Temat :

Proklamacje w modlitwie o uwolnienie

1.Kim jestem w Jezusie i kim jest osoba uwalniana ?
• Musimy zrozumieć, że jesteśmy żołnierzami w Bożej armii.
• Musimy zrozumieć, że musimy stoczyć walkę.
• Musimy założyć duchową zbroję (Ef 6:10-20)
Jer 23:29 „Czy moje słowo nie jest jak ogień - mówi Pan - i jak młot, który kruszy skałę?”
Jer 51:20 „Jesteś moim młotem, moim orężem wojennym; tobą miażdżę narody i tobą niszczę
królestwa. I tobą miażdżę rumaka i jego jeźdźca, i tobą miażdżę wóz i jego woźnicę.”
Ps (18:33-43)
“33Bóg, który mię opasuje mocą, A uczynił doskonałą drogę moją. 34Nogi moje czyni rącze jak
u łani I na wyżynach postawił mnie. 35Ręce moje zaprawia do walki I ramiona moje napinają łuk
spiżowy. 36Dajesz mi tarczę zbawienia swego I prawica twoja wspiera mnie, A łaskawość twoja
czyni mnie wielkim. 37Dajesz szeroką drogę krokom moim I nie zachwiały się kostki moje! 38Będę
ścigał nieprzyjaciół moich i dopędzę ich, A nie zawrócę, póki ich nie zniszczę. 39Rozbiję ich tak, że
nie zdołają powstać! Padną pod nogi moje. 40Opasałeś mnie mocą do boju, Przeciwników moich
rzuciłeś pode mnie, 41Sprawiłeś, że nieprzyjaciele moi uciekli przede mną, A ja zniszczę tych,
którzy mnie nienawidzą. 42Wołali, lecz nie było wybawiciela, Wzywali Pana, lecz im nie
odpowiedział. 43Starłem ich jak proch na wietrze, Usunąłem ich jak błoto na ulicy.”
Ps (144:1-2)
“1Błogosławiony Pan, skała moja! On zaprawia ręce moje do walki, Palce moje do boju! 2Łaska
moja i twierdza moja, Obrona moja i wybawca mój, Tarcza moja i ucieczka moja; On mi poddaje
narody.”
Jestem kochany/a 1 Jana 3,1 i 4,9
Jestem nowym stworzeniem - 2 Kor. 5,17
Jestem sprawiedliwy/a przed Ojcem - 2 Kor. 5,2
Jestem wyrwany/a z mocy ciemności - Kol. 5,21
Jestem więcej niż zwycięzcą - Rzym, 8,37
Jestem współdziedzicem Chrystusa - Rzym. 8,17
Jestem ubłogosławiony/a wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios Ef. 1, 3
Mam prawdziwe życie - 1 Jana 5,12-13
Mam światłość życia - Jan 8,12
Mam wolność - 2 Kor. 3,17
Mam radość - Jan 15,11
Mam przebaczenie - 1 Jana 1,9
Jestem martwy dla grzechu - Rzym. 6,11
Mam pokój z Bogiem - Rzym. 5,1
Mam uzdrowienie - Izaj. 53,4-5 i Mat, 8,17 i 1 Piotra 2,24
Krew Chrystusa dokonała wiecznego odkupienia za mnie - Hebr. 9,12
Umarłem/am z Chrystusem dla grzechu - Rzym. 6,6-8
Życie moje jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu – Kol. 3,3 / Ef. 2,6 /1 Kor 15,22
Mam pełnię w Chrystusie - Kol. 2,10
W Chrystusie Jezusie zostałem posadzony w okręgach niebieskich - Ef.2,6
Jestem święty i nienaganny/a przed Bożym obliczem - Ef.1,4
Jestem synem Boga - Gal. 4,6-7 i Rzym. 8,16-17 i 1 Jana 3,1-3
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Jestem królem i kapłanem - Obj.1,6
Jestem współobywatelem świętych i domownikiem Boga - Ef. 2,19
Moim prawdziwym życiem jest Jezus - Kol.3,3
Mam pokój - Jan 14,27
Nie ma dla mnie żadnego potępienia - Rzym. 8,1
„A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski
złego” Efezjan 6,16
Przy pomocy tarczy wiary można przeciwstawić się pociskom Szatana takim jak: duma,
samoużalanie się nad sobą, strach lub zwątpienie. A tarczą wiary jest Słowo Boże, które mówi
KIM JESTEM W CHRYSTUSIE. A więc używaj tej Bożej tarczy tak często jak tylko możesz, w
ciągu całego dnia.

Jeśli czuję
Że mam kompleks niższości

to mogę podnieść tarczę wiary i powiedzieć
szatanowi, co o mnie jest napisane w Bożym Słowie
Fil. 4,13 „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia,
w Chrystusie”

Że brak mi czegoś

Fil. 4,18-19 „Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą
według bogactwa Swego w chwale, w Chrystusie
Jezusie” /Łuk. 6,38 – naucz się najpierw Bogu dawać/

Że się boję

2 Tym. 1,7 „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni,
lecz mocy i miłości i powściągliwości.”

Że jestem słaby

Ps. 27,1 „Pan światłością moją i zbawieniem moim.
Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż
mam się lękać?”
2 Kor. 12,9 „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją,
albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości.
Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby
zamieszkała we mnie moc Chrystusowa”

Że szatan góruje nade mną

1 Jana, 4,4 „Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich
zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest,
aniżeli ten, który jest na świecie”

Że jestem pokonany

2 Kor. 2,14 „Lecz Bogu niech będą dzięki, który zawsze
daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas
rozchodzi się wonność poznania Bożego”

Że brak mi mądrości

1 Kor 1,30 „Ale wy dzięki Niemu jesteście w
Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od
Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i
odkupieniem”
Jak. 1,5-6 „A jeśli komu z was brak mądrości, niech
prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez
wypominania, a będzie mu dana, ale niech prosi z wiarą
bez powątpiewania.”

Że jestem chory

Izaj. 53,-4-5 „Lecz On nasze choroby nosił, nasze
cierpienia wziął na siebie… Ukarany został dla naszego
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zbawienia a Jego ranami jesteśmy uleczeni.”
Mat. 8,17 „On niemoce nasze wziął na siebie i choroby
nasze poniósł”
1 Piotra 2,24 „Jego sińce uleczyły nas”
Że jestem zmartwiony i smutny

1 Piotra 5,7 „Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego,
gdyż On ma o was staranie”

Że brak mi wolności

2 Kor. 3,17 „Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność”

Że jestem potępiony

Rzym. 8,1 „przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla
tych, którzy są w Chrystusie Jezusie”

Że nie jestem kochany

1 Jana 3,1-2 „Patrzcie jaką miłość okazał nam Ojciec, że
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy”

Że nie jestem czysty przed
Bogiem

1 Jana 3,3 „I każdy kto tę nadzieję w Nim pokłada,
oczyszcza się, tak jak On jest czysty”

Że jestem niezdolny do
kierowania moją przyszłością

Przyp. 3,5-6 „Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na
własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich
drogach swoich, a On prostować będzie twoje ścieżki”

2. Wyroki, które możemy rozwiązywać/ogłaszać/doręczać/wykonywać
nad wrogiem - / Pohańbienie nieprzyjaciela/ :
Przeciwko wrogowi możesz wzbudzić :
Boży gniew:
Psalm 69:24 “Wylej na nich zapalczywość swoją, Niech dosięgnie ich żar gniewu twego!”
Bożą nienawiść :
Mal 1:3 „ Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry, i jego dziedzictwo wydałem na łup
szakalom pustyni”
Bożą zawziętość :
Izajasza 59:18 “Według uczynków odpłaci: swoim przeciwnikom zawziętością, swoim wrogom
odpłatą, wyspom też da odpłatę.”
Bożą zapalczywość:
Rzymian 1:18 “Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności
i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.”
Paniczny strach przed Bogiem:
I Moj 35:5 „A gdy wyruszyli, przyszedł od Boga strach na miasta okoliczne…”
Pomstę Boga:
Nahuma 1:2 „Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się
Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół.”
Bożą karę:
Jeremiasza 21:14 “Nawiedzę karą według plonu waszych czynów - mówi Pan - i rozciągnę ogień
w jej lesie, który pożre wszystko dokoła.”
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Lęk przed Bogiem:
II Moj 23:27 “Lęk mój wzbudzę przed tobą i wprawię w przerażenie wszelki lud, przeciw któremu
wyruszysz, i sprawię, że uciekać będą przed tobą wszyscy twoi nieprzyjaciele.”
III Mo (18:25)
" Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła (w j.ang
„zwymiotowała”) ziemia swoich mieszkańców."
Mrok i ciemność :
Job (3:25)
“Bodajby go ogarnęła ciemność i pomroka, zawisnął nad nim ciemny obłok i trwożyły go
zaćmienia dzienne!”

Wyroki fizyczne skutki :
Burza:
Psalm (83:16) „Tak Ty ścigaj ich burzą swoją I jak huragan wpraw ich w zamieszanie!”
Ogień i siarka:
Psalm (11:6) „Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, A wicher palący jest
udziałem ich.”
Jesteś Bogiem, który odpowiada ogniem (1 Krl 18:24).
Ogień idzie przed Tobą, Panie, i trawi Twoich nieprzyjaciół (Ps 97:3)
Niech dzieła czarnoksięstwa i okultyzmu spłoną w Twoim ogniu (Dz 19:19)
Zniszcz swoim ogniem ducha pożądliwości i perwersji (1 Moj 19:24) Wtedy Pan spuścił
na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba,
Niech każde ciało zobaczy, jak uwalniasz swój ogień (Ez 20:48)
Węgle ogniste:
Psalm (140:11) „Niech spadną na nich węgle ogniste, Niech ich strąci do przepaści, by nie
powstali!”
Zniszczenie:
Psalm (35:8) „Niechaj spadnie na niego niespodzianie zguba! Niech złowi się w sidła, które
zastawiał! Niechaj w nie wpadnie i zginie!”
Trąba Powietrzna, Huragan : (przykład )
Jeremiasza (23:19) „Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głowami
bezbożnych się kłębi.”
Ezechiela 13:13 „W swojej zapalczywości rozpętam huragan i w moim gniewie spadnie ulewny
deszcz i gruby grad na zagładę.”
Grad śniegu i kul : (przykład seksualny)
Izajasza 28:17 I uczynią prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa
zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody
Plagi i wyroki, które spadły na Egipt:
Krew, żaby, komary, muchy, ciężka zaraza,…..
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Na konkretne duchy :
Na Ahaba :
1 Krl 21:19 „ Dokonałeś mordu i już objąłeś w posiadanie? Powiedz jeszcze tak: Tak mówi Pan: W
miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizać również twoją własną krew.”
21 Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście i zetrę po tobie wszelki ślad, wytracę u Achaba męskie
potomstwo oraz niewolnych i wolnych w Izraelu.
Na Izabel :
1 Krl 21:23-24 „A o Izebel powiedział Pan tak: Psy pożrą Izebel przy posiadłości w Jezreel.
Kto z ludzi Achabowych umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto umrze na polu, tego rozdziobią
ptaki niebieskie.”
Na Lewiatana :
Psalmów 74:14 Tyś rozbił głowę Lewiatana, Oddałeś go na żer zwierzętom pustyni.
Psalmów 119:21 Zgromiłeś pysznych, Przeklętych, którzy zbaczają od przykazań twoich!
Izajasza 28:1 Biada dumnej koronie pijaków Efraima i więdnącemu kwieciu jego wspaniałej
ozdoby, która jest na głowie odurzonych winem!
Jeremiasza 50:32 I potknie się zuchwały, i padnie, i nikt go nie podniesie; i rozniecę ogień w jego
miastach, i pochłonie wszystko, co jest dokoła niego.
Psalmów 68:22 Zaiste, roztrzaska Bóg głowę wrogów swoich, Włochaty łeb tego, który trwa w
winach swoich. Rzekł Pan: Sprowadzę ich z Baszanu, Sprowadzę z głębin morskich,
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