Podręcznik dla
członków grup domowych
Odnawianie fundamentów
poprzez usługę tematyczną

Tematyczna usługa
uzdrawiania, odnawiania i uwalniania
prowadzona przez Ducha Świętego

Drugi List do Koryntian 7,1
...oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha,
dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej.

© Copyright for the Polish Edition
Instytut Chrześcijański ul. H.
Pobożnego 7. 59-220 Legnica
tel./fax(076)7210129
e-mail: cist-pl@iezus.pl

1

Odkrywanie zawartości
Przygotowanie siebie samego
Zrozumienie dziedzin usługi
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Wypełnianie kwestionariusza
Przyjęcie usługi
Życie w rzeczywistości uzdrowienia
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Przygotuj się
„Przewodnik" ten napisany został po to, aby przygotować cię do przyjęcia od lidera twojej
grupy domowej służby odnawiania fundamentów. Jest on przewidziany do wykorzystania
podczas spotkania przewidzianego na usługę. Przed „Przewodnikiem" postawione są ważne
zadania do wykonania.
Pamiętaj o Bożych obietnicach
Przede wszystkim zależy nam na tym, abyś dobrze znał odpowiednie wersety ze Słowa
Bożego, stanowiące podstawę twojego uzdrowienia i wolności. Pamiętaj o Bożych obietnicach
dla ciebie. Powinieneś wiedzieć także o warunkach, jakie towarzyszą wielu z nich. Znając je
będziesz mógł je wypełnić, a wówczas obietnice te staną się dla ciebie faktem. Możesz zaufać
Bogu, że On wykona swoją część zadania - o ile ty wykonasz swoją
Kwestionariusz
Po drugie, gdy przeczytasz już cały „Przewodnik", wypełnij kwestionariusz. Pomoże ci to
przygotować się do przyjęcia skutecznej usługi ze strony twojego lidera. Pomoże także jemu
lub jej skoncentrować się na twoim problemie. Jeżeli kwestionariusz nie jest dołączony do tego
podręcznika, poproś o niego swojego lidera.
Proces usługi
Po trzecie „Przewodnik" zawiera wyjaśnienie czterech dziedzin problemu/usługi. Znajdziesz w
nim informacje na temat usługi, łącznie z opisem jej poszczególnych etapów. Chcemy, abyś
wiedział, czego się spodziewać od usługi odnawiania fundamentów.
Ograniczona odpowiedzialność i poufność
Prosimy, abyś przeczytał i podpisał zamieszczone w środku kwestionariusza oświadczenia
dotyczące ograniczonej odpowiedzialności i poufności. Są one bardzo ważne, przeczytaj je
wiec uważnie. Twój podpis potwierdzi, że uznajesz i zgadzasz się na podane warunki.
Przygotowanie do usługi
Zachęcamy cię do przygotowania swojego serca w czasie, gdy będziesz czytał „Przewodnik" i
wypełniał kwestionariusz, a następnie do skorzystania z usługi odnawiania fundamentów.
Zachęcamy cię do jak największej otwartości i uczciwości. Nie pozwól, aby pycha lub wstyd
powstrzymały cię od ujawnienia prawdy. Prawda jest konieczna do przyjęcia oraz zachowania
uzdrowienia i wolności darowanych przez Pana. Im bardziej będziesz uczciwy, tym głębszego
uzdrowienia i wolności doświadczysz.
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Zachęcamy cię, abyś głośno i zaangażowanym sercem przeczytał tę modlitwę!
Boże Ojcze, proszę Twojego Świętego Ducha, by w czasie, gdy będę czytał ten podręcznik
oraz wypełniał kwestionariusz, pomógł mi zrozumieć to, co powinienem zrozumieć.
Pomóż mi umieścić w kwestionariuszu wszystko, co powinno tam się znaleźć. Chcę
otworzyć się na prowadzenie i podpowiedzi Ducha Świętego. Nie ukryję niczego, co mi
objawisz. Pomóż mi stawić czoła wszelkim trudnym i bolesnym sprawom w moim życiu, a
także negatywnym skłonnościom, które odziedziczyłem po moich rodzicach i innych
przodkach. Ufam, że będziesz ze mną i gdy otworzę moje serce na usługiwanie,
przyniesiesz mi uzdrowienie. O to wszystko proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
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Służba odnawiania fundamentów sprawowana w grupie domowej
Początek przygody

Czy jesteś gotowy na przygodę?
Niniejszy „Przewodnik" pomoże ci rozpocząć
wspaniałą przygodę z Duchem Świętym. Polega
ona na współpracy z Nim i ma formę usługi, którą
nazywamy odnawianiem fundamentów. To, czego
doświadczysz w czasie jej trwania przyniesie nie
tylko krótkotrwałą zmianę ale będzie miało wpływ
na całe twoje życie.
Czy jesteś gotowy wyrzucić „śmieci"?
Czy dźwigasz „śmieci" z przeszłości,
które obciążają cię i zanieczyszczają
twoje życie? Służba odnawiania
fundamentów specjalizuje się w
„wywożeniu śmieci"!
Czy jesteś gotowy odnaleźć korzenie?
Korzenie grzechu tkwią zazwyczaj w grzechach
naszych ojców. Podobnie jak w przypadku drzew,
korzenie te cały czas powodują wydawanie
owoców grzechów, przynoszą ból, zepsucie,
zniszczenie oraz łamią serce. Czy jesteś gotowy
wyruszyć w pełną przygód wyprawę
„poszukiwania i zniszczenia", aby nie tylko
oczyścić swoje życie ze złych owoców, ale i ze
złych korzeni?
Prowadzona przez Ducha Świętego przygoda, którą właśnie rozpoczynasz, umożliwi ci
przyjęcie uzdrowienia i wolności. Nic musisz pozwalać na to, żeby przeszłość trzymała w
niewoli twoją przyszłość!
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Czego potrzebujesz w tej usłudze
Zaopatrz się we wszystko, czego będziesz potrzebować...

Uwierz w Boże obietnice
Wiara w to, że możesz dostać coś od Boga, jest konieczna. Wiara ufa, że Słowo Boże jest
prawdziwe i że Bóg uczyni wszystko, co obiecuje. Wiara to oczekiwanie na spełnienie się
obietnic, zanim jeszcze to widzimy1. Zdobywamy ją przez poznawanie Bożych obietnic, a o
nich dowiadujemy się z pisanego Słowa Bożego. Jeżeli „słuchamy" lub „patrzymy" na Słowo
Boże naszym sercem, wówczas wzrasta w nas prawdziwa wiara2. Wiara oznacza przekonanie,
że Boże obietnice odnoszą się do ciebie.
Zbawienie jest wielkie!
Wielu ludzi ogranicza zbawienie do zaproszenia Jezusa do swojego serca. Lecz jest ono czymś
znacznie większym. Zbawienie zawiera w sobie pełny zestaw Bożych bogactw
przygotowanych dla ciebie.
Boże zbawienie zawiera:
uwolnienie, ochronę/bezpieczeństwo, pomoc,
zwycięstwo, zdrowie, pomyślność i pełnię!
Zapragnij wolności
Bardzo ważne jest twoje dążenie do przyjęcia Bożej wolności. Uwierz w to, że Bóg uczynił cię
„więcej, niż zwycięzcą"!
Podaruj sobie czas
•

Czas na modlitwę;

•

Czas na wypełnienie kwestionariusza;

•

Czas na przyjęcie usługi.

1Zob.Hbr.
ll.l.
2
Zob.Rz. .l0,17.
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Spojrzenie z bliska
Zrozumienie planu usługi

Plan usługi wygląda następująco:
•

Czas trwania: 1 -3 godziny.

•

Centrum: twój aktualny problem.

•

Usługujący: Liderzy grup domowych oraz Duch Święty.

•

Kierunek działania: zniszczenie aktualnego problemu.

•

Postawa: pokora, uczciwość i otwartość.

•

Pomoce: „Przewodnik dla członka grupy domowej" oraz kwestionariusz.

•

Przygotowanie: modlitwa, lektura „Przewodnika", wypełnienie kwestionariusza.

•

Zrozumienie czterech powiązanych z sobą dziedzin usługi opisanych w „Przewodniku".

Korzyści, jakie odniesiesz
o Pełen troski lider grupy domowej
o Krótka i skuteczna usługa
o Uzdrowienie i wolność
o Narzędzia do „duchowego przyjmowania"
o Odpowiedzialność przed kimś za swoje życie
Cel
W czasie przygotowań do usługi skup się na tym, co może zrobić Bóg. Tak, musisz być
uczciwy odnośnie swoich grzechów i słabości. Tak, musisz realistycznie spojrzeć na wzorce
obecne w twojej rodzinie. Tak, naprawdę musisz pokutować. Ale to nie wszystko. Twoim
celem jest osiągnięcie większej wolności oraz usunięcie poczucia winy, wstydu, gniewu
i bólu, które teraz mogą być w tobie. Chcesz zmierzyć się z twoimi problemami. Zamierzasz
„wytężyć siły, aby zdobyć nagrodę, do jakiej Bóg wzywa w Chrystusie Jezusie". Z pomocą
Pana osiągniesz swój cel!
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Zrozumienie czterech dziedzin problemu/usługi
Praktyczne zastosowanie tego zrozumienia
przyniesie ci uwolnienie z więzów

Służba odnawiania fundamentów odnosi się do dotyczących każdego z nas czterech
podstawowych dziedzin problemu/usługi. Jak zobaczysz, usługa musi obejmować wszystkie
te dziedziny na raz. Jest tak dlatego, że w każdej z nich trzeba „zamknąć drzwi", a
przez to w pełni przyjąć uzdrowienie i wolność, które Bóg dla nas przeznaczył.
Proponujemy ci więc przyjęcie usługi we wszystkich czterech sferach.

Podstawowe dziedziny problemu/usługi
Grzechy ojców i wynikające z nich przekleństwa

Grzeszne przekonania

Zranienia duszy i ducha

Uciski demoniczne

Przebaczenie: klucz do twojej wolności
Przebaczenie nie należy do żadnej z czterech dziedzin problemu/usługi, ale stanowi podstawę
każdej z nich. Podczas usługi odnawiania fundamentów wiele razy będziesz poproszony o to,
aby przebaczyć. Niekiedy może to okazać się naprawdę trudne, chcemy jednak, abyś
przebaczył na tyle, na ile jesteś w stanie. Jeżeli w głębi serca nie będziesz chciał tego uczynić,
to przebaczenie może stać się dla ciebie celem, do którego będziesz zdążać.
Bóg poprzez Biblię wyraźnie mówi, że oczekuje od nas uwalniania innych od zobowiązań,
które, naszym zdaniem, zaciągnęli oni raniąc nas. Przebaczenie stanowi nie tyle akt na rzecz
drugiej osoby (lub sytuacji), ile jest przez Boga ustanowione jako działanie dla naszego
własnego dobra. On chce nas uwolnić od więzów nieprzebaczenia.
Jeżeli znajdujesz się w skrajnie raniącej sytuacji, możesz nie być w stanie lub nie być gotowy
już przebaczyć. Jeśli jednak poprosisz Pana, On ma moc, aby pomóc ci „chcieć" przebaczyć.
Przechodząc przez proces uzdrawiania i przebaczania dostąpisz zupełnego uwolnienia.
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Streszczenie czterech dziedzin problemu/usługi
Praktyczne zastosowanie teso zrozumienia
przyniesie ci uwolnienie z więzów

Grzechy ojców oraz wynikające z nich przekleństwa
Gdy ktoś grzeszy, powoduje automatyczne działanie przekleństw skierowanych przeciw sobie
samemu i swemu potomstwu3, czy to już żyjącemu, czy jeszcze nie narodzonemu.
Przekleństwa stanowią karę za grzech. Jezus, przelewając swoją krew na krzyżu, złamał moc
przekleństw. Jednak każdy z nas, także i ty, musi to skończone dzieło Chrystusa przypisać do
każdej grzesznej sfery życia swojego oraz swoich przodków. To z kolei nie dzieje się w sposób
automatyczny lecz przez wiarę - jak wszystko, co pochodzi od Boga .
Grzechy przekazywane z pokolenia na pokolenie charakteryzują się szczególną uporczywością.
Bóg objawił sposób pokuty w 3M 26,40. Jej przykłady możemy znaleźć w Księdze Daniela 9,
Księdze Ezdrasza 9 oraz w Księdze Nehemiasza 2 i 9. U 1,9 jeszcze raz przypomina nam, że
Bóg pociągnie nas do odpowiedzialności za łamanie Jego prawa.
Grzeszne przekonania
Przechodząc przez różne okoliczności życiowe każdy z nas formuje w sobie różnego typu
grzeszne przekonania. Z raniących przeżyć wyciągamy wnioski na temat ludzi i świata.
Nauczyliśmy się nieprawdziwych światowych „prawd". Trzeba te grzeszne przekonania
zamienić na przekonania zgodne z wolą Bożą. Będziesz miał okazję zobaczyć, które grzeszne
przekonania stanowią część korzeni twojego problemu. Aby doświadczyć uwolnienia będziesz
mógł przejść przez prosty proces pokuty i odnowienia umysłu.
Zranienia duszy i ducha
Niektóre otwarte rany są dla ciebie bolesną rzeczywistością. Inne mogą być pogrzebane tak
głęboko, że nawet o nich nie pamiętasz. Ale one cały czas są wewnątrz ciebie. Korzystając z
tak zwanej modlitwy słuchania twój lider otworzy przed tobą możliwość przyjęcia Bożego
uzdrowienia. Pamiętaj, Jezus przyszedł po to, aby uzdrowić twoje złamane serce.
Uciski demoniczne
Po owocnej „współpracy z Chrystusem" i przyjęciu uzdrowienia w trzech pierwszych
dziedzinach problemu/usługi znajdujesz się w dogodnej sytuacji, aby rozwalić i zniszczyć
główne twierdze demoniczne powiązane z twoim aktualnym problemem. Stanie się to dzięki
prostemu procesowi afirmacji/przyjęcia zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa.

3
4

Zob. 2M 20,5.
Zob. Hbr 11,6.
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Przebaczenie: klucz do wolności
Bóg wezwał nas, abyśmy przebaczali nawet wtedy, gdy jesteśmy bardzo zranieni. Nie zawsze
jest to łatwe, ale zawsze - bardzo ważne. Jest regułą, że im głębsza rana, tym trudniej
przebaczyć. Lider twojej grupy będzie modlił się o to, abyś potrafił skorzystać z Bożej łaski
uzdalniającej do przebaczenia.
Do jakiego stopnia powinniśmy wybaczać? Przebaczenie konieczne jest dopóty, dopóki w
sercu istnieją względem drugiej osoby nienawiść, gorycz, uraza lub pragnienie zemsty. W
Ewangelii Mateusza 18 Jezus mówi. że przebaczenie nie podlega żadnym ograniczeniom.
Jeżeli sami przebaczamy, możemy prosić Boga o przebaczenie. On obiecał, że to uczyni. Bóg
chce, abyśmy byli wolni i uwielbiali Go z głębi wdzięcznych serc.
Jeszcze raz przemyśl kwestię przebaczenia: co ono oznacza?
•

Anulowanie długu;

•

Darowanie zapłaty;

•

Uczynienie pierwszego kroku na drodze ku wolności;

•

Usprawiedliwienie doznanej obrazy bez domagania się kary;

•

Odejście od poczucia urazy względem kogoś;

•

Postanowienie, aby nie ranić tego, kto zranił nas.

Przebaczenie to...
□ Główny klucz otwierający drzwi do wolności we wszystkich czterech dziedzinach
problemu/usługi.
□ Przebaczenie zrywa oplątujące ludzi duchowe więzy negatywnych sposobów odnoszenia
się do innych. Uwalnia ono wszystkich uczestników danej sytuacji.
Słowo Boże dotyczące przebaczenia
Mk 11,25-26
„A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec
wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze".
Mt 18,34-35
,J uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu
bratu".
Iz 43,25
„Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów".
1J 1,9
„Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści
nas z wszelkiej nieprawości".
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Życie w postawie przebaczania
Przebaczenie może okazać się najtrudniejszą częścią usługi odnawiania fundamentów. Ale
niech to cię nie zniechęca. Rozważ pewne pomocne prawdy na jego temat.
□ Przebaczenie nie zależy od tego, czy jest zasłużone czy nie. Ono wynika z Bożego Słowa.
□ Przebaczenie nie podlega dyskusji.
Zmagasz się z przebaczeniem? Oto kilka pomocnych wskazówek
•

Przebaczenie jest potrzebne, ponieważ zranieni ludzie ranią innych.

•

Przebaczenie to nie uczucia lecz decyzja woli. Uczucia zmienią się po tej decyzji.

•

Przebaczenie nie oznacza, że zadanie ci rany było w porządku.

•

Przebaczenie to pozostawienie sądu co do danej osoby Bogu.

•

Przebaczenie staje się dużo łatwiejsze, gdy pomyślisz, jak wiele Bóg przebaczył ci w
Jezusie Chrystusie.

Schemat przebaczenia
Jeżeli zastanawiasz się nad przebaczeniem, weź pod uwagę trzy „kierunki", w jakich ono
„przepływa". Oto łatwy do zapamiętania schemat.
•

Linia poprzeczna oznacza nasze przebaczenie innym
(oraz przebaczenie innych względem nas).

•

Linia pionowa oznacza nasze prośby do Boga o przebaczenie (a
także nas przebaczających Bogu).

•

Okrąg reprezentuje przebaczenie samemu sobie.
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Wolność od grzechów ojców i wynikających z nich przekleństw
Chrystus wyzwolił nas do wolności!

Nasi przodkowie i rodzice grzeszyli. Przekleństwa, stanowiące konsekwencje tych grzechów,
zostały przekazane następnym pokoleniom i ciągle mają wpływ na nasze życie. Istnieje
możliwość, że problem, z którym obecnie się zmagasz, jest związany z takimi przekleństwami.
Bóg wiedział, że będziemy potrzebowali pomocy, aby uwolnić się od grzechów naszych
przodków i wynikających z nich przekleństw. W swoim miłosierdziu posłał Jezusa, który ze
względu na nas stał się „przekleństwem" po to, abyśmy mogli być wolni. Zawisnąwszy na
krzyżu wziął na Siebie wszystkie grzechy naszych przodków i wszystkie ich konsekwencje
(przekleństwa). Do nas należy przyjęcie (zastosowanie) rzeczywistości i mocy krzyża i w ten
sposób złamanie oraz powstrzymanie wszelkich wpływów przekleństw na nasze życie.
Niektóre z najbardziej powszechnych przekleństw
•

opuszczenie

•

niepłodność/poronienia

•

choroby

•

niepowodzenia

•

strach (wszelkiego rodzaju)

•

ubóstwo

•

nieczystość seksualna

Rezultaty przekleństw
□ Przekleństwa pokoleniowe sprawiają, że mamy tendencje do grzeszenia w ten sam sposób,
co nasi przodkowie.
□ Wzorce grzesznych zachowań i postaw poznajemy w rodzinie.
□ Możemy odziedziczyć demony, które wywierają na nas presję grzeszenia w dziedzinach, w
jakich grzeszy nasza rodzina.
Słowo Boże dotyczące grzechów ojców
2M 20,5
„...nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja pen, twój Bóg,
jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego
pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą".
3M 26,40-42
„Wtedy uznają przestępstwo swoje i przestępstwo swoich przodków, to jest zdradę, którą
popełnili względem Mnie, i to, że Mnie postępowali na przekór..., ażeby upokorzyło się ich
nieobrzezane serce..., wtedy przypomnę sobie moje przymierze...".
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Gal 3,13
„Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo
napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie".
Pokuta w imieniu przodków
W 3 Księdze Mojżeszowej 26 Bóg objawia nam wzór postępowania oraz daje obietnicę. Jeżeli
upokorzymy się i wyznamy grzechy naszych ojców, Bóg przypomni sobie przymierze z nami.
Dokładniej - „przypomni sobie", że jesteśmy częścią Jego rodziny. Wówczas „uruchom"'
wszystkie zasoby niebios po to, aby nas odnowić. My powinniśmy utożsamić się z naszymi
przodkami i pokutować zarówno w ich, jak i we własnym imieniu. Taka pokuta ma moc
złamania mocy presji wywieranej przez grzechy ojców oraz wynikające z nich przekleństwa.
Często zdarza się także, że dzięki pokucie zostają zniszczone twierdze demoniczne. Przykłady
takiej pokuty znajdujemy w Księdze Daniela 9, Księdze Ezdrasza 9 i w Księdze Nehemiasza 2 i
9.
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Zmiana grzesznych przekonań na przekonania zgodne z wolą Bożą
Nadszedł czas, aby kłamstwa, w które wierzymy, zastąpić prawda

Grzeszne przekonania
Dziecko w miarę dorastania na podstawie spotykających je okoliczności życiowych,
oczekiwań, obserwowanych postaw, poglądów oraz decyzji podejmowanych przez jego
rodzinę, buduje w sobie system przekonań dotyczących jego samego, Boga, władzy itd.
Wszystkie przekonania niezgodne ze Słowem Boga, Jego naturą i charakterem, są grzeszne.
Bóg chce, byśmy przyjęli Jego Słowo i zgodzili się z nim. On nie akceptuje naszej „prawdy"
opierającej się na „faktach" życiowych. Zgoda na to, co mówi Bóg wymaga odnowienia
umysłu. W przeciwieństwie do „łamania" przekleństw lub „wypędzania" demonów jest to
proces bardziej czasochłonny. Odnawianie naszych umysłów stanowi niezbędny element
wzrostu ku „pełni Chrystusowej". Jest ono bardzo ważne w przeżywaniu świeżej i bliskiej
relacji z Bogiem.
Co to są grzeszne przekonania?
Grzeszne przekonania to wszystko, w co wierzysz, a co nie zgadza się z Biblią, charakterem
bądź naturą Boga.
W jaki sposób powstają grzeszne przekonania?
•

W wyniku bolesnych doświadczeń.

•

Przejmowane są od rodziny i przyjaciół.

Jakie skutki powodują grzeszne przekonania?
•

Kradną wiarę.

•

Utwierdzają w poczuciu odrzucenia.

•

Ograniczają więzi z innymi.

•

Zniekształcają obraz Boga i ludzi.

•

Wyolbrzymiają problemy.

•

I wiele, wiele innych...

Dlaczego powinniśmy zmieniać nasze grzeszne przekonania?
•

Powodują powstawanie niewłaściwych oczekiwań.

•

Dla Boga ważne jest w co wierzysz!

Przykłady typowych grzesznych przekonań
•

Zawsze będę samotny.

•

Nigdy nie przestanę ponosić porażek w pracy.
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Słowo Boże dotyczące grzesznych przekonań
Rz l2,2
„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu,
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co
doskonałe".
Ef 4,22-24
„Co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega
zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec
człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości".
Dobra wiadomość!
Nie jest za późno na zmianę. Wystarczy tylko:
□ Rozpoznać grzeszne przekonania i pokutować za wiarę w nie.
□ Spisać przekonania zgodne z wolą Bożą.
□ Rozważać je tak długo, aż staną się własnymi przekonaniami.
Grzeszne przekonania wpływają na twoje „widzenie” całego świata!
Przekonania zgodne z wolą Bożą sprawiają, że „widzisz” świat tak, jak Bóg go widzi!
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Uzdrowienie zranień duszy i ducha
Nie pozwól, aby zranienia z przeszłości trzymały w niewoli twoją przyszłość!
.

Bóg chce, żebyś został uzdrowiony oraz żeby to uzdrowienie było prawdziwe i trwałe.
Będziesz wówczas wolny, aby kochać Jego i siebie samego. Będziesz wolny, aby w Nim
wypełnić swoje przeznaczenie.
Wielkie nieporozumienie
„Twoje uzdrowienie nastąpi wtedy, gdy przebaczysz innym". Jeżeli zgadzasz się z tym
twierdzeniem, to prawdopodobnie zastanawiasz się, dlaczego nawet po wydaniu z siebie
całego przebaczenia, na jakie było cię stać - wciąż cierpisz.
Wielka prawda
Uzdrowienie składa się z trzech części:
□ przebaczenia innym,
□ ujawnienia kłamstw, które usprawiedliwiają twoje zranienie,
□ pozwolenia Bogu na to, aby uzdrowił twoje serce!
„Zaprzeczanie" w celu „przetrwania"
Mogło się zdarzyć, że zanegowałeś doświadczone kiedyś w przeszłości zranienie i ból po to,
aby żyć dalej. Poproś Pana o pomoc w przyjęciu prawdy o sobie samym.
Czy będziesz z Bogiem szczery?
Przyznanie się przed Bogiem do swoich prawdziwych uczuć jest konieczne do przyjęcia
uzdrowienia. On nie będzie zaskoczony albo zdruzgotany, bo przecież już wie, jak się czujesz.
Nie zamierza cię też karać. Pragnieniem Boga jest uzdrowić cię. Czy zaryzykujesz szczerość
wobec Boga?
Dawid - przykład szczerości
Biblia podaje nam, że Dawid był człowiekiem według Bożego serca. Stanowi on dobry
przykład bycia szczerym z Bogiem. W Psalmie 142 wyznaje swoje poczucie osamotnienia,
osaczenia oraz braku nadziei. Prosi Boga o wyprowadzenie jego duszy z więzienia. Dawid
wylewa przed Panem swoją skargę.
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Słowo Boże dotyczące zranień duszy i ducha
Iz 53,4
„On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści...".
Ps 147,3
„On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany".

Łk 4,18
„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym obwoływał rok
łaski od Pana".
Ps 23,2-3
„Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię".
■

W jaki sposób dokonuje się uzdrowienie? Dokonuje się ono:
□ Przez bycie chętnym do wybaczania.
□ Przez bycie szczerym przed Bogiem.
□ Przez powierzenie Bogu swojego bólu.
□ Przez pozwolenie Bogu na wyjaśnienie/pokazanie Jego prawdy podczas modlitwy
słuchania.
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Wolność od ucisków demonicznych
Jezus przyszedł po to, aby zniszczyć dzieła diabła

Jezus określa normę
Kiedy Jezus widział dręczonych przez demony ludzi, rozkazywał demonom, aby wyszły.
Uwalnianie ludzi od demonów nie było czymś nadzwyczajnym w Jego życiu i służbie. Jezus
chce, aby odnosiło się to i do nas. Umierając na krzyżu na zawsze pokonał szatana oraz jego
demony. Musisz jednak to zwycięstwo „zrealizować" w swoim życiu.
Czy się nadajesz?
Jezus powiedział, że wierzący w Niego będą wyganiać demony. Nie musisz być „superchrześcijaninem", żeby mieć władzę nad demonami. On dał ci moc swojego Imienia!
Czego unikać podczas przeciwstawianiu się diabłu?
•

bycia przerażonym;

•

bycia zawstydzonym;

•

wymiotów itp. zachowań;

•

krzyczenia na demony;

•

dążenia do niesamowitości, spektakularności.

Wszystkie te rzeczy nie są konieczne. Demony ustępują wyłącznie ze względu na autorytet
Jezusa; z żadnego innego powodu!

Co należy robić podczas przeciwstawiania się diabłu?
•

przebaczyć innym;

•

pokutować za wszystkie grzechy;

•

wyznać swoje grzechy Ojcu;

•

złamać wpływ przekleństw pokoleniowych;

•

podjąć decyzję przyjęcia uwolnienia;

•

pamiętać o tym, że wszystkie demony to kłamcy;

•

domagać się ustąpienia wszystkich demonów związanych z Twoim problemem,

•

domagać się tego tak długo, aż wszystkie odejdą.
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Słowo Boże dotyczące ucisków demonicznych
1J 3,8
„Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła".
Dz 10,38
„Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że
Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą
diabła".
Mk 16,17
„Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać...".
Boży plan: stopniowo
W 2M 23,29-30 Bóg ukazuje nam obraz procesu uwalniania od wroga. Mówi, że będzie on
ustępował
raczej „stopniowo" niż od razu. W miarę jak przybywa nam duchowej
siły i „bierzemy w posiadanie" coraz więcej „duchowej ziemi", uzyskujemy coraz większą
wolność od demonów. Przyjmij więc wszystko, co możesz, lecz nie zniechęcaj się, gdy ujrzysz,
że wiele jeszcze trzeba zrobić.
„Demony podobne są do szczurów - przyciągają je śmieci. Pozbądź się śmieci z twojego
życia, a demony wyniosą się same!”.
Charles Kraft

19

Przyjęcie usługi
Przechodzenie przez proces usługi odnawiania fundamentów
Przyjęcie Bożego uzdrowienia i wolności

Ewangelia, którą Bóg nam dał, nie jest skomplikowana lecz prosta. Gdy raz zrozumiemy kilka
podstawowych zasad dotyczących Bożych obietnic, współpraca z Duchem Świętym w celu
doświadczenia coraz większego uzdrowienia oraz wolności nie będzie stanowić dla nas
większego problemu.
W czasie spotkania poświęconego usłudze odnawiania fundamentów, lider twojej grupy
domowej poprowadzi cię przez pewien proces. Zadaniem lidera jest dopilnować, żeby usługa
objęła wszystkie cztery dziedziny problemu.
Zakończenie przygotowań
Oto, co w praktyce powinny obejmować twoje przygotowania do przyjęcia usługi:
•

ustalenie terminu spotkania z liderem grupy domowej;

•

modlitwę do Boga o pomoc w zrozumieniu i właściwym przygotowaniu się;

•

lekturę „Przewodnika członka grupy domowej";

•

wypełnienie kwestionariusza;

•

podpisanie oświadczenia dotyczącego niepełnej odpowiedzialności i poufności;

•

oddanie kwestionariusza liderowi;

•

poświęcenie większej ilości czasu na modlitwę i przygotowanie serca do przyjęcia
usługi.

Por ces usługi odnawiania fundamentów
Modlitwa wstępna lidera
Lider twojej grupy domowej rozpocznie spotkanie modlitwą. Gdy skończy, poprosi cię o
pomodlenie się modlitwą poddania.
Modlitwa poddania
Najważniejsze w tej modlitwie jest to, żeby płynęła z głębi serca i wynikała z wiary.
Zachęcamy cię, abyś zawarł w swojej modlitwie poniższe składniki.
□ Poproś Boga, aby pomógł ci przejść przez całą usługę.
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□ Poddaj się Jego przewodnictwu i oczekuj wspaniałego uwolnienia.
□ Wyraź swoją wiarę oczekującą na Boże dotknięcie w Twoim życiu.
□ Ogłoś, że chcesz uczynić wszystko, cokolwiek Bóg ci powie.
□ Wyznaj grzechy swoje oraz swoich przodków; weź odpowiedzialność za swoje grzechy.
□ Poproś Boga o pomoc w przemienianiu grzesznych przekonań na przekonania zgodne z Jego
wolą.
□ Wyraź swoją potrzebę Jego wsparcia i pociechy w czasie przechodzenia przez proces
usługi.
Możesz też skorzystać z przykładu modlitwy zamieszczonej niżej. (Bez względu na to, czy
posłużysz się nią czy też nie, prosimy, abyś ją przeczytał)

Przechodzenie przez proces usługi odnawiania fundamentów
Przyjęcie od Pana uzdrowienia i wolności

Modlitwa poddania członka grupy domowej -przykład
Panie, jestem tutaj, ponieważ potrzebuję Twojej pomocy. Proszę, bądź ze mną, gdy będę
przechodził proces usługi. Proszę, uzdrów i uwolnij mnie i tchnij nową nadzieję w moje życie.
Dziękuję Ci za to, że akceptujesz mnie i kochasz takim, jakim jestem, a także za to, że kochasz
mnie do tego stopnia, że nie zostawiasz mnie tam. gdzie jestem.
Panie, pomóż mi przyjąć odpowiedzialność tam, gdzie powinienem ją przyjąć. Otwórz moje
oczy w miejscach, w których były dotychczas ślepe.
Panie, wyznaję Ci moje grzechy. Wyznaję grzechy moich przodków. Nie będę obciążać ich
odpowiedzialnością za żaden mój grzech. Opierając się na dziele Chrystusa dokonanym na
krzyżu, wyrzekam się grzechów moich przodków i uwalniam siebie od ich skutków. Na tej
samej podstawie łamię każde przekleństwo skierowane przeciwko mnie lub mojemu potomstwu, a wynikające z grzechów moich przodków. Unieważniam wszelkie zobowiązania poczynione przez moich przodków, które dotyczyły ich potomków, włączając w to mnie i moje
potomstwo. Ogłaszam, że całkowicie i na wieki należę do Jezusa Chrystusa.
Dziękuję Ci, Panie, za pomoc w odkryciu kłamstw, w które wierzę. Jestem gotowy na to, aby
odnowić mój umysł. Dziękuję za Twoją łaskę, dzięki której przejdę przez ten proces.
Panie, potrzebuję, abyś towarzyszył mi, gdy będę przechodził przez ból i rany. Zdemaskuj
wszystkie kłamstwa i pozwól mi widzieć wyraźnie. Już teraz rozpocznij uzdrawianie mnie z
mojego bólu. Panie, jeśli jest we mnie nieporządek lub jestem oddzielony od Ciebie, pomóż mi
dostrzec, czy wina należy do mnie czy też jest to dzieło szatana.
Panie, Ty jesteś moim wybawcą. Wyzwól mnie z mocy każdego demona, który wpływa na
mnie lub dręczy mnie w aktualnej sytuacji. Wykorzystuję władzę, jaką mi dałeś nad wszelkimi
wrogimi mocami. Wybieram całkowitą wolność oraz postępowanie w tej wolności.
Duchu Święty, bądź moim Pocieszycielem i objaw mi prawdę. Proszę o to wszystko w imieniu
Jezusa Chrystusa. Amen.
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Zrozumienie twojego problemu
Może ci się wydawać, że twój problem cały czas rośnie. Być może towarzyszy ci już dość
długo. Niekiedy wręcz przytłacza. Gdy wraz z liderem omawiać będziecie kwestionariusz,
pytania, które będzie zadawał, pomogą i tobie i jemu zrozumieć korzenie problemu. Razem z
Duchem Świętym stworzycie strategię działania w czterech dziedzinach problemu/usługi.

Przechodzenie przez proces usługi odnawiania fundamentów
Przyjęcie od Pana uzdrowienia i wolności

Etapy usługi dotyczącej grzechów ojców i wynikających z nich przekleństw
1. Wyznaje grzech moich przodków, moich rodziców i mój własny, którym jest _________ .
2. Postanawiam przebaczyć i uwolnić ich od odpowiedzialności za ten grzech, przekleństwa
z niego wynikające oraz ich skutki w moim życiu. (Wymień grzechy i przekleństwa.)
3. Proszę Cię, Panie, przebacz mi ten grzech oraz to, że tak bardzo przylgnąłem do niego i do
przekleństw z niego wynikających. Przyjmuję Twoje przebaczenie.
4. Na podstawie Twojego przebaczenia udzielam przebaczenia sobie samemu za związanie
tym grzechem.
5. Wyrzekam się grzechu i przekleństwa ______________ . Ze względu na dzieło Chrystusa
na krzyżu łamię ich moc w życiu moim oraz moich potomków.
6. Przyjmuję Boże uwolnienie od tego grzechu oraz wynikających z niego przekleństw.
Przyjmuję ______________ .
Etapy usługi dotyczącej grzesznych przekonani
1. Wyznaję mój grzech (i - jeżeli to konieczne - grzech moich przodków) polegający na
wierze w to, że ___________________________________ .
2. Przebaczam tym, którzy przyczynili się do powstania tego grzesznego przekonania.
(Wymień konkretne osoby.)
3. Panie, proszę przebacz mi, że uwierzyłem w to grzeszne przekonanie, żyłem zgodnie z
nim oraz osądzałem innych według niego. Przyjmuję Twoje przebaczenie.
4. Na podstawie Twojego przebaczenia decyduję się, aby sobie samemu przebaczyć wiarę w
to kłamstwo.
5. Łamię i wyrzekam się wszelkiej mojej zgody na to grzeszne przekonanie. Łamię moje
przyzwolenie na działanie sił ciemności. Unieważniam wszelką łączność z demonami.
6. Postanawiam przyjąć i wierzyć w przekonanie zgodne z wolą Bożą, że ______________ .
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Etapy usługi dotyczącej zranień duszy i ducha
1. Słuchaj/obserwuj: Co Bóg pragnie w tobie uzdrowić?
2. Twój lider pomoże ci usunąć wszystko, cokolwiek blokuje Boże uzdrowienie.
3. Słuchaj/obserwuj: Pozwól Panu mówić/ukazywać ci uzdrowienie.
Etapy usługi dotyczącej ucisków demonicznych
1. (Zawiera wszystkie nie wykonane jeszcze kroki:)
•

Wyznaję grzech ________ i przebaczam wszystkim, którzy wpłynęli na mnie w tej
sprawie.

•

Pokutuję za to, że dałem do mnie przystęp mocom ciemności _____ (jakim).

•

Przebaczam sobie samemu ból i ograniczenia jakie sprowadziłem na siebie dopuszczając te złe moce.

2. W imieniu Jezusa łamię i wyrzekam się wszelkiej zgody z mocami ciemności _____ ,
łącznie z powiązanymi z tym demonami ____________________________________ itp.
3. Przejmuję władzę nad demonami (twierdzą) _________________ i opierając się na dziele
Chrystusa na krzyżu oraz na moim autorytecie jako wierzącego, rozkazuję wam odejść.
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Życie w rzeczywistości uzdrowienia
Chodzenie w nowości życia

Końcowe wskazówki lidera
Przyjęcie cudownej Bożej usługi, a następnie pozwolenie na to, żeby wyśliznęła się z rąk, mija
się z celem. Lider omówi z tobą pewne rzeczy w celu uniknięcia takiej sytuacji. Weź jego
wskazówki poważnie.
Załóż całą zbroję Bożą (Ef 6,10-18)
Czy ci się to podoba czy nie, życie chrześcijańskie polega na nieustannej walce duchowej.
Możesz albo zostać pobity przez wroga, albo pokonać go dzięki zwycięstwu odniesionemu dla
ciebie przez Chrystusa.
Odnów i chroń swój umysł (2Kor 10,4-6)
Bitwa rozgrywa się w umyśle. Przez co najmniej 30 dni módl się i rozmyślaj o twoich nowych
przekonaniach zgodnych z wolą Bożą. Prawda powinna zakorzenić się w twoim sercu. Zgoda
serca i umysłu na to, co mówi Słowo Boże unieważnia twoje poprzednie przekonania, zgodne
ze sposobem myślenia wroga.
Strzeż swoich ust (Ps 141,3; Flp 4,8-9; Mt 12,34-37)
Bądź ostrożny odnośnie tego, co wychodzi z twoich ust. Jeżeli usłyszysz, że wypowiadasz
jakieś grzeszne przekonanie, sam przejdź przez etapy usługi dotyczącej grzesznych przekonań i
zastąp je przekonaniami zgodnymi z wolą Bożą.
Przeciwstawiaj się diabłu (Jk 4,7)
Jeśli jesteś poddany Bogu i przeciwstawisz się diabłu - on ucieknie. Zwiąż wszystkie demony,
które ciągle mają prawo pozostawać w tobie. Zabroń im działać, dopóki nie odzyskasz
zagarniętego przez nich terenu. Gdyby zdarzyło się, że zaśniesz i upadniesz, podnieś się,
pokutuj, w razie konieczności sam przeprowadź dla siebie usługę uwolnienia -i idź dalej do
przodu.
Zwycięstwo przez słowo świadectwa (Obj 12,10-11)
Bardzo dobrą rzeczą jest opowiadanie innym o tym, co Bóg uczynił w twoim życiu.
Oddawanie Bogu chwały za doznane uzdrowienie i uwolnienie wzmocni cię. Pamiętaj jednak,
aby nie ustawać w walce duchowej, ponieważ wróg nie lubi, gdy oddajesz chwałę Bogu.
Modlitwa końcowa lidera
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Przewodnik dla członków grup domowych
oraz Przewodnik dla liderów grup

domowych

dla usługi odnawiania fundamentów
można zamówić pisząc na adres: Restoration Ministrics Inernational
johnbarb @ mindsprong.com

Dysponujemy także innymi materiałami i taśmami audio, których celem jest pomóc Ciału
Chrystusowemu w byciu „bez zmazy lub skazy". Są to materiały do samodzielnego korzystania
oraz pomoce dla doradców i nauczycieli.
W celu uzyskania dalszych informacji zadzwoń: 001-828-452-2561

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.patsites.com/Restoration Ministries.
Znajdziesz na niej informacje na temat naszej wizji, sieci Domów Uzdrowienia, materiałów,
aktualności, planów i innych szczegółów naszej służby.
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