BŁOGOSŁAWIEŃSTWO A PRZEKLEŃSTWO
Dziś będziemy mówić o najważniejszym wyborze w naszym życiu:
Wyborze między błogosławieństwem i przekleństwem. Co wybieramy?
Wybór wydaje się jasny - błogosławieństwo!
Czy rzeczywiście?
Okazuje się, że można oglądać osobiście Boga i Jego wspaniałe dzieła a jednocześnie
wybrać przekleństwo.
Tak uczynił w historii archanioł Lucyfer i stał się przez ten czyn diabłem i Ojcem kłamsta.
Okazuje się, że można osobiście rozmawiać z Bogiem, doświadczać Jego przyjaźni a
jednocześnie wybierać przekleństwo.
Tak uczynili Adam i Ewa w raju i zostali skażeni śmiercią fizyczną, duchową i wygnani z
Ogrodu Eden.
Okazuje się, że można nazywać siebie uczniem Chrystusa a jednocześnie buntować się
wobec woli Bożej. Kiedy Chrystus zaczął tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do
Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi
być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych - to ap. Piotr zaczął samego Jezusa
upominać! Jak? Mówiąc: Miej litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie.
Jak ten bunt wobec Bożej woli przejawia się u Ciebie?
Może w taki sposób, że kiedy w swoim ciele musisz cierpieć z powodu pozostawienia
niewierzącego chłopaka, dziewczyny, zrezygnowania ze złych przyzwyczajeń lub
używania bluźnierstw, przebaczenia mojemu winowajcy, zrezygnowania ze swojej
urażonej dumy to wołam: Nie musi to na mnie przychodzić! Muszę mieć nad sobą litość!
Prawdziwe umieranie naszego starego życia oznacza ból. Jeżeli nie przyniosę starego,
ziemskiego życia dzisiaj pod krzyż Chrystusa, nie pozwolę, aby to życie zostało
uśmiercone na krzyżu, aby powstać do nowego życia dla Boga, to pójdę droga
przekleństwa.
Chrystus cierpiał okrutnie i duchowo i cieleśnie. Ale dlatego, że zdecydował się przejść
przez ten kielich cierpienia, zmartwychwstał w uwielbionym ciele.
Jeżeli będziesz gotów, gotowa cierpieć dla Chrystusa to będziesz błogosławiony, jak
napisano w Mateusza 5:10-12, że błogosławieni są ci, którzy cierpią prześladowanie z
powodu sprawiedliwości.
Cierpienie z powodu sprawiedliwości kojarzy nam się najczęściej z obrazem chrześcijanina,
który jest prześladowany w krajach Islamskich.
Ale przechodzisz przez cierpienie z powodu sprawiedliwości również i Ty i ja jeśli chcesz
mieć zmieniane myślenie i charakter, aby stawać się jak Chrystus, jak napisano:
List do Hebrajczyków 5:8 I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co
wycierpiał,
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List św. Jakuba 1:2 Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite
próby przechodzicie,
Dziś modna jest teologia, że cierpienia, choroby nie są dobre, są od diabła. I kiedy Bóg
używa cierpienia, choroby, trudności, aby Ciebie wychować to chcemy wołać i wierzyć:
Panie nie przyjdzie to na mnie, bo Ty nie chcesz abym cierpiał!
Czasami jeśli choroba, cierpienie jest dane ku Twojemu upamiętaniu, to najpierw musisz
wyznać i chcieć porzucić grzech, abyś wyzdrowiał.
(przykład Andrzej a wrzody)
Czasami choroba, cierpienie może być pozostawione, aby:
- Ciebie uchronić może przed pychą
(przykład ap. Pawła)
- nauczył się cierpliwości albo abyś lepiej zrozumiał ludzi chorych i cierpiących i mógł do
nich dotrzeć z Ewangelią (przykład Joni, Nick).
Chcesz być błogosławionym człowiekiem czy przeklętym?
Możesz być nawet członkiem Kościoła, Zboru tego czy innego, możesz nawet służyć w
Kościele wypędzając demony, uzdrawiając a jednocześnie pozostać przeklętym na koniec
przez Boga, jak napisano:
Ewangelia Mateusza 7:
22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i
w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu
cudów?
23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie
bezprawie.
Bóg kładzie dziś przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo i daje wybór, tak jak kiedyś
narodowi Izraelskiemu:
V Mojż.30:
1 Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci
przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię
Pan, Bóg twój,
2 I nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał jego głosu zgodnie z tym
wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego serca twego i z całej duszy
twojej,
3 To wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą,
6. ...abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył.
15 Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło;

2

16 Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i
przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg twój,
będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść.
17 Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz
oddawał pokłon innym bogom oraz im służył,
18 To oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której
przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie.
19 Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i
śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje
potomstwo,
Błogosławieństwo i przekleństwo.
Dziś w czasach ostatecznych zarówno w kościele katolickim jak i protestanckich rozwija się
nauka o błogosławieństwie i przekleństwie, ale fałszywa.
Wg tej nauki błogosławionym jest człowiek, który jest bogaty i zdrowy, a przeklętym
człowiek chory i biedny.
Wg tej nauki przeklętym jest człowiek, który miał grzeszących przodków np. do 10pokolenia wstecz.
Co należy uczynić?
Czy wystarczy wyznać swoje grzechy Jezusowi podczas nowonarodzenia i będziemy
błogosławieni?
Wg Biblii tak.
Wg tej fałszywej nauki czasów ostatecznych nie. Wg tej fałszywej nauki nawet jak się
narodzisz na nowo i zamieszka w Tobie Chrystus to nadal możesz być przeklęty.
Co trzeba uczynić? Na stronie takich Zborów są instrukcje:
Łamanie przekleństwa pokoleniowego - Wyznanie grzechów ojców
Nasi przodkowie i rodzice grzeszyli. Przekleństwa, stanowiące konsekwencje tych grzechów,
zostały
przekazane następnym pokoleniom i ciągle mają wpływ na nasze życie. ......
..... Przekleństw podobnie jak chorób ciała nie pozbywamy się automatycznie w momencie
przyjęcia Jezusa jako
osobistego Zbawiciela (nowonarodzenie). Błogosławieństwo musimy odebrać przez wiarę w
dzieło Chrystusa i złamanie mocy przekleństw.
... Rozkazuję w imieniu Jezusa Chrystusa wszystkim duchom nieczystym z tym związanym
opuścić mnie i moją rodzinę i iść tam, gdzie Jezus chce ich wysłać. Zakazuję wam wracać!
Czy rzeczywiście po nowonarodzeniu możesz jeszcze być przeklęty poprzez grzechy czy
demony przodków?
Czy znajdujemy w Nowym Testamencie jakiś egzorcyzm jako formę terapii dla chrześcijan,
czyli osób narodzonych z Ducha Świętego?
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Czy człowiek nowonarodzony winien powracać do grzechów popełnionych przed
nawróceniem czy też został całkowicie oczyszczony z grzechów?
List do Hebrajczyków 8:12 Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, A grzechów ich nie
wspomnę więcej.
List do Hebrajczyków 10:17 Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej.
Czy człowiek nowonarodzony nosi w sobie winę za grzechy swoich przodków, którą
poprzez wnikanie w przeszłość wyznać?
List do Rzymian 14:12 Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu.
Fałszywa nauka o przekleństwie pokoleniowym bazuje na wyrywaniu fragmentów z ich
kontekstu:
Jak działa wyrywanie fragmentów z kontekstu odnośnie Starego Przymierza. Spójrzmy na
wnioski jakie nasuwają się poprzez wyrwanie poniższych wersetów z ich kontekstu:
werset 1 - „Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom” (Ez 18,2)
werset 2 - „Przodkowie nasi zgrzeszyli – ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy” (Treny
5,7)
werset 3 - „Ja, Pan, twój Bóg, który karze występek ojców na synach do trzeciego i
czwartego pokolenia” (Wj 20,5).
Jaki wniosek się nasuwa wobec tezy o odpowiedzialności przodków wg powyższych,
wyrwanych z kontekstu wersetów?
A teraz spójrzmy na te same fragmenty w ich kontekście:
Werset 1 w kontekście nasuwa zupełnie inne wnioski odnośnie odpowiedzialności za winy
moich przodków. Jakie?
„Pan skierował do mnie następujące słowa: «Z jakiego powodu powtarzacie między sobą tę
przypowieść o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom? Na
moje życie – wyrocznia Pana. Nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu”
(Ez 18,1-2).
Nieco dalej znajdziemy jeszcze wyjaśnienie: „Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę
swego ojca” (Ez 18,1-2.20).
Werset 2 w kontekście również wyklucza odpowiedzialność za grzechy moich genetycznych
rodziców, dziadków i pozostałych przodków:
„Przodkowie nasi zgrzeszyli – ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy” (Treny 5,7) – odnosi
się do konsekwencji grzechu w postaci niewoli politycznej, w jaką popadł Izrael. Królowie
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i lud grzeszyli w poprzednich pokoleniach, a dziś cały naród musi cierpieć jarzmo
babilońskie. Związku z genetycznymi rodzicami czy dziadkami – brak. Słowo
„przodkowie” nie oznacza dziadków czy pradziadków w mojej genetycznej rodzinie, ale
ogólnie Izraelitów, którzy żyli kilka pokoleń wcześniej. Widać to wyraźnie w kontekście
całej księgi Trenów, począwszy od pierwszego rozdziału, np.:
1 Ach! Jak samotne leży miasto, niegdyś tak ludne! Stało się jak wdowa niegdyś wielkie
wśród narodów. Władczyni krain odrabia pańszczyznę.
2 Płacze gorzko po nocy, a jej łzy spływają po licach. Nikt jej nie pociesza spośród
wszystkich jej kochanków, wszyscy jej przyjaciele ją zdradzili, stali się jej wrogami.
3 Na wygnanie poszedł Juda, na cierpienie i w ciężką niewolę. Zamieszkał między poganami
i nie znajduje odpocznienia. Wszyscy jego prześladowcy dopadli go wśród ucisku.
Przesłanie wersetu 3 w kontekście:
Cytat: „Pan, Bóg twój, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego
pokolenia” – okaże się zaś częścią zdania. Jego druga połowa brzmi: „Ja, Pan, okazuję łaskę
aż do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich
przykazań” (Wj 20,5). Sens zdania jest dość oczywisty: to nie tyle informacja o karach do
czwartego pokolenia, co raczej przeciwstawienie niewielkiej kary ogromowi
błogosławieństwa i miłosierdzia.
Skutki grzechu poprzednich pokoleń chociażby z powodu bałwochwalstwa Izraelitów
istniały, ale po trzecim czy czwartym pokoleniu Izraelitów wygasały. Natomiast warto
spojrzeć na te skutki przez pryzmat dalszej części wersetu. Mianowicie miłosierdzie nad
Izraelem ma moc sprawczą aż do tysięcznego pokolenia Izraelitów! O ile silniejszy wpływ
miłosierdzia nad Izraelem był zatem niż skutek odstępstwa? Statystycznie rzecz ujmując
można stwierdzić, że o ok.250 razy miłosierdzie było dłuższe i ważniejsze nad pokoleniami
Izraela niż kara za grzech.
Jeżeli więc organizowane bywają konferencje i wykłady na temat tzw. przekleństwa
pokoleniowego raz w roku to może, aby oddać sprawiedliwość Bożemu miłosierdziu nad
Izraelem powinno się organizować 250 konferencji i wykładów na temat błogosławieństwa
pokoleniowego?!
Czy słyszałeś o takich konferencjach i wykładach wśród ruchów głoszących przekleństwo
pokoleniowego nad wierzącym?
Czyż nie podobne są wnioski tzw. nauki o przekleństwie pokoleniowym z nauką, którą
moglibyśmy zbudować na podstawie wyrwania z kontekstu wersetu: „Nie ma Boga” (Ps
14,1)?
Zwróć uwagę, że propagatorzy uzdrowienia od przekleństw międzypokoleniowych twierdzą,
że walczą o uwolnienie kary ponoszonej za grzechy przodków do trzeciego i czwartego
pokolenia, ponieważ mają do czynienia z dziełem diabła. Zauważmy, że to demony czyni się
autorami i odpowiedzialnymi za te przekleństwa i jego skutki na pokoleniach. Na jakiej
podstawie? Przecież:
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1. To Bóg był autorem takich przekleństw, aby ukarać i wychować Izrael. Jeżeli dziś
mielibyśmy przez jakieś egzorcyzmy zdejmować "przekleństwa pokoleniowe", tzn. że
sprzeciwiamy się Bożej dyscyplinie, Bożemu prawu i Bożej woli! Próbujemy rozprawiać się
z dziełem nie diabelskim, a dziełem samego Boga!
2. Ta Boża kara była częścią Zakonu zawartego między Bogiem a Izraelem. Nie możemy
uznać tego prawa za aktualne dziś dla Kościoła, odrzucając jednocześnie ponad 600 innych
przepisów i praw Zakonu Mojżeszowego jako danego tylko Izraelowi, aby ich wychować,
wskazać na potrzebę Zbawiciela i ostatecznie darować im Nowe Przymierze, wolne od
przekleństwa.
Zwróćmy uwagę na przerzucanie odpowiedzialności za grzech w raju przez pierwszych
ludzi. Jakże zauważalna jest zbieżność z dzisiejszym nauczaniem o uwalnianiu od
przekleństwa pokoleniowego.
PRZERZUCANIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GRZECH
W RAJU
Adam powiedział, że to nie on jest winien
grzechu, ale Ewa, którą dał mu sam Bóg.
Ewa powiedziała, że to nie ona jest winna
tylko wąż (diabeł), który ją skusił.
Ja nie odpowiadam więc bezpośrednio za
swoje grzechy, tylko ktoś inny.

PRZERZUCANIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GRZECH
W SŁUŻBIE UWALNIANIA OD
PRZEKLEŃSTWA POKOLENIOWEGO
Propagatorzy tego nauczania głoszą, że za
moje i Twoje grzechy są odpowiedzialni
"przodkowie" do któregoś pokolenia...
Ostatecznie za to przekleństwo jest
odpowiedzialny sam diabeł, którego trzeba
wypędzić.
Ja nie odpowiadam więc bezpośrednio za
swoje grzechy, tylko ktoś inny.

Nowy Testament nigdzie nie wspomina o jakimś uwalnianiu chrześcijan z "przekleństwa
pokoleniowego". Wręcz przeciwnie czytamy, że: "każdy z nas za samego siebie zda sprawę
Bogu." (Rzymian 14:12)
Z czego zdamy sprawę Bogu?
Czy wybraliśmy i dalej wybieramy w swoim życiu błogosławieństwo a nie przekleństwo, jak
napisano:
Księga Psalmów 109:17 Umiłował przekleństwo - niech ono nań spadnie! Nie chciał
błogosławieństwa - niech będzie dalekie od niego!
Księga Psalmów 109:18 Przyoblókł się w przekleństwo jak w szatę, Niech więc wejdzie ono
jak woda we wnętrzności jego I jak oliwa w kości jego!
Co zrobić, aby pozostać wybrać przekleństwo?
Wystarczy złamać najważniejsze przykazanie i pokochać kogoś lub coś bardziej niż
Chrystusa:
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I List do Koryntian 16:22 Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty! Marana tha.
Aby być przeklętym wystarczy głosić innym fałszywą Ewangelię:
List do Galacjan 1:8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię
odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
List do Galacjan 1:9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś
zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!
Kiedy będziesz błogosławiony a nie przeklęty?
Co możemy uczynić, aby być błogosławionymi?
List św. Jakuba 1:25 Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest
słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim
działaniu.
List św. Jakuba 5:11 Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o
wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i
miłosierny jest Pan.
Objawienie św. Jana 1:3 Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów
proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.
Objawienie św. Jana 16:15 Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i
pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego.
Objawienie św. Jana 22:7 I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów
proroctwa tej księgi.
Chrystus chce Tobie błogosławić a nie przeklinać i zabiera dzisiaj Ciebie na górę swoich
błogosławieństw:
Błogosławieństwa, które mogą być Twoim udziałem - (Mat. 5:3-12).
cdn...
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