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Wolność i błogosławieństwo w Chrystusie 

(dot. apologetyki: zdemonizowanie chrześcijan i przekleństwo 

pokoleniowe) - to temat dzisiejszego kazania.  

 

Jedną z najważniejszych wartości jaką ceni sobie dzisiejszy świat jest wolność. Czy jednak 

wolność, której szuka ten świat różni się od wolności, jaką chce dla nas Bóg? 

 

Diabeł oferuje światu rzekomą wolność!  

Propozycje diabła, choć pełne kłamstwa spadają na podatny grunt, ponieważ wychodzą na 

przeciw naszej ludzkiej naturze. 

Ojciec kłamstwa proponuje wolność, która w rzeczywistości prowadzi do zniewolenia, 

zniewolenia od używek, od wygód, od imprezowania, od pożądliwości, od ciągłego szukania 

chwilowego szczęścia. 

 

Chrystus oferuje prawdziwe uwolnienie/wolność. Przykazania nie służą temu, aby nas 

ograniczać, ale nas chronić od zniewolenia.  

Diabeł oferuje zniewolenie.  

Ap. Paweł napisał do Tymoteusza o nadziei oferowanej każdemu zniewolonemu przez diabła 

człowiekowi: 

 

II List do Tymoteusza 2:25b-26: 

"...Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. I że wyzwolą się z sideł 

diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli." 

 

Chciałbym dzisiaj jednych z nas zachęcić do odnalezienia wolności i błogosławieństw w 

Chrystusie. Innym z nas, którzy mają już tę wolność w Chrystusie chciałbym pokazać, w jaki 

sposób diabeł pragnie zabrać nam ludziom nowonarodzonym wolność i błogosławieństwa w 

Chrystusie. 

Jak mogę doświadczyć uwolnienia/wolności w Chrystusie? Co czyni Chrystus, kiedy nas 

zbawia/wyzwala? 

Sam Chrystus powołując Saula na apostoła powiedział o sensie jego posłannictwa tak: 

Apostolskie 26:18 Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy 

szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z 

uświęconymi. 

Jeżeli Chrystus otworzył Ci duchowe oczy to: 

- Uwolnił Cię od grzechów,  

- Uwolnił Cię również od władzy szatana! 

W jaki sposób Chrystus to uczynił? 



2 
 

List do Tytusa 2:14 Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej 

nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. 

I List św. Jana 1:9 Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści 

nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 

Jeżeli Chrystus wykupił i oczyścił Ciebie od wszelkiej nieprawości, to również od diabła, 

który jest Ojcem bezprawia! 

Jeżeli Chrystus wykupił sobie Ciebie na własność, to dopóki jesteś Jego własnością, to On 

nie wpuści do swojej własności diabła. 

Drodzy, kilka razy w życiu sprzedawałem i kupowałem mieszkanie. Notariusz nie podpisał 

aktu własności tak długo, zanim nie został mu dostarczony dokument, że wszystkie 

dotychczas zamieszkujące osoby zostały wymeldowane. 

Czy wierzymy, że Chrystus wykupiłby nas sobie na własność nie wymeldowując z naszego 

serca poprzedniego właściciela? Czy Chrystus dzieliłby nasze serce z diabłem? 

Zapytajmy samego Jezusa. Panie Jezu - czy jest możliwe, abyś dzielił nasze serce z diabłem? 

Panie Jezu - co czynisz z diabłem, kiedy nasze serce staje się Twoim Królestwem? 

Ew.Mateusza 12: 

25 A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, 

pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się. 

29 Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie 

zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi? 

 

Pan Jezus opowiedział tę historię w kontekście uwolnienia przez niego osoby opętanej. 

Zastosował wyraźną analogię, że zanim On wejście do naszego serca, którego wcześniej 

był właścicielem diabeł, to najpierw go zwiąże czyli pozbawi władzy i zabierze wszystko, 

co należało w sercu do szatana. 

 

On sam powiedział o sobie tak: 

 

Łukasza 4:18 Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą 

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

uciśnionych wypuścił na wolność, 

Sam Jezus ogłasza dzisiaj jeńcom wyzwolenie - dokładnie z j.greckiego można 

przetłumaczyć - ogłasza wziętym do niewoli uwolnienie. 

Sam Jezus uciśnionych wypuszcza na wolność - dokładnie z j.greckiego - odsyła złamanych 

w uwolnieniu. 

Czy wierzysz Jezusowi, że po nowonarodzeniu Twoje serce doznaje pełnego uwolnienia? 



3 
 

Pan Jezus rzekł: Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. (Ewangelia 

św. Jana 8:36) 

Drodzy, diabeł choć został pokonany przez Chrystusa na krzyżu, to jednak do dnia 

dzisiejszego próbuje ograbić chrześcijan z wiary w zbawienie/ uwolnienie, jakiego 

doświadczają w Chrystusie. 

W jaki sposób? 

Już w pierwszym Kościele pojawiło się niewłaściwe nauczanie na temat wolności w 

Chrystusie. 

Wobec tego zagrożenia napisany został List do Galacjan. Kluczowy werset brzmi 

następująco: „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie 

i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.” (Gal. 5:1)   

Obraz 

Ojciec Kłamsta próbuje i dzisiaj wchodzić do Kościoła Chrystusa z nauką, że ludzie 

nowonarodzeni nie zostają w pełni uwolnieni, ale muszą wciąż być uwalniani przez 

pośrednictwo tak zwanych "uwalniaczy" czy "egzorcystów". Powstają nawet w Polsce tzw. 

szkoły uwalniania, gdzie podawane są konkretne techniki, treści modlitw jakby zaklęcia ku 

uwolnieniu. 

Skąd wzięła się taka nauka, że w duszy ludzi wierzących może mieszkać jednocześnie 

Chrystus, a w jakiejś sferze diabeł czy też wiele demonów? 

Znamy taki symbol okultyzmu zwany Ying-Yang. Otóż okultyści zakładają, że dobro i zło są 

dwoma siłami równoważnymi które się przenikają i tylko od zabiegów ludzi zależy która z 

tych sił będzie dominująca w ich świecie i ich życiu.  

Czy jest możliwe, że Chrystus i diabeł walczą o Ciebie będąc wspólnie w Twoim sercu i od 

zabiegów ludzi zależy, która z tych sił będzie dominująca w Tobie? 

Drodzy, diabłu udaje się zasiewać w sercu wielu nowonarodzonych osób takie przekonanie. 

Jego celem jest uczynienie uwolnienia przez Chrystusa podczas nowonarodzenia nie 

wystarczającym. 

Jeżeli Chrystus nie wykonał doskonale dzieła uwolnienia a czynią to zabiegi egzorcystów, to 

na kogo zwrócona zostaje ostateczna uwaga - na Boga czy człowieka? 

Na stronie jednego z Kościołów propagujących tę naukę o potrzebę ciągłego uwalniania 

wierzących od zamieszkujących w nich demonów znajduje się nawet instrukcja uwolnienia i 

modlitwy na 10 stron, które należy powtarzać podczas egzorcyzmu jak zaklęcia. 

Ktoś zbadał, że część takich koncepcji - cytuję: "została zaczerpnięta z nauk Agnes Stanford 

- mistyczki New Age - która dążyła do opracowania wspólnego mianownika pomiędzy nauką 

biblijną a filozofią New Age, czerpiąc z mistycyzmu katolickiego oraz różnych 

okultystycznych technik filozofii New Age. Większość tych nauk ma genezę pochodną wierzeń 
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stricte okultystycznych, działań magicznych i czarów, które zostały przyobleczone w 
terminologię biblijną." 

Ktoś mi kiedyś powiedział, że rzeczywiście Pismo naucza, że Chrystus uwalnia nas 

doskonale od diabła podczas nowonarodzenia. 

Ale jeżeli damy przystęp diabłu to przecież on znów może zamieszkać w jakiejś części 

naszego ciała i duszy. 

Ap. Paweł pisząc o wolności chrześcijańskiej ostrzega przed fałszywymi naukami i braćmi 

pisząc: „nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i 

potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas 

podbić w niewolę.” (Gal. 2:4)  

Kiedyś poświęciłem czas, aby przesłuchać kazanie osoby, która twierdziła, że w 

nowonarodzonych osobach mogą mieszkać demony. 

Ten kaznodzieja próbował przemycić nauczanie, że demon nie może zamieszkać w duchu z 

Chrystusem, ale zamieszkuje w duszy i w ciele wierzącego. Na potwierdzenie swojej teorii 

nie podał jednak żadnego nauczania biblijnego. Dlaczego? 

Ponieważ Biblia sprzeciwia się takiemu nauczaniu! 

Wg Biblii pozyskanie człowieka przez Boga jest pozyskaniem jego duszy! 

Dz.Ap.2: 

41 Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia 

około trzech tysięcy dusz 

 

Ap. Piotr pisze do wierzących, że swoje dusze poświęcili Bogu! 

(I Piotra 1:22 Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie) 

 

Warto zadać sobie pytanie - czy przychodząc do Jezusa zapragnąłeś oddać Mu na własność 

tylko swojego ducha czy też całego Ciebie, również Twoją duszę i ciało? 

 

Co świątynią Ducha Świętego stał się tylko twój duch? 

 

 I List do Koryntian 6:19 Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, 

który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? 

List do Galacjan 5:24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz 

z namiętnościami i żądzami. 

 

Czy Pan Jezus wygonił handlarzy i grzeszników jedynie z miejsca najświętszego świątyni? 

Drodzy on wygonił ich z przedsionka! 

Dlaczego? Ponieważ cały ja staję się z chwilą nowonarodzenia świątynią Ducha Świętego. 

Dlaczego? Ponieważ Chrystus jest zazdrosny i chce On mieć tylko dla siebie świątynię 

Ducha Świętego - jak czytamy:  
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List św. Jakuba 4:5 Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć 

tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? 

 

Drodzy, wydaje się, że te fundamentalne prawdy Słowa Bożego powinny być dla nas 

oczywiste. Jednak jak szybko dajemy się zwieść, ogołocić często z błogosławieństw, jakie 

stały się naszym udziałem z chwilą nowonarodzenia. 

 

Jest wspaniałe proroctwo o błogosławieństwie Nowego Przymierza dane pierwotnie 

Izraelowi, ale w tych obietnicach możemy również dziś my jako poganie mieć swój udział. 

Jeżeli jesteś osobą nowonarodzoną, to uwierz w to, co Chrystus uczynił dla Ciebie 

zamieszkując w Twoim sercu. Pozwólcie, że odniosę to proroctwo do każdego 

indywidualnie cytując w 1 osobie l. pojedynczej. 

 

Ezechiela 36: 

25 I pokropię was (Ciebie Leszku, ...) czystą wodą, i będziecie czyści (będziesz czysty) od 

wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. 

26 I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego 

ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. 

27 Mojego ducha dam do waszego wnętrza 

 

Czy ufasz Bogu, że dał Ci nowe serce, że oczyścił Ciebie od wszystkich nieczystości i od 

wszystkich bałwanów! Jeżeli od wszystkich bałwanów to również od diabła! 

Czy wierzysz również Bogu, że kiedy dał Ci nowe serce, to również swojego Ducha 

Świętego dał do Twojego wnętrza? 

OBRAZ 

Czasami dziwimy się innym religiom czy wyznaniom, że próbują zdobywać Boże 

błogosławieństwa i łaski, jakby po drabinie zasług zdobywali przychylność Boga. Okazuje 

się, że również niektóre ewangelikalne Kościoły nauczają, że Chrystus zradzając nas na 

nowo nie daje nam Ducha i nie uwalnia nas w pełni. 

Jakże umniejszamy to, co otrzymaliśmy w Chrystusie! A co otrzymaliśmy? 

Efezjan 1:3b: ... który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym 

błogosławieństwem niebios; 

To nie my mamy po nowonarodzeniu wchodzić po drabinie ku Bogu uwalniając się od 

demonów i jakiś przekleństw, ale to Chrystus to uczynił na Golgocie doskonale! 

List do Kolosan 2:15 Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, 

odniósłszy w nim triumf nad nimi. 

Jeżeli zaprosiłeś Chrystusa do serca to On rozbroił tam władze diabelskie! 

Drodzy, diabeł znów próbuje zasiać nie tylko kłamstwo, że jako chrześcijanie nie jesteśmy w 

pełni uwolnieni, ale również kłamstwo, że ciąży na ludziach nowonarodzonych przekleństwo 

pokoleniowe. 

Drodzy w niektórych kościołach charyzmatycznych ludziom wierzącym wmawia się, że 

ciąży na nich przekleństwo przodków. Osobiście przeglądałem kwestionariusz na 10 stron, w 
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którym wpisuje się w drzewo genealogiczne swoich przodków, wypisując ich możliwe 

choroby i grzechy, przekazuje się kaznodziei - egzorcyście, który po analizie przystępuje do 

egzorcyzmu. 

Czyżby Pan Jezus zapomniał wspomnieć o potrzebie uwalniania się od demonów przodków 

i zamieszczenia w Biblii 10-stronicowej ankiety? 

Czy znajdujemy w Nowym Testamencie jakiś egzorcyzm jako formę terapii dla chrześcijan, 

czyli osób narodzonych z Ducha Świętego? 

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. 

Jeżeli Bóg nie wspomina żadnych Twoich nieprawości i grzechów, to Ty również nie 

powinieneś tego wspominać. 

 

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. Z braku czasu przeczytamy dla przykładu dwa takie fragmenty w ich kontekście: 

 „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 18,20).  

Kolejny fragment czytany 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 

i lud grzeszyli w poprzednich pokoleniach, a dziś cały naród musi cierpieć jarzmo 

babilońskie. 

 

Czy słowo „przodkowie” oznacza dziadków czy pradziadków w mojej genetycznej rodzinie? 

 

Nie, ogólnie Izraelitów, którzy żyli kilka pokoleń wcześniej. Widać to wyraźnie w 

kontekście całej księgi Trenów (no.Treny 1:1-3). 
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Czy zauważamy, że w nauce o tzw. przekleństwie pokoleniowym nowonarodzonych osób 

jest to samo przerzucanie odpowiedzialności za grzech, jakie zaistniało w raju? 

 

PRZERZUCANIE 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GRZECH 

W RAJU 

PRZERZUCANIE 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GRZECH 

W SŁUŻBIE UWALNIANIA OD 

PRZEKLEŃSTWA POKOLENIOWEGO 

Adam powiedział, że to nie on jest winien 

grzechu, ale Ewa, którą dał mu sam Bóg.  

Propagatorzy tego nauczania głoszą, że za 

moje i Twoje grzechy są odpowiedzialni 

"przodkowie" do któregoś pokolenia... 

Ewa powiedziała, że to nie ona jest winna 

tylko wąż (diabeł), który ją skusił. 

Ostatecznie za to przekleństwo jest 

odpowiedzialny sam diabeł, którego trzeba 

wypędzić. 

Ja nie odpowiadam więc bezpośrednio za 

swoje grzechy, tylko ktoś inny. 

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). Nie będziesz odpowiadał za babcię czy pradziadka, ale za własne 

wybory i drogę życia. 

Biblia wyraźnie naucza, że wszelkie przekleństwo dotyczy jedynie osób nieodrodzononych, 

bo kto nie miłuje Boga jest przeklęty, kto polega na swoich uczynkach jest przeklęty... 

Zwracam się do osób nowonarodzonych: czy wierzymy, że Bóg dotrzymał swojej obietnicy 

wykupienia nas od przekleństwa? 

Bóg złożył Abrahamowi obietnicę ziemi, potomstwa i błogosławieństwa. 

Czy wierzymy Bogu, który nam obiecał: 

Galacjan 3: 

13 Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż 

napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, 

14 Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, 

abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. 

 

Jeżeli Chrystus bierze przekleństwo i przybija je do krzyża, a ja przyjmuję jego uwolnienie a 

jednocześnie wierzę, że nadal żyję w przekleństwie to zasmucam mojego Pana! 

Kiedy Jezus wisiał na krzyżu to wziął na siebie całe przekleństwo, ale tym samym zwyciężył 

diabła. 

Czy wierzysz, że przychodząc do Jezusa On przyodziewa Cię swoją sprawiedliwością, 

czystością i błogosławieństwem? 
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Diabeł pozostaje naszym wrogiem zewnętrznym, który nas atakuje. 

Diabeł chce zabrać chrześcijanom uwolnienie i błogosławieństwo, poprzez przenikanie nauki 

o zdemonizowaniu i przekleństwie chrześcijan do Kościoła Chrystusa. 

W jaki sposób Jezus odpierał ataki diabelskie? 

Słowem Bożym! 

Kiedy usłyszysz więc, że w Tobie jako chrześcijaninie poprzez grzech może zamieszkać 

demon czy demony to odeprzyj ataki diabelskie Bożymi obietnicami: 

1. I List św. Jana 4:4 Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest 

w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. 

Gdzie umiejscowiony jest Chrystus? W nas! A gdzie diabeł? Nie w nas, tylko na świecie! 

Czy wierzysz w to? 

2. Księga Psalmów 5:5 Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości, Zły nie 

może z tobą przebywać. 

 

Pamiętaj, Twoja stara natura może dać posłuch diabłu, ale Chrystus nie może przebywać w 

Twoim wnętrzu razem z Bogiem. 

 

3. I List św. Jana 5:18 Wiemy ... że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie 

może go tknąć. 

Chrystus strzeże Twojego serca. Kiedy diabeł zechciałby tam wejść - to zgadnij kto otworzy 

mu drzwi Twego serca? 

Sam Chrystus! 

 

4. „Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.” (2 Kor. 3:17) 

Jeżeli Duch Święty jest w Twoim sercu - to jesteś uwolniony od demonów, od przekleństwa, 

od grzechu..., całkowicie wolny... ale 

 

5. List do Galacjan 5:13 Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem 

tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. 

Pamiętaj, nie po to zostałeś tak drogo wykupiony/uwolniony, aby służyć sobie, swoim 

zachciankom, ale Chrystusowi, a przez Niego innym. 

Niech Bóg Wam w tym błogosławi. 

Amen 

 


