Teksty do konferencji 4
8 wejść, przez które zły duch najczęściej dostaje się do naszego życia:
1. Niewyznany grzech Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem
grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was
wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. J8, 34-36
Taki grzech zakorzenia się w nas.
2. Reakcja na trudne, traumatyczne wydarzenia - Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię,
kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i
wasze potomstwo, Pwt 30,19
Być może nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co nam się przydarzyło. Ale odpowiadamy za naszą
reakcję na doświadczaną sytuację.
3. Grzech w rodzinie - Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem
Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy
Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich
przykazań. Wj 20,5-6
Jeszcze raz: Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Dla każdego,
kto podejmuje decyzję o wyrzeczeniu się dróg nieprzyjaciela, podjęciu odpowiedzialności za swoje
życie, uwolnione zostaje błogosławieństwo również dla następnych pokoleń.
4.

Przekleństwo rzucone na nas przez kogoś lub przez nas samych
5. Związki z okultyzmem – Kiedy idziemy do wróżki, nosimy talizmany, czytamy horoskopy
oddajemy się pod władzę duchów, które stoją za tymi osobami i przedmiotami
. Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte
narody. 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. Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty
wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój. Pwt 18,9-14
W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się wszelkich związków z…(okultyzmem,
wróżbiarstwem, etc.) I zrywam wszelkie więzy jakie miałem z….( imię mistrza,
bioenergoterapeuty etc.)
6. Bunt, nieposłuszeństwo - Jeśli wychodzimy spod władzy Boga Ojca, odrzucamy autorytet
kościoła – jesteśmy bezbronni. Otwieramy się na działanie nieprzyjaciela.
7. Utożsamianie się z kłamstwem, w które uwierzyliśmy. Nieprzyjaciel potrafi spleść swoje historie
z naszym życiem tak, że trudno jest nam oddzielić to, co jest prawdą stworzenia a co
kłamstwem zwodzenia. Angażowane są do tego nasze uczucia, emocje, cała sfera psychologii. (
Moje świadectwo). Była już o tym mowa nie raz, trzeba prosić Ducha Św. o dar objawienia
prawdy.
8. Seksualne związki, relacje poza małżeńskie - Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą,
stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem - jak jest powiedziane - dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z
Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na
zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest
świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za
[wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! 1Kor 6,16-20
Akt seksualny jest połączeniem duchowym. Akt seksualny poza małżeński to związanie „ W
Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się fizycznych, psychicznych i duchowych związków z
…. Zrywam wszystkie więzy, jakie miałam z tą osobą i odbieram jej to, co jej dałam, (lub
to, co mi zabrała)”

Podsumowanie
- WAŻNE - zidentyfikowanie wroga. Nazwanie go. Odkrycie sposobu jego działania.
Zdemaskowany nieprzyjaciel staje się słaby. Łatwiej można go wyrzucić ze swojego
życia.
- Wyrzekać można się nazywając złe duchy: „ wyrzekam się ducha pychy, odrzucenia,
samotności, braku samodzielności, niewiary we własne siły….” Lub nazywając je wg.
tego, co powodują : „ wyrzekam się ducha, duchów, które stoją za moim lękiem przed
przyszłością…”
- Wyrzekamy się „w Imię Jezusa Chrystusa” To Imię daje prawo do wolności.
- Wyrzekamy się na głos. Żadne duchy ani te dobre, ani te złe nie mogą słyszeć naszych
myśli. Wyrzeczenie jest oznajmieniem naszej woli, która stanowi jednocześnie rozkaz
wymarszu dla nieprzyjaciela. On go musi usłyszeć.
- Wyrzekam się swoich nieprzyjaciół. Nikt inny nie może tego za mnie zrobić ani ja nie
mogę tego robić za kogoś innego – przejęcie kontroli nad swoim życiem.
- Walka nie kończy się wraz z wyrzeczeniem. To, co odkryjemy w naszym życiu, nasze
związania, których się wyrzekamy są jednocześnie naszymi słabymi punktami. Szatan
się łatwo nie podda, będzie walczył o nasze dusze do końca. W walce będzie uderzał w
nasze słabe punkty. Po ich rozpoznaniu, musimy nauczyć się ich bronić. To wymaga
czasu.
- Uwolnienie jest wplecione w nasz rozwój duchowy. Oznacza to, że trwa w czasie. Są
rzeczy, które spadną jak ciężki kamień ale i będą takie, których zmiany dostrzeżemy
dopiero po pewnym czasie. Miejmy nadzieję w Panu.

