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Posługa Odnawiania Fundamentów 
OD NIEWOLNICTWA DO SYNOSTWA1 
Grzechy ojców i wynikające z nich przekleństwa 

 
 

Zdejmij pokoleniowe przekleństwo z Malachiasza 4, 5-6:  
Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i zwróci serca ojców ku synom, a 
serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. 
 
[Użyj Karty posługi w celu wyznania grzechów ojców i twoich własnych grzechów, przebaczenia i złamania mocy 
grzechów i przekleństw działających w Twoim życiu i Twoich potomków. Potem przyjmij wolność i Boży dar]. 
 
Konkretne grzechy i przekleństwa, z którymi należy się rozprawić (użyj Karty 
posługi): 
 
Strach przed: Bunt Opuszczenie Ofiara  
uległością brak uległości odrzucenie pułapka 
autorytetami niezależność tułacz, wędrowiec niewola 
człowiekiem poleganie na sobie pozbawiony ojca więzy 
porażką samowystarczalność wstyd osamotnienie 
odrzuceniem upór  mentalność niewolnika 
 sprzeciw   
Kontrola brak szacunku Brak ojca  
manipulacja Zaniedbanie: bezdomność Gniew 
dominacja Brak miłości utrata dziedzictwa uraza 
pycha Brak intymności sieroctwo nieprzebaczenie 
bierność Brak bezpieczeństwa nieślubne pochodzenie nienawiść 
 Brak troski   
 Brak komunikacji   
 
 
 

                                                
1 Opracowane na podst. nauczania Jacka Frosta. 
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Odwołaj wszystkie przysięgi, obietnice, jakie złożyłeś/złożyłaś 
(Oto, być może, niektóre z nich). 
 
1. Nie pozwolę się już nigdy nikomu kontrolować 
2. Zrobię to po swojemu. 
3. Nikomu nie będę się podporządkowywać. 
4. Nie pozwolę się już nigdy nikomu zranić. 
5. Już nigdy nikomu nie zaufam. 
 
Modlitwa zrywająca grzeszne postanowienia i przysięgi: 
 
1. Wyznaję mój grzech złożenia grzesznego postanowienia/ przysięgi, że ____________ 
2. Przebaczam ____________, która/-y przyczynił/-a się do jej złożenia. 
3. Przebacz mi, Panie, że złożyłem/-am tę przysięgę i pozwoliłam jej kontrolować moje życie. 
4. Wybaczam sobie wypowiedzenie tej przysięgi/ postanowienia. 
5. Odwołuję wszelkie prawa, jakie dałem/-am demonom do wprowadzenia tej przysięgi w czyn w 
moim życiu. Przyjmuję Twoją wolność, Panie. 
6. Teraz ogłaszam przez moc Ducha Świętego, że ta dziedzina jest przywrócona pod  
    Boże panowanie. Wyznaję, że ______________________________. 
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Posługa Odnawiania Fundamentów 

OD NIEWOLNICTWA DO SYNOSTWA 
Nieboże i Boże przekonania 

 
(Poproś Ducha Świętego, aby ci wskazał Nieboże przekonania, które masz odnośnie braku synostwa. Użyj 
Karty posługi i wyznaj, przebacz, wyrzeknij się, zerwij zgodę, a potem wybierz prawdę, zamieniając Nieboże 
na Boże przekonania). 
 
Ewentualne Nieboże przekonania: 
 
1. NB: Zawsze muszę być mocny/-a, chronić siebie, asekurować, bronić i troszczyć się  
    sam/-a o siebie, ponieważ nie ma nikogo, kto byłby za mnie odpowiedzialny lub  
    troszczył się o mnie. 
 
    BP: Bóg jest źródłem mojej siły, jest moim obrońcą. Decyduję się patrzeć na Niego  
    i ufać mu odnośnie zaopatrzenia mnie we wszystko, co On uważa za potrzebne dla  
    mnie. Przekazuję moje życie w Jego ręce. 
    Biblijny werset: ____________________________________________ 
 
2. NP: Ze mną jest coś nie tak. Nie zasługuję na to, żeby być chroniony/-a. 
 

BP: Jestem przyjęty/-a w umiłowanym. Dzięki Jezusowi jestem cenny/-a i On pragnie być moim 
obrońcą i moją tarczą. 

    Biblijny werset: ____________________________________________ 
 
3. NP: Nigdy nie będę mieć szacunku i poważania u ludzi, którzy mają nade mną władzę. 
 
    BP: Jestem ważny/-a dla Boga ze względu na Jezusa. Decyduję się szanować  
    ludzi władzy, których Bóg ustanowił, modlić się za nich wiedząc, że gdy  
    się ukorzę, sam Pan mnie wywyższy w odpowiednim czasie. 
    Biblijny werset: ____________________________________________ 
 
4. NP: Nikt nigdy nie będzie mnie kochał na tyle, aby się o mnie troszczyć. 
 
    BP: Bóg ukochał mnie odwieczną miłością i przyciągnął mnie do siebie troskliwą  
    dobrocią. Kocha mnie tak bardzo, że wyznaczył dla mojego życia plan i cel –    
    powodzenie. Zgotował mi przyszłość i chce mnie natchnąć nadzieją. On przyprowadzi  
    do mnie tych, którzy mnie będą kochać i będą częścią wypełnienia tego celu. 
    Biblijny werset: ____________________________________________ 
 
5. NP: Jestem ofiarą okoliczności i nie mam nadziei na zmianę. 
 
    BP: Jezus jest moją nadzieją i On mnie zmienia od chwały do chwały. Jestem wolny/-a  
    i zdolny/-a do zwyciężania bez względu na okoliczności, w jakich się znajduję. 
    Biblijny werset: ____________________________________________ 
 
6. NP: Ważni ludzi w moim życiu nigdy nie będą ze mną w potrzebie. 
 

BP: Bóg jest zawsze ze mną, a kiedy będę potrzebować pomocy, On da mi właściwych ludzi we 
właściwym czasie, którzy mnie wesprą. 

    Biblijny werset: ____________________________________________ 
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Posługa Odnawiania Fundamentów 

OD NIEWOLNICTWA DO SYNOSTWA 
Zranienia duszy i ducha 

 
[Pozwól Duchowi Świętemu pokazać ci konkretne wspomnienie (lub jakiekolwiek wspomnienia), 
gdzie zaczął się bunt i brak szacunku do matki lub ojca (lub obojga rodziców). To mogło mieć 
miejsce, gdy patrząc na ich błędy, osądziłeś/-aś ich i zamknąłeś/-aś na nich swojego ducha. 
Zbuntowałeś/-aś się i podjąłeś/-aś decyzję, że będziesz niezależny/-a, mówiąc: „Ja zrobię to lepiej”. 
To, czego teraz szukasz, jest miejsce, w którym utraciłeś/-aś swoje synostwo]. 
 
Rozpocznij od wyciszenia się i uspokojenia. Potem postaw pytanie i pozwól Duchowi Świętemu 
poprowadzić cię do wspomnienia. 
 
„W jakim momencie przestałam być córką?” 
 
 
Kroki prowadzące do przyjęcia uzdrowienia Jezusa 
 
1. Duchu Święty, proszę, objaw mi, w jakim momencie przestałam być córką. 
(Czekaj/słuchaj/obserwuj to, co Duch ci objawia). 

2. Pozwól sobie naprawdę zanurzyć się we wspomnieniu, kiedy przyjdzie. Dotknij bólu i 
samotności, które czułeś/-aś, kiedy odciąłeś/-aś się od przyjmowania ojcowskiej miłości.  

3. Wylewaj swoje serce przed Panem, na ile potrafisz. Wyrażaj swoje cierpienie, frustrację, ból, 
strach (lub gniew). (Bądź szczery/-a przed Bogiem odnośnie tego, jak się czujesz – On przecież wie 
o tym!). Oddaj Jezusowi swój ból. 

4. Zajmij się brakiem przebaczenia, używając Krzyża przebaczenia. Przebacz osobie, która cię 
zraniła, potem poproś Pana o przebaczenie i w końcu przebacz sobie. 

5. Odbierz diabłu każdy legalny grunt związany z bolesnym wspomnieniem: Nieboże 
przekonania, przekonania na temat fałszywej tożsamości, przysięgi i obietnice, osądy oraz 
rozczarowanie i gniew na Boga, a także demoniczne blokady (mogą one stanowić przeszkodę w 
przyjęciu Bożego uzdrowienia). 

6 Wróć do wspomnienia i rozejrzyj się dookoła, czy Jezus jest tam obecny? Czujesz Go? Słyszysz 
lub widzisz? Co On robi? Co mówi do ciebie? (Rozmawiaj z Jezusem. Pytaj go i słuchaj, co mówi 
na temat twojego zranienia). 

7. Przyjmuj uzdrawiające dotknięcie Jezusa. (Słuchaj/obserwuj, gdy On przynosi swoje 
uzdrowienie. Daj Duchowi Świętemu tyle czasu, ile będzie potrzebował, aby ci usługiwać). Słuchaj 
uważnie i pozwól mu wypowiadać słowa pocieszenia, akceptacji i przynależności. 
(On tam jest z tobą, ponieważ obiecał, że cię nigdy nie zostawi ani nie opuści). 

Jana 14, 18: Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. 
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Posługa Odnawiania Fundamentów 

OD NIEWOLNICTWA DO SYNOSTWA 
Demoniczna presja 

 
(Używaj Karty posługi i przejdź przez wszystkie kroki wyrzekania się, zrywania ugody, 
przejmowania autorytetu i wyrzucania demonów. Odeślij je do Jezusa, On wie, co z nimi zrobić). 
 
Szczególne warownie/ demony do wyrzucenia (przy użyciu Karty 
posługi):  
 
Brak uległości 
 
Bunt 
Niezależność 
Poleganie na sobie 
Samowystarczalność 
Upór 
Sprzeciw 
Brak zaufania 
Dezorientacja 

Strach przed: 
 
• uległością 
• autorytetami 
• człowiekiem 
• porażką 
• odrzuceniem 
• utratą kontroli 
• karą 
• zastraszaniem 

 

Opuszczenie: 
 
Odrzucenie 
Samotność 
Brak ochrony 
Zaniedbanie 
Izolacja 
Wycofanie 
Użalanie się 
nad sobą 
Beznadziejność 
Brak ojca 
Wstyd 
 

Gniew: 
 
Uraza 
Frustracja 
Nienawiść 
Zemsta 
Odwet 
Walka 
Kpina 
Destrukcja 
Sarkazm 
 

Nieprzebaczenie 
 
Gorycz 
Oskarżanie 
Krytykowanie 
Osądzanie 
Ośmieszanie 
Narzekanie 
Obwinianie 
Wynajdywanie  
błędów 
 
 

Sieroctwo 
 
Utrata dziedzictwa 
Bezdomność 
Niezależność 
Tułacz, wędrowiec 
Koczownik 
Malkontenctwo/ 
niezadowolenie 
Niepokój/ nerwowość 
Brak ojca 
Nieślubne 
pochodzenie 
 

Ofiara 
 
Pułapka 
Niewolnictwo 
Mentalność 
niewolnika 
Więzy 
Osamotnienie 
Ubóstwo 
Bezsilność 
Podejrzliwość  
 

Kontrola 
 
Manipulacja 
Dominacja 
Bierność 
Podobanie się 
ludziom 
Duma 
Egoizm* 
Egotyzm* 
Chęć 
posiadania 

Oszustwo 
 
Zwątpienie 
Niewiara 
Kłamstwo 
Dezorientacja 
Chaos 
Oszukiwanie 
samego siebie 
Ułuda 
Usprawiedliwianie 
Racjonalizowanie 

Wstyd 
 
Zakłopotanie 
Upokorzenie 
Wina 
Potępienie 
Niegodność 
Kompleks 
niższości 
Niepewność 
 

* Egoizm: przedkładanie własnego interesu nad dobro innych.  
* Egotyzm: zajmowanie się przesadnie własną osobą, uczuciami. 
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Może być kopiowane w celu użycia w czasie posługi lecz nie do sprzedaży. 
 


