
 

 

Możemy zatrzymać grzechy naszych rodziców i przodków i być  

przeklętymi, albo możemy pozbyć się ich grzechów szanując naszych  

rodziców i przebaczając im. 

Jana 20:23 

„Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są zatrzymane”. 

Zadanie 
Modlitwa: 

Wezwij ludzi, aby pokutowali za grzechy, czcili i przebaczyli swoim  

rodzicom oraz odcięli się od przekleństw prawa. 

 

17. Dominowanie i kontrola 
Duch Izebel. 

Rodzice muszą zabrać swoje ręce od nastolatków.  

Módlcie się za nich, ufajcie i wierzcie, że Bóg się o nich  

zatroszczy. 

Dominacja może być duchem czarów – praktykowanym  

nawet przez teściową czy teścia po ślubie ich dzieci. To bardzo  

ważne, aby przeciąć pępowinę.  

Zadanie 
Módl się o: 

a) Jedność dla rodzin 

b) Rodziców, aby wyrzekli się każdej niewłaściwej kontroli lub 

dominacji nad swoimi dziećmi 

c) Dzieci, które z winy rodziców utraciły z nimi kontakt 

 

18. Zasady funkcjonowania małżeństwa 
„Aż śmierć nas nie rozłączy” 

a) Być nowonarodzonym 

b) Szanować i ufać sobie nawzajem 

c) Natychmiast rozwiązywać nieporozumienia 

d) Okazywać miłość i troskę 

 

19. Zasady funkcjonowania rodziny 
a)     Uwielbiajcie i módlcie się razem 

b)     Dzielcie się – dawajcie i bierzcie. Poświęcajcie się  

        i przyjmujcie błogosławieństwa 

c)     Okazujcie sobie szacunek i respekt.  

d)     Gdy jeden cierpi inni to odczuwają 
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Dotychczas ukazały się również: 
 

 Wybrane przeznaczenie – Historia Pat Subritzky 
 Cudowne uzdrowienia 
 Uwolnienie od demonów 
 Przyjmowanie darów duchowych 
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Niniejsze materiały mogą być reprodukowane za wyjątkiem celów komercyjnych 

Uzdrowienie Małżeństw  

i Relacji Rodzinnych  
 

1. Cel i plan dla małżeństwa 
Bożym celem i planem jest, aby mężczyzna i kobieta  

byli ze sobą zjednoczeni w małżeństwie na całe życie  

z pomocą Ducha Świętego. 

 
2. Boży porządek 

Bóg dał nam doskonałą „instrukcję” małżeństwa, Biblię,  

która daje nam wskazówki i zasady. Jednym z  

wyróżniających się fragmentów jest: 

1 Koryntian 3:11   

„Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz  

tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”. 

 

3. Problemy pojawiają się, gdy: 
a) Jezus nie jest centrum małżeństwa 

b) Małżonkowie nie są Mu wierni 

c) Nie są posłuszni Pismu Świętemu 

 
4. Bożym porządkiem jest, aby: 

a) Na pierwszym miejscu stało oddawanie Jemu chwały 

b) Nasza służba małżeńska była wzajemna 

c) Następne w kolejności było służenie dzieciom 

d) Na końcu była służba poza rodziną 

 

5. Porządek w małżeństwie: 
a) 1 Koryntian 11:3 

„A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego  

męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową  

Chrystusa Bóg” 

b) Pozycja mężczyzny jest w Chrystusie. Jeśli jest  

prowadzony przez Chrystusa, wtedy będzie miał  

władzę. W dzisiejszych czasach ta rola często jest  

odwrócona, gdy kobiety przejmują kontrolę nad  

mężczyzną, który staje się podporządkowany kobiecie 

 

6. Świadectwo: 
a) Duchowe Przywództwo męża 

Potrzebne jest rozsądne podejście 
b) Przykład kobiety, która musiała podążać wszędzie za  

swoim mężem, przez co nadwyrężyła swój system  

nerwowy i była w rozsypce  

http://www.misjapetra.com/
mailto:info@misjapetra.com


 

 

7.  Świadectwo: 

Mąż, który położył swoje życie dla swojej żony. 

Efezjan 5:25 

„Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół  

i wydał zań samego siebie”. 

1 Piotra 3:7 

„Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako  

ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one  

są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały  

przeszkody”. 

Zwróć uwagę: aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. 

Mąż chroni, prowadzi, troszczy się, zachęca, wspiera swoją żonę.  

Należy uważać, aby kobieta nie była blokowana. Módlcie się razem. 

 

Zadanie 
Modlitwa: 

Pokuta ze złego porządku: 

a) Kobiety przejmują prowadzenie 

b) Mężczyźni zrzekają się swojej roli 

c) Bądź całkowicie szczery w swojej pokucie 

 

NIEWIERZĄCY: 

8. Nie poślubiajcie niewierzących 

2 Koryntian 6:14-18 

„Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma  

wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż  

społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka  

zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma  

wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią  

Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego,  

jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał  

pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.  

Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,  

i nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was i będę wam  

Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan 

Wszechmogący”. 

 

CHRZEŚCIJANIE MAJĄ NAKAZ NIE POŚLUBIAĆ 

 NIEWIERZĄCYCH: 

9. Niewierzące żony i mężowie 
1 Koryntian 7: 13-15 

„I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie  

z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin  

uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez  

wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte.  

A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie; w takich 

przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do  

pokoju powołał was Bóg”. 

 

Kobieta modliła się o swojego męża; przez 30 lat był alkoholikiem  

zanim poznał Pana. 

Główną zasadą jest, aby osoba wierząca, niezależnie czy kobieta czy 

mężczyzna, była rozsądna rozsądku i szukała Pana decydując się na  

partnera do małżeństwa. 

Zadanie 

Modlitwa: 

a) O tych, którzy szukają partnera do małżeństwa 

b) O tych, którzy mają niewierzących współmałżonków 

c) O tych, którzy żyją w separacji i wierzą w odnowienie ich 

małżeństwa. 

 

10. Bóg nienawidzi rozwodu 

Malachiasza 2:16 

„Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją - mówi Pan, Bóg Izraela - plami  

swoją szatę występkiem - mówi Pan Zastępów. Pilnujcie się więc  

w waszym duchu i nie bądźcie niewierni!” 

 

11. Rezultaty rozwodu 

Wpływ na dzieci 

Cierpienie Smutek 

Gorycz  Potępianie się 

Odrzucenie Agresja 

Dzieci wychowują się bez bliskiej relacji z ojcem/matką. 

Módlcie się o uzdrowienie z bólu spowodowanego rozwodem. 

 

12. Pary żyjące ze sobą bez małżeństwa 
 1 Koryntian 6:9 

„Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie 

odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy  

ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy”. 

1 Koryntian 18-20 

„Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek  

się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza,  

ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało  

wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego  

macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście  

bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym”. 

1 Koryntian 3:17-19 

„Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem  

świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego  

siebie nie oszukuje; jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym  

świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym”. 

Zadanie 
Służba: 

a) Wezwanie do pokuty 

b) Odetnij bezbożne więzy duszy 

 

 
 
 
 
 
 

 
13. Niektóre z powodów nieporozumień: 
MALTRETOWANIE FIZYCZNE 

Mąż może fizycznie znęcać się nad żoną w przypływie gniewu, co  

może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała i powodować urazy 

psychiczne.  

 Są sytuacje gdy mąż jest całkiem dobrym człowiekiem. W takich 

przypadkach żony powinny szukać porady chrześcijan, aby mogły 

powiedzieć swoim mężom, że już dłużej nie będą żyć w takich  

warunkach, chyba że mąż przyzna, że potrzebuje pomocy i uwolnienia 

 od gniewu. 

 MALTRETOWANIE WERBALNE 

Niektórzy mężowie publicznie krytykują swoje żony, poniżając je 

i okazując brak szacunku.  

Świadectwo: Jeśli mąż ma ducha krytycyzmu to żona często będzie  

miała skłonności do działania w tym samym duchu. 

Słowa mogą wywołać lawinę wyzwisk. 

 Jakuba 3:5-12 

„Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich 

 rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień! I język jest ogniem; 

 język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości; 

 kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez 

 piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów  

i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez  

rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego 

krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy  

Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo 

 Boże; z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. 

 Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego 

otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi,  

może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój  

nie może wydać słodkiej wody”. 

Zadanie 
Służba: 

a) Pokuta ze złego używania języka 

b) Pokuta z gniewu powodującego urazy psychiczne  

   

14. Relacje z dziećmi 
Rada dla rodziców: bądźcie wdzięczni za wasze dzieci i okazujcie to.  

 Niektórzy rodzice postrzegają swoje dzieci jako utrapienie, które  

koliduje z ich stylem życia.  

Rada dla ojców:  

Efezjan 6:4 

„A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz 

napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana”. 

Duch Święty będzie pomagał i prowadził rodziców, aby we wszystkim 

 mogli być przykładem. Oni muszą być wzorem do naśladowania w  

swoich domach i w życiu duchowym (nowonarodzenie). Często dzieci  

oczekują od swoich ojców w szczególności porad odnośnie przyszłości.  

Dzieci oczekują od swoich matek ich miłości, niestrudzonej  

opieki i dostępności.    

 

 
 
 
 
 

 
15. Niezbawione dzieci 
Dzieje Apostolskie 16:31 

„A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój  

dom”. 

Zadanie 

Modlitwa: 

a) Poprowadź rodziców w pokucie za ich złe postawy w  

stosunku do swoich dzieci 

b) Módl się za dzieci, które nie idą za Panem – powróciły na  

drogę grzechu 

c) Módl się za niezbawione dzieci, aby mogły przyjść do Pana 

 

16. Szanuj swoich rodziców 
Wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby szanować naszych rodziców,  

niezależnie od tego czy żyją czy nie. 

Pismo mówi: 

Powtórzonego Prawa 5:16  

„Czcij ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan, twój Bóg,  

aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi,  

którą Pan, twój Bóg, ci daje”. 

Jednym z przekleństw prawa jest: 

Powtórzonego Prawa 27:16 

„Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę. A cały lud powie:  

Amen”. 

 Błogosławieństwa i przekleństwa 
Istnieje siedem błogosławieństw i siedem przekleństw, o których  

mówi Pismo Święte: 

Siedem błogosławieństw: (Powtórzonego Prawa 28) 

a) Wywyższenie 

b) Płodność 

c) Zdrowie 

d) Dostatek, sukces 

e) Zwycięstwo 

f) Bycie głową, nie ogonem 

g) Bycie na górze, a nie na dole 

 

Pismo Święte mówi o siedmiu przekleństwach opisanych w tym  

samym rozdziale: 

a) Upokorzenie 

b) Bezpłodność 

c) Wszelkiego rodzaju choroby  

d) Ubóstwo, niepowodzenie 

e) Porażka 

f)  Bycie ogonem, a nie głową 

g) Bycie na dole, a nie na górze 

 

 

 

 

 


