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MODLITWA O NIEŚLUBNE POCZĘCIE/ URODZENIE
Ojcze, moje poczęcie (i narodziny) miały miejsce poza małżeństwem, jestem nieślubnym
dzieckiem. Dlatego dzisiaj wyznaję grzech mojego ojca i mojej matki poczęcia mnie
w nieprawym łożu i postanawiam im to teraz przebaczyć. Nie będę ich więcej potępiać
za ten grzech. Uwalniam ich od osądu za ten grzech oraz od osądu za jego konsekwencje
w moim życiu.
Proszę cię, Panie, przebacz mi każdy sposób, w jaki ulegałam/ulegałem skutkom tego
grzechu, ciężarom, które wniósł do mojego życia oraz przekleństwom, które z niego
wynikają. Przyjmuję Twoje przebaczenie.
W imieniu Jezusa Chrystusa przejmuję władzę nad przekleństwem poczęcia i narodzin
z nieprawego łoża. Wyrzekam się grzechu i przekleństw pochodzenia z nieprawego
łoża/nieślubnego związku. Łamię ich moc i odwołuję całe przeznaczenie, które się z nimi
wiąże. Uwalniam się od przeznaczenia, które wyznaczył mi wróg i wybieram wolę oraz cele
wyznaczone przez Boga dla mojego życia. Przez dzieło odkupienia Jezusa dokonane na
krzyżu łamię tę moc nad moim życiem [i życiem mojego potomstwa].
Dzięki władzy, którą posiadam jako dziecko Boże, rozkazuję ci, Szatanie, siedmiokrotnie
zwrócić mi to, co zostało przez ciebie ukradzione z powodu tego grzechu i jego
konsekwencji w moim życiu oraz z powodu przekleństw, które są wynikiem tego grzechu.
Jestem wykupiony/-a z przekleństwa Prawa (Ga 3,13). Nie muszę ponosić ani tolerować
przekleństw wynikających z Prawa, ponieważ jestem w Jezusie i mocno utwierdzony/-a
w Jego sprawiedliwości (Ga 3,16). Nie pozwolę, aby jakiekolwiek przekleństwo prawa
przyszło na mnie i zawładnęło moim życiem.
Jestem odkupiony/-a! Żadne z tych przekleństw nie przyjdzie na mnie. Jestem w Chrystusie i
On mnie uwolnił.

Od dzisiaj będę wierzyć, że:
• Przychodząc przez moją mamę, przyszedłem/przyszłam na świat od Boga.
• Tak jak się unosiłeś nad wodami w księdze Rodzaju, tak unosiłeś się nade mną
w czasie poczęcia. Powołałeś mnie do istnienia. Nie jestem pomyłką.
• Boża ręka wybrała mnie, abym tutaj był/-ła.
• Bóg może i sprawi, że to Jego plany wobec mojego życia się wypełnią.
• Bóg złamał jarzmo ucisku z mojego karku i zdjął kajdany z moich rąk. Już więcej nie
jestem niewolnikiem wroga. Teraz jestem nowonarodzonym dzieckiem Boga i będę
mu służyć z własnego wyboru i w wolności.
• Mam przeznaczenie, które bierze swój początek w zamiarze Boga jeszcze przed
założeniem świata.
• Bóg ma cel i plany dla mojego życia i są to plany o pokoju, a nie o niedoli, chce mi
zgotować przyszłość i natchnąć mnie nadzieją. On wybrał dla mojego życia najlepsze
rzeczy i obdarowuje mnie nimi z największą radością. On pragnie, abym żył/-a w
obfitości.
• Bóg wyprowadził mnie z miejsca zła i odnowił mojego ducha, abym mógł/mogła
wypełniać Jego wolę.
• Bóg polecił wypełnienie się obietnic dla mnie i ustanowił je w moim życiu.
Jego przymierze ze mną jest potwierdzone, ustalone, zabezpieczone, udowodnione
i sprawdzone! Jest moje na wieki!
• Mój „koniec” będzie lepszy niż mój początek.
Panie Jezu, proszę cię, abyś przez moc Ducha Świętego usunął ze mnie wszelki brak
poczucia bezpieczeństwa i strach wynikające z braku przynależności, z powodu poczucia,
że nie mam prawa tu być i z powodu utraty mojej tożsamości. Przyjmuję Bożą wolność od
grzechu bycia nieślubnym dzieckiem i wszystkich przekleństw, które są jego konsekwencją.
Amen.
Przyjmuję (Zapytaj Pana co ma dla Ciebie i co chce Ci pokazać):

www.odnawianiefundamentow.org
Może być kopiowane w celu użycia w czasie posługi lecz nie do sprzedaży.

