Poziom 2 Lekcja 6
AUTORYTET WIERZĄCEGO
Opracował Andrew Wommack
Dzisiejszą lekcję chciałbym poprowadzić w temacie autorytetu, który został nam, wierzącym,
podarowany przez Boga. W związku z tym, musimy porozmawiać nie tylko na temat naszego
autorytetu, ale także na temat autorytetu Szatana. Szatan został mocno „nadmuchany”. Chrześcijanie
zostali utwierdzeni w przekonaniu, że walczymy z mocą, która jest silniejsza od naszej i że jesteśmy
w stanie ledwo, ledwo z nią walczyć. Pismo Święte w ogóle tak nie naucza. W Liście do Efezjan 6:12,
czytamy: 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. Szatan istnieje
i ma wpływ. Posiada on hierarchię mocy i zwierzchności, z którą mamy do czynienia, ale w wersecie
wcześniejszym czytamy, że mamy się sprzeciwiać zasadzkom diabła. Jedyną mocą, jaką Szatan posiada
względem nas, jest zwiedzenie. On nie posiada mocy, aby nas przezwyciężyć.
W 1 Ks. Mojżeszowej widzimy, że gdy miało miejsce kuszenie Adama i Ewy, diabeł nie przyszedł
do nich z wielką mocą. Na przykład zamiast przyjść w postaci jakiegoś mamuta czy słonia, postawić
jego stopę na głowie Adama, zastraszyć go, mówiąc: „Będziesz mi służył albo...”, diabeł opanował
węża, najbardziej subtelne, chytre stworzenie Boże. Słowo subtelny oznacza chytry, podstępny,
przebiegły. Dlaczego Szatan użył węża? Bo nie miał żadnej mocy, by zmusić Adama i Ewę
do czegokolwiek. Mógł ich jedynie oszukać. Podważył naturę i charakter Boga mówiąc: „Bóg tak
naprawdę was nie kocha. On coś przed wami ukrywa”. Użył oszustwa, by skusić Adama i Ewę
do grzechu przeciwko Bogu. Oni byli tymi, którzy posiadali całą władzę, dlatego Szatan musiał użyć
takiego sposobu. On nie miał żadnej mocy, by sprzeciwić się i stanąć przeciwko Bogu.
Jest o wiele więcej rzeczy z tego wynikających, ale odnośnie autorytetu wierzącego, musisz
zrozumieć, że Szatan nie posiada żadnego autorytetu nad tobą. On jest pokonanym wrogiem. Jedyna
moc, której może użyć przeciwko tobie, to kłamstwo i zwiedzenie. Jeśli twoje życie zostało zniszczone,
możesz powiedzieć: „Szatan jest tym, który we mnie strzela”, ale to ty jesteś tym, który wyposażył
go w amunicję. Ty jesteś tym, który odpowiedział na jego kłamstwa i oszustwa. Natomiast jeśli mu się
nie poddałeś, nie będzie on miał żadnej furtki do ciebie, ani żadnej mocy nad tobą. W 2 Liście
do Koryntian 10:3-5 czytamy: Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż
nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też
unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką
myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Wersety te stwierdzają, że broń którą walczymy,
jakakolwiek broń, sprowadza się do naszego umysłu, do radzenia sobie z myślami. Szatan nie posiada
żadnej mocy, by ci cokolwiek zrobić, jak tylko przez zwiedzenie i oszustwo.
Chcę szybko podsumować parę rzeczy. Od samego początku Bóg, to jest oczywiste, posiadał cały
autorytet. Cała moc i władza emanuje z Boga, ponieważ On jest tym, który posiada moc w sobie.
Wszystko inne jest przez Niego nadane. Gdy Bóg stworzył Niebo i Ziemię, to On posiadał całą władzę
i autorytet. W 1 Ks. Mojżeszowej 1:26, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, czytamy: Potem rzekł Bóg:
...niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad
wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Połącz ten fragment z psalmem 115:16: Niebiosa są niebiosami
Pana, Ale ziemię dał synom ludzkim. Bóg, jako że jest Stworzycielem, ma prawo do swojej własności,
ale przekazał ludziom władzę i autorytet nad ziemią. Szatan nigdy nie miał prawa, ani mocy
do władania ziemią. Zagarnął to wszystko, nakłonił ludzi do grzechu. Bóg tę moc przekazał ludziom.
Kiedy człowiek upadł, poddał nadany przez Boga autorytet i moc diabłu. Szatanowi nigdy nie dano
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mocy, by uciskał ludzkość i władał tą ziemią.
Pismo Święte mówi, że Szatan jest bogiem tej ziemi, ale nie dlatego, że Bóg uczynił go bogiem tego
świata. Bóg nigdy nie przedkładał pozycji Szatana nad ludzką. On nadał ludzkości władzę i autorytet
nad ziemią. Jedynym powodem, dla którego Szatan był w stanie kiedykolwiek uciskać, dominować lub
wywoływać problemy jest fakt, że ludzie poddali mu nadany przez Boga autorytet. Wygląda, jakby Bóg
naraził się na poważny problem. Będąc Duchem, nadał autorytet nad ziemią fizycznym ludzkim istotom.
Jedynie ludzie, w fizycznym ciele, posiadali autorytet i moc, by rządzić i rozciągać swoje wpływy nad
ziemią. Szatan musiał więc nas nakłonić do poddania tego autorytetu jemu. Z tego właśnie powodu
diabeł lubi przebywać w ciele. W Piśmie Świętym, demon potrzebował posiąść ciało, ponieważ nie był
on w stanie zrobić czegokolwiek bez niego. Ponieważ Bóg był Duchem, a dał władzę cielesnym
ludzkim istotom, w pewnym sensie miał związane ręce. Nie dlatego, że Bóg nie ma mocy i autorytetu,
ale dlatego, że jest sprawiedliwy. Będąc wierny swojemu Słowu, nadając ludziom władzę, nie mógł tego
cofnąć mówiąc: „Nie tak to miało wyglądać; koniec rozgrywki, trzeba zacząć od początku”. Nie. Bóg
związał się swoim własnym Słowem. Przez całą historię Bóg szukał kogoś, kogo mógłby używać, ale
problem polegał na tym, że cała ludzkość była zepsuta i oddana Szatanowi. Co więc musiał zrobić?
To, co Bóg zrobił, to sam stał się człowiekiem i przyszedł na ziemię. To jest tak bardzo niesamowite.
Teraz diabeł był w wielkich tarapatach. Do tej pory Szatan używał ludzkiego autorytetu, przez co Bóg
nie mógł bezpośrednio zainterweniować i rozwiązać tego problemu, bo człowiek dobrowolnie i legalnie
poddawał, nadaną przez Boga, władzę Szatanowi. To co zrobił Szatan było złe, ale to ludzie oddali
mu władzę i autorytet, które należały do nich. Ale nagle pojawia się Bóg, który już nie jest jedynie
Duchem, ale posiada fizyczne ciało. To postawiło diabła w złej sytuacji, ponieważ Bóg nie posiadał już
jedynie autorytetu w niebie, ale stając się człowiekiem, posiadał go także na ziemi. Jezus powiedział
w Ew. Jana 5:26-27: Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam
w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym, odnosząc się do swojego fizycznego
ciała.
Jezus przyszedł i korzystał z nadanego Bożego autorytetu. Diabeł Go kusił, ale Jezus nigdy mu się
nie poddał. Szatan przegrał z Nim każdą bitwę. Później Jezus wziął nasze grzechy, umierając za nie,
poszedł do piekła, wstał z martwych i powiedział w Ew. Mateusza 28:18: Dana mi jest wszelka moc
na niebie i na ziemi. Jezus odzyskał z powrotem autorytet dany przez Boga ludziom i teraz jako Bóg
w ciele, Jezus posiadł cały autorytet na niebie i na ziemi. W następnym wersecie powiedział: „A teraz
wy idźcie i róbcie te rzeczy. Posiadam cały autorytet na niebie i na ziemi, i teraz dzielę się nim z wami”.
Tym razem jednak jest już różnica w autorytecie nadanym przez Boga wierzącym. To autorytet
powiązany z Jezusem Chrystusem. Nie jest on nadany niezależnie, tak jak Adamowi i Ewie. Oni mogli
oddać swój autorytet i pozwolić diabłu by ich gnębił, dzisiaj jednak nasz autorytet jest współdzielony
z Panem Jezusem Chrystusem. To tak jak mieć połączone konta bankowe, gdzie na czeku muszą
widnieć dwa podpisy, żeby mógł zostać zrealizowany. Nasz autorytet jest współdzielony z Panem
Jezusem Chrystusem, a On dzieli się autorytetem ze swoim Kościołem.
Pomimo tego, że możemy zawieźć, Bóg nigdy więcej nie przypisze tego autorytetu diabłu. Szatan
jest całkowicie bez władzy. Nie ma on żadnej możliwości, by cokolwiek zrobić w twoim życiu, chyba
że cię zwiedzie i dobrowolnie się mu poddasz. Możesz oddać mu władzę nad swoim życiem i cierpieć
z tego powodu, ale nadany przez Boga ludziom autorytet, nigdy już nie wróci do rąk diabła. Dzielimy
go teraz z Panem Jezusem , a On pozostanie wierny niezależnie od czegokolwiek. Musisz zdać sobie
sprawę, że to ty jesteś tym, który ma autorytet i władzę. Szatan walczy z tobą poprzez myśli; broń się
poprzez panowanie nad swoimi myślami i trzymanie ich na uwięzi. Zobacz, że to jest złe, jeśli diabeł
męczy cię fizycznie i odkryj, co Pismo Święte ma na ten temat do powiedzenia. Ew. Jana 8:32 mówi:
I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ty jesteś osobą, która ma moc i władzę. Bóg ci jej
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udzielił i jedyną rzeczą, która cię powstrzymuje od używania jej, to twoje nieujarzmione myśli. Nie
użyłeś jeszcze tej duchowej broni, by odnowić swój umysł i zobaczyć kim jesteś. To naprawdę zachęca,
kiedy już się dowiesz, że to ty masz moc i autorytet.
Modlę się, abyś pomyślał nad tym, a Bóg da ci objawienie , że to przed tobą Szatan się trzęsie. Nie
ty powinieneś trząść się przed Szatanem, ponieważ to tobie Bóg udzielił władzy i mocy. Jeśli
sprzeciwisz się diabłu, on od ciebie ucieknie (List Jakuba 4:7).

Pytania
1. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:1. Szatan istnieje, ale jego moc kryje się w zwiedzeniu. Co wąż
poddawał Ewie w wątpliwość?
_________________________________________________________________________________
2. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:1. Jak myślisz, dlaczego diabeł użył oszustwa?
_________________________________________________________________________________
3. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 1:26,28. Kto dał człowiekowi władzę?
_________________________________________________________________________________
4. Przeczytaj Psalm 8:4-8. Z czym Bóg stworzył człowieka?
_________________________________________________________________________________
5. Przeczytaj 2 List do Koryntian 4:4. Co sugeruje ten fragment?
_________________________________________________________________________________
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:8-9. Czy te wersety potwierdzają tę tezę?
_________________________________________________________________________________
7. Czytaj Ew. Mateusza 28:18. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, do kogo należy władza na niebie
i na ziemi?
_________________________________________________________________________________
8. Czytaj Ew. Mateusza 28:18-19. Według tego fragmentu, komu został udzielony autorytet?
_________________________________________________________________________________
9. Przeczytaj List do Efezjan 1:19. Komu jest oznajmiona wspaniałość Bożej mocy?
_________________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
1 Ks. Mojżeszowa 3:1 - A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg.
I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?
1 Ks. Mojżeszowa 1:26 - Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas
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i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad
wszelkim płazem pełzającym po ziemi.
1 Ks. Mojżeszowa 1:28 - I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie
się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem
niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!
Psalm 8:4-8 - Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś
mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego: owce i wszelkie bydło, nadto
zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz.
2 List do Koryntian 4:4 - W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie
świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.
Ew. Mateusza 4:8-9 - Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie
królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.
Ew. Mateusza 28:18 - A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc
na niebie i na ziemi.
Ew. Mateusza 28:19 - Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego
List do Efezjan 1:9 - I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki
działaniu przemożnej siły jego.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:1. Szatan istnieje, ale jego moc kryje się w zwiedzeniu. Co wąż
poddawał Ewie w wątpliwość? Boże Słowo (Czy rzeczywiście Bóg powiedział?)
2. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:1. Jak myślisz, dlaczego diabeł użył oszustwa? Nie mógł ich
zmusić siłą do nieposłuszeństwa. Musiał ich zwieść, oszukać, by oddali swój autorytet.
3. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 1:26,28. Kto dał człowiekowi władzę? Bóg.
4. Przeczytaj Psalm 8:4-8. Z czym Bóg stworzył człowieka? Z władzą nad wszystkimi dziełami
Jego rąk.
5. Przeczytaj 2 List do Koryntian 4:4. Co sugeruje ten fragment? Fragment ten sugeruje,
że Szatan odebrał ludziom władzę i stał się bogiem tego świata (systemu, wieku).
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:8-9. Czy te wersety potwierdzają tę tezę? Tak.
7. Czytaj Ew. Mateusza 28:18. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, do kogo należy władza
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na niebie i na ziemi? Do Jezusa.
8. Czytaj Ew. Mateusza 28:18-19. Według tego fragmentu, komu został udzielony autorytet?
Wierzącym.
9. Przeczytaj List do Efezjan 1:19. Komu jest oznajmiona wspaniałość Bożej mocy? Nam, którzy
wierzymy.
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