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ZDEJMOWANIE PRZEKLEŃSTW SŁOWNYCH
WYPOWIEDZIANYCH PRZEZ INNYCH DO MNIE
ORAZ PRZEZE MNIE PRZECIWKO SOBIE

1. Przebaczam

________ przeklinanie (się) mnie słowami, że________ (podaj ich treść).

2. Przebacz

mi Panie, że przyjąłem/-ęłam te przekleństwa do siebie i uwierzyłem/-łam w nie
w moim sercu, skazując siebie na porażkę i bezowocne życie.

3. Panie Jezu,

proszę, wkrocz pomiędzy mnie i _________ (wymień tę osobę). Przefiltruj
wszystko, co jest złe pomiędzy nami: każdą myśl, każdą emocję, żeby żadne zło nie
wyrządziło więcej szkody. Bądź tarczą pomiędzy nami. Bądź moim obrońcą i moją ochroną.

4. Przebaczam

także sobie przeklinanie się słowami, że ____________ (podaj ich treść).

5. W

oparciu o przelaną krew Jezusa Chrystusa i Jego dzieło dokonane na krzyżu łamię moc
i prawo działania tych przekleństw w moim życiu i ogłaszam, że od tej chwili nie zgadzam
się pod żadnym względem z tymi przekleństwami.
Mocą krzyża Jezusa powstrzymuję wszystkie demony przed dalszym działaniem w tych
dziedzinach i odwołuję wszystkie osądy związane z tymi przekleństwami.

6. Panie Jezu,

proszę, 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 mógł/mogła zostać uwolniony/-a od
przekleństwa. Ogłaszam, że każde przekleństwo wypowiedziane lub pomyślane przeciwko
mnie przez ____________ oraz przeze mnie samego/samą — zostało właśnie unieważnione.

7. Teraz

przyjmuję Bożą wolność od skutków tych przekleństw. Ogłaszam, że to Boże
błogosławieństwa, a nie przekleństwa, działają w moim życiu. Otwieram się na Twoje Słowo
i ogłaszam, że Boże Słowo jest pełne mocy i rozwija się pomyślnie w moim życiu.

8. Przyjmuję

__________. (Zapytaj Pana, jakie ma dla ciebie błogosławieństwa. Poczekaj na Jego
odpowiedź i zanotuj to, co otrzymasz. Jego prawda stanie się mieczem w twoich rękach
w dniach, które są przed tobą).
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Może być kopiowane w celu użycia w czasie posługi lecz nie do sprzedaży.

