złaM przekleńStwo
pokoleniowe
Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu,
stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano:
Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie (Gal.3:13).

P

ojęcie „przekleństwa pokoleniowego” wydaje się staroświeckim określeniem. Wielu ludzi nie wierzy w nie, co nie zmienia faktu, iż wyraźnie
rozpoznaje w swoim życiu i u bliskich powtarzające się negatywne rzeczy jakby fatum nad rodziną. Jak to logicznie wytłumaczyć?
Niestety w życiu nie wszystko da się wytłumaczyć naukowo, gdyż istnieje
jeszcze świat duchowy. O Jezusie jest napisane: 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 (Dz.A.10:38 BT).
W oryginale greckim występuje tu słowo „καταδυναστευομενους” (uciskać, gnębić, ciemiężyć, zapanować) opisujące formę zdemonizowania, niekoniecznie opętania. Zazwyczaj możemy rozpoznać trzy podstawowe jego
poziomy: opresję, obsesję i opętanie.
„Były epoki, w których ludzie przypisywali wszystko bezpośredniej interwencji diabła, współcześni mężczyźni i kobiety nie przypisują diabłu
niczego. Zatem jest to problem światopoglądu: jesteśmy zmuszeni wybrać albo diabła, albo naukę, ale nigdy jedno i drugie!” (John Wimber).
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Można popaść w jedną z dwóch skrajności: całkowicie lekceważyć moce
demoniczne lub je przeceniać i przypisywać im całą odpowiedzialność za
problemy w naszym życiu.
C.S. Lewis napisał o szatanie: „Szatan, przywódca diabłów lub ich dyktator, jest przeciwieństwem nie Boga, lecz Michała Archanioła.” Musimy o tym
pamiętać, aby mu zbytnio nie pochlebiać, on nie jest bogiem i nie musimy
się go lękać, jakby nim był.
W okresie moich dwudziestu dwu lat służby pastorskiej spotkałem zaledwie kilka osób poważnie związanych demonicznie. Takie przypadki zazwyczaj miały bezpośredni związek z praktykami okultystycznymi, spirytyzmem lub satanizmem i wymagały uwolnienia przez wyrzucenie demona.
Częściej natomiast zdarzały się przypadki przekleństw pokoleniowych i na
nich w tym miejscu się skupimy.
Bez względu na to, jak głęboko jesteś związany mocą demoniczną, mam
dla ciebie dobrą nowinę - Pan Jezus już wykupił nas od całego przekleństwa
zakonu i możesz być wolny.
Zazwyczaj demony zyskują punkt zaczepienia w życiu ludzi przez grzech.
Można by tu wymienić całą listę grzechów mogących dać przystęp diabłu do
życia człowieka jak: pornografia, różne seksualne perwersje, nadużywanie
narkotyków i alkoholu, gniew, nieprzebaczenie, nienawiść do samego siebie
lub innych, zemsta. Jednak główną przyczyną jaką podaje Pismo Święte jest
okultyzm i fałszywe religie (szczególnie religie Wschodu).
Ważne jest, abyśmy rozumieli, iż nie ma przekleństwa bez przyczyny.
Jak ptak, który ucieka, jak jaskółka, która ulatuje, tak jest z bezpodstawnym przekleństwem: ono się nie ziszcza (Prz. Sal. 26:2).
Na przykład w Ewangelii Mateusza Żydzi wypowiedzieli przekleństwo
wymierzone przeciwko sobie: Krew jego (Jezusa) na nas i na dzieci nasze. Od
tego czasu doświadczyli zburzenia Jerozolimy, dziewiętnaście wieków prześladowań, Holokaust i utratę swojego państwa. Niestety wielu ludzi obwinia
za to wszystko Boga, nie rozumiejąc, iż Żydzi sami zaprosili przekleństwo do
własnego życia.
Przekleństwa pokoleniowe są trudnym do rozpoznania związaniem demonicznym, gdyż są wynikiem grzechu, który przewijał się w historii rodziny, a nie w życiu danej osoby. Zasada ta pokazana jest w Dekalogu:
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Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na
synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą
(2Mojż.20:5).
Do czwartego pokolenia każdy z nas miał trzydziestu przodków, skąd więc
mogę wiedzieć, czy któryś z nich nie otworzył się na wpływy demoniczne?
W niektórych przypadkach demony utożsamiają się z rodziną i pewne
grzechy mogą przechodzić z jednego pokolenia na drugie (np. magia, czary,
perwersje seksualne, bunt czy alkoholizm). Istnieją przykłady, gdzie grzech
pokoleniowy, swego rodzaju przekleństwo, dotykał tylko jedną osobę lub kilku członków rodziny, lecz nie całą rodzinę. W innych przypadkach całe pokolenie pozostawało nietknięte przez niszczącą moc grzechu pokoleniowego.

SIEDEM WSKAZÓWEK NA ISTNIENIE MOŻLIWEGO
PRZEKLEŃSTWA
Jeśli występuje któryś z poniższych symptomów, a jeden lub kilka ciągle
się powtarzają w historii rodziny, wzrasta możliwość istnienia przekleństwa.
Powinniśmy jednak być wrażliwi na głos Ducha Świętego i prosić go o potwierdzenie i prowadzenie zanim jednoznacznie to stwierdzimy. Ponieważ
jest to bardzo delikatna sfera, musimy z niezwykłą wrażliwością postępować
wobec tych, którzy doświadczają poniższych stanów.
1. Umysłowe lub emocjonalne załamanie się
2. Powtarzające się lub chroniczne choroby (zwłaszcza jeśli są dziedziczne)
3. Bezpłodność, skłonności do poronień lub inne podobne problemy
kobiece
4. Rozpad małżeństwa i wyobcowanie członków rodziny
5. Ciągłe braki finansowe
6. Skłonności do wypadków
7. Historie samobójstw, tragicznych lub przedwczesnych przypadków
śmierci

JAK ZŁAMAĆ POKOLENIOWE ZWIĄZANIA
ORAZ PRZEKLEŃSTWA?
Przede wszystkim wiedz, że Chrystus już wykupił nas od przekleństwa Zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Wszystkie przekleństwa
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wymienione w 5 Księdze Mojżeszowej 28:15-68, zostały włożone na Niego.
On wziął je na siebie i został zraniony za występki nasze i starty za winy nasze
(Iz.53). To znaczy, że wszystkie grzechy i winy twoich przodków zostały również włożone na Niego. Biblia mówi, że Pan Bóg jego dotknął karą za winę nas
wszystkich. Diabeł nie chce, abyś to wiedział, gdyż wtedy może związywać
twoje życie przekleństwem pokoleniowym.
Izajasz 54:17 mówi:
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.
Dopiero, gdy Jezus umarł na krzyżu, werset ten stał się rzeczywistością
dla nas. Jeśli uwierzyłeś w Chrystusa, twoja sprawiedliwość pochodzi od
Niego.
Jakąkolwiek broń (chorobę, przekleństwo) wróg ukuł przeciwko tobie
w poprzednich pokoleniach teraz, gdy wiesz kim jesteś i co posiadasz, nie
będzie mógł jej użyć.
Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś dziedzicem i masz prawo do wszelkiego
błogosławieństwa niebios. Jezus po to stał się za nas przekleństwem, aby błogosławieństwo Abrahamowe mogło przyjść do twojego życia (Gal. 3:13-14).
Nie daj sobie tego wykraść diabłu!
Apostoł Paweł napisał do Kolosan 2:13-15:
I was, którzy umarliście w grzechach w nieobrzezanym ciele waszym,
wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża; rozbroił nadziemskie
władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf
nad nimi.
Po pierwsze – On już odpuścił mi wszystkie grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe oraz wszystkich moich przodków. Jeśli w to wierzę, przekleństwo traci na mocy.
Po drugie – On już wymazał obciążający mnie list dłużny Zakonu przykazań, przez który diabeł mógł mnie potępiać. Nie muszę już próbować podobać się Bogu przez swoje uczynki, gdyż wiem, że On mnie kocha niezależnie od moich starań
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Po trzecie – Bóg w Chrystusie już osądził szatana i odniósł triumf nad
nim, rozbroił go i wystawił na pokaz. Paweł używa tu słów opisujących sposób postępowania Rzymian z podbitymi narodami. Cesarz stawiał pokonanego króla lub pierwszego generała przed ludem, obdzierał go z ubrania,
obcinał mu kciuki i duże palce u nóg, a następnie ciągnął go za rydwanem,
aby wszyscy wiedzieli, iż ich wróg jest pokonany i więcej się go nie bali. Taki
generał nie mógł już utrzymać miecza w dłoni, nie mógł już za nikim biec
ani nikogo terroryzować.
Bóg chce, abyś w ten sam sposób patrzył na diabła. Dopóki jednak nie
uwierzysz i nie przyjmiesz tego, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu, grzech
i przekleństwo może mieć ciągle destrukcyjny wpływ na twoje życie.
Poniżej podaje kilka kroków do wolności:
1. Wyznaj swoją wiarę w Chrystusa oraz to, że On zmarł za każdy twój
grzech.
2. Wyznaj i wyrzeknij się każdego rodzaju grzechu, z którym masz
trudności.
3. Ogłoś, iż każdy twój grzech został przebaczony i oczyszczony przez
krew Jezusa na krzyżu.
4. Wyrzeknij się wszelkich kontaktów ze wszystkim, co w swojej naturze jest okultystyczne lub satanistyczne. Zniszcz wszelkie przedmioty
związane z dziedziną grzechu, z którą się zmagałeś, szczególnie przedmioty i książki związane z okultyzmem.
5. Przyjmij władzę i moc, jaka prawnie należy do ciebie w Chrystusie
i rozkaż odejść wszelkim duchom, jakich obecność odczuwasz (np.:
„W imieniu Jezusa rozkazuję tobie, duchu lęku, homoseksualizmu itp.
odejść i nie powracać do mojego życia”).
Poniżej podaje przykład modlitwy, jaką stosujemy w naszym kościele
w czasie „Seminarium Oczyszczenia”, przygotowującego katechumenów do
chrztu wiary:
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Modlitwa wyrzekania Się
Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą
do Boga. Wierzę, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i powstałeś
z martwych.
Rezygnuję z wszelkiego buntu, niezależności, dumy i egoizmu,
z gromadzenia w sobie poczucia odrzucenia, kompleksu niższości,
mojego zgorzknienia i braku przebaczenia. Odrzucam to wszystko
i oddaję każdą dziedzinę życia pod Twoje panowanie.
Wyznaję Ci wszystkie moje grzechy i proszę o przebaczenie. Uwalniaj mnie teraz z mocy wroga mojej duszy.
Decyzją swojej woli przebaczam wszystkim, którzy mnie zranili lub
uczynili mi zło, tak samo jak pragnę tego, abyś Ty mi przebaczył.
W szczególności przebaczam .....................
Panie Jezu, wierzę, że wykupiłeś mnie na krzyżu, abym żył w zwycięstwie i wolności. Przyjmuję teraz Twój dar uwolnienia.
Przez Jezusa Chrystusa burzę teraz każdą warownię, jaką diabeł zbudował w moim życiu. W szczególności burzę warownię
.........................
Ogłaszam, iż Chrystus wykupił mnie od przekleństwa zakonu, stawszy się za mnie przekleństwem, dlatego żadne przekleństwo pokoleniowe i grzech moich przodków nie ma już nade mną mocy.
W IMIENIU JEZUSA CHRYSTUSA łamię i anuluję każde przekleństwo pokoleniowe i wyrzekam się mocy szatana w moim życiu.
Przez wiarę przyjmuję teraz Twoje uwolnienie i dziękuję Ci za nie
Ojcze w niebie. Amen.
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