieba jak błyskawica” (Łuk. 10:17,18).
C. Szatan
Kim jest Szatan? Jest on istot stworzon , prawdopodobnie upadłym aniołem. Jest
grzesznikiem, którego dzieła przyszedł zniszczy Jezus (1 Jana 3:8). Nazywa si go „władc
tego wiata” (Jan 16:11) oraz „bogiem tego wiata” (2 Kor. 4:4). Inne przypisywane mu
okre lenia to zabójca i kłamca (Jan 8:44), lew rycz cy szukaj cy kogo po re (1 Piotra 5:8; 2
Tym. 4:17); zwodziciel narodów (Obj. 12:9; 20:3,10); oskar yciel braci (Zach. 3:1; Obj. 12:10);
anioł wiatło ci (2 Kor. 11:14); W
starodawny, diabeł, Smok (Obj. 12:7,9; 20:2); ksi
demonów, Belzebub (Mat. 12:24; Łuk. 11:15).
Co robi Szatan? Zwodzi cał zamieszkał ziemi (Obj. 12:9). Cały wiat le y w jego mocy
(1 Jana 5:19). Dokonuje fałszywych znaków i cudów (2 Tes. 2:9). Przemierza cał ziemi
szukaj c ofiary do po arcia (Job 1:7; 1 Piotra 5:8). Toczy walk przeciwko ludowi Bo emu (Obj.
12:17). Dzier y władz nad mierci (Hebr. 2:14).
Jakie s ograniczenia Szatana? Nie mo e posun si dalej ni Bóg mu na to pozwoli (Job
1:12). Jest pokonanym nieprzyjacielem (Obj. 12:7-9)! Jakie jest ostateczne przeznaczenie
Szatana? Zostanie starty przez Boga (Rzym. 16:20). Bóg pokona Szatana (Hebr. 2:14) i wrzuci
go do jeziora ognia i siarki (Obj. 20:10).

IV.

KRÓLESTWO WALKI
Gdy stali my si chrze cijanami, zostali my uwolnieni spod władzy ciemno ci i przeniesieni do
królestwa wiatła (Kol. 1:13). I cho nadal yjemy w fizycznym wiecie, to jako obywatele Bo ego
królestwa siedzimy z Chrystusem na wy ynach niebieskich (Efez. 2:6). Jeste my obcymi i
przybyszami w wiecie (1 Piotra 2:11). Skutkiem tego nie yjemy ju według norm tego wiata
(2 Kor. 10:12). Dlatego wiat i jego władca Szatan nienawidz nas (Jan 17:14) i tocz z nami wojn .
W kolejnej lekcji pt. „Bitwy duchowe” z cyklu „Walka duchowa” przyjrzymy si ró nym sferom
ataków Szatana na wierz cego. Teraz przypatrzmy si pierwszej sferze, sferze umysłu.
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„Chocia bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdy or
bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych.
Udaremniamy ukryte knowania i wszelk wyniosło przeciwn poznaniu Boga i wszelki umysł
poddajemy w posłusze stwo Chrystusowi” (2 Kor. 10:3-5).
Zwró uwag , e mamy posługiwa si moc ponadnaturaln
my lom. Pierwszym obiektem ataków Szatana jest umysł.

przeciwko ukrytym knowaniom i

Szatan jest kłamc i ojcem kłamstwa (Jan 8:44). Jedn z jego taktyk stosowanych w walce
przeciwko wierz cym jest przekonanie ich, e kłamstwa s prawd . Kłamstwo to mo e by
wymierzone w natur Boga i Jego Słowo, jak to miało miejsce w przypadku Ewy (1 Moj . 3:1-4;
2 Kor. 11:13). Jezus sam jest prawd (Jan 14:6). W swojej modlitwie do Ojca zapisanej w
siedemnastym rozdziale Ewangelii Jana modlił si słowami: „U wi ich w prawdzie. Słowo Twoje
jest prawd ” (Jan 17:17). Musimy trzyma si mocno prawd wyra onych w Bo ym Słowie.
Jedno z cz stych kłamstw Szatana ma na celu przekonanie nas, e nie jeste my wi tymi
zbawionymi z łaski, lecz grzesznikami bezsilnymi wobec swojej grzesznej natury. Nasza obrona w
obliczu tego kłamstwa jest zarazem prawd . Jezus powiedział: „I poznacie prawd , a prawda was
wyzwoli”. Ilekro Szatan usiłuje nakłoni nas do my lenia, e jeste my niczym, jeste my bezradni,
nie mamy mocy itp., musimy pokona go prawd . W Chrystusie mamy władz nad Szatanem i jego
demonami. Ciało Chrystusa, Ko ciół odniósł ju ostateczne zwyci stwo nad mocami ciemno ci.
Według tej prawdy zało yciele ko ciołów musz
y i jej naucza . Poni ej znajduje si kilka
wierszy, które mówi , kim jest wierz cy w Chrystusie. Naucz si ich na pami i ilekro Szatan
próbuje ci nakłoni do uwierzenia w kłamstwo, wykorzystaj te prawdy przeciwko niemu.
Ilustracja 2.1 Kim jestem w Chrystusie
Jako wierz cy w Chrystusie jestem...
•

kim , kto nie podlega pot pieniu, lecz przeszedłem ze mierci do ywota (Jan 3:18, Rzym 8:1)

•

nowym stworzeniem (2 Kor. 5:17)

•

wyzwolony spod prawa grzechu i mierci (Rzym. 8:2)

•

powołany przez Boga (Efez. 1:4)

•

przybranym synem Bo ym. Bóg jest moim Ojcem (Efez. 1:5)

•

przyj ty przez Boga (Efez. 1:6)

•

odkupiony, nabyty i ceniony przez Boga (Efez. 1:7)

•

współdziedzicem z Chrystusem (Efez. 1:11; Rzym. 8:17)

•

naznaczony piecz ci Ducha wi tego (Efez. 1:13)

•

przywrócony do ycia pod wzgl dem duchowym (Efez. 2:1-7)

•

zbawiony Bo

•

Jego dziełem (Efez. 2:10)

•

uwolniony przez Chrystusa spod władzy ciemno ci i przeniesiony do królestwa Bo ego Syna (Kol.
1:13)

•

łask (Efez. 2:8)

wi tyni Boga ywego (2 Kor. 6:16)

•

napełniony w Nim (Kol. 2:10)

•

sol dla ziemi i wiatłem wiata (Mat. 5:13,14)

•

b d podobny do Chrystusa, gdy powróci (1 Jana 3:1,2)

KONKLUZJA
Trójjedyny Bóg jest Stwórc i Władc wszechrzeczy, ł cznie z rodzajem ludzkim i istotami duchowymi
(aniołowie, Szatan, demony). Jest wy szy ni całe Jego stworzenie.
„Wykazał On je, gdy wskrzesił Go [Chrystusa] z martwych i posadził po swojej prawicy na wy ynach
niebieskich, ponad wszelk Zwierzchno ci i Władz , i Moc , i Panowaniem, i ponad wszelkim innym
imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego
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samego ustanowił nade wszystko Głow dla Ko cioła... Razem te [nas] wskrzesił i razem posadził na
wy ynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie” (Efez. 1:20-22; 2:6).
Nasza to samo z Chrystusem jest podstaw naszej władzy nad istotami ze wiata duchowego (Szatan
i jego demony). Jeste my uczestnikami Bo ej natury, wi tymi, którzy czasem grzesz . Musimy stawia
opór w walce o nasz umysł i trzyma si prawdy o zwyci stwie, które ju nale y do nas w Chrystusie.
Jako zało yciele ko ciołów musimy pami ta o słowach Jezusa: „zbuduj Ko ciół mój, a bramy
piekielne go nie przemog ”.
PLAN DZIAŁANIA:
•

Po wi czas na powtórzenie tej lekcji i sprawdzenie wszystkich przytoczonych wierszy. Zanotuj w
swoim dzienniku duchowym wszystkie nowe prawdy, jakie poznałe b d my li, które nabrały dla
ciebie gł bszego znaczenia.

•

Przeczytaj na głos list „Kim jestem w Chrystusie” i podzi kuj Bogu za to, co dla ciebie uczynił.
Naucz si na pami
wierszy dotycz cych twojej to samo ci w Chrystusie, co do których masz
w tpliwo ci czy obawy. Gdy zapami tasz te prawdy, Duch wi ty sprawi, e sprawdz si one w
twoim yciu.

•

Przeprowad indukcyjne studium Biblii na podstawie fragmentu z Efezjan 4:17-5:21 zamieszczonym
w Dodatku 2A.
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Indukcyjne studium Biblii:
Efezjan 4:17 - 5:21

WALKA DUCHOWA

DODATEK

2A

Pocz tek niniejszego indukcyjnego studium Biblii ju dla ciebie podano. Przeanalizuj uwa nie to, co ju
zostało zrobione. Potem doko cz studium, odpowiadaj c na wszystkie pytania, pisz c podsumowania
zgodnie z poleceniem i wypełniaj c wszystkie puste miejsca. Pami taj o wypełnieniu zastosowania.
I.

OBSERWACJA
Przeanalizuj List do Efezjan 4:17-24. Zapisz poni sze spostrze enia:
A. Opis ycia pogan (17-19)
w.17 pró ne my lenie
w.18 umysł pogr

ony w mroku

w.18 obcy dla ycia Bo ego
w.18 niewiedza na skutek zatwardziało ci serca
w.19 nieczuło

sumienia

w.19 oddanie si rozpu cie
w.19 popełnianie wszelkiego rodzaju grzechów nieczystych
w.19 zachłanno

w popełnianiu grzechów nieczystych

W jednym akapicie podsumuj krótko własnymi słowami opis ycia pogan.
B. Opis nauczenia si przez was (Efezjan) Chrystusa (20 - 24)
w.21 zostali cie pouczeni w Nim – zgodnie z prawd , jaka jest w Jezusie
w.22 porzucenie nowego człowieka
w.23 odnowienie si duchem w my leniu
w.24 przyobleczenie człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwo ci i
prawdziwej wi to ci.
W jednym akapicie podsumuj krótko własnymi słowami, jak Efezjanie nauczyli si Chrystusa.
II.

INTERPRETACJA
Odpowiedz na poni sze pytania dotycz ce interpretacji:
• Jak my lenie (umysł) danej osoby okre la jej czyny? (ww. 17, 22, 23).
• Jak rol odegrała prawda w zmianie czynów Efezjan? (21).
• Opisz „nowego człowieka” (24). Pod jakim wzgl dem to nowe stworzenie przypomina
pocz tkowe Bo e stworzenie człowieka? (Por. 1 Moj . 1:27).

III.

ZASTOSOWANIE
List do Efezjan 4:25-5:21 jest zastosowaniem Pawła. Wymie to, co zawarł on w swoim
zastosowaniu. Nast pnie napisz zdanie mówi ce o zastosowaniu tych rzeczy w swoim yciu i
słu bie.
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Wiersz
4:25

Zastosowanie
Odrzucajcie kłamstwo

4:25
4:26
4:26
4:27

Jak gniew daje miejsce diabłu?

4:28
4:28
4:29
4:30

Nie zasmucajcie Bo ego Ducha wi tego (jak mo emy Go zasmuca ?)

4:31
4:32
5:1
5:2
5:3
5:4
5:5
5:6
5:7
5:8
5:9
5:10
5:11
5:12
Zastosowanie w moim yciu i słu bie:
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Bitwy duchowe
ZAŁO YCIELE KO CIOŁÓW POD
OBSTRZAŁEM

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc zało ycielom ko ciołów w dostrzeganiu i obronie przed szata skimi
atakami oraz przygotowa ich do udzielania pomocy ludziom cierpi cym na chorob spowodowan
przez demony.

Główne punkty

• Ataki Szatana mog si odbywa w sferze fizycznej, materialnej, umysłowej/emocjonalnej lub
duchowej.

• Obrona przed Szatanem wymaga znajomo ci Pisma i duchowej dojrzało ci.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Wiedzie , kiedy jest atakowany przez Szatana.
• By silnym w Panu i Jego mocy.
• Zacz

uczy si obrony przed atakiem Szatana i podejmowa kroki w wojnie zaczepnej.

Dodatki

3A Studium Biblii: Jak Jezus radził sobie z lud mi op tanymi przez demony?

3B Przykłady z całego wiata
WPROWADZENIE
Walka duchowa jest udziałem ka dego wierz cego w Chrystusa. Gdy kto zaczyna wierzy w Chrystusa,
jego stosunek do wszystkiego w sferze emocjonalnej, umysłowej, duchowej i fizycznej ulega drastycznej
zmianie. Wierz cy jest nowym stworzeniem w Chrystusie (2 Kor. 5:17), obywatelem nieba (Filip. 3:20) i
Bo ym dzieckiem (Jan 1:12). Z uwagi na swoj now relacj z Bogiem wierz cy staje si obiektem
ataków ze strony Bo ego nieprzyjaciela – Szatana i jego sił, które sprzeciwiaj si Bo ej osobie, planom
i celom.
Lekcja ta zawiera informacje kluczowe do zrozumienia, jak zało yciele ko ciołów mog si znale pod
duchowym obstrzałem, jak si maj broni oraz jak pomóc osobom, które zostały dotkni te chorob
zesłan przez siły demoniczne. W bezustannej walce mi dzy Szatanem a siłami Boga za ka dym razem,
gdy powstaje nowy ko ciół, Szatan u wiadamia sobie, e traci terytorium w wiecie, w którym pragnie
sprawowa kontrol . Z tego powodu b dzie przypuszczał gwałtowne ataki na nowe ko cioły i nowych
wierz cych i zrobi wszystko, by ich zniszczy .
Zało yciele ko ciołów musz by przygotowani na walk duchow (zarówno obronn , jak i zaczepn ) nie
tylko sami, lecz musz te uczy nowych wierz cych w grupach komórkowych i ko ciołach o walce, w
której bior udział bez wzgl du na to, czy o tym wiedz , czy nie. Bez rzetelnego biblijnego pojmowania
duchowej wojny, jaka si wokół nich toczy, nowe ko cioły b d podatne na szata skie ataki, które mog
ich osłabi , a nawet zniszczy . Zało yciele ko ciołów maj obowi zek pomóc w przygotowaniu Bo ej
„armii” wierz cych na duchowe kampanie, jakie ich czekaj .
I.

SFERY SZATA SKIEGO ATAKU
Szatan i jego zast py demonów znajduj si w wiecie walcz c przeciwko Bo ym planom i celom.
Ludzie mog do wiadcza diabelskich ataków w sferze umysłowej, fizycznej i duchowej. W
poprzedniej lekcji pt. „Dynamika walki duchowej” z cyklu „Walka duchowa” widzieli my, e pierwsz
sfer jest umysł. Na tych zaj ciach omówimy inne sfery. Szatan i jego demony mog zaatakowa
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bezpo rednio lub posłu y si innymi. Przykład tej ostatniej taktyki to prze ladowanie ze strony
wiata. Ten po redni atak Szatana nie powinien by dla wierz cych zaskoczeniem, gdy jak napisał
apostoł Paweł do Tymoteusza: „wszystkich, którzy chc y zbo nie w Chrystusie Jezusie, spotkaj
prze ladowania” (2 Tym. 3:12). Piotr napisał swój pierwszy list w celu poinformowania wierz cych,
jak znosi prze ladowania. Jezus powiedział, e wiat b dzie nienawidził Jego uczniów (Jan 15:1819). Dlatego wierz cy nie powinni by zaskoczeni prze ladowaniami, lecz musz zdawa sobie
spraw , e to atak Szatana.
A. Ataki w sferze fizycznej
1.

Zdrowie fizyczne
Nie ka da choroba jest skutkiem szata skiego ataku, cho w Ewangeliach widzimy, e
były przypadki, kiedy co takiego miało miejsce (Mat. 9:32-33; Łuk. 13:16; Mar. 5:1-13).
Zobacz Dodatek 3A „Jak Jezus radził sobie z lud mi op tanymi przez demony?”.

2.

Pragnienia fizyczne takie jak głód czy seks
Bóg stworzył ludzi z fizycznymi potrzebami i pragnieniami (1 Moj . 3:1-6). Je li s one
zaspokajane w nale yty sposób, s czym dobrym. Jednak Szatan lubi bra to, co dobre i
kusi człowieka, by posługiwał si tym w sposób, który mu szkodzi. Podczas kuszenia
Adama i Ewy Szatan wykorzystał co poci gaj cego dla oczu (po ywienie), aby nakłoni
ich do grzechu. Grzech nie polegał na tym, e pragn li czy potrzebowali pokarmu, lecz na
tym, e wykorzystali go w niewła ciwy sposób – w tym wypadku chodziło o pokarm
zakazany przez Boga (1 Moj . 3:1-6). Podobnie gdy Jezus po cił przez czterdzie ci dni i
nocy Szatan kusił Go, by zaspokoił głód wykorzystuj c ponadnaturaln moc w sposób
niezale ny od swego Ojca (Mat. 4:2-4).
Szatan kusi ludzi, by niewła ciwie korzystali z tego, co Bóg stworzył jako dobre. Jan za
cz
wiata (rz dzonego przez Szatana) uznał po dliwo oczu (1 Jana 2:15-16). Wiele
najnowszych relacji podaje, e chrze cija scy przywódcy na całym wiecie popadli w
grzech natury seksualnej. Zało yciele ko ciołów s na „linii frontu” i jako tacy powinni mie
si na baczno ci przeciwko pokusom, jakie Szatan z cał pewno ci im zaproponuje.

B. Ataki w sferze materialnej
Inn sfer szata skich ataków jest wytwarzanie niezdrowego po dania dobrych rzeczy, jakie
dał nam Bóg. Szatan kusił Jezusa w tej sferze oferuj c Mu wszystkie królestwa wiata z całym
ich przepychem, je li ten odda mu pokłon (Mat. 4:8).
Wi e si z tym ci le pragnienie władzy. W Pierwszej Ksi dze Moj eszowej 1:28-29 Bóg
polecił Adamowi i Ewie, aby panowali nad wszelkimi ywymi stworzeniami. Jednak wskutek ich
grzechu m czyzna panował nad kobiet (1 Moj . 3:16). Tak zacz ła si walka o władz nad
innymi lud mi.
Zało yciele ko ciołów musz uwa a , by niezdrowe po
e oderw wzrok od Jezusa.

danie bogactw i władzy nie sprawiło,

C. Ataki w sferze umysłowej/emocjonalnej
Pokusa poddania si zniech caniu lub rozpaczy mo e by bezpo rednim atakiem ze strony
nieprzyjaciela. Zobacz Ewangelia Marka 5:1-10 oraz Łukasza 9:37-42.
D. Ataki w sferze duchowej
W dzisiejszej dobie ro nie zainteresowanie okultyzmem. Wiele osób korzysta z usług
spirytystów, mediów, uzdrowicieli duszy, czytaj cych z dłoni, doradców lub przewodników
duchowych, horoskopów itp. Wskutek tych praktyk okultystycznych Szatan mo e zapanowa
nad ludzkim yciem.
Zało yciele ko ciołów musz unika takich praktyk okultystycznych i ostrzega innych w
swoich grupach komórkowych i ko ciołach o niebezpiecze stwach zwi zanych z tymi
praktykami. Zjawiskiem bardzo powszechnym dla nowych wierz cych jest brak pełnego
zrozumienia powagi takich praktyk. By mo e odwiedzili oni wró k , duchowego uzdrowiciela
lub kogo zaanga owanego w okultyzm, zanim zostali wierz cymi i mog nie dostrzega
niebezpiecze stwa powrotu do nich.
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JAK ROZPOZNA , CZY DANY PROBLEM WYNIKA Z PRZYCZYN NATURALNYCH, CZY JEST
ATAKIEM SZATANA
Nie zawsze łatwo jest ustali przyczyn
problemów. Do
chrze cija skich słyszy si opowie ci takie jak ta:

cz sto w ród pracowników

„Byłem sam w pokoju pogr ony w gł bokim nie. Nagle bez adnego konkretnego powodu
obudziłem si . Ciemno w pokoju była przytłaczaj ca i czułem przy pieszone bicie serca, zacz ło
mi brakowa tchu, a moje ciało było zlane potem. Czuj c, e to atak szata ski, usiadłem na łó ku,
wł czyłem wiatło i gło no zacz łem uznawa Jezusa Chrystusa za PANA prosz c o ochron przed
wszelkimi złymi duchami, które mogły chcie mi wyrz dzi krzywd . Podczas modlitwy ci ar
ust pił, poło yłem si i ponownie zapadłem w sen.”
Autor tej opowie ci podejrzewał, e został zaatakowany przez Szatana i natychmiast przyst pił do
kontrataku. Je li przypuszczasz, e sam stałe si obiektem szata skiego ataku, oto kilka zasad
biblijnych do rozwa enia. Kolejno , w jakiej zostały wymienione, jest przypadkowa:
• Badaj duchy, czy s z Boga (1 Jana 4:1-3).
• Szukaj pomocy u członka Ciała, który ma dar rozpoznawania duchów (1 Kor. 12:10).
• Próby mog pochodzi od Pana, aby uczyni nas dojrzałymi i doskonałymi (Jak. 1:2-4).
• Pokusy pochodz od diabła; je li pozwolimy, by nasza własna po
uległo ci pokusom, skutkiem jest grzech (Jak. 1:13-14).

dliwo

skłoniła nas do

• Szatan atakuje, by nakłoni nas do grzechu, lecz Bóg zamienia to w dobro (1 Moj . 50:19-20).
• Szatan zsyła w naszym
słabo ci(2 Kor. 12:7-9).
III.

yciu co , co Bóg wykorzystuje, by okaza

swoj

moc w naszej

JAK SI BRONI PRZED ATAKAMI SZATANA
A. Poddawaj wszelki my l w posłusze stwo Chrystusowi (2 Kor. 10:3-5)
Uczenie si na pami
fragmentów Pisma i rozwa anie ich pozwala nam oceni my li i
pogl dy, które przychodz nam do głowy i odrzuci te, które s sprzeczne z prawdami
zawartymi w Pi mie. Zapami tywanie wierszy biblijnych pomaga nam wyrabia nawyki
my lowe i dyscyplin w my leniu i zachowaniu na wzór Chrystusa.
B. Odnawiaj swój umysł (Rzym. 12:1-2)
Pro Boga o zbadanie twoich my li i wskazanie ci tych, które s złe lub nieczyste. Wyznaj je
Panu i odwró si od nich (Ps. 139:23-24). Miej na my li wszystko, co jest prawdziwe, co
godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie (Filip. 4:8).
Strze si zwodniczych kłamstw seksualnych i pokus wypełniaj cych twój umysł bezbo nymi
my lami. „Szatan nie ma nad tob adnej władzy z wyj tkiem tego, co mu dajesz, kiedy nie
poddajesz w posłusze stwo ka dej my li" (N. Anderson, Zwyci stwo nad ciemno ci , ss. 169 170).
C. Oblecz pełn zbroj Bo

(Efez. 6:10-18)

Uznaj swoje zbawienie przez wiar w Chrystusa, swoje usprawiedliwienie przed Bogiem dzi ki
krwi Chrystusa oraz pokój, jaki masz z Bogiem dzi ki temu, e jeste Jego dzieckiem. Po wi
czas na wysławianie Ojca za Jego zwyci stwo nad złym i za fakt, e przez Chrystusa i ty
odnosisz nad nim zwyci stwo.
Jedn ze skutecznej broni, jak posiada wierz cy, jest Słowo Bo e – „miecz Ducha” (Efez.
6:17). W całym Pi mie padaj upomnienia pod adresem wierz cych, by trwali w prawdzie
Bo ego Słowa (Jan 8:32, 1 Piotra 5:9).
D. Zwyci

aj dzi ki krwi Baranka (Obj. 12:11)

Jedyn podstaw zwyci stwa nad ciałem, wiatem i Szatanem jest krew Jezusa Chrystusa
przelana na krzy u. Jego ofiara złamała moc Szatana i pozwoliła człowiekowi mie
społeczno z Bogiem. Wa ne jest, by wierz cy u wiadamiali sobie, i nie potrafi pokona
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Szatana o własnych siłach, lecz mog tego dokona jedynie poprzez przelan krew Jezusa
Chrystusa.
E.

Niech grzech w tobie nie króluje (Rzym. 6:12)
Wierz cy otrzymuj pouczenie, by fizycznie wycofywa si z sytuacji, które mog doprowadzi
ich do grzechu (2 Tym. 2:22). Powinni te „unika wszystkiego, co ma cho by pozór zła” (1
Tes. 5:22; Efez. 5:3).

IV.

WSKZÓWKI RADZENIA SOBIE Z DEMONICZNYM OP TANIEM
W całym Nowym Testamencie oraz w przykładach zebranych ze wiata (zobacz Dodatek 3B,
„Przykłady z całego wiata”) dostrzegamy ludzi op tanych przez demony. Op tanie demoniczne
jest rzeczywisto ci w wiecie, w którym yjemy.
Z Pisma wynika bardzo jasno, e wierz cy mog by otwarci na demoniczne op tanie lub wpływ. W
Li cie do Efezjan 4:27 czytamy, by wierz cy nie dawali „miejsca” diabłu w swoim yciu. Pierwszy
List Piotra 5:8 jest adresowany do wierz cych i mówi o tym, e mamy wroga, który kr y jak lew
rycz cy szukaj c kogo po re . W Drugim Li cie do Koryntian 2:11 Paweł ostrzega nas, e Szatan
knuje przeciwko nam i chce, by my wpadli w zastawion przez niego pułapk tak, by mógł
pozyska prawo dr czenia nas za pomoc swoich demonów.
Ka dy chrze cijanin powinien umie si obroni przed szata skim atakiem, poniewa Bóg dał nam
wyra ne wskazówki w Pi mie, jak y i jak wkłada Jego zbroj w obronie własnej. Niewierz cy
oczywi cie nie rozumiej , jak si broni i nie maj w swoim yciu mocy Ducha wi tego, z której
mogliby czerpa siły do obrony. Niestety s te wierz cy, którzy z ró nych przyczyn otworzyli si na
wpływ demonów.
Z uwagi na to praca z lud mi cierpi cymi na demoniczne ataki i op tanie to spotkanie z prawd , a
nie moc . Niektórzy chrze cijanie niesłusznie s przekonani, e skoro Bóg jest pot niejszy od
Szatana, to oni w imi Jezusa mog usun wszelkie demoniczne wpływy z ycia osoby cierpi cej.
Wprawdzie Bóg rzeczywi cie jest wszechmocny, a Szatan nie, ale Bóg dał człowiekowi woln wol ,
by wybierał, czy pozwoli „władcy tego wiata” (Jan 16:11) mie wpływ na swoje ycie. Bóg dał nam
wszystko, czego nam potrzeba do obrony przed podst pami Diabła, mo emy jednak to
zlekcewa y i pozwoli Szatanowi na przej cie cz ciowej kontroli nad naszym yciem.
wiadomo to samo ci w Chrystusie umo liwia wierz cemu odmow wikłania si w grzeszne
praktyki, które dadz Szatanowi prawo do dr czenia go.
Poni sze wskazówki mo na wykorzysta
demonicznego wpływu w ich yciu.
A. Módl si i zabiegaj o m dro

do usługiwania tym, którzy cierpi

z powodu jakiego

od Ducha wi tego

Rozprawienie si z wpływami demonicznymi wymaga wielkiej duchowej m dro ci i polegania
na Duchu wi tym. Szatan jest pot nym nieprzyjacielem, st d stawienie czoła jemu lub jego
wojskom nie powinno by traktowane lekko. Nie sposób przeceni prowadzenia i kierownictwa
Ducha wi tego, gdy nie istnieje adna „formuła” pracy z lud mi cierpi cymi wskutek
działania demonów w ich yciu. Ka da osoba jest wyj tkowa, ka da sytuacja inna i cho s
pewne ogólne zasady, ka dy przypadek wymaga polegania na Duchu wi tym i Jego
m dro ci. Przed podj ciem dowolnego rodzaju słu by zwi zanej z działaniem demonów nale y
po wi ci czas na modlitw .
B. Współpraca z innymi
Ten rodzaj słu by zawsze powinien si odbywa z udziałem co najmniej jednego lub wi cej
dojrzałych wierz cych w Chrystusie. Je li to mo liwe, zaanga uj do tego ludzi, którzy maj dar
rozpoznawania i wcze niej mieli do czynienia z demonicznym atakiem/op taniem. W ramach
udzielania pomocy cierpi cemu sp dzajcie czas na grupowej modlitwie (i po cie, je li to
konieczne). Je li to mo liwe, zało yciele ko ciołów i inni pracownicy chrze cija scy powinni
unika samodzielnego wykonywania tej słu by.
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C. Ustal przyczyn
Niekiedy demony ujawni si nieoczekiwanie w miejscach publicznych takich jak nabo e stwo,
studium biblijne, spotkanie grupy komórkowej lub inna zbiorowa społeczno . W takich
przypadkach przywódcy chrze cija scy, którzy znajduj si na miejscu, by mo e nie b d
mieli wyboru i b d musieli działa natychmiast, polegaj c na mocy i obecno ci Ducha
wi tego, który ich poprowadzi.
Jednak znacznie cz ciej wpływ demoniczny przejawia si przez dłu szy okres czasu w yciu
danej osoby i to w taki sposób, e problem ten jest widoczny dla niej i jej otoczenia. W takich
okoliczno ciach konieczne jest zorganizowanie spotkania tej osoby z członkami ko cioła,
którzy potrafi pomóc jej w uwolnieniu si spod demonicznych wpływów w jej yciu. Celem
spotkania jest próba ustalenia, jakie wydarzenia w yciu tego człowieka dały Szatanowi prawo
do dr czenia go. Wtedy te mo na zbada , czy problem ma charakter demoniczny, czy
powstał z innych naturalnych przyczyn.
Istnieje wiele sposobów otwarcia si na Szatana i dania mu okazji do gn bienia. Niektóre z
powszechnie znanych to:
•

Praktyki okultystyczne: bałwochwalstwo, religijne praktyki Wschodu (takie jak medytacja
transcendentalna), spirytyzm, tajemne przysi gi „krwi”, udział w sektach, astrologii,
przepowiadaniu przyszło ci, niektóre rodzaje hipnozy, uzdrawianie duszy, do wiadczenia
pozacielesne.

•

Czarnoksi stwo i satanizm: zakl cia, uroki, rytuały sataniczne, po wi canie dzieci
Szatanowi, nadu ycia rytualne, magia (biała i czarna).

•

wiadomy, ci gły i nie wyznany grzech: narkotyki, uzale nienia, gniew, grzechy seksualne,
nienawi , brak wybaczenia itp.
Niesłychanie istotne jest, by cierpi cy byli bezwzgl dnie szczerzy z wierz cymi, którzy chc im
pomóc. Czy obecnie lub w przeszło ci byli zaanga owani w okultyzm? Czy dotyczy to ich
rodziców albo innych krewnych? Je li s wierz cy, czy maj w swoim yciu jaki „ukryty”
grzech, którego nie chc wyzna ? Na tyle, na ile to mo liwe, wymie wszystko, co mogło
przyczyni si do demonicznego objawienia w ich yciu.
D. Rozwi

problem grzechu

Bez wzgl du na to, czy cierpi cy jest osob wierz c , musi chcie si uwolni spod wpływu
demonów. W oparciu o wiedz na temat wcze niejszego lub obecnego zaanga owania w
praktyki okultystyczne, niewyznane grzechy itp. dana osoba musi odwróci si od tych
grzechów i wszelkich praktyk, które mogły da Szatanowi miejsce w jej yciu. Ka d spraw
nale y wyzna na głos i poprosi Boga o przebaczenie. Dana osoba powinna odrzuci wszelkie
przeszłe praktyki sataniczne oraz miejsce(a), jakie dały one Szatanowi w jej yciu.
Warto jeszcze u wiadomi sobie, e ta osoba nie musi by chrze cijaninem, aby dozna
uwolnienia od demonicznych sił w jej yciu. Jednak bez opieki i władzy, jak wierz cy ma w
Chrystusie nad Szatanem, człowiek taki jest otwarty na ponowne działanie demonów w swoim
yciu, niekiedy ze zwi kszon sił (zobacz Mat. 12:43-45). Po rozwi zaniu problemu grzechu
nale y jasno przedstawi tre
Ewangelii i zapewni danej osobie okazj do przyj cia
Chrystusa jako Zbawcy.
Bez wzgl du na stan duchowy tej osoby musi ona zrozumie , e je li powróci do praktyk
okultystycznych lub wiadomego grzechu otwiera si znów na działanie demonów.
E.

Uwolnienie
Na tym etapie zaanga owani wierz cy powinni si modli i prosi Ducha wi tego o wskazanie
im, jak chce rozprawi si z działaniem demonów w yciu tej osoby. Mo e to polega na
wyp dzaniu demona(ów) w imi i moc Jezusa Chrystusa. W innych wypadkach złamanie
duchowego oporu sił demonicznych b dzie wymagało dłu szej modlitwy i postu. W sytuacjach,
gdy cierpi cy jest osob wierz c , Duch wi ty poprowadzi go do uznania swojej mocy w
Chrystusie, odwrócenia si od grzechów, które spowodowały dr czenie demonów i
samodzielne rozprawienie si z Szatanem.
Zwró uwag , e podczas procesu uwalniania kogo spod działania demonów najlepiej nie
porozumiewa si bezpo rednio z tymi demonami. Ewangelia Jana 8:44 przestrzega, e diabeł
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jest kłamc i ojcem kłamstwa, dlatego demony nie maj powodu mówi cokolwiek innego ni
półprawdy. Wielu chrze cijan usługuj cych osobom op tanym przekonało si , e rozmowa z
demonami i pro ba o ujawnienie si wywołuje jeszcze wi ksze obra anie Boga, fizyczn
agresj , przemoc i znacznie przedłu a i komplikuje proces uwalniania od demonów.
Podobnie jak nie ma adnej „magicznej formuły” na uwolnienie kogo od wpływów
demonicznych w jego yciu, tak te nie ma gwarancji, e słu ba wstawiennictwa i wyzwalania
oka e si skuteczna. Czasem cierpi cy zostanie całkowicie i raz na zawsze uwolniony od
wszelkiego demonicznego działania. Innym razem wyzwolenie b dzie nieznaczne lub w ogóle
nie nast pi. Niekiedy Duch wi ty pragnie, by kilka problemów w yciu cierpi cego było
rozwi zywanych po kolei przez pewien okres czasu. Czasem potrzeba wi cej modlitwy i postu.
We wszystkich przypadkach wierz cy powinni modli si i prosi o prowadzenie i kierownictwo
Ducha wi tego.
F.

Kontynuacja
O ile to mo liwe, jeden dojrzały wierz cy powinien by wybrany na doradc dla tej osoby, aby
odpowiada na jej pytania i „obserwowa ” j przez kilka miesi cy. W przypadkach, gdy nie
nast piło całkowite wyzwolenie, doradca mo e dalej pracowa z dan osob nad wyszukaniem
w jej yciu dziedzin, w których mo e jeszcze by nie wyznany grzech, praktyki okultystyczne
itp. Jakkolwiek po modlitwie wstawienniczej lub wyp dzeniu demonów objawienie demoniczne
mo e na jaki czas ust pi , to je li przede wszystkim nie rozprawiono si ze wszystkimi
dziedzinami, w których Szatan zaj ł miejsce, wcze niej czy pó niej ataki demoniczne powtórz
si i znów ujawni .
Je li dana osoba podczas procesu uwalniania przyj ła Chrystusa jako Zbawc , doradca mo e
pomóc prowadzi w uczniostwie nowego wierz cego i przypomina mu o jego to samo ci w
Chrystusie. Je li zauwa a inne oznaki działania demonicznego, nale y powtórzy proces
uwalniania, szukaj c innej dziedziny, jak ta osoba oddała pod kontrol Szatana. Pełna
wolno nast pi wtedy, gdy wszystkie szata skie twierdze zostan zdobyte, gdy dana osoba
zrozumie, kim jest w Chrystusie i gdy Chrystus przejmie całkowit kontrol nad ka d sfer jej
ycia.

PLAN DZIAŁANIA:
•

Czy w swoim yciu i słu bie zało yciela ko cioła do wiadczasz czego , co mógłby uzna za
bezpo redni atak złego? Je li tak, na podstawie tego studium wypisz sposoby stawiania czoła tym
atakom. Podziel si tym z dojrzałym chrze cijaninem, który pomodli si z tob .

•

Wypełnij tabel w Dodatku 3A.

•

Zapoznaj si z przykładami zamieszczonymi w Dodatku 3B.
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Studium Biblii
JAK JEZUS RADZIŁ SOBIE Z LUD MI
OP TANYMI PRZEZ DEMONY?

Zamieszczona ni ej tabela wymienia fragmenty Ewangelii, w których Jezus radził sobie z lud mi
op tanymi przez demony. Uzupełnij j , a nast pnie zanotuj, jak poni sze prawdy odnosz si do twojego
ycia i słu by. Cz
pracy wykonano za ciebie.
Odno nik
Mat. 4:24-25
Mar. 1:21-28

Mar. 1:32-39
(Łuk. 4:40 –
41)

Okoliczno ci i osoba op tana
Z „…całej Syrii...przynoszono do
Niego wszystkich...op tanych”.
W Kafarnaum w szabat, w
synagodze – „Czego chcesz od
nas, Jezusie Nazarejczyku?
Przyszedłe nas zgubi . Wiem,
kto jeste : wi ty Bo y”.

Reakcja Jezusa
On ich uzdrawiał

Ten sam dzie jak wy ej.
Wieczór; dom Szymona i
Andrzeja. Ludzie przynosili do
Jezusa op tanych

Wiele złych duchów
wyrzucił, lecz nie
pozwalał złym
duchom mówi ,
poniewa wiedziały,
kim On jest
Jezus wybrał 12
apostołów; dał im
władz wyp dzania
złych duchów
Słowem wyp dził
złe duchy.

Mar. 3:15;
6:7 (Mat.
10:2-4) (Łuk.
6:14-16)
Mat. 8:16-17
Mat. 8:28-34

Wybiegli Mu naprzeciw dwaj
op tani, którzy wyszli z grobów,
bardzo dzicy. Zacz li krzycze do
Jezusa: „Czego chcesz od nas,
<Jezusie>, Synu Bo y?
Przyszedłe tu przed czasem
dr czy nas?”
Złe duchy prosiły Go: „Je eli nas
wyrzucasz, to po lij nas w t
trzod wi !”

Jezus rozkazał mu
surowo: „Milcz i
wyjd z niego!”

Rezultaty
Szły za Nim liczne
tłumy.
Duch nieczysty zacz ł
go targa i z gło nym
krzykiem wyszedł z
niego.

Interpretacja:
Jezus wydaje rozkazy
złym duchom, a one Go
słuchaj . Demony
wiedz , e Jezus jest
Bogiem i ma moc je
zniszczy . Gdy
przemawiał, demony
słuchały. Gdy Jego
dzieci przemawiaj w
mocy Jego autorytetu,
demony te musz
usłucha .
Jezus nie chciał, by
ludzie szli za Nim jako
za Mesjaszem, dopóki
wcze niej nie uznaj Go
za Zbawc .

Jezus os dzi demony.
Zostan one wrzucone
do piekła.

Rzekł do nich:
„Id cie!”

Demony weszły w
winie; całe miasto
wyszło na spotkanie
Jezusa; a gdy Go
ujrzeli, prosili, eby
odszedł z ich granic.
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Odno nik
Mar. 5:1-17

Okoliczno ci i osoba op tana
Pewien człowiek op tany przez
ducha nieczystego kruszył
ła cuchy i rozrywał p ta
Nikt nie zdołał go poskromi
dniem i noc krzyczał, tłukł si
kamieniami
Demony zaklinały Jezusa, by ich
nie dr czył.
Na imi mi „Legion”, bo nas jest
wielu.
Duchy prosiły, by Jezus posłał je
w winie
Uzdrowiony prosił, by mógł
zosta z Jezusem

Łuk. 8:26-37
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Reakcja Jezusa

Rezultaty

Jezus pozwolił im
wej w winie
„Wracaj do domu,
do swoich, i
opowiadaj im
wszystko, co Pan ci
uczynił i jak
ulitował si nad
tob .”

od dłu szego czasu nie nosił
ubrania i nie mieszkał w domu

winie ruszyły p dem
do jeziora i poton ły

Gdy wyszły z niego
złe duchy, człowiek
był ubrany i przy
zdrowych zmysłach
Demony zdaj sobie
spraw z tego, e Jezus
ma moc posła je do
Czelu ci.

Mat. 12:2228

Niewidomy i niemy

Jezus uzdrowił go,
tak e niemy mógł
mówi i widzie

Mat. 15:2128

Jezus odszedł stamt d i pod ył w
stron Tyru i Sydonu.
Spotkała go kobieta kananejska,
która zawołała: „Ulituj si nade
mn , Panie, Synu Dawida! Moja
córka jest ci ko dr czona przez
złego ducha”
Panie, pomó mi.

„Jestem posłany
tylko do owiec,
które pogin ły z
domu Izraela.”

Zastosowanie w moim yciu i słu bie:

Interpretacja:

„Wyjd , duchu
nieczysty, z tego
człowieka”
„Jak ci na imi ?”

Demony prosiły Jezusa, eby im
nie kazał odej do Czelu ci.

Mar. 7:24-30
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„Niedobrze jest
zabra chleb
dzieciom, a rzuci
psom.”

Tłumy pełne były
podziwu i mówiły:
„Czy nie jest to Syn
Dawida?”
Faryzeusze mówili:
„On tylko przez
Belzebuba, władc
złych duchów,
wyrzuca złe duchy”
Nauki Jezusa w
odpowiedzi na te
zarzuty:
Mat. 12:25-29
Mar. 3:23-30
Łuk. 11:14-26
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Przykłady z całego wiata

3B
Poni ej znajduj si przykłady ilustruj ce rozprawienie si z demonami przez kilku misjonarzy podczas słu by. Z
wyj tkiem misjonarza w przykładzie pierwszym wszystkie imiona zostały zmienione. Opisane przypadki mog ci
pomóc w stawieniu czoła podobnym sytuacjom, które mog ci spotka podczas zaanga owania w post p Ko cioła.
I.

PRZYKŁAD PIERWSZY: DICK HILLIS OPOWIADA NAST PUJ C HISTORI Z CHIN
Młody ołnierz przyprowadził do mnie swoj on , abym wyp dził z niej demona. Powiedział przy
tym: „Moja ona jest na dziedzi cu i jest op tana przez demona. Dwa razy demon kazał jej si
zabi , raz przez powieszenie, a raz przez skok do fosy. Dwa razy go posłuchała, ale udało mi si j
odratowa .”
Poszli my do domu pomodli si o uwolnienie tej kobiety. Przyznam si , e modliłem si z
pow tpiewaniem. Zastanawiałem si , czy nie b d potrzebował jakiego szczególnego daru
uzdrawiania. Podczas modlitwy op tana kobieta wyjmowała słowa z naszych modlitw i układała z
nich prze miewcze wiersze. Krzyczała, wrzeszczała i wy miewała si z tego, co robili my.
Najwyra niej nasze modlitwy na nic si nie przydały.
Trwało to trzy dni. Polecili my ołnierzowi zniszczy wszelkie bo ki w ich domu, co te uczynił.
Mimo to demon wci
nie wychodził. Wtedy Bóg pokazał mojej onie, e musimy uzna nasz
pozycj w Chrystusie i nakaza demonowi wyj . Gdy tak post pili my, kobieta natychmiast została
uwolniona.
Wniosek, jaki wyci gn ł ten misjonarz, brzmiał: „Nauczyli my si pó niej, e nie wystarczy
modli si czy piewa , cho wierz , e Szatan nienawidzi zarówno modlitwy, jak i piewu.
Musimy sprzeciwi si diabłu i kaza mu odej ” (na podstawie Do wiadczenia z demonami
w wielu krajach, ss. 37-39).

II.

PRZYKŁAD DRUGI: PARA MISJONARZY OPOWIADA NAST PUJ C HISTORI Z KRAJU W
EUROPIE RODKOWOWSCHODNIEJ
Fatima, matka czwórki dzieci, pochodziła z rodziny z wieloma problemami. Wi kszo
swoje podło e w działaniu demonów.

z nich miała

Jako pi tnastolatka wyszła za m za Hysena, syna człowieka chorego umysłowo. Po kilku latach
mał e stwa jej m równie zapadł na t sam chorob . Mo na go było uspokoi tylko za pomoc
leków. Mimo i był muzułmaninem, poprosił o modlitw w imieniu Jezusa o uwolnienie spod kl tw,
jakimi obło yła go jego rodzina.
Te ciowa Fatimy obło yła j kl tw przedwczesnej mierci. I oto teraz w wieku 39 lat Fatima
umierała na raka. Misjonarz opowiadał: „Gdy poszedłem j odwiedzi , powiedziała mi, e przez cały
dzie znosiła ból nie do wytrzymania. Gdy ból si nasila, widzi swoj te ciow przebran za
wied m z kijem w r ku”. Mimo i była ju chrze cijank , ogarniało j przera enie.. Misjonarz
postanowił skorzysta z mocy w imieniu Jezusa, co te uczynił. Fatim poprosił, by zrobiła to samo.
Jej stan duchowy si poprawił, lecz ból fizyczny nie ust pował.
Mimo modlitw Fatima zmarła. Jej pogrzebem zaj ł si brat Hysena, zaanga owany w praktyki
okultystyczne (wró by, wyrób amuletów itp.). Przyprowadził muzułma skiego ksi dza, który był
kim w rodzaju magika do odprawiania rytuałów.
Tydzie po pogrzebie ona misjonarza wybrała si z innymi kobietami na grób. Potem zaproszono
j na obiad do domu tej rodziny. Starsza córka Fatimy, osoba wierz ca, poprosiła j o modlitw ,
poniewa widziała, jak kilkoro krewnych sypało ziemi z grobu do jedzenia. Według tradycji miało to
spowodowa , by takie samo przekle stwo, jakie dotkn ło Fatim , spadło na rodzin misjonarzy.
Gdyby ty był na miejscu misjonarza w tym przykładzie, jak pomógłby tej rodzinie przej
przez ten kryzys?
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PRZYKŁAD TRZECI: PARA MISJONARZY OPOWIADA NAST PUJ C HISTORI Z RUMUNII
Mał e stwo grubo po trzydziestce opowiedziało misjonarzom, jak obło ono ich kl tw . Gdy byli ju
po lubie, siostra m a (biała wied ma) wszyła im do ubrania paski papieru z kl twami. Mówiły one,
e para ta nigdy nie b dzie mogła mie dzieci. Mimo i zniszczyli ten papier, wci byli bezdzietni.
Ko czył si okres ich płodno ci i szukali pomocy. Twierdzili, e nie mogli mie normalnych
stosunków, poniewa za ka dym razem, ledwie zacz li, słyszeli wy miewaj ce ich głosy, e nie
mog .
Misjonarze przeczytali z nimi wiersze pokazuj c im, e moc Chrystusa mog by wolni od tej
kl twy. Mał onkowie, powołuj c si na swoj władz w Chrystusie, pot pili działanie i moc Szatana
nad swoim yciem i poprosili Boga o wyzwolenie. Podczas nast pnej rozmowy z misjonarzami
powiedzieli, e powołali si na moc Chrystusa i nie słyszeli ju głosów. Ich mał e stwo znacznie si
umocniło. My leli, e kobieta zaszła w ci
, lecz okazało si , e byli w bł dzie.
Gdyby był na miejscu misjonarzy w tej historii, czy zrobiłby co
powiedziałby , gdyby ta para doniosła ci, e nadal nie mo e mie dzieci?

IV.

inaczej? Co

PRZYKŁAD CZWARTY: MŁODA MISJONARKA W AFRYCE PRZE YŁA NAST PUJ CE
DO WIADCZENIE Z WALKI DUCHOWEJ
W roku 1986 wyjechałam na krótk misj do Senegalu w Zachodniej Afryce. Moja druga noc w tym
kraju wystarczyła, by przekona mnie, e naprawd toczymy walk przeciwko mocom ciemno ci.
Mieszkałam z misjonarzami z Quakam, wioski znanej z tego, e była pogr ona w duchowym
mroku. Po porannym nabo e stwie w innym mie cie w dzie po moim przyje dzie tego samego
wieczoru postanowiłam przeprowadzi pierwsze w historii Quakam nabo e stwo. Był to
błogosławiony czas i długo potem rozmawiali my w nocy. Reszta rodziny udała si na spoczynek
na gór , a ja zostałam na dole i szykowałam si do spania.
Przewracałam si z boku na bok do trzeciej rano, a w ko cu udało mi si zapa w gł boki sen.
Było gor co i parno, a nad moim łó kiem dmuchał wentylator. Po niedługim czasie poczułam
przera liwy zi b. Gdy jednak próbowałam wsta i wył czy wentylator, nie mogłam si poruszy .
Mój umysł był czujny, ale ciało było bezwładne. Próbowałam zawoła o pomoc, lecz j zyk spuchł mi
w ustach.
Poniewa działo si to podczas muzułma skiego postu Ramadan, na zewn trz było bardzo gło no.
Czarnoksi nicy rzucali kl twy, a szamani modlili si do złych duchów. Dom, w którym
mieszkali my, słyn ł z tego, e odwiedzał go pewien czarnoksi nik, który próbował rzuci na niego
kl tw , aby misjonarze opu cili wiosk .
Usłyszałam kroki kogo schodz cego po schodach, ale nikt nie pokazał si na dole. Dostrzegłam
cie zbli aj cy si do mnie z odległego k ta pokoju. Wygl dał jak sylwetka człowieka w ciemnym
płaszczu. Potem usłyszałam odgłos zwierz cia rozrywaj cego z bami mi so.
L k w moim sercu uciszył si pod wpływem jednej my li: „To jest dzieło złego, a moj ochron jest
Jezus”. Starałam si zatem wymówi gło no imi Jezusa. Powiedziałam je raz, drugi, za trzecim
razem mogłam ju porusza ustami, cie znikn ł, hałas ustał, a ja usiadłam na łó ku wolna od
niewidzialnej mocy, która mnie trzymała. Pop dziłam na gór , obudziłam starsz misjonark i
wyja niłam, co si stało. Zapytała, czy to mi si niło. Zapewniłam j , e to nie był sen. Modliły my
si przez pół godziny, zanim byłam gotowa na spoczynek.
Od tamtej nocy czułam zło w tym pokoju wielokrotnie, lecz gdy wkładałam Bo zbroj i kazałam
duchom odej w imi Jezusa i powołuj c si na Jego autorytet, mogłam spa spokojnie.
Rozumiem teraz Bo moc w ród ciemno ci. Wiem, e toczymy duchow walk o dusze m czyzn
i kobiet, lecz jestem pewna, e Ten, kto w nas mieszka, jest wi kszy ni jakikolwiek duch. Jezus w
nas jest nadziej chwały.
Gdyby to do wiadczenie było twoim udziałem, czy wiedziałby , na co mo esz si powoła
gani c demony? Co ta historia mówi o mocy modlitwy?

