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KROKI DO WOLNOŚCI W 
CHRYSTUSIE 

 
 

 Jestem głęboko przekonany, że spełnione dzieło Jezusa Chrystusa i obecność Boga w 
naszym życiu, są jedynymi czynnikami, dzięki którym możemy rozwiązać nasze osobiste  
i duchowe konflikty. Chrystus w nas jest naszą jedyną nadzieją (Kol 1,27) i On może zaspokoić 
najgłębsze potrzeby naszego życia: akceptacji, tożsamości, bezpieczeństwa i znaczenia. 
„Doradztwo w stawaniu się uczniem Chrystusa”, na którym się opieramy, nie może być 
pojmowane jako jeszcze jedna technika pomagania, której się uczymy. To zetknięcie się  
z Bogiem. On jest wspaniałym Doradcą. On jest Tym, który przyjmuje pokutę prowadzącą do 
poznania prawdy, która nas uwalnia (2Tm 2,24-26).  
 „Kroki do wolności w Chrystusie” nie uwolnią cię. Tym, Kto cię uwalnia jest Chry-
stus, a tym, co cię uwalnia, jest twoja odpowiedź w pokucie i wierze. Te kroki są po prostu 
narzędziem, które ma ci pomóc poddać się Bogu i przeciwstawić diabłu (Jk 4,7). Potem możesz 
rozpocząć pełne owoców życie poprzez przebywanie w Chrystusie i stawanie się osobą, jaką On 
chce abyś był. Wielu chrześcijan będzie w stanie przejść przez te kroki samodzielnie i odkryć tę 
cudowną wolność, którą Jezus zdobył dla nich na krzyżu. Później doświadczą Bożego pokoju, 
przewyższającego wszelkie zrozumienie; on będzie strzec ich serc i myśli (Flp 4,7). 
 

 Zanim rozpoczniesz. Szansa, że się to stanie i możliwość utrzymania tej wolności będą 
znacznie większe, jeśli przeczytałeś wcześniej książki „Zwycięstwo nad ciemnością” lub „Kru-
szący kajdany”. Wielu chrześcijan w naszym zachodnim świecie, potrzebuje zrozumieć realność 
duchowej rzeczywistości i nasze powiązania z nią. Niektórzy nie potrafią czytać ze zrozumie-
niem tych książek, czy nawet Biblii, z powodu walki, jaka toczy się o ich umysł. Ci będą potrze-
bować towarzystwa innych, którzy przez to przeszli. Na temat teologii i praktycznego procesu 
doradztwa w uczniostwie piszę w mojej książce „Pomaganie innym w odnalezieniu wolności  
w Chrystusie” i Przewodniku do Studium, który ją uzupełnia. Książka pomaga zintegrować w 
spo-sób biblijny realność duchowego i fizycznego świata, tak więc możemy mieć „pełną” 
odpowiedź dla „pełnej” osoby. Nie można dokonywać podziału na służbę psychoterapeutyczną, 
ignorującą realność świata duchowego, oraz na służbę „w uwalnianiu” ignorującą czynniki 
rozwojowe i ludzką odpowiedzialność. 
 

 Możesz potrzebować pomocy. Idealna sytuacja to taka, kiedy każdy ma zaufanego przy-
jaciela, który pomoże mu przejść ten proces. Jest to proste zastosowanie mądrości z Jk 5,16 
„Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście zostali uz-
drowieni. Wielką moc ma wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (BP). Inna osoba może wspierać 
cię w modlitwie przez dawanie obiektywnych rad. Miałem przywilej pomagać wielu chrześcijań-
skim przywódcom, którzy nie mogli przez to przejść samodzielnie. Wiele chrześcijańskich grup 
na całym świecie używa tych materiałów w wielu językach, z ogromnymi rezultatami, ponieważ 
Pan pragnie abyśmy przyszli pokutować (2P 2,9) i abyśmy znali prawdę, która uwalnia nas w 
Chrystusie (J 8,32). 
 

 Przyjęcie i utrzymywanie wolności. Chrystus uczynił nas wolnymi poprzez swoje 
zwycięstwo nad grzechem i śmierć na krzyżu. Jednakże przyjęcie wolności w Chrystusie 
poprzez pokutę i wiarę a utrzymanie jej w codziennym życiu, to dwie różne sprawy. To Jezus 
wyzwolił nas do wolności, jednak to my jesteśmy ostrzegani, by nie wracać do jarzma niewoli, 
którym tutaj może być legalizm (Ga 5,1) albo, by nie używać naszej wolności jako okazji dla 
pobłażania ciału (Ga 5,13). Kiedy ludzie stają się wolni w Chrystusie, możliwe staje się dla nich 
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przez wiarę chodzenie według tego, co Bóg nazywa prawdą, a także życie w mocy Ducha 
Świętego i niespełnianie pragnień cielesnych (Ga 5,16). Prawdziwe chrześcijańskie życie unika 
zarówno legalizmu jak i pobłażania.  
 Jeśli nie doświadczasz wolności, przyczyną może być to, że nie stoisz w sposób 
ugruntowany w wierze albo nie korzystasz w sposób aktywny ze swojej pozycji w Chrystusie. 
Każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za to, by robić wszystko, co tylko konieczne dla 
utrzymania właściwej relacji z Bogiem i ludźmi. Nie chodzi tu o Twoje wieczne przeznaczenie. 
Bóg nigdy Cię nie zostawi ani nie porzuci (Hbr 13,5), jednak twoje codzienne zwycięstwo jest 
zagrożone, jeśli rezygnujesz z głoszenia i utrzymywania swej pozycji w Chrystusie. 
 

 Twoja pozycja w Chrystusie. Nie jesteś ofiarą beznadziejnie złapaną pomiędzy dwie, 
niemal dorównujące sobie supermoce. Szatan jest zwodzicielem. Tylko Bóg jest wszechmo-
cny, wszechwiedzący i wszechobecny. Czasami realność grzechu i złego może wydawać się 
bardziej prawdziwa niż obecność Boga, ale to właśnie jest część oszustwa Szatana. On jest 
pokonanym wrogiem, a my jesteśmy w Chrystusie. Wiedza o Bogu oparta na prawdzie i znajo-
mość naszej tożsamości i pozycji w Chrystusie są najważniejszymi determinantami naszego 
„zdrowia umysłowego”. Fałszywa koncepcja Boga, zniekształcone zrozumienie tego, kim 
jesteśmy jako dzieci Boga, a także niewłaściwe spojrzenie na to, kim jest Szatan, to najważniej-
sze czynniki prowadzące do „choroby umysłowej”.  
 Wiele z naszych dolegliwości ma charakter psychosomatyczny. Jeśli powyższe kwestie 
zostaną rozwiązane w Chrystusie, nasze fizyczne ciało będzie funkcjonowało lepiej i będziemy 
doświadczać pełniejszego zdrowia. Inne z kolei problemy mają charakter czysto fizyczny i 
wymagają interwencji typowo medycznej. Poproś swojego lekarza o poradę i recepty. Jesteśmy 
zarówno duchowymi jak i fizycznymi istotami, potrzebującymi „usług” kościoła i szpitala. 
 

 Zwycięstwo w bitwie o Twój umysł. Rozgrywa się bitwa o umysł, który jest centrum 
kontroli wszystkiego, o czym myślimy i co robimy. Sprzeciwiające się myśli, których możesz 
doświadczyć podczas przechodzenia przez te kroki, mogą Cię kontrolować tylko wtedy, gdy im 
uwierzysz. Jeśli „przerabiasz kroki” sam, nie pozwól by zwiodło cię jakiekolwiek kłamstwo, 
zastraszająca myśl. Jeśli Twoją wolność w Chrystusie pomaga ci odnaleźć jakiś zaufany 
doradca, musisz z nim współpracować. Musisz podzielić się każdą myślą, jaka sprzeciwia 
się temu, co właśnie próbujesz zrobić. Kiedy ujawnisz to kłamstwo, moc Szatana zostanie 
złamana. Jedynym sposobem, w jaki możesz utracić kontrolę nad tym procesem, jest 
poświęcenie uwagi zwodniczemu duchowi i uwierzenie kłamstwu. 
 

 Musisz wybrać. Poniższa procedura ma służyć rozwiązaniu osobistych i duchowych 
konfliktów, które nie pozwalają Ci doświadczać wolności i zwycięstwa, jakie Chrystus zdobył 
dla Ciebie na krzyżu. Twoja wolność będzie rezultatem tego, w co Ty zdecydujesz się wierzyć, 
wyznać, przebaczyć, wyrzec się i porzucić. Nikt nie może tego zrobić za Ciebie. Bitwa o Twój 
umysł może być wygrana tylko wtedy, gdy osobiście wybierzesz prawdę. Podczas tego procesu 
pamiętaj, że Szatan nie musi być posłuszny Twoim myślom. Tylko Bóg ma całkowite poznanie 
Twojego umysłu, ponieważ to On jest wszechwiedzący. Tak więc możemy poddać się Bogu bez 
słów ale odrzucić Szatana możemy przez głośne czytanie każdej modlitwy i werbalne 
wyrzekanie się, przebaczanie, wyznawanie itd. 
 Ten proces ponownego ustanawiania naszej wolności w Chrystusie jest niczym więcej, 
jak poważnym moralnym „sporządzeniem inwentarza” i ugruntowanym wypełnieniem prawdy 
(poddaniem się prawdzie). To pierwszy krok w kontynuowaniu procesu uczniostwa. Nie ma cze-
goś takiego, jak stała dojrzałość. Resztę Twojego życia zajmie Ci odnawianie Twojego umysłu i 
upodabnianie się do obrazu Boga. Jeśli twoje problemy wynikają z innych źródeł niż opisane w 
tych krokach, może potrzebujesz poszukać profesjonalnej pomocy. Niech Pan obdarzy Cię swą 
obecnością, gdy będziesz szukał Jego oblicza i pomagał innym doświadczyć radości zbawienia.  
 

Neil T. Anderson 
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CZY RZECZYWIŚCIE CHCESZ BYĆ ZDROWY? 
 

(PRZECZYTAJ ZANIM ROZPOCZNIESZ SIEDEM KROKÓW) 
 
 W piątym rozdziale ewangelii Jana czytamy o człowieku, który był inwalidą od 
trzydziestu ośmiu lat. Próbował by się dostać do sadzawki Betesda, kiedy anioł miał zstąpić i 
poruszyć wodę, ale zawsze ktoś go uprzedzał. Jezus podszedł do niego i spytał: „Czy chcesz być 
uzdrowiony?” Gdy to przeczytałem, byłem zszokowany. Według mnie Jezus pytał o rzecz 
oczywistą. Jednak gdy zastanowiłem się nad tym głębiej, zobaczyłem sens tych słów. Nie każdy, 
kogo spotykam chce być zdrowy (chce, by jego życie było odnowione).  
 Wiele razy powtarzałem różnym osobom, że wolność przychodzi na Bożych warunkach, 
nie ich własnych. Przychodzą mi do głowy różne przykłady takich sytuacji. Kiedyś kobieta, 
która miała romans, spytała czy jest jakiś sposób by pozbyć się okropnej udręki, jakiej 
doświadcza. Kiedy wyjaśniłem, że dopóki nie będzie pokutować z powodu grzechu 
niemoralności i nie zerwie tej znajomości, nie ma sposobu by pozbyć się męczarni, którą musi 
znosić. Odpowiedziała, że „pomyśli nad tym”. Jej problem polegał na tym, że nie chciała 
odnowić swojej relacji z Bogiem, chciała doświadczyć ulgi bez pokuty (2Kor 7,10). 
 Mężczyzna wplątany w pornografię chciał się dowiedzieć jak ochronić swoją rodzinę 
przed konsekwencjami swego uzależnienia. Jego syn spoglądał na kobiety z tą samą dozą 
pożądania, co ojciec. Kiedy powiedziałem mu, że jedynym sposobem wydostania się z pułapki, 
w jaką wróg złapał jego rodzinę, jest porzucenie grzechu przez niego (Prz 28,13), odszedł. 
Większą wartość stanowiła dla niego pornografia niż jego własna rodzina. 
 Z drugiej strony, spotykam wielu wartościowych ludzi, którzy chcą być uzdrowieni. Kil-
ka tygodni temu, na tygodniową sesję poradnictwa przyszła młoda kobieta. Zalecił jej to psy-
chiatra. Okazało się, że ciągle była hospitalizowana. Kiedy przyszła, pokazała rzeczywiste pra-
gnienie bycia posłuszną Słowu Bożemu i odnalezienia wolności w Chrystusie. W rezultacie, jest 
teraz wolna od wszelkich medykamentów i żyje radosnym życiem. Na czym polega różnica? 
Ona chciała zostać uzdrowiona na Bożych warunkach. Te warunki zawsze zawierają autentyczną 
pokutę, za którą idzie posłuszeństwo Bożym przykazaniom. Jezus powiedział choremu: „Wstań, 
weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził.” (w. 
8-9 BT). Wierzę, że Jezus zadaje to samo pytanie nam, kiedy przychodzimy do Niego z 
duchowym problemem: „Czy naprawdę chcesz być zdrowy?” 

Fragment artykułu, dr Ken Copely – ICBC Indianapolis 

 
 

WYRZEC SIĘ 

 

Kiedy będziemy przechodzić przez „Siedem Kroków do Wolności”, będziesz proszony by 
wyrzec się wielu różnych rzeczy. W jaki sposób to Ci pomoże? Co znaczy wyrzec się? To 
znaczy: 

 Odrzucić wszystko, co ma cokolwiek wspólnego z wrogiem – nie dawać mu żadnej 
przestrzeni ani miejsca, by cokolwiek robił w Twoim życiu. Można to zrobić wyznając 
każdy grzech, o którym wiesz. 

 Oddać „Twoje prawa” Jezusowi Chrystusowi i zaufać Mu, że zwyciężysz. 
 Odebrać wszelki teren oddany w przeszłości Szatanowi, oddać ten obszar Jezusowi, On 

jest Twoją jedyną obroną i wszystkim, czego kiedykolwiek będziesz potrzebował.  
 

„Paweł napisał: „unikamy rzeczy, które się wstydliwie ukrywa i nie kierujemy się chytrością...” (2 Kor 4,2; BP). 
Pytanie brzmi, „ Czy wyrzekniesz się tego, co wstydliwie się ukrywa? Rzeczy, którym twoje poczucie honoru nie 
pozwoli zobaczyć Światła? Łatwo możesz je ukryć. Czy jest w twoim sercu jakaś myśl dotycząca kogoś i nie 
chciałbyś, żeby została wywleczona na Światło? Wyrzeknij się jej tak szybko, jak tylko się pojawia, wyrzeknij się 
całej sprawy zanim pojawi się choć cień nieszczerości czy przebiegłości. Zachowaj ciągłą czujność tak, by nic, 
czego byś się wstydził nie powstało w twoim sercu.”   Oswald Chambers. 
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KTO JEST SZEFEM? 
 

Kto będzie ostatecznym autorytetem w moim życiu? Albo poddaję się autorytetowi Boga 
albo Mu się przeciwstawiam. Jeśli przeciwstawiam Mu się w jakiejkolwiek dziedzinie mojego 
życia, nie będę miał mocy ani sił potrzebnych do przeciwstawienia się diabłu. 

„Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę” Jk 4,6; BT. 
„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” Rz 8, 31; BT. 

Ale zastanów się, jeśli Bóg jest przeciwko nam, któż zdoła nam pomóc? Pycha pozwala MI sie-
dzieć na tronie mojego życia. Buduje życie wokół MOJEJ woli, a nie wokół woli Bożej. Kiedy 
próbujemy posiadać kontrolę nad obszarami własnego życia, ból jest nieunikniony. Nikt nie jest 
odporny. Jakże wielu utraciło swą służbę, pracę czy nawet rodzinę dlatego, że w niektórych 
punktach zdecydowali się robić coś, czego sami chcieli, a nie czego chciał dla nich Bóg. 
 

Jezus powiedział: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i 
niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je 
zachowa” (Łk 9, 23; BT). 
 

OSOBISTE ZAPEWNIENIE 
 

Dzięki bezwarunkowej miłości i akceptacji Pana Jezusa Chrystusa, jestem wolny, by 
przyjąć prawdę i stawić czoło rzeczywistości. Ponieważ Bóg jest Światłem i w Nim nie ma 
żadnej ciemności (1J 1, 5), decyduję się chodzić w światłości, by mieć wspólnotę z Nim i 
innymi ludźmi. Rozumiem, że „chodzenie w światłości” nie jest emocjonalną, umysłową czy 
wolicjonalną perfekcją z mojej strony, ale pragnieniem, by być zupełnie szczerym i żyć w 
zgodzie z Bogiem, biorąc pod uwagę moje aktualne możliwości i ufając, że w Chrystusie 
jest moja jedyna obrona. Dlatego decyduję się, przed Bogiem i w obecności zaufanych braci 
i sióstr w Chrystusie, „zbadać” każdy sposób, w jaki zostałem zwiedziony albo w jaki 
niewłaściwie broniłem samego siebie. 
 
 Teraz jesteś gotów, by rozpocząć. W dalszej części znajdziesz siedem szczegółowych 
kroków, które mają Ci pomóc w procesie odzyskiwania i doświadczania wolności od Twojej 
przeszłości. Będziesz poddawał Bogu obszary, w których Szatan zazwyczaj uzyskuje przewagę 
nad nami i gdzie zostają zbudowane twierdze. Jezus zdobył Twoje zwycięstwo, kiedy na krzyżu 
przelał za Ciebie krew. Twoja wolność stanie się realna, będzie rezultatem tego, w co 
zdecydujesz się wierzyć, co wyznasz, przebaczysz, czego się wyrzekniesz i co porzucisz. 
 Jeśli twoje problemy biorą się z innego źródła, niż zawarte w tych krokach, nic nie 
tracisz. Jeśli będziesz szczery, jedyną rzeczą, jaka może się wydarzyć, będzie polepszenie 
Twojej relacji z Bogiem. 
 

Księga Powtórzonego Prawa 18,10-12 pokazuje Boże spojrzenie na OKULTYZM: „Nie 
znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, 
przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy 
jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego 
oblicza” (BT). 
 

MODLITWA 
PRZED ROZPOCZĘCIEM KROKÓW DO WOLNOŚCI 

 

 Drogi Ojcze Niebieski, uznajemy Twoją obecność w tym pokoju i w naszym życiu. 
Jesteś jedynym wszechwiedzącym, wszechobecnym i wszechmocnym Bogiem. Jesteśmy 
zależni od Ciebie, bo bez Ciebie nie możemy nic uczynić. Uznajemy prawdę, że cała władza 
na niebie i na ziemi została dana zmartwychwstałemu Chrystusowi i dzięki temu, że 
jesteśmy w Chrystusie, dzielimy z Nim tę władzę, aby czynić uczniami i uwalniać 
zniewolonych. Prosimy Cię, byś nas wypełnił Twym Świętym Duchem i wprowadził nas w 
całą prawdę. Modlimy się o Twoją całkowitą ochronę i prosimy o Twoje przewodnictwo.  
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 Kochany Panie, w pokorze poddaję moją wolę Twojej, podczas trwania tej sesji. 
Uznaję moją całkowitą zdolność, by współpracować w pełni z Twoim Świętym Duchem w 
czasie, gdy pokazuje mi różne obszary mojego życia wymagające naprawy. Przez wiarę 
polegam na Panu Jezusie Chrystusie i nie czynię żadnego zabezpieczenia w ciele. Proszę, 
byś wypełnił mnie Swoim Duchem Świętym tak, abym mógł otworzyć swe serce bez żadnej 
asekuracji na to, czego Ty dla mnie pragniesz. 
 Dziękuję Ci Panie za obietnicę Twojego Słowa, że kiedy poddaję się Tobie, mogę 
przeciwstawić się diabłu i on musi odejść. Dlatego robię to teraz i dziękuję, że on staje się 
bezsilny i nie może mi przeszkodzić w żaden sposób. 
 Jestem świadom, że te „Kroki do Wolności” nie są magiczną formułką, dającą powo-
dzenie, ale że dzięki nim mam możliwość rozprawienia się z przeszłością i mogę być wolny, 
by w przyszłości moje decyzje opierały się na Twoim Słowie. Powołałeś nas, byśmy żyli 
dzięki wierze w Twoje Słowo, nie dzięki uczuciom czy pragnieniom. Dlatego decyduję się 
chodzić w Duchu, by nie zaspokajać pragnień cielesnych i nie pobłażać grzesznej naturze. 
 Przez wiarę oddaję Ci całego siebie, Panie, i ufam Tobie, że uczynisz we mnie  
i przeze mnie to, czego chcesz dokonać w czasie tej sesji.  
 Dziękuję, że usłyszałeś moje wołanie o miłosierdzie. Proszę o to wszystko w imieniu 
Jezusa Chrystusa, mojego cudownego Pana. Amen. 
 
 

DEKLARACJA 
  W imieniu i autorytecie Pana Jezusa Chrystusa, rozkazujemy Szatanowi i wszy-

stkim złym duchom, aby uwolniły (imię), aby (imię) był wolny, by poznać i wybrać wolę 
Boga. Jako dzieci Boga zasiadające z Chrystusem na niebiosach, jesteśmy zgodni, aby 
każdy wróg Pana Jezusa Chrystusa zamilkł. Mówimy Szatanowi i wszystkim jego złym 
współpracownikom: Nie możesz spowodować żadnego bólu ani w żaden sposób 
przeszkodzić w wypełnianiu się woli Bożej w życiu (imię).  
 
 

PRZYGOTOWANIE 
 

 Zanim przejdziesz przez „Kroki do wolności”, zrób przegląd wydarzeń Twojego życia. 
Pomoże ci to rozpoznać obszary, które mogą potrzebować poddania Bogu. 

Historia rodziny: 
-     historia rodziców i dziadków z uwzględnieniem życia religijnego; 
- życie rodzinne od dzieciństwa, poprzez szkołę itd.; 
- fizyczne i emocjonalne choroby w rodzinie; 
- adopcje, opiekunki, osoby przebywające z dziećmi itd. 

 

Historia osobista: 
- nawyki w jedzeniu (anoreksja, bulimia, kompulsywne jedzenie itd.); 
- uzależnienia (narkotyki, alkohol); 
- przepisywane leki (na co); 
- sprawy związane ze snem, koszmary nocne; 
- gwałty lub inne seksualne, fizyczne, emocjonalne wykorzystanie; 
- myśli (obsesyjne, bluźniercze, potępiające, oszałamiające, brak koncentracji, fantazje); 
- przeszkody myślowe w kościele, modlitwie czy studiowaniu Biblii; 
- życie emocjonalne (gniew, zamartwianie się, depresja, zgorzknienie, strach); 
- życie duchowe (zbawienie: kiedy, jak, pewność). 

 

Teraz jesteś gotów, by zacząć. Jest to siedem kroków, których przejście ma służyć 
uwolnieniu się od Twojej przeszłości. Będziesz poddawał Bogu obszary, w których Szatan 
zazwyczaj osiąga przewagę nad nami i w których zostały zbudowane twierdze w Twym życiu. 
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Chrystus nabył Twoją wolność, kiedy przelał na krzyżu swą krew. Urzeczywistnienie Twojej 
wolności będzie rezultatem tego, w co zdecydujesz się wierzyć, co wyznasz, przebaczysz, 
wyrzekniesz się i co odrzucisz. Nikt nie może tego zrobić za Ciebie. Bitwa o Twój umysł może 
zostać wygrana tylko, jeśli osobiście wybierzesz prawdę.  
 W czasie, kiedy będziesz przechodził przez te kroki, pamiętaj, Szatan będzie pokonany 
tylko wtedy, jeśli skonfrontujesz go słownie. Nie może on czytać Twoich myśli i nie ma obowią-
zku być posłusznym Twoim myślom. Tylko Bóg ma całkowite poznanie Twojego umysłu. 
 
 

K  R  O  K    I 
 

FAŁSZYWE KONTRA PRAWDZIWE. 
 
 Pierwszy krok do wolności w Chrystusie to wyrzeczenie się swego przeszłego i teraźniej-
szego zaangażowania w inspirowane przez Szatana praktyki okultystyczne i fałszywe religie. 
Musisz się wyrzec wszelkiego działania lub ludzi odrzucających Jezusa Chrystusa, oferujących 
prowadzenie przez jakiekolwiek inne źródło niż absolutny autorytet spisanego Słowa Bożego, 
lub wymagających sekretnych inicjacji, ceremonii i przymierzy. By przypomnieć sobie 
wszystkie duchowe przeżycia, przejrzyj poniższy wykaz niechrześcijańskich kultów, religii i 
zjawisk okultystycznych. Lista nie jest wyczerpująca. Pomoże Ci jednak zidentyfikować Twoje 
niechrześcijańskie doświadczenia. Rozpocznij ten krok od poproszenia Boga, aby Ci je objawił: 
 

 Drogi Ojcze Niebieski, proszę, abyś prowadził moje serce i mój umysł i pokazał mi 
moje wszelkie zaangażowanie, świadome czy nieświadome, w kulty, praktyki okultystyczne, 
fałszywe religie i nauki. Modlę się w imieniu Jezusa, Amen. 
 

 Nawet jeśli brałeś udział w tych praktykach zupełnie niewinnie, umieść to na swojej 
liście, by to wyznać w przypadku, gdyby Szatan uzyskał w Twoim życiu przyczółek w sposób 
nieświadomy dla Ciebie. Dodaj wszystkie doświadczenia, których poniższa lista nie zawiera. 
 

LISTA NIECHRZEŚCIJAŃSKICH DOŚWIADCZEŃ DUCHOWYCH 
 
OKULTYZM 
projekcja astralna 
tablica Ouija 
talerzyk, lewitacja 
wieże, lochy i smoki  
(Dungeons and Dragons) 
mówienie w transie 
automatyczne pisanie 
ósma magiczna kula 
wizjonerskie sny 
telepatia 
wywoływanie duchów 
horrory 
materializacja 
jasnowidzenie 
wyczuwanie przedmiotów na odległ.
przewidywanie przyszłości 
karty Tarota 
 

KULTY 
Christian Science (Nauka 
Chrześcijańska) 
Unity (Jedność) 
Scientologia 
The Way International 
(Droga Międzynarodowa) 
Kościół Unifikacji 
(Unification Church) 
Kościół Żywego Słowa 
(Church of Living Word) 
Mormonizm 
Świadkowie Jehowy 
Dzieci Boga, Rodzina 
Miłości 
Swedenborgianizm 
H.W. Armstrong 
Unitarianizm 
 

RELIGIE 
Buddyzm  
Hare Kriszna 
Behaizm 
Science of Mind (Nauka 
Umysłu) 
Science of Creative 
Inteligence (Twórcza 
inteligencja) 
Medytacja Transcendentalna
Joga  
Echkankar 
Roy Masters 
Silva Mind Control (Metoda
Silvy) 
Boski Ojciec Father Devine
Towarzystwo Teozoficzne 
Islam 
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wróżenie z ręki 
astrologia, horoskopy 
różdżka i wahadełko 
amatorska hipnoza 
autohipnoza 
uzdrawianie przez magnetyzm 
czarna i biała magia 
pakty krwi, samookaleczenia 
fetyszyzm (oddawanie czci 
przedmiotom, kryształy, rzeczy 
przynoszące szczęście)  
incubi i subcubi (duchy seksualne) 
manipulacja umysłem lub 
 próba zawładnięcia umysłem 
medycyna New Age 
muzyka psychodeliczna 
inne 

Masonizm 
New Age 
Wielbienie duchów 
Sabrina 
Zaczarowani (Bewitched) 
Harry Potter 
inne 

Ogólnoświatowy Kościół 
Boga 
Różokrzyżowcy 
Czarny Muzułmanizm 
Religia Sztuk Walki 
inne 

 
 

1. Czy zostałeś kiedykolwiek zahipnotyzowany? Czy uczestniczyłeś w jakimś seminarium New 
Age, parapsychologii? Czy miałeś kontakt z medium, spirytystą? Wyjaśnij. 
 

2. Czy kiedykolwiek miałeś wyimaginowanego przyjaciela, czy ducha, który oferował Ci 
prowadzenie, pomoc? Wyjaśnij. 
 

3. Czy słyszałeś kiedyś w swym umyśle głosy lub miałeś powtarzające się dokuczliwe myśli, 
myśli oskarżające, które były obce twoim przekonaniom i uczuciom, tak, jakby w Twojej głowie 
toczył się dialog? Wyjaśnij. 
 

4. Czy miałeś kiedyś inne przeżycia duchowe, które można uznać za odbiegające od 
zwyczajnych? Wyjaśnij. 
 

5. Czy kiedykolwiek uczyniłeś jakąś deklarację, zawarłeś przymierze czy pakt z kimś innym niż 
z Bogiem (z jakąś osobą lub grupą)? Wyjaśnij. 
 

6. Czy byłeś wciągnięty w jakieś rytuały satanistyczne albo w wielbienie Szatana w 
jakiejkolwiek formie? Wyjaśnij. 
 
OBJAŚNIENIA: OKULTYZM 
 

Projekcja astralna (Astral Projection) – oddzielenie duszy od ciała fizycznego i jej przemieszczanie się w inne 
miejsce w czasie snu czy transu.  
 

Tablice Ouija – tablica zawierająca numery i litery; uczestnicy kładą ręce na wskazówce, która porusza się 
wskazując litery lub liczby. 
 

Unoszący się stolik – ludzie kładą ręce razem tak, by stykać się palcami zadają stołowi pytania; stolik unosi się i 
wystukuje odpowiedzi. 
 

Lochy i smoki – bardzo popularna gra, odgrywanie wymyślonych ról; manewrowanie postaciami w labiryncie 
tuneli (lochów) pełnych zasadzek, potworów i magii, w poszukiwaniu skarbu; złe i okrutne duchy posiadają 
największą moc. 
 

Krwawa Mary – wchodzenie do ciemnej łazienki, obrócenie się w koło sześć razy, wezwanie Krwawej Mary, by 
pokazała się w lustrze – co zazwyczaj się dzieje. 
 

Mówienie w transie – dana osoba świadomie staje się medium dla znajomego ducha lub ducha przewodnika; duch 
przemawia za jej pośrednictwem. 
 

Automatyczne pisanie – pisane wiadomości, rzekomo od zmarłej osoby, za pośrednictwem medium, które znajduje 
się w transie. 
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Ósma magiczna kula – używanie ósmej kuli by przewodziła lub przepowiadała przyszłość. 
 

Sny, wizje – sny przepowiadające przyszłość. 
 

Telepatia, ESP – kontaktowanie się z ludźmi będącymi nawet bardzo daleko, bez pomocy technicznych środków. 
 

Duchy – demoniczna manifestacja lub ukazanie się zjawy. 
 

Nekromania – pozorne komunikowanie się ze zmarłymi; wzywanie duchów, aby pomogły w czymś albo udzieliły 
informacji. 
 

Jasnowidzenie – zdolność do widzenia rzeczy poza materialną rzeczywistością, włączając przepowiadanie 
przyszłych zdarzeń. 
 

Duch opiekun (przewodnik) – w czasie seansu duch proponuje, że będzie towarzyszył, udzielał rad albo 
przewodził medium, które próbuje kontaktować się ze światem duchowym; także duch, który proponuje, że wejdzie 
w życie jakiejś osoby jako przyjaciel. 
 

Materializacja – fizyczna manifestacja istoty duchowej. 
 

Clairsentience – zdolność diagnozowania chorób bez pomocy technik naukowych. 
 

Wróżenie – znajomość przyszłości albo nieznanych zdarzeń za pośrednictwem duchów. 
 

Karty Tarota – wróżenie z użyciem specjalnych kart.  
 

Czytanie z ręki – wróżenie oparte na odczytywaniu linii na czyjejś dłoni. 
 

Astrologia – wróżenie oparte na rzekomym wpływie gwiazd. 
 

Różdżka i wahadełko – przedmioty o ponadnaturalnych właściwościach, używane do znajdowania obiektów i 
wody. 
 

Amatorska hipnoza – trans przypominający sen, służący zbadaniu nieświadomości albo przywołaniu wspomnień. 
 

Leczenie magnetyzmem – wiara, że gdy osoba posiadająca dar przesuwa swą rękę nad chorym miejscem, następuje 
uzdrowienie. 
 

Sugestia mentalna – leczenie za pomocą sugestii umysłu; kończy się całkowitą utratą pragnienia „Bożych rzeczy”. 
 

Czarna i biała magia – duchy pomagają czytać w myślach, uzdrawiać, zsyłać choroby itd.; wszystko to przy użyciu 
mocy Szatana; biała magia nie wykorzystuje mocy Szatana. 
 

Pakty (przymierza) krwi – pakty czy kontrakty zawierane z Szatanem, przypieczętowane krwią danej osoby. 
 

Fetyszyzm – wiara, że duchy mogą być związane z przedmiotami, np. drobiazgi przynoszące szczęście. 
 

Incubi i Succubi – duchy seksualne, które mogą mieć stosunki z ludźmi. 
 

Podnoszenie ciała – cztery osoby bez żadnego wysiłku podnoszą kogoś na swoich palcach. 
 
 Jeśli jesteś pewien, że Twoja lista jest kompletna, to przy pomocy poniższej modlitwy 
wyznaj i wyrzeknij się każdej z tych praktyk i aktywności. Powtórz to osobno, modląc się głośno 
o każdy punkt Twojej listy. 
 

Panie, wyznaję, że uczestniczyłem w  ________  i wyrzekam się mojego uczestnictwa 
w  ________  i wszystkiego, co ono przyniosło do mojego życia. Przez wiarę poddaję się 
całkowicie mojemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Dziękuję Ci, że w Chrystusie mam 
przebaczenie. 
 
 Jeśli byłeś zaangażowany w rytuał satanistyczny lub w jakąś „ciężką odmianę” okultyz-
mu, musisz uczynić głośno specjalne wyrzeczenie. Czytaj stwierdzenia znajdujące się w tabelce, 
wyrzekając się najpierw pierwszego punktu z kolumny „Królestwo Ciemności” a następnie ogła-
szając pierwszy punkt z kolumny „Królestwo Światłości”. I tak kolejno. Wszystkie satanistyczne 
rytuały, przymierza i pakty muszą być dokładnie nazwane i musisz się ich wyrzec, zgodnie z 
tym, co Pan pozwala Ci sobie przypomnieć. Niektóre osoby, które były obiektem satanistycz-
nych rytuałów, mogły wykształcić w sobie podwójną osobowość po to, by przetrwać. Kontynuuj 
Siedem kroków by rozwiązać wszystko to, co jest teraz możliwe zgodnie z Twoim sumieniem. 
Ważne jest, byś przede wszystkim zburzył demoniczną warownię. Każda „część osobowości” 
musi rozwiązać swój problem i zgodzić się, by „przyjść razem” w Chrystusie. Może będziesz 
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potrzebował kogoś, kto rozumie duchowy konflikt, by Ci pomógł utrzymać kontrolę i nie zostać 
oszukanym w fałszywych wspomnieniach. Jedynie Jezus może opatrzyć złamane serca, uwolnić 
zniewolonych i „poskładać nas w jedną całość”. 

 
SPECJALNE WYRZECZENIE ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W RYTUAŁACH 

SATANISTYCZNYCH 
 
Królestwo Ciemności 
Wyrzekam się naznaczenia mojego imienia  
jako poddanego Szatanowi (przeze mnie czy 
kogokolwiek innego). 
 
Wyrzekam się jakiejkolwiek ceremonii, w  
której mogłem zostać poślubiony Szatanowi. 
 
Wyrzekam się jakiegokolwiek i każdego 
przymierza, które łączy mnie z Szatanem. 
 
Wyrzekam się wszelkiego satanistycznego 
przyporządkowania w moim życiu, włączając 
obowiązki, pracę, małżeństwo i dzieci. 
 
Wyrzekam się wszystkich duchów – 
przewodników, przyporządkowanych mi. 
 
Wyrzekam się tego, że kiedyś oddałem swoją 
krew w służbie Szatanowi. 
 
Wyrzekam się spożywania ciała i picia krwi by 
wielbić Szatana. 
 
Wyrzekam się jakiegokolwiek i każdego 
przewodnika i szatańskich rodziców, którzy mi 
zostali przypisani. 
 
Wyrzekam się jakiegokolwiek chrztu we krwi  
lub moczu, przez który jestem identyfikowany z
Szatanem. 
 
Wyrzekam się każdej ofiary dokonanej w moim 
imieniu, przez którą Szatan może domagać się 
własności i panowania nade mną. 

Królestwo Światłości 
Ogłaszam, że moje imię jest teraz zapisane w 
Księdze Życia Baranka. 
 
 
Ogłaszam, że jestem oblubienicą Chrystusa. 
 
 
Ogłaszam, że jestem uczestnikiem Nowego 
Przymierza z Chrystusem. 
 
Ogłaszam i oddaję siebie by znać i pełnić jedynie 
wolę Boga i przyjmować tylko Jego  
przewodnictwo. 
 
Ogłaszam i przyjmuję jedynie prowadzenie Ducha 
Świętego. 
 
Ufam jedynie w przelaną krew mojego Pana  
Jezusa Chrystusa. 
 
Przez wiarę spożywam tylko ciało i krew Jezusa w 
Komunii Świętej. 
 
Ogłaszam, że Bóg jest moim Ojcem a Duch Święty 
moim Przewodnikiem, przez którego zostałem 
zapieczętowany. 
 
Ogłaszam, że zostałem ochrzczony w Jezusie 
Chrystusie i moja tożsamość jest teraz w Nim. 
 
 
Ogłaszam, że jedynie ofiara Chrystusa ma moc  
nade mną. Należę do Niego. Zostałem nabyty  
krwią Baranka. 

 
„Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów” ostrzega apostoł Jan (1J 5, 21). Fałszywy bóg to każdy 
obiekt czci, inny niż jedyny prawdziwy Bóg. Posiadanie bożka to podstawowy grzech. Jeśli 
zostaliśmy stworzeni, by wielbić prawdziwego i żyjącego Boga, to popełniamy ohydny grzech 
czcząc kogoś czy coś innego „na pierwszym miejscu”. Zaczynamy wielbić tego, kto (lub co) jest 
dla nas najważniejszy. Kierujemy ku niemu (lub temu czemuś) nasze myśli, miłość, ufność, 
posłuszeństwo, pieniądze i czas. Ten obiekt uwielbienia naprawdę jest naszym Bogiem, czy 
raczej bogiem. 
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Z całego serca módl się i wyraź swoje oddanie, by Panu, Bogu swemu oddawać pokłon i tylko 
Jemu służyć (Mt 4,10; BT). 
 

 Drogi Ojcze Niebieski, wiem jak łatwo pozwolić innym ludziom i rzeczom, by stały 
się dla mnie ważniejsze od Ciebie. Wiem także, jak bardzo Cię to obraża, bo powiedziałeś, 
że nie powinniśmy mieć żadnych innych bogów przed Tobą. Wyznaję, że nie kochałem Cię z 
całego mojego serca, duszy i umysłu i zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Żałuję tego, odwracam 
się od bałwochwalstwa i decyduję się wrócić do Ciebie, Panie Jezu, byś był moją pierwszą 
miłością. Proszę, pokaż mi każdego fałszywego boga, jakiego mam w moim życiu. Chcę się 
go wyrzec, odebrać Szatanowi każdy obszar, jaki mógł zdobyć w moim życiu z powodu 
bałwochwalstwa. W imieniu Jezusa, jedynego prawdziwego Boga. Amen. 
 

By odnaleźć aspekty, które mogą być dla Ciebie pułapką, posłuż się poniższą listą (robiąc 
notatki):  

 ambicja; 
 pieniądze / dobra materialne / posiadanie rzeczy; 
 bezpieczeństwo finansowe; 
 kościół / chrześcijańska aktywność / służba; 
 przyjaciele; 
 współmałżonek; 
 chłopak / dziewczyna; 
 ja sam; 
 moje uczucia; 
 moje zdanie, opinie; 
 rodzice; 
 dzieci; 
 komputery / gry; 
 zabawa / przyjemności; 
 wygląd / image; 
 bycie zajętym / aktywność; 
 siła / kontrola; 
 popularność / opinie innych; 
 wiedza / posiadanie racji; 
 hobby; 
 pozycja / tytuły / stopnie; 
 narkotyki / alkohol / jedzenie / używki; 
 telewizja / filmy / muzyka / internet / media; 
 rozpamiętywanie przeszłości; 
 praca; 
 przodkowie / dziedzictwo / ojcowie; 
 inne. 

 

Posługując się poniższą modlitwą, wyrzeknij się wszystkich obszarów, w których popełniłeś 
bałwochwalstwo. 
 

 W imieniu prawdziwego i żywego Boga, Jezusa Chrystusa, wyznaję, że oddawałem 
cześć  _____ . Decyduję, że będę wielbił jedynie Ciebie, Panie, i proszę Cię Ojcze, byś uzdol-
nił mnie, abym umiał utrzymać te obszary na ich właściwym miejscu w moim życiu. Wy-
rzekam się bałwochwalstwa i wszystkiego, co ono przyniosło do mojego życia (małżeństwa, 
rodziny, służby). Dziękuję Ci, Panie, że mi przebaczyłeś. W imieniu Jezusa. Amen. 
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K  R  O  K   II 
 

ZWIEDZENIE KONTRA PRAWDA. 
 

 Prawda to przede wszystkim objawione Słowo Boga, jednak musimy uznać ją w swoim 
wnętrzu (Ps 51, 8). Kiedy Dawid żył w kłamstwie bardzo cierpiał. Kiedy w końcu odnalazł wol-
ność przez uznanie prawdy, napisał: „Błogosławiony człowiek (...) w którego sercu nie kryje się 
fałsz” Ps 32,2 BB. Mamy odrzucić fałsz i mówić prawdę w miłości (Ef 4,15-25). Człowiek 
zdrowy psychicznie to człowiek będący w kontakcie z rzeczywistością i stosunkowo wolny od 
lęków. Obie te cechy powinny charakteryzować chrześcijanina, który odrzuca oszustwo i 
przyjmuje prawdę. 
 

 Rozpocznij ten ważny krok wypowiadając głośno poniższą modlitwę. Nie pozwól, aby 
przeciwnik oskarżał Cię myślami: „To i tak nie zadziała” czy „Chciałbym w to uwierzyć ale nie 
potrafię” albo jakimkolwiek innym kłamstwem, które zaprzecza temu, co mówisz. Nawet jeśli 
zrobienie tego sprawia Ci trudność, potrzebujesz modlić się tymi słowami i potrzebujesz 
wypowiedzieć podane w dalszej części wyznanie wiary (Afirmacja doktrynalna). 
 

 Drogi Ojcze w niebie, wiem, że Ty pragniesz prawdy we wnętrzu człowieka i że 
poznanie jej jest drogą do uwolnienia (J 8,32). Przyznaję, że zostałem oszukany przez ojca 
kłamstwa (J 8,44) i że zwodziłem sam siebie (1J 1,8). Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, 
mojego Pana, byś Ty, mój Ojcze w niebie, wypędził wszystkie zwodnicze duchy na mocy 
przelanej krwi Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstania. Ponieważ przez wiarę 
przyjąłem Cię do mojego życia i jestem teraz posadzony wraz z Chrystusem w niebie (Ef 
2,6), nakazuję wszystkim zwodniczym duchom, aby odeszły ode mnie. Proszę aby teraz 
Duch Święty wprowadził mnie we wszelką prawdę (J 13,16). Proszę Cię „zbadaj mnie i 
poznaj me serce, doświadcz i poznaj moje troski i zobacz czy zdążam drogą nieprawą a 
prowadź mnie drogą odwieczną” (Ps 139,23-24). Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. 
 

 Zastanówmy się w teraz nad niektórymi schematami, przy pomocy których Szatan mógł 
cię zwodzić. Poza fałszywymi nauczycielami, fałszywymi prorokami i zwodniczymi duchami, 
mogłeś być zwodzony przez samego siebie. Teraz, kiedy żyjesz w Chrystusie, w przebaczeniu, 
już więcej nie musisz żyć w kłamstwie i stosować mechanizmów obronnych. Jezus jest Twoją 
obroną. W jaki sposób oszukiwałeś się i próbowałeś ochraniać samego siebie (zamiast zaufać 
Jezusowi)? Przemyśl następujące punkty. 
 

Samooszukiwanie. 
 Słyszenie Słowa Bożego ale nie wykonywanie go. 
 Mówienie, że nie mam grzechu (1J 1,8). 
 Myślenie, że jestem kimś, gdy nim nie jestem (Ga 6,3). 
 Myślenie, że jestem mądry w swych własnych oczach (1Kor 3,18-19). 
 Myślenie, że nie będę zbierał tego, co zasiałem (Ga 6,7). 
 Myślenie, że niesprawiedliwi odziedziczą Królestwo Niebieskie (1Kor 6, 9). 

 Myślenie, że mogę wejść w złe towarzystwo i nie być przez nie zepsuty (1Kor 15, 33). 
 Inne. 

 

Samoobrona (bronienie samego siebie zamiast zaufania Jezusowi). 
 Zaprzeczenia (świadome lub nieświadome odrzucanie prawdy). 
 Fantazje (ucieczka od świata realnego). 
 Odizolowanie emocjonalne (wycofanie aby uniknąć odrzucenia). 
 Regresje (ucieczki do przeszłości, do mniej wymagających czasów swego życia). 
 Przeniesienie (wyładowanie frustracji na innych). 
 Projekcja (obwinianie innych). 
 Racjonalizacje (usprawiedliwianie swego „żałosnego” zachowania). 
 Inne. 
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W tych sprawach, które były/są problemem w Twoim życiu, módl się głośno:  
Panie, przyznaję, że zostałem zwiedziony w dziedzinie  _____ . Dziękuję za to, że mi 
przebaczyłeś. Oddaję Ci siebie, by poznawać i wypełniać Twoją prawdę. Amen. 
 
 Jeżeli żyłeś kłamstwem przez wiele lat, wybranie prawdy może być trudne. Może 
będziesz potrzebował profesjonalnej pomocy, aby wykorzenić mechanizmy obronne, na których 
polegałeś przez cały czas, chcąc przeżyć. Chrześcijanin potrzebuje tylko jednego do obrony: 
Jezusa. Świadomość, że Bóg przebaczył Ci i akceptuje Cię jako swoje dziecko, wyzwala Cię, 
byś mógł stawić czoło rzeczywistości i opierać się tylko na Nim. 
 Biblijną odpowiedzią na prawdę jest wiara, a wiara w prawdę jest wyborem. Kiedy 
ktoś mówi „Chcę wierzyć Bogu, ale po prostu nie mogę”- oznacza to, że tu został zwiedziony. 
Oczywiście, że możesz wierzyć w Boga. Wiara to coś, na co się decydujesz, a nie co odczuwasz. 
Wiara w coś nie czyni tego prawdziwym. Mamy wierzyć w coś, co już jest prawdą. Ruch New 
Age i inni przekręcają prawdę mówiąc, że stwarzamy rzeczywistość przez to, w co wierzymy. 
Wiara jednak nie stwarza rzeczywistości, wiara odpowiada na rzeczywistość. Liczy się nie tylko 
to, że wierzysz, liczy się to, w co i w kogo wierzysz. Każdy w coś wierzy i każdy postępuje 
według jakiejś wiary. Jeżeli jednak to, w co wierzysz nie jest prawdą, to Twój sposób na życie 
nie będzie właściwy.  
 

 W ciągu swej historii Kościół widział wielką wartość w publicznym wyznawaniu swej 
wiary. Credo apostolskie i credo nicejskie są cytowane od wieków. Przeczytaj głośno poniższe 
wyznanie wiary i czytaj je zawsze, gdy będzie to konieczne, aby odnowić swój umysł i stanąć po 
stronie prawdy. Jeśli odczuwasz jakieś trudności podczas czytania, może to oznaczać, że jesteś tu 
oszukany albo atakowany. Wyraźnie potwierdź Twoje poddanie biblijnej prawdzie.  
 

WYZNANIE WIARY 
 

 Uznaję, że jest tylko jeden prawdziwy i żywy Bóg (Wj 20,2-3), który istnieje jako 
Ojciec, Syn i Duch Święty i jest On godzien wszelkiej czci, chwały i uwielbienia jako 
Stwórca, jako Ten, który wszystko podtrzymuje i jako początek i koniec wszystkiego (Ap 
4,11; 5,9-10; Iz 43,1; 7,21). 
 Uznaję Jezusa Chrystusa za Mesjasza, Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało 
pośród nas (J 1,1.14). Wierzę, że przyszedł On aby zniszczyć dzieła Szatana (1J 3,8), że 
rozbroił moce i władze i uczynił z nich publiczne widowisko, zatriumfowawszy nad nimi 
(Kol 2,15) 
 Wierzę, że Bóg okazał swą miłość do mnie, ponieważ, gdy byłem jeszcze 
grzesznikiem, Chrystus umarł za mnie (Rz 5,8). Wierzę, że wyzwolił mnie spod panowania 
ciemności i przeniósł do swego Królestwa oraz, że w Nim mam odkupienie, odpuszczenie 
grzechów (Kol 1,13-14). 
 Wierzę, że teraz jestem dzieckiem Bożym (1J 3,1-2) i że jestem posadzony wraz z 
Chrystusem w niebie (Ef 2,6). Wierzę, że zostałem zbawiony łaską Boga przez wiarę, że był 
to dar, a nie rezultat jakichkolwiek uczynków z mojej strony (Ef 2,8). 
 Wybieram być silnym w Panu, w sile Jego potęgi (Ef 6,10). Nie pokładam żadnej uf-
ności w ciele (Flp 3,3), bo oręż mojej walki nie jest z ciała (2Kor 10,4). Nakładam całą zbro-
ję Bożą (Ef 6,10-17) i postanawiam trwać mocno w mojej wierze i przeciwstawiać się złemu. 
 Wierzę, że bez Chrystusa nic nie mogę uczynić (J 15,5), dlatego chcę być zależny 
tylko od Niego. Postanawiam trwać w Chrystusie tylko po to, aby przynieść obfity owoc i 
przynieść chwałę Bogu (J 15,8). Ogłaszam Szatanowi, że Jezus jest moim Panem (1Kor 
12,3) i że odrzucam wszelkie fałszywe dary oraz dzieła Szatana w moim życiu. 
 Wierzę, że prawda mnie wyzwoli (J 8,32) i że chodzenie w światłości jest jedyną 
drogą do wspólnoty z Bogiem (1J 1,7). Dlatego przeciwstawiam się zwodniczym oszustwom 



 13

Szatana, biorąc każdą myśl w niewolę posłuszeństwa Chrystusowi (2Kor 10,5). Uznaję 
Biblię za autorytatywną normę (2Tm 3,15-17). Postanawiam mówić prawdę w miłości (Ef 
4,15) i oddać moje ciało jako narzędzie sprawiedliwości, jako żywą i świętą ofiarę i 
odnawiać mój umysł żywym Słowem Bożym po to, abym mógł poznać, iż wola Boża jest 
dobra, możliwa do przyjęcia i doskonała (Rz 6,13; 12,1-2). 
 Proszę mojego Ojca w niebie, aby napełnił mnie Swoim Duchem Świętym (Ef 5,18), 
który będzie prowadził mnie do wszelkiej prawdy (J18,13) i wyposaży moje życie w moc, 
abym mógł żyć ponad grzechem i nie ulegać żądzom ciała (Ga 5,16). Krzyżuję moje ciało 
(Ga 5,24) i postanawiam chodzić według Ducha. 
 Wyrzekam się wszelkich egoistycznych celów i wybieram najwyższy cel – miłość 
(1Tm 1,5). Postanawiam być posłusznym największemu przykazaniu, przykazaniu miłości 
Pana, mojego Boga, z całego mojego serca, duszy i umysłu oraz miłości bliźniego jak siebie 
samego (Mt 22,37-39). 

Wierzę, że Jezus posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi (Mt 28,18) i że jest On 
głową wszelkiej zwierzchności i władzy (Kol 2,10). Wierzę, że Szatan i jego demony są mi 
poddane w Chrystusie, ponieważ jestem członkiem Chrystusowego ciała (Ef 1,19-23). 
Dlatego jestem posłuszny przykazaniu, aby poddać się Bogu i przeciwstawić się diabłu (Jk 
4,7) i nakazuję mu w imieniu Chrystusa, aby odszedł ode mnie tam, gdzie Jezus go posyła. 
Dziękuję Ci, Panie, że on musi odejść. 
 
 

K  R  O  K   III 
 

ZGORZKNIENIE KONTRA PRZEBACZENIE. 
 

 Musimy przebaczyć innym, by być wolnymi od naszej przeszłości i aby Szatan nie zyskał 
przewagi nad nami (2Kor 2,10-11). Mamy być miłosierni dokładnie tak, jak miłosierny jest nasz 
Ojciec w niebie (Łk 6,36). Mamy przebaczyć, ponieważ nam przebaczono (Ef 4,31-32). Proś 
Boga, by przywiódł ci na myśl te wszystkie osoby, którym nie przebaczyłeś. Pomoże ci poniższa 
modlitwa: 
 

 Drogi Ojcze w niebie, dziękuję za bogactwo Twojej dobroci i cierpliwości. Wiem, że 
Twoja dobroć doprowadziła mnie do nawrócenia (Rz 2,4). Wyznaję, że nie okazywałem 
takiej dobroci i cierpliwości ludziom, którzy mnie skrzywdzili, a zamiast tego chowałem w 
sobie zgorzknienie i urazę. Modlę się, abyś teraz przywiódł mi na myśl tych ludzi, którym 
nie przebaczyłem, bo chcę to zrobić (Mt 18,35). Modlę się w drogocennym imieniu Jezusa. 
Amen. 
 

 Kiedy będą Ci przychodzić na myśl imiona, zapisuj je. Na samym końcu zapisz swoje 
imię. Przebaczenie sobie to przyjęcie tego, że Bóg Cię oczyścił i przebaczył Ci. Zapisz także 
myśli przeciwko Bogu, które powstały jako rezultat uczuć gniewu na Boga. Oczywiście, nie 
możemy przebaczyć Bogu, bo On nigdy nie popełnił grzechu ani żadnego uchybienia. Jednak 
musimy wyznać fałszywe oczekiwania i myśli dotyczące Boga i poddać wszelki gniew Jemu. 
 

 Przebaczenie to nie zapomnienie. Ludzie, którzy próbują zapomnieć stwierdzają, że nie potrafią. Bóg 
mówi, że nie będzie już dłużej pamiętać naszych grzechów (Hbr 10,17), ale Bóg jako wszechwiedzący nie może 
zapomnieć. „Nie będę pamiętał” oznacza, że Bóg nigdy nie będzie wykorzystywał naszej przeszłości przeciwko 
nam (Ps 103,12). Zapomnienie może być rezultatem przebaczenia, nigdy jednak nie jest z nim równoznaczne. Kiedy 
wykorzystujemy przeszłość przeciwko innym, pokazujemy, że nie przebaczyliśmy im. 
 

 Przebaczenie jest wyborem, decyzją woli. Skoro Bóg wymaga, byśmy przebaczyli, jest to coś, co 
możemy zrobić. Przebaczenie jest jednak dla nas trudne, gdyż sprzeciwia się naszej koncepcji sprawiedliwości. 
Chcemy odpłacić za doznane cierpienia. Czytamy jednak, że nigdy nie wolno nam się mścić (Rz 12,19). „Dlaczego 
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miałbym odpuścić?” – protestujemy. Ty masz odpuścić ale Bóg tego nie zostawi. On zajmie się tym sprawiedliwie, 
w sposób, który dla nas jest niemożliwy. 
 „Ale ty nie rozumiesz jak bardzo ta osoba mnie rani!” Ale czy nie widzisz, że ciągle ktoś cię rani? Jak 
chcesz poradzić sobie z bólem? Nie przebaczasz komuś tylko dla niego samego. Robisz to dla siebie samego, po 
to byś mógł być wolny! Twoja potrzeba przebaczania nie jest sprawą pomiędzy Tobą i kimś, kto Cię 
skrzywdził. To sprawa między Tobą a Bogiem. 
 

 Przebaczenie jest zgodą na życie z konsekwencjami grzechu drugiej osoby. Przebaczenie dużo 
kosztuje. Płacimy cenę zła, które przebaczamy. Ale i tak żyjesz z tymi konsekwencjami, czy tego chcesz czy 
nie; Twój wybór polega na tym, czy będziesz żył w grzechu zgorzknienia i braku przebaczenia, czy będziesz 
cieszył się wolnością płynącą z przebaczenia. Jezus wziął na siebie konsekwencje Twojego grzechu. Każde 
prawdziwe przebaczenie ma charakter „zastępstwa”, ponieważ nikt nie może naprawdę przebaczyć, jeśli nie bierze 
na siebie konsekwencji grzechu drugiej osoby. Bóg Ojciec „ uczynił grzechem Tego, który nie znał grzechu, abyśmy 
się stali w Nim sprawiedliwością Bożą (2Kor 5,21 BT). Gdzie jest sprawiedliwość? To krzyż sprawia, że 
przebaczenie jest legalnie i moralnie właściwe „Umarłszy dla grzechu raz na zawsze umarł” (Rz 6,10 BB). 
 

 Zdecyduj, że będziesz niósł ciężar krzywdy, nie używając w przyszłości informacji przeciwko temu, 
kto cię skrzywdził. To nie oznacza, że tolerujesz grzech. Musisz trzymać się pewnych granic, aby zapobiec 
wykorzystaniu Cię w przyszłości. Czasami może to oznaczać zaświadczenie przed sądem, jednak nie w celu 
szukania rewanżu zgorzkniałego serca. 
 

 Jak można przebaczyć z całego serca? Musisz rozpoznać i uznać swoje zranienie i nienawiść. Jeśli 
przebaczenie nie dotyka emocjonalnej sfery twego życia, nie będzie całkowite. Ludzie często odczuwają ból zadany 
przez kogoś innego, ale nie chcą lub nie wiedzą jak go nazwać i uznać. Pozwól Bogu wydobyć ten ból na samą 
powierzchnię tak, aby On sam się nim zajął. Tu dokonuje się uzdrowienie. 
 

 Nie czekaj z przebaczeniem aż przyjdą przebaczające uczucia. One nigdy nie przyjdą. Uleczenie 
uczuć wymaga czasu. Dokonuje się to po decyzji o przebaczeniu. Szatan stracił swoją pozycję (Ef 4,26). Wolność 
jest stanem, który osiągniesz, nie uczuciem. 
 
 Kiedy będziesz się modlił, Bóg przypomni Ci osoby i zdarzenia, o których może już 
zapomniałeś. Pozwól Mu to zrobić nawet, jeśli to będzie bolało. Pamiętaj, robisz to dla własnego 
dobra. Bóg chce, byś był wolny. Nie próbuj tłumaczyć czy usprawiedliwiać zachowania tych 
osób. Przebaczenie to radzenie sobie z Twoim bólem i pozostawienie tych osób Bogu. 
Pozytywne emocje przyjdą z czasem. Krytycznym momentem właśnie teraz jest uwolnienie się 
od przeszłości. Widziałem jak wielu ludzi przebaczało niewypowiedziane okropności w pełen 
emocji sposób, jednak wolność, którą uzyskali w rezultacie tego, była czymś niesamowitym. 
 

 Nie mów: „Panie, proszę, pomóż mi przebaczyć”, bo On już ci pomaga. Nie mów: 
„Panie, chcę przebaczyć”, ponieważ omijasz w ten sposób zasadniczą decyzję przebaczenia, 
która jest Twoją odpowiedzialnością. Pozostań przy każdej osobie tak długo, dopóki nie będziesz 
pewien, że poradziłeś sobie z całym przypomnianym bólem, który sprawiła Ci ta osoba, z 
każdym zranieniem, uczuciem odrzucenia, braku miłości, uczuciem, że jesteś bezwartościowy i 
„brudny” itd.  
 

 Teraz jesteś gotowy, by przebaczyć każdej z osób na Twojej liście po to, by to nie miało 
dłużej kontroli nad Tobą, byś był wolny w Chrystusie. Przy każdej osobie módl się głośno: 
 

Panie, przebaczam (imię osoby) za to, że (nazwij każde zranienie i ból, jaki Bóg 
przywodzi Ci na myśl). 

 
Kiedy już przebaczysz wszystkim osobom każde bolesne wspomnienie, dokończ ten krok 
modlitwą: 

 

Panie, poddaję te wszystkie osoby Tobie, także moje prawo do szukania rewanżu. 
Decyduję się nie utrzymywać dłużej mojej goryczy i gniewu, i proszę Cię, abyś uleczył moje 
poranione emocje. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. 
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Modlitwa i deklaracja: 
 

 Ojcze, teraz, gdy  _________  rozprawił(a) się ze swą goryczą i przebaczył(a) tym, do 
których czuł(a) żal, w potężnym imieniu Jezusa odbieramy Szatanowi wszelki obszar, w 
którym panował nad  ________  i rozkazujemy mu, by pozostawił  ________ . Uwolnij  
________, by był(a) tym, kim Ty chcesz aby był(a). Teraz Twoje miłosierdzie może 
triumfować nad sprawiedliwością. 
 Przez wiarę w dokończone dzieło Pana Jezusa Chrystusa, cofamy każdy 
kontrolujący lęk, gniew, odrzucenie i każdą niewolę, w jakiej wróg trzymał  ________. 
Uwalniamy cię,  ________, abyś wzniósł(a) się do możliwości, jakie masz w Chrystusie, 
Twoim Zbawicielu i Panu. W zwycięskim imieniu Jezusa. Amen. 
 
 

K  R  O K  IV 
 

BUNT KONTRA PODDANIE. 
 
JAK IZRAEL MIAŁ POSTĘPOWAĆ WOBEC ZBUNTOWANYCH SYNÓW:  

„Jeżeli ktoś ma syna upartego i krnąbrnego, który nie słucha ani głosu swego ojca ani głosu swej matki, a choć 
oni go karcą, on ich nie słucha, to pochwycą go jego ojciec i matka i przyprowadzą do starszych jego miasta, 
do bramy tej miejscowości, i powiedzą do starszych miasta: Ten nasz syn jest uparty i krnąbrny, nie słucha 
naszego głosu, żarłok to i pijak. Wtedy wszyscy mężowie tego miasta ukamienują go i poniesie śmierć. Wytępisz 
zło spośród siebie, a cały Izrael to usłyszy i będzie się bał.” Pwp 21,18-21 BB. 

 

Jak widać powyżej, Bóg traktuje bunt bardzo poważnie. Bycie zbuntowanym to bycie niepo-
słusznym, przeciwstawianie się, bycie w opozycji do kogoś, kto ma autorytet. Dzisiaj coraz 
więcej ludzi robi to, co uważa za słuszne (w ich własnych oczach). Struktura rodziny ulega 
dezintegracji. Dzieci konsekwentnie lekceważą autorytet. Zgodnie z Bożym Słowem bunt jest 
sprawą serca, jest grzechem, a jedyną rzeczą powstrzymującą bunt i anarchię jest poddanie.  

Co dzieje się dzisiaj, kiedy dana osoba (dorosły czy nastolatek) buntuje się i przeciwsta-
wia czemuś, o czym wie w swym sercu, że jest właściwe? Pismo naucza, że bunt jest jak grzech 
czarów (1Sm 15,23), a ci, którzy przeciwstawiają się autorytetowi ustanowionemu przez Boga, 
ściągają na siebie Boży sąd (Rz 13,2, Iz 30,1). Bunt pociąga za sobą Boże przekleństwo. 
 

W jaki sposób to się dzieje? 
1. Ludzie zaangażowani w czary z własnej woli otwierają się na działanie demonicznych sił  
i kontrolę Szatana. 
2. Kiedy buntujemy się przeciwko autorytetowi Boga, „występujemy” spod Jego ochrony  
i wystawiamy się na otwarty atak wroga. Ustanowione przez Boga struktury autorytetu służą 
naszej ochronie, jednak bunt przeciwko nim usuwa tę ochronę. 
3. Bóg nie toleruje buntu, więc kiedy się buntujemy, tracimy Jego ochronę, co daje Szatanowi 
bezpośredni dostęp do nas. To tak, jak byśmy dawali Szatanowi klucz do frontowych drzwi 
naszego domu. To daje mu przyczółek w naszym życiu. Jeśli mamy znaleźć wolność w 
Chrystusie, ten dostęp musi zostać zamknięty. 
 

Żyjemy w zbuntowanych czasach. Wielu ludziom wydaje się, że mają prawo sądzić tych, 
których autorytet rozciąga się nad nimi. Buntowanie się przeciwko Bogu i Jego władzy 
(autorytetowi) daje Szatanowi okazję do ataku. Jak mówi Twój naczelny generał, Pan, „Zajmij 
swe miejsce w szeregu i idź za Mną. Nie będę cię wiódł na pokuszenie, ale wyzwolę cię od zła” 
(Mt 6,13). 

Biblia określa nasze dwie odpowiedzialności wobec władzy: módl się o nią i 
podporządkuj się jej. Jedynym wyjątkiem, gdzie Bóg dopuszcza nasze nieposłuszeństwo wobec 
ziemskich przywódców są sytuacje, w których oni wymagają od nas zrobienia czegoś, co jest 
moralnie złe w oczach Boga, lub też gdy wykraczają poza granice swojej władzy. Módl się: 
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Drogi Ojcze w niebie, Ty powiedziałeś, że bunt jest takim grzechem, jak czary, a 
krnąbrność jak bałwochwalstwo (1Sm 15,23). Wiem, że mając zbuntowane serce czynem i 
postawą zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Dziękuję za Twoje przebaczenie i modlę się, aby 
przez przelaną krew Jezusa Chrystusa wszelki teren zdobyty przez złe duchy z powodu 
mojego zbuntowania został odzyskany. Modlę się, abyś rozświetlił swoim światłem 
wszystkie moje drogi, bym poznał cały zakres mojego buntu. Wybieram ducha uległości i 
serce sługi. W imieniu Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Amen. 

 
Podporządkowanie się autorytetowi (władzy) jest aktem wiary i posłuszeństwa. Ufasz 

Bogu, że będzie działał przez ustanowione zakresy władzy. 
Są sytuacje, gdzie pracodawcy, rodzice, współmałżonek rażąco naruszają istniejące 

prawo cywilne, które jest ustanowione przez Boga, by chronić niewinnych ludzi przed krzywdą. 
W tych przypadkach musisz zwrócić się do rządu o ochronę. W wielu krajach prawo nawet 
nakazuje, by powiadamiać o wyrządzonych krzywdach. 

W trudnych przypadkach, takich, jak np. nieustanna przemoc domowa, konieczne może 
się okazać korzystanie z dalszej pomocy doradczej. W niektórych sytuacjach, kiedy ziemskie 
władze nadużywają swojej pozycji i wymagają nieposłuszeństwa wobec Boga, czy kompromisu 
w Twoim poddaniu się Jemu, musisz być posłuszny Bogu, nie człowiekowi.  

Wszyscy mamy ulegać sobie nawzajem w Chrystusie (Ef 5,21). Jednak Pismo wymienia 
szczegółowe zakresy władzy (autorytetu): 

Bóg (Dn 9,5;9). 
Rodzice (Ef 6,1-3). 
Mąż (1P 3,1-3). 
Pracodawca (1P 2,18-23). 
Przywódcy Kościoła (Hbr 13,17). 
Rząd cywilny (Rz 13,1-5; 1Tm 2,1-4; 1P 2,13-17). 

 

Przemyśl każdy z tych obszarów i proś Boga, by przebaczył Ci każdą sytuację, kiedy nie byłeś 
poddany. Pomódl się: 
 

Panie, To prawda, że byłem zbuntowany przeciwko  _______  poprzez  _______ . 
Proszę, przebacz mi ten bunt i odbierz każdy obszar oddany Szatanowi. Decyduję się być 
podporządkowanym i posłusznym Twojemu Słowu. W imieniu Jezusa, Amen. 

 
 

K  R  O  K  V 
 

PYCHA (DUMA) KONTRA POKORA. 
 
 Pycha jest zabójcą. Pycha mówi „Mogę to zrobić! Sam mogę wydobyć się z tego bałaga-
nu, bez pomocy Boga czy kogokolwiek innego!”. O nie, nie jesteś w stanie! Absolutnie potrze-
bujemy Boga i desperacko potrzebujemy siebie nawzajem. Paweł pisze: „czcimy Boga w Duchu 
i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy” (Flp 3,3 BB). Pokora to 
właściwie ukierunkowana pewność. Mamy „się umacniać w Panu i w potężnej mocy Jego” (Ef 
6,10 BB). W liście Jakuba 4,6-10 i pierwszym liście Piotra 5,1-10 napisane jest, że pycha poprze-
dza konflikt duchowy. Posłuż się poniższą modlitwą, by wyrazić swą decyzję życia w pokorze 
przed Bogiem: 
 

 Drogi Ojcze w niebie, Ty powiedziałeś, że pycha poprzedza zniszczenie, a zarozu-
miały duch upadek (Prz 16,18). Wyznaję, że żyłem w niezależności, nie zapierałem się 
siebie, nie brałem codziennie mojego krzyża i nie szedłem za Tobą (Mt 16,24). W ten sposób 
dałem wrogowi dostęp do mojego życia. Uważałem, że mogę odnieść powodzenie i żyć 
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zwycięsko w oparciu o swoją własną siłę i własne możliwości. Wyznaję teraz, że zgrzeszy-
łem przeciwko Tobie, stawiając moją wolę przed Twoją i koncentrując me życie wokół 
siebie samego zamiast wokół Ciebie. Wyrzekam się teraz egoistycznego życia, unieważniam 
zgodę na nie, odzyskując wszelki obszar, który został zajęty w moim życiu przez wrogów 
Jezusa Chrystusa. Modlę się, byś prowadził mnie tak, abym nie robił nic, co wypływa z 
egoizmu i próżności, ale z pokorą umysłu uznawał innych za wyżej stojących od siebie (Fil 
2,3). Pomóż mi w miłości służyć innym i stawiać ich wyżej, okazując im cześć (Rz 12,10). 
Proszę w imieniu Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Amen. 
 
 Uczyniwszy to poddanie, pozwól teraz, by Bóg pokazał ci szczegółowo obszary w 
Twoim życiu, gdzie byłeś pyszny: 
 

 mając silne pragnienie, by wykonywać swoją wolę zamiast Bożej; 
 będąc bardziej zależnym od swoich sił i możliwości zamiast od Bożej mocy; 
 myśląc zbyt często, że moje pomysły i opinie są lepsze niż innych osób; 
 będąc bardziej skoncentrowanym na tym, by kontrolować innych niż by rozwijać samokontrolę 

(samodyscyplinę); 
 uważając siebie za ważniejszego od innych; 
 mając tendencję, by myśleć, że niczego nie potrzebuję; 
 z wielką trudnością przyznając się do błędu; 
 mając skłonność, by bardziej przypodobać się ludziom niż Bogu; 
 będąc przekonanym, że dostaję coś dobrego (szansę), bo na to zasłużyłem; 
 uznając, że tytuły, stopnie i pozycje mają wielkie znaczenie; 
 myśląc często, że jestem bardziej pokorny od innych; 
 składając przyrzeczenia, które uczyniłem wobec Boga i złamałem je; 
 składając przyrzeczenia i obietnice wobec innych ludzi, które złamałem; 
 inne przykłady, gdy myślałem o sobie „więcej” niż powinienem. 

 

Przy każdym punkcie, który stosuje się do twojego życia, módl się głośno: 
 

Panie, przyznaję, że byłem pyszny, przez to, że  _____________ . 
Decyduję upokorzyć się i położyć całą moją pewność wyłącznie w Tobie. Amen. 

 
 

K  R  O  K  VI 
 

NIEWOLA KONTRA WOLNOŚĆ. 
 
 Następny krok do wolności dotyczy grzechu nawykowego. Osoby, które wpadły w puła-
pkę sekwencji: grzech - wyznanie - grzech - wyznanie, mogą potrzebować zastosowania się do 
instrukcji z Listu Jakuba 5,16, „wyznawajcie sobie zatem nawzajem grzechy, módlcie się jeden 
za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwe-
go”(BT). Znajdź sprawiedliwą osobę, która będzie modlić się o Ciebie i przed którą będziesz 
odpowiedzialny. Innym może wystarczy zapewnienie z 1Listu Jana 1,9 „Jeśli wyznajemy nasze 
grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści nam je i oczyści nas z wszelkiej nieprawo-
ści”(BB). Wyznanie nie jest stwierdzeniem „Przykro mi”; to przyznanie: „Zrobiłem to.” 
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy innych czy po prostu rozliczenia się przed Bo-
giem, pomódl się: 
 

 Drogi Ojcze w niebie, Ty powiedziałeś nam, byśmy przyoblekli się w Jezusa 
Chrystusa i nie troszczyli się o ciało, zaspokajając jego żądze (Rz 14,13). Uznaję, że 
ulegałem cielesnym żądzom, które toczą wojnę przeciwko mojej duszy (1P 2,11). Dziękuję 
Ci za to, że w Chrystusie moje grzechy są przebaczone. Przekroczyłem jednak Twoje 
święte prawo i dałem wrogowi okazję do toczenia wojny w moich członkach (Ef 4,27; Rz 
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6,12-13; Jk 4,1; 1P 5,8). Staję w Twojej obecności, uznaję te grzechy i proszę o Twoje 
oczyszczenie (1J 1,9), abym mógł być wyzwolony z niewoli grzechu (Ga 5,1). Proszę teraz, 
abyś objawił w moim umyśle w jaki sposób wykraczałem przeciwko Twemu moralnemu 
prawu i gdzie zasmucałem Ducha Świętego. W drogocennym imieniu Jezusa. Amen. 
 
 Uczynki ciała mogą być różne. Wiele z poniższych przykładów pochodzi z Listu do 
Galacjan 5,19-21. Sprawdź które stosują się do Ciebie. Myśl też o innych, z którymi się 
zmagałeś, a które Pan przywiódł Ci do umysłu. Później wyznaj każdy grzech używając poniższej 
modlitwy. (Uwaga: grzechy seksualne, zaburzenia w jedzeniu, fizyczne wykorzystanie, aborcja, 
skłonności samobójcze, perfekcjonizm i lęk, będą rozważane później):  

 kradzieże, 
 kłamstwa, 
 zazdrość, 
 zawiść, 
 wybuchy gniewu, 
 narzekanie, 
 krytycyzm, 
 pożądliwość, 
 oszukiwanie, 
 plotkowanie, 
 kontrolowanie, 
 odkładanie na później, 
 przeklinanie, 
 chciwość, 
 lenistwo, 
 nastawienie by walczyć, 
 tworzenie podziałów, 

 inne. 
 

Drogi Niebieski Ojcze, dziękuję, że w Chrystusie moje grzechy są przebaczone. 
Podążałem jednak za ciałem i zgrzeszyłem przez to, że  _______ . Dziękuję za oczyszczenie 
mnie z wszelkiej nieprawości. Proszę, żebyś pomógł mi podążać za Duchem i nie ulegać 
pożądliwościom ciała. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. 

 
Jesteśmy odpowiedzialni za to, by nie pozwalać grzechowi królować w naszym 

śmiertelnym ciele i dlatego nie mamy używać ciała jako narzędzia nieprawości (Rz 6,12-13). 
Jeśli zmagasz się lub zmagałeś z grzechami seksualnymi (pornografia, masturbacja, przygody 
erotyczne, itd.) lub też masz problemy seksualne w swoim małżeństwie, módl się: 

 

Panie, proszę, abyś mi pokazał każde seksualne użycie mojego ciała, w którym było 
ono narzędziem nieprawości. Modlę się w drogocennym imieniu Jezusa. Amen. 

 

Zgodnie z tym, jak Pan pokazał Ci każde niewłaściwe wykorzystanie Twego ciała, niezależnie 
od tego czy ktoś ci to zrobił (np. gwałt, wykorzystanie seksualne itd.), czy było to za twoją 
zgodą, wyznaj wszystko: 
 

Panie, wyrzekam się (nazwij niewłaściwe użycie twego ciała) z (imię osoby) i proszę 
Cię, byś skruszył te kajdany i usunął wszystkie więzy duszy. 

 

Związania dusz (Soul ties): nazwane tak przez Charlesa Kraft’a w jego książce „Głębokie rany, 
głębokie uzdrowienie” a zdefiniowane w następujący sposób: „Czasami duchowe zniewolenie 
dokonuje się, gdy dana osoba jest zdominowana przez inną (włączając rodziców), kiedy ktoś 
uwielbia czy podziwia kogoś, albo jest między nimi bliska przyjaźń, zażyłość. Taka relacja 
tworzy to, co często nazywamy ‘związaniem dusz’. Jest to przywiązanie ducha do ducha (do 
innych ludzi) i należy je usunąć, jeśli dana osoba chce być wolna.  
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Kroki: rozpraw się z każdym grzechem poprzez wyznanie, wyrzeczenie się w imieniu Jezusa; 
nazwij każde związanie umacniane przez Szatana; ogłoś błogosławieństwo Jezusa nad każdą 
częścią przywiązania, które jest umacniane przez Boga; zabroń wrogowi kontynuowania 
swojego wpływu na tę relację i jej dalszego używania.” Związki erotyczne pomiędzy ludźmi nie 
będącymi małżeństwem, również powodują związanie dusz. Dzieje się to także, gdy ludzie 
nawzajem powierzają sobie tajemnice. 
ZAUWAŻ: Nie próbujemy niszczyć relacji z innymi. Chodzi jedynie o usunięcie wpływu 
Szatana w pewnych aspektach. Jednocześnie prosimy Boga, by błogosławił każdą część 
związku z innymi ludźmi umacnianego przez Niego. 
 

Teraz poddaj Twoje ciało Panu, modląc się: 
 

 Panie, wyrzekam się każdego użycia mojego ciała jako narzędzia nieprawości i 
proszę Cię, byś złamał wszelką niewolę, jaką Szatan wniósł do mojego życia z powodu tego, 
w co się zaangażowałem. Wyznaję moje uczestnictwo w tym. Przynoszę teraz moje Ciało do 
Ciebie jako żywą ofiarę, świętą i miłą Tobie, i rezerwuję seksualne wykorzystanie mojego 
ciała jedynie dla małżeństwa. Wyrzekam się szatańskiego kłamstwa na temat mojego ciała - 
że nie jest czyste, że jest brudne i nie do przyjęcia z powodu moich przeszłych seksualnych 
doświadczeń. Panie, dziękuję, że całkowicie mnie oczyściłeś i przebaczyłeś mi, że kochasz 
mnie i akceptujesz bezwarunkowo. Dzięki temu mogę sam akceptować siebie. I decyduję się 
to robić – akceptować siebie i swoje ciało jako oczyszczone. W imieniu Jezusa. Amen. 
 
 

SPECJALNE MODLITWY W SZCZEGÓLNYCH PROBLEMACH 
 

HOMOSEKSUALIZM 
 

Panie, wyrzekam się kłamstwa, że stworzyłeś mnie albo kogokolwiek innego jako 
homoseksualistę, i uznaję, że jasno zabraniasz homoseksualnych zachowań. Akceptuję 
siebie jako Dziecko Boże i deklaruję, że stworzyłeś mnie jako mężczyznę (kobietę). 
Wyrzekam się wszelkich kajdan Szatana, które zniekształciły moje relacje z innymi. 
Ogłaszam, że jestem wolny do relacji heteroseksualnej, zgodnie z Twoim zamiarem. W 
imieniu Jezusa. Amen. 
 
ABORCJA 
 

 Panie, wyznaję, że nie wywiązałam się z opieki nad życiem, które mi powierzyłeś. 
Decyduję się przyjąć Twoje przebaczenie i powierzam to dziecko Twojej opiece w 
wieczności. W imieniu Jezusa. Amen. 
 
SKŁONNOŚCI SAMOBÓJCZE 
 

 Panie, wyrzekam się myśli samobójczych i wszelkich prób odebrania sobie życia lub 
ranienia się w jakiś sposób. Wyrzekam się kłamstwa, że życie jest beznadziejne i że mogę 
odnaleźć spokój i wolność odbierając sobie życie. Szatan jest złodziejem, przychodzi by 
kraść, zabijać i niszczyć. Wybieram być dobrym zarządcą fizycznego życia, które mi 
powierzyłeś. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. 
 
ZABURZENIA W JEDZENIU LUB SAMOOKALECZENIA 
 

Panie, wyrzekam się kłamstwa, że moja wartość jako osoby zależy od mojej fizycz-
nej atrakcyjności, mojej wagi czy rozmiarów. Wyrzekam się katowania siebie, wymiotowa-
nia, używania środków przeczyszczających czy głodzenia siebie, by oczyścić się ze zła albo 
poprawić swój wygląd. Ogłaszam, że jedynie krew Jezusa oczyszcza mnie z grzechu. 
Akceptuję rzeczywistość, że może we mnie mieszkać grzech z powodu wiary w kłamstwa i z 
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powodu niewłaściwego użycia mojego ciała. Jednak wyrzekam się kłamstwa, że jestem zła 
albo, że jakaś część mojego ciała jest zła. Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego a ja 
należę do Ciebie, Panie. Otrzymałam Twoją miłość i akceptację. W imieniu Jezusa, Amen. 
 
ZAŻYWANIE ŚRODKÓW  
 

 Panie, wyznaję, że w zły sposób używałem środków (alkohol, tytoń, jedzenie, 
narkotyki) w celu osiągnięcia przyjemności, aby uciec od rzeczywistości albo poradzić sobie 
w trudnych sytuacjach – doprowadzając w końcu do nadużycia własnego ciała, do 
niszczącego zaprogramowania mojego umysłu i do gaszenia Ducha Świętego. Proszę Cię o 
przebaczenie. Wyrzekam się jakichkolwiek szatańskich powiązań i wpływu na moje życie 
poprzez niewłaściwe używanie substancji chemicznych czy jedzenia. Składam me troski na 
Chrystusa, który mnie kocha i powierzam siebie, aby już dłużej nie podlegać zażywaniu 
środków a jedynie Duchowi Świętemu. Proszę Cię, Ojcze Niebieski, abyś napełnił mnie 
Swoim Świętym Duchem. W imieniu Jezusa, Amen. 
 
PRZYMUS I PERFEKCJONIZM 
 

 Panie, wyrzekam się kłamstwa, że moja wartość zależy od mojej zdolności efekty-
wnego działania. Ogłaszam prawdę, że moja tożsamość i poczucie wartości zbudowane są 
na tym, kim jestem jako Twoje dziecko. Wyrzekam się zabiegania o aprobatę i akceptację 
innych ludzi i wybieram wiarę w to, że już jestem przyjęty i zaakceptowany w Chrystusie, z 
powodu Jego śmierci i zmartwychwstania za mnie. Decyduję się wierzyć w prawdę, że zo-
stałem zbawiony nie dzięki uczynkom sprawiedliwości, ale z powodu Twego miłosierdzia. 
Wybieram wiarę w to, że już dłużej nie podlegam przekleństwu prawa, ponieważ to Chry-
stus stał się przekleństwem za mnie. Darmo otrzymałem dar życia w Chrystusie i wybieram 
trwanie w Nim. Wyrzekam się dążenia do perfekcjonizmu poprzez życie pod prawem. 
Przez Twoją łaskę, Ojcze Niebieski, od dziś wybieram chodzenie w wierze, zgodnie z tym, 
co Ty powiedziałeś, że jest prawdą, przez moc Twojego Świętego Ducha. W imieniu Jezusa. 
Amen. 
 
TRAPIĄCE LĘKI 
 

 Drogi Ojcze Niebieski, uznaję, że jedynie Ciebie powinienem się bać w moim życiu. 
Jesteś jedynym wszechobecnym i wszechwiedzącym Bogiem, jesteś jedynym powodem, dla 
którego wszystkie inne przyczyny lęku mogą być odrzucone. Jesteś moją świętością. Nie 
dałeś mi ducha bojaźni ale mocy, miłości i dyscypliny. Wyznaję, że zamiast zaufania Tobie, 
pozwoliłem, by lęk przed człowiekiem i przed śmiercią kontrolował moje życie. Wyrzekam 
się teraz wszystkich innych obiektów lęku i wywyższam tylko Ciebie. Modlę się, byś 
wypełnił mnie Twoim Świętym Duchem tak, abym mógł pewnie żyć i z wyrazistością głosić 
Twoje Słowo. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. 
 
Kiedy już wyznałeś wszystkie świadome grzechy, pomódl się: 
 

Drogi Ojcze w niebie, wyznaję Ci teraz te grzechy i obwieszczam przebaczenie i 
oczyszczenie dzięki krwi Pana Jezusa Chrystusa. Odbieram wszelki teren, który złe duchy 
zagarnęły w moim życiu, przez moje chętne zaangażowanie się w grzech. Proszę o to w 
cudownym imieniu mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. 
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K  R  O  K  VII 
 

PRZYZWOLENIE KONTRA WYRZECZENIE SIĘ. 
 

 Przyzwolenie to bierne wyrażenie zgody. Ostatni krok do wolności ma służyć wyrzecze-
niu się grzechów Twoich przodków i jakichkolwiek przekleństw, którymi możesz być obarczo-
ny. Dając Dziesięć Przykazań, Bóg powiedział:  

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi 
nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz im oddawał pokłonu i nie będziesz im służył, 
ponieważ Ja, Jahwe, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego 
i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą” (Wj 20,4-5 BT). 

 

 Rodzinne duchy (warownie) mogą być przekazywane z pokolenia w pokolenie, jeśli się 
ich nie wyrzekniemy i jeśli nie ogłosimy nowego dziedzictwa duchowego, jakie mamy w Chry-
stusie. Nie jesteś winny grzechów swoich przodków, jednak z powodu tych grzechów Szatan 
mógł znaleźć dostęp do twojej rodziny. Nie można zaprzeczyć, że wiele problemów przekazywa-
nych jest genetycznie lub nabywanych w wyniku niemoralnej atmosfery w rodzinie. Wszystkie 
te trzy czynniki mogą wytworzyć w człowieku skłonność do określonego rodzaju grzechu. 
Dodatkowo, zwiedzeni ludzie mogą podejmować próby, by cię przekląć, grupy satanistyczne 
również mogą uczynić z Ciebie swój cel. W Chrystusie masz pełną władzę i ochronę, której 
potrzebujesz, by przeciwstawić się takim przekleństwom i naznaczeniu. Proś Pana, aby pokazał 
Ci grzechy i niegodziwości Twoich przodków, modląc się w następujący sposób: 
 

 Drogi Ojcze w niebie, dziękuję, że w Chrystusie jestem nowym stworzeniem. Chcę 
być posłuszny Twojemu przykazaniu, by czcić mego ojca i moją matkę. Jednocześnie 
przyznaję, że moje dziedzictwo nie jest doskonałe. Proszę, żebyś mi objawił grzechy i 
nieprawości moich przodków, abym mógł je wyznać, wyrzec się ich i zerwać z nimi. Modlę 
się w imieniu Jezusa. Amen. 
 

 Teraz obwieść swoją pozycję i ochronę, jaką masz w Chrystusie, wypowiadając głośno 
poniższą deklarację. Potem uniż się przed Bogiem w modlitwie.  
 

Deklaracja: Tu i teraz odrzucam i wyrzekam się wszystkich grzechów moich przodków, 
włączając (nazwij je). Jako wyzwolony z mocy ciemności i przeniesiony do królestwa 
drogiego Syna Bożego, przekreślam wszelkie demoniczne działanie, które zostało mi 
przekazane przez przodków. Jako ukrzyżowany i zmartwychwstały z Chrystusem, oraz 
posadzony wraz z Nim na wyżynach niebieskich, odrzucam wszelkie przyporządkowanie 
Szatanowi skierowane przeciwko mnie i mojej służbie i unieważniam każde przekleństwo, 
które Szatan i jego współpracownicy nałożyli na mnie. Oświadczam Szatanowi i wszystkim 
jego siłom, że Chrystus stał się przekleństwem dla mnie (Ga 3,13), kiedy umarł za moje 
grzechy na krzyżu. Odrzucam jakikolwiek i każdy sposób, w jaki Szatan mógłby się 
domagać własności nade mną. Ogłaszam, że należę do Pana Jezusa Chrystusa, który nabył 
mnie swoją własną krwią. Odrzucam wszystkie inne krwawe ofiary, przez które Szatan 
mógłby się ogłaszać moim właścicielem. Ogłaszam, że jestem na wieki i całkowicie oddany 
mojemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Mocą, którą mam w Jezusie Chrystusie, rozkazuję 
wszystkim duchom mającym dostęp do mojej rodziny i każdemu wrogowi Jezusa 
Chrystusa, aby mnie opuściły i nigdy nie wracały. Oddaję siebie mojemu Ojcu w niebie, by 
wypełniać Jego wolę od dzisiaj na zawsze. 

 

Modlitwa: Drogi Ojcze w niebie, przychodzę do Ciebie jako Twoje dziecko, nabyte krwią 
Pana Jezusa Chrystusa. Ty jesteś Panem wszechświata i Panem mojego życia. Poddaję Ci 
moje ciało jako narzędzie sprawiedliwości, jako żywą ofiarę, abym mógł Cię uwielbiać w 
moim ciele. Proszę Cię teraz, abyś napełnił mnie Twoim Świętym Duchem. Oddaję siebie, 
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by odnawiać swój umysł, aby wykazywać, że Twoja wola jest dla mnie dobra, doskonała i 
możliwa do przyjęcia. Wszystko to czynię w imieniu i mocy Pana Jezusa Chrystusa. Amen.  

 
Raz uzyskawszy wolność po przejściu tych siedmiu kroków, możesz liczyć się z tym, że 

demoniczne wpływy będą próbowały się znów uaktywniać w parę dni, a może nawet miesięcy 
później. Jedna osoba dzieliła się kiedyś ze mną, że słyszała ducha mówiącego do niej w jej 
umyśle: „Jestem z powrotem!” w dwa dni po tym, jak została uwolniona. Odpowiedziała 
natychmiast głośno: „Nie, nie jesteś!”. Atak od razu ustąpił. Jedno zwycięstwo nie oznacza 
zwyciężonej wojny. Wolność musi być utrzymywana. Pewna rozradowana kobieta zapytała mnie 
po przejściu kroków: „Czy już zawsze będzie tak, jak teraz?” Odpowiedziałem, że będzie wolna 
tak długo, jak długo pozostanie we właściwej relacji z Bogiem. „Nawet jeśli się potkniesz i 
upadniesz” - zachęcałem ją - „to wiesz jak pogodzić się z Bogiem”. 
 Inna ofiara niewiarygodnych okrucieństw, gdy odzyskała wolność, opowiedziała mi 
następującą ilustrację: „To jest jakby być zmuszonym do udziału w grze z okropnym 
przybyszem, w moim własnym domu. Przegrywam i chcę przestać, ale ten przybysz nie pozwala 
mi. W końcu dzwonię na policję (władza), przyjeżdżają i wyprowadzają go siłą. Przybysz wraca, 
puka ponownie do drzwi próbując wejść. Tym razem rozpoznaję jego głos i nie wpuszczam 
go...”. Cóż za piękna ilustracja uzyskania wolności w Chrystusie. Wzywamy Jezusa, najwyższą 
władzę, On wyprowadza wroga z naszego życia. Znaj prawdę, stój mocno i przeciwstawiaj się 
złemu. Znajdź dobrą wspólnotę chrześcijan, oddaj się regularnym studiom biblijnym i modlitwie. 
Bóg Cię kocha i nigdy Cię nie opuści ani nie porzuci. 
 

 Pamiętaj, żeby po przejściu siedmiu kroków pozbyć się natychmiast całego materiału 
okultystycznego (książki, zaklęcia, wszystko, co potrzebne przy używaniu sił ciemności). Po 
powrocie do domu rozkaż wszystkim złym duchom, by opuściły mieszkanie i nigdy nie wracały. 
Zadeklaruj, że twój dom służy tylko Bogu i Jego chwale. 
 
 

NOWY WŁAŚCICIEL 
 

Aby  lepiej zrozumieć co wydarzyło się, gdy przeszedłeś „Siedem Kroków do 
Wolności”, spróbuj sobie wyobrazić: 

Przez długi czas byłeś w drodze, wjeżdżasz do nowego miasta. Jesteś zmęczony, głodny i 
załamany. Nie masz pojęcia co teraz zrobić. Nagle pojawia się sympatycznie wyglądający gość 
(2 Kor 11,14), podchodzi do ciecie i mówi: ”Wyglądasz jak nieszczęśnik. Czy mógłbym coś dla 
ciebie zrobić?” Nie masz zwyczaju zwierzać się nieznajomym, ale on wygląda poczciwie i w 
zasadzie sytuacja zmusza Cię do tego, tak więc mówisz mu o swoich potrzebach, mając nadzieję, 
że to nie sen. Po wysłuchaniu Twojej historii nieznajomy mówi: „Coś ci powiem. Jestem 
właścicielem budynku, w którym znajduje się kilka mieszkań. Akurat teraz mam wolne 
umeblowane mieszkanie. Wyglądasz na osobę, której można zaufać, więc jeśli zgodzisz się na 
moje warunki, pozwolę Ci się wprowadzić i pożyczę jakieś pieniądze na coś do jedzenia. Możesz 
mi oddać, jak tylko znajdziesz pracę.  Czy brzmi to rozsądnie?” 
 Jesteś podekscytowany i od razu przyjmujesz jego propozycję. W krótkim czasie udaje Ci 
się dostać pracę i zaczynasz czuć się dość bezpiecznie, gdy Twój właściciel przychodzi żądając 
zapłaty. Nie stanowi to dla Ciebie problemu, dopóki zgadza się to z Waszą umową. Jednak 
każdego miesiąca zauważasz, że on podnosi cenę i coraz głębiej i głębiej toniesz w długach 
wobec niego, on obciąża Cię kosztami, w końcu uświadamiasz sobie, że nie jesteś już w stanie 
wywikłać się z tego ciągle rosnącego zobowiązania. 
 Jednak w tym momencie zdarza się coś, co zupełnie zmienia Twoją sytuację. Przychodzi 
inny Człowiek (J 10,10b) i nabywa budynek, w którym mieszkasz. Spotyka Cię i informuje, że 
kupił budynek, zapłacił dawnemu właścicielowi wszystkie Twoje długi i Twoje konto jest 
czyste. Jesteś tak wdzięczny, że nie wiesz co powiedzieć, ale dziękujesz mu w głębi serca. 
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 Jednakże pierwszego dnia kolejnego miesiąca słyszysz pukanie u swych drzwi. Kiedy je 
otwierasz, widzisz dawnego właściciela, stojącego jak zwykle i żądającego, byś zapłacił czynsz. 
Jesteś trochę zakłopotany ale zamiast wykłócać się z nim odpowiadasz, że będzie musiał z tym 
pójść do nowego właściciela. W tym momencie szybko odchodzi.  
 Tak dzieje się z każdym z nas. Byliśmy zadłużeni u Szatana i on kontrolował nasze życie. 
Nie można było go udobruchać. Tonęliśmy tak bardzo w długach, że nie było sposobu, by się od 
nich uwolnić. Potem przyszedł Jezus, spłacił należność za każdy nasz grzech i dług, co złamało 
panowanie Szatana nad nami. 
 Wróg ma świadomość tego wszystkiego, jednak myśli, że jeśli uda mu się przestraszyć 
nas i przekonać, że nadal jesteśmy dłużnikami, dalej będzie trzymał nas w niewoli. Wdawanie 
się z nim w dyskusje nigdy nie działa, jednak oparcie się na spełnionym dziele Jezusa Chrystusa 
nigdy nie zawodzi.  

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej 
i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5,1 BT) 

„Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, 
a ucieknie od was.” (Jk 4,7 BT) 

 
 

RADZENIE SOBIE  
Z FAŁSZYWYM POCZUCIEM WINY 

 

 Corrie Ten Boom napisała: „ Mamy w Holandii wiele kościołów z dzwonnicami. 
Dzwony dzwonią pociągane ręką za sznur. Któregoś dnia, kiedy przemawiałam w jednym z 
kościołów, podeszła do mnie młoda dziewczyna, która pokutowała i została uwolniona od 
grzechu pożądania i nieczystości. „Chociaż odzyskałam wolność” powiedziała „nadal nocami 
śni mi się mój stary styl życia. Boję się, że znowu wpadnę w pułapkę Szatana.” 
 „Tam w górze, na wieży kościelnej” powiedziałam spoglądając w kierunku dzwonnicy 
„jest dzwon, który dzwoni dzięki pociąganiu za linę. Wiesz co? Kiedy puszczamy linę, dzwon 
nadal dzwoni. Najpierw ‘ding’, potem ‘dong’. Coraz wolniej i wolniej. W końcu słychać po raz 
ostatni ‘dong’ i przestaje się odzywać. Wierzę, że tak samo dzieje się, kiedy stajemy się wolni. 
Kiedy demony zostają wyrzucone w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, albo gdy zostaje wyznany 
grzech i wyrzekamy się go, ręka Szatana musi puścić linę. Jednak kiedy nadal obawiamy się 
myśląc o naszej przeszłej niewoli, Szatan wykorzysta tę okazję i pomoże nam usłyszeć echo 
dzwonu w naszym umyśle.” 
 Na twarzy dziewczyny zarysował się słodki uśmiech. „Masz na myśli, że chociaż czasami 
czuję pokusę, nadal jestem wolna, a Szatan nie może dłużej pociągać za linę, która kontroluje 
moje życie?”. „O tym, że zostałaś uwolniona, mówi czystość Twojego życia” powiedziałam „Nie 
powinnaś przejmować się, gdy słyszysz ‘ding, dong’, jeśli tylko nie jest to nic więcej niż echo”. 
 Demony bardzo rzadko odchodzą nie pozostawiając za sobą wibracji – ‘ding, dong’. Na 
odchodne mocno uderzają w dzwon, chcąc nas przestraszyć, że nadal są przy nas. Wiedzą, że 
chociaż same muszą odejść na dźwięk imienia Jezus, to jeśli wzbudzą w nas strach dzięki ciągle 
słyszanemu echu, inne demony mogą przyjść i zająć ich miejsce. 
 To samo dotyczy przebaczenia. Kiedy komuś przebaczamy, puszczamy linę. Jednak jeśli 
przez długi czas pociągaliśmy za sznur naszego żalu, nie powinniśmy być zaskoczeni gdy dawne 
gniewne myśli będą pojawiać się jeszcze przez chwilę. To po prostu odgłos starego, 
zatrzymującego się dzwonu.” Kroczyć dla Pana. Fleming H. Revell, 1974, s. 179-180. 
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PÓŹNIEJ ... 
 
 

Wolność musi być utrzymywana. Zwyciężyłeś bardzo ważną bitwę w toczącej się 
wojnie. Wolność należy do Ciebie dopóki wybierasz prawdę i mocne stanie dzięki sile Pana. 
Jeśli ożyją nowe wspomnienia albo będziesz świadom „kłamstw”, którym uwierzyłeś czy też 
przypomnisz sobie inne niechrześcijańskie doświadczenia, wyrzeknij się ich i wybierz prawdę. 
Niektórzy uznali za pomocne ponowne przejście Siedmiu kroków. Czytaj uważnie wskazówki. 
 

 Dla własnej zachęty i głębszego studium, przeczytaj książki „Zwycięstwo nad Ciemno-
ścią”, „Kruszący Kajdany” i „Uwolniony z Kajdan”. Jeśli jesteś rodzicem przeczytaj „Uwodze-
nie naszych Dzieci” (The Seduction of Our Children). „Chodzący w Światłości”został napisany 
by pomóc ludziom zrozumieć temat Bożego prowadzenia i rozpoznać fałszywe przewodnictwo. 
Wracając do Twojej wolności, sugerujemy: 
1. Szukaj wspólnoty chrześcijańskiej, gdzie będziesz mógł chodzić w światłości i mówić prawdę 
w miłości. 
2. Codziennie studiuj swoją Biblię. Zapamiętuj kluczowe wersety. 
3. Poddawaj każdą myśl w niewolę posłuszeństwa Chrystusowi. Weź odpowiedzialność za Twój 
umysł (życie Twoich myśli), odrzucaj kłamstwo, wybieraj prawdę i stój mocno na swej pozycji 
w Chrystusie. 
4. Nie dryfuj! Bardzo łatwo można popaść w lenistwo i nie pilnować swoich myśli, wrócić do 
starych nawyków myślowych. Podziel się otwarcie swoimi zmaganiami z zaufanym 
przyjacielem. Potrzebujesz przynajmniej jednego przyjaciela, który będzie „stał z Tobą”. 
5. Nie oczekuj, że ktoś będzie walczył za ciebie. Inni mogą pomóc, jednak nie mogą myśleć, 
modlić się, czytać Biblii i wybierać prawdy za Ciebie. 
6. Ciągle szukaj swej tożsamości i poczucia wartości w Chrystusie. Odnawiaj swój umysł 
prawdą, że akceptację, bezpieczeństwo i znaczenie masz w Chrystusie, przez napełnianie umysłu 
prawdą. Czytaj głośno kim jesteś „W Chrystusie” i „Wyznanie wiary” (krok II), rano i 
wieczorem, przez kolejne tygodnie (czytaj też odnośniki w Biblii). 
7. Oddawaj się codziennej modlitwie. Możesz używać poniższych modlitw: 
 

Codzienna modlitwa:  
Drogi Ojcze Niebieski, oddaję Ci cześć jako mojemu suwerennemu Panu. Uznaję, że 

zawsze jesteś przy mnie obecny. Jesteś jedynym wszechmocnym i mądrym Bogiem. Jesteś 
dobry i kochający na wszystkich Twoich drogach. Kocham Cię i dziękuję, że jestem zje-
dnoczony z Chrystusem i duchowo ożywiony w Nim. Decyduję, że nie będę kochał świata, 
krzyżuję ciało i wszystkie jego pożądliwości. Dziękuję za życie, które teraz mam w Chry-
stusie i proszę abyś napełnił mnie Twoim Świętym Duchem tak, abym mógł przeżywać swe 
życie w sposób wolny od grzechu. Deklaruję swą zależność od Ciebie, staję przeciwko Sza-
tanowi i wszystkim jego kłamliwym drogom. Wybieram wierzyć prawdzie, odrzucam znie-
chęcenie. Jesteś Bogiem całej nadziei i jestem pewny, że zaspokoisz moje potrzeby, jeśli 
będę wybierał życie zgodne z Twoim Słowem. Stwierdzam z przekonaniem, że mogę żyć 
odpowiedzialnym życiem przez Chrystusa, który mnie umacnia. Zajmuję swoją pozycję 
przeciwko Szatanowi i rozkazuję mu i wszystkim złym duchom, aby odeszły ode mnie. 
Zakładam całą zbroję Bożą. Poddaję moje ciało jako żywą ofiarę, odnawiam swój umysł 
żywym Słowem Bożym tak, bym mógł dowodzić, że wola Boża jest dobra, możliwa do 
przyjęcia i doskonała. Proszę o te rzeczy w drogocennym imieniu mojego Pana i Zbawicie-
la, Jezusa Chrystusa. Amen. 
 
Modlitwa wieczorna: 

Dziękuję Ci, Panie, że przyjąłeś mnie do swojej rodziny i pobłogosławiłeś mnie 
wszelkim duchowym błogosławieństwem w królestwie niebieskim w Chrystusie. Ufam, że 
będziesz kontrolował moje ciało i mój umysł podczas snu. Chcę, by myśli o Tobie i Twojej 
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prawdzie, które rozważałem w ciągu dnia, wypełniały mój umysł także podczas snu. 
Oddaję się Tobie i Twojej ochronie tak, aby Szatan ani żaden z jego wysłanników nie mógł 
mnie zaatakować, kiedy będę spać. Poddaję się Tobie – mojej Skale, Wieży Schronienia i 
Miejscu Odpocznienia. Modlę się w potężnym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 
 
Oczyszczenie mieszkania/domu. Kiedy już usuniesz wszystkie materiały i przedmioty związane 
z fałszywym oddawaniem czci, jeśli to konieczne, módl się głośno w każdym pokoju: 
 

Ojcze Niebieski, uznajemy, że jesteś Panem nieba i ziemi. W swej suwerennej mocy i 
miłości dałeś nam wszystko, czego potrzebujemy do radości. Dziękuję Ci za miejsce, w któ-
rym mogę mieszkać. Ogłaszamy, że to mieszkanie jest dla naszej rodziny miejscem ducho-
wego bezpieczeństwa i ochrony od wszelkich ataków wroga. Jako dzieci Boga, zasiadające 
wraz z Chrystusem w niebie, rozkazujemy wszystkim złym duchom, przywiązanym do tego 
miejsca na podstawie działań poprzednich lokatorów, aby odeszły i nigdy nie wracały. 
Wyrzekamy się wszelkich przekleństw ciążących na tym miejscu. Prosimy Cię Ojcze 
Niebieski, byś wysłał aniołów, które będą strzegły tego miejsca (mieszkania, pokoju itd.) 
przed próbami wroga, by wejść i przeszkodzić planom, jakie masz dla nas. Dziękujemy Ci 
Panie, że to uczynisz, modlimy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 
 
Życie w niechrześcijańskim środowisku. Po usunięciu z Twojego pokoju wszystkich przedmio-
tów związanych z fałszywą czcią, módl się głośno w miejscu, gdzie mieszkasz: 

Dziękuję Ci, Ojcze w niebie, za to miejsce do mieszkania i za odpoczynek podczas 
snu. Proszę, abyś uczynił z tego pokoju (części pokoju) miejsce duchowego bezpieczeństwa 
dla mnie. Wyrzekam się wszelkiego poddania się fałszywym bogom czy duchom, spowodo-
wanego przez innych mieszkańców. Wyrzekam się dostępu, do jakiego Szatan rości sobie 
prawo w stosunku do tego pokoju (miejsca) na podstawie działań moich poprzedników lub 
moich własnych działań. Na podstawie mojej pozycji dziecka Bożego i współdziedzica z 
Chrystusem, który posiada wszelką władzę na niebie i na ziemi, rozkazuję wszystkim złym 
duchom, by opuściły to miejsce i nigdy nie wracały. Proszę Cię, Ojcze w Niebie, byś wysłał 
aniołów, którzy będą ochraniać mnie, gdy będę tu mieszkał. Modlę się o to w imieniu Pana 
Jezusa Chrystusa. Amen. 
 
 

W CHRYSTUSIE 
 

Mam akceptację 
 
             J 1,12     Jestem dzieckiem Bożym. 
           J 15,15   Jestem przyjacielem Chrystusa. 
            Rz 5,1   Zostałem usprawiedliwiony. 
     1 Kor 6,17   Jestem zjednoczony z Panem i jestem z Nim jednym duchem. 
1 Kor 6,19‐20   Zostałem wykupiony za dużą cenę. Należę do Boga. 
   1 Kor 12,27   Jestem członkiem ciała Chrystusowego. 
             Ef 1,1   Jestem święty. 
             Ef 1,5   Zostałem zaadoptowany przez Boga jako Jego dziecko. 
           Ef 2,18   Przez Ducha Świętego mam bezpośredni dostęp do Boga. 
         Kol 1,14   Zostałem odkupiony i przebaczono mi wszystkie grzechy. 
         Kol 2,10   W Chrystusie mam pełnię. 
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Mam bezpieczeństwo 
 
          Rz 8,1‐2   Na zawsze jestem wolny od potępienia. 
           Rz 8,28   Jestem pewien, że wszystko współpracuje ku dobremu. 
      Rz 8,31‐34   Jestem wolny od jakichkolwiek potępiających zarzutów wobec mnie. 
      Rz 8,35‐39   Nic nie może mnie odłączyć od miłości Bożej. 
2 Kor 1,21‐22   Zostałem utwierdzony, namaszczony i zapieczętowany przez Boga. 
            Kol 3,3  Wraz z Chrystusem jestem ukryty w Bogu. 
             Flp 1,6   Jestem pewien, że Bóg dokończy dobre dzieło, które rozpoczął we mnie. 
           Flp 3,20   Jestem obywatelem nieba.  
        2 Tm 1,7   Nie dostałem ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. 
        Hbr 4,16   W stosownym czasie mogę otrzymać łaskę i miłosierdzie ku pomocy. 
         1 J 5,18   Jestem odrodzony z Boga i zły nie może mnie tknąć. 
 
 

Mam znaczenie 
 
      Mt 5,13‐14   Jestem solą i światłem dla świata. 
           J 15,1‐5   Jestem latoroślą prawdziwego krzewu winnego, kanałem Jego życia. 
            J 15,16   Zostałem wybrany i przeznaczony, by przynosić owoc. 
             Dz 1,8   Jestem osobistym świadkiem Chrystusa. 
      1 Kor 3,16   Jestem świątynią Boga. 
 2 Kor 5,17‐21   Bóg powierzył mi służbę pojednania. 
        2 Kor 6,1   Jestem współpracownikiem Boga (1 Kor 3,9). 
             Ef 2,6   Zasiadam wraz z Chrystusem w niebie. 
           Ef 2,10   Jestem stworzony by chodzić w dobrych uczynkach, do których Bóg  
                          mnie przeznaczył. 
           Ef 3,12   Mogę przychodzić do Boga w wolności i pewności. 
          Flp 4,13   Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. 

 

 
 
 
 

CZĘŚĆ DRUGA 
 

ŻYCIE W ZWYCIĘSTWIE PO PRZEJŚCIU 
„SIEDMIU KROKÓW DO WOLNOŚCI” 

 
Po przejściu „Siedmiu Kroków” powinieneś być wolny, by: 

1. Kochać tych, którzy zazwyczaj cię irytowali. 
2. Mówić nie tym rzeczom, które zazwyczaj cię zniewalały. 
3. Ufać Panu, że da ci zwycięstwo nad grzechem. 
4. Mówić nie egoistycznym pragnieniom, chcącym cię kontrolować. 
5. Oddać cielesne żądania pod kontrolę Ducha Świętego. 

Jak to działa? Gdy krok po kroku chodzisz w zależności i zaufaniu do Ducha Św. , że żyje On 
życiem Chrystusa w nas i przez nas. Jednak musimy też być świadomi strategii wroga, nauczyć 
się rozpoznawać je i radzić sobie z nimi. 
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DLACZEGO „SIEDEM KROKÓW” TRZEBA UZUPEŁNIAĆ. 
 Bóg prowadził Izraelitów od jednego zwycięstwa do następnego, kiedy chodzili w całko-
witej zależności i posłuszeństwie względem Niego. Musieli ciągle wierzyć, kiedy szli zdobyć 
Jerycho. Jednak po cudownym zwycięstwie, jakie Bóg dał im w Jerycho, zaczęli ufać samym 
sobie, czego rezultatem była upokarzająca porażka w Aj. 
 To jest wpisane w naturę nas wszystkich... Bóg błogosławi nas, a my zaczynamy myśleć, 
że teraz możemy polegać na własnych siłach („Wystarczy tam kilka oddziałów.”) Po tym 
wszystkim, po przekroczeniu Jordanu suchą stopą i zdobyciu Jerycha, my rzeczywiście możemy 
zdobywać małe miasteczko Aj własnymi siłami. Ten rodzaj myślenia zawsze łączy się z 
porażką i upokorzeniem! 
 Przejście Siedmiu Kroków zmywa każdy grzech i winę z przeszłości, jak również wszelki 
teren oddany wrogowi. Nasze życie może teraz być poddane Chrystusowi, by używał go tak jak 
On tego chce. Istnieje niebezpieczeństwo, że zostawimy (będziemy gasić) naszego przewodnika, 
nie zdając sobie sprawy, że nasi trzej wrogowie nadal stoją obok z tym samym celem, co 
przedtem – naszym zniszczeniem. Musimy uczyć się wykorzystywać właściwie zasoby, które 
mamy jako współdziedziczący z Chrystusem. 
 

 List Jakuba daje nam praktyczne wskazówki jak utrzymać życie w zwycięstwie. 
 Nie wchodząc w szczegóły naszych duchowych problemów, zasady podane tutaj i 

zastosowane przez wiarę, uzdolnią każdego z nas do cieszenia się życiem zwycięstwa. 
 

LIST JAKUBA 4,1-10 
1). „Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, 
które toczą bój w członkach waszych? 2). Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a 
nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie (Boga).  
3). Prosicie a nie otrzymujecie, dlatego, że źle prosicie (ze złą motywacją), zamierzając to 
zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. 4). Wiarołomni (bałwochwalcy), czy nie wiecie, 
że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata 
staje się nieprzyjacielem Boga. 5). Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: zazdrośnie 
chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? 6). Owszem, większą 
jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę.  
7). Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. 8). Zbliżcie się 
do Boga a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy i oczyśćcie serca, ludzie o 
rozdwojonej duszy. 9). Biadajcie i smućcie się, i płaczcie; śmiech wasz niech się w żałość 
obróci, a radość w przygnębienie. 10). Uniżcie się przed Panem a wywyższy was.” 
 

 W tym fragmencie Jakub rozprawia się z trzema wrogami: światem, ciałem i diabłem. 
 Daje nam także kilka praktycznych rad, co zrobić, by cieszyć się życiem w zwycięstwie. 
 Pomimo duchowych problemów, z jakimi boryka się dana osoba, mamy tu kilka 

podstawowych (fundamentalnych) zasad dla każdego chrześcijanina, toczącego batalię w 
swoim życiu duchowym. 

 

PYTANIA-ZASTOSOWANIA (Jk 4,1-10) 
Jaka jest przyczyna walk i kłótni (w. 1,2)?______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Dlaczego Bóg nie daje nam tego, o co prosimy (w. 3)?____________________________ 
________________________________________________________________________ 
Jaki jest rezultat schwytania  przez świat (w.4)?__________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Dlaczego Duch jest zazdrosny o nas (w.5)?______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
„Nasza część” w otrzymywaniu łaski od Boga (co my możemy zrobić w tej sprawie) 
(w.6)?___________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
Odpowiedzialność wierzącego (w. 7)? a. ____________________b.__________________ 
Rezultat?_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Jaka jest Boża obietnica dla tych, którzy zbliżą się do Niego (w. 8)?__________________ 
________________________________________________________________________ 
W jaki sposób zbliżamy się do Boga (w. 8b-10)?_________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 Życie oczyszczone, ale nie napełnione Duchem Świętym i dyscypliną konieczną do 
stosowania Słowa Bożego, otwiera drzwi wrogowi. 
 Złe duchy zaczynają swą pracę zasiewając wątpliwości dotyczące realności tego, co Bóg 

zrobił w naszym życiu, kiedy prosiliśmy o przebaczenie i oczyszczenie nas z przeszłości. 
 Będą próbować „włożyć nas pod prawo” przez sugerowanie, byśmy używali raczej 

własnych sił niż zaufania do Ducha Świętego by odnieść zwycięstwo (Rz 8,13b). 
 

ZAUWAŻ: Szatan zna słabe punkty każdego chrześcijanina (strach, samotność, zmęczenie, 
głód, szok, choroba, wypadek, cielesne pragnienia, fizyczny czy emocjonalny stres, itd.)  
i jest gotowy do ataku, kiedy nasze naturalne zdolności obronne zawodzą (są wyczerpane). 
 

PRZYKŁAD Z ŻYCIA JEZUSA (Mt 4,1-11) 
 

Kto zaprowadził Jezusa na pustynię (w.1)? ________________Dlaczego?________________ 
___________________________________________________________________________ 
Kiedy wróg zaatakował Jezusa (w.2)?_____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Czy Jezus miał moc, by zamienić kamienie w chleb (w.3)?____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Więc dlaczego tego nie zrobił (w.4)?______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Jaka była Jego druga pokusa (w.5,6)?_____________________________________________ 
Jak Jezus zareagował (w.7)?____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Jaki był cel Szatana podczas trzeciego kuszenia (w.8,9)?______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Odpowiedź Jezusa (w.10)?_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Czego Jezus używał radząc sobie z wszystkimi trzema kuszeniami?_____________________ 
___________________________________________________________________________ 
Zastosowanie dla nas?_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Boże ostrzeżenie dla nas: „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło 
jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć (pożreć)” (1P 5,8).”Lwy atakują chore, młode  
i oddzielone od stada zwierzęta. Wybierają ofiary, które są samotne albo nie są czujne. 
Piotr ostrzega nas byśmy uważali na Szatana, kiedy cierpimy albo jesteśmy prześladowani. 
Kiedy czujemy się samotni, słabi, bezradni i oddzieleni od innych wierzących, lub też 
jesteśmy tak skoncentrowani na swoich problemach, że zapominamy uważać na 
niebezpieczeństwo, jesteśmy szczególnie słabi. W sytuacjach cierpienia potrzebujemy 
szukać wsparcia innych chrześcijan, utrzymywać wzrok na Jezusie Chrystusie, poddawać 
nasze pragnienia Bogu i wtedy odrzucać diabła. Kiedy to robimy, on jest zmuszony uciec 
(Jk 4,6-7)”. (Przytoczone za Life Application Bible.) 
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 Po szczytowym doświadczeniu z Panem, jakim jest nowa wolność, którą cieszymy się po 
przejściu „Siedmiu Kroków do Wolności”, jesteśmy kuszeni do koncentracji na tym doświadcze-
niu, w nadziei, że sprawy będą tak wyglądać już zawsze. Ale Pismo przypomina nam, że chociaż 
siedzimy wraz z Chrystusem w niebiosach (Ef 2,6) i jesteśmy obywatelami nieba(Flp 3,20), 
ciągle żyjemy na terytorium wroga (1J 5,19) . W wyniku tego jesteśmy jakby „otwartą grą” dla 
niego i wszystkich jego pomocników. 
 Po „Siedmiu Krokach” jesteśmy także świadomi mocy Ducha Świętego i Jego dostępno-
ści w nowy sposób. Równocześnie jednak musimy pamiętać, że grzeszna natura (cielesność) jest 
ciągle aktywna i nadal chce odzyskać kontrolę nad nami. Czytamy o tym w: Ga 5,17, Rz 8,5-6. 
 
 

KIM ALBO CZYM JEST BOŻE ZABEZPIECZENIE ZWYCIĘSTWA? 
 

 Chrześcijanie wiedzą, że zbawienie dane jest jedynie przez wiarę w Jezusa, jednak wielu 
z nich próbuje „wiosłować swoją własną łódką” albo żyć życiem chrześcijańskim w oparciu o 
swoje własne siły. To nie działa, jeśli chodzi o zbawienie ani też,  jeśli chodzi o codzienne 
zwycięstwo. BOŻE ZABEZPIECZENIE? 

Ga 5,16 
Rz 8,13b 
Ef 5,18 

WYPEŁNIENIE PRZEZ DUCHA I JEGO KONTROLA NAD NAMI POWINNY WPŁYWAĆ 
NA TO: 
   Ef 5,19-20 CO I JAK MÓWIMY 
   Ef 5,21 JAKIE JEST NASZE NASTAWIENIE I PODDANIE WZGLĘDEM INNYCH 

WIERZĄCYCH 
   Ef 5,22-24 JAK ŻONY SĄ PODDANE MĘŻOM 
   Ef 5,25-33 JAK MĘŻOWIE KOCHAJĄ SWOJE ŻONY 
   Ef 6,1-3 JAK DZIECI SĄ POSŁUSZNE SWOIM RODZICOM 
   Ef 6,4 JAK OJCOWIE WYCHOWUJĄ SWOJE DZIECI 
   Ef 6,5-8 JAK PRACOWNICY SŁUŻĄ SWOIM PRACODAWCOM 
   Ef 6,9  JAK PRACODAWCY TRAKTUJĄ SWOICH PRACOWNIKÓW 
   Ef 6,10-18 JAKĄ CHRZEŚCIJANIE PRZYJMUJĄ POZYCJĘ WOBEC SZATANA 
 
Jako chrześcijanie walczymy z pełnymi mocy oddziałami upadłych aniołów, którym przewodzi 
Szatan – zdeprawowany wojownik. Aby ostać się przed ich atakami, musimy być zależni od 
Bożej mądrości i siły, nie naszej własnej. Poniższy fragment mówi nam, że powinniśmy założyć 
każdą część Bożej Zbroi. Zlekceważenie tego prowadzi do pewnej porażki. 
 

BOŻA, DOSTĘPNA DLA NAS ZBROJA (Ef 6,10-18) 
 

1. Skąd mamy brać naszą moc (w. 10)?______________________________________________ 
2. Ile z Bożej zbroi potrzebujemy (w.11)?___________________________________________ 
    Kto jest odpowiedzialny za włożenie zbroi?________________________________________ 
3. Z kim tak naprawdę walczymy (w.12)?____________________________________________ 
4. Ponieważ to prawda, co powinniśmy robić i dlaczego (w. 13)?__________________________ 
    ____________________________________________________________________________ 
5. Jaka jest pierwsza część zbroi (w. 14a)?____________________________________________ 
    Aby zobaczyć dlaczego PRAWDA jest pierwszą częścią zbroi przeczytaj J 8,44b.__________ 
    ____________________________________________________________________________ 
6. Druga część zbroi (w.14b)?_____________________________________________________ 
    Jakie jest źródło naszej sprawiedliwości (Rz 3,21)?__________________________________ 
    Jak można ją otrzymać (Rz 3,22)?________________________________________________ 
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    Jaka jest alternatywa (Rz 10,3-4)?________________________________________________ 
7. Trzecia część zbroi? „Obuwszy nogi w Ewangelię pokoju.”(ang.) (w. 15).________________ 
    ZAUWAŻ: Żołnierze rzymscy zakładali buty podbite ćwiekami by mieć mocne oparcie. 
    Co nam jako chrześcijanom daje pewne oparcie?____________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
8. Do czego służy „tarcza wiary” (w. 16)?___________________________________________ 

ZAUWAŻ: Rzymianie nieśli ogromne tarcze, pokryte skórą i przeznaczone do odpierania 
ognistych strzał wroga. 

    Jak praktycznie możemy to wprowadzić w życie?____________________________________ 
    ____________________________________________________________________________ 
9. „Przyłbica zbawienia i miecz Ducha”. Przyłbica chroni głowę żołnierza i symbolizuje  siłę  
    militarną. Czym jest miecz Ducha (w. 17)? _________________________________________ 
    [Greckie słowo tłumaczone tu na „Słowo” to RHEMA, nie LOGOS. LOGOS oznacza      
    objawione Słowo Boga, podczas gdy RHEMA jest szczególnym wersetem albo zasadą     
    Pisma, daną w szczególnym czasie i celu]. 
10. „O każdym czasie modląc się w Duchu...” (w. 18). Nasza wojna jest duchowa i musimy być  
      zależni od Ducha Świętego, który da nam potrzebną mądrość i „zasoby”. Jak możemy  
      to robić (Rz 8,26-7)?__________________________________________________________ 
 

UCZYMY SIĘ ŻYĆ WIARĄ 
 

Jak Hbr 11,1 definiuje wiarę?___________________________________________________ 
 

Czego uczymy się o wierze z Hbr 11,6?___________________________________________ 
Z Mt 13,58?_________________________________________________________________ 
Z Rz 14,23b?________________________________________________________________ 
Jak bardzo Jezus był zależny od Boga (J 12, 48-50)?_________________________________ 
Jeśli Boża mądrość była objawiona przez Jezusa, który żył wiarą, jak my powinniśmy przeżywać 
swoje życie (2Kor5,7)?_________________________________________________________ 
 
WIARA JEST ZALEŻNOŚCIĄ OD BOGA. TA ZALEŻNOŚĆ ZACZYNA SIĘ  TYLKO 
WTEDY, GDY ZALEŻNOŚĆ OD NAS SAMYCH SIĘ KOŃCZY. PONIEWAŻ WIEMY, 
ŻE BÓG CHCE BYŚMY ŻYLI PRZEZ WIARĘ, MOŻEMY POWOŁYWAĆ SIĘ NA 
OBIETNICĘ Z 1J 5,14-15, GDZIE MAMY ZAPEWNIENIE, ŻE JEŚLI POPROSIMY O 
COKOLWIEK ZGODNIE Z WOLĄ BOGA, ON WYSŁUCHA NAS, A JEŚLI WIEMY, 
ŻE WYSŁUCHA, WIEMY, ŻE MAMY TO, O CO GO PROSILIŚMY. 
 
 Największe warownie Szatana w naszym życiu to to, W CO WIERZYMY. 

WŁAŚCIWE PRZEKONANIA PRZYCHODZĄ PRZEZ WIARĘ 
 

1.WIARĘ w Bożą miłość do nas. 
2. WIARĘ, że Boże obietnice są prawdziwe i są dostępne dla nas przez wiarę. 

3. WIARĘ w Jego przebaczenie dla nas i dla innych. 
4. WIARĘ w Jego łaskę i dobroć, którą dostajemy w sytuacji kryzysowej. 

5. WIARĘ, że Bóg ma kontrolę i możemy ufać, że troszczy się o nas. 
 

 „Przeklęty mąż, który na człowieku polega, i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana 
odwraca się jego serce! (...) Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością 
jest Pan!  [Jer 17,5,7]” 

 „Bo usprawiedliwienie Boże w niej (w Ewangelii) bywa objawione, z wiary w wiarę jak 
napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie” [Rz 1,17]. 

 „Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania (ang. wiary) jest grzechem. [Rz 14,23b]. 
 „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu” [Hbr 11,6]. 
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BITWA PRZED BITWĄ – WŁAŚCIWE NASTAWIENIE UMYSŁU 
 
1. Istnieje ważny związek pomiędzy naszym myśleniem a zdolnością podążania za Duchem. 
2. Jakie są dwie możliwości proponowane w Rz 8,5,6? A.___________________________ 
    _________________________ B._____________________________________________ 
    Chodzenie w Duchu wymaga nastawienia umysłu zajętego przez prawdę [zob. Ga 5,16]. 
3. Jaka jest służba Ducha Św. w J 16,13?_________________________________________ 
    Aby żyć w Duchu musimy skoncentrować się na Prawdzie, nie na pokusie. 
    Każde grzeszne działanie dokonuje się podwójnie: Najpierw w naszych myślach. Później w    
   zachowaniu. Zwyciężenie bitwy o „właściwe nastawienie umysłu” gwarantuje „właściwe       
   zachowanie”. Ciało idzie za umysłem. Odmowa zaangażowania się w „bitwę przed bitwą”  
   daje porażkę. 
4. W czym upewnia nas Rz 12,2?_______________________________________________ 
    1P 1,13?________________________________________________________________ 
    Kol 3,2?_________________________________________________________________ 
5. Jeśli zamierzamy chodzić w Duchu, musimy potraktować poważnie przewodzenie naszemu  
   umysłowi. „Unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu  
   Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi,” [2Kor  
   10,5]. 
6. Mieć zamysły i pychę (pretensje) podnoszące się przeciw poznaniu Boga to śnić na jawie i   
   fantazjować. TO ZACZYNA SIĘ OD MYŚLENIA... 
   „Ciekawe, co by się stało, gdyby ...” 
   „Ciekawe, jak by to było, gdyby ...” 
   „Gdybym tylko miał/a  jego/ją ...” 
   „Gdyby on/a tego nie zrobił/a ...” 
7. Zdolność używania wyobraźni jest darem od Boga. Największe światowe wynalazki najpierw  

zaistniały w czyimś umyśle. To zaczęło się w umyśle, zanim stało się fizyczną realnością. 
Jednak nasza zdolność do wyobrażania sobie została skorumpowana przez grzech. 

   ZAUWAŻ: W umyśle chrześcijanina nie mają prawa istnieć myśli, wyobrażenia,  
   marzenia czy fantazje zawierające treści sprzeczne z prawdą Bożą. Bawienie się takimi  
   myślami jest nastawieniem umysłu na cielesność i jest grzechem. 
8. Jeśli jesteśmy NIEDBALI w stosunku do grzechu, to prowadzi nas do BEZTROSKI, która  
   przemieni się w ZATWARDZIAŁOŚĆ, brak wrażliwości. Dlatego, że grzech najpierw     
   FASCYNUJE a następnie MORDUJE swoje ofiary. 

 Wyobrażanie sobie siebie będącego szczęśliwym u boku żony/męża innego  
            mężczyzny/kobiety to mieszkanie w kłamstwie. 

 Wyobrażanie sobie siebie „mówiącego ostro” do innych i osiągającego w ten sposób 
szacunek innych to zwiedzenie. 

 Wyobrażanie sobie rozmów, w których upokarzasz inna osobę to medytowanie nad 
grzechem. 

 Myślenie o tym ile i jak zyskujesz kosztem kogoś innego, to podążanie za ciałem. 
 Myślenie „Gdybym tylko miał nowe ........ byłbym szczęśliwy i spełniony” to 

oszukiwanie samego siebie. 
 

BOŻE NORMY OSĄDZANIA NASZYCH MYŚLI [Flp 4,8] 
 

CZY TO JEST PRAWDZIWE?   CZY TO JEST GODNE POCHWAŁY? 
CZY TO JEST POCZCIWE, HONOROWE? CZY TO JEST CHWALEBNE 
CZY TO JEST SPRAWIEDLIWE, WŁAŚCIWE? CZY TO JEST DOSKONAŁE (CNOTĄ)? 
CZY TO JEST CZYSTE?     
CZY TO JEST MIŁE?    JEŚLI NIE, ODRZUĆ TO! 
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 Paweł wiedział, że aby przetrwać w pogańskim świecie i pozostać w kontakcie z Duchem 
Św., musi ustanowić stanowcze/surowe zasady dla własnych myśli. Zwróć uwagę jak agresy-
wnego języka używa, „zmuszając wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi 
[2Kor 10,5]”. To jest wojna duchowa na podstawowym poziomie. Wygraj bitwę tutaj a wyelimi-
nujesz kolejne walki później. Jeśli jakakolwiek zwodnicza, pożądliwa, niszcząca cię myśl poja-
wia się w twoim umyśle, Paweł mówi, „Zniszcz ją! Rozpoznaj czym ona jest; NAZWIJ JĄ 
KŁAMSTWEM; ODRZUĆ myślenie o niej; WYCZYŚĆ swój umysł tym, co jest PRAWDZI-
WE i zrób to od razu! WYNIK? Zobaczysz siebie myślącego i chodzącego w zwycięstwie. 
   Jeśli ustanowisz to normą swojego myślenia, będziesz zdziwiony jak szybko Duch Św. będzie 
budził twoją czujność dla każdego intruza w twoich myślach. On wie, że pozwolenie by tylko 
jedna myśl prześliznęła się niezauważona, to ryzykowanie zerwania wspólnoty. Większość z nas 
jest zwiedziona w swoim przekonaniu, że niekontrolowanie tego, o czym myślimy nie sta-nowi 
problemu. To pułapka. Bez świadomości tego zaczniemy podążać za ciałem. Jednak pamiętaj, 
„ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne (...) Bogu podobać się nie mogą [Rz 8,5. 
8]”. W jakim kierunku nastawimy swój umysł zdeterminuje kto lub co będzie nas kontrolować. 
 

NASZE FAŁSZYWE PRZEKONANIA 
 SĄ WZMACNIANE PRZEZ NASZ BRAK WIARY 

 

1. Brak wiary w to, że Bóg nas kocha albo Jego obietnice nie są prawdziwe. 
2. Myślenie, że wszystko zależy od nas, nie od Boga. 
3. Odmawianie przebaczenia innym lub samemu sobie. 
4. Myślenie, że nasza pozycja w Bogu jest zależna od naszych uczynków. 
5. Brak wiary w to, że Bóg ma kontrolę nad wszystkim i myślenie, że nie troszczy się o nas. 

 

WIARA przyciąga nasze „niebiańskie zasoby” kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Ponieważ życie 
wiarą jest dla nas nowe, większość z nas nie jest świadoma naszych nieograniczonych 
możliwości „w Chrystusie”. Wielu przechodzi przez życie jako duchowi biedacy zamiast jak 
dzieci KRÓLA, z wszystkimi dobrodziejstwami nieba dostępnymi dla nich w Chrystusie (Ef 1,3). 
 

„Nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym; lecz tamtym słowo usłyszane nie 
przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. (Hbr 4,1-2)”. 
 

Szatan wie, że Jezus nie tylko zapłacił GRZYWNĘ ZA GRZECH, ale także ZŁAMAŁ MOC 
GRZECHU nad nami. Robi wszystko, co w jego mocy, by powstrzymać nas przed: 

 Odkryciem, że za każdy grzech, jaki popełniliśmy i popełnimy zapłacił Jezus. 
 Odkryciem kim jesteśmy „w Chrystusie”, odkryciem wszystkich Bożych zasobów dla 

nas. 
 Odkryciem, że on [Szatan] jest pokonanym przeciwnikiem i nie musimy się go bać. 
 Zapamiętywaniem i rozmyślaniem nad Bożymi obietnicami, bo wie, że to odnowi nasze 

umysły. 
 Stosowaniem sprawdzianu wiary w odniesieniu do każdej potrzeby w chrześcijańskim 

życiu. 
 Ufaniem Chrystusowi, że daje zwycięstwo nad grzechem w każdej chwili, kiedy 

chodzimy w wierze. 
 

Nasza odpowiedź i przyjęcie PRAWDY zdecyduje o naszym duchowym wzroście. 
ODWAŻ SIĘ ZAUFAĆ BOGU 

 BY UCZYNIŁ WIELKIE RZECZY W TWOIM ŻYCIU! 
„WALCZ DOBRĄ WALKĄ WIARY!” 

 
Autor: Neil T. Anderson, Hugh Johnson. Tł. Katarzyna Wójcik, korekta Urszula Gillner.  

Katowice, marzec 2002. 
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Modlitwa w walce 
„ Ojcze, dziękuję Ci za zabezpieczenie, jakie uczyniłeś dla 

mojego zwycięstwa nad Szatanem dzisiaj. Przez wiarę zakładam 
Pas Prawdy. Niech moje życie będzie motywowane i prowadzone 
przez Prawdę. Pomóż mi żyć w integralności. Przez wiarę, 
zakładam Pancerz Sprawiedliwości. Niech moje serce kocha to, co 
sprawiedliwe i odrzuca wszystko, co jest grzeszne. Dziękuję, że 
włożyłeś we mnie sprawiedliwość Chrystusa. Przez wiarę 
zakładam Sandały Pokoju, abym mógł stabilnie stanąć 
naprzeciw wroga. Pomóż mi być czynicielem pokoju a nie 
powodującym problemy. Przez wiarę, podnoszę Tarczę Wiary, 
dzięki której mogę odeprzeć wszystkie ogniste pociski złego. 
Dziękuję, że mogę rozpocząć ten dzień bez strachu, ponieważ nie 
dałeś mi ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. 
Przez wiarę, zakładam Przyłbicę Zbawienia by chroniła mój 
umysł przed sugestiami i oskarżeniami wroga. Chcę pamiętać, że 
Jezus przyjdzie ponownie, pomóż mi w każdym momencie żyć, 
mając przed oczami wieczne wartości. Ochroń mój umysł przed 
zniechęceniem i desperacją. Przez wiarę, biorę Miecz Ducha, ufając 
Mu, że wesprze mnie właściwym Słowem z Pisma w każdej 
potyczce z wrogiem. Pomóż mi stosować Twoje Słowo w mocy 
Ducha Świętego i proszę, byś był widoczny, kiedy będę go używać. 
Ojcze, przez wiarę założyłem Twoją Zbroję. Dziękuję, że zadbałeś o 
wszystko, czego potrzebuję by zmierzyć się z wrogiem w całkowitej 
pewności wiary. Niech ten dzień będzie dniem wielkiego 
zwycięstwa.  
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Modlę się w Zwycięskim Imieniu Jezusa. Amen.” 
 
 

    (Przytoczone za: Warren Wiersbe „Warfare 
Prayer”) 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
KULTY 

 

Christian Science 
 

Unitarianizm 
 

Scientologia 
 

The Way International (Droga Międzynarodowa) 
 

Satanizm 
 

Kościół Zjednoczony (Unification Church) 
 

Kościół Żywego Słowa (Church of the Living Word)  
 

Mormonizm 
 

Świadkowie Jehowy 
 

Dzieci Boga (Children of God)  
 

Swedenborgianism  
 

Światowy Kościół Boga (Worldwide Church of God)  
 

Unitarianizm  
 

New Age (Nowa Era, Era Wodnika, ... ) 
 

Filmy horror 
 

Muzyka Heawy Rock  
 

Muzyka Heawy Metal 
 

Rock Satanistyczny  
 

INNE RELIGIE 
Buddyzm Zen 
 

Hare Kriszna 
 

Bahaism  
 

Różokrzyżowcy (Rosicrucianism)  
 

Science of the Mind (Nauka Umysłu) 
 

Nauka Kreatywnej Inteligencji (Science of Creative Intelligence)  
 

Hinduizm 
 

Medytacja Transcendentalna (Trancendental Meditation)  
 

Yoga 
 

Eckankar 
 

Roy Masters 
 

Silva Mind Control (Kontrola Umysłu Silva)  
Father Divine (Boski Ojciec) 
 

Towarzystwo Teozoficzne (Theosophical Society)  
 



 35

Islam 
 

Czarny Islam (Black Muslim) 
 

Pornografia 
 

Babilon 5 
 
 


