
Świat duchowy

"Tell, klólyjes/tIJ tras, u'żrkszyjes/, aniżeli fen, kIÓ1J'jPSI
110 sunecie" (I Jana 1:'1).

Marianna była nastolatką, kiedy została medium spi-
rytvstycznvm. Gdy j'! spotkałe-m, miała 25 lat i była zniewolona
przez szatana i zlc duchy. Mieszkaliśmy razem z Marianną
i jej mężem dlllższy czas. Pierwsze Irzy tygodnic były dla nas
okresem olbrzymiej duchowej walki.

Co wieczór kładliśmy ręce na Mariannę modląc się o jej
uwolmcnic. Złe duchv próbowały zabić [ą i zranić nas.
Odpieraliśmy moce szatana i prosiliśmy o ochronę- świętej
krwi jezusa. Powoli zle duchy odchodziły. Moc Boga okazała
się wieksza i wkrótce Marianna była zupełnie wolna: Mogla
powiedzieć każdemu. "Większy [est Bóg, który jest we mnie,
niż szatan czy jakikolwiek zly duch na świecie!"

Marianna stała się członkiem Bożej rodziny, cześclą
kościoła, lak jak właśnie liczyliśmy się o Iym. Teraz Bóg
kieruje jej życiem i Duch Święry mieszka \V jej sercu.. .

Ryć może ty także widziałeś moc szatana w działaniu.
Ale nie musisz się obawiać. Moc Boga jest wlększa: W tej
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lekcji będziemy się uczyć o silach w duchowym świecie
i ochronie, jaką my, wierzący mamy w Chrystusie.

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Szatan i złe ciuchy.
Aniołowie.

Ta lekcja pomoże ci...

.. \Vyjaśnić kim jest szatan i jakie [cst jego przeznaczenie .

.. Rozpoznawać różnice między dobrymi i złymi aniołami.
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• Być świadomym dobrodziejstwa jakim "I aniolowie dla
wierzącvch.

SZATAN I ZŁE DUCHY

Cel I. Ustal wilii jesl sza/m/ ijaleie sq zamiarv -jl'~() i zlvcb
ducbon:

Szatan j('st upadlvn: aniok-m, który zastal zrzucony z nieba,
ponu-waz elldal się wynieść nad Boga. izaj:lsz i1: H-15 mówi:

"!iHdllJi/e.;,? \Fo;/qjJ;f I/(/ SZCZ)'/y ob/ohlll', zrou-nam sif
z Najuviszvm. A % st rqcol1Y jesle.{ do kra; "J' 11"Ul rłvcb, na
samo dno J1'7f'j){I ...ici ",

Zlycb aniołów, którzv byli z nim, spotka] taki s.uu los:
"Bó~ lxnrieni nie OSZCZłJdzil aniolott; klórzy zp,r'Z'IJs:yli, lecz
strqciusrv do otcbłuni, umiesci! ich ll' mrocznych tocbacb ..
(2 Piot ra 2:,,). Jezlls I>o\\"icdzia I: ..Widziałem jak SUI/01/, lli/~l'

/J!;~w(//l'iCfl. spad! z nieba" (Luknsz 10: 18).

11.-1 gdy nastał uiecror, przvu-ie dl i do nieg« u'ielu
o/W'allych, fi 011 li~l1JfJd:a/ duch)' slotrem i n z drmriał
wszysIkich, letorrv sił' i/e mieli, a!J)' sit) SjW/Ili/o, co
przepotriedziano jJrzez tznjasza prorolu«. mówiqcep,o: On
niemoce nasre uriql 1I{1siebie i cbnro!~l' uasz« ponios!"
(MatCliSZ 8: l G-171.

Gdy Chrystus powróci, aby uiworzvć Swoje królestwo
na ziemi, szatan bydzic wyrzlKony do piekła,

"A dirilJe/, kleJ/)' ich zu-odzi], zostat lJ'17lJcony do je::iora
Z ognia i siarki, gdzie zuajdu]« się tei ZIJ'i('1"Zf i ja/sz)'lJ;}'
/Irorok, i h~Jdq dreczeni dniem i nocą na lrieki trieluut'
(Objawienie 20,10).
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Cdy' jesteś kuszony przez sz~l1ana lub zagrazajq ci złe
durhv, mo żcsz sic im sprzl"ciwk, Jakub tl:7 mówi:
""0 przeciu-staucte sir diabłu, (J ucieknie od /lV1S", Jeden ze
sposobów odparcia diabla lo wypowiedzenie na glos, np.:
"Sprzeciwiam się diabłu. On nic' ma mocy nade mną, po-
nieważ jestem dzieckiem Boga. JestellI okrvtv i chroniony
przez krew Jezllsa, który Z\V)Tit.,.'Ży! szalan:l i wszystkie zk-
durhv".

":1 oni zlIJcięiyli RO prrez lereu. Bnranlsa i przez slou«.
striailect trn Sll'(~ipp,() .... (UiJj;\\vicnie 12:1n,

\\r następnej części b(.,'cizicllly liczyć się O tym, ze Bóg
posiał swoich aniołów, :ł1>y służyli robie. !'\ie musisz si~'
niczego bać. jt>.~li jesteś Boż'YITI dzil~ckit'lJI!

ł~-;.-----ZADANIE DlA CIEBIE

1Albowiem nie dał nam Bóg , lecz .
i "', i '2 'I'ymotcusz 1:7.

2 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM zdaniem
o szatanie i złych duchach:

a) Szatan jest jak ryczCłC)' lew, chce zranić chrześcijan.

h) Złe duchy istnieją tylko w wyobraźni nieuświadomio-
nych !I](lz;.

c) Szatan i złc duchy zostaly zwyciężone przez krew,
którą jezus przełai na krzyźu.
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d) Jeśli wlerzący sprzeciwi się diabłu, diabeł nie może
go zranić.

3 PrZeCZ)1aj Mateusza ~;:11.Co zostało przygotowane dla
diabła i jego aniołów?

ANIOLO'WIE

cd 2. Ustal trzy zadania auiolon:

"Czy nie sq oni !ollio/mJ'ie-j)(l1rz kon/(J/Jsl 1J:vżl~il1J~)zy~cy
sluźrbnvrni du cba III i, pos)yall)7/1i do pełnienia słuźb» gtrot!
tych, klórzy maja d<>slqpićzbatrienia?' (Hebra [czyków l:]>l).

Czy słyszałeś o aniołach stróżach? Istnieją naprawdę.
\'\' Slowie Bożym cz)1amy: "Anioł Pfu/ski zakłada oboz; U'okół
/1<"), tnorz» się gu bojq, i ratuje ich" (Psalm 34:8).

Aniołowie mają wiele zadań, Po pierwsze - .sluż;} Rogu,
ich Stworzvcielowi. Aniołowie nieustannie oddają cze.c;ćBogu.
W Nehcmiasza 9:6 jest napisane: "A zasie], lIil'bil'ski odda]e
ci poełon ". Nie działaj" oni z własne] inicjatywy, ale S1 podclani
autorytetowi Chrystusa. Pierwszy Piotra 5:22 mówi nam, że
Jezus "lIslqpill1a niebiosa, siedzi lin prauicy Bożej, a poddani
11m są aniołowie i zttierzclnrosci, i moce ".

Aniołowie brali udział \V przekazaniu starego prawa
(Galacjan 5:19), a także śpiewali nad wzgórzami jude i
zwiastując narodzenie jczusa (Łukasz 2:1:1-1"). Wszyscy
znamy tę pieśń, której słowa śpiewane s:t w czasie świąt
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Bożego Narodzenia. Aniołowic lIs!llgiwali Jezusowi, gdy był
na ziemi. Lukasz 4: 11 mówi, że po kuszeniu na pustyni
aniołowie pomagali lIlII. Gdy .fezlIs modlił si\ \V agonii
w Ogrodzie Getsem.mc. przvszr-d! anioł i dodawal Mil sil.

Biblia mówi, że aniołowie usłllguj:! także nam. Chociaż
rzadko można ich zobaczyć, opiekują się nami, chronią nas
przed nieiJezpieczcńslwem. Nie wieruy nawet od ilu niesz-
częśliwych wypadków i innvch problemów zostaliśmy ochro-
nieni dzit;ki ich służbie.

Mamy pewność, że zostali nam posiani do pomocy, po-
nieważ Biblia tak mówi. Pocla]c także przykłady, które
upewniają nas wlej wierze. Cdy Daniel by! trzvmany w lwiej
jamie, powiedzial królowi: "Mój Bóg posłał siecjego anioła,
hy zamknął paszcze lu-ou. lak, że mi nie zaszkodzi/y"
(Daniel 6:23).

Pierwsza Królewska 19:5 mówi, że a niol przyniósl jedzenie
prorokowi Eliaszowi, gdy był tak zmęczony, iż myślał, że
umrze. Anio! uwolnił apostoła Piotra z więzienia, gdy był
prześladowany z powodu ewangelii (Dzieje Apostolskie 12:7).

Bez względu na to, czy widzimy aniołów, czy nie, wiemy,
Że zostali wysłani, aby nam służyć. Jakie to pokrzepiające,
gdy wiemy, że są gotowi zrobić, cokolwiek Bóg im karze.

Anialowie zawsze dzialają w autorytecie Boga. Nigdy nie
przvjmują chwały. Jan był tak przejęty wiadomością, którą
przckazal mu anioł, ze upadł i zacząl oddawać mu cześć. Ale
anioł powstrzymał go mówiąc: "Nie C2J'11Iego! lam w.\półslu.-
go /11'1(1" i bn/ci tuoicb, klórz:.Y'mają suiatlectuo Jezusa, Bogu
oddaj pak/on!" (Objawienie 19: lO).
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Nie możesz oddawać czci aruolom, ale możesz SpCHVO-

dawać, że b,ci;j się cieszyć. Cdy oddałeś życie Chrvsrusowi,
to już był dla nich powód do radości. jezus powiedział: "hi/w
( . .) jest radosc wśród a nioltur Bożych n a d jednym
grzesznikiellI, ktory sir upamieta" (Lu kasz 15: 10). Jako dziecko
Boga możesz liczyć na ich ci~!glą pomoc, "Albotrietn aniołom
sttoitnpolecil; ab» cir slrzegli 110nszvstlsich drogach tuoicb "
(Psalm 91:11).

ZADANIE DLA OEBIE

4 Przeczytaj poniższe fragmenty i przed każdym Z nich
napisz zadanie aniołów, które jest tam wspomniane.

a) Hebrajczyków 1:6 .

b) I Mojżeszowa 24:10 ..

c)Psalm91:11 ...

5 Zakreśl właściwe uzupełnienie. Aniołowie ..

a) to istoty, którym trzeba oddawać cześć.

b) mogą działać czy mówić z własnej inicjatywy, bez
Bożego polecenia, autorytetu.

c) s:ł sługami Boga i pomagają Jego dzieciom.
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l. dudla hoj:\źni
11KKy

nułośri
powściągliwości

,ł. a) oddawanie czci jezusowi

b) przynosi szcz,ście (pomyślność)
c) ochrona

') a) Szatan jesl jak rycz~cy lew, chce zranić chrześcijan.

c) Szatan i złe duchy zostalv zwycięźone przez krew,
którą Jezus przelal na krzyżu.

d) Je.'li wierzący sprzeciwi się diabłu, diabeł nie może
go zranić.

5. c) są sługami Boga i pomagają Jego dzieciom.

3. Wieczny ogień.




