
Twoja modlitwa może brzmieć tak: 

"PANIE JEZU CHRYSTE, wyznaję Ci moje grzechy: (wymień na głos każdy 
wypisany grzech). Przykro mi, że zasmuciłem Cię nimi. Proszę, wybacz mi moją 
winę i uwolnij mnie od wszelkich więzów oraz obciążeń mocy zła. Jeśli są na mnie 
jakieś obciążenia z powodu okultystycznych praktyk moich przodków, to proszę 
Cię o wyzwolenie również od tego. Odbierz szatanowi wszelkie prawo dostępu 
do mojego życia. Chcę być całkowicie Twój. Chcę, byś to Ty był Panem mojego 
życia. Dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za moją winę i że przez swoją krew 
przełamałeś moc zła w moim życiu. Zrobiłeś to, bo obiecałeś w Twoim słowie: 
„Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi” (Ewangelia Mateusza 28,18). 
„Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie” (Ewangelia 
Jana 8,36). „A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie” (1 List 
Jana 3,8). Ufam Twoim obietnicom i całkowicie poddaję się pod Twoją obronę. 
Rozkaż siłom ciemności, aby opuściły mój dom/mieszkanie i nie pozwól im 
wracać. Dziękuję Ci za to, że moje życie jest całkowicie bezpieczne w Twoich 
kochających ramionach. Modlę się w Twoim imieniu, Panie Jezu! Amen!”. 

Jeśli pomodliłeś się tą modlitwą ze szczerego serca, to możesz być pewien, że 
twoja wina została przebaczona, a moc zła została złamana w twoim życiu: 
„Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego 
woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, 
że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy" (1 List Jana 5,14-15). 

Osobiste zastosowanie 

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Czy ten temat dotyczy także twojego życia?  

• Czy pragniesz doświadczyć uwolnienia?  

• Jakie kroki pragniesz podjąć, aby stało się ono rzeczywistością w twoim 
życiu? 
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LB 28: OBCIĄŻENIA OKULTYSTYCZNE 

Cele 

• Wyjaśnić, czym są obciążenia okultystyczne, jak do nich dochodzi i jakie 
mogą mieć konsekwencje w naszym życiu. 

• Pomóc osobie zrozumieć, że Jezus Chrystus daje nam zwycięstwo nad 
wszelkimi siłami zła.  

• Wytłumaczyć osobie, jak może osobiście skorzystać z tego zwycięstwa, by 
doświadczyć wolności.  

Wprowadzenie 

Biblia mówi, że szatan i jego źli aniołowie zostali zrzuceni na ziemię, gdzie robią 
wszystko, co w ich mocy, aby niszczyć ludzi. Czytamy też o ludziach, którzy tak 
bardzo zaangażowali się w sferę zła, że zostali opętani przez złe duchy. Tylko 
Jezus może przywrócić im wolność i godność.  

Ewangelia Marka 1,21-34 

• Jak w tej historii ukazana jest władza Jezusa nad złymi duchami? 

Jezus ma władzę nad złymi duchami. Także i dziś. Swoim naśladowcom dał moc 
wypędzania złych duchów. Jednak jest to wyłącznie i całkowicie Jego moc. Nie 
ma w nas niczego, co mogłoby przeciwstawić się złym duchom. Natomiast 
w imię Jezusa siły zła muszą ustąpić. 

2 List do Koryntian 11,14 

• W jaki sposób szatan próbuje zwodzić ludzi? 

Szatan jest mistrzem oszustwa. Przedstawia się jako dobroczyńca i składa 
ludziom oferty, które brzmią kusząco, ale prowadzą do uzależnienia od sił zła. 
Jedną z jego najbardziej skutecznych metod jest doprowadzanie ludzi do 
obciążeń okultystycznych poprzez jego uwodzicielskie oferty.  
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Księga Powtórzonego Prawa 18,9-14 

• Przed jakimi ofertami szatana Bóg ostrzegał swój lud? 

Ci, którzy korzystają z tych propozycji, połykają przynętę i w ten sposób wiążą 
się z siłami zła. Biblia nazywa te grzechy „obrzydliwością”. Szatan dzisiaj nadal 
składa swoje oferty. Występują pod różnymi postaciami. Takie okultystyczne 
praktyki obejmują np.: 

- Wróżenie z kart 

- Interpretacja snów 

- Czytanie z dłoni 

- Horoskopy 

- Wróżenie z fusów 

- Używanie wahadełka 

- Różdżkarstwo 

- Jasnowidztwo 

- Voodoo 

- Kontakty z duchami 

(Przywoływanie zmarłych)  

- Seanse spirytystyczne 

- Tablica Ouija 

- Pakty krwi  

- Magiczne rytuały 

- Horrory 

- Muzyka okultystyczna (oddająca cześć 

szatanowi) 

- Hipnoza/ kontrolowanie umysłu  

- Medytacja i medycyna New Age 

- Mandala 

- Czarna i biała magia 

- Talizmany/amulety 

- Przesądy 

- Używanie zaklęć i klątw 

- Cudowni uzdrowiciele 

- Joga/ sztuki walki  

- Trening autogenny 

- Gry i filmy z magią, wampirami, mocami... 

- Literatura/filmy okultystyczne 

Konsekwencją angażowania się w te grzeszne praktyki są obciążenia 
okultystyczne. Szatan zyskuje dostęp do życia osoby, która korzysta z takich 
rzeczy i może ją prowadzić m.in. do: utraty wiary, koszmarów demonicznych, 
depresji, myśli samobójczych, negatywnych zmian charakteru, nałogów, 
widzenia zjaw i duchów oraz przemieszczających się mebli czy przedmiotów, 
słyszenia odgłosów pukania, różnych obsesji. Ważne jest, by mieć świadomość, 
że niektóre z tych rzeczy mogą się nam przydarzać, nawet jeśli nie mamy 
obciążeń okultystycznych. Tak więc mogą one być konsekwencją obciążeń 
okultystycznych, ale błędem byłoby zakładać, że jest tak w każdym przypadku. 
Dobrą nowiną jest to, że Jezus pokonał moce zła oraz może i chce uwolnić 
każdego człowieka od obciążeń okultystycznych. Biblia zapewnia nas o tym 
jednoznacznie!   
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Ważne jest, by zrozumieć, że możemy odzyskać wolność tylko wtedy, kiedy Jezus 
stanie się Panem naszego życia. Osoby, które chcą pozbyć się ciężaru, nie 
oddając całkowicie swojego życia Jezusowi, nie doświadczą uwolnienia. Jezus 
jest naszą jedyną ochroną przed siłami zła.  

Ci, którzy zostają uwolnieni, ale później odwracają się od Jezusa, doświadczają 
tego, że zły duch powraca i ich stan jest znacznie gorszy niż wcześniej (por. 
Ewangelia Mateusza 12, 43-45). 

List do Efezjan 6,10-18 

• Jak Paweł opisuje walkę z siłami ciemności? 

• Jak możemy się przeciwstawić mocy zła? 

Jak możemy się uwolnić od obciążeń okultystycznych? 

1. Uwierz, że Jezus cię kocha i że umarł na krzyżu za twoje grzechy, pokonując 
w ten sposób szatana i jego demony. 

2. Uznaj swoje grzechy. Weź kartkę papieru i wypisz wszystkie popełnione przez 
ciebie grzechy (okultystyczne i inne). Proś Boga, aby przypomniał ci o wszystkim, 
co jest istotne.  

3. W modlitwie wyrzeknij się tego wszystkiego. Wyznaj każdy swój grzech 
oddzielnie. Zrób to na głos. Odżegnaj się od wszystkich sił ciemności. Proś 
również o wyzwolenie od obciążeń okultystycznych będących wynikiem 
grzechów twoich przodków.  

4. Oddaj swoje życie Jezusowi Chrystusowi i poddaj się pod Jego opiekę.  

5. Zniszcz wszystkie okultystyczne przedmioty, książki, płyty, które są twoją 
własnością. Skasuj filmy, muzykę itp. (Dzieje Apostolskie 19,19)! 
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