Warunki przyjazdu na sesję uwalniania (egzorcyzmy) do Zboru Charisma w Krotoszynie
I.

Zalecamy wysłuchanie wykładów video dostępnych na youtube lub audio na www naszego Zboru:
www.krotoszyn-charisma.pl
zakładka - służba uwolnienia (egzorcyzmy)
http://krotoszyn-charisma.pl/sluzba-uwolnienia/wyklady-i-nauczanie-dot-uwolnienia/
1/ Czy chrześcijanin może mieć demona? - Janusz Lindner
http://www.youtube.com/watch?v=ovf7NfxDjRw
2/ Egzorcyzm - warunki uwolnienia od demonów - Janusz Lindner
http://www.youtube.com/watch?v=2PDUKe9vi2A
3/ Modlitwa przed egzorcyzmem – Dariusz Spławski (wykład )lub Janusz Lindner (plik tekstowy )
http://www.youtube.com/watch?v=P7Z_U-hjNco
4/ Egzorcyzm – rozpoznawanie duchów - Janusz Lindner
http://www.youtube.com/watch?v=hE8yuh-fq8Q
5/ Egzorcyzm – uwalnianie przez wiarę - Janusz Lindner
http://www.youtube.com/watch?v=Mc47LhYfrBk
Oraz wykładów z konferencji pt. „demony wyganiać będą”:
Sesja 3 - Nie taki diabeł straszny… (J. Lindner)
http://www.youtube.com/watch?v=JBbNrNkBOMQ
Sesja 4 - Autorytet nad demonami (J. Lindner)
http://www.youtube.com/watch?v=Om7vMaRj4rE
Sesja 6 - Chodzenie w zwycięstwie (J. Lindner)
Zapoznanie się z powyższymi wykładami i zaakceptowanie ich treści jest podstawowym warunkiem
przyjęcia na sesję uwalniania od demonów.
Wykłady zawierają podstawowe informacje na temat walki duchowej, modlitwy przed egzorcyzmem i
warunków, jakie powinna spełnić osoba, która pragnie uwolnienia od demonów.
Wszystko w jednym celu - by zwiększyć skuteczność służby uwalniania.
Czasami zdarzało się, że do naszego Zboru w Krotoszynie przyjeżdżały osoby pragnące
uwolnienia, które nie spełniały warunków koniecznych do uwolnienia. Niektórzy cierpiąc z powodu
dręczących ich demonów równocześnie np. nie chcieli wybaczyć tym, którzy ich zranili, (pozwolili na
zagnieżdżenie się w ich sercu nieprzebaczenia i goryczy) Dodatkowo pozostawali bierni, (bezwolni,
zrezygnowani, bez wiary, determinacji i woli walki o swoją wolność) Oczekiwali, że inni w modlitwie wszystko
wykonają za nich.
Innym razem nie chcieli zrezygnować z kłamstw niezgodnych z Bożym Słowem, które podsuwał im szatan.
W pełni identyfikowali się z diabelskimi kłamstwami w oparciu, o które dali legalne prawo wrogowi by ich
gnębił i zniewalał np.
„Nikt mnie nie kocha, jestem nikim, jestem odrzucony, nigdy nie będę w stanie pozbyć się poczucia gorszości i
potępienia, szatan jest tak potężny, że nie jestem w stanie z nim skutecznie walczyć nawet w im. Jezusa” itp.
Takie osoby zaakceptowały w swoim życiu syndrom ofiary i niewolnika, pomimo, że często mają znajomość
obietnic darowanych im w Chrystusie. Biblia mówi wyraźnie o konieczności poddania się Bogu zanim damy
odpór diabłu. Jak.4,7; 1P.5.6-9; Ef.4,27 Jednym z elementów poddania Bogu jest okazanie posłuszeństwa i
wiara w obietnice Bożego Słowa np. przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili i przyjęcie tego, co na nasz
temat mówi Bóg w Biblii. (Np. Bóg mnie kocha, nigdy mnie nie porzuci ani nie opuści, przebacza mi grzechy i
daje swoje usprawiedliwienie z łaski, jeśli szczerze pokutuję. Jezus powiedział: "poznacie prawdę, a prawda
was wyswobodzi". Bóg w swoim Słowie zawierającym liczne obietnice w Chrystusie przekazał nam prawdę,
której przyjęcie do serca i zastosowanie w codziennym życiu jest kluczem do wolności. Jezus walcząc z
szatanem podczas kuszenia na pustyni wielokrotnie dał nam przykład jak zwyciężyć diabła poprzez dawanie
mu odporu mieczem Słowa Bożego ("napisano")
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Modlitwa o uwolnienie osoby zdemonizowanej lub opętanej jest jedynie narzędziem do wyegzekwowania
uwolnienia. My nie walczymy o zwycięstwo nad szatanem, a jedynie egzekwujemy już odniesione
zwycięstwo nad diabłem, które nasz Pan Jezus Chrystus odniósł już 2000 lat temu. Demony są intruzami,
które należy koniecznie wyrzucić z życia osób należących do Jezusa, lub z życia osób pragnących oddać życie
Chrystusowi. Bez oddania życia Jezusowi, osobistego zaangażowania się w walkę z siłami ciemność, przyjęcia
prawdy obietnic darowanych nam w Chrystusie, zmiany myślenia, założenia całej zbroi Bożej (Ef.6) i podjęcia
starań w celu prowadzenia życia w świętości trudno kogoś uwolnić, a jeszcze trudniej utrzymać wywalczone
uwolnienie. (Uwagi dotyczą przede wszystkich osób nawróconych) Każda sfera odkupienia człowieka w
Jezusie Chrystusie, rozpoczynając od rozwiązania problemu grzechu, poprzez uzdrowienie z chorób, a
kończąc na uwolnieniu z opresji demonicznych opiera się na tej samej zasadzie: z łaski Bożej przez osobistą
wiarę w dzieło Chrystusa. Bez wiary nie można podobać się Bogu.
Jeśli ktoś kocha świat (jego cele, wartości i priorytety) oraz grzech i nie chce przyjąć Jezusa do swojego serca,
jako Pana i Zbawiciela lub nie chce postawić Jezusa na I miejscu w swoim życiu nie kwalifikuje się do
uwolnienia. Czasami głównym problemem niektórych zdemonizowanych chrześcijan jest ich uleganie
cielesności i zaniedbane społeczności z Jezusem, a nie demony. Żeby skutecznie pozbyć się szczurów
(demonów) należy najpierw wyrzucić śmieci (grzechy ciała)
II. Prosimy o wypełnienie kwestionariusza (ankiety) „odnowy fundamentów", którą należy zabrać ze
sobą do Krotoszyna na sesję uwolnienia.
Kwestionariusz jest dostępny na naszej stronie
www.krotoszyn-charisma.pl (zakładka 1/ służba uwolnienia – egzorcyzmy 2/ odnowa fundamentów)
http://krotoszyn-charisma.pl/sluzby/odnowa-fundamentow/
Kwestionariusz jest nam przydatny do lepszego zdiagnozowania problemów osoby uwalnianej w czterech
sferach:
1/ przekleństw pokoleniowych (grzechy przodków),2/ zranień duszy, 3/ niebożych przekonań i
4/ ucisków demonicznych.
Kwestionariusz (ankieta), jako dokument poufny jest zwracany właścicielowi lub niszczony bezpośrednio po
zakończeniu spotkania.
III. Termin i miejsce:
Spotkania z modlitwą o uwolnienie od demonów (egzorcyzmy) najczęściej organizujemy w pierwszą
sobotę każdego miesiąca w godz. od 10,00 do około 17,00 w Centrum Chrześcijańskim Charisma Kościoła
Zielonoświątkowego w Krotoszynie ul. Benicka 37
Modlitwy mają charakter grupowy (pierwsza część spotkania – „modlitwa przed egzorcyzmem”) oraz
indywidualny w drugiej części spotkania.
Program spotkania:
10,00 - 11,00 Powitanie, usługa Słowem Bożym, przygotowanie do uwolnienia
11,00 - 11,30 Wspólne uwielbianie Boga
11,30 - 12,30 Modlitwa przed egzorcyzmem (grupowa)
13,00 - 17,00 Modlitwy indywidualne
IV. Udział.
Przed przyjazdem na sesję uwalniania należy krótko opisać swój problem oraz tło jego powstania w mailu,
który należy przesłać na adres pastora Janusza Lindnera: pastor@krotoszyn-charisma.pl
w celu wstępnego zapoznania się z problemem, dokonania weryfikacji i ewentualnego zakwalifikowania
danej osoby na konkretny termin wizyty w Krotoszynie.
Każdorazowo swój przyjazd na sesję uwalniania należy uzgodnić mailowo lub telefonicznie z pastorem
Januszem Lindnerem. Po uzyskaniu wstępnej zgody na udział w sesji uwalniania należy dodatkowo
potwierdzić swój przyjazd na około 3 dni przed planowanym spotkaniem oraz potwierdzić wysłuchanie
wykładów i wypełnienie kwestionariusza odnowy fundamentów (W przeszłości niektóre osoby nie
informowały organizatorów o swojej rezygnacji lub zmianie planów powodując niepotrzebne
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zamieszanie).Wielokrotnie całkowite uwolnienie jest procesem rozciągniętym w czasie zależnym od wielu
czynników np. poziomu uświęcenia i poddania się Bogu, determinacji, osobistej wiary w uwolnienie, stopnia
zniewolenia.
Czasami potrzebnych jest więcej sesji modlitw o uwolnienie szczególnie, gdy sprawa dotyczy osób
zaangażowanych wcześniej w okultyzm. W związku z powyższym w miarę możliwości osoba uwalniana
powinna przyjechać pod opieką dojrzałego chrześcijanina, silnego w wierze członka rodziny, a najlepiej lidera
lokalnego kościoła, który będzie asystował podczas modlitwy o uwolnienie i podejmie się dalszej opieki
duszpasterskiej. Wskazane jest by taki lider/ duszpasterz był gotów, jeśli zajdzie taka potrzeba do
kontynuowania modlitw o całkowite uwolnienie osoby egzorcyzmowanej po powrocie do miejsca jej
zamieszkania.
Obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania spotkania.
W niektórych przypadkach mogą to robić jedynie organizatorzy w celu: 1/ Udokumentowania zachowania
osoby egzorcyzmowanej, szczególnie, gdy będąc pod działaniem demonów nie jest świadoma swojego
zachowania, (taka osoba może otrzymać kopię nagrania) 2/ Udokumentowania poprawności przebiegu
egzorcyzmu w przypadku zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń i uwag przez osobę uwalnianą. 3/ Gromadzenia
dowodów i świadectw uwolnień , które za zgodą osoby uwalnianej mogą być w przyszłości użyte podczas
składania świadectwa. Celem świadectwa jest oddanie chwały Jezusowi Chrystusowi (Jezus nakazał
uwolnionemu od demonów Gerazeńczykowi, by poszedł opowiedzieć innym o swoim uwolnieniu Ł. 8,39)
oraz zachęcenie innych osób dręczonych przez demony do szukania ratunku w Chrystusie.
Świadectwo składamy z czterech powodów:
1/ dla chwały Bożej jako wyraz naszej wdzięczności za okazaną miłość i
pomoc 2Kron.32,24-26 Iz38,1-5 Hiskiasz nie odwdzięczył się Bogu za cud uzdrowienia i gniew Boży spadł na
niego.
2/ dla umocnienia swojej wiary w odniesione zwycięstwo
Obj. 12:11 - A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i PRZEZ SŁOWO ŚWIADECTWA SWOJEGO, i nie umiłowali
życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
3/ dla zachęcenia i zbudowania wiary innych ludzi potrzebujących pomocy
Uwolniony od legiona demonów Gerazeńczyk otrzymał od Jezusa polecenie pójścia i złożenia
świadectwa przed innymi i opowiedzenia, co uczynił mu Bóg.
Tysiące gnębionych przez demony ludzi potrzebują „światełka w tunelu” , pokazania drogi ratunku w
czasie ataków lęku, nałogów, depresji czy myśli samobójczych. Świadectwa mogą również dawać nadzieję
osobom kierowanym do zakładów psychiatrycznych. Świadectwo jest potężnym narzędziem promującym
Królestwo Boże.
4/ w celach edukacyjnych
Kościół potrzebuje oprócz nauczania praktycznych wskazówek pomagających rozwinąć służbę uwalniania.
UDZIAŁ W SESJI UWALNIANIA JEST BEZPŁATNY
V. Literatura:
Polecamy również wykłady Derka Prince ‘a na temat uwalniania oraz książki np.










Dwa Królestwa - Graham i Shirley Powell – Wydawnictwo Jakub
Wyzwól się chrześcijaninie - Graham i Shirley Powell – Wydawnictwo Jakub,
Świnie w salonie - Frank i Ida Mae Hammond – Wydawnictwo Arka ( Jack.pl ),
Niepotrzebne ofiary wojny - John Paul Jackson
Obnażanie ducha Izebel - John Paul Jackson
Demony wyrzucać będą - Derek Prince – Wydawnictwo Instytut Derka Prince ‘a
Szatan, Demony i opętanie cz. 1,2,3 – jak sobie radzić z nimi – Kenneth E. Hagin
Konfrontowanie chrześcijaństwa pozbawionego mocy - Charles H. Kraft
Zniewolony przez piekło wybrany przez niebo - Curtis Kelley – Wydawnictwo Jakub
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Królestwo w stanie wojny - Alan Vincent - Wydawnictwo W Wyłomie
Psychopaplanina - Richard Ganz – Wydawnictwo Pojednanie

Dostępne są również wykłady i materiały z konferencji „Szkoła uwolnienia 101 i 201” pastora Józefa
Jasińskiego, które można nabyć na www.misjapetra.com
Pastor
Janusz Lindner
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