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MODLITWA WYZNANIA I UWOLNIENIA
OD GRZECHÓW OKULTYZMU
Panie Jezu, przychodzę do Ciebie jako mojego Wyzwoliciela. Ty znasz moje problemy, wiesz
o wszystkim, co mnie dręczy, plami i nęka. Teraz uwalniam się z wszystkich szatańskich
więzów, od każdego złego wpływu i od każdego złego ducha, który jest we mnie, a który nie
jest Bożym Duchem.
W potężnym imieniu Jezusa proszę cię, Niebiański Ojcze, abyś wysłał legiony swoich wojsk
anielskich do walki z szatańskimi siłami tutaj i na powietrzu, żeby w żaden sposób nie były
zdolne do przeszkadzania w uwolnieniu Bożych ludzi. Ojcze Niebieski, jestem Twoim
dzieckiem odkupionym cenną krwią Jezusa. Dałeś mi życie, a ja teraz powierzam Ci moje
życie. Pragnieniem mojego serca jest uwielbić Twoje imię. W Twojej mocy będę Cię kochać,
będę Ci posłuszny i będę Ci służyć przez resztę moich dni.
Ojcze, przychodzę w imieniu Jezusa Chrystusa, aby pokutować za grzechy i występki moich
przodków. Pokutuję z wszelkiego nieposłuszeństwa Twoim przykazaniom, odwrócenia się od
Ciebie i dawania posłuchu wrogowi.
Drogi Ojcze Niebieski, przychodzę teraz do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa
z Nazaretu i wyrzekam się bałwochwalstwa oraz wszystkich grzesznych okultystycznych
praktyk w szukaniu informacji, wiedzy, uzdrowienia i pocieszenia, tożsamości (celu i
znaczenia) lub mocy w jakichkolwiek tajemnych źródłach. Wyrzekam się czytania książek
na temat czarnej magii, satanistycznych rytuałów, włącznie z satanistyczną biblią, szóstą
i siódmą księgą Mojżeszową, książkami, pismami lub nagraniami nt. fałszywych religii
(wymień je).
Wyrzekam się wszystkich grzechów wróżenia i przepowiadania przyszłości włącznie
z: czytaniem z dłoni (chiromancją), kartami tarota, czytaniem z liści herbaty, fusów kawy,
kryształowej kuli, tabliczki Ouija, ESP, telepatii, horoskopów, automatycznego pisania,
astrologii. Wyrzekam się różdżkarstwa, wahadełka, kontaktu z duchami rodzinnymi,
komunikowania się ze zmarłymi; seansów, radzenia się czarownic i czarodziejów, medium,
spirytystów.
Wyrzekam się wszystkich demonicznych, okultystycznych lub psychicznych praktyk
uzdrowieńczych, włączając w to (ale nie tylko) magiczne uzdrawianie, psychiczne
uzdrawianie (Reike, masaże lub terapie manualne kręgosłupa o podłożu okultystycznym).
Wyrzekam się wszystkich okultystycznych mocy, rzucania przekleństw, czarów, włącznie
z mocą kryształów, czarnej i białej magii, voodoo, wszystkich innych form czarów (poprzez
dżemy, eliksiry, napoje); metafizyki i jogi, transcendentalnej medytacji, czarnoksięstwa,

magii, podróży astralnych, unoszenia się stolika, lewitowania, kontroli umysłu, amuletów
i łańcuszków, religijnych medalików, okultystycznych olejków namaszczenia…
Wyrzekam się hipnozy, muzyki heavy metalowej, wszelkiego rodzaju gier fantasy.
Wyrzekam się jakiegokolwiek zaangażowania w tajne stowarzyszenia, loże masońskie i ich
organizacje, ich mistrzów. Wyrzekam się nazizmu, mafii, doradców czerpiących z duchowej
rzeczywistości, spirytyzmu, chrześcijańskiej nauki, Świadków Jehowy, Mormonizmu, New
Age lub innych religijnych organizacji całego wachlarza okultystycznej natury.
Drogi Ojcze Niebieski, wyznaję teraz wszystkie okultystyczne grzechy szukania u Szatana
(i/lub Lucyfera) pomocy, która powinna pochodzić tylko od ciebie. Wyznaję i wyrzekam się
wszystkich okultystycznych grzechów i bałwochwalstwa, których nawet nie pamiętam.
Wyrzekam się szatana i wszystkich jego dzieł. Nienawidzę wszystkich jego demonów i
uznaję ich za moich wrogów. Panie Jezu Chryste, pokutuję z tych wszystkich grzechów
okultyzmu i bałwochwalstwa i WYRZEKAM SIĘ każdej przysięgi i każdego ślubu, które
uczyniłam fałszywemu Bogu (lub bezbożnej osobie, miejscu, instytucji, celom, planom).
W imieniu Jezusa proszę o przebaczenie i uwolnienie mnie.
Drogi Ojcze Niebieski, pokutuję i zamykam wszystkie drzwi i szczeliny do okultystycznych
i psychicznych praktyk ciemności i proszę Cię, zapieczętuj je cenną krwią Jezusa Chrystusa
przelaną na krzyżu. Niech nigdy nie zostaną otwarte — w imieniu Jezusa!
Teraz informuję wszystkie duchy demoniczne, że nie macie żadnego prawa do mnie.
Jesteście najeźdźcami i musicie się teraz wynosić. Rozkazuję wszystkim towarzyszącym
demonom i wszystkim mocom ciemności, które weszły do mnie poprzez branie udziału
w okultystycznych praktykach, opuścić mnie teraz i nigdy nie wracać. W cennym i
potężnym imieniu Jezusa.
Panie Jezu, proszę, złam moc każdego przekleństwa, które przyszło na mnie z powodu
grzechu okultyzmu w mojej rodzinie. Zamknij w duchu każde otwarte drzwi, które dają im
przystęp. Zamknij je i połóż na nich swoją pieczęć, aby nie mogły zostać otwarte. Dziękuję
Ci, że na krzyżu stałeś się przekleństwem, abym mogła zostać uwolniona od przekleństwa.
Ogłaszam, że każde przekleństwo zostało unieważnione i anulowane w moim życiu.
Otwieram się na Twoje Słowo i ogłaszam, że Boże Słowo jest mocne i rozwija się pomyślnie
w moim życiu.
Amen
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Może być kopiowane w celu użycia w czasie posługi lecz nie do sprzedaży.

