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UWOLNIENIE
Opracował Don Krow
Dzisiaj zajmiemy się demonologią. Jezus wypełniając swoją służbę na ziemi, wypędzał demony,
uzdrawiał chorych, wzbudzał z martwych i czynił wiele innych cudów. Około jednej czwartej swojej
posługi spędził On na wypędzaniu złych duchów z ludzi. Biblia uczy nas w Dzieje Apostolskie 10:38:
o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze
i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Ponadto 1 List Jana 3:8 mówi:
A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kiedyś na demonologię - demony,
patrzyłem zupełnie inaczej. Myślałem, że te złe, nieczyste duchy, diabły, jakkolwiek byś je nazywał,
pojawiają się jedynie w Indiach lub krajach trzeciego świata, gdzie ludzie nie czczą Prawdziwego
Żyjącego Boga, ale czczą bożki. Myliłem się.
Powiem wam o pewnym doświadczeniu, które przeżyłem w kościele w Dallas w stanie Teksas.
Wszyscy śpiewali, kiedy nagle pewna dziewczyna upadła na ziemię. Wyglądała, jakby miała atak
padaczki. Akurat był tam lekarz, który nazywał się Rice. Niektórzy ludzie mieszkali niedaleko
kościoła, więc poprosił, by ją tam zaniesiono, by mógł ją zbadać. Gdy ją donieśliśmy do domu,
dziewczyna zachowywała się jak wściekły kocur. Oczy miała rozszerzone i wydobywał się z tej
malutkiej nastolatki, nie warzącej więcej niż 50 kg, silny męski głos. Nagle to coś zaczęło atakować
mnie słowami, mówiąc: „IDZIESZ DO PIEKŁA!”. Odpowiedziałem: „Nie, nie idę”. Byłem
przestraszony ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Znów usłyszałem: „TAK!
IDZIESZ DO PIEKŁA!”, więc odpowiedziałem: „Nie, nie idę. Nie idę do piekła”. Wydawało mi się,
że to coś ma nade mną przewagę, a ja nie wiedziałem co zrobić i jak się rozprawić z tą rzeczą, która
była w dziewczynie.
Mój dobry przyjaciel tak się wystraszył, że wyszedł i zostałem sam. Pomyślałem: „Co ja niby mam
teraz robić?”. Dziewczyna była nadludzko silna i zaczęła mówić chyba w języku niemieckim, którego
nigdy nie znała i różnego rodzaju dzikie diabelskie manifestacje z niej wychodziły. Była opętana
przez demona, a ja nie miałem pojęcia co robić. Wierzyłem jednak, że Biblia ma moc. To tak jak
będąc dzieckiem oglądałem horror o Drakuli. Wampir zbliżał się do ofiary i nagle ta osoba wyciągała
krzyż i krwiopijca krzyczał: „ARRRGH!”. W taki sposób myślałem o Biblii. Wiedziałem, że ma ona
moc, ale nie miałem pojęcia jak tę moc z niej wyzwolić. Łaska Boża pomogła mi, ponieważ nigdy
wcześniej czegoś takiego nie przeżyłem. Otworzyłem Biblię na Liście do Filipian. Zacząłem czytać
z rozdziału 2: 8-11: uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby
na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język
wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
Demon powiedział: „Nie mów tak! Nie mogę wytrzymać tych słów! Nie mów tak!”. Pomyślałem:
„Ale dziwna reakcja”. Powtórzyłem więc: aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie
i na ziemi, i pod ziemią. „Nie mów tak! Nie mogę wytrzymać tych słów! Nie mów tak! Nie mów
tak!” - krzyczała. Pomyślałem, że ten diabeł zaczyna szaleć w dziewczynie, a wszystko co robię,
to czytam Boże Słowo. Przeczytałem ponownie: Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci,
i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest
ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano. Ta sama reakcja: „Nie mów tak,
nie mogę tego wytrzymać!”. Wtedy demon przycisnął ręce dziewczyny do uszu i powiedział: „Nie
mów tak! Nie mogę wytrzymać tych słów! Nie mów tak!”. Diabeł rzucił tę dziewczynę przede mną
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i zaczął się kłaniać przed imieniem Jezus. Powiedziałem: aby na imię Jezusa zginało się wszelkie
kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią.
Chwilę wcześniej diabeł miał władzę i autorytet nade mną. Pomyślałem, że mnie zleje, zbije,
wyrzuci stamtąd - nie wiem co jeszcze. Wiedziałem jedynie, że Biblia ma moc, dlatego ją otworzyłem
i zacząłem ją czytać. Biblia mówi w Liście do Efezjan 6:17: Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz
Ducha, którym jest Słowo Boże. Widzisz? Jest broń ofensywna, która jest jak miecz, który okaleczy,
skrzywdzi wroga. Jest to miecz Ducha - Słowo Boże. Czy pamiętasz kiedy Jezus był kuszony? Diabeł
przyszedł do Niego i rzekł: „Dam ci wszystkie królestwa świata, jeśli oddasz mi pokłon i uwielbisz
mnie”. Jezus rzekł: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać
i tylko jemu służyć będziesz (Ew. Mateusza 4:10). Potem diabeł kusił Go ponownie i ponownie,
a Jezus mu odpowiadał: „jest napisane, Szatanie ...jest napisane”, i cytował Słowo Boże. Jezus użył
miecza Ducha i Biblia mówi, że diabeł opuścił Go na jakiś czas.
Jedyną bronią jaką możemy pokonać wroga jest Miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Wiesz,
czego się przez to nauczyłem? Nauczyłem się, że za każdym razem, kiedy chcę studiować Słowo,
zaczynam myśleć o jedzeniu, albo myślę o tym wszystkim, czego nie zrobiłem w danym dniu. Wiem,
że wielu z tych, którzy dzisiaj nie przyszli, będzie miało wiele wymówek na usprawiedliwienie
nieobecności. W końcu dotarło do mnie, dlaczego tak się dzieje. Jest coś takiego w Biblii, co Bóg
chce abyśmy wiedzieli, ale nie chce tego diabeł. Za każdym razem, kiedy chcesz usiąść do Bożego
Słowa albo przyjść na zajęcia z kursu Uczniostwa, jest coś, czego wróg nie chce, byś się dowiedział
o Słowie Bożym. On nie chce, abyś poznał Boga, który stoi za tymi zapisanymi słowami.
Jest królestwo ciemności i Królestwo Bożego ukochanego Syna. W Liście do Kolosan 1:13 Paweł
mówi: który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego.
W czyim jesteś królestwie? Królestwo, to miejsce w którym ktoś rządzi i panuje. Jezus Chrystus jest
Królem. Czy kiedykolwiek oddałeś Mu swoje życie? Czy podążasz za Nim dzisiaj, czy
może pozwalasz, aby inne rzeczy miały pierwszeństwo w twoim życiu? Jezus powiedział
w Ew. Łukasza 6:46: Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?
On chce być dominującym w twoim życiu, być numerem jeden. Jest królestwo, które chce
Go powstrzymać od tego pierwszeństwa, miejsca panowania w twoim życiu. Dzieje się tak dlatego,
ponieważ wróg chce powstać i zasiąść w miejscu pierwszeństwa. Zwróć się do Jezusa z całego serca
i zdaj sobie sprawę z tego, że istnieje wróg. Jego imię to Szatan i posiada on demoniczną moc, ale
Biblia mówi, że mamy nad nim autorytet.
Jezus powiedział w Ew. Mateusza 10:8: Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie,
trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie. Rozgłaszaj
Ewangelię o Królestwie i robiąc to, miej autorytet nad wrogiem. Nie pozwól już więcej, aby wróg
mówiąc do ciebie, pozbawił cię tego, co Bóg ma dla ciebie. Uczynić Jezusa Panem i numer jeden
w swoim życiu. Nigdy nie będziesz tego żałował.

Pytania
1.

Przeczytaj List do Efezjan 6:12. Do czego ten werset przyrównuje nasz duchowy konflikt
z demoniczną rzeczywistością?
_______________________________________________________________________________

2.

Przeczytaj Ew. Marka 16:17. Co nam mówi ten werset o autorytecie wierzącego?
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_______________________________________________________________________________
3.

Przeczytaj List Jakuba 4:7. Co powinna zrobić osoba potrzebująca uwolnienia od demonów?
_______________________________________________________________________________

4.

Przeczytaj List Jakuba 1:14. W jaki sposób Szatan nas zwodzi, sprawiając, że coś złego wygląda
zachęcająco?
_______________________________________________________________________________

5.

Przeczytaj List do Rzymian 6:13. Jeśli osoba wypełnia swoje życie Chrystusem, demony odejdą,
czując się niewygodnie. Co nam mówi ten werset?
_______________________________________________________________________________

6.

Przeczytaj List do Rzymian 13:14. Demony żerują na uczynkach ciała, więc zagłodź je chodząc
Bożymi drogami. Czego mamy nie robić dla swojego ciała?
_______________________________________________________________________________

7. Przeczytaj Ew. Łukasza 10:17-19. Jezus nigdy nie powiedział, abyśmy modlili się do Niego
by wygonił demona. On dał nam autorytet. Ten fragment mówi nam, że mamy moc i autorytet
nad...?
_______________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
List do Efezjan 6:12 - Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami,
ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.
Ew. Marka16:17 - A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony
wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,
List Jakuba 4:7 - Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
List Jakuba 1:14 - Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą;
List do Rzymian 6:13 - I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale
oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości.
List do Rzymian 13:14 - Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało,
by zaspokajać pożądliwości.
Ew. Łukasza 10:17-19 - Powróciło tedy owych siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: Panie, i
demony są nam podległe w imieniu twoim. Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby
błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach
i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.
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Odpowiedzi
1. Przeczytaj List do Efezjan 6:12. Do czego ten werset przyrównuje nasz duchowy konflikt
z demoniczną rzeczywistością? Przyrównuje go do walki, do boju.
2. Przeczytaj Ew. Marka 16:17. Co nam mówi ten werset o autorytecie wierzącego? Mamy
autorytet, aby w imieniu Jezusa wyganiać demony.
3. Przeczytaj List Jakuba 4:7. Co powinna zrobić osoba potrzebująca uwolnienia od demonów?
Poddać się Bogu i sprzeciwić się diabłu.
4. Przeczytaj List Jakuba 1:14. W jaki sposób Szatan nas zwodzi, sprawiając, że coś złego wygląda
zachęcająco? Działa przez nasze pożądanie (Sprawia, że coś wygląda zachęcająco i tego
pragniemy).
5. Przeczytaj List do Rzymian 6:13. Jeśli osoba wypełnia swoje życie Chrystusem, demony odejdą,
czując się niewygodnie. Co nam mówi ten werset? Nie poddawaj się grzechowi, ale poddaj się
Bogu. Poddaj swoje członki (części swojego ciała) do czynienia dobra.
6. Przeczytaj List do Rzymian 13:14. Demony żerują na uczynkach ciała, więc zagłodź je, chodząc
Bożymi drogami miłości i czystości. Mamy nie zaspokajać pożądliwości swojego ciała.
7. Przeczytaj Ew. Łukasza 10:17-19. Jezus nigdy nie powiedział, abyśmy modlili się do Niego
by wygonił demona. On dał nam autorytet. Ten fragment mówi nam, że mamy moc i autorytet
nad wszelką mocą nieprzyjaciela.
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