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O Autorach 

A.L. i Joyce Gill są znanymi na całym świecie nauczycielami Biblii, związanymi z Eagle’s Nest 
Ministries w Południowej Kalifornii. Podróżują po całym świecie głosząc, nauczając oraz 
prowadząc Eksplozję Uzdrawiania i różne seminaria. Służbie ich towarzyszą znaki, cuda, cudowne 
uzdrowienia; zaś dary Ducha Świętego bez ograniczeń rozlewają się w czasie ich spotkań.  

Dwanaście wydanych przez nich książek stawia ich w gronie najlepiej sprzedających się autorów. 
Pierwsza książka A.L. “God’s Promises For Your Every Need” (Boże obietnice dla wszystkich 
twoich potrzeb) została sprzedana w ponad milionie egzemplarzy. Książki i podręczniki Gillsów, 
akredytowane przez Uniwersytet Chrześcijański “Vision”, używane są przez szkoły biblijne w 
różnych krajach.  

A.L. Gill służył jako asystent administracyjny pastora Ralpha Wilkersona w Melodyland Christian 
Center w południowej Kalifornii oraz jako wiceprezydent Hunter Ministries w Houston w Teksasie. 
Był dyrektorem Lakewood Bible Institute, gdy blisko współpracował z pastorem Johnem Osteenem 
w Lakewood Church w Houston. Przez ponad 40 lat studiował Słowo Boże i uzyskał stopień 
magisterski ze studiów teologicznych oraz doktorat w Uniwersytecie Chrześcijańskim “Vision”. 

Joyce Gill zrezygnowała z kariery w zarządzaniu chrześcijańskim magazynem książkowym, aby 
zająć się służbą. Oprócz wykonywania pracy biurowej często podróżuje z A.L. prowadząc pracę w 
zborach oraz seminaria na całym świecie. Joyce pisze korzystając z doświadczeń 
trzydziestosześcioletniego pożycia małżeńskiego oraz jako matka trojga dorosłych dzieci, kobieta 
sukcesu i sługa Ewangelii. Jej ostatnia książka “Victory Over Deception” (Zwycięstwo nad 
uwiedzeniem) jest błogosławieństwem tysięcy ludzi. Jej pisarstwo nie wypływa jedynie z teorii, ale 
także z lat studiowania Biblii i praktycznego doświadczenia. 

Charles & Frances Hunter: 

“Gdy pracowaliśmy z A.L. i Joyce, widzieliśmy jak wolność Ducha Bożego działała przez nich. Łk 
11:36 maluje obraz ich twarzy: >>Jeśli więc całe ciało twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki 
ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła cię swym blaskiem<<. Gillsowie są 
namaszczonymi sługami Słowa, Bóg zaś wspaniale używa ich do prowadzenia Eksplozji 
Uzdrawiania i seminariów na całym świecie.” 

Dr Gary Greenwald: 

“Przez te kilka lat odkąd znam A.L. i Joyce Gill, nauczyłem się kochać i szanować ich za kochające 
serca i ogromną uczciwość. Mimo iż pracowali w ponad 25 krajach prowadząc Eksplozję 
Uzdrawiania oraz zakładając szkoły biblijne, w osobistym zetknięciu są tak bezpretensjonalni, 
pokorni i twardo stojący na ziemi, że natychmiast traktujesz ich jak >>rodzinę<<” 

Dr T.L. Osborn: 

“Wasza książka dostarcza świeżego oświecenia i duchowej wiedzy dla wierzących. Podaje powody, 
by wierzyć. Pomoże także czytelnikom w praktycznym zastosowaniu ich wiary.” 
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Lekcja Pierwsza  
POZNAJ SWOJEGO WROGA 

BIERZEMY UDZIAŁ W WOJNIE 

Wojna 

Jako chrześcijanie musimy być świadomi tego, że zaangażowani 
jesteśmy w wojnę. Jedna z głównych strategii szatana polega na 
uczynieniu nas ślepymi na konflikt, w którym bierzemy udział, 
czyniąc nas w ten sposób bezbronnymi wobec jego ataków. Bóg 
jednak dał nam wszelką broń, potrzebną do zwycięstwa nad wrogiem! 

Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż 
oręż, którym walczymy nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia 

warowni dla sprawy Bożej.” (2Kor 10:3-4) 

“Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego 

też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu 

świadków.” (1Tm 6:12) 

Pamiętać należy, że broń nasza nie pochodzi ze świata naturalnego, ale 
ze świata duchowego. 

Wielu autorów Nowego Testamentu używa terminu "walka", 
rozumiejąc go nie jako pojęcie symboliczne, ale raczej jako 
rzeczywiste określenie bitwy, w którą jesteśmy zaangażowani. Bitwy 
te toczą się w obszarze duchowym. 

Nasz wróg 

Podlegamy atakom naszego nieprzyjaciela (szatana) we wszystkich 
dziedzinach życia i kontaktów międzyludzkich, czyli w: 

�  Rodzinie, 

�  Finansach, 

�  Pracy Zawodowej, 

�  Życiu Intelektualnym, 

�  Sprawach Ciała (Np. Zdrowie), 

�  Domu, 

�  Relacjach Z Sąsiadami,  

�  Mieście, 

�  Narodzie, 

�  Świecie. 
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Jedną z najważniejszych rzeczy, o których trzeba wiedzieć, jest fakt, 
że nasza wojna nie jest skierowana przeciwko ludziom, ale przeciw 
szatanowi i złym duchom. Toczy się bowiem w sferze duchowej. 
Zaangażowanie się w konflikt z ludźmi prowadzi jedynie do frustracji 
i porażki. 

KTO JEST NASZYM WROGIEM? 

Jeśli wiemy już, że bierzemy udział w wojnie, powinniśmy ustalić, kto 
jest naszym wrogiem. 

Czy naszym wrogiem jest: 

�  Nasza rodzina, 

�  Ludzie, z którymi pracujemy, 

�  Nasz rząd, 

�  Nasze finanse? 

Nie!  

Naszymi wrogami są: 

�  Władcy,  

�  Zwierzchności, 

�  Siły,  

�  Moce duchowe. 

Apostoł Paweł opisuje naszego wroga w sposób bardzo obrazowy. 
Pokazuje, że nasza walka nie jest skierowana przeciw otaczającym nas 
ludziom. Mówi także, że nie walczymy z ciałem i krwią. 

“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..”(Ef 6:12) 

Diabeł 

Piotr stwierdza jasno, że naszym przeciwnikiem jest diabeł. 

“Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło 

jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć.” (1P 5:8) 

Intrygi 

Intrygi diabła są strategią wynikającą z jego planu mającego na celu 
oszukanie nas. Diabeł posługuje się nim, próbując doprowadzić do 
naszej klęski. Znając jego zamysły musimy być jednak świadomi i 
tego, że Bóg zatroszczył się o broń i zbroję, potrzebną nam do walki. 
Zbroja służy do obrony, broń zaś przeznaczona jest do zwycięskiej 
ofensywy przeciw wrogom. 
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“Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed 

zasadzkami diabelskimi.” (Ef 6:11) 

Ostrzeżenie: 

�  Bądź zaabsorbowany Jezusem. 
�  Bądź świadomy mocy. 
�  Nie daj się nigdy zastraszyć diabłu. 

Nie powinniśmy pozwolić sobie na zbytnie zaabsorbowanie diabłem i 
demonami, nie możemy też być pod wrażeniem ich intryg. Przeciwnie, 
mamy być zajęci osobą Jezusa. Jeśli nasze oczy wpatrzone będą w 
Niego, zdamy sobie sprawę z tego, kim jesteśmy w Nim. Gdy zaś 
uświadomimy sobie naszą odnowioną przez Chrystusa władzę, 
staniemy się śmielsi. Nie damy się zastraszyć diabłu i jego intrygom. 

BÓG STWORZYŁ ISTOTY ANIELSKIE 

Bóg jest wieczny 

Bóg jest wieczny. Istniał zawsze i jest Stwórcą wszechrzeczy. 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 

Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez 

Niego nic nie powstało, co powstało.” (J 1:1-3) 

“A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy 

chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i 

prawdy.” (J 1:14) 

Bóg stworzył aniołów 

Jako Syn Boży Jezus stworzył wszystko, włączając w to wszystkich 
aniołów. Zostali oni nie tylko stworzeni przez Niego, ale także 
powołani do wypełniania Jego boskiego planu. 

“Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest w niebie i na 

ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, 

czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez Niego i dla 

Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i 

wszystko na Nim jest ugruntowane.” (Kol 1:16-17) 

Aniołowie są zorganizowani 

Wymieniając trony, panowania, władze i zwierzchności Paweł mówi o 
aniołach. Używa terminów odnoszących się do ich funkcji. 

Aniołowie mają różne nazwy: 

�  Archanioł, 

�  Cherub, 
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�  Seraf, 

�  Istota żyjąca. 

Aniołowie spełniają różne funkcje: 

�  Trony, 

�  Panowania, 

�  Władze, 

�  Zwierzchności. 

BÓG STWORZYŁ LUCYFERA 

Wiedząc, że Jezus stworzył wszystko, wiemy też, że stworzył i 
Lucyfera. 

Pierwotna pozycja Lucyfera 

Lucyfer zajmował najbardziej zaszczytną pozycję. Jeden z jego 
tytułów brzmiał "gwiazda poranna". 

“O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony 

jesteś na ziemię, pogromco narodów!” (Iz 14:12) 

“...gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk 

wydali wszyscy synowie Boży.” (Job 38:7) 

Opis Lucyfera 

Zarówno prorok Ezechiel jak i prorok Izajasz pozwalają nam poznać 
wizerunek Lucyfera. 

�  To skończenie piękny,  
pełen mądrości wzór doskonałości: 

“Tak mówi Wszechmocy Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, 

pełnym mądrości i skończonego piękna.” (Ez 28:12b) 

�  Okryty klejnotami: 

“...okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i 

jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd.” (Ez 28:13a) 

�  Wspaniały głos: 

“Ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby [piszczałki] 

zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.” (Ez 28:13b) 

Bębenki [tamburyny - w wersji angielskiej] to muzyczne instrumenty 
perkusyjne. 

Piszczałki to instrumenty dęte, jak na przykład flet. 
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“Twoją pychę i brzęk twych lutni strącono do krainy umarłych.” (Iz 

114;11a) 

Jego głos brzmiał jak wspaniała orkiestra. 

�  Nienaganny: 

“Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś 
stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.” (Ez 28:15) 

Funkcja Lucyfera 

Prorok Ezechiel pisze o tym, co było pierwotną funkcją Lucyfera. 

�  Strażnik Bożego tronu: 

“Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej 

górze  Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.” (Ez 

28:14) 

Tak jak cheruby znajdowały się po obu stronach wieka Arki 
Przymierza (2M 25:18-22), tak Lucyfer przebywał najbliżej Boga w 
najbardziej uhonorowanym miejscu. Jako "gwiazda poranna" i "syn 
jutrzenki" okrywał i chronił Boży tron oraz odbijał blask Bożej 
chwały. Namaszczony był jako cherub - strażnik. Bóg powierzył mu 
miejsce wymagające największej odpowiedzialności. 

�  Prowadzący uwielbianie. 

Z opisu jego muzykalnego głosu wynika, że kierował wszystkimi 
aniołami chwalącymi i uwielbiającymi Boga oraz że strzegł Bożego 
tronu okrywając go chwałą i uwielbieniem. 

WOJNA W NIEBIE - UPADEK LUCYFERA 

Przyczyny wojny - pycha i bunt 

Zrozumienie buntu i upadku Lucyfera oraz rezultatów wojny w niebie 
pozwala nam zrozumieć znaczenie tej wojny, w którą jesteśmy 
zaangażowani teraz na ziemi. 

“Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś 
stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Twoje serce 

było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość 
skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię 
przed królami, aby się z ciebie naigrawali.” (Ez 28:15 i 17) 

Lucyfer był doskonały tak długo, jak długo nie wyniósł własnej 
piękności nad piękność Tego, który go stworzył. Pycha wstąpiła w 
jego serce. Myślał więc o swojej wspaniałości zamiast skupiać uwagę 
na wspaniałości i promienistej jasności samego Boga. 
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"Zrobię to" 

Dopóki pycha nie wstąpiła w serce Lucyfera, istniała tylko jedna wola 
- wola Boga, który rządził całym wszechświatem. 

“O, jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony 

jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w 

sercu swoim: 

- wstąpię na niebiosa, 

- wyniosę swój tron ponad gwiazdy Boże 

- i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy; 

- wstąpię na szczyty obłoków, 

- zrównam się z Najwyższym.” 

“A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Ci, 

którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy 

to jest mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami? Ziemię 
obracał w pustynię, grody burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na 

wolność?” (Iz 14:12-17) 

Aż do tej chwili we wszechświecie istniała tylko jedna wola - wola 
Boga. Podczas swojego buntu Lucyfer przeciwstawił jej swoją. Jak 
wyrażone jest to w pięciu "zrobię to" Lucyfera, jego bunt narastał aż 
do próby zastąpienia Boga na Jego tronie w niebie. 

Bitwa 

“I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze 

smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było 

już dla nich miejsca w niebie.” (Obj 12:7-8) 

�  Szatan i aniołowie zostają zrzuceni: 

“I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i 

szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni 

też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie, 

mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i 

władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci 

naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.” (Obj 

12:9-10) 

“Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i 

zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który 

bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.”(Ez 28:16) 

Rezultat wojny 

Jedna trzecia aniołów znajdowała się pod rozkazami Lucyfera i upadła 
razem z nim. Inni aniołowie, pod rozkazami Michała i Gabriela, 
pozostali wierni Bogu. 
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�  Jedna trzecia aniołów upadła: 

“A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na 

ziemię.” (Obj 12:4a) 

Lucyfer i "jego aniołowie" zostali zrzuceni na planetę Ziemię. 

“I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i 

szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni 

też zostali z nim jego aniołowie.” (Obj 12:9) 

�  Zmiana imion  

Imiona Lucyfera zostały zmienione. Ten, któremu nadano tak wzniosłe 
tytuły, jak “syn jutrzenki” czy “namaszczony cherub”, teraz otrzymuje 
nazwy: 

�  smok, 
�  wąż, 
�  diabeł, 
�  szatan. 

Aniołowie znajdujący się pod władzą Lucyfera, którzy przyłączyli się 
do jego buntu, nadal zatrzymali swą strukturę organizacyjną - trony, 
panowania, władze i zwierzchności, ale ich imiona zmieniły się, aby 
odzwierciedlać ich upadłą naturę. Zostali więc nazwani demonami, 
diabłami, złymi duchami. 

�  Zmiana natury 

Cała natura Szatana zmieniła się. Przedtem był: 
�  “gwiazdą poranną”, 
�  “synem jutrzenki”, 
�  tym, który kierował chwałą i uwielbieniem, 
�  tym, który strzegł i chronił tron Boga. 
 
Teraz stał się: 
�  zepsuty, 
�  upokorzony, 
�  zrzucony z nieba. 
 
Stracił: 
�  swoją wspaniałość, 
�  swoją wysoką pozycję w Królestwie Bożym. 
 
Jego natura stała się: 
�  ciemna, 
�  wstrętna, 
�  zła, 
�  pełna nienawiści. 
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Wszystko to było rezultatem grzechu pychy i buntu. 

PYTANIA 

1. Opisz pierwotne funkcje i pierwotną pozycję Lucyfera. 

 

 

2. Opisz jego bunt, upadek i wojnę, którą one spowodowały. 

 

 

3. Kto jest dzisiaj prawdziwym wrogiem wierzących? 
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Lekcja Druga  

WłADZA NA ZIEMI 

ZIEMIA  

Bóg - Stwórca 

W Pierwszej Księdze Mojżeszowej powiedziano, że Bóg stworzył 
ziemię. 

“Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.” (1M 1:1) 

�  Aby była zamieszkana 

Według słów proroka Izajasza ziemia nie została stworzona po to, aby 
była pusta. Tak została ukształtowana, aby istniało na niej życie. 

“Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios - On jest Bogiem - który stworzył 

ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, 

lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.” (Iz 

45:18) 

�  Stała się pustkowiem 

1 M 1:2 opisuje jednak ziemię jako chaos, pustkowie i ciemność. Nie 
jest to opis miejsca gotowego do zamieszkania. Hebrajskie słowo, 
które w polskim tłumaczeniu brzmi "była", mogłoby być równie 
dobrze przetłumaczone jako "stała się". 

“A ziemia była (stała się) pustkowiem i chaosem; ciemność była nad 

otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.” (1M 1:2) 

W proroctwie Jeremiasza znajdujemy to samo hebrajskie słowo i jego 
tłumaczenie. 

“Spojrzałem na ziemię - a oto [była (stała się)] pustka i próżnia, ku 

niebu - a nie było na nim jego światła. Spojrzałem na góry - a oto 

trzęsły się, na wszystkie pagórki a one się chwiały. Spojrzałem - a oto 

nie było człowieka, a wszystkie ptaki niebieskie odleciały.” (Jr 4:23-

25) 

�  Stała się ciemna i pusta 

Jeremiasz wyjaśnia, że sąd Boży uczynił doskonałą ziemię pustą i 
ciemną. 

“Spojrzałem na ziemię - a oto [była (stała się)] pustka i próżnia, ku 

niebu - a nie było na nim jego światła.” (Jr 4:23) 

Jeremiasz kontynuuje opis sądu Bożego nad ziemią. 
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“Spojrzałem - a oto pole urodzajne stało się pustynią, a wszystkie jego 

miasta zburzone przed Panem przez żar jego gniewu. Gdyż tak mówi 

Pan: Cały kraj stanie się pustynią, jednakże całkiem go nie zniszczę.” 

(Jr 4:26-27) 

�  Szatan zrzucony na ziemię 

Możliwe, że szatan został zrzucony na ziemię w momencie, który 
zawiera się pomiędzy 1 a 2 wersetem pierwszego rozdziału Pierwszej 
Księgi Mojżeszowej, czyli w tzw. “przerwie” (patrz: UWAGA na 
końcu podrozdziału). 

Spróbuj wyobrazić sobie Lucyfera, gdy został zrzucony na ziemię. 
Przedtem zajmował jedną z najwyższych pozycji w niebie. Jego 
piękność nie dawała się opisać. Był odbiciem Bożej chwały. W swoim 
buncie zapragnął jednak jeszcze więcej. Chciał rządzić w niebie. 

Rozpoczęła się bitwa. Szatan i aniołowie, którzy stanęli po jego 
stronie, zostali strąceni na ziemię. Potem, gdzie tylko Lucyfer spojrzał, 
wszystko przypominało mu Stwórcę - Boga, którego teraz tak bardzo 
nienawidził. Wszystko przypominało mu to, co stracił przez swój 
bunt. 

Być może szatan jako ten, który przychodzi, aby "kraść, zabijać i 
niszczyć", w swojej ślepej nienawiści i gniewie rzeczywiście zniszczył 
ziemię. Jedyna rzecz, jaka jeszcze mu pozostała, aby mógł nad nią 
panować, stała się pustkowiem i chaosem, istniejącym w całkowitych 
ciemnościach. 

Lucyfer pragnął panować nad całym wszechświatem. Teraz pozostała 
mu tylko jedna mała, ciemna i pusta planeta. 

Ziemia odnowiona przez Boga 

W 1M 1:2 czytamy, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. 
Werset 3 stwierdza, iż Bóg powiedział: "Niech stanie się światłość". 
Szatan znał ten głos! 

Słyszał go w przeszłości. Wyobraź sobie, w jak wielką wpadł panikę, 
gdy usłyszał głos Boga. Nawet tutaj na ziemi nie mógł ukryć się przed 
Nim. Nawet tutaj Bóg nie zamierzał pozostawić go samemu sobie. 

Jak przerażony musiał być szatan obserwując Boga, który w ciągu 
następnych pięciu dni przywrócił ziemi jej pierwotną piękność. 

"I rzekł Bóg" 

Ziemia stworzona została ponownie przez wypowiadane słowa. 
Należy zrozumieć, że Bóg swoim słowem ponownie powoływał do 
istnienia wszystko to, co zostało zniszczone. 
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“I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość, I stała się światłość.” (1M 

1:3) 

“Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech 

oddzieli wody od wód." ( w. 6) 

“Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce 

i niech się ukaże suchy ląd! I tak się stało.” (w. 9) 

“Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą 
nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego 

owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało.” (w. 11) 

“Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby 

oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat!" 

( w. 14) 

“Potem rzekł Bóg: Niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a 

ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios!" (w. 20) 

“Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej: 

bydło płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało.” ( 

w. 24) 

“Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do 

nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem, niebios, i nad 

bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po 

ziemi." (w. 26) 

“Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie 

na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: 

niech będzie dla was pokarmem!" (w. 29) 

Reakcja szatana 

Wszystko, co poprzednio było doskonałe, co zostało następnie 
zniszczone na ziemi, Bóg ponownie uczynił doskonałym. Jaki był 
Boży plan? Dlaczego Bóg interesował się tą planetą? 

Wyobraź sobie szatana wykrzykującego do swoich demonów: 
"Dlaczego Bóg nie może zostawić nas w spokoju? Rządzi całym 
wszechświatem, my zaś mamy tylko tę małą planetę!" 

Panika i nienawiść musiały ogarniać go przez wszystkie pięć dni, w 
czasie których słyszał głos Boży. Bóg przemówił i ziemi przywrócona 
została jej pierwotna piękność. Intensywność nienawiści szatana 
wobec Boga musiała wzrastać każdego dnia. 

Uwaga: Bibliści nie są zgodni co do kolejności wydarzeń związanych 
z upadkiem szatana i stworzeniem człowieka. Materiał tej lekcji 
oparty jest na "teorii przerwy", która głosi, że istnieje "przerwa" w 
czasie między pierwszym a drugim wersetem pierwszego rozdziału 
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Pierwszej Księgi Mojżeszowej. Teoria ta głosi również, że szatan 
został zrzucony na ziemię po swoim buncie i w rezultacie ziemia stała 
się chaosem, pustkowiem i ciemnością, jak opisuje to werset 2. 

Inni nauczają, że bunt i upadek szatana miał miejsce po stworzeniu 
człowieka. Bibliści nie są również zgodni co do czasu strącenia go na 
ziemię. 

Zrozumienie kolejności zdarzeń opisanych w tej lekcji nie jest tak 
ważne, jak zrozumienie, że człowiek, stworzony na obraz Boży, 
otrzymał całkowitą władzę i panowanie na ziemi. Trzeba również 
zrozumieć, że to właśnie jest powodem, dla którego szatan tak bardzo 
nienawidzi rodzaju ludzkiego. 

WŁADZA DANA LUDZKOŚCI 

Stworzeni na obraz Boży 

Po odnowieniu ziemi Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój 
obraz. Dał im wówczas władzę nad wszystkim, co żyje na ziemi. 

�  "Niech panują": 

“Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do 

nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad 

bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. 

I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. 

Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.” (1M 1:26-27) 

Wiersz 26 mówi nam, że ludzkość stworzona została na obraz Boży. 
To samo powiedziane jest ponownie w 9 rozdziale i 6 wierszu tej 
samej księgi. 

“Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie 

przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.” (1M 9:6) 

Wiedza, że stworzeni jesteśmy na Boży obraz, istotna jest do 
zrozumienia tego tematu, gdyż obraz ów jest jednym z elementów 
posiadanej przez nas władzy. 

“I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. 

Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.” (1M 1:27) 

Otrzymali Boże życie 

Bóg swoimi rękami uformował ciało człowieka z prochu ziemi i 
tchnął w nie życie. Jednocześnie tchnął w rodzaj ludzki swoją własną 
naturę. 

Dał nam swoje życie. Życie Boga jest w nas! 
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“Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza 

jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.” (1M 2:7) 

Władza nad szatanem 

Po wojnie w niebie szatan zrzucony został na ziemię. Czy możesz 
wyobrazić sobie przerażenie, z jakim obserwował Boga stwarzającego 
człowieka, poprzez pobudzenie go do życia swoim tchnieniem oraz 
obdarzającego go władzą i panowaniem nad wszystkim, co żyje na 
ziemi? 

Szatan mieszkał na ziemi, tak więc władza dana człowiekowi 
obejmowała również panowanie nad nim i wszystkimi jego 
naśladowcami. 

Władza dana obojgu 

Bóg stworzył Ewę i oboje z Adamem otrzymali władzę i panowanie 
nad wszystkimi rzeczami na ziemi. 

W 2 rozdziale Pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy historię 
stworzenia Ewy: 

“Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem 

wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które 

wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do 

człowieka. Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich 

i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatka, gdyż z męża 

została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy 

się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem.” (1M 2:21-24) 

�  Nie tylko Adam. 

Już w pierwszej wzmiance o ludzkości Bóg powiedział: "Niech 

panują". Nie powiedział: "Niech panuje". 

“Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do 

nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad 

bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. 

I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. 

Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł 

do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, 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.”(1M 1:26-28) 

Mężczyzna nie powinien panować nad kobietą ani kobieta nad 
mężczyzną, ale jako jedno ciało mają wspólnie panować and ziemią i 
władać nią. 
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Razem otrzymali władzę nad: 

�  rybami w morzach, 
�  ptakami w powietrzu, 
�  zwierzętami, 
�  całą ziemią, 
�  wszystkimi stworzeniami ziemskimi. 

�  Nie nad innymi ludźmi. 

Człowiek nie miał posiadać władzy nad innymi ludźmi. Otrzymał 
władzę nad wszystkimi Bożymi stworzeniami, także nad szatanem i 
wszystkimi demonami. 

Bóg miał więc całkowitą władzę i panowanie nad całym wszechświatem z wyjątkiem 
ziemi. Tutaj oddał swą władzę tym nowym, podobnym do Boga stworzeniom, 
zwanym mężczyzną i kobietą. 

ADAM - POSIADAJĄCY WŁADZĘ I PANOWANIE 

Obdarzenie człowieka wolną wolą 

Bóg dał Adamowi wolną wolę. Adam miał możliwość wyboru między 
posłuszeństwem a nieposłuszeństwem Bogu. Człowiek posiadał odtąd 
prawo do wolnego wyboru. 

Wolna wola człowieka miała być sprawdzona w ogrodzie Eden - był 
to wybór pomiędzy posłuszeństwem a nieposłuszeństwem, między 
zjedzeniem lub nie owocu z drzewa poznania dobra i zła. 

Ludzkość cały czas ma wolną wolę. 

“I dał Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu 

możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo 

gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.” (1M 2:16-17) 

SZATAN NIENAWIDZI LUDZKOŚCI 

Szatan nienawidził Adama i Ewy, ponieważ stworzeni byli na obraz 
Boży. W momencie stworzenia otrzymali wszystko to, co szatan 
próbował zdobyć siłą: 
�  wyglądali jaki Bóg, 
�  rozmawiali jak Bóg, 
�  działali jak Bóg. 

Otrzymali panowanie nad wszystkimi rzeczami na ziemi włącznie z 
szatanem, włącznie ze wszystkim nad czym panował, włącznie z 
całym "jego" królestwem. 

Wielki strach szatana 

Szatan zna naszą władzę. Wie o tym, co Bóg powiedział i co zrobił. 
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To dla niego niezmiernie ważne, żebyśmy nie znali naszej władzy - 
abyśmy nie odkryli jej i nie zaczęli zgodnie z nią postępować. Szatan 
ma powód, by obawiać się mężczyzn i kobiet, którzy działają 
używając danej im przez Boga władzy. 

"Zrobię to" szatana 

Pamiętaj o pięciu "zrobię to" szatana zapisanych przez Izajasza. 

“A przecież to ty mawiałeś w sercu swoim: wstąpię na niebiosa, swój 

tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na 

najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z 

Najwyższym.” 

“A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.” 

(Iz 14:13-15) 

Wszystko dano człowiekowi 

Wszystko, co szatan chciał osiągnąć swoim buntem, Bóg dał 
człowiekowi! Szatan powiedział: 

�  "Wstąpię na niebiosa" 

Ludzie stworzeni zostali, aby mieć społeczność z Bogiem. Zostaliśmy 
stworzeni, aby być w bliskiej relacji z Bogiem wszechświata. 
Zostaliśmy stworzeni, aby wraz z Nim rzą-dzić.  

“Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym 

zmartwychwstaniu; nad nimi  śmierć nie ma mocy, lecz będą 
kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą  przez tysiąc lat.” 

(Obj 20:6) 

�  "Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże" 

Gwiazdy Boże to zwrot odnoszący się do aniołów. Szatan pragnął być 
ważniejszy od  aniołów. 

Apostoł Paweł napisał, że pewnego dnia będziemy sądzić aniołów. 

“Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić 
będziecie, to czyż  jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? 

Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe 

sprawy życiowe?” (1Kor 6:2-3) 

�  "Zasiądę na górze narad, na najdalszej północy" 

Jesteśmy obywatelami niebiańskiego Królestwa. 

“[...] i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach 

niebieskich w  Chrystusie Jezusie.” (Ef 2:6) 

�  "Wstąpię na szczyty obłoków" 
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Dostąpimy zaszczytu spotkania z Jezusem wysoko w chmurach. 

“Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej 

zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w 

Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi 

porwani będziemy w obłokach w powietrze, na  spotkanie Pana; i 

tak zawsze z Panem będziemy.” (1Ts 4:16-17) 

�  "Zrównam się z Najwyższym" 

Człowiek został stworzony na obraz Boży. Jesteśmy jak Bóg! 

Czy zastanawiasz się, dlaczego szatan nienawidzi ludzi? 

Zostaliśmy stworzeni, aby: 

�  wyglądać jak Bóg, 
�  mówić jak Bóg, 
�  działać jak Bóg, 
�  rządzić wspólnie z Bogiem! 

Jak upokarzające musiało być dla szatana to, że otrzymaliśmy 
wszystko, co on próbował uzyskać przez swój bunt. 

PYTANIA 

1. Wyjaśnij własnymi słowami pochodzenie ziemi, upadek szatana i rezultaty sądu nad ziemią. 

 

 

2. Opisz, jak Bóg użył swojej władzy, gdy ponownie stwarzał ziemię. 

 

 

3. Wyjaśnij, dlaczego szatan cię nienawidzi? Co zrobiłeś, aby spowodować jego nienawiść? 
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Lekcja Trzecia  

SZATAŃSKI PLAN ZWIEDZENIA 
Szatan widział, że Adam i Ewa, a także cała ludzkość, otrzymali to 
samo życie i tę samą naturę, jaką posiadał Bóg. Szatan musiał być 
przerażony faktem, że ludzkość posiadała teraz władzę nad wszystkim 
na ziemi. 

Człowiek wyglądał jak Bóg, zachowywał się jak Bóg. Dlatego szatan 
całą nienawiść, jaką żywił do Boga, skierował przeciwko 
człowiekowi. Nie mógł pozwolić, aby człowiekowi powiodło się, 
wymyślił więc swój własny plan. 

PLAN SZATANA 

Zwiedzenie 

Szatan zwiódł aniołów w niebie i w rezultacie jedna trzecia z nich 
przyłączyła się do jego buntu. Był więc doświadczony w używaniu 
podstępów. 

Bóg dał ludziom wolną wolę - mogli wybrać, czy będą, czy też nie 
posłuszni Bogu. Wraz z wolnością wyboru Bóg ogłosił również karę 
za nieposłuszeństwo. 

”...ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko 

zjesz z niego, na pewno umrzesz.” (1M 2:17) 

�  Szatan zamaskował się i  
poddawał w wątpliwość słowo Boga. 

Szatan postanowił ukryć się pod przebraniem węża, aby nie 
zauważony mógł dostać się do ogrodu. Ponieważ nie miał prawa 
przebywać w ogrodzie, Adam usunąłby go, gdyby przyszedł tam 
jawnie, bez przebrania. 

“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?” (1M 3:1) 

"Chytry" oznacza przebiegły, sprytny 

Szatan ukrywał się pod postacią węża, gdy rozmawiał z Ewą. Demony 
dzisiaj także posiadają ciała. Stanowią one kamuflaż dla zła, które 
chcą wyrządzić. 
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�  Cytował Boga. 

Zauważ, że szatan przewrotnie cytował słowa Boże, aby dokonać 
zwiedzenia. 

“A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew 

ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: 

Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.” 

(1M 3:2-3) 

Ewa dodała słowo "dotykać" do tego, co powiedział Bóg. 

�  Kłamstwo Szatana. 

“Na pewno nie umrzecie.” (1M 3:4b) 

Szatan powiedział Ewie: "Na pewno nie umrzecie", mając na myśli: 
"Pozwól, że wyjaśnię, co Bóg miał na myśli, Ewo." 

�  Będziecie jak Bóg. 

“Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i 

będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.” (1M 3:5) 

Szatan powiedział Ewie i Adamowi: "Wasze oczy otworzą się i 
będziecie jak Bóg!" Oni przecież byli już jak Bóg, a jednak szatan 
oszukał ich i sprawił, że zapragnęli czegoś więcej. 

ADAM I EWA ZGRZESZYLI 

Zgrzeszyli oboje 

Jesteśmy przeświadczeni, że Ewa była sama, gdy szatan w postaci 
węża przyszedł do niej. Nie to mówi jednak Pismo. Mojżesz pisze: 
"Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł." 

Oboje przestali postępować zgodnie z Bożym Słowem, ulegli swym 
naturalnym zmysłom, posłuchali szatana i zjedli owoc. 

“A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do zjedzenia i 

że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, 

zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i 
on też jadł.” (1M 3:6) 

Gdy Adam i Ewa stali się nieposłuszni Bogu i zjedli owoc, utracili 
boskie atrybuty. Przedtem odziani byli we wspaniałe światło - naturę 
Boga - teraz byli nadzy. 

Używając drzewa poznania dobra i zła szatan zwiódł Adama i Ewę, 
oszukał ich i pokonał. 

Także dzisiaj jego taktyka jest taka sama. 
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Pokonani przez szatana, ukarani przez Boga 

�  Pokonani i nadzy. 

Szatan oszukał ich i w konsekwencji ludzie zaczęli wstydzić się swej 
nagości oraz utracili władzę i panowanie nad ziemią. 

“Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli 

więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.” (1M 3: 7) 

�  Ukrywający się z przerażenia. 

Szatan pokonał Adama i Ewę. Teraz dawni władcy ziemi ukryli się, 
przyczajeni za krzakami. 

“A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, 
gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się.” (1M 3:10) 

�  Ciągle jeszcze na Boży obraz. 

Należy pamiętać, że nawet po tym, jak Adam i Ewa zgrzeszyli, nadal 
byli podobni Bogu. Nie mieli już jednak w sobie Bożego życia. 
Duchowo byli martwi. 

“I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: 

Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię. A bojaźń i lęk 

przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie 

ptactwo niebios i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w 

ręce wasze.”(1M 9:1-2) 

“Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie 

przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.” ( w.6) 

Człowiek nadal miał za zadanie: 

�  być płodnym, 
�  rozradzać się, 
�  napełniać ziemię, 
�  ujarzmiać ją, 
�  mieć władzę i panowanie nad nią. 

Teraz wszystko to będzie wykonywane z bólem, w pocie czoła; 
wszystkie żywe zwierzęta będą zaś żyły w lęku przed ludźmi. 

Podsumowanie 

Bóg stworzył Adama i Ewę, aby rządzili ziemią. Kiedy jednak 
człowiek stał się nieposłuszny, przeciwstawił się Jego woli i stał się 
duchowo martwy (stracił społeczność z Bogiem). Został wówczas 
pozbawiony danej przez Boga władzy i panowania. 
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PO UPADKU CZŁOWIEKA 

Spadły przekleństwa 

�  Na węża. 

Ponieważ wąż pozwolił szatanowi użyć swojego ciała, przekleństwo 
rzucone zostało na wszystkie węże. 

“Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród 

wszelkiego bydła i dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch 

będziesz jadł po wszystkie dni życia twego!” (1M 3:14) 

�  Na kobietę. 

Przekleństwo rzucone na kobietę składało się z dwóch części: miała w 
bólach rodzić dzieci i miał nad nią panować mężczyzna. 

“Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w 

bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię 
będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.” (1M 3:16) 

Kiedy kobieta przyjmuje Jezusa jako osobistego Zbawiciela, 
odzyskuje pozycję, którą otrzymała w chwili stworzenia.  

“Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas 

przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, kto zawisł na 

drzewie.” (Gl 3:13) 

�  Na mężczyznę. 

Przekleństwo rzucone na mężczyznę zapowiadało, że będzie on w 
bólu i mozole uprawiał ziemię, aby zdobyć pożywienie. 

Bożą wolą było, aby ludzkość posiadała  

władzę i panowanie nad ziemią. 

Wolą szatana było, aby ludzkość  

zbuntowała się przeciwko Bogu. 

Człowiek wybrał wolę szatana. 

Szatan okradł człowieka z tytułów: 

boga tego świata – władcy tego świata –  

k sięcia tego świata. 

W jaki sposób szatan tego dokonał ?  

Przez zwiedzenie. 
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“A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z 

drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, 

przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się 
będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!”(1M 3:17) 

�  Na ziemię. 

Ziemia również została przeklęta. 

“Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym W 

pocie twego czoła będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której 

zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.” (1M 3:18-

19) 

�  Na Szatana. 

W tym samym czasie, gdy szatan odniósł swoje wielkie zwycięstwo 
nad ludzkością, Bóg wypowiedział przekleństwo spadające na niego. 

“I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim 

potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w 

piętę.” (1M 3:15) 

Bóg przemówił do szatana i zapowiedział mu, że potomek kobiety 
zwycięży go. 

Obietnica odkupienia! 

Przekleństwo rzucone na szatana było również pierwszą obietnicą 
przyjścia Mesjasza. Słowo "potomek" stanowi proroctwo dotyczące 
Jezusa, który urodził się z kobiety. Szatan zostanie pokonany przez 
Jezusa. 

Symbole przyszłości 

W historii upadku znajduje się kilka typów, symboli dotyczących 
przyszłości. 

�  Liść figowy. 

Liście figowe użyte przez Adama i Ewę jako okrycie, są symbolami 
ludzkich prób ukrycia grzechu. Symbolizują religie stworzone przez 
ludzi. 

�  Zabite zwierzęta. 

Pierwsze przelanie krwi dokonane zostało przez Boga dla Adama i 
Ewy. Stanowiło ono znak, zapowiedź ofiary Jezusa, który będzie 
zabity jako zadośćuczynienie za grzechy całego świata. 
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Boży plan 

Nawet w najciemniejszym momencie historii rasy ludzkiej Bóg miał 
plan zbawienia ludzkości. Jezus Chrystus, Syn Boży, z własnej woli 
miał oddać swoje życie za nas i przez swoją śmierć spowodować 
porażkę szatana. W ten sposób człowiek znowu miał otrzymać 
utraconą przez siebie władzę, aby wszystko było zgodne z pierwotną 
Bożą wolą. 

SZATAN PANUJE 

Podstęp szatana  

Szatan nigdy nie przestał nienawidzić, a także i obawiać się ludzkości, 
która została stworzona na obraz Boży. Jego plan oszustwa nigdy się 
nie skończył. Przez ten plan przywódcy duchowi przez wieki okradani 
są ze swojej mocy. Stają się "ślepymi przewodnikami ślepych". 

Szatański podział zadań 

Szatan zorganizował swoje siły do walki i dlatego władcy ciemności 
chcą zniewolić każdy naród, każdego mężczyznę, każdą kobietę i 
każde dziecko. Ich obsesją jest destrukcja. 

Bóg dał ludziom prawo, by mogli otrzymać przebaczenie grzechów i 
pozostawać we wspólnocie z Nim, ale przez 4000 lat szatan panował 
nad ziemią z powodu nieposłuszeństwa ludzkości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludzie, których stworzył Bóg, aby panowali  

nad tą planetą, stali się: 

ślepi i żebrzący przy drogach, 

zniewoleni przez choroby, 

opętani przez legiony demonów. 
 

Twarze i ciała stworzone na podobieństwo Boże 

były zaatakowane przez trąd. 

 

Przywódcy religijni byli zaślepieni przez  

oszustwa i tradycję. 
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Pytania 
1. Wyjaśnij dlaczego szatan tak gwałtownie znienawidził ludzi. 

 

 

2. Opisz rezultaty grzechu i upadku człowieka. 

 

 

3. Co było Bożą obietnicą odkupienia, objawioną w 1M 3:15? 
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Lekcja Czwarta  

WTEDY PRZYSZEDŁ JEZUS - PLAN BOŻY 

PIERWSZY ADAM - OSTATNI ADAM 

Bóg posłał swojego Syna 

Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg obiecał posłać swojego Syna jako 
"nasienie kobiety", aby unicestwił szatana. (1M 3:15) Paweł mówi o 
tym wydarzeniu i wiąże je z pierwszą obietnicą przyjścia Odkupiciela. 

“Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, aby 

wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia 

dostąpili.” (Gl 4:4-5) 

Relacja człowieka z Bogiem i jego władza miały być odnowione przez 
zastępczą ofiarę, jaką złożył Jezus, gdy zmarł na krzyżu. 

Odkupiony od grzechu, kary i rezultatów przekleństwa, człowiek mógł 
narodzić się na nowo w Bożej rodzinie. Mógł stać się nowym 
stworzeniem. Mógł jeszcze raz otrzymać Bożego Ducha. 

Adam przyniósł grzech 

Grzech zaistniał na tym świecie z powodu nieposłuszeństwa Adama. 

“Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez 

grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy 

zgrzeszyli.” (Rz 5:12) 

Jezus przyniósł 

�  Sprawiedliwość. 

Przez całkowite posłuszeństwo jednego człowieka - Chrystusa - wielu 
mogło stać się spra- wiedliwymi. 

“Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się 
grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo Jednego wielu dostąpi 

usprawiedliwienia.” (Rz 5:19) 

�  Dobrą wieść. 

Gdy po swoim upadku Adam i Ewa dowiedzieli się, że Bóg 
nadchodzi, ukryli się ze strachu za krzakami. Gdy zaś nadchodził 
Jezus, Syn Boży, aniołowie powiedzieli: "Nie bójcie się! To dobra 
wiadomość dla was." 
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“I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się 
wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.” 

(Łk 2:10-11) 

�  Pokój dla ludzi. 

Gdy anioł zaczął wygłaszać poselstwo pasterzom na wzgórzu 
betlejemskim tej nocy, to radość w niebie była tak ogromna, że świat 
duchowy przeniknął do świata naturalnego. 

“I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących 

Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Boga, a na ziemi pokój 

ludziom, w których ma upodobanie.” (Łk 2:13-14) 

Co za wspaniała obietnica została dana właśnie wtedy, gdy Chrystus 
się narodził. "Pokój ludziom, w których ma upodobanie." 

 

 

 

 

 

 

 

JEZUS DZIAŁAŁ NA TEJ ZIEMI JAKO CZŁOWIEK 

Czy będąc na ziemi Jezus działał z mocą i z pełną władzą jako Bóg, 
czy jako człowiek, który został wyposażony przez Ducha Świętego? 

Jezus - ostatni Adam 

Paweł wspominał o Jezusie jako o "ostatnim Adamie". 

“Tak też napisano: pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, 
ostatni Adam stał się duchem ożywiającym.” (1Kor 15:45) 

Jako “ostatni Adam” Jezus chodził po ziemi i służył w mocy właśnie 
tak, jak stworzony przez Niego pierwszy Adam miał to czynić. 

Zrozumienie tego jest bardzo ważne, ponieważ jedynie wypełniając 
prawo ostatni Adam mógł przynieść nam wolność od prawa. Tylko 
będąc ludzką istotą mógł stać się naszym Zbawicielem. Koniecznym 
było, aby pokonał szatana jako człowiek dla odzyskania władzy i 
panowania, którego szatan podstępnie pozbawił pierwszego Adama. 

Nie ma słów, aby opisać radość  

odczuwaną przez cały wszechświat. 

 Aniołowie byli tak poruszeni, że ich pieśni  

chwały przeniknęły do świata pasterzy. 

Nawet gwiazdy ogłaszały Jego narodziny. 
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Ponieważ Jezus był jedynym doskonałym człowiekiem od czasów 
Adama, posiadał taką samą władzę jak on. Gdy Duch Święty zstąpił na 
Niego, miał w sobie również moc Bożą. 

Chrzest Jezusa 

�  Duch zstąpił na Niego. 

Jan Chrzciciel widział Ducha Bożego zstępującego na Jezusa. 
Wydarzenie to było tak ważne, że zapisane zostało we wszystkich 
czterech Ewangeliach (Mk 1:10; Łk 3:22; J 11:32). 

“A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły 

się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i 

spoczął na nim.” (Mt 3:16) 

�  Czynione cuda. 

Jezus nie uczynił żadnego cudu przez pierwsze trzydzieści lat życia, 
ale kiedy miał zacząć swą publiczną służbę, Duch Święty zstąpił na 
niego. Wówczas w mocy Ducha Świętego rozpoczął się czas cudów 
Jezusa. Władza Boga działająca z Duchem Świętym to podwójna siła 
zwycięstwa. 

Jezus zrezygnował z praw, które miał jako Bóg 

a) Jezus pozbawił się wszelkich praw. 

Apostoł Paweł daje nam ważny wgląd w usposobienie Chrystusa 
przychodzącego na ziemię. Paweł pisze, że Jezus wyzbył się 
wszystkich swoich atrybutów, które miał jako Bóg.  

“Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w 

Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej nie upierał się 
zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego 

siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się 
z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do 

śmierci, i to do śmierci krzyżowej.” (Flp 2:5-8) 

Jezus zgodził się by: 

�  wyprzeć się samego siebie, 
�  przyjąć postać sługi, 
�  stać się podobnym do ludzi, 
�  uniżyć samego siebie, 
�  być posłusznym do aż śmierci. 

Jezus miał Bożą naturę, był równy Bogu, mimo tego pozbawił się 
wszelkich praw, które posiadał jako Bóg, aby działać na ziemi jako 
człowiek. Przyjął postać sługi, jak również podobieństwo i wygląd 
człowieka. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. 



 

~ 31 ~ 

Przyszedł na tę ziemię jako człowiek i jego moc na tej ziemi 
pochodziła od Ducha Świętego. 

Dlaczego jest to tak ważne? 

Adam, pierwszy człowiek, sprzeciwił się Bogu i oddał swoją władzę 
szatanowi. Jezus, “ostatni Adam”, wszystko czynił jako człowiek 
napełniony mocą Ducha Bożego. Był doskonałym człowiekiem 
działającym na ziemi w taki sposób, do jakiego stworzony został 
Adam.  

Jako Syn Człowieczy 

Władza, z jaką Jezus działał na ziemi, była władzą Syna 
Człowieczego. W poniższym fragmencie Jezus dokonuje 
interesującego wyboru słów - "Syn Boży" - "Syn Człowieczy": 

“Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już 
nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, co usłyszą, żyć 
będą. 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.” (J 5:25-27) 

Umarli usłyszą głos Syna Bożego. Poza ziemią Jezus działa w ramach 
Trójjedynego Boga. 

Na ziemi Jezus działał z mocą, jako Syn Człowieczy. Człowiek został 
stworzony, aby działać z mocą i w pełni władzy. Jezus ją posiadał, 
ponieważ był Synem Człowieczym, ostatnim Adamem, nie zaś 
dlatego, że był Synem Bożym. 

Jeśli Jezus tak postępował, my również możemy tak czynić! 

Jezus czynił jedynie to, co było przeznaczeniem człowieka na ziemi. 
Działał w mocy Ducha Świętego, nie zaś w mocy Syna Bożego! 

To bardzo ważne dla nas. Jeśli Jezus działał na tej ziemi jako 
człowiek, zatem i my możemy czynić to, co On czynił. Mamy tę samą 
moc, władzę i prawo, aby czynić to wszystko, co czynił Jezus, gdy był 
tutaj na ziemi jako człowiek. 

STAWIŁ CZOŁA POKUSOM JAKO CZŁOWIEK 

Kuszony jak my 

Bóg dał Adamowi i Ewie wolną wolę, możliwość wyboru. Jezus miał 
tę samą wolność wyboru. Aby być ostatnim Adamem w stopniu 
doskonałym, musiał być także poddany pokusom. 

Adam i Ewa kuszeni byli w trzech dziedzinach życia: 
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�  Ciała - Ewa zobaczyła owoc i dowiedziała się, że był dobry do  
zjedzenia. 

�  Duszy - szatan obiecał jej mądrość, rozróżnianie dobra i zła. 

�  Ducha - w końcu obiecał, że będzie taka jak Bóg. 

Jezus również kuszony był w tych trzech dziedzinach. 

Pierwsza pokusa - ciało 

Jezus przebywał 40 dni na pustyni. W owym czasie Jego fizycznej 
słabości szatan próbował kusić Go, aby użył swojej mocy Syna 
Bożego w celu zaspokojenia potrzeb swego ludzkiego ciała. Jezus 
jednakże przychodząc na ziemię wyzbył się swych Bożych atrybutów, 
i działał jako Syn Człowieczy. 

�  Uczyń cud, jesteś głodny. 

“Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A 

gdy pościł 40 dni i 40 nocy wówczas łaknął. I przystąpił do niego 

kusiciel i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te 

kamienie stały się chlebem.” (Mt 4:1-3) 

Szatan chciał, aby Jezus posłużył się z powrotem prawami, które miał 
jako Bóg. 

Gdyby Jezus przemienił kamienie w chleb, nie działałby już jako 
człowiek. Użyłby swoich boskich atrybutów. Gdyby postąpił w ten 
sposób, szatan pokonałby zarówno pierwszego jak i “ostatniego 
Adama”. 

�  Jezus odpowiada. 

Jezus odpowiada szatanowi cytując Słowo Boże: 

“A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje 

człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy 

wziął Go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni.” 

(Mt 4:4-5) 

Zauważ, że Jezus identyfikuje się z człowiekiem. 

Druga pokusa - dusza 

Druga pokusa dotyczyła obszaru duszy. Szatan kusił Jezusa, aby 
sprzeciwił się woli Bożej dla swojego życia i postąpił zgodnie ze 
swoimi emocjami. 
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�  Uczyń cud, jesteś Bogiem. 

“I rzekł mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano 

bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień 
nogi swojej.” (Mt 4:6) 

To kontynuacja tego samego podstawowego kuszenia: Jeśli jesteś 
Synem Bożym... Szatan wiedział, że Jezus jest Synem Bożym. 
Niemniej życie Jezusa na ziemi miało przebiegać jako życie Syna 
Człowieczego, “ostatniego Adama”. 

�  Jezus odpowiada. 

Jezus pokonał szatana przez dokładne wypowiedzenie Słowa Bożego. 
Jezus wiedział, że jest Panem, szatan wiedział to również. 

“Jezus rzekł mu: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, 

Boga swego.” (Mt 4:7) 

Trzecia pokusa - duch 

Szatan oferuje Jezusowi wszystkie królestwa tego świata. Czyż nie to 
było powodem przyjścia Jezusa na ziemię? Czy nie był tutaj po to, by 
odebrać ziemię szatanowi? 

�  Podzielmy się władzą. 

“Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoka górę i pokazał mu 

wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu:: to wszystko 

oddam tobie, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.” (Mt 4:8-9) 

Szatan rzeczywiście miał prawo zaoferować Jezusowi te królestwa. 
Zwodząc Adama i okradając go z władzy, stał się władcą tej ziemi. 

Jezus nie był zainteresowany odzyskaniem ziemi od szatana w żaden 
sposób, który byłby aktem nieposłuszeństwa wobec Ojca. 

�  Jezus odpowiada. 

Jezus nie wdaje się w debatę z szatanem. Nie dyskutuje z nim, kto 
rządzi tym światem. Jezus mówi mu, aby odszedł. Jeszcze raz 
wypowiada Słowo Boże: 

“Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: 

Panu, Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i tylko jemu służyć 
będziesz.” (Mt 4:10) 

Podsumowanie 

Gdyby Jezus zachował się jak "Syn Boży", gdy szatan kusił go, 
straciłby prawa, które miał jako "Syn Człowieczy". Nie mógłby już 
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dłużej być "doskonałym zastępstwem", aby doprowadzić do 
odkupienia ludzkości. 

Szatan zaoferował Jezusowi właśnie to, co Jezus przyszedł odebrać -
prawo rządzenia tą ziemią. Tak łatwo byłoby pójść drogą szatana - 
żadnej śmierci na krzyżu. Jezus wiedział jednak, że bez przelania jego 
krwi nie byłoby przebaczenia grzechów. 

Nawet później, gdy umierał na krzyżu, szatan szydził z Niego tymi 
samymi słowami. 

“Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj 

samego siebie, jeśli jesteś Synem Bożym i zstąp z krzyża.” (Mt 27:40) 

Niejednokrotnie szatan proponuje nam to, co obiecał nam Bóg. Jedyne 
co musimy zrobić, to pójść ma kompromis w pewnych dziedzinach. 
Nasza metoda przezwyciężania szatańskich strategii to znajomość i 
wypowiadanie Słów Bożych.  

JEZUS - NASZ PRZYKŁAD W OPIERANIU SIĘ POKUSOM 

Jezus rozumie pokusy 

Historia kuszenia Jezusa opowiedziana przez Mateusza daje nam 
możliwość nauczenia się, w jaki sposób mamy pokonać szatana. My 
również mamy wolność wyboru. My również będziemy kuszeni, ale 
skoro Jezus wyszedł z tego zwycięsko - my także możemy! 

Paweł stwierdza, że ponieważ Jezus oparł się pokusom, jest On w 
stanie pomóc tym, którzy są kuszeni. 

“A że sam przeszedł przez cierpienia i próby [pokuszenia] może 

dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą [są kuszeni].” (Hbr 

2:18) 

Jezus był kuszony tak jak my 

Wiedząc, że Jezus był kuszony w każdej dziedzinie, w której my 
możemy być kuszeni, możemy być pewni, że tak jak On oparł się 
pokusom, tak my również możemy zwrócić się do Boga i otrzymać 
jego nadnaturalną pomoc, by im się oprzeć.  

“Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, 

Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy 

bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami 

naszymi. lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z 

wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, 

abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej 

porze.” (Hbr 4:14-16) 
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Wszystkie pokusy są podobne 

Jedną ze strategii szatana jest sprawienie, abyśmy czuli, że jesteśmy 
inni, że nasze pokusy są wyjątkowe albo cięższe od tych, których 
doświadczają inni. Wszystkie pokusy są jednak wspólne, Bóg zaś daje 
nam drogę wyjścia, abyśmy mogli je przezwyciężyć. 

“Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły 

ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad 

siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je znieść mogli.” 

(1Kor 10:13) 

Naśladuj przykład Jezusa 

Jezus jest dla nas przykładem. Właśnie tak, jak Jezus odpowiadał 
szatanowi używając Słowa Bożego, powinniśmy postępować i my. 
Gdy szatan przyszedł do Jezusa: 

�  Jezus nie kłócił się z nim, 

�  nie dyskutował z nim, 

�  nie brał pod uwagę możliwości pójścia jego drogą.  

Jezus cytował zapisane Słowo Boże: 

“A on odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje 

człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych.” (Mt 4:4) 

W ten sposób szatan jest pokonany. Słowo Boże musi wypływać z 
naszych ust. 

Gdy choroba próbuje zaatakować nasze ciało, możemy powiedzieć: 
"Napisano: Jego ranami jestem uleczony" Gdy ubóstwo próbuje 
zagrozić naszym finansom, możemy powiedzieć: "Napisano: Mój Bóg 

zaspokoi wszelką potrzebę..." Gdy szatan próbuje wywieść nasze 
dzieci na błędną drogę, możemy powiedzieć: "Wszystkie moje dzieci 

będą uczone przez Pana...." 

 

Głoś rozwiązanie, a nie problem. 

Głoś odpowiedź, a nie potrzebę. 

Głoś Boże Słowo, szatan będzie wówczas całkowicie, 

zupełnie, krańcowo zwyciężony! 

Staniesz się zwycięzc! 
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PYTANIA 

1. Dlaczego tak ważne jest, abyś wiedział, że będąc na ziemi Jezus odrzucił wszystkie prawa, które 
miał jako Bóg, by żyć i działać jako człowiek? 

 

 

2. Jaki przykład z życia Jezusa działającego na ziemi z władzą, którą posiadał jako człowiek, 
możesz podać? 

 

 

3. W jaki sposób, naśladując przykład Jezusa, możesz najlepiej pokonać szatana i jego demony, gdy 
próbują kusić cię, abyś był nieposłuszny Bogu? 
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Lekcja Piąta  

JEZUS SŁUŻYŁ MAJĄC WŁADZĘ 

BOŻY PLAN DLA WSZYSTKICH WIERZĄCYCH 

Jezus jako człowiek 

Jezus działał na ziemi jako człowiek. Celowo wyzbył się wszystkich 
praw, które posiadał jako Bóg. Był poddany pokusom jako człowiek i 
jako człowiek pokonał szatana. 

To "ludzki" Jezus miał władzę na ziemi. Miał tę władzę ponieważ był 
Synem Człowieczym, “ostatnim Adamem”, nie zaś dlatego, że był 
Synem Bożym. 

Jezus przyszedł jako “ostatni Adam”, aby wypełnić wszystko to, po co 
Bóg stworzył pierwszego. Wypełniając plan, jaki Stwórca miał dla 
pierwszego Adama, Jezus działał na ziemi obdarzony przez Boga 
całkowitą władzą i panowaniem. 

Ważne jest zrozumienie władzy, jaką posiadał Jezus. Jeśli była to 
władza, którą Bóg dał ludzkości przy stworzeniu, wówczas my 
również możemy używać dziś tej samej władzy jako odkupieni ludzie. 

“Oto dałem wam moc abyście deptali po wężach i skorpionach i po 

wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej a nic wam nie zaszkodzi.” (Łk 

10:19) 

Tylko odrodzeni w Chrystusie możemy stać się ludźmi, jakimi 
mieliśmy być w Bożym planie stworzenia. 

Tylko gdy czytamy Ewangelię i widzimy w niej Jezusa jako 
doskonałego człowieka, możemy zrozumieć Boży wzór dla nas - życie 
w całkowitej władzy i panowaniu każdego dnia. 

ŁUKASZ MÓWI O MOCY JEZUSA 

Pierwsze poselstwo 

�  "W mocy Ducha Świętego." 

Kiedy Jezus został ochrzczony w rzece Jordan, Duch Święty zstąpił na 
Niego, aby wyposażyć Go w moc do ziemskiej służby. Natychmiast po 
tym wydarzeniu Jezus został zaprowadzony na pustynię, gdzie 
pokonał szatana i jego pokusy wypowiadając Słowo Boże. 
Udowodniwszy na ziemi swą władzę człowieka wyposażonego przez 
Ducha Świętego, stał się gotowy do rozpoczęcia ziemskiej służby. 
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Jezus rozpoczął swą służbę w Galilei, namaszczony przez Ducha 
Świętego i przemawiający z mocą. 

“I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła 

się po całej okolicznej krainie.” (Łk 4:14) 

“I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według 

zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać.” 

(w.16) 

“Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował 

dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym 

przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował 

miłościwy rok Pana. I zamknął księgę, oddał ją słudze i usiadł. a oczy 

wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić 
do nich: Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych. (w.18-21) 

(Jezus czytał Izajasza 61:1-2) 

Drugie poselstwo 

Potem Jezus przemawiał w Kafarnaum. Tamtejsi ludzie byli zdumieni 
Jego mocą. 

�  Moc. 

“I zstąpił do Kafarnaum, miasta galilejskiego. I nauczał ich w sabaty. 

I zdumiewali się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą.” (Łk 

4:31-32) 

�  Wypędzony demon. 

“A w synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, który 

zawołał głośno: Ach, cóż mamy z tobą Jezusie Nazareński? 

Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus 

zgromił go mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego! A demon rzucił go na 

środek i wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody.”  

(w. 33-35) 

Jezus rozkazał demonowi, aby wyszedł. Ponieważ demon znał władzę 
Jezusa, usłuchał Go. 

�  Władza i moc. 

“I zdumienie ogarnęło wszystkich i mówili między sobą: Cóż to za 

mowa, że mając władzę i moc nakazuje duchom nieczystym, a 

wychodzą.” ( w. 35) 
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WŁADZA JEZUSA NAD DEMONAMI, CHOROBAMI, DRZEWAMI I BURZAMI 

Marek również pisze o służbie Jezusa w Kafarnaum i o zdumieniu 
ludzi obserwujących skutki władzy, którą posiadał. Marek kontynuuje 
opowiadanie o uzdrawianiu innych opętanych przez demony i chorych 
ludzi. 

Władza nad demonami 

Jezus posiadał władzę nad demonami. 

“A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, 

złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do niego. On zaś 
kładł na każdego z nich ręce i udra-wiał ich. Wychodziły też z wielu 

demony, które krzyczały i mówiły: Ty jesteś Synem Bożym. A on gromił 

je i nie pozwalał im mówić, bo one wiedziały, iż On jest Chrystusem.” 

(Łk 4:40-41) 

Władza nad chorobą 

Jezus posiadał władzę nad chorobą. 

“I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do 

niego: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością, 
wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź 
oczyszczony!” (Mk 1:40-41) 

Władza nad ludzkim ciałem 

Jezus powiedział do człowieka z uschłą ręką: "Wyciągnij rękę!"  

“I znowu wstąpił do synagogi; a był tam człowiek z uschniętą ręką. I 
podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. Wtedy 

rzekł do człowieka, który miał uschłą ręką: Wyjdź na środek.” (Mk 

3:1-3) 

Jezus wiedział, że ten człowiek będzie uzdrowiony, powiedział: 
“Wyjdź na środek”. 

“A do nich rzekł: Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, 
życie zachować czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z 

gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł 

owemu człowiekowi: Wyciągnij rękę! I wyciągnął i ręka jego wróciła 

do dawnego stanu.” (w. 4-5) 

Jezus wypowiedział słowo z mocą, człowiek zaś wyciągnął rękę i 
został uzdrowiony. 
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Władza nad naturą 

�  Przeklęte drzewo figowe. 

Jezus posiadał władzę nad drzewem figowym. 

“I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe zbliżył się do niego, ale 

nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego: Niechaj 

się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz drzewo 

figowe.”(Mt 21:19) 

Władza nad żywiołami 

�  Uciszona burza. 

Jezus przemówił z mocą do wiatru i morza, a te stały się Mu 
posłuszne. 

“I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: Przeprawmy się na 

drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak jak był, w łodzi, 

a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale 

wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A On był w tylnej 

części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: 

Nauczycielu! Nic cię to nie obchodzi, że giniemy?” (Mk 4:35-38) 

Jezus zgromił wiatr i przemówił do morza. 

“I obudziwszy się zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz 

się! I ustał wicher, i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: Czemu 

jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie?”(w. 39-40)  

Jezus dał im do zrozumienia, że niepotrzebnie bali się. Sami mogli 
uciszyć burzę, ale ich wiara była zbyt mała. 

“I zdjął ich strach wielki, i mówili jeden do drugiego: Kim więc jest 

Ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne!” (w. 41) 

JEZUS JAKO PRZYKŁAD DLA NAS 

Jezus jest dla nas przykładem tego, w jaki sposób powinniśmy żyć i 
służyć z pełnią władzy. Jego życie "ostatniego Adama" pokazuje, jak 
my, odkupieni i odnowieni ludzie, mamy dzisiaj wykonywać dzieło 
Jezusa na ziemi. Mamy żyć i działać w tej samej mocy, w której On 
wykonywał swoje czyny. 

“Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także 

dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić 
będzie; bo Ja idę do Ojca.” (J 14:12) 
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Zgromienie gorączki 

Jezus przemówił z mocą, gdy uwolnił ciało teściowej Piotra od 
gorączki. 

“A wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A teściowa 

Szymona miała wielką gorączkę i wstawiali się u niego za nią. I 

stanąwszy nad nią zgromił gorączkę i ta puściła ją. I zaraz wstawszy, 

usługiwała im.” (Łk 4:38-39) 

Wskrzeszenie Łazarza 

Jezus przemówił donośnym głosem, śmiało i przekonująco nad 
grobem Łazarza. 

“A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź!” (J 

11:43) 

Naśladuj Jezusa 

Jezus, wszędzie gdzie był, służył ze śmiałością, która w rezultacie 
powodowała poznawanie Jego władzy, władzy Syna Człowieczego. 

Kiedy w mocy Ducha Świętego wyzwolił tę władzę, leczył chorych, 
wyganiał demony i wskrzeszał martwych. Czynił dla przykładu, aby 
Jemu współcześni i ich potomkowie otrzymali godny wzór do 
naśladowania. 

Jezus rozkazał uczniom, aby szli i działali w tej samej mocy, aby 
czynili dokładnie to samo, co On robił. 

”Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych 

oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo 

dawajcie.” (Mt 10:8) 

Uczniowie mogli wykonywać dzieło Jezusa, ponieważ dał im tę samą 
moc i władzę, w której żył i służył. 

“Oto dałem wam moc abyście deptali po wężach i skorpionach i po 

wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej a nic wam nie zaszkodzi.” (Łk 

10:19) 

Bądź odważny 

Służba Jezusa dostarcza przykładu śmiałości i mocy, a nie strachu i 
bojaźliwości. 

“Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i 

powściągliwości.” (2Tm 1:7) 

Jezus śmiało głosił Ewangelię, wyganiał demony, kładł ręce na 
chorych i widział ich uzdrowienie, gdy działał z mocą. Jezus - nasz 
przykład - rozstał się z nami tymi słowy: 
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“I rzekł im: Idąc na cały świat głoście ewangelię wszystkiemu 

stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie 

uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy 

uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami 

mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie 

zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.” 

(Mk16:15-18) 

Naśladując przykład Jezusa, “ostatniego Adama”, stajemy się 
posłuszni Jego słowom skierowanym do pierwszego Adama. 
Będziemy rządzić i sprawować władzę nad tą ziemią i wszystkimi 
rzeczami na niej, włączając w to choroby, związania, ubóstwo i 
śmierć. Raz jeszcze ludzkość będzie czynić to, do czego została 
stworzona. 

Przerażony Szatan 

Szatan musiał z przerażeniem przypatrywać się działalności Jezusa na 
ziemi. Działając jako człowiek, Jezus przejmował władzę, mówił i 
służył z mocą, niszcząc w ten sposób pracę szatana. 

“A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” (1J 

3:8b) 

Jeśli będziemy dzisiaj naśladować przykład Chrystusa, będziemy 
również żyć i działać w danej nam przez Boga mocy. My także 
będziemy "niweczyć dzieła diabelskie". 

PYTANIA 

1. Czy zgodnie z J 5:25-27 Jezus działał z mocą Syna Bożego czy Człowieczego? 

 

 

2. Podaj kilka przykładów władzy Jezusa nad chorobami, żywiołami i złymi duchami. 

 

 

3. Jaka była reakcja ludzi na Jezusa działającego na ziemi z mocą ? 

 

 

4. Jaka mogłaby być reakcja ludzi dzisiaj, gdybyś, tak jak Jezus, działał z tą samą mocą? 
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Lekcja Szósta  

Z KRZYŻA NA TRON 

ŚMIERĆ JEZUSA 

Królestwo szatana chyliło się ku upadkowi i szatan wiedział, że Jezus 
musi być zabity. Zwiedzenie osiągnęło skutek w przypadku aniołów, 
jak również w przypadku Adama i Ewy, nie zadziałało jednak wobec 
Jezusa. 

Szatan jednakże jeszcze raz posłużył się strategią zwiedzenia. Oszukał 
ówczesnych przywódców religijnych po to, aby żądali śmierci Jezusa. 
Wszedł w ciało Judasza, aby dokonać zdrady właśnie tak, jak uczynił 
to kiedyś w raju. 

Szatan nienawidził Jezusa tak bardzo, że pragnął nie tylko Jego 
śmierci, ale także Jego męki. Wszystkie siły szatańskie, władze 
ciemności, złe duchy przyszły, aby napawać się widokiem męczeństwa 
Jezusa. Jezus został zdradzony, pobity, ukrzyżowany. Z pewnością 
przygotowywały się na chwilę swego największego zwycięstwa i 
świętowały, gdy dokonało się planowane przez nie zniszczenie. 

Wielki zwodziciel zwiedziony 

Szatan, wielki zwodziciel, sam został zwiedziony. W swej ślepej 
nienawiści nie zdawał sobie sprawy z tego, że właśnie spowodował 
śmierć Osoby, która przez ten fakt i późniejsze zmartwychwstanie 
całkowicie go pokona i odkupi ludzkość od rezultatów grzechu. 
Umierając na krzyżu Jezus zapłacił wielką cenę za nasze grzechy. 
Zaniósł wszystkie nasze przewinienia, choroby, dolegliwości i słabości 
na miejsce męki. Gdy cały grzech świata został złożony na barki 
Jezusa, moc Boża zstąpiła na Niego. Cały świat zadrżał podczas tej 
duchowej wojny. Jezus zniszczył szatana i jego demony. Od czasów 
Adama szatan rządził ludźmi, lecz Jezus odebrał mu klucze do tej 
władzy. 

CO WYDARZYŁO SIĘ NA ZIEMI? 

Bitwa trwała trzy dni. Jezus powiedział, że tak jak Jonasz był trzy dni i 
trzy noce w brzuchu wieloryba, tak i On będzie przebywał trzy dni i 
trzy noce w łonie ziemi. 

“Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, 

tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.” (Mt 

12:40) 
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�  Rozdarta na dwoje zasłona,  
�  Wstrząs ziemi, 
�  Popękane skały,  
�  Otwarte groby 

Człowiek nie miał być już dłużej oddzielony od Boga - zasłona w 
miejscu najświętszym świątyni rozdarła się na dwoje. Ziemia zatrzęsła 
się gwałtownie, gdy Jezus rozerwał więzy śmierci w łonie ziemi. 

“Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto 

zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu i ziemia się 
zatrzęsła, i skały popękały, i groby się otworzyły i wiele ciał świętych, 

którzy zasnęli, zostało wzbudzonych; i wyszli z grobów po jego 

zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu.” 

(Mt 27:50-53) 

CO WYDARZYŁO SIĘ W ŚWIECIE DUCHOWYM? 

Walka toczyła się między Jezusem, naszym Zbawicielem, a szatanem 
z jego demonicznym zastępem. Gdy Jezus był przybity do krzyża, 
szatan z pewnością zwołał wszystkie swoje demony, aby były 
świadkami tego decydującego wydarzenia, zbyt ważnego, aby 
którykolwiek z nich mógł je przeoczyć. Kiedy Jezus zmarł na krzyżu, 
Jego przeciwnicy w swojej diabelskiej radości byli z pewnością 
przygotowani na to, co jak sądzili, będzie chwilą ich największego 
triumfu. 

Szatanowi nie wystarczało to, że widział ciało Jezusa wiszące bez 
życia na krzyżu. W ślepej nienawiści krzyknął: On musi być zrzucony 
w głębokości Hadesu! On i jego demony w swoim nieświadomym 
szaleństwie musieli na pewno zacząć radosne, ale krótkotrwałe święto, 
gdy "bramy piekła" zatrzasnęły się za Jezusem. 

Jezus, obarczony okropnymi grzechami całej ludzkości, wycierpiał 
wszystkie męki Hadesu, gdy bezradny zstąpił w głębokości bezdennej 
przepaści. Tam schylił się i przyjął na siebie każdy grzech, który został 
lub zostanie popełniony. Pogrzebał wszystkie nasze grzechy tak, aby 
już więcej o nich nie pamiętano. 

“Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki 

nasze.” (Ps 103:12) 

Męka Jezusa w Psalmach 

�  Jezus poniósł karę za nasze grzechy i cierpiał za nas. 

Dawid opisał, co stało się z Jezusem po Jego śmierci. Niosąc nasze 
grzechy, wydawał się tak bezradny, że szatan planował całkowite 
zniszczenie go. Jezus zstąpił do najgłębszej części Hadesu. Tutaj ci, 
którzy umarli w niewierze, trzymani byli w mękach i sądzie. Jezus 
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poszedł do piekła niosąc zapłatę za nasze grzechy i poddając się za nie 
sądowi. 

“Zaliczono mnie do tych, co zstępują do grobu, stałem się jak człowiek 

bez siły. Łoże moje jest między umarłymi, tak jak zabitych, którzy leżą 
w grobie, o których już nie pamiętasz, bo są odłączeni od ręki twojej. 

Umieściłeś mnie w najgłębszym dole, w ciemnościach, w głębinach.” 

(Ps 88:5-7) 

�  Dawid prorokował również o zmartwychwstaniu Jezusa. 

“Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by twój 

pobożny oglądał grób.” (Ps 16:10) 

Przepowiednia Izajasza 

Prorok Izajasz przepowiedział śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. 

a) Cierpiał za grzechy wielu, 

“Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? 

Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu 

śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i 

wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie 

było fałszu na jego ustach. Ale to panu upodobało się utrapić go 

cierpieniem Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie 

żył długo i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu 

usprawiedliwi i sam ich winy poniesie.” (Iz 53:8-11 ) 

b) wstawił się za przestępcami 

“Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił 

łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był 

zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.” 
(Iz 53:12) 

Baranek Boży 

Na krzyżu Jezus spełnił funkcję ofiarnego Baranka Starego 
Testamentu. 

“Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek 

Boży, który gładzi grzech świata.” (J 1:29) 

Kozioł ofiarny 

Gdy Jezus zaniósł nasze grzechy do głębokości ziemi, wypełnił 
funkcję kozła ofiarnego, który zabierał grzechy ludzi. 

“Kozła zaś, na którego padł los dla Azazela [aby był kozłem ofiarnym 

- ang.], postawi żywego przed Panem, by nim dokonać przebłagania, 
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a potem wypędzić go do Azazela [jako kozła ofiarnego - ang.] na 

pustynię.” (3M 16:10) 

“I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, i wyzna nad 

nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie 

przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła, i wypędzi. 

go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie na sobie ten 

kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej; a tamten 

wypuści tego kozła na pustynię.” (w.21-22) 

JEZUSA NIE MOŻNA BYŁO POWSTRZYMAĆ! 

Gdy Jezus zaniósł nasze grzechy do najgłębszej części otchłani, moc 
Boża zstąpiła na Niego. 

“...bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, i nie dopuścisz, aby święty 

twój oglądał skażenie.”(Dz 2:27) 

Bramy piekła (Hadesu) nie mogły powstrzymać Jezusa. Przekraczając 
je wyrwał On szatanowi klucze śmierci, piekła i grobu. 

Diabeł i demony - pokonane 

Historia starożytnych bitew i porażek wrogów daje szczególny wgląd 
w znaczenie następującego wersetu: 

“Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, 

odniósłszy w nim triumf nad nimi.” (Kol 2:15) 

Władze i zwierzchności odnoszą się, jak badaliśmy to wcześniej, do 
szatańskiej organizacji demonów. 

W czasach starożytnych, gdy jakaś armia pokonała wrogów, rozbrajała 
ich, zdzierała z nich odzież, skuwała łańcuchami i w całkowitym 
pohańbieniu przyprowadzała jako niewolników do swojego kraju. 

Jezus osobiście rozbroił szatana i wszystkie demony. Zabrał im ich 
broń, pozbawił ubioru. Uczynił z nich publiczne widowisko. 

Ci, którzy kilka dni wcześniej świętowali to, że Jezus wisiał na krzyżu 
nagi i upokorzony, teraz sami byli upokorzeni w podobny sposób. 

Szatan pokonał Adama i Ewę: 

�  pozostawił ich nagimi, 

�  pozbawionymi władzy. 

Szatan myślał, że pokonał Jezusa: 

� widział Go nagiego, 

� wiszącego na krzyżu. 

ALE to Jezus pokonał szatana i jego demony - odebrał im władzę 
na wieki! 
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Zmartwychwstanie 

Poniósłszy karę za grzech przez swoją śmierć na krzyżu i zabranie 
naszych grzechów w głęboką otchłań, Jezus odebrał szatanowi klucze 
śmierci, piekła i grobu. Gdy Jezus pokonał szatana i złamał jego moc 
nad śmiercią, grób nie mógł już dłużej zatrzymywać Jego ciała. Jezus 
wstał z martwych. Szatan i wszystkie demony zostały pokonane 

“...i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki 

działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z 

martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i 

zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być 
wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i przyszłym.”(Ef 1:19-21) 

JEZUS WYWYŻSZONY 

Triumfujący 

Jezus triumfalnie wstąpił ponownie do nieba wiodąc za sobą orszak 
więźniów. 

“Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą 
jeńców i ludzi darami obdarzył (A to, że wstąpił, cóż innego oznacza 

aniżeli to, że wpierw zstąpił do podziemi? Ten, który zstąpił, to ten 

sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić 
wszystko).”(Ef 4:8-10) 

Jezus "wiodący ze sobą jeńców" jest jak zwycięski generał 
prowadzący pokonanych wrogów - rozbrojonych, obnażonych, 
zakutych w łańcuchy, całkowicie upokorzonych przed wszystkimi 
aniołami niebieskimi. Szatan i wszystkie demony zostały doszczętnie 
pokonane, a ich hańba stała się publicznym widowiskiem. 

Kiedy Jezus wydarł szatanowi klucze władzy, to odebrał klucze tej 
władzy, którą Adam w nieposłuszeństwie oddał szatanowi. Jezus 
rozbroił szatana z jego władzy nad ludzkością na ziemi, osobiście 
pokonał go i wszystkie jego demony. 

Przyjęty z radością 

Z pewnością nie ma słów, aby opisać radość niebiańskich zastępów z 
powrotu Syna Bożego na należne mu miejsce w niebie. Jak mógłby 
człowiek opisać tak zwycięski powrót? 

Dawid został pobudzony, aby dać nam opis tej chwili: 

“Podnieście, bramy, wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, 

aby wszedł Król chwały! Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i 

potężny, Pan potężny w boju Podnieście, bramy, wierzchy wasze i 

podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król chwały. Któż jest tym 

Królem chwały? Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.”  
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(Ps 24:7-10) 

Ogłaszający zwycięstwo 

Apostoł Jan przekazuje nam słowa Jezusa, który ogłasza swe 
zwycięstwo. 

“[Ja jestem] żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze 

śmierci i piekła.”(Obj 1:18) 

JEZUS MA KLUCZE! 

Jezus wstąpił do nieba, krzycząc: "Ojcze, mam klucze! Szatan jest 
pokonany, ja zaś mam klucze!" 

Jezus miał w ręku klucze władzy, które zabrał szatanowi. Były to te 
klucze, które szatan ukradł w ogrodzie Eden, gdy zwiódł Adama i 
Ewę. 

Ważność kluczy 

Jezus odebrał szatanowi klucze, ale nie zatrzymał ich.. Oddał je 
ludzkości. W pierwszym objawieniu Kościoła, Jezus powiedział 
uczniom, że On da im "klucze Królestwa Niebios". 

“I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, 

będzie związane i w niebie., a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane i w niebie.”  (Mt 16:19) 

W proroctwie Izajasza znajduje się jeszcze jedna wzmianka o 
kluczach. 

“I położę na jego ramieniu klucz domu Dawida, i gdy on otworzy, to 

nikt nie zamknie, a gdy On zamknie, to nikt nie otworzy.” (Iz 22:22) 

W przeszłości klucze były bardzo duże, ciężkie i ozdobne. Bogaci 
ludzie często nosili je na swoich ramionach z powodu ich wagi, a 
nawet bardziej z powodu ich piękności. Niejednokrotnie dwaj albo 
trzej niewolnicy szli za bogaczem niosąc na ramionach jego klucze. 
Był to pokaz bogactwa. 

Gdy Izajasz prorokował o nadchodzącym Mesjaszu, wskazywał na 
znaczenie kluczy, które będzie on nosił na ramionach. 

“Albowiem Dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie 

władza na ramieniu jego.”(Iz 9:5a) 

Klucze i władza były w rękach Jezusa. Jezus wziął te klucze i dał je 
swojemu Kościołowi. 

 

 Władza na tej ziemi  

została przywrócona  

ludzkości! 
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PYTANIA 

1. Dokąd zabrał Jezus wszystkie nasze grzechy i niegodziwości po swojej śmierci na krzyżu? 

 

 

2. Co ma na myśli Pismo, gdy mówi, że Jezus "zniszczył nadziemskie władze i zwierzchności i 
wystawił je na pokaz"? 

 

 

3. Co reprezentują klucze, które Jezus wspomina w Obj 1:18? 
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Lekcja Siódma  

WŁADZA PRZYWRÓCONA LUDZKOŚCI 

SKOŃCZONA PRACA JEZUSA 

Praca Jezusa była skończona! Gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, dał im 
władzę, aby rządzili ziemią. Przez grzech stracili tę władzę na rzecz 
szatana. Wówczas Jezus, doskonały człowiek, “ostatni Adam”, 
pojawił się na ziemi, aby żyć w taki właśnie sposób, do jakiego Bóg 
stworzył człowieka. Jezus wziął na siebie grzechy całej ludzkości i 
zmarł na krzyżu ponosząc karę za ten grzech. 

Jezus wycierpiał śmierć dla całej ludzkości i zaniósł jej grzechy do 
głębokiej otchłani. Wtedy moc samego Boga spoczęła na Nim. 
Pokonał szatana i wszystkie demony u bram piekieł. Odebrał mu 
klucze władzy. Odebrał wszystko to, co szatan ukradł ludzkości. 
Wszystko, do czego przy stworzeniu przeznaczył Bóg Adama i Ewę 
zostało naprawione i oddane ludzkości przez Jezusa. 

Gdy Jezus po raz pierwszy mówił o Kościele, który zbuduje, 
powiedział: 

“Na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą 
go. I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, 

będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane i w niebie.”( Mt 16:18b-19) 

Jezus na niebiosach 

Autor Listu do Hebrajczyków przedstawia nam pozycję Jezusa dzisiaj: 

“Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po 

prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą 
jako podnóżek stóp jego.” (Hbr 10:12-13) 

Dawid również przepowiada obecną pozycję Jezusa: 

“Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę 
nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje.” (Ps 110:1) 

Dawid prorokował, że Jezus zasiądzie po prawicy Ojca. 

Jezus czeka 

Zarówno Dawid jak i autor Listu do Hebrajczyków mówią nam, że 
Jezus robi coś więcej niż tylko siedzi po prawicy Ojca. Czeka, “aby 
Jego nieprzyjaciele zostali położeni jako podnóżek Jego stóp”. 

Kto “położy Jego nieprzyjaciół jako podnóżek Jego stóp”? 
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Jezus oczekuje, aby odkupieni przez Niego odkryli ich odnowioną 
władzę i udowodnili, że szatan jest pokonanym wrogiem. Praca Jezusa 
jest skończona! Jezus czeka, aby “Jego nieprzyjaciele stali się 
podnóżkiem Jego stóp”. To praca wierzących musi ukorzyć szatana i 
jego sługi przed Jezusem 

Jezus zrobił wszystko, co miał zrobić. Teraz odpowiedzialność ciąży 
na nas. Jesteśmy Jego ciałem na ziemi - Jego rękami, nogami, stopami. 
Jesteśmy tymi, którzy mają rządzić dzisiaj światem. 

MODLITWA PAWŁA 

Apostoł Paweł modlił się ważną, pełną mocy modlitwą za wszystkich 
świętych. Jego modlitwa dotyczyła pozycji Jezusa po prawicy Ojca 
oraz naszej pozycji, mocy i odpowiedzialności. 

“...i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, 

do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych 

w dziedzictwie jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec 

nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, jaką 
okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po 

prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i 

zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie 

może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, i 

wszystko poddał pod stopy jego, a jego samego ustanowił ponad 

wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który 

sam wszystko we wszystkim wypełnia.” (Ef 1:18-23) 

Pozycja Jezusa 

Według apostoła Pawła: 

�  Jezus powstał z martwych, 

�  został posadzony po prawicy Boga w Królestwie Niebieskim, 

�  ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą i 
panowaniem, 

�  ponad wszelkim imieniem, jakie może być nadane, 

�  wszystko jest pod Jego stopami, 

�  został namaszczony, aby być głową Kościoła. 

Jezus jest ponad wszelkimi siłami demonicznymi, ponad 
jakimkolwiek tytułem kiedykolwiek nadanym. Wszystko jest pod Jego 
stopami. 

Wzorzec mocy 

Istnieją dwa rodzaje mocy - jeden w Starym, drugi zaś w Nowym 
Testamencie. W Starym Testamencie wzorem mocy było rozdzielenie 
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Morza Czerwonego. W Nowym Testamencie było nim i nadal jest 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Paweł pisze: 

"...dzięki działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy 

wzbudził go z martwych". 

Pozycja wierzących 

Apostoł Paweł modli się, aby wierzący poprzez oświecenie poznali: 

�  nadzieję, do której nas powołał, 

�  bogactwo chwały w Jego dziedziców,  

�  nadzwyczajną wielkość Jego mocy, 

�  że jesteśmy Jego ciałem, 

�  że jesteśmy Jego pełnią. 

Mamy znać bogactwo chwały naszego dziedzictwa i Jego 
nieporównywalnie wielką moc dla nas, którzy wierzymy. Mamy 
działać z tą samą mocą, która wzbudziła Jezusa z martwych. 

JEGO PEŁNIA 

Paweł modli się za Kościół,  

"który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim 

wypełnia". 

Jeśli my, jako Jego Kościół wypełniamy próżnię albo pustkę w Synu 
Bożym, to kiedy powstała ta pustka? Być może "pustka" ta pochodzi z 
czasów, gdy Lucyfer "namaszczony cherub, który bronił wstępu", 
zrzucony został z nieba wraz z aniołami, którzy przyłączyli się do jego 
buntu. 

“Obok Cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej 

górze Bożej, przechadzałeś się wśród kamieni ognistych.” (Ez 28:14) 

Anielskie przywództwo 

Tak jak istnieje Boska Trójca, tak samo w dowództwie aniołów 
wydaje się istnieć trójca: Michał, Lucyfer, Gabriel. 

�  Jedna trzecia. 

Gdy Lucyfer zbuntował się, powiedziane było, że "jego aniołowie" 
zostali zrzuceni wraz z nim. 

“I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze 

smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było 

już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż 
pradawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; 
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zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.” 

(Obj 12:7-9) 

Aniołowie opisani jako aniołowie szatana, zrzuceni wraz z nim na 
ziemię, stanowili jedną trzecią wszystkich niebiańskich aniołów. 

“A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na 

ziemię.” (Obj 12:4a) 

�  Michał. 

Michał jest jedynym, którego nazywa się "archaniołem". 

“Tymczasem archanioł Michał...” (Jud 9a) 

To właśnie Michał i "jego aniołowie" byli niebiańskimi wojownikami 
walczącymi z szatanem - "smokiem i jego aniołami": 

“I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze 

smokiem. I walczył smok i aniołowie jego.” (Obj 12:7) 

Być może jako "archanioł", Michał i jedna trzecia aniołów pod jego 
rozkazami służyli Ojcu. 

�  Gabriel. 

Być może Gabriel, który zawsze pojawia się jako posłaniec, wraz z 
jedną trzecią aniołów pod swoimi rozkazami służył Duchowi 
Świętemu. 

Gabriel ukazuje się Zachariaszowi, aby przekazać mu wiadomość, że 
jego żona, Elżbieta, urodzi syna, który będzie "napełniony Duchem 
Świętym już w łonie matki swojej". 

“A odpowiadając anioł rzekł do niego: Jam jest Gabriel, stojący 

przed Bogiem, i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i 
zwiastować ci tę dobrą nowinę.”  

(Łk 1:19) 

Gabriel ukazuje się także dziewicy o imieniu Maria: 

“I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I 

oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus.” (Łk 

1:30-31) 

Maria spytała: "Jak to się stanie, skoro jestem dziewicą?" 

“I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc 

Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i 

będzie nazwane Synem Bożym.” (Łk 1:35) 

Gabriel objawiał dzieło Ducha Świętego. 
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�  Lucyfer. 

Czyżby było tak, że Lucyfer i jego aniołowie służyli Synowi Bożemu? 

Lucyfer służył jako cherub broniący wstępu i był opisany jako 
okrywający cheruby będące po obu stronach wieka Arki Przymierza. 
Znajdował się bezpośrednio obok tronu Boga. Jak widzieliśmy 
"okrywanie" było służbą chwały i uwielbienia. 

Gdy, w krótkim czasie, zbuntowany Lucyfer i wszyscy jego aniołowie 
zostali zrzuceni z nieba, w jaki sposób miała być wypełniona ta 
próżnia? 

Czy Ojciec poprosił Michała i Gabriela, aby przydzielili część swoich 
aniołów, aby zapełnić tę lukę w służbie dla Syna? Nie mamy zapisów 
tego, co się wydarzyło. 

Czy mogło być tak, że Bóg miał lepszy plan, gdy stworzył ludzi na 
swój obraz, aby chwalili go, aby "zasiedli z Nim w Królestwie 
niebieskim", aby siedzieli obok Niego i rządzili, i władali z Nim przez 
całą wieczność? 

Pustka jest wypełniona 

Mężczyźni i kobiety stworzeni na Boży obraz mogą być takimi 
wypełnieniem wtedy, gdy Stwórca jeszcze raz tchnie w nich siebie w 
chwili zbawienia. On wypełnia sobą pustkę w ich życiu. Teraz oni, 
jako Jego Ciało mogą wypełnić pustkę w Nim, oddając mu się w 
służbę chwały i uwielbiania. 

Na początku istniała tylko jedna służba - służba chwały i uwielbiania. 
Gdy została przerwana, konieczne stały się inne rodzaje służby - 
służba uzdrawiania, wyzwalania, pojednania, odnawiania i inne. 

Czy możliwe jest, że gdy służba chwały i uwielbiania przywrócona 
została Kościołowi, pozostałe rodzaje służby nie są już konieczne w 
społeczności Chrystusowej dzisiaj? 

Jeśli będziemy spędzać coraz więcej czasu służąc Bogu w chwale i 
uwielbieniu, odkryjemy zmniejszającą się potrzebę uzdrawiania albo 
innych rodzajów służby w naszym życiu. 

Jesteśmy ważni dla Boga! Mamy być Nim wypełniani. Mamy służyć 
Mu chwaląc Go i uwielbiając. Czyniąc to jako Jego ciało staniemy się 
"pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia". 

“I wszystko poddał pod stopy jego, a jego samego ustanowił ponad 

wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który 

sam wszystko we wszystkim wypełnia.” (Ef 1:22-23) 
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Gdy chwalimy i uwielbiamy Boga, nie tylko wypełniamy byłą funkcję 
Lucyfera i jego aniołów, ale również demonstrujemy fakt, że są oni 
pokonani i nie ma już dla nich miejsca w niebie. Upokarzamy ich i 
poniżamy. Gdy tańczymy przed Panem niszczymy szatana naszym 
zachowaniem. 

CO OZNACZA TO DLA NAS 

Przez dzieło Jezusa na krzyżu i następujące po nim wydarzenia szatan 
został pokonany! Wszystkie demony zostały pokonane! Jezus pokonał 
je i uczynił niczym. Przestali się liczyć, a mimo to...  

�  Dlaczego teraz pozwalamy szatanowi pokonywać nas? 

�  Dlaczego teraz pozwalamy mu odbierać nam nasze domy, miasta, 
narody? 

�  Dlaczego pozwalamy mu sprowadzać na nas choroby? 

�  Dlaczego akceptujemy ubóstwo? 

Odpowiedź brzmi: Musimy studiować i poznawać to, co otrzymaliśmy 
w Jezusie Chrystusie. Musimy odkryć przywróconą nam władzę. 

Jesteśmy uwolnieni 

Apostoł Paweł pisząc do Kolosan, mówi, że jesteśmy: 

�  wyrwani ze szponów ciemności, 

�  przeniesieni do świętości, 

�  odkupieni, 

�  odpuszczono nam grzechy. 

“Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna 

swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie 

grzechów.” (Kol 1:13-14) 

Czym jest Królestwo Syna? 

Gdy Jezus uczył uczniów modlić się, modlił się tymi słowami: 

“Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na 

ziemi.” (Mt 6:10) 

Królestwo jest tutaj 

Królestwo Boże nie jest czymś z przyszłości. Ono jest tutaj i teraz. 
Zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności i przeniesieni do Królestwa 
Syna przez odkupienie i przebaczenie naszych grzechów. 

Znając naszą odnowioną władzę możemy stać się "silnymi ludźmi", 
którzy będą istotną częścią "rozprzestrzeniania" Królestwa Bożego na 
ziemi. 
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“A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje 

gwałtu i gwałtownicy je porywają.” (Mt 11:12) 

Paweł kontynuuje wspaniały opis Jezusa: 

“On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego 

stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na 

niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy 

panowania, czy nadziemskie władze czy zwierzchności; wszystko przez 

niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi 

rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On też jest Głową Ciała, 

Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we 

wszystkim był pierwszy.” (Kol 1:15-18) 

Jezus: głową - Ciała Kościoła 

Jezus: 

�  jest obrazem Boga, 

�  jest stwórcą wszystkich rzeczy, 

�  był przed wszystkimi rzeczami, 

�  tworzy spójną całość rzeczy tego świata, 

�  jest głową Ciała - Kościoła, 

�  jest początkiem, pierworodnym z umarłych, 

�  panuje nad wszystkim. 

Jesteśmy Jego ciałem, a Jezus jest głową. Jego ciało składa się ze 
wszystkich wierzących. Jako Jego ciało, jesteśmy wyratowani spod 
władzy szatana i przeniesieni do nowego królestwa, gdzie będziemy 
panować z Jezusem, Synem Bożym. Jesteśmy również odkupieni i ci, 
którym przebaczono wszystkie grzechy. 

Głowa ciała - Jezus - jest w niebie. Reszta jest na ziemi. To na ziemi 
człowiek musi wypełnić funkcję władcy absolutnego. To tutaj musimy 
aktywnie rozwijać Królestwo Boże przez efektywną walkę duchową. 

POZYCJA SZATANA 

Pod stopami Jezusa 

Bóg poddał szatana władzy Jezusa i ustanowił Jezusa głową Kościoła, 
co dotyczy Kościoła. 

“I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad 

wszystkim głową Kościoła.”(Ef 1:22) 
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Pod naszymi stopami 

“A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi.” (Rz 

16:20a) 

Bycie pod czyimiś stopami to symbol całkowitego pokonania, 
zniszczenia i ujarzmienia. To obraz absolutnej władzy i panowania. 

“I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobieta, między twoim 

potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w 

piętę.” (1M 3:15) 

Pod naszą władzą 

Szatan został podporządkowany władzy Jezusa, ponieważ Jezus 
pokonał go całkowicie i unicestwił sił jego i wszystkich jego 
demonów. Gdy odkryjemy naszą odnowioną władzę i zaczniemy jej 
używać, szatan nie będzie mógł nam w niczym przeszkodzić. 

Mamy autorytet Jezusa 

Łukasz daje nam wyraźny obraz pozycji szatana. Ma on być zdeptany 
naszymi stopami. Obiecano nam również, że nic nie będzie mogło nas 
zranić. 

“Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i 

[fizyczną i duchową siłę i umiejętność] po wszelkiej potędze 

nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.”(Łk 10:19; rozszerzony) 

Ludzkość - uratowana, odkupiona, obdarowana przebaczeniem i 
całkowicie odnowiona na Boży obraz - ma teraz zgnieść szatana i 
udowodnić, że jest on pokonanym wrogiem. 

Gdy Izajasz opisuje koniec szatana, zwraca się do niego ze wstrętem i 
pogardą: 

“Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu, a ty 

zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, 

przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo. Z tymi, którzy zstępują do kamiennego 

grobowca, ty nigdy nie złączysz się w grobie, bo zniszczyłeś swój kraj, 

wymordowałeś swój lud. Ród złośników niech nigdy nie będzie wspominany!” (Iz 

14:18-20) 

ŁAŃCUCH ROZKAZÓW 

Gdy Jezus powrócił do Ojca, wyzbył się swoich praw Syna 
Człowieczego, przyjął ponownie wszystkie prawa, które posiadł jako 
Syn Boży. 

Prawa człowieka na ziemi 

Jako Bóg zaprzestał już swojego panowania na ziemi, ponieważ oddał 
całą władzę człowiekowi. 
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To człowiek musi ujarzmić szatana, wskazać należne mu miejsce, jak 
był do tego stworzony. 

Prorok Izajasz przedstawia nam wspaniałe, zachęcające proroctwo: 

�  będziesz wytrwale kierować się poczuciem sprawiedliwości, 

�  będziesz daleki od tyranii, 

�  nie będziesz się bać, 

�  obcy będzie ci strach, 

�  atakowany zwyciężysz, 

�  nauczysz się odporności na wrogie strategie, 

�  zwalczysz kłamliwe oskarżenia i oszczerstwa przeciwko tobie: 

“Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, 

bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do 

ciebie. Oto, gdy kto na ciebie będzie nastawać, to nie ode mnie 

wyjdzie, gdy kto na ciebie będzie nastawać, padnie z twojej ręki. Ja 

bowiem stworzyłem kowala, który rozdmuchuje żar w węglu i wyrabia 

przydatne dla siebie narzędzia, lecz ja też stworzyłem niszczyciela, aby 

wytracał. Żadna broń ukuta przeciwko Tobie nic nie wskóra, a 

każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz 

kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie 

pochodzi - mówi Pan.” (Iz 54:14-17) 

Nasze dziedzictwo to coś, co należy do nas z mocy prawa urodzenia. 
Izajasz prorokował: Takie jest dziedzictwo sług Pana. 

PYTANIA 

1. Jeżeli "wszystko" jest we władzy Jezusa, dlaczego diabeł i jego demoniczne siły nadal są w stanie 
kontynuować swoją złą pracę na ziemi? 

 

 

2. Dlaczego Bóg pozwala szatanowi, aby kontynuował swoje złe dzieło na ziemi po tym, jak Jezus 
pokonał go przez swoją śmierć na krzyżu i swojej zmartwychwstanie? 

 

 

3. Jakie zmiany są niezbędne w twoim życiu, jeśli masz żyć w odnowionej mocy i udowodnić, że 
szatan jest pokonanym, leżącym pod twoimi stopami wrogiem? 
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Lekcja Ósma  

STRATEGIA SZATANA DZISIAJ 

CO SIĘ STAŁO? 

2000 lat później szatan znowu u władzy. 

 

STRATEGIA SZATANA 

Kraść, zabijać, niszczyć 

Zamiary szatana nie zmieniły się przez wieki. 

“Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć.” (J 

10:10a) [BT] 

Diabeł nienawidzi nas tak bardzo, że wydał rozkazy szeregom swojej 
demonicznej armii, aby "kradły, zabijały i niszczyły". Wydane zostały 
zarządzenia, aby obrabować nas z tego, co jest niezbędne dla naszego 

2000 lat później oglądamy: 

ludzi żyjących bez znajomości imienia Jezusa, 

ludzi żyjących w ubóstwie, 

ludzi żyjących w grzechu, 

ludzi przegranych, 

ludzi rozwodzących się, 

ludzi, którzy są pokonani przez narkomanię, 

ludzi uprawiających okultyzm. 

Dlaczego szatan nadal zachowuje się jak bóg tego świata? 

Przecież został pokonany przez Jezusa i pozbawiony 

wszelkiej siły. 

Jezus wykonał swoje zadanie, aby nas uwolnić! 

Czy my wykonaliśmy nasze zadanie z naszą mocą - 

panowaniem - władzą? 
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życia i służby. Wydano rozkazy, aby próbować zabić nas przez duchy 
choroby, morderstwa i samobójstwa. Tragiczne wypadki będą 
wypróbowywane na naszym życiu. Diabeł wydał swój dekret: 
"Obojętne, ile będzie to kosztować, oni muszą być zniszczeni!" 

Jeśli demony nie są w stanie nas zabić, mogą przynajmniej donieść, że 
zwolniły lub powstrzymały nas od wykonywania służby danej nam 
przez Boga. 

Dręczyć chorobami 

Szatan próbuje zniszczyć nasze zdrowie używając demonicznych 
duchów chorób. 

“A oto była tam kobieta, od 18 lat cierpiąca [która przez 18 lat miała 

ducha choroby - ang.], pochylona tak, że zupełnie nie mogła się 
wyprostować. A Jezus ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: 

Kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce; i 

zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga.” (Łk 13:11-13) 

“A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat.” (J 5:5) 

Uciskać, wprawiać w zakłopotanie, prześladować 

Apostoł Paweł opisuje atak szatana na jego życie i służbę. 
Pocieszające jest wiedzieć, że wszystkie wysiłki szatana w tym 
przypadku nie powiodły się. 

“Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni; zakłopotani, ale 

nie zrozpaczeni; prześladowani, ale nie opuszczeni; powaleni, ale nie 

pokonani.” (2Kor 4:8-9) 

Szatan atakuje wszystko, co jest dobre i pozytywne w naszym życiu: 

�  małżeństwo, 

�  dzieci, 

�  rodziny, 

�  przyjaciół, 

�  służbę, 

�  zdrowie, 

�  radość, 

�  pokój. 
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NASZA OBRONA 

Znaj strategię wroga 

Mężczyźni i kobiety giną z braku wiedzy. Jeśli zamierzają 
powstrzymać szatana od osiągnięcia celu (kradzieży, zabijania i 
niszczenia), muszą znać swojego wroga i jego strategię. 

Szatan przynosi śmierć - Bóg przynosi życie. 

Szatan przynosi nienawiść - Bóg przynosi miłość. 

Zwycięstwo w Jezusie 

�  Zniszczył śmierć. 

Jezus zniszczył śmierć, przyniósł życie i nieśmiertelność. 

“...a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa 

Jezusa, który śmierć zniszczył i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł 

przez ewangelię.” (2Tm 1:10) 

�  Uwolnił nas od strachu przed śmiercią. 

“Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również 
miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę 
nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z 

powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.” (Hbr 

2:14-15) 

�  Uwolnił od niewoli. 

Szatan nie ma prawa do władzy nad nami. Przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa zostaliśmy wykupieni z niewoli szatana i jego królestwa. 

Gdy szatan lub jego demony przyjdą, aby kraść, zabijać i niszczyć, nie 
mogą znaleźć nas słabych i bezbronnych. Zamiast tego muszą znaleźć 
nas uzbrojonych w Słowo Boże i obmytych. Musimy stać stanowczo z 
naszą tarczą wiary. Śmiało i bez lęku musimy wypowiadać Słowo 
Boże zgodnie z proroctwem Izajasza. 

“Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra.” (Iz 54:17a) 

NAJWYŻSZY PRIORYTET SZATANA - OKRAŚĆ NAS ZE SŁOWA BOŻEGO 

Zaostrz swój miecz 

Jeśli nie mamy Słowa w naszych myślach i w naszym duchu, nie 
możemy za jego pomocą pokonać szatana i jego pomocników. Jezus 
chce, abyśmy mieli "obfitość" we wszystkich działaniach naszego 
życia. Jeśli jej nie mamy, zostaliśmy obrabowani przez szatana. 
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Musimy wiedzieć, kim jesteśmy w Chrystusie, aby zdać sobie sprawę 
z tego, że już wygraliśmy tę wojnę. 

Przypowieść o siewcy - objawienie zwycięstwa 

Przypowieść przypowieść 
Mark 4:3-8 

Jezus wyjaśnia  

Mk 4:14-20  

Słuchajcie! Oto wyszedł siewca, aby 
siać. 
 

Siewca rozsiewa Słowo. 

A gdy siał, padło jedno na drogęjest 
siane Słowo są ci, i przyleciało ptactwo, 
i zjadło je.usłyszeli, zaraz przychodzi 
zasiane w nich. 
 

Tymi na drodze, gdzie do których, 
gdy je Szatan i wybiera Słowo  

Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie 
gruncie skalistym są ci, nie miało wiele 
ziemi i szybko wzeszło, Słowo, zaraz je 
przyjmują gdyż gleba nie była głęboka. 
A gdy w sobie korzenia, lecz są wzeszło 
słońce, zostało spieczone, ucisk lub a że 
nie miało korzenia, uschło. Słowa, wnet 
się gorszą. 
 

Podobnie, zasianymi na którzy, 
skoro usłyszą z radością, ale nie 
mają niestali i gdy przychodzi 
prześladowanie dla 

Inne znów padło między ciernie, między 
ciernie, są ci, którzy a ciernie wyrosły i 
zadusiły je, tego wieku i ułuda i owocu 
nie wydało. innych rzeczy owładają tak 
iż plonu nie wydaje. 
 

A innymi, zasianymi usłyszeli 
Słowo, ale troski bogactw i 
pożądanie nimi i zaduszają Słowo, 

A inne padło na ziemię dobrą, zasiani na 
dobrej ziemi są wzeszło, wyrosło i 
wydało owoc przyjmują je i wydają 
trzydziestokrotny, sześćdziesięcio-
sześćdziesięciokrotnykrotny i stokrotny. 
 

Owymi zaś, którzy są ci, którzy 
słuchają Słowa, owoc 
trzydziestokrotny, i stokrotny. 

 

Wiele osób rozumie tę przypowieść jako dotyczącą siania ziarna 
zbawienia i różnych rezultatów ewangelizacji i to jest słuszne. 

Jezus jednakże powiedział, że mówi o Słowie Bożym. Jezus uczy nas, 
że gdy otrzymujemy nowe zrozumienie Słowa Bożego, szatan 
natychmiast chce nas tego pozbawić. Mogło to być Słowo Boże, które 
miało zastosowanie dla jakiejś dziedziny naszego życia. 
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Ileż razy słyszałeś ludzi mówiących o tym, że po czasie bliskości z 
Panem zawsze przychodził czas próby? Po wspaniałej konferencji czy 
seminarium wszystko wydaje się rozpadać. 

To szatan przychodzi, aby skraść Słowo. 

Jedna z trzech rzeczy 

Gdy Słowo jest “siane”, mogą zdarzyć się trzy rzeczy:  

�  Szatan może wykraść Słowo natychmiast, jeśli będziemy niestali, 
wtedy nawet drobne prześladowania powodują utratę wiary. 

�  Słowo może być zdławione przez troski tego życia, ułudę 
bogactwa lub grzeszne pragnienia. 

�  Słowo będzie mogło się zakorzenić i wyrosnąć oraz wydać owoc. 

Zmartwienia / prześladowania 

Jezus ostrzega, że "ucisk lub prześladowania" przyjdą z powodu 
Słowa. 

“Ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk 

lub prześladowanie dla Słowa, wnet się gorszą.” (Mk 4:17) 

Szatan przychodzi natychmiast 

Szatan wie, że jeśli pozwoli objawieniu Bożemu pozostać w naszych 
sercach, będzie przez nie pokonany. Chociaż ma wiele planów i 
strategii mających na celu spowodowanie naszej porażki, jego 
najwyższym priorytetem jest pozbawienie nas objawienia Słowa 
Bożego. On zawsze przychodzi, "gdy tylko je usłyszą". 

“Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane Słowo, są ci, do których, gdy je 

usłyszeli, zaraz przychodzi Szatan i wybiera Słowo, zasiane w nich.” 

(Mk 4:15) 

JEZUS UCISZA MORZE 

Gdy Jezus skończył nauczanie, wypłynęli łodzią, Jezus zaś spał z tyłu. 
Wówczas szatan sprawił, że uczniowie Jezusa stanęli przed trudnym 
zadaniem: 

“I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: Przeprawmy się na 

drugą stron. Opuścili więc lud i wzięli go ze sobą tak jak był, w łodzi, 

a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale 

wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A On był w tylnej 

części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: 

Nauczycielu! Nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się 
zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz się! I ustał wicher, i 

nastała wielka cisza. I rzekł do nich: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? 
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jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki, i mówili 

jeden do drugiego: Kim więc jest Ten, że i wiatr, i morze są mu 

posłuszne?” (Mk 4:35-41) 

Burza, która zerwała się, była jednym z ucisków lub prześladowań, o 
których Jezus powiedział, że szatan przyniesie je, gdy tylko Słowo 
zostanie posiane. 

Zauważ reakcję uczniów - byli obrażeni: "Nauczycielu! Nic cię to nie 

obchodzi, że giniemy?". Byli obrażeni, ponieważ Jezus spał i nie bał 
się tak jak oni. Oskarżyli Go o brak troski. 

Mamy wybór 

Gdy szatan zsyła troski i prześladowania próbując ograbić nas ze 
Słowa Bożego, mamy wybór decyzji. Możemy albo podziękować 
Panu za to, że nas ostrzegł, gdyż jesteśmy świadomi poczynań szatana 
i możemy zgromić go, albo możemy obrazić się, stracić radość 
pozwalając w ten sposób szatanowi, aby odniósł sukces pozbawiając 
nas Słowa Bożego. 

Jak często, gdy przychodzą troski lub prześladowania, zaczynamy 
krzyczeć, winiąc Boga: 

�  Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że toniemy? 

�  Boże, nic Cię to nie obchodzi, że moje dzieci błąkają się? 

�  Boże, nic Cię to nie obchodzi, że trapi mnie choroba? 

�  Boże nic Cię to nie obchodzi, że nie mogę zapłacić rachunków? 

Gdy pozwalamy sobie na obrażanie się i obwinianie Boga za burze w 
naszym życiu, pozwalamy szatanowi, aby okradł nas z cennego ziarna 
Słowa Bożego. 

Mówienie z wiarą 

Pozytywne działanie wiary jest konieczne, jeśli chcemy zatrzymać 
ziarno Słowa w naszych sercach i oczekiwać wielkich plonów; o wiele 
większych niż zostało zasiane. 

“I rzekł do nich: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze 

wiary nie macie?” (Mk 4:40) 

Mówienie z mocą 

Zamiast obrażać się, gdy burze życia powstają przeciwko naszej łodzi, 
musimy przeciwstawić się diabłu i śmiało z wiarą wypowiedzieć 
Słowo Boże. 

“I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz 

się! I ustał wicher, i nastała wielka cisza.” (Mk 4:39) 



 

~ 65 ~ 

Bądź czujny 

Mimo iż szatan jest pokonany, zrobi wszystko, aby powstrzymać nas 
od życia w danej nam przez Boga władzy. Musimy być czujni, 
ostrożni, gotowi, aby przezwyciężyć każdy atak wroga na nasze życie. 

“Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło, 

jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.” (1P 5:8) 

Zbroja Boża 

Aby ostać się przed diabelskimi zasadzkami musimy uzbroić się w 
wiarę - założyć zbroję Bożą. 

“W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy 

jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed 

zasadzkami diabelskimi.” (Ef 6:10-11) 

Gdy zrobimy to, będziemy przeciwstawiać się diabłu w środku każdej 
burzy. 

“Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu 

złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się.” (Ef 6:13) 

Nasza władza 

Praca Jezusa jest skończona. Pokonał już diabła i wszystkie jego 
demony. Na ziemi jednakże stworzył ludzkość, aby żyła pełnią 
władzy. 

Doświadczając naszej odnowionej władzy, musimy powstać i 
udowodnić, że diabeł jest pokonanym wrogiem. Musimy efektywnie 
rozszerzać Królestwo Boże na ziemi. 

PYTANIA 

1. Według J 10:10 szatan przychodzi z trzema podstawowymi celami, aby atakować nasze życie. 
Nazwij je. 

 

 

2. Co jest najwyższym priorytetem szatana jako złodzieja, zgodnie z przypowieścią o siewcy? 

 

 

3. Dlaczego ważne jest, abyśmy działali z mocą, nie pozwalając sobie na złość, gdy spotykamy na 
swej drodze troski lub prześladowania?  
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Lekcja Dziewiąta  

KOŚCIÓŁ I AUTORYTET 

Pierwsza wzmianka 

Poprzez cały Stary Testament uwielbianie było zawsze 
skoncentrowane wokół świątyni albo synagogi. Nie było "kościoła". 

Kiedy Jezus wspomniał o Kościele po raz pierwszy, objawił także trzy 
rzeczy, które miały go wyróżniać i charakteryzować. Będzie on 
zbudowany przez Jezusa. Będzie stanowić zwycięską armię, której nie 
wystraszą bramy piekła. Będzie mieć moc związywania i 
rozwiązywania. 

”A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów 

swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni 

rzekli: Jedni za Ja Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za 

Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: A wy za kogo 

mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest 

Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: 

Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew 

objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A Ja ci powiadam, 

że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 

piekielne nie przemogą go.” (Mt 16:13-18) 

Podstawowa prawda 

Piotr przez objawienie od Boga wiedział, że Jezus jest Chrystusem, 
Synem Boga. Była to prawda, na której zbudowany miał być Kościół. 

Zbudowany przez Jezusa 

Pierwsza charakterystyczna cecha Kościoła, to fakt, że zbuduje go 
Jezus. Nie będzie on zbudowany przez ludzi ani przez ludzką tradycję 
czy programy. 

Przezwycięży bramy piekła 

Drugi charakterystyczny rys - bramy piekła nie przemogą go. 

W Rozszerzonej Biblii czytamy: “Zbuduję Kościół i bramy piekła 
[Hadesu] (siły piekielnego regionu) nie pokonają go, czyli Kościoła. 
Nie dozna od nich szkody i stawi im czoła”. 

Klucze do związywania i rozwiązywania 

Kościół ma moc związywania i rozwiązywania. 



 

~ 67 ~ 

“I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, 

będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane i w niebie.” (Mt 16:19) 

Trzech rzeczy powinniśmy dowiedzieć się o Kościele z pierwszej 
wzmianki Jezusa: 

�  Kościół będzie zbudowany przez Jezusa na objawieniu od Ojca, że 
Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego. 

�  "Bramy piekła" nie będą w stanie stawić czoła Kościołowi. 

�  Kościół otrzyma "klucze Królestwa Niebios" i moc związywania i 
rozwiązywania. 

ODZYSKANE KLUCZE 

Ustaliliśmy już, że klucze odnoszą się do władzy na ziemi. Klucze 
mogą zamykać albo otwierać "bramy", które, jak widzieliśmy, są 
rządem nad każdą jednostką, czy będzie to osoba, rodzina, 
organizacja, miasto, państwo czy naród. 

Klucze do władzy 

To klucze, które Bóg dał ludzkości, gdy stworzył mężczyznę i kobietę 
na swój obraz. 

“Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do 

nas i miech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad 

bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po 

ziemi.” (1M 1:26) 

Skradzione przez szatana 

Bożą intencją było, by kluczy tych używano na ziemi w dobrym celu. 
Lecz gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, oddali klucze szatanowi, który 
przyszedł, by kraść, zabijać i niszczyć. 

Klucze władzy pod kontrolą szatana stały się kluczami śmierci i 
piekła. 

“[Ja jestem] żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i 

mam klucze śmierci i piekła.” (Obj 1:18) 

Odzyskane przez Jezusa 

Były to klucze do władzy, które Jezus wydarł szatanowi, gdy zaniósł 
nasze grzechy do piekielnej otchłani. Gdy wyszedł stamtąd zwycięsko, 
roztrzaskując bramy piekła, zabrał szatanowi klucze. Odtąd szatan nie 
ma już władzy nad ziemią. 
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Przywrócone człowiekowi 

Klucze te oznaczały władzę, którą po swoim zmartwychwstaniu i 
wstąpieniu do Ojca Jezus przywrócił ludzkości jako nowemu 
stworzeniu. Ponieważ klucze zostały przywrócone pierwotnym 
właścicielom, nie będą już dłużej używane w niewłaściwy sposób jako 
klucze śmierci i piekła. Zamiast tego stają się znane jako "klucze 
Królestwa Niebios". 

Klucze Królestwa 

“I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, 

będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane i w niebie.” (Mt 16 :19) 

Przy pomocy tych kluczy możemy ustanawiać Bożą wolę i Boże 
Królestwo na ziemi. 

To właśnie zwycięstwo, o które Jezus kazał swym uczniom modlić 
się. 

“A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię 
twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na 

ziemi.” (Mt 6:9-10) 

Gdy my, jako ciało Chrystusa, używamy danych nam przez Boga 
kluczy władzy zgodnie z Jego wolą, ustanawiamy Królestwo Boże na 
ziemi. 

BRAMY PIEKŁA 

Kościół w ataku 

Gdy Jezus po raz pierwszy wspomniał słowo "Kościół", stwierdził 
także natychmiast, że bramy piekła nie przemogą go. 

“...Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.” (Mt 16:18) 

Istotne jest zrozumienie, co miał Jezus na myśli, gdy powiedział, że 
bramy piekła nie pokonają Kościoła. 

W naszych czasach myślimy o bramie, jako o wejściu w murze lub w 
ścianie. Mając taki obraz w umyśle, trudno nam uchwycić prawdziwe 
znaczenie tego wersetu. Większość z nas nigdy nie została 
zaatakowana przez bramę. 

Czym są bramy? 

W czasach biblijnych zarządzanie miastem i wszystkie ważne sprawy 
odbywały się w bramach miasta. Dlatego "bramy" zabezpieczające 
miasto, stały się również oznaczeniem rządu miast lub narodu. 
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Król Salomon odnosi się do tego w jednym ze swych przysłów: 

“Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych 

kraju.” (Prz 31:23) 

Zdobywać bramy 

Gdy Bóg błogosławił Abrahamowi, mówił o zdobywaniu bram 
wrogów. Było to błogosławieństwo. 

“Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje 

jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie 

twoi zdobędą grody [bramy -ang.] nieprzyjaciół swoich.” (1M 22:17) 

Błogosławieństwo udzielone Rebece również mówiło o zdobywaniu 
bram. 

“I błogosławili Rebece, mówiąc do niej: Siostro nasza, rozmnóż się w 

niezliczone tysiące, a potomstwo twoje nich zdobędzie grody [bramy - 

ang.] wrogów swoich.” (1M 24:60) 

Zdobyć bramy wrogów oznacza przejąć i kontrolować ich rząd. 
Dzisiaj mamy zdobywać bramy naszych wrogów w duchowym 
państwie. Przez władzę, panowanie oraz agresywną, gwałtowną walkę 
duchową "bramy" są zdobywane siłą. 

Król Salomon mówi o tym: 

“Źli muszą chylić czoła przed dobrymi, a bezbożni stać u drzwi 

sprawiedliwych.” (Prz 14:19) 

Wielu ludzi wyobraża sobie samych siebie atakowanych przez szatana. 
Lecz to Kościół, nie szatan ma być tym, który atakuje. 

To my, Kościół, mamy szturmować "bramy piekła" i śmiało 
rozszerzać Królestwo Boże na całym świecie. 

KLUCZE KRÓLESTWA 

Gdy Jezus po raz pierwszy wspomniał o Kościele, powiedział : "Dam 

ci klucze". Miało to wydarzyć się w przyszłości. Później, po swojej 
śmierci i zmartwychwstaniu powiedział do Ojca : "Mam klucze". 

Klucze przedstawiają władzę przywróconą człowiekowi. To właśnie te 
klucze wydarł Jezus szatanowi, gdy rozbroił diabelskie władze i 
zwierzchności. 

Czym jest Królestwo Niebios, do którego klucze posiadamy? 

Jezus, "Król królów", króluje wraz z Ojcem nad całym 
wszechświatem. To właśnie na ziemi ma być założone Jego królestwo. 
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Królestwo Boże ma być śmiało rozszerzane na całym świecie, gdy 
odkupieni ludzie zaczną używać przywróconych im kluczy duchowej 
władzy. 

O tych kluczach powiedział Jezus, że będą używane do wiązania i 
rozwiązywania. Mamy władzę, aby wiązać szatana i jego demony, 
mamy klucze władzy, aby uwalniać więźniów! Gdy wygramy bitwę w 
państwie duchowym, zwycięstwo to będzie zamanifestowane w 
naturalnym lub fizycznym państwie. 

ZASADA WIĄZANIA I ROZWIĄZYWANIA 

Jezus powiedział, że da nam klucze Królestwa Niebios i cokolwiek 
zwiążemy na ziemi, będzie związane w niebie, i cokolwiek 
rozwiążemy na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 

Co to oznacza? 

Jezus związał mocarza 

Jezus mówił o związaniu mocarza. 

“A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was 

Królestwo Boże. albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i jego 

sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom 

jego ograbi?” (Mt 12:28-29) 

Kim jest “mocarz”? 

“Mocarz” jest szatanem albo demonem przypisanym do rządu, 
organizacji lub życia każdej osoby. 

Jezus wszedł do domu mocarza i związał go (szatana i jego demony). 

Wiążemy szatana i jego demony, mówiąc z mocą: 

�  Szatanie, wiążę cię w imieniu Jezusa! 

Następnie mamy związać “mocarza” przez śmiałe powiedzenie do 
demonicznego władcy: 

�  Ty nieczysty demonie, wiążę cię w imieniu Jezusa! 

Czym jest wiązanie? 

"Związać" oznacza ograniczyć szatana albo demonicznego władcę w 
tej szczególnej sytuacji, w którą Bóg wprowadził nas, abyśmy walczyli 
w sposób duchowy. 

Gdy na przykład wiążemy psa łańcuchem przymocowanym do słupa, 
pies może poruszać się tylko na pewną odległość, ograniczony jest w 
taki sposób, że nie może dotrzeć do niczego, co znajduje się poza 
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zasięgiem łańcucha. Ograniczyliśmy obszar jego aktywności. To 
właśnie oznacza słowo "wiązać". 

Zniszczyć jego dom 

Następnie mamy zniszczyć jego dom. Mamy to uczynić przez 
rozkazanie demonom znajdującym się pod władzą “mocarza”, aby 
wyszły w imieniu Jezusa. 

Możemy rozpoznać tożsamość tych duchów poprzez działanie 
duchowych darów rozróżniania duchów i za pomocą słowa wiedzy. 
Możemy także rozpoznać ich tożsamość na podstawie ich oczywistych 
funkcji. 

Niektóre z nich są: 

�  duchami okultyzmu, 

�  duchami przeszkadzającymi, 

�  duchami nieczystymi - pożądania lub perwersji, 

�  duchami chorób, 

�  duchami torturującymi, 

�  duchami samobójstwa. 

Wypędź duchy 

Przez wypędzenie tych duchów niszczymy dom “mocarza”. Gdy jego 
dom zostanie zniszczony, on sam stanie się bezradny, wówczas 
możemy rozkazać mu wyjść w imieniu Jezusa. 

“Gdy zbrojny mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie 

jego. Lecz gdy mocniejszy od niego znajdzie go i zwycięży, zabiera mu 

zbroję jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy.” (Łk11:21-22) 

Jezus już rozbroił szatańskie władze i zwierzchności i wystawił je na 
pokaz. 

Wstąpił i zasiadł po prawicy Ojca. To fakt dokonany w niebie. 

Władza wierzącego 

Jako ludzie wierzący musimy używać naszej władzy i panowania na 
ziemi. Musimy teraz wykonać na ziemi to, co zostało dokonane w 
pozostałej części wszechświata, co jest faktem dokonanym w niebie. 
Na ziemi to my, wierzący, musimy wiązać szatana i jego demony oraz 
rozwiązywać tych, których zniewolił. Musimy ograniczać obszar 
wpływów szatana. 
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“Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a 

cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.” (Mt 

16:19b) 

Gdy to czynimy, my również rozbrajamy diabelskie władze i 
zwierzchności i czynimy z ich klęski publiczne widowisko, odnosząc 
nad nimi triumf przez krzyż. 

POZYCJA SZATANA 

Stał się bezsilny 

Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus sprawił, że szatan stał 
się nieskuteczny. 

“Skoro zaś [Jego] dzieci mają udział we krwi i w ciele - to znaczy w 

fizycznej naturze ludzkiej istoty - więc i On [sam] również miał w nich 

[w tej samej naturze] udział, aby [przechodząc przez] śmierć 
zniszczyć [uczynić bezskutecznym] tego, który miał władzę nad 

śmiercią, to jest diabła.” (Hbr 2:14) [Rozszerzona Biblia] 

Nie jest już tym, który trzyma nas w niewoli 

Zostaliśmy uwolnieni od niewoli i strachu przed śmiercią. 

“I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią 
przez całe życie byli w niewoli.” (Hbr 2:15) 

Przez dokonane dzieło Jezusa - Jego śmierć i zwycięskie 
zmartwychwstanie - ludzkość nie musi być już dłużej trzymana w 
niewoli. Gdy odkrywamy prawdę, zostajemy uwolnieni i całkowicie 
wyzwoleni z niewoli i strachu przed diabłem. 

Zniweczone dzieła 

Po co objawił się Syn Boży? 

Aby zniweczyć dzieła szatańskie i wystawić je na pokaz. 

“Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. 

A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” (1J 

3:8) 

“Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, 

odniósłszy w nim triumf nad nimi.” (Kol 2:15) 
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ŚPIĄCY KOŚCIÓŁ BUDZI SIĘ 

Gdy Jezus przyszedł na ziemię w celu zniweczenia dzieł szatańskich, 
pozbawił się władzy, którą miał jako Bóg. Na ziemi, jako “ostatni 
Adam” działał i służył w pełni władzy i autorytetu. 

Szatan został całkowicie pokonany przez Jezusa. Stał się niczym, kimś 
bezużytecznym. Jezus uczynił z niego istotę bezsilną, nic nie 
znaczącą. 

Teraz władza i panowanie to klucze przywrócone odkupionej 
ludzkości, która przez wiarę staje się Kościołem Jezusa, Jego ciałem 
na ziemi. 

Jako pokonany szatan może czynić na ziemi jedynie to, na co w swojej 
niewiedzy mu pozwalamy. Mając objawienie Słowa Bożego możemy 
unieszkodliwić go oraz jego demony. Możemy zburzyć warownie 
szatańskie, gdy wiążemy “mocarza” i niszczymy jego dom, gdy 
rozkazujemy demonom wyjść w imię Jezusa. 

“Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc 

burzenia warowni dla sprawy Bożej.” (2Kor 10:4) 

Kościół, którego powstanie Jezus zapowiedział, jest śpiącym 
olbrzymem. Teraz ma się przebudzić, aby działać w danej przez Boga 
władzy i niszczyć warownie szatana. 

PYTANIA 

1. Co miał na myśli Jezus, mówiąc, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła? 

 

 

2. Jezus powiedział, że mamy wiązać i rozwiązywać. Opisz, w jaki sposób zamierzasz wykonać te 
ważne instrukcje Jezusa. 

 

 

3. Jezus powiedział, że związawszy mocarza w jednej z warowni szatana, należy ograbić jego dom. 
Kto opisany jest jako "mocarz"? Jaka jest procedura "ograbienia jego domu"? 
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Lekcja Dziesita 

KLUCZE KRÓLESTWA 

JEZUS MA KLUCZE 

Czy pamiętasz triumfalne słowa, które Jezus wykrzyknął, gdy wracał 
do nieba? 

“[Ja jestem] żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i 

mam klucze śmierci i piekła.” (Obj 1:18) 

Jezus zabrał szatanowi klucze śmierci i piekła. Skoro Jezus zaniósł 
nasze grzechy w głębokości piekła, nie było możliwe, aby nadal 
trzymany był w niewoli. 

“Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą 
niemożliwą, aby przez nią był pokonany.” (Dz 2:24) 

Jezus pokonał śmierć! 

Jezus przywrócił człowiekowi władzę, panowanie i królewskość. 
Przywrócił wszystko, co szatan podstępnie odebrał. 

Wiemy, że Bóg chce, abyśmy żyli całkowicie panując nad szatanem. 
Poświęcił On swojego Syna, aby odnowić wszystko to, do czego 
powołał nas na ziemi. 

Wszystko, co Jezus uczynił - Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie - 
było po to, abyśmy i my mogli ponownie działać w mocy i odnosić 
zwycięstwa nad szatanem, jego demonami i wszystkim, co złe na tym 
świecie.  

KREW JEZUSA - PRZEZWYCIĘŻAJĄCY KLUCZ DO ZWYCIĘSTWA 

Życie we krwi 

Gdy Bóg stworzył Adama, tchnął w niego swoje życie. Życie to nie 
ograniczyło się do jednego narządu, oddzielnej części ciała Adama. 
Umieścił je we krwi Adama. Zaczęło być ono stale pompowane do 
wszystkich komórek jego ciała. Mojżesz napisał, że życie stworzenia 
znajduje się w jego krwi: 

“Gdyż życie ciała jest we krwi.” (3M 17:11a) 

Grzech Adama - śmierć 

Przez grzech Adam stracił życie Boże, które znajdowało się w jego 
krwi. Mogło być ono przywrócone człowiekowi jedynie przez Boży 
plan odkupienia. Aby Boży obraz mógł zostać przywrócony 
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człowiekowi, człowiek musiał jeszcze raz otrzymać Boże życie. W 
Bożym planie odkupienia Syn Boży, Jezus, miał przelać swoją krew. 

“A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez 

rozlania krwi nie ma odpuszczenia.” (Hbr 9:22) 

Kara za grzech, jaką była śmierć, musiała zostać spłacona przez 
doskonałego zastępcę, który nie stracił przez grzech życia Bożego ze 
swojej krwi. 

Poczęty przez Ducha Świętego, urodzony z dziewicy, Jezus nie 
odziedziczył krwi Adama. Stał się tym doskonałym zastępcą, który 
świadomie przelał swoją niewinną krew. 

Co wynika dla nas z ofiary Jezusa? 

�  Przebaczenie grzechów. 

Nasze odkupienie jest we krwi Jezusa. 

“W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, 

według bogactwa łaski jego.” (Ef 1:7) 

“Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście 

wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam 

przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i 

nieskalanego.” (1P 1:18-19) 

�  Usprawiedliwienie i zbawienie. 

Jesteśmy usprawiedliwieni i sprawiedliwość Boża została 
przywrócona naszemu życiu przez krew Jezusa. 

“Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy 

jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, 

usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od 

gniewu.” (Rz 5:8-9) 

Doskonała sprawiedliwość Boża została zaspokojona, my zaś 
zostaliśmy zbawieni od gniewu Bożego, gdy Jezus stał się naszym 
zastępcą i poniósł za nas karę śmierci przez przelanie swojej krwi na 
krzyżu. 

Tylko przez uczestnictwo w ofierze Jezusa, posiadającej w sobie Boże 
życie, możemy ponownie mieć je w nas samych. 

“Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie 

będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie 

mieli żywota w sobie.”(J 6:53) 
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�  Społeczność. 

Krew Jezusa usuwa z naszego życia wszelkie skutki grzechu, tak aby 
Boże życie mogło być jeszcze raz przywrócone. 

“Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, 

społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, 

oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1J 1:7) 

�  Odkupienie. 

Nasze odkupienie i całkowite przebaczenie dokonuje się przez Jego 
krew. 

“Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna 

swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie 

grzechów.” (Kol 1:13-14) 

Nie ma innego sposobu, aby człowiek uzyskał przebaczenie i 
odnowienie, jak tylko przyjęcie ofiary odkupienia i Bożego daru 
zbawienia przez przelaną krew Jezusa. 

“A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez 

rozlania krwi nie ma odpuszczenia.” (Hbr 9:22) 

“Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z 

własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia.” (Hbr 9:12) 

�  Jesteśmy bez plamy. 

Przez krew Jezusa zostaliśmy oczyszczeni, możemy więc służyć 
Bogu. 

“O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego 

ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od 

martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.”(Hbr 9:14) 

�  Mamy ufność. 

Tak jak Adam, zanim zgrzeszył, żył w codziennej społeczności i 
obecności Bożej, tak przez krew Jezusa uwolniony od winy i 
potępienia człowiek może znowu śmiało stanąć przed obliczem 
Bożym. 

“Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do 

świątyni.”(Hbr 10:19) 

�  Mamy pokój. 

Pokój i pojednanie stały się możliwe przez Jego krew. 
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“Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia 

boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, 

pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża 

jego.” (Kol 1:19-20) 

�  Przywróceni do pierwotnej pozycji. 

To właśnie krew Jezusa, która odkupiła ludzkość i przywróciła jej 
Boże życie przez nowe narodzenie jest tym, przez co szatan został 
pokonany. 

Szatan przyszedł, aby okraść, zabić i zniszczyć człowieka, którego 
stworzył Bóg na swój dokładny obraz i podobieństwo. Przez grzech 
człowiek stracił Boże życie. Był bezsilny wobec ataków szatana. Przez 
Boży plan odkupienia, przez przelanie krwi Jego drogiego Syna, 
człowiekowi przywrócona mogła być jego pierwotna pozycja i 
odnowiona jego społeczność z Bogiem. Przez krew Jezusa człowiek, 
niegdyś stale bezsilny i pokonywany, może znowu stać się zwycięzcą. 

�  Opiekuńcze okrycie. 

Tak jak kapłan w Starym Testamencie brał krew owiec ofiarnych i 
skrapiał nią wieko Arki Przymierza, aby stało się okryciem czyli 
przebłaganiem za grzechy ludzi, tak i dzisiaj przez wiarę, krew 
Baranka staje się opiekuńczym okryciem dla odkupionej ludzkości. 

�  Zwycięstwo. 

Przez krew Jezusa zwyciężyliśmy!  

Gdy żyjemy, posiadając przebaczenie grzechów, posłuszni Bogu przez 
wiarę, możemy śmiało powiedzieć: 

�  Szatanie, jestem odnowiony przez krew Jezusa! 
�  Moja rodzina i moja własność są bezpieczne przez krew Jezusa! 
�  Szatanie, zostałeś zwyciężony przez krew Jezusa! 
�  Dzięki krwi Jezusa nie możesz mnie dotknąć! 

Tak jak Jezus zwyciężył szatana przez swoją krew, my również 
możemy być zwycięzcami przez krew Jezusa. Gdy jesteśmy chronieni 
przez Jego krew, żadna broń dobyta przeciwko nam nic nie wskóra. 

“A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa 

swojego.” (Obj 12:11a) 

Szatan został pokonany przez krew Jezusa. 

Klucz do władzy krwi Jezusa został dany każdemu z nas, którzy przez 
tę krew zostaliśmy odkupieni. Dzięki temu potężnemu "kluczowi" 
Jego krwi będziemy zwycięzcami, szatan zaś będzie stale przez nas 
pokonywany.  
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SŁOWO BOŻE - KLUCZ DO ZWYCIĘSTWA 

Miecz Ducha 

W Liście do Efezjan broń potrzebna nam do wygrania bitwy opisana 
jest jako miecz Ducha, którym jest Słowo Boże (6:17). Słowo Boże 
wypowiadane przez nasze usta staje się potężnym orężem, wobec 
którego szatan jest bezbronny. Gdy z mocą wypowiadamy Słowo 
Boże, zwyciężamy go.  

“A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa 

swojego.” (Obj 12:11a) 

Słowo w świadectwie 

"Słowo świadectwa" może być przetłumaczone jako "Słowo w ich 
świadectwach". Nasze świadectwo jest tym, co mówimy. Kiedy 
przestaniemy przedstawiać nasze problemy, myśli i lęki, a zaczniemy 
śmiało głosić to, co Boże Słowo mówi o sytuacji, w której się 
znajdujemy, wówczas i my staniemy się zwycięzcami. 

Słowo przynosi zwycięstwo 

Aby Słowo Boże mogło stale wypływać z naszych ust, konieczne jest, 
abyśmy je czytali i studiowali oraz rozmyślali nad nim. Wówczas 
stanie się ono głęboko zakorzenioną wiarą zamieszkującą w nas. 

“Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę 
wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, 

gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który 

jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i 

Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.”(1J 2:13-14) 

Młodzieńcom powiedziano, że są silnymi zwycięzcami, ponieważ 
Słowo Boże mieszka w nich. Gdy śmiało je wypowiadają, to z pomocą 
otrzymanej od Boga władzy i panowania zwyciężają złego. 

“Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo 

Boże.” (Ef 6:17) 

Mieczem Ducha jest Słowo Boże. 

“A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: 

Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, 

przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry 

miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. 
On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, 

Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: 
Król królów i Pan panów.” (Obj 19:13-16) 
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Powiedz Słowo 

Jezus powiedział, że największym przykładem wiary jest człowiek, 
który rozumie, czym jest władza i wie, jak jej używać wypowiadając 
Słowo. 

“A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł 

pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa 

mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą 
żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie; innemu zaś: Przyjdź, a 

przychodzi; i słudze swemu: Czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, 

zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam 

wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem.” (Mt 8:8-

10) 

Słowo ma być potwierdzone 

Słowo Boże będzie potwierdzone przez znaki i cuda. 

“A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba 

i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im 

pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które im towarzyszyły.” 

(Mk 16:19-20) 

Jezus jest Słowem 

Jezus nazwany jest Słowem Bożym. 

“A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: 

Słowo Boże.” (Obj 19:13) 

“Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było 

Słowo.” (J 1:1) 

Słowo nie wraca puste 

Bóg powiedział o mocy swojego Słowa przez proroka Izajasza. 

“Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: nie wraca do 

mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je 

wysłałem.” (Iz 55:11) 

Bóg przez Dawida powiedział o uzdrawiającej mocy Słowa: 

“Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować od zagłady.” (Ps 

107:20) 

Słowo, które wypowiadasz w pełni władzy, skutecznie realizuje to, co 
podoba się Bogu. Słowo Boże obiecuje nam powodzenie. 
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Słowa tworzą 

Słowa mają moc, aby tworzyć. 

“Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem 

Boga tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.” (Hbr 

11:3) 

Słowa mają władzę 

Jezus wypowiadał Słowo w pełni władzy. 

“I zdumienie ogarnęło wszystkich i mówili między sobą: Cóż to za 

mowa, że mając władzę i moc nakazuje duchom nieczystym, a 

wychodzą.” (Łk 4:36) 

Słowo wewnątrz, Słowo na zewnątrz 

Dobrze jest znać Słowo Boże, ale dopóki nie znajdziemy się w 
sytuacji, w której nasze usta wypowiedzą je, nie odniesiemy 
zwycięstwa! 

Jezus wypowiadał Słowo z władzą i mocą. 

Boży rodzaj wiary: 

�  wierzy w Słowo, 

�  wypowiada Słowo, 

�  widzi Słowo dokonujące cudów. 

Klucz Słowa Bożego nie może zawieść, jeśli stale wypowiadamy 
słowa z władzą i autorytetem. 

Aby ludzie mogli działać panując na ziemi (do czego zostali 
stworzeni), Jezus Chrystus dał im jako Kościołowi klucze władzy dla 
zwycięstwa w duchowej wojnie. Gdy odkryjemy istnienie tych kluczy 
oraz skuteczność ich użycia, będziemy odnosić zwycięstwa w 
potyczkach codziennego życia. Będziemy tacy, jak powiedział Jezus.  

 

 

 

PYTANIA 

1. Wyjaśnij, dlaczego krew Jezusa jest tak skuteczna w przezwyciężaniu ataków diabła i jego 
demonów? 

2. Podaj przykład, w jaki sposób wypowiedzenie Słowa pozwoliło ci osiągnąć zwycięstwo w życiu. 

3. Jakich fragmentów Pisma zamierzasz nauczyć się na pamięć, aby użyć ich jako broni w swoich 
duchowych bitwach? 

Więcej niż zdobywcy, 

zwycięzcy w Jego imieniu. 
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Lekcja Jedenasta  

IMIĘ JEZUSA 

IMIĘ JEZUSA - ZWYCIĘSKI KLUCZ 

Gdy używamy "imienia Jezusa", mówimy z władzą samego Jezusa. 
Kiedy mówimy o czymś w Jego imieniu, osiąga to taki sam skutek, jak 
gdyby On sam stał i mówił coś. Jezus dał nam prawo, aby używać 
Jego imienia. 

Znaki towarzyszące wierzącym w Jego imię 

Znaki mają towarzyszyć tym, którzy wierzą w imię Jezusa. 

“I rzekł im: Idąc na cały świat głoście ewangelię wszystkiemu 

stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale 

kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły 

tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, 
nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego 

wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci 

wyzdrowieją.” (Mk 16:15-18) 

W oryginalnym języku Biblii - grece - nie było znaków 
przestankowych. Interpunkcja znajdująca się w naszych bibliach 
została dodana przez tłumaczy zgodnie z ich własnym sądem. 

W Mk 16:17 czytamy: "A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy 

uwierzyli..." Fragment ten mógłby być równie dobrze przetłumaczony: 
"A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w imię 
Moje..." 

Jezus powiedział, że istotne jest, abyśmy "wierzyli" w Jego imię. 
Musimy znać władzę, którą będziemy realizować w imieniu Jezusa. 
Musimy śmiało wyzwolić tę władzę w wierze, gdy używamy Jego 
imienia. 

Gdy będziemy śmiało mówić i działać zgodnie z naszą wiarą, 
będziemy wyganiać demony, kłaść ręce na chorych, a oni 
wyzdrowieją. 

Budzące trwogę prawo 

Przed ukończeniem dzieła Jezusa na krzyżu nikt nie odważyłby się 
wypowiedzieć imion Bożych. Były one uważane za zbyt święte, aby 
wypowiadać je głośno, wypisane wewnątrz miejsca najświętszego, 
znane jedynie arcykapłanowi. 

Odkąd Jezus dał wierzącym prawo używania Jego imienia, ten 
budzący trwogę przywilej nigdy nie powinien być traktowany lekko. 
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Wyzwól władzę Jezusa 

Ponieważ Jezus był Synem Bożym - miał całą władzę w niebie. 

Ponieważ Jezus był Synem Człowieczym - miał całą władzę na ziemi. 

“A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka 

moc na niebie i ziemi.”(Mt 28:18) 

Gdy używamy tego imienia uwalnia się potężna władza i moc. To tak, 
jakbyśmy stali na Jego miejscu i używali Jego autorytetu. 

Pełnomocnictwo 

Gdy Jezus dał nam legalne prawo używania Jego imienia, okazał nam 
najwyższe zaufanie. Dał nam pełnomocnictwo, aby go używać. 

W naszym systemie sądowniczym "pełnomocnictwo" jest 
dokumentem prawnym, który daje jakiejś osobie prawo i przywileje 
używania czyjegoś imienia. Gdy osoba, która otrzymała 
pełnomocnictwo podpisuje kontrakt w imieniu osoby, która ją 
upoważniła i dołącza kopię pełnomocnictwa do tego kontraktu, 
posiada on ten sam prawnie wiążący skutek, jak gdyby ta osoba 
osobiście podpisała kontrakt. 

Słuchanie Boga 

Gdy Jezus pełnił służbę na ziemi, działał w imieniu swojego Ojca. 

“Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę powiadam 

wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić tylko to, co widzi, że 

Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.”(J 5:19) 

Teraz, kiedy my pełnimy służbę na ziemi, mamy działać w imieniu 
Syna. Nie wolno nam używać imienia Jezusa, aby urzeczywistniać 
nasze własne pragnienia bez wcześniejszego słuchania i usłyszenia 
Bożego głosu. 

Nadużywanie imienia 

Próba użycia imienia Jezusa do spełnienia własnych pragnień bez 
wcześniejszego rozpoznania Bożej woli byłaby nadużywaniem Jego 
imienia. 

“Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie pozostawi 

bez kary tego, który nadużywa imienia Jego.” (5M 5:11) 

Imię ponad wszystkie imiona 

Imię Jezusa jest ponad każdym imieniem. 

“Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w 

Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się 
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zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego 

siebie, przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom; a okazawszy 

się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do 

śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego 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.” (Flp 2:5-11) 

�  Każdy demon ma swoje imię. 

�  Każda osoba na ziemi ma swoje imię. 

�  Każda choroba i niemoc ma swoje imię. 

�  Każda diabelska intryga ma swoje imię. 

�  Gdy wypowiadane jest imię Jezusa, demony uciekają. 

�  Gdy wypowiadane jest imię Jezusa, rak i wszystkie inne choroby 
muszą się cofnąć. 

�  Gdy wypowiadane jest imię Jezusa, intrygi szatana są 
udaremnione. 

Imię Jezusa jest ponad każdym innym imieniem. Każde kolano zegnie 
się w posłuszeństwie dla panowania Jezusa, gdy Jego imię zostanie 
wymówione z wiarą. 

Demony podporządkowują się temu imieniu 

Demony znają moc imienia Jezusa. Podporządkowują się temu 
imieniu. 

“Powróciło tedy owych siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: 

Panie i demony są nam podległe w imieniu twoim.” (Łk 10:17) 

“A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka 

moc na niebie i ziemi.” (Mt 28:18) 

Cała władza dana została Jezusowi. Używając imienia Jezusa mamy tę 
samą władzę na ziemi. 

“Rzekł więc do nich: Widziałem, jak Szatan niby błyskawica, spadł z 

nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach, 

po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.” (Łk 

10:18-19) 

Wierzyć w imię 

Przykazano nam wierzyć w imię Jezusa. 

“A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa 

Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał.” (1J 3:23) 
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Mamy wierzyć w imię Jezusa, aby mieć życie wieczne. 

“Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest 

osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna 

Bożego.” (J 3:18) 

“Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem 

Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego.” (J 20:31) 

Możemy mieć całkowitą pewność zbawienia, ponieważ wierzymy w 
Jego imię. 

“To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście 

wiedzieli, że macie żywot wieczny.” (1J 5:13) 

Proś w Jego imieniu 

Biblia poucza nas, aby prosić w imieniu Jezusa. 

“Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także 

dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić 
będzie; bo Ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu 

moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić 
będziecie w imieniu moim, spełnię to.” (J 14:12-14) 

Gdy Jezus odchodził do Ojca, nauczył uczniów, aby używali Jego 
imienia. Powiedział im, że spełni się to, o co będą prosić, aby Ojciec 
został uwielbiony w Synu. 

“Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, 

abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o 

cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.” (J 15:16) 

“A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da 

wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a 

weźmiecie, aby radość wasza była zupełna.” (J 16:23-24) 

Zostaliśmy nauczeni, aby używać imienia Jezusa i prosić w Jego 
imieniu. 

1Czyń wszystko w Jego imieniu 

Cóż za wspaniały przywilej posiadamy! Mamy czynić wszystko w 
imieniu Jezusa. 

”I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko 

czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.” 

(Kol 3:17) 

Powinniśmy również wziąć pod uwagę, aby wszystko, co czynimy, 
było odpowiednie, by czynić to w imieniu Jezusa. Może to 
zrewolucjonizować nasz sposób życia. 
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APOSTOŁOWIE UŻYWALI IMIENIA JEZUSA 

Apostołowie i pierwsi chrześcijanie w Dziejach Apostolskich śmiało 
używali imienia Jezusa z cudownym rezultatem. 

Moc w tym imieniu 

“A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy, o 

dziewiątej. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego 

sadzano codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił 

wchodzących do świątyni o jałmużnę; Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, 

gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, 

wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: Spójrz na nas. On zaś 
spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I 

rzekł Piotr: Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję: W imieniu 

Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź! I ująwszy go za prawą rękę, 
podniósł go; natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki, i 

zerwawszy się stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, 

przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga. A cały lud widział 

go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla 

jałmużny siadywał przy Bramie Pięknej świątyni; i ogarnęło ich 

zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło.” (Dz 

3:1-10) 

Wiara w to imię 

Piotr oddał chwałę Jezusowi. Wówczas też wyjaśnił, że klucz do 
użycia imienia Jezusa ma przez wiarę wyzwolić władzę Jego imienia. 

“Ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu: Mężowie izraelscy, 

dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie 

przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, 

że on chodzi?” (Dz 3:12) 

“Przez wiarę w imię jego wzmocniło jego imię tego, którego widzicie i 

znacie, wiara zaś przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na 

oczach was wszystkich.” (Dz 3:16) 

Uzdrowienie w tym imieniu 

W rezultacie tego uzdrowienia Piotr i Jan zostali aresztowani, 
trzymano ich w więzieniu przez całą noc, przywódcy religijni 
zabronili im mówić więcej w imieniu Jezusa. Piotr śmiało odpierał ich 
pytania dotyczące uzdrowienia, mówiąc: 

“To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome 

będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, 

którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki 

niemu ten oto stoi zdrów przed wami.” (Dz 4:10) 
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Zbawienie w tym imieniu 

Za sprawą użycia przez Piotra i Jana imienia Jezusa w służbie 
uzdrowienia chromego, liczba wierzących wzrosła do pięciu tysięcy. 

“Wielu zaś z tych, którzy usłyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów 

wzrosła do około pięciu tysięcy.” (Dz 4:4) 

Nasze drogocenne zbawienie zawarte jest w potężnym imieniu Jezusa. 

“I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego 

imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być 
zbawieni.” (Dz 4:12) 

Ludzki strach przed tym imieniem 

Przywódcy religijni zagrozili Piotrowi i Janowi, aby nigdy więcej nie 
przemawiali w tym imieniu. 

“Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, 

zagrożono im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I 

przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie 

nauczali w imieniu Jezusa.” (Dz 4:17-18) 

Odwaga w tym imieniu 

W tym momencie Duch odwagi zstąpił na Piotra i Jana. 

“A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom twoim, aby 

głosili z całą odwagą Słowo twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby 

uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię święte Syna twego, 

Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli 

zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, głosili z 

odwagą Słowo Boże.” (Dz 4:29-31) 

Filip zwiastuje to imię 

“Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o 

Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, 
zarówno mężczyźni, jak i niewiasty.” (Dz 8:12) 

Aresztowania z powodu imienia 

Paweł został posłany, aby uwięzić tych, którzy wzywają imienia 
Jezusa. 

“Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić 
wszystkich, którzy wzywają imienia twego.” (Dz 9:14) 

Wybrany, aby nieść to imię 

Paweł został wybrany przez Boga, aby zanieść imię Jezusa światu. 
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“Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim 

narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i 

synów Izraela.” (Dz 9:15) 

Nauczający bez strachu w tym imieniu 

“Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, 

jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, i jak w Damaszku 

nauczał śmiało w imieniu Jezusa” (Dz 9:27) 

Uwolnienie przez imię  

“A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do 

ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej 

wyszedł. I w tej chwili wyszedł.” (Dz 16:18) 

Wielkie uwielbienie dla imienia 

“I stało się to wiadome wszystkim Żydom jak i Grekom, którzy 

mieszkali w Efezie, i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana 

Jezusa było wielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, 

wyznawało i ujawniało uczynki swoje.” (Dz 19:17-18) 

ZNAKI I CUDA W IMIENIU JEZUSA 

Gdy słuchamy Boga i jesteśmy posłuszni Jego Słowu, musimy śmiało 
występować i używać przez wiarę budzącej trwogę władzy imienia 
Jezusa. Gdy to uczynimy, doświadczymy znaków i cudów w naszym 
życiu codziennym i w naszej służbie. 

“A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom twoim, aby 

głosili z całą odwagą Słowo twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby 

uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię święte Syna twego, 

Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli 

zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z 

odwagą Słowo Boże.” (Dz 4:29-31) 

Gdy będziemy stale używać władzy i mocy imienia Jezusa, my 
również wstrząśniemy naszym światem mocą i obecnością budzącego 
trwogę Boga. 

Klucz do zwycięskiego życia chrześcijanina znajduje się w potężnym 
imieniu Jezusa. 

Możemy działać z tą samą mocą, która opisana jest w księdze Dziejów 
Apostolskich, gdy przyłączymy się do pierwszych chrześcijan w 
używaniu władzy imienia Jezusa. 
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PYTANIA 

1. Podaj dwa przykłady z Dziejów Apostolskich, gdy apostołowie użyli "imienia Jezusa". 

 

 

2. Co to oznacza, gdy mówimy, że działanie w imieniu Jezusa jest jak posiadanie Jego 
pełnomocnictwa? 

 

 

3. Jakie wyzwania, z którymi zetknąłeś się w swoim życiu, właśnie teraz zamierzasz zrealizować 
używając imienia Jezusa? 
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Lekcja Dwunasta  

ZWYCIĘSKA WALKA DUCHOWA 

WYPOSAŻENI DO WALKI 

Boska moc 

Teraz, gdy rozumiemy wieczny konflikt, znamy również naszą władzę 
i pełną mocy broń, jesteśmy wyposażeni do potężnej zwycięskiej 
walki. 

Paweł pisze: 

“Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc 

burzenia warowni dla sprawy Bożej.” (2Kor 10:4) 

Wiele osób próbowało przystąpić do walki bez tego objawienia. Nie 
rozumiało władzy, którą posiadało będąc w Chrystusie. 

Duchowa wojna stała się dal nich intensywną, stałą walką z potężnym 
wrogiem. Ludzie ci byli stale pochłonięci myślami o diable i jego 
demonach. Im więcej uwagi koncentrowali na nich, tym potężniejsi im 
się wydawali. 

Pokonany wróg 

Prorok Izajasz pisze o przyszłości szatana. Przedstawia nam jasny 
obraz jego losu. 

“A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Ci, 

którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy 

to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami? Ziemię 
obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na 

wolność?” (Iz 14:15-17) 

Ludzie będą przyglądać się temu, który nazwany jest szatanem, 
całkowicie pokonanemu i upokorzonemu. Spojrzą ze zdziwieniem na 
tego, o kim myśleli, że jest tak potężny i wielki. Zobaczą go okrytego 
niesławą. Zapytają: “Czy to ten mąż...?” Czy to ten mąż, który 
spowodował całe to zamieszanie? Będą przyglądać się temu, którego 
uczyniono nikim. Będą patrzeć na niego z pogardą. Ujrzą go 
całkowicie pokonanego. 

Gdy posiadamy objawienie tego, kim jesteśmy w Chrystusie, nie 
jesteśmy już dłużej pochłonięci myślami o diable. Jesteśmy 
przepełnieni obecnością Jezusa! 

Diabeł jest pokonanym wrogiem. Jego moc została zniszczona. Jezus 
uczynił go nikim! Rozbroił go, pozbawił sił i wystawił na pokaz. 
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Unicestwiony 

“On [sam] również miał w nich [w tej samej naturze] udział, aby 

[przechodząc przez] śmierć zniszczyć [uczynić bezskutecznym] tego, 

który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła.” (Hbr 2:14b; 

rozszerzona wersja) 

Nie znajdujemy się w niekorzystnym położeniu, gdy rozprawiamy się 
z diabłem i demonami. Dano nam moc nad wszelką mocą 
nieprzyjacielską. 

Gdy angażujemy się w wojnę, występujemy z pozycji całkowitej 
pewności i wiary, że zwyciężymy. Mamy przystąpić do wojny, 
wiedząc o tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. 

Nie musimy planować napiętej walki z potężnym wrogiem. Zamiast 
tego powinniśmy wyczekiwać radosnego zwycięstwa, gdy 
uświadomimy sobie, że diabeł jest już pokonany. 

�  Diabeł nie jest kimś wielkim. 

�  Jezus jest kimś wielkim. 

�  W Jezusie jesteśmy silni. 

“Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.” (Flp 

4:13) 

KROKI DO ZWYCIĘSTWA 

Władza i moc wierzącego nie są "zabawką" służącą do spełniania 
naszych własnych samolubnych pragnień. Musimy być w całkowitej 
harmonii z Bogiem. 

Wyznanie grzechu 

Jeśli mamy być zwycięzcami w duchowej walce, musimy najpierw 
pokutować, wyznać grzechy Bogu i uzyskać Jego przebaczenie. 
Apostoł Jan mówi nam, jak to zrobić: 

“Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i 

odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” (1J 

1:9) 

Oddanie 

Musimy sprawić, aby Jezus stał się rzeczywiście Panem naszego życia 
w stu procentach. 

“Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali 

ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być 
duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się 
przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli 
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rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.” (Rz 

12:1-2) 

Oddzielenie od świata 

Musimy oddzielić się od zaangażowania w sprawy tego świata. 

“Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby 

się podobać temu, który go do wojska powołał.” (2Tm 2:4) 

Odrzucenie własnych pragnień 

Musimy odrzucić nasze własne pragnienia i przyjąć prowadzenie 
przez Ducha Bożego. Tak jak Jezus, musimy powiedzieć: "Robię tylko 
to, co widzę, że mój Ojciec czyni". 

“Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że 

Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.”(J 5:19) 

Bóg określił pewne dziedziny, nad którymi każdy wierzący ma 
władzę: 

�  Małżeństwo, dzieci, rodzina. 

�  Miejsca, w których mieszkamy - sąsiedztwo, miasta, narody. 

�  Miejsca, do których zostaliśmy posłani przez Boga, aby 
sprawować służbę. 

Często będzie nam się wydawało, że nie musimy angażować się w 
wojnę przeciw warowni diabelskiej znajdującej się poza obszarem, 
nad którym Bóg dał nam władzę. Bóg jednak chce, aby wierzący 
poznali swoją władzę i zburzyli warownię. 

Miej postawę miłości 

Jako żołnierze wiary w Bożej armii nie możemy być aroganccy ani 
nieżyczliwi wobec innych. 

“Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie w 

modlitwach moich, słysząc o miłości twojej i o wierze, jaką pokładasz 

w Panu Jezusie, i masz do wszystkich świętych.” (Flm 1:4-5) 

Musimy być twardzi wobec diabła i demonów, ale musimy 
jednocześnie trwać w miłości wobec innych ludzi. Nienawidzimy 
diabła, ale kochamy ludzi. 

Musimy stale pamiętać, że nasza władza jako ludzi wierzących, nie 
jest panowaniem nad innymi ludźmi, lecz przejmowaniem władzy nad 
diabłem i jego demonami. 

Gdy działamy w miłości do Boga i innych ludzi, nie musimy stale 
myśleć o walce z diabłem. 
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Bez kompromisu 

Jeżeli będziemy żyć w bliskiej relacji z Bogiem, bez "mieszanki" 
kompromisu, grzechu czy świeckości w naszym życiu, Bóg przez 
działanie duchowego daru rozróżniania duchów będzie ostrzegał nas 
przed szatańskim planem zwiedzenia i jego działaniami zmierzającymi 
do spowodowania naszego upadku. Im bliżej jesteśmy Boga, tym 
szybciej uświadomimy sobie obecność diabła, oszustwa czy 
"mieszanki" kompromisu, jeśli się pojawią. 

Musimy mieć wzrok stale zwrócony na Jezusa. Jeśli szatan lub jego 
demony staną na naszej drodze - rozprawmy się z nimi, oprzyjmy się 
im, wypędźmy je - pozbądźmy się myśli, wyobrażeń, które nie są 
Boże. Wówczas znowu zwróćmy wzrok na Jezusa, aby chwalić Go za 
zwycięstwo. 

“Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w 

Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania 

Bożego po całej ziemi.” (2Kor 2:14) 

“Łowcy demonów” 

W Bożym Królestwie duchowa wojna lub wyzwolenie nie dokonują 
się przez korzystanie z usług specjalisty, szczególnie uzdolnionego 
łowcy demonów. Zamiast tego, jak pisze apostoł Jakub, każdy 
wierzący ma sam przeciwstawić się diabłu. 

“Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od 

was.” (Jk 4:7) 

ZBROJA BOŻA 

Bóg zaopatrzył nas w zbroję, która jest niezbędna w boju przeciwko 
szatanowi. Apostoł Paweł pisze, że mamy założyć zbroję Bożą. 

Gdy rycerze w czasach średniowiecza zakładali pancerze, hełmy, 
opuszczali przyłbice, wyglądali wszyscy jak potężni, muskularni, 
groźni dla wrogów wojownicy. Mimo wątłego ciała wewnątrz zbroi, 
wyglądali bardzo przekonująco. 

Gdy zakładamy zbroję Bożą, to dla diabła wyglądamy dokładnie tak 
jak Bóg. Wówczas wszystko, co musimy zrobić, aby wygrać bitwę, to 
mówić jak Bóg, zachowywać się jak Bóg, działać jak Bóg! 

Nasza moc 

Mamy działać w potężnej mocy Bożej. Nie będziemy wkraczać do 
walki jedynie o własnych siłach. 
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“W końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. 

Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed 

zasadzkami diabelskimi.” (Ef 6:10-11) 

Nasza walka 

“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.” (Ef 6:12) 

Paweł przypomina nam, że walczymy nie z krwią i z ciałem, ale z 
władcami, mocami i duchowymi siłami zła. Nasza walka nie toczy się 
w świecie naturalnym, ale w duchowym państwie. 

Nasza zbroja 

�  Pas prawdy,  
�  Pancerz sprawiedliwości,  
�  Nogi obute Ewangelią. 

“Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu 

złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy 

biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i 

obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju.” 

(Ef 6:13-15) 

Paweł mówi, że gdy przyjdzie zły dzień będziemy mogli stawić opór, 
a gdy dokonamy wszystkiego, ostaniemy się. W końcu powiada także, 
iż mamy stać w pancerzu sprawiedliwości, mając stopy obute 
gotowością do zwiastowania Ewangelii pokoju. 

Prawdą jest Słowo Boże. Aby jednak mogło być dla nas ochroną, 
musimy wiedzieć, co ono mówi. 

Nasz pancerz sprawiedliwości jest sprawiedliwością Bożą. Bóg nie 
oczekuje od nas, że będziemy doskonali, ale oczekuje, że w naszym 
życiu nie będzie tylu grzechów, iż nasz pancerz będzie zagrożony. 

Nasze stopy mają być obute w gotowość zwiastowania Ewangelii 
pokoju. "Gotowość" należy do nas. Osiągamy ją przez studiowanie 
Bożego Słowa. 

Paweł pisze do Tymoteusza: 

“Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako 

wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo 

prawdy.” (2Tm 2:15) 
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�  Tarcza wiary,  
�  przyłbica zbawienia,  
�  miecz Ducha. 

“A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli 

zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia 

i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.” (Ef 6:16-17) 

Mamy używać tarczy wiary, aby zgasić płonące strzały sił zła. Płonące 
strzały to myśli, pokusy, choroby i inne rzeczy, którymi szatan w nas 
zarzuca. Mamy zgasić je przez wiarę w Boga i wiarę w Jego Słowo. 

Przyłbicę zbawienia zakładamy wówczas, gdy przyjmujemy 
zbawienie. Zbawienie to rozstrzyga nie tylko o naszym wiecznym 
przeznaczeniu, ale również przywraca nam to wszystko, do czego 
zostaliśmy stworzeni, jako podobni Bogu. Przyłbica zbawienia 
pozwala nam odnowić umysł do pełnego objawienia naszego 
wielkiego zbawienia. 

“A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez 

odnowienie umysłu swego.” (Rz 12:2a) 

Odnowienie umysłu dokonuje się przez obmycie go żywą "wodą" 
Bożego Słowa, gdy czytamy je, studiujemy i rozmyślamy nad nim. 

“Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo.” (Ef 

5:26) 

Otrzymaliśmy jedyną broń ofensywną, którą jest miecz Ducha - Słowo 
Boże. Paweł mówi nam więcej o mieczu Ducha w Liście do 
Hebrajczyków: 

“Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz 

obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i 

szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca.” (Hbr 4:12) 

Słowo Boże jest pasem prawdy, ochroną naszych stóp i naszym 
mieczem! Czy może być jakaś wątpliwość co do ważności 
studiowania Słowa? 

Zwycięska modlitwa 

Gdy już założymy przez wiarę "całą zbroję Bożą", mamy "modlić się 
w duchu w każdej sytuacji". 

“W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w 

Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich 

świętych.” (Ef 6:18) 

Jeśli będziemy nieustannie modlić się za wszystkich świętych 
używając przywróconej nam władzy, zobaczymy upadające warownie 
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szatana. Staniemy się "mężni na wojnie" i rozgromimy siły złych 
mocy. 

“Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, 
otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom. Zgasili moc ognia, 

uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na 

wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska.” (Hbr 11:33-34) 

WYPOSAŻENI DO PRACY W SŁUŻBIE 

Jezus powiedział, że mamy iść na cały świat: 

“I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu 

stworzeniu.” (Mk 16:15) 

Izajasz mówi o tych, którzy przynoszą dobre wieści: 

“Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, 
który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, 

który mówi z Syjonu: Twój Bóg jest królem.” (Iz 52:7) 

Paweł mówi nam, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami oraz że nic nie 
może odłączyć nas od miłości Bożej: 

“Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. 

albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, 

ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani 

wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas 

odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu 

naszym.” (Rz 8:37-39) 

Jezus mówi, że od czasów Jana Chrzciciela Królestwo Boże 
atakowane jest przez wrogie siły: 

“A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje 

gwałtu i gwałtownicy je porywają.” (Mt 11:12) 

Paweł mówi nam jednak, że naszą siłą jest wiara! 

“Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, 
otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom.” (Hbr 11:33) 
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Na Zakończenie 

 

Praca Jezusa jest skończona!  

Jezus pokonał szatana i odebrał  

mu wszystko, co ten podstępnie  

Adamowi i Ewie. 

 

Jezus przywrócił władzę nad ziemią  
odnowionej ludzkości, będącej  

Jego Kościołem - Jego potężną armią! 
  

Teraz wszystko zależy od nas! Jesteśmy tymi, 

którzy mają zanieść poselstwo tego  

wielkiego zbawienia całemu światu. 

 

Mamy dynamicznie rozszerzać  
Królestwo Boże. 

 

Mamy siłą wiary unieszkodliwiać  
nieprzyjaciół Jezusa. 

 

Mamy działać dzisiaj w pełni władzy na ziemi! 


