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Program warsztatów 
SŁUŻBA UZDRAWIANIA 

Zakościele, 13-15 kwietnia 2012 
 
 
DZIEŃ CZAS DOROŚLI DZIECI

  9.00 Rejestracja, zakwaterowanie 
10.00 Warsztat I: Biblijne podstawy uzdrawiania  

11.15 Warsztat II: 5 kroków w modlitwie o uzdrowienie  
Zajęcia

13.00 OBIAD 
15.00 Warsztat III: Uzdrawianie zakorzenione w miłości 

16.15 Warsztat IV: Uzdrawianie duchowe.  
Nowe stworzenia w Chrystusie 

Zajęcia

18.00 KOLACJA 
19.30 Uwielbienie 
20.30 Warsztat V: Dary duchowe i owoce Ducha 

Piątek 

21.30 Ogród modlitwy 

  8.00 ŚNIADANIE 
  9.00 Uwielbienie 
10.00 Warsztat VI: Uzdrowienie uczuć i zranień z przeszłości 

11.15 Warsztat VII: Wpływ przebaczenia na uzdrowienie 
Zajęcia

13.00 OBIAD
15.00 Warsztat VIII: Miłość jest najważniejsza 

16.15 Warsztat IX: Uzdrowienie w relacjach międzyludzkich 
Zajęcia

18.00 KOLACJA 
19.30 Uwielbienie 
20.30 Warsztat X: Chrzest w Duchu Świętym i pasja dla Boga 

Sobota 

21.30 Ogród modlitwy 

  8.00 ŚNIADANIE 

  9.00 Uwielbienie 
10.00 Warsztat XI: Krzyż w służbie 

11.15 Warsztat XII: Święte życie  
Zajęcia

 
Niedziela 

13.00 OBIAD 
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Przed bramami naszych kościołów stoją 
niezdobyte masy, niezdobyte ponieważ nie 
umiłowane. 
 
Leonard Ravenhill 
 

 
 

BIBLIJNE PODSTAWY UZDROWIENIA 
 
 

I.  PRZYKŁAD JEZUSA 
 
 

A. Królestwo Boże i uzdrawianie  
 
 
  - 77% cudów Jezusa to uzdrawianie (Jezus więcej czynił niż mówił, a jego 
     czyny były dowodem mesjaństwa Mt 11, 2-5) 
 
  - On podkreślał żeby najpierw szukać królestwa Bożego, a wszystkie inne 
    rzeczy (a także uzdrawianie) przyjdą razem z tym 
 
  - Ale królestwo, nie uzdrawianie leży w centrum naszego zainteresowania 
 
  - Celem Jezusa było służyć, pomagać, uwalniać 
 
  - Uzdrawianie było normalną częścią Jego służby Łk 4,18-19 
 

B. Uzdrawianie dotyczy całego człowieka 
  - Greckie słowo sozo znaczy uzdrowienie, a także zbawienie 
  - Hebrajskie słowo shalom (pokój) także dotyczy uzdrowienia 
 
 C. Uzdrowienie jest uwolnieniem z jakiejkolwiek niewoli 
  - Uwolnienie było esencją służby Jezusa 
  - Widział większość ludzi jako zniewolonych 
  - Tylko faryzeusze i inni żydowscy liderzy byli traktowani jako buntownicy 
 
SOZO – zbawienie, uzdrowienie, leczenie 
 
Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. 
 
Zasadniczym tematem misji i nauczania Jezusa było Boże królestwo. Jednakże określenie to 
należy rozumieć w sposób dynamiczny, nie zaś statyczny, jak to sugeruje polskie słowo 
„królestwo". Hebrajskie słowo malkuth sugeruje raczej „królowanie”, „sprawowanie 
królewskiej władzy”, „rządy", aniżeli dość enigmatyczne określenie „królestwo". Stąd, 
głoszenie królestwa Bożego przez Jezusa to po prostu nauczanie o Bożym pragnieniu, by 
to właśnie Bóg rządził, sprawował władzę, na ziemi, by to Jego wola wypełniała się na 
ziemi, tak jak w niebie (por. Mt 6, 10). Jezus to głosił, ale też i czynił, tzn. objawiał ową 
Bożą wolę, pokazywał, jak praktycznie realizuje się sprawowanie władzy, panowanie Boga. 
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Tłumacząc uczniom Jana Chrzciciela, mówił: coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok 
odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli 
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię (Łk 7, 22). Uzdrowienie jest zatem 
przejawem Bożego królestwa, Bożego królowania. 
 
 
 

I. NATURA BOGA – TEN, KTÓRY UZDRAWIA 
 
Jehovah-Rapha – Pan, który cię uzdrawia. Jego imię wskazuje na fakt, że uzdrowienie jest 
częścią natury Boga 
 
2 Moj. 15:26 
I rzekł: Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe 
w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich 
przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, 
twój lekarz. (bom Ja Pan, który cię leczę. BG) 
 
 

II. UZDROWIENIE JAKO ZNAK ROZPOZNAWCZY MESJASZA 
 
Izaj. 35:3-6 
Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! 
Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! 
Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam On przychodzi i wybawi was! 
Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. 
Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody 
wytrysną na pustyni i potoki na stepie. 
 
Izaj. 61:1-2 
Duch Wszechmocnego, Pana nade - mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim 
dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił 
jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, 
Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich 
zasmuconych. 
 
Łuk. 4:18-19 
Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, 
posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych 
wypuścił na wolność, 
Abym zwiastował miłościwy rok Pana. 
 
Łuk. 7:20-22 
A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem: 
Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? 
W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień, i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył 
wzrokiem. 
I odpowiadając, rzekł im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli: Ślepi 
odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są 
wskrzeszani, ubogim opowiadana jest ewangelia. 
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III. KAŻDY CHRZEŚCIJANIN JEST POWOŁANY DO UZDRAWIANIA 
 
Jezus zlecił służbę uzdrawiania każdemu wierzącemu tak samo jak zlecił służbę głoszenia 
przyjścia Królestwa Bożego. 
 
Mat. 10:7-8 
A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. 
Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony  
wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie. 
 
Łuk. 9:1-2 
I zwoławszy dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania 
chorób. 
I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. 
 
Mar. 6:7, 12-13 
Potem wezwał dwunastu i począł ich wysyłać po dwóch, i dał im moc nad duchami 
nieczystymi. A oni poszli i wzywali do upamiętania. 
I wyganiali wiele demonów, i wielu chorych namaszczali olejem, i uzdrawiali. 
 
Mat. 28:19-20 
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego, 
Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie 
dni aż do skończenia świata. 
 
Skąd mogę wiedzieć, że Jezus chce, abym czynił to, co dwunastu? 
 
Łk 10,1 Jezus wyznaczył innych siedemdziesięciu dwóch 
 
Łk 10,2 Serce Pana objawione 
 
Rzym 15,17-20 Słowem i czynem 
 
Mk 16,15 Idą na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu 
 
Mk 16,17 A taki znaki będą towarzyyszyły tym, którzy uwierzyli… 
 
Mk 16,20 Oni zaś poszli I wszędzie kazali… 
 
Mk 16,20 a Pan im pomagał… 
 
1Kor 4,20 Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. 
 
Mk 16,20 I potwierdzał (Pan) ich słowo znakami… 
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UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE 
 
 
I UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE  
 
 A. Definicja  
 

- Jest to zastosowanie prawdy i mocy dzieła Jezusa dokonanego na krzyżu do  
poszczególnych emocjonalnych ran, do sposobu myślenia i zachowania się danej 
osoby 
 
 John Wimber: 
Uzdrowienie wewnętrzne jest to proces, w którym Duch Święty przynosi 
przebaczenie grzechów i dokonuje odnowy emocjonalnej u ludzi, którzy cierpią na 
skutek wewnętrznych ran umysłu, woli i uczuć. 
 
Dennis Bennet:  
Uzdrawianie wewnętrzne jest po prostu współpracą z Panem, która pozwala Mu 
leczyć i usuwać z naszej natury psychicznej rzeczy, które utrudniają przepływ 
Ducha Świętego 
 
Michael Scanlan: 
Uzdrowienie wewnętrzne jest uzdrowieniem wewnętrznego człowieka. Przez 
wewnętrznego człowieka rozumiemy sfery: intelektualną, wolitywną i uczuciową, 
zwykle określane jako umysł, wolę i serce z uwzględnieniem jednak takich 
dziedzin jak emocje, psychika, dusza i duch. 

 
 
 B. W zrozumieniu i praktyce biblijnej:  
 
  - Jest to wzięcie dzieła dokonanego na krzyżu i uczynienie go praktyczną 
     rzeczywistością w życiu i związkach danej osoby 
 
 
 
II TRZY PODSTAWY UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO 
 
 A. Istnienie wewnętrznego człowieka (Hbr 4,12) 
  
  - Słowo Boże penetruje myśli i postawy twojego serca (Ps 51,6) 
  - Modlitwa o wewnętrzne uzdrowienie (Ef 3,16) 
  
 B. Istnieje różnica pomiędzy rozumem, a sercem: 
   
   - Hbr 3,12; Prz 4,23; Jr 17, 9; Ga 5,16-17 
  
 C. Moc Krzyża (Mt 18,18) 
  

WIZJA - Chcemy widzieć ludzi zmienianych przez moc Bożej miłości, jak moc  
Ewangelii i moc Krzyża pracującą w ich sercach. 
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III PIĘĆ GŁÓWNYCH ELEMENTÓW UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO 
 
  
 A. Przebaczenie 
  
  - Mt 18, 21-35; Łk 23,34; Ef 4, 20-27 
  1. Przebaczenie nie jest zasłużone 
  2. Nie jest powierzchowne 
  3. Nie jest odsunięciem sprawy na bok  
  4. Nie jest osądzaniem  
  5. Nie jest wykorzystywaniem kogoś 
  6. Nie opiera się na zachowaniu drugiej osoby 
 
 B. Pokuta  
  
  1. Zajęcie się przeszłymi i obecnymi grzechami 
  2. Odcięcie korzeni grzechu (Mt 3,10) 
  3. Wyznanie swoich grzechów Bogu i sobie nawzajem (Jk 5,16) 
  4. Zasady: 
   a. Nazwij grzech po imieniu 
   - J 21,15 Jezus ze współczuciem obserwował zaparcie się Piotra 
   b. Módl się aby współczucie Jezusa zstąpiło na osobę 
  
 C. Łamanie klątw 
  
  1. Rodzaje: 
   a. Ludzie, którzy świadomie powołali się na demoniczną moc, aby 
       kontrolować kogoś 
   b. Nie demoniczna moc - tylko moc słowa ludzkiego np. rodzica,  
       nauczyciela, pastora, szefa 

- Prz 12,18 „Kto mówi nierozważnie rani jak miecz; lecz język 
mędrców leczy.” 

   - Prz 18,21; 26,2; Jk 3,5-9, Ga 3,13 
  2. Zasady: 
   a. Klątwa musi być wzięta przed krzyż, gdzie Jezus stał się  
       przekleństwem (Ga 3,13) 
   b. Zaproś Ducha Świętego 
   c. Złam moc klątwy w imię Jezusa 
  
 D. Oczyszczenie duchowych powiązań rodzinnych 
  
  1. W Starym Testamencie 
   a. Grzech panował przez trzy do czterech pokoleń 
   - Istnieje demoniczny wpływ, gdy ktoś jest zaangażowany w  
      demoniczne lub  bałwochwalcze praktyki 
   - Duchowe dziedzictwo negatywnego wpływu 
   b. Ale błogosławieństwo przetrwa wieki 
   - Wj 20,4-6; 2 Kor 5,17; 1 P 1,18-19 
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  2. Praktyczne kroki 
   a. Wyznaj grzechy twoich ojców 
   b. Zanieś je przed Krzyż 
   c. Bóg ma moc, aby wyzwolić cię z nich 
  
 E. Odnowienie umysłu (Rz 12,2) 
  
  1. Naświetlenie wewnętrznych kłamstw i oszustw 
    
  2. Przyjęcie miłości Ojca przez Ducha Świętego 
   
  3. Zaakceptowanie prawdy o Krzyżu w wewnętrznym człowieku 
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5 KROKÓW W MODLITWIE O UZDROWIENIE 
 
 
5 KROKÓW w modlitwie za chorymi jest tylko przykładowym modelem, który ułatwia 
wierzącym rozpocząć służbę uzdrawiania. Nie jest to jedyny słuszny przykład, nie ma on 
wymiaru jakiegoś magicznego zaklęcia, które zawsze działa. 
 
Bóg uzdrawia i jest to Jego suwerenne działanie. Naszą rolą jest współdziałanie z Bogiem w 
ten sposób, by móc urzeczywistnić Boże zamiary wobec człowieka. Są nimi między innymi 
uzdrowienie, zbawienie, uwolnienie.  
 
5 KROKÓW ma na celu pomóc ci lepiej słyszeć i widzieć co Bóg robi i chce zrobić a 
następnie włączyć się w to działanie dopuszczając Ducha Świętego, by czynił Swoją wolę. 
Jest to cichy, pełen miłości i współczucia a równocześnie niesamowicie bardzo skuteczny 
sposób by pomagać chorym i zniewolonym. 
 
Na 5 KROKÓW składa się: 

1. Wywiad 
2. Diagnoza 
3. Modlitwa 
4. Ponowny wywiad 
5. Wskazówki po modlitwie 

 
 

I.  WYWIAD 
 
Wywiad odpowiada na pytanie: “Gdzie jest chore miejsce?”  
 
Pytam: “O co chcesz abym się modlił?” Potem słucham odpowiedzi na dwóch poziomach: 
naturalnym i nadnaturalnym. Na poziomie naturalnym oceniam ich odpowiedź w świetle 
mojej wiedzy biblijnej, tego, co wiem o tej osobie i z moich doświadczeń w modlitwie za 
podobne problemy u innych ludzi w przeszłości. To nie jest wywiad medyczny, podczas 
którego zgłębiamy medyczną historię choroby od strony technicznej. Medyczna historia 
choroby jest ważna dla medycznego leczenia, ale nie w modlitwie o uzdrowienie ludzi. Duch 
Święty jest lekarzem i lekarstwem. On nie potrzebuje do uzdrowienia naszej wiedzy 
technicznej. Prócz tego, szczegółowe medyczne dyskusje zazwyczaj tylko odwlekają 
modlitwę o uzdrowienie. 
 
Jeśli chodzi o poziom ponadnaturalny to słucham Ducha Świętego. Pytam w duchu: co jest 
grane, dlaczego ta osoba jest w takim stanie? Boże wskaż przyczynę. Czasami Bóg  
naprowadza mnie na pewien grzech w życiu tego człowieka, lub czyjś grzech popełniony 
względem niego, nieprawidłowe relacje, zdarzenie z dzieciństwa o którym ta osoba dawno 
zapomniała albo, które było schowane gdzieś głęboko w podświadomości.  
 
Zasada słuchania Boga dotyczy całego procesu modlitwy o uzdrowienie, nie tylko wywiadu. 
Bóg prowadzi a my mamy to zauważyć i uhonorować. Czasem Bóg wskaże przyczynę, 
czasem rozwiązanie, czasem sposób modlitwy, czasem coś zupełnie innego. 
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II. DIAGNOZA 
 
Chodzi o zidentyfikowanie i wyjaśnienie, jakie są korzenie problemu danej osoby. 
 Diagnoza odpowiada na pytanie: “”Dlaczego osoba znajduje się w takim stanie?”  
 
Jest to decydujący krok w tym trybie postępowania, ponieważ od niego zależy wybór typu 
modlitwy o uzdrowienie. Gdy przeprowadzam wywiad z osobą, na płaszczyźnie 
nadnaturalnej proszę Boga o światło co do ostatecznej przyczyny obecnego stanu tej osoby. 
To światło przychodzi do mnie zazwyczaj przez słowo poznania, słowo mądrości i przez 
rozróżnianie duchów. Rzadko się zdarza, aby ludzie sami znali istotę swojego problemu. Jeśli 
tak jest, Duch Święty potwierdza w moim sercu, że ich analiza jest prawidłowa. 
 
 

III.  MODLITWA 
 
W tym kroku chodzi o odpowiedź na pytanie: ”Jaki rodzaj modlitwy jest potrzebny, aby 
pomóc tej osobie?” 
  
 Za tym pytaniem kryje się następne, jeszcze bardziej fundamentalne: Co Bóg pragnie uczynić 
w tym właśnie czasie dla tej konkretnej osoby?  
 
Sekretem w modlitwie o uzdrowienie jest to, że przychodzi ono od Boga, dotknąwszy już 
naszego ducha; jest to zgodność z Bogiem co do Jego woli. Właśnie to między innymi 
wchodzi w zakres tego, co nazywamy namaszczeniem do modlitwy o uzdrowienie w 
konkretnej sytuacji. 
  
Namaszczenie to poznanie w najgłębszej części naszego serca, że Bóg chce kogoś uzdrowić. 
“Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich 
naszych próśb zgodnych z Jego wolą” - napisał apostoł Jan. “A jeśli wiemy, że wysłuchuje 
wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili” ( 1 
Jan 5,14-15). 
  
Nasze zaufanie jest od Ducha Świętego. Nie tylko zstępuje On na nas i pokazuje nam wolę 
Ojca, ale zstępuje  również na osobę, za którą się modlimy, i przynosi uzdrowienie. 
 
Akcja modlitewna składa się z modlitwy, (nakładania rąk), i jeśli trzeba dalszej rozmowy. 
Sposób modlitwy jest określony przez naszą diagnozę i wybór rodzaju modlitwy. W służbie 
Jezusa i apostołów znajdujemy dwa rodzaje modlitwy: prośba i rozkaz.  
 
Modlitwy rozkazu nie odnoszą się do Boga, nie rozkazujemy też Duchowi Świętemu. 
Skierowane są one do choroby, nieczystego ducha czy też w akcie łamania wypowiedzianych 
kiedyś przekleństw, zaklęć, raniących słów. Modlitwa rozkazu najczęściej stosowana przez 
Jezusa była również odpowiedzią na odebrane od Boga słowo wiedzy czy wiary, która została 
wzbudzona w Jego sercu przez namaszczenie Ducha. W takim przypadku rozkaz jest po 
prostu ogłoszeniem tego, co Bóg w tym momencie mówi i robi. 
 
Po nałożeniu rąk modlę się głośno prosząc Ducha Świętego, by przyszedł i zaspokoił 
potrzeby tej osoby. Moje modlitwy są bardzo proste: “Duchu Święty, proszę Cię, abyś 
spoczął na tej osobie i uwolnił swoją uzdrawiającą moc” albo “Duchu Święty przyjdź i pokaż 
nam jak mamy się modlić”, lub bardziej zwięźle: “Duchu Święty, przyjdź”. 
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IV.  PONOWNY WYWIAD 
 
Modlitwę należy w pewnym momencie przerwać. Oczywiście wtedy, gdy: 
- następuje uzdrowienie i osoba uzdrowiona zaczyna to okazywać czy o tym mówić 
- osoba za która się modlimy chce tego, z jakiegoś powodu 
- Duch Święty wskazuje, że powinieneś przestać 
- jesteś zmęczony, czujesz, że nic nie posuwa się do przodu, nie wiesz co robić dalej 
- jeżeli osoba nie została uzdrowiona (lub tak nam się wydaje)  
 
 

V. WSKAZÓWKI 
 
Ostatnim krokiem procesu uzdrawiania jest udzielenie wskazówek po modlitwie. Dają one 
odpowiedź na następujące pytania: “Co należy zrobić, aby utrzymać uzdrowienie?” i “Co 
powinna robić osoba, która nie została uzdrowiona?” 
 
 Jeśli ktoś nie został uzdrowiony, wówczas zapewniam go, że Bóg go kocha i zachęcam do 
dalszej modlitwy. Przeważnie oznacza to skierowanie tej osoby do grupy modlitwy 
wstawienniczej lub podobnej, która może zapewnić jej modlitwę długofalową. 
 
Tych, którzy zostali uzdrowieni instruuję, by nie grzeszyli więcej i nie postępowali według 
ciała (zob. Jan 8,11). Pociąga to za sobą rozmaite rady, w zależności od problemu. Obejmują 
one również czytanie i studium Pisma Świętego, modlitwę i dobre uczynki. Jednak kluczem 
do zachowania dyscypliny duchowej i życia w wolności od grzechu jest uczestnictwo we 
wspólnocie. Przygotowanie, posługa i dalsze prowadzenie konieczne do uzyskania Bożego 
uzdrowienia, może mieć miejsce jedynie tam, gdzie istnieje dostateczne zaangażowanie i 
wzajemna odpowiedzialność wśród chrześcijan. Oznacza to uczestnictwo we wspólnocie i 
przeważnie też w małej grupie, gdzie relacje wzajemnego wspierania się i stawiane wyzwania 
karmią wiarę i prawość. 
 
Ważną kwestią jest również przekazanie uzdrowionej osobie pomocnych wskazówek 
odnośnie zdrowego stylu życia, sposobu odżywiania, odpoczynku, itp. Świadomość tego, że 
jesteśmy świątynią Ducha Świętego jest niezbędna ku temu, by dbać o nasze ciała i starać się 
unikać rzeczy, które rujnują zdrowie. 
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UZDROWIENIE DUCHOWE – NOWE STWORZENIE W CHRYSTUSIE 
 
 
Uzdrowienie zakorzenione jest w Bożej miłości do nas i Jego pragnieniu, by na ziemi pełniła 
się Jego wola, tak jak pełni się ona w niebie. 
 
Efez. 2:4-6 
Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, 
I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście,  
I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie 
 
Uzdrawianie może dotyczyć różnych sfer życia człowieka: 
 

6. Uzdrawianie ducha – dotyczy uzdrawiania choroby duchowej wywołanej przez 
grzech 

7. Uzdrawianie wewnętrzne – uzdrawianie skutków dawnych zranień z 
przeszłości, bolesnych wspomnień, zranionych uczuć 

8. Uzdrawianie chorób umysłowych 
9. Uzdrawianie związań demonicznych 
10. Uzdrawianie ciała   
11. Wskrzeszanie z martwych 
 

Uzdrowienie, choć może dotyczyć różnych sfer człowieka, tak naprawdę dotyka i wpływa 
niszcząco na całego człowieka. Bardzo często choroba fizyczna ma swoje korzenie w 
chorobie duchowej, zranieniu czy braku przebaczenia. Czasem opresja demoniczna dokonuje 
spustoszeń w psychice a nawet w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. 
 
Mar. 9:25 
A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu: Duchu niemy i 
głuchy! Nakazuję ci: Wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj. 
 
Łuk. 5:24 
Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do 
sparaliżowanego: Powiadam ci: Wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. 
 
UZDROWIENIE DUCHOWE – jest uzdrowieniem naszej relacji z Bogiem. Uzdrowienie 
więzi z Bogiem, jest zasadniczą osią według której obracają się wszystkie inne rodzaje 
uzdrowienia. Uzdrowienie fizyczne dokonywane przez Jezusa miało zilustrować, co Bóg 
pragnie uczynić w sferze duchowej.  
 
Bóg pragnie naszego uzdrowienia: 
 

1. w sposobie postrzegania Jego Osoby 
2. w postrzeganiu swojej własnej osoby (w poznaniu grzechu) 
3. w zrozumieniu tego, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu 
4. w poznaniu naszej prawdziwej wartości i tożsamości 
5. w postrzeganiu wartości innych ludzi 
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Wszystkie różnorodne i złożone problemy natury ludzkiej dzisiaj, które zawsze istniały w 
ubiegłych stuleciach, wypływają z jednego, mianowicie z faktu, że człowiek pozostaje w 
niewłaściwej więzi z Bogiem. Człowiek oddzielony jest od Boga. Między nim a Bogiem trwa 
walka. Oto przyczyna wszystkich naszych kłopotów. Nieszczęście pojawiło się na świecie jako 
bezpośredni i natychmiastowy rezultat buntu człowieka przeciw Bogu, i odtąd trwa 
nieustannie.  
Martin Lloyd-Jones „The Cross” 
 
 

I. GRZECH PRZYCZYNĄ CHORÓB 
 
Choć nie jest prawdą, że wszelka choroba ma swoje podłoże w bezpośrednim grzechu danej 
osoby, czasami tak jednak jest. 
 
Mar. 2:1-12 
 I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. 
I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo, 
I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. 
A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i 
przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. 
A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. 
A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie; ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: 
Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? 
A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w 
sercach swoich? 
Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi: Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: Wstań, weź łoże 
swoje i chodź? 
Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł 
paralitykowi: 
Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. 
I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili 
Boga, i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. 
 
 
Jan. 5:1-14 
Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. 
A jest w Jerozolimie przy Owczej Bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betezda, mająca 
pięć krużganków. 
W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na 
poruszenie wody. 
Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po 
poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był 
dotknięty. 
A był tam pewien człowiek, który chorował od trzydziestu ośmiu lat. 
I gdy Jezus ujrzał go leżącego, i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: Chcesz 
być zdrowy? 
Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy 
woda się poruszy; zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. 
Rzecze mu Jezus: Wstań, weź łoże swoje i chodź. 
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I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był 
sabat. 
Toteż mówili Żydzi do uzdrowionego: Dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. 
On zaś odpowiedział im: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: Weź łoże swoje i chodź. 
Pytali go: Cóż to za człowiek, co ci powiedział: Weź je i chodź? 
A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był 
na tym miejscu. 
Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, 
aby ci się coś gorszego nie stało. 
 
 

II. NOWE STWORZENIE 
 

Nowonarodzenie jest pierwszym krokiem ku uzdrowieniu duchowemu w życiu człowieka. 
 
Rzym. 3:22-24 
I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma 
bowiem różnicy, 
Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, 
I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie 
 
 Jezus odpuszcza nam nasze grzechy, wymazuje nasze winy, wyzwala od niewoli grzeszenia i 
wszelkich lęków a następnie obdarza nas swoją sprawiedliwością, która jest w Jego Synu. 
Obie te „fazy” odkupienia apostoł Paweł ilustruje przykładem śmierci i zmartwychwstania. 
 
Rzym. 6:6-11 
Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało 
zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; 
Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. 
Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy, 
Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. 
Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. 
Podobnie i wy uważacie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym. 
 
Bóg wyprowadza nas z niewoli (Egiptu) grzechu i wprowadza do swojego Królestwa (ziemi 
obiecanej). Bóg nie tylko nas „obmywa”, ale i „ubiera”. Zmienia naszą tożsamość z 
grzeszników na dzieci Boże.   
 
Efez. 1:4-6 
W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed 
obliczem jego; w miłości 
Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli 
swojej, 
Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. 
 
Jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie, z nowym sercem, nowym umysłem i nowymi 
pragnieniami. 
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2 Kor. 5:17 
Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko 
stało się nowe. 
 
 
 III. JAK SIĘ RODZI NOWA TOŻSAMOŚĆ? 
 
 

A. Pokuta/upamiętanie/nawrócenie - [Grecki: metanoeo = pokutować, lit. zmienić 
sposób myślenia.] 

 
 
Mt 3:2 - Jan 
Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie (BT) 
 
Mat. 3:2 
Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. (BW) 
 
Mat. 3:2 
Pokutujcie; albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie. (BG) 
 
Mat. 4:17 - Jezus 
Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo 
Niebios.  
 
Mar. 1:15 
Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.  
 
Mat. 10:7 – Uczniowie - My 
A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. 
 
Łuk. 9:2 
I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. 
 
 
 B. Usynowienie czyli usunięcie stanu niewolnictwa 
 
Łuk. 15:22 
Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też 
pierścień na jego rękę i sandały na nogi, 
 
Rdz 41,42 
Po czym faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa, i kazał go oblec w 
szatę z najczystszego lnu, a potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch. 
 
Józef i marnotrawny syn przestali być niewolnikami/sługami poprzez przyjęcie atrybutów 
książęcych/synowskich: 
 

1. szaty – sprawiedliwości, symbol usprawiedliwienia 
2. pierścienia – symbol władzy 
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grecki termin "dunamis" ma dwa znaczenia: moc i możność 
3. złotego łańcucha – symbol autorytetu 
Łańcuch jest symbolem rozkazodawczej mocy sprawczej  
4. sandałów – niewolnicy chodzili bez sandałów, symbol gotowości do działania, do 
uczynków sprawiedliwości 

 
 

IV. CO Z GRZECHEM? 
 
Kol. 3:1-17 – umarliście, przeto umartwiajcie 
 
3. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; 
4. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w 
chwale. 
5. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, 
nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, 
 
Jednym z najczęstszych problemów z powracającym grzechem jest fakt, że chrześcijanie nie 
rozumieją, że stali się nowymi stworzeniami w Chrystusie i nadal prowadzą dawny styl życia.  
 
 
Uzdrowienie duchowe dokonuje się, gdy: 
 
1. Uznamy grzech 
2. Wyznamy grzech 
3. Pokutujemy 
4. Przyjmujemy Boże przebaczenie 
5. Przebaczamy innym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 / 32 kwiecień 2012



 16

     CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM I PASJA DLA BOGA 
 
 
Jn 3,5   
Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z 
Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 
 
 
 I.  JAN CHRZCICIEL I  KRÓLESTWO BOŻE 
 
Mt 11,11  
Zaprawdę  powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana 
Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. 
 
 
Najmniejszy w Królestwie jest większy niż Jan. Co Jezus miał na myśli? 
 
Mt 3,11  
Ja was chrzczę z wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; 
jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. 
 
Mt 3,13-14  
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale 
Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? 
 
 
Coś jest dostępnego dla nas, co nie było dostępne dla Jana. 
 
 
 
 II.  KRÓLESTWO I CHRZEST W DUCHU 
 
 
Dzieje Apostolskie 1,1-8  
 
Dz 1,3  
(On) ukazując ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. 
  
Dz 1,5  
Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. 
 
Dz 1,6  
Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? 
 
Dz 1,8  
Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w 
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. 
 
Łukasz wiąże Królestwo Boże z Duchem Świętym dwa razy w tych ośmiu wersetach. Nie 
możemy oddzielić ich od siebie.  
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Łk 16,16  
Do czasów Jana był zakon i prorocy  
 
Teraz mamy poselstwo Królestwa. Król jest obecny i jego panowanie niszczy wszystko co 
jest jemu przeciwne, co nie współgra z tym, co jest w niebie. 
 
Iza. 9,7  
A ku rozmnożeniu tego państwa (królestwa) i pokoju, któremu końca nie będzie 
BG 
 
Co to jest chrzest ognia? Co to jest chrzest Ducha Świętego? 
 
 
 III.  DZIECI I GWAŁTOWNICY 
 
Królestwo jest zdobywane przez ludzi gwałtownego serca 
 
Mt 11:12  
A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni 
zdobywają je. 
 
Mt 18:3 
Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie 
do królestwa niebieskiego. 
 
 

IV.   PASJA DLA BOGA 
 
2 Moj. 33:1-23 
 
Pasja Mojżesza:  
1. ujrzeć chwałę Bożą! 
2. oglądać ją codziennie! – Namiot Spotkania i zstępowanie Obłoku Obecności Bożej 
3. przebywanie w Bożej obecności – Góra Horeb i zasłona na twarzy – przemienianie się na 
Boży obraz 
 
Praktykowanie bycia w Bożej obecności! 
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JEZUS - NASZ PRZYKŁAD  
 
 

I. CECHY SŁUŻBY JEZUSA 
 
  
A. Żadnych cudów nie czynił przed swoim chrztem 
 
 1. Ludzie z Nazaretu byli zaskoczeni gdy zaczął mówić z mocą i czynić cuda  
     Mk 6,1-6, w. 2 (Mt 13,53-58) 
 2. Kiedy zstąpił na Niego Duch Święty (Łk 3,21-22; Mt 3,13-17; Mk 1,9-11) 
   a. Stał się zagrożeniem dla szatana (Łk 4,1-13) 
   b. Zaczął czynić znaki i cuda  
 3. Tylko wtedy czynił dzieła Ojca, gdy Ojciec je czynił 
    - J 5,17; 10,37-38; 14,11 
 
B. Słuchał Ojca 
 
 1. Mówił, że nic nie może czynić, tylko to, co Ojciec czyni - Jan 5,19,30 
 2. Mówił to, co Ojciec Mu kazał mówić - J 8,26.28.38 
 3. Nic od siebie nie czynił - J 8,28 
 4. Nie zawsze mógł uzdrawiać - por. Łk 4,17 i Mk 6,5-6 
 
C. Jezus działał z mocą  
 
 1. Nie prosił żeby Bóg uzdrawiał, On rozkazywał, aby nastąpiło uzdrowienie 
 2. Przykłady: 

        Łk 4,35 - Wypędzał demona 
    Łk 4,38-39 - Teściowa Piotra 

      Łk 5,13 - Trędowaty „Bądź czysty” 
      Łk 5,24 - Paralityk 
      Łk 7,7 - Sługa setnika (na odległość) 
      Łk 7,14 - Syn wdowy 
      Łk 8,24 - Uspokoił sztorm 
      Łk 8,29 - Wygonił złe duchy 
 
 
D. On uzdrawiał wszystkich, którzy przychodzili do Niego, niezależnie od tego, jak             
      poważny był ich problem 
 
  - Choroby (Mk 7,31-37) 
  - Zdemonizowanie (Mt 17,14-21) 
  - Nawet wzbudzał  martwych ludzi (J 11,43-44) 
 
E. Współczucie dla ludzi było Jego motywacją 
 
  - Tłumy (Mt 9,36; 14,14) 
  - Niewidomi (Mt 20,34) 
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F. W niektórych momentach mógł czynić więcej  niż w innych 
 
  - „A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać” (Łk 5:17) 
 
G. Mógł czynić więcej, gdy ludzie posiadali wiarę 
 
  - „Wiara” - przychodzenie z właściwego źródła 
  - Był szczególnie poruszony, gdy widział „wielką wiarę” (Mt 8,10) 
  - Wiara osoby chorej (Mt 9,28-3; Mk 5,24-34; Mk 9,14-29) 
  - Wiara innych (tych którzy przynieśli paralityka) (Łk 5,18-20) 
 
H  Nie był tak efektywny, gdy brakowało wiary (niewiara) 
 
  - W Nazarecie (Łk 4,23-28; Mk 6,1-6) 
  - Wyprowadził ślepego z Betsaidy, żeby go uzdrowić (Mk 8,23) 
  - Odsuwał ludzi lub sam szedł na odosobnienie (Łk 4,38-9; Mk 5,39-43) 
 
I. Zawsze był chętny, aby uzdrawiać tych, którzy przyszli z wiarą 
  - Mt 8,1-4; 8,5-13; Mk 7,24-30 
 
J. Często uzdrawiał wielu ludzi, jednego po drugim 
  - Mt 4,23-25; 14,13-14; 15,30-31 
 
K. Nigdy nie czynił żadnych cudów dla tych, którzy chcieli Go tylko sprawdzić lub       
zobaczyć jakieś widowisko („show”) - Mt 12,38-42 
 
L. Sprzeciw, aby uzdrawiać chorych zasmucał Jezusa 
  - Szczególnie w sabat (Mk 3,1-6; Łk 13,10-17) 
 
M. Jezus stosował wiele sposobów i metod uzdrawiania 
 
  - Dotyk (Mt 8,15) 
  - Rozkaz: 
   - „Wyjdź” do Łazarza (J 11,41-42) 
   - „Idź” do Setnika (Mt 8,5-13) 
   - „Wstań” do paralityka (Łk 5,17-26) 
   - „Wyciągnij rękę” do człowieka z uschłą ręką (Łk 6,6-10) 
   - „Powstań” do syna wdowy (Łk 7,11-17) 
  - Dotyk i rozkaz, np. w stosunku do trędowatego (Łk 5,12-16) 
  - Inni dotykając Go (Mt 14,34-36; Łk 8,42-48) 
  - Ślina i błoto  
   - Głuchoniemy (Mk 7,33) 
   - Niewidomy (Mk 8,33; J 9,6-7) 
  - Często wymagał, aby dana osoba uczyniła jakiś akt wiary 
   - „Wyciągnij rękę” do człowieka z uschłą ręką (Łk 6,6-10) 
   - „Idź i obmyj się”, do ślepego (J 9,7) 
   - „Idźcie, pokażcie się kapłanom” do dziesięciu trędowatych                                          
-                                       (Łk 17,11-19) 
 
 

20 / 32 kwiecień 2012



 20

N. Jezus najczęściej uzdrawiał w publicznych miejscach 
  - zob. punkt G (momenty, gdy uzdrawiał na osobności) 
 
O. Często zadawał pytania (podczas uzdrawiania, odnośnie tego, co się działo) 
 
        - Nie zawsze otrzymywał słowa wiedzy 
        - Prawdopodobnie chciał skoncentrować się na istocie problemu 
  - „Czy widzisz coś?” - do ślepego (Mk 8,22-26) 
  - „Jak ci na imię?” - do opętanego (Mk 5,1-13) 
  - „Od jak dawna to mu się zdarza?” - do ojca epileptyka (Mk 9,14-29) 
  - „Co chcesz abym ci uczynił” - do Bartymeusza, ślepego (Mk 10,46-52) 
    
P. Wysłał trędowatych, aby kapłani potwierdzili ich uzdrowienie 
  - Mt 8,1; Łk 17,14 
 
Q. Uzdrawianie czasem przebiegało stopniowo 
  - Niewidomy (Mk 8,22-26) 
  - Opętany (Mk 5,1-13, w.8) 
 
R. Używał różnych sposobów uzdrawiania  
  - Wymagał, aby demon identyfikował się (Mk 5,1-13) 
  - Kazał demonom milczeć (Łk 4,31-36) 
  - Wyganiał jednym słowem (Łk 4,35-36) 
  - W niektórych przypadkach potrzebne było więcej modlitwy (i postu)  
    (Mk 9,14-29, w.29) 
 
S. Jezus mocno przestrzegał przed nazywaniem uzdrowienia w Jego imieniu                          
       uzdrowieniem od szatana  (Mt 12,22-32) - grzech przeciwko Duchowi Świętemu 
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ISTOTNE CZYNNIKI W SŁUŻBIE UZDRAWIANIA 
 
 
Istnieją pewne zasady, które możemy wyodrębnić obserwując służbę Jezusa i apostołów. 
Dobrze jest o nich wiedzieć, zwracać na nie uwagę, ale NIE ROBIĆ Z NICH DOKTRYNY! 
 
 

I   CO POMAGA? 
 
 A. Władza i moc Jezusa 
  - Nie ludzka moc ani pobożność - Dz 3,12 
 
 B. Stanowcza wiara 
  1. Piotr i Jan - Dz 3,1-10 
  2. Paweł i Barnaba - Dz 14,8-10 
  3. Modlitwa wiary - Jk 5,15 
 
 C. Namaszczenie Ducha Świętego 
  1. Paweł i Barnaba zauważyli, że człowiek miał wiarę - Dz 14,9 
  2. Jezus - Dz 10,38 
  3. Szczególna obecność Ducha Świętego - Łk 5,17 
 
 D. Wyposażenie w dary 
  1. Nie wszyscy uzdrawiają lub czynią cuda - 1 Kor 12,29.30 
  2. Posłuszeństwo poprzedza wyposażenie w dary - Dz 5,32 
  3. Istnieje wiele rodzajów daru uzdrawiania - 1Kor 12,9 

- Nie będziemy wiedzieli, który z nich posiadamy, dopóki nie zaczniemy 
praktykować. 
4. Słowo wiedzy - 1 Kor 12:7-8 

 
 E. Inne czynniki 
  1. Słowa, zwykle używane jako rozkazy  
  2. Wkładanie rąk 
  3. Namaszczanie olejem - Jk 5,14 
  4. Ślina i błoto 
 
 F. Współczucie 
 
 

II. CO PRZESZKADZA? 
 

A. Sceptycyzm 
B. Zniechęcenie/rozczarowanie 
C. Grzech 
D. Zgorszenie 
E. Pycha/brak wdzięczności 
F. Dary bez owoców 
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DODATKI 
 
MODLITWY UWALNIAJĄCE 
 
 
Wyrzeczenie się fałszu. 

 
Pierwszy krok do wolności w Chrystusie to wyrzeczenie się swojego przeszłego i teraźniejszego 
zaangażowania w inspirowane przez szatana poglądy, okultystyczne praktyki i fałszywe religie.                                      
 
Drogi Ojcze w niebie, proszę Cię, abyś pokazał mi wszystkie praktyki okultystyczne, fałszywe religie i 
fałszywych nauczycieli, z którymi świadomie, lub nieświadomie miałem kontakt. 
 
Zapisz wszystko, cokolwiek Bóg przywiedzie Ci na myśl, gdy jesteś pewny, że lista jest kompletna 
módl się w odniesieniu do każdej praktyki i każdego nauczyciela: 
 
Panie wyznaję, że uczestniczyłem w ……. Proszę o Twoje przebaczenie i wyrzekam się …… jako 
fałszerstwa prawdziwego chrześcijaństwa. 
 
 
 
Wyzwolenie przez Prawdę 
 
Prawda, to Słowo Boże Jan 17,17 i ono może wyzwolić Jan 8,32.  
 
Drogi Ojcze w niebie, wiem, że Ty pragniesz Prawdy we wnętrzu człowieka i że poznanie jej jest 
drogą wyzwolenia. Zostałem zwiedziony przez ojca kłamstw i zwodziłem sam siebie. Modlę się w 
imieniu Jezusa Chrystusa, mojego Pana, byś Ty mój Ojcze w niebie, zganił wszystkie zwodnicze 
duchy w oparciu o przelaną krew Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Ponieważ przez wiarę 
przyjąłem Cię do mojego życia i jestem teraz posadzony wraz z Nim w niebie (Efez. 2,6), nakazuję 
wszystkim zwodniczym duchom, aby odeszły ode mnie. Proszę teraz, aby Duch Święty prowadził 
mnie do wszelkiej prawdy. Proszę Cię: „zbadaj mnie Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj 
moje troski, i zobacz czy zdążam drogą nieprawą, a prowadź mnie drogą odwieczną”. Modlę się w 
imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.      
 
Niektórzy ludzie uzależnieni od jakiegoś zachowania nieustannie okłamują sami siebie i innych. 
Alkoholik kłamie na temat swojego pijaństwa, żarłok na temat swego jedzenia, człowiek popełniający 
grzechy seksualne kłamie na temat swego zachowania. 

 
 

Przebaczenie, zamiast zgorzknienia 
 
Większość wolności jest tracona w wyniku braku przebaczenia (2Kor.2,10-11) Bóg oczekuje, że 
przebaczymy innym z całego serca, bo inaczej wyda nas oprawcom (Mat. 18,34-35).  Przebaczenie 
dla Boga jest tak ważne, ponieważ dał nam nie to na co zasłużyliśmy, lecz obdarzył nas 
miłosierdziem, bo tego potrzebowaliśmy. Mamy być miłosierni jak Ojciec (Łuk. 6,36). Zapomnienie 
może być wynikiem przebaczenia, ale nie od razu się zapomina. Kiedy wykorzystujemy czyjąś 
przeszłość przeciwko niemu, tzn. że mu nie przebaczyliśmy. Przebaczenie to zgoda na życie z 
konsekwencjami grzechu drugiego człowieka. Twój jedyny wybór jest wyborem między życiem w 
zgorzknieniu wywołanym brakiem przebaczenia, a życiem w wolności płynącym z przebaczenia. Nikt 
nie może naprawdę przebaczyć, jeżeli nie bierze na siebie rezultatów grzechów drugiej osoby. 
Może także zaistnieć potrzeba przebaczenia samemu sobie, ponieważ gdy wiedziałeś, że nie można 
obwiniać nikogo za swe problemy to obwiniałeś samego siebie. 
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Drogi Ojcze w niebie dziękuję Ci za bogactwo Twojej dobroci i cierpliwości. Wiem, że Twoja dobroć 
doprowadziła mnie do nawrócenia (Rzym. 2,4). Wyznaję, że nie okazywałem takiej samej dobroci i 
cierpliwości ludziom, którzy mnie skrzywdzili, a zamiast tego chowałem w sobie zgorzknienie i 
urazę. Proszę Cię, abyś teraz przywiódł mi na myśl tych ludzi, którym nie przebaczyłem, gdyż chcę to 
zrobić (Mat 18,35). Proszę Cię także abyś przypomniał mi tych, których sam skrzywdziłem i których 
muszę poprosić o przebaczenie oraz abyś pokazał mi w jakim zakresie mam się o to przebaczenie 
starać (Mat. 5,23-24). Proszę o to w drogocennym imieniu Jezusa. Amen.  
 
Zrób listę tych wszystkich, którzy Ciebie skrzywdzili i którym powinieneś przebaczyć i stań pod 
krzyżem, ponieważ Bóg tam i Tobie wszystko wybaczył. Jednak tolerowanie grzechu u kogoś jest 
karykaturą przebaczenia. W stosunku do każdej osoby powiedz np.: ”Panie, przebaczam Jankowi to, 
że mnie obgadał”. 
 
 
Bunt kontra poddanie. 
 
Bunt przeciwko Bogu prowadzi jedynie do utrapienia. Pan mówi: wstąp do szeregu i pójdź za mną. 
Nie będę Cię prowadził do pokusy i uwolnię Cię od wszelkiego zła. My jednak często chcemy być 
niezależni, występujemy z szeregu i trafia w nas pocisk wroga. A potem jeszcze za nasze błędy 
obwiniamy Boga. Mamy również pokusę, aby buntować się przeciwko ludzkiej władzy. Mamy dwie 
biblijne odpowiedzialności wobec władzy: modlić się za nich i podporządkować się im w zakresie, 
gdy nie koliduje to z przykazaniami Bożymi.  
 
Drogi Ojcze w niebie, Ty powiedziałeś, ze bunt jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność 
jak bałwochwalstwo (1Sam. 15,23). Wiem, że mając zbuntowane serce czynem i postawą 
zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Proszę o Twoje przebaczenie dla mojego buntu i proszę aby przez krew 
przelaną przez Jezusa Chrystusa wszelki teren zdobyty przez złe duchy z powodu mojego buntu 
został odzyskany. Modlę się, abyś oświecił Swoim światłem wszystkie moje drogi, abym poznał pełen 
zakres mojego buntu i zdecydował się na postawę uległości i serce sługi. W imieniu Jezusa 
Chrystusa mojego Pana o to proszę. Amen.     
 
 
Pycha kontra pokora 
 
Pycha jest zabójcą, człowiek grzeszący pychą mówi: mogę zrobić to sam, mogę bez pomocy Boga 
poradzić sobie z tym problemem”. Potrzebujemy Boga absolutnie i bezwzględnie i rozpaczliwie 
potrzebujemy siebie nawzajem (Fil. 3,3) Pokora to właściwie ukierunkowana ufność. (Jak 4,6-10; 
1Piotr 5,1-10). Po pysze następuje konflikt duchowy. Pycha spowodowała, że Lucyfer został strącony 
z nieba na ziemię. 
 
Drogi Ojcze w niebie, Ty powiedziałeś, że pycha poprzedza zniszczenie, a zarozumiały duch upadek 
(Przyp. S. 16,18). Wyznaję, że nie zapierałem się siebie, nie brałem codziennie mojego krzyża i nie 
szedłem za Tobą (Mat. 16,24). W ten sposób dałem wrogowi dostęp do mojego życia. Uważałem, że 
mogę odnieść powodzenie i żyć zwycięsko w oparciu o własne siły i o własne możliwości. Wyznaję 
teraz, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie, stawiając moją wolę przed Twoją i koncentrując moje życie 
wokół siebie, a nie wokół Ciebie. Wyrzekam się teraz życia egoistycznego i w ten sposób odzyskuję 
wszelki teren, który został zdobyty w mym życiu, przez wrogów Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, abyś 
prowadził mnie tak, abym nie czynił nic z egoizmu i pustej próżności, lecz abym z pokorą uważał 
innych za ważniejszych od siebie (Fil. 2,3). Pomóż mi przez miłość służyć innym i stawiać ich wyżej 
w okazywaniu im szacunku (Rzym. 12,10). Proszę o to w imię Jezusa Chrystusa mojego Pana. 
Amen. 
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Kajdany kontra wolność 
 
Należy także wyznać nałogi i grzechy, do których ciągle wracamy i musimy prosić innych o modlitwę 
za nami Jak. 5,16. Poszukaj osoby, która Cię podtrzyma w modlitwie i wobec której będziesz 
odpowiedzialny. Jednak bez względu na to módl się następująco: 
 
Drogi Ojcze w niebie, Ty powiedziałeś nam, abyśmy przyoblekli Jezusa Chrystusa i nie troszczyli się 
o ciało zaspokajając jego żądze (Rzym. 14,13). Uznaję, ze uległem cielesnym żądzom, które toczą 
wojnę przeciwko mej duszy (1Piotra 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 (Efez. 4,27). Przychodzę teraz do Ciebie i uznaję te grzechy oraz proszę o Twoje 
oczyszczenie (1Jana 1,9), abym mógł być wolny od kajdan grzechu (Gal. 5,1). Proszę teraz, abyś 
objawił mi w moim umyśle moje wykroczenia wobec Twego Prawa, przez które zasmuciłem Ducha 
Św. Wyznaję teraz te grzechy Tobie i przez krew Jezusa Chrystusa przyjmuję przebaczenie i 
oczyszczenie. Odzyskuję ponownie wszelki teren, który złe duchy uzyskały poprzez moje świadome 
zaangażowanie w grzech. Proszę o to w cudownym imieniu mojego Pana i Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa. Amen.   
 
 
Wyrzeczenie się grzechów przodków 
 
Ostatnim krokiem jest wyrzeczenie się grzechów przodków i wszelkich przekleństw, które mogły być 
wypowiedziane nad Tobą (2Mojż. 20,4-5). Wiele problemów może być przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie. Aby wyzwolić się od wpływu przeszłości módl się następującą modlitwą: 
 
Drogi Ojcze w niebie, przychodzę do Ciebie jako Twoje dziecko nabyte krwią Chrystusa. Tu i teraz 
wyrzekam się wszelkich grzechów moich przodków i odrzucam je. Jako wyzwolony z mocy ciemności 
i przeniesiony do królestwa Syna przekreślam wszelkie demoniczne działanie, które mi przekazali. 
Jako ukrzyżowany i zmartwychwstały z Chrystusem oraz posadzony wraz z Nim w niebie odrzucam 
wszelki powód, przez który szatan mógłby się domagać własności nade mną. Ogłaszam, ze jestem na 
wieki i całkowicie oddany Jezusowi Chrystusowi, mojemu Panu. Nakazuję teraz wszelkim złym 
duchom i wszystkim wrogom Jezusa Chrystusa, którzy są we mnie lub wokół mnie, aby uciekli i 
nigdy nie powrócili. Proszę Cię teraz, Ojcze w niebie, abyś napełnił mnie Duchem Świętym. Oddaję 
swoje ciało jako narzędzie sprawiedliwości i jako żywą ofiarę, abym mógł Cię w nim wychwalać. 
Wszystko to czynię w imieniu i władzy Jezusa Chrystusa. Amen.    
 
Po uzyskaniu wolności demoniczny wpływ, może jeszcze próbować powrócić, wtedy mów głośno – 
„w Imieniu Jezusa idź precz”. 
 Jedno zwycięstwo nie zakończy wojny, ale prowadzi do dalszych i trwalszych zwycięstw. Kiedy 
upadniesz, wiesz teraz jak naprawić swój związek z Bogiem.   
 
Ukochany i najdroższy Ojcze, nie jestem godna tego, aby przyjść do Ciebie po to, aby Cię prosić o 
ratunek i pomoc. W moim sercu już nie wierzę, że Ty jeszcze zechcesz mnie przyjąć, jednak powołuję 
się na obietnicę Jezusa, Który powiedział, „każdy grzech będzie człowiekowi odpuszczony” 
(Mat.12,31) . Dlatego poprzez tę obietnicę wołam do Ciebie i wyznaję mój grzech, ze odstąpiłam od 
Ciebie, a teraz wracam już jako marnotrawna córka i wyznaję mój grzech, że świadomie oddałam 
się mocom ciemności. Nie mam nic, czym mogłabym usprawiedliwić swój niegodziwy czyn, dlatego 
proszę Cię najdroższy Ojcze abyś przebaczył mi mój grzech na mocy krwi przelanej przez Pana 
Jezusa na Golgocie. 
 
Wyrzekam się wszystkiego, co stoi na drodze pomiędzy mną i Tobą i wołam do Ciebie, abyś otworzył 
mi oczy duchowe i pokazał, czym może jeszcze nieświadomie daję przytułek wrogowi. Dziękuję Ci za 
Twoją nieskończoną miłość i błagam Cię nie odbieraj mi Ducha Świętego, ale wyposaż mnie i 
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przyjmij jako Twoje Dziecko. Z wiarą przyjmuję Twoje przebaczenie i oddaję się na nowo w Twe 
Święte i Ojcowskie ręce. Proszę Cię prowadź mnie i ochraniaj, w imieniu Jezusa Chrystusa Cię o to 
błagam. Amen. 
 
Mój Ojcze w niebie, oddaję się bez zastrzeżeń Twojej woli. Jeżeli zostałem w jakikolwiek sposób 
zwiedziony, proszę Cię o to abyś otworzył moje oczy na to oszustwo. Nakazuję w imieniu Jezusa 
Chrystusa mojego Pana, aby wszystkie zwodnicze duchy odeszły ode mnie i wyrzekam się i 
odrzucam wszystkie fałszywe dary (i jakiekolwiek inne zjawiska duchowe). Panie, jeżeli pochodzi to 
od Ciebie, to pobłogosław to i spraw, aby to wzrastało, by Twoje Ciało było przez to pobłogosławione 
i zbudowane. Amen.  
 
W imieniu Jezusa Chrystusa przejmuję autorytet nad tym miejscem, pieczętując je przelaną za nas 
na Golgocie krwią. Odcinam je od demonicznych zwierzchności. W mocy Jezusa Chrystusa usuwam 
stąd wszelką ciemność. Boże, postaw proszę swych aniołów przy każdym wejściu i wyjściu. Niech nic 
co nie pochodzi od Ciebie, nie ma tu wstępu. Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 
 
Odżegnuję się od szatana i wszystkich jego dzieł i dróg. Przyjmuję Pana Jezusa jako swego jedynego 
Pana i Zbawiciela. Wierzę, że Jezus potrafi mnie uzdrowić. Dzięki mocy, którą mi daje Pan Bóg, 
zamykam punkty wejścia, które szatan uzyskał w moim życiu. Na mocy zwycięstwa odniesionego 
przez Chrystusa nad szatanem, deklaruję, że demony nie mają już więcej prawa, aby trapić mnie za 
rzeczy, które zostały wyznane, odpokutowane i przebaczone. Amen. 
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