
Istnieją ewidentne stałe cechy powtarzające się w życiu, mentalności, myśleniu i mówieniu „niewolników”. Tak bym nazwał osoby, którym 

ustawicznie trzeba pomagać, doradzać i nieustannie się o nie modlić z krótkotrwałym skutkiem. Pomimo najlepszych doznań uwolnienia i 

uzdrowienia jak bumerang wracają na pozycję pokonanych, zmaltretowanych i szukających dalszej pomocy. W odpowiedzi na ich stan lub 

prewencyjnie dla tych, którzy nie chcą doświadczać żadnego podobieństwa takiego funkcjonowania proponuję niniejsze biblijne przesłanie w 

formie konspektu pod tytułem Regulamin Wolności. 

REGULAMIN WOLNOŚCI  
 

Niniejszy konspekt jest załącznikiem do kilkuczęściowego nauczania przygotowanego w postaci 

płyty audio z mp3 zawierającej lekcje Jerzego Przeradowskiego alternatywnie wygłoszone  

w Kutnie i w Płocku. 

 
 

Jak. 2:12  

 

Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez 

zakon wolności. 

 

 

 

I. Zakazy 
 

1 Kor. 7:6 A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. 

2 Tym. 4:1 Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem ... 

  

1. Nigdy nie rozpaczaj, nie lamentuj i nie 

rozpłakuj się! 

 

1 Tes. 5:16 Zawsze się radujcie. 

Iz. 61 1 Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan 

namaścił mnie, abym ... abym pocieszył wszystkich 

zasmuconych, 

3 Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, 

olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną 

zamiast ducha zwątpienia. ... 

2. Nigdy nie opowiadaj o swoich 

przejściach chorobowych ani o żadnych 

boleściach! 

 

Iz. 43:18-19 18 Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, 

już nie zważajcie! 

19 Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie 

spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na 

pustkowiu. 

3. Nigdy nie opowiadaj, nie rozmawiaj i nie 

słuchaj o żadnych tragediach i 

wypadkach! 

 

1P. 4:11a Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. 

Ef. 5:19-20 19 Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni 

duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, 

20 Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana 

naszego, Jezusa Chrystusa, 

4. Nigdy nie przewiduj złego, nie 

wypowiadaj złych ewentualności. Nie 

słuchaj tego od innych! 

 

Hbr. 11:1 A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, 

przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. 

Ef. 1:17-19 17 Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, 

dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, 

18 I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest 

nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały 

jest udziałem świętych w dziedzictwie jego, 

19 I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, 

którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, 

Hbr. 13:5-6 5 Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; 

poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem 

powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. 

6 Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem 

moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek? 

5. Nie grzesz egocentryzmem. 

Chrześcijanin jest chrystocentryczny! 

 

Gal. 2:20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje 

we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w 

wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego 

siebie za mnie. 

2Moj. 

20:3-5 

3 Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. 

4 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest 

na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie 

pod ziemią. 

5 Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, 

Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę 

ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, 

którzy mnie nienawidzą, 

6. Koniec ze wspominaniem grzechów, 

boleści i żalów! 

 

Kol. 2:17b rzeczywistością natomiast jest Chrystus. 

7. Nie oglądaj się wstecz. Nie wracaj do 

przeszłych incydentów, zwłaszcza do 

wydarzeń które powracają jak na 

zaciętej płycie. Zniszcz „odtwarzacz” 

namolnej przeszłości, „spal” filmy 

natrętnych wspomnień. Nie otwieraj 

drzwi, które zamknął Jezus! 

 

Łk. 9:62 A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i 

ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. 



8. Nie będziesz żyć przeszłością! 

 

 

 

2Tym. 4:8 A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w 

owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, 

lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego. 

Obj. 22:17 A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech 

powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto 

chce, niech darmo weźmie wodę żywota. 

9. Nie pozwolisz się wykorzystywać, 

kontrolować, ograbiać. Nie będziesz 

naiwny! 

 

2Tes.  

3:6-15 

6 Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa 

Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje 

nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. 

7 Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ 

nie żyliśmy między wami nieporządnie 

8 Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i 

znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was 

nie być ciężarem; 

... 

10 Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam: Kto nie chce 

pracować, niechaj też nie je. 

11 Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy 

wami postępują nieporządnie: nic nie robią, a zajmują się 

tylko niepotrzebnymi rzeczami. 

12 Tym też nakazujemy i napominamy ich ... 

10. Nie będziesz omawiać cudzych 

problemów i spraw, jeśli nie masz na to 

zgody omawianych osób ani 

odpowiednich kompetencji. To się 

nazywa plotkarstwo, wścibskość, 

obmowa, zasługuje na naganę i 

podlega pokucie! 

 

Tyt. 3:9 A głupich rozpraw i rodowodów, i sporów, i kłótni o zakon 

unikaj; są bowiem nieużyteczne i próżne. 

2Tym. 2:16 A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci którzy się nią 

posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, 

1Tym. 4:7 A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w 

pobożności. 

             13 Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. 

Ef. 4:29 Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, 

ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, 

aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. 

11. Nie będziesz mówić za plecami, nie 

będziesz szeptać, powiesz tylko to, co 

oficjalnie da się powiedzieć prosto w 

oczy! 

 

2Tym. 1:7,8 7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i 

miłości, i powściągliwości. 

8 Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, 

więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty 

mocą Boga, 

Fil. 2:14, 15 14 Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, 

15 Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi 

bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym 

świecicie jak światła na świecie, 

12. Nie będziesz mówić cokolwiek o 

czymkolwiek! 

 

Jak. 3:6-8 6 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. 

7 Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i 

stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony 

przez rodzaj ludzki. 

8 Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego 

krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. 

Przyp. 13:3 Kto strzeże swoich ust, zachowuje życie, kto zaś nie 

powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę. 

17:27 Kto oszczędza swych słów, jest rozsądny, a kto zachowuje 

spokój ducha, jest roztropny. 

25:11 Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote 

jabłko na srebrnych czaszach. 

Kazn. 5:2,5,6 2 Gdyż jak z wielu zajęć przychodzą Sny, tak z mnóstwa snów 

głupia mowa. 

5 Nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje 

ciało, i nie mów przed posłańcem Bożym, że to było 

przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej 

mowy i unicestwiać dzieło twoich rąk? 

6 Bo gdzie jest wiele snów, tam jest wiele słów i wiele 

marności. Lecz ty bój się Boga! 

13. Nie będziesz się bać! Niczego nie zrobisz 

z powodu lęku! 

 

Ps. 91 1 Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, ... 

Ps. 27 Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż 

bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się 

lękać? ... 

14. Nie będziesz żyć w niewłaściwym 

oczekiwaniu! Nie będziesz wypatrywać 

żadnych przeczuc za oknem! 

 

Gal. 5:1 Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc 

niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo 

niewoli. 

Kol. 3:15 A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do 

którego też powołani jesteście w jednym ciele: a bądźcie 

wdzięczni. 

15. Żadnych zjaw, chorych snów, dziwnych 

„słów”, przeczuć! Nic niczego nie 

oznacza, niczego dziwnego nie będziesz 

analizować! Bóg mówi normalnie i 

mądrze! 

 

1Kor. 14:3,33 3 A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i 

napomnieniu, i pocieszeniu. 

33 Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak 

we wszystkich zborach świętych 

Kol. 3:15 A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do 

którego też powołani jesteście w jednym ciele: a bądźcie 

wdzięczni. 



II. Nakazy  

 
 

1Kor. 7:25b ... ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu 

Pańskiemu zasługuje na wiarę. 

  

1. Uspokój się! 
 

Kol. 2:15 Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je 

na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. 

Fil. 4:7 A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie 

serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. 

Ef. 4:3 Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: 

Jn. 14:27 Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat 

daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech 

się nie lęka. 

16:33 To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na 

świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem 

świat. 

2. Myśl pozytywnie! 
 

Fil. 4:8 Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co 

poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co 

chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. 

Rzm. 12:2 A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się 

przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście 

umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i 

doskonałe. 

1Kor. 2:16b 9 Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej 

Iz. 55:8,9 8 Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie 

drogi moje-mówi Pan 

9 Lecz jak niebiosa są wyższe  niż ziemia, tak moje drogi są 

wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze 

3. Mów w imieniu Jezusa przeciwko złym 

myślom i uczuciom: „nie przyjmuję was!”. 

„Boże, dziękuję CI, że Ty i ja nie mamy z 

tym nic wspólnego!”.  

 

1Jn. 3:9 Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew 

Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się 

narodził. 

4. Ogłaszaj! Mów w autorytecie. Odróżniaj 

zwykłe mówienie od zwycięskiej 

proklamacji. Przesiąknij ogłaszaniem 

Bożej chwały i wolności! 

 

Hbr. 4:14 Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez 

niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno 

wyznania. 

2Kor. 10:4,5 4 Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz 

ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej ; nim też 

unicestwiamy złe zamysły 

5 I wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, 

i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo 

Chrystusowi, 

5. Pozwól Duchowi Świętemu nie tylko 

mówić na językach, ale także śpiewać i 

ogłaszać. Realizuj autorytet na językach! 

 

1Kor. 

14:14,15,2 

14 Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, 

ale rozum mój tego nie przyswaja. 

15 Cóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i 

rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i 

rozumem. 

2 Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; 

nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy 

tajemne wygłasza. 

6. Żyj Chrystusem, teraźniejszością i 

przyszłością w Nim. 

 

Fil. 3:7-10 7 Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu 

na. Chrystusa za szkodę. 

8 Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec 

doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa, Pana 

mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko 

uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa 

9 I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, 

opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w 

Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, 

10 Żeby poznać go, i doznać mocy zmartwychwstania 

jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się 

podobnym do niego w jego śmierci, 

1:21-23 21 Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć 

zyskiem. 

22 A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie 

wiem, co wybrać. 

23 Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać 

się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej; 

7. Mów Słowem Bożym wg stosownego 

błogosławieństwa do swojego życia, 

okoliczności, sytuacji, problemów, 

zdrowia. Ogłaszaj nad nimi. 

 

Mrk.  

11:21-23 

21 I wspomniał Piotr, i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo 

figowe, które przekląłeś, uschło. 

22 A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga! 

23 Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej 

górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu 

swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. 

Iz. 55:11 Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie 

wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia 

pomyślnie to, z czym je wysłałem. 

 


