Teksty do konferencji 5
IV klucz – Stawanie w autorytecie Jezusa Chrystusa – łamanie mocy złych duchów
władza Jezusa:
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM ku chwale Boga Ojca Flp 2,9-11
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Mt 28,18
Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: «Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom
nieczystym, i wychodzą Łk 4,36
Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i
bardzo cierpi» Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł
pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą
żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" - a idzie; drugiemu: "Chodź tu!" - a przychodzi; a słudze: "Zrób to!" - a robi». Gdy Jezus to
usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak
wielkiej wiary. Mt 8,5-10
Stajemy w autorytecie Jezusa Chrystusa, stajemy jakby w Osobie i Naturze Jezusa.
V klucz- Błogosławieństwo Boga Ojca
A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg
człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się,
abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i
nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi Rdz1, 26-28

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Rdz1,31
Bóg błogosławi swojego Syna:
- poczęcie Łk 1, 26-36,
- w czasie ciąży nawiedzenie św. Elżbiety Łk 1, 39-42,
- narodzenie Łk 2,8-19,
- ofiarowanie Łk 2, 25-34
- chrzest Mt 3,13-17
- przed podjęciem krzyża Mt 17,1-5
Historia Gedeona: Sdz 6,11-…

