MODLITWA PRZED EGZORCYZMEM
Czy chcesz przyjąć uwolnienie i pomoc oferowaną Ci w imieniu Jezusa Chrystusa?...
Oddanie życia Jezusowi (ten punkt dotyczy osób, które jeszcze nie narodziły się na nowo, nie przyjęły jeszcze
Jezusa jako osobistego Zbawiciela)
Módl się (wyznając swoimi ustami, a nie jedynie w myślach - Rz.10,8-10; Ef.2.8-10) szczerze z wiarą w sercu
następującymi słowami:
Drogi Boże, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Potrzebuję twojego przebaczenia i pomocy.
Wiem, że jestem grzesznikiem, który zasługuje na karę i potępienie, ale z całego serca wierzę, że Jezus
Chrystus, Syn Boży umarł za moje grzechy na krzyżu Golgoty dla mojego zbawienia (1P.2,24). Wierzę, że
Jezus Chrystus wziął na krzyżu wszystkie moje grzechy i wykupił mnie z ręki diabła. Z głębi serca pokutuję
za wszystkie swoje grzechy. Wstydzę się tego, że złamałem Boże przykazania i szczerze tego żałuję.
Wyrzekam się każdego rodzaju grzechu.
Wierzę, że Jezus mnie odkupił, oczyścił z moich grzechów i uświęcił swoją świętą krwią na krzyżu oraz
wybawił od mocy szatana i wszelkiego przekleństwa, abym mógł odziedziczyć wolność i błogosławieństwo.
Proszę Cię, niech święta krew Jezusa zmyje teraz moje grzechy i oczyści moje sumienie (Hebr.9,14).
Dziękuję Ci, Panie Jezu, że umarłeś za moje grzechy. Przyjmuję z łaski, przez wiarę, Twoje niezasłużone
przebaczenie i usprawiedliwienie (uniewinnienie). Wierzę w moim sercu, że powstałeś z martwych trzeciego
dnia i zasiadasz teraz po prawicy Ojca w niebie, ponad wszelką władzą, mocą i panowaniem. Ty masz klucze
śmierci i piekła.
Wyznaję Pana Jezusa Chrystusa moim jedynym Panem, Królem i osobistym Zbawicielem! Oddaję Jezusowi
Chrystusowi prawo do całego mojego życia. Zapraszam Ciebie Panie Jezu do mojego serca.
Dziękuję Ci, Ojcze z nieba za dar życia wiecznego i usprawiedliwienie z łaski (Rzym. 10,13.) Wierzę, że tym,
którzy Ciebie przyjęli dałeś prawo stać się dziećmi Bożymi (Jan 1,12). Dziękuję, że od tej pory jestem
dzieckiem Bożym, nowym stworzeniem w Chrystusie i należę do Ciebie (2 Kor. 5,17)
Jeżeli modliłeś się szczerze z wiarą w swoim sercu, to teraz narodziłeś się na nowo, i otrzymałeś dar życia
wiecznego, stałeś się dzieckiem Bożym (Efez. 2,8). Jesteś usprawiedliwiony (uniewinniony, pojednany
z Bogiem) z powodu swojej wiary w zastępczą ofiarę Chrystusa. Dzięki łasce Boga okazanej w Jezusie (a nie
twoim uczynkom) masz pokój z Bogiem (Rzym. 5,1), bo nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie
(Rzym. 8,1)
Poddanie każdej dziedziny życia Jezusowi
Ojcze niebieski, w imieniu Jezusa Chrystusa jako Twoje dziecko, poddaję się Tobie i oddaję Ci prawo
do każdej dziedziny mojego życia. Wyrzekam się bezprawia, niezależności, czynienia swojej woli oraz
wszelkiego grzechu. Boże, oddaję Ci moją duszę: moje uczucia, moją wolę oraz wszystkie moje myśli poddaję
w posłuszeństwo Chrystusowi.
Oddaję Ci również prawo do mojego ciała. Wyznaję, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego,
odkupioną, oczyszczoną i poświęconą krwią Jezusa Chrystusa. W Twoich sińcach i ranach jest uzdrowienie
z każdej choroby mojego ciała. Należę do Jezusa, który jest moim jedynym Panem i Królem.
Nie ma już we mnie miejsca dla szatana, który od tej chwili nie ma już nade mną żadnej władzy. Ogłaszam,
że święta krew Jezusa daje mi ochronę i zwycięstwo nad grzechem i szatanem. Grzech i szatan już nade mną
nie panują, bo nie jestem już pod zakonem, lecz pod łaską Jezusa. Wyznaję i wierzę, że Jezus mnie odkupił,
oczyścił z moich grzechów i uświęcił swoją świętą krwią na krzyżu oraz wybawił mnie od mocy szatana
i wszelkiego przekleństwa, abym mógł odziedziczyć wolność i błogosławieństwo. Wyznaję Jezusa Chrystusa
moim Panem, Królem i osobistym Zbawicielem.
Ty, Boże znasz wszystkie moje problemy, wiesz, co mnie uciska, dręczy, kala i prześladuje. Panie, jestem
tutaj, ponieważ potrzebuję Twojej pomocy. Pokornie poddaję się oraz uniżam przed Tobą i zdecydowanie
przeciwstawiam się diabłu, aby uciekł ode mnie.
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Drogi Boże! Proszę uwolnij mnie w imieniu Jezusa od zniewolenia grzechem i dręczących mnie demonów.
Proszę Cię o usunięcie mojego poczucia winy, wstydu, gniewu i bólu, które są w moim sercu.
Przyjdź Duchu Święty, Pocieszycielu i wypełnij mnie swoją mocą i siłą. Dziękuję Ci Boże, że mnie kochasz
i jako dobry Ojciec pragniesz mi pomóc.

Modlitwa przebaczenia
„A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest
w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze" (Mar. 11,25-26).
Zranieni ludzie ranią innych. Zranienia duszy, które nie zostały uleczone przez przebaczenie są - oprócz
zaangażowania w grzech np. okultyzmu, bycia pod przekleństwem i ulegania nie Bożym przekonaniom najczęstszym powodem zdemonizowania. Długotrwałe trwanie w zranieniu otwiera drzwi na inwazję
demonów np. nieprzebaczenia, odrzucenia, gniewu, nienawiści, goryczy, zemsty, depresji itp.
Nieprzebaczenie przypomina spożywanie trucizny z nadzieją, że zatruje się osoba, która nas skrzywdziła. Jest
próbą zastąpienia Boga jako sędziego.
Boże! Ojcze, wyznaję przed Tobą w imieniu Jezusa, że w przeszłości (lub obecnie) wielokrotnie nosiłem
w swoim sercu nieprzebaczenie, zgorzknienie i urazę w stosunku do ludzi, którzy mnie zranili lub
rozczarowali. Wyznaję, że taką postawą grzeszyłem przeciwko Tobie.
Akceptuję konieczność przebaczenia innym jako bezwarunkowy Boży nakaz niezależnie od okoliczności (np.
brak pokuty tych ludzi) i niezależnie od atakujących mnie wrogich myśli i złych uczuć przeciwko osobom,
które mnie skrzywdziły. Ty powiedziałeś, że jeśli ja nie przebaczę tym, którzy mnie skrzywdzili - to, Ty Boże
nie przebaczysz mi moich grzechów. Aktem mojej woli, wbrew atakującym mnie myślom i uczuciom
decyduję się przebaczyć.
Leczenie zranień duszy
Szczerze przebaczam z głębi serca wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, zranili lub zgrzeszyli przeciwko
mnie – wszystkim tym, których mogę sobie przypomnieć… (Wstaw tu imiona wszystkich, których sobie
przypominasz i wyznaj rzeczy, które im wybaczasz). Nie będę nosił w sercu do tych ludzi urazy. Puszczam
tych ludzi wolno, nie oczekując dla nich kary, ani wymierzenia sprawiedliwego sądu za zło, które mi
wyrządzili. Wyrzekam się i rezygnuję z pragnienia zemsty. Wyrzekam się goryczy (niespełnionej zemsty).
Postanawiam nie ranić tego, kto mnie zranił i odpuścić jego dług. Oddaję sąd nad tymi osobami w ręce Boga.
Proszę Cię o przebaczenie mi grzechu osądzania tych, którzy mnie skrzywdzili, poprzez potępianie ich
i gorszenie się nimi oraz przez domaganie się dla tych osób kary i sprawiedliwości wg zasad zakonu
uczynków (oko za oko, ząb za ząb), zamiast okazania im przebaczenia i błogosławienia ich. Proszę, abyś mi
wybaczył ten grzech. Ty powiedziałeś, że jakim sądem sądzimy innych, takim samym sądem będziemy
osądzeni. Ja oczekuję od ciebie, mój Boże, miłosierdzia, dlatego sam postanawiam okazać miłosierdzie
i wielkoduszność osobom, które wobec mnie zawiniły. Twoje Słowo mówi, że jeśli wyznajemy swoje grzechy,
Ty jesteś wierny i sprawiedliwy i przebaczysz je nam. Oczyścisz nas też z wszelkiej niesprawiedliwości
(1 Jana 1,9). Aktem wiary przyjmuję Twoje przebaczenie moich grzechów.
Nie tylko dobrowolnie przebaczam tym wszystkim ludziom, ale również proszę Ciebie, abyś ich pobłogosławił
i okazał im swoją łaskę i miłosierdzie, jeśli jeszcze żyją.
Przebaczam również sobie samemu moje grzechy i upadki oraz to, że pozwoliłem na powstanie rany w
moim sercu i na jej oddziaływanie i zatruwanie mojego życia.

Zrywam w imieniu Jezusa wszelkie złe, niezgodne z wolą Bożą zależności, toksyczne relacje i bezprawne
więzy duszy, istniejące pomiędzy mną a innymi ludźmi, które powstały i kontrolowały mnie poprzez moje
zranienia.
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Wierzę, że Ty, Jezu Chryste leczysz zranione serca. Powiedziałeś, że mogą do Ciebie jako do dobrego pasterza
przychodzić wszyscy zmęczeni i utrudzeni, bo „Ty ich nie odrzucisz precz”. Na podstawie obietnicy z Psalmu
142 „wylewam swoje serce przed Tobą i o niedoli mojej Tobie opowiadam”. Oddaję Bogu moje zranienie oraz
cały mój ból emocjonalny i fizyczny. (Powiedz w krótkiej modlitwie Bogu, co czujesz jako osoba zraniona
i zakończ swoją modlitwę złożeniem swojego problemu w ręce Jezusa. Unikaj pozostania w stanie
rozczulania się nad sobą. Wyjdź z roli ofiary)
Ojcze! Proszę wybacz mi, że czasami obwiniałem Ciebie za to, co inni mi uczynili. Wyrzekam się obarczania
winą za moje zranienie Ciebie mój Boże. Umieszczam winę tam, gdzie jest jej miejsce: na mnie, na innych
ludziach i na szatanie. Osądzenie innych ludzi, którzy mnie zranili pozostawiam Tobie.
Nie będę już więcej nikogo obwiniać za moją sytuację. Postanawiam wziąć całą odpowiedzialność za swoje
życie, które składam w ręce Jezusa Chrystusa i poddaje je kierownictwu Ducha Świętego.
Dziękuję Ci, Ojcze, za uwolnienie mnie od ciężaru nieprzebaczenia, zgorzknienia i urazy. Przyjmuję
usprawiedliwienie (pełne uniewinnienie) i wolność darowane mi w Chrystusie.
Proszę Cię, Panie Jezu uzdrów moje zranione serce i uwolnij mnie od demonów, które żerowały na moim
zranieniu i nieprzebaczeniu. Dziękuję Ci, mój drogi Tatusiu z nieba (Abba), za pomoc w imieniu Jezusa
Chrystusa. Amen.
„On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany" (Ps. 147,3).
Łamanie przekleństwa pokoleniowego - Wyznanie grzechów ojców
Nasi przodkowie i rodzice grzeszyli. Przekleństwa, stanowiące konsekwencje tych grzechów, zostały
przekazane następnym pokoleniom i ciągle mają wpływ na nasze życie. Przekleństwa pokoleniowe sprawiają,
że mamy tendencje do grzeszenia w ten sam sposób, co nasi przodkowie. Zastanów się nad zjawiskiem
powtarzalności grzechów i przekleństw z nich wynikających w twojej rodzinie i u twoich przodków. (Jeśli coś
chodzi jak kaczka, kwacze jak kaczka i wygląda jak kaczka to najprawdopodobniej to jest kaczka)
Niektóre z najbardziej powszechnych przekleństw to:
-ubóstwo i długi (kłopoty finansowe),
-opuszczenie,
-odrzucenie,
-nieczystość seksualna,
-niepowodzenia , problemy, wypadki
-chroniczne choroby ciała i duszy,
-niepłodność, poronienia,
-strach - lęk (wszelkiego rodzaju),
-załamania nerwowe i problemy psychiczne,
- rozwody,
-przedwczesna śmierć w młodości,
-opresje,
Z przekleństwa zakonu Chrystus nas wykupił – „stawszy się za nas przekleństwem”, abyśmy mogli
odziedziczyć błogosławieństwo, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie" (Gal.
3,13).
Jednak przekleństw podobnie jak chorób ciała, czy złego myślenia nie pozbywamy się automatycznie w
momencie przyjęcia Jezusa jako osobistego Zbawiciela (nowonarodzenie). Błogosławieństwo musimy
odebrać przez wiarę w dzieło Chrystusa. Musimy najpierw pokutować z grzechów, które spowodowały
przekleństwo, następnie złamać moc przekleństw i dopiero wtedy przyjąć przez wiarę w dzieło Jezusa
obiecane z łaski błogosławieństwo.
"Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty
każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie,
my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę." Gal.3.13-14
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Wyznaję grzechy moich przodków i moje własne, którymi są … (wymień konkretne grzechy, które
sprowadziły przekleństwa).
- Zaangażowanie w okultyzm
Boże Ojcze, wyznaję Tobie w imieniu Jezusa, że w przeszłości, z powodu nieposłuszeństwa, ignorancji, czy
ciekawości wszedłem w kontakt lub zaangażowałem się w różne formy okultyzmu, a przez to otwarłem się
na wpływ królestwa ciemności reprezentowanego przez szatana. Wyznaję ten grzech i proszę o przebaczenie
w imieniu Jezusa.
- Szczególnie wyznaję jako grzech i wyrzekam się wszystkich kontaktów, jakie miałem z następującymi
formami okultyzmu: …(wyznaj wszystko, co ci się przypomina, w tym szczególnie:
satanizm, czary, czarna magia, biała magia, jasnowidzenie, wróżenie z kart , z ręki, ze szklanej kuli, lanego
wosku,) czytanie z fusów, spirytyzm - wywoływania duchów, medium spirytystyczne, radzenie się zmarłych,
reinkarnacja, kładzenie kart tarota, horoskopy, astrologia, znaki zodiaku, ESP (postrzeganie pozazmysłowe),
telepatia, wahadełko, wampiryzm, wilkołak, lewitacja, Joga z mantrami, medytacja transcendentalna,
bioenergoterapia, akupunktura, wychodzenie z ciała – podróże astralne, kontrola i programowanie umysłu Metoda Silvy , przewodnicy duchowi, hipnoza, szamanizm, wicca – czarnoksięstwo, zaklinanie, tzw. „złe oko”,
różdżkarstwo, voodoo, automatyczne pisanie, duch Achaba, duch Izebel, Kundalini, ustawienia Berta
Hellingera… itp.)
- Wyrzekam się też i wyznaję jako grzech wszelkie fałszywe przysięgi, śluby i obietnice jakie ja lub moi
przodkowie złożyli jakiemukolwiek fałszywemu bogu.
- Wyznaję jako grzech i pokutuję z ulegania grzechom ciała (starej cielesnej natury)np. pijaństwo, obżarstwo,
kradzież, oszczerstwo, wrogość, zazdrość, gniew, kłótnia, odszczepieństwo, zabójstwo, nieprzebaczenie,
bluźnierstwo, przeklinanie, zemsta, pycha, duma, bunt, nieposłuszeństwo, kłamstwo, oszustwo, kradzież,
łamanie obietnic, wszystkie grzechy, które spowodowały ubóstwo. (1Kor.6,9-10; Gal. 5,19-21
- Pożądliwość seksualna, niewierność, cudzołóstwo, wszeteczeństwo, rozpusta, kazirodztwo, wszystkie
seksualne perwersje, pornografię, rozwód,
- Wyrzekam się każdego fałszywego „boga”, uwielbienia tych „bogów” pokłonami, modlitwą, krwią i ofiarą,
praktykowanego przeze mnie i moich przodków.
- Wyznaję jako grzech bałwochwalstwo (kochanie, oddawanie pokłonu, czczenie i służenie innym rzeczom
zamiast prawdziwemu Bogu. To, co kochasz najbardziej , czemu służysz, co jest na I miejscu w twoim życiu
jest twoim bogiem) w tym:
kult pieniędzy (miłość mamony, chciwość - Kol 3,5; Ef 5,5) kult świętych figur, medalików i
obrazów,(idolatria) kult świętych pośredników szczególnie kult Marii Matki Bożej - Królowej Niebios jako
pośredniczki i współodkupicielki , oddawanie pokłonów i służenie stworzeniu (ludziom)zamiast Bogu jako
stwórcy, (Wj 20, 3; Pwt 5,7 Wj 20, 4-5; 20,23; Pwt 27,15) modlitwę do zmarłych, niewiarę i odrzucanie
żywego Boga, , służenie innym bogom, zaangażowanie w martwą religię, praktykowanie fałszywych religii
(np. Hinduizm, Buddyzm, Islam, religie pogańskie)
- Pokutuję z miłowania grzesznego systemu tego świata z jego bezbożnymi celami i wartościami
realizowanymi poprzez pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. (1J.2,16)
- Wyrzekam się, pokutuję i łamię moc wszelkich zobowiązań, obietnic i ślubów oraz długów wdzięczności
złożonych przeze mnie lub moich przodków fałszywym „bogom” reprezentowanym przez szatana i wszelkie
siły ciemności oraz łamię przekleństwa, które z ich powodu spadły na moje życie.
W imieniu Jezusa Chrystusa łamię wszelkie przekleństwa bałwochwalstwa, okultyzmu, ubóstwa,
niepowodzenia, chorób, lęku, odrzucenia od poczęcia czy przekleństwo nieślubnego dziecka (bękarta), jakie
było w mojej rodzinie, także wstecz do dziesiątego pokolenia po obu stronach rodziny. Rozkazuję tym
przekleństwom i duchom od nich pochodzącym opuścić moje życie.
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W imieniu Jezusa Chrystusa, wyrzekam się teraz, łamię i uwalniam się od wszelkiego demonicznego
poddania i zależności od wszelkich nie Bożych więzów oraz od zależności duchowych z moją matką, ojcem,
dziadkami czy jakąkolwiek inną osobą, która kiedykolwiek dominowała nade mną i kontrolowała mnie w
sposób sprzeciwiający się Bożej woli i Bożemu Słowu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mnie uwalniasz. Pokutuję i
proszę Cię o przebaczenie, jeśli kiedykolwiek dominowałem nad kimś lub kontrolowałem inną osobę w
niewłaściwy sposób.
Wyrzekam się tych grzechów w imieniu Jezusa Chrystusa i łamię moc przekleństw, które te grzechy
ściągnęły na życie moje i moich potomków.
Rozkazuję w imieniu Jezusa Chrystusa wszystkim duchom nieczystym z tym związanym opuścić mnie i moją
rodzinę i iść tam, gdzie Jezus chce ich wysłać. Zakazuję wam wracać!
Przebaczam moim przodkom i uwalniam ich od odpowiedzialności za te grzechy i przekleństwa z nich
wynikające, a także sam z łaski przez wiarę w dzieło Chrystusa na Golgocie przyjmuję przebaczenie z moich
grzechów ( zgodnie z obietnicą zawartą w 1 Jana. 1,9) oraz błogosławieństwo darowane mi w Chrystusie.
(Wymień biblijne błogosławieństwo przeciwne do przekleństwa, które cię gnębiło.
Jeśli np. cierpiałeś z powodu odrzucenia i opuszczenia (Jestem na boku, na marginesie, gorszy i niekochany,
stoję w przedsionku zamiast w miejscu najświętszym bezpośrednio przed tronem łaski i miłosierdzia Ojca
Hebr.4,16; 10,19-22 , to ogłoś z wiarą: „Bóg mnie kocha. Jako dziecko Boże nie jestem już sam, bo Bóg nigdy
mnie nie porzuci, ani nie mnie nie opuści, Jezus jest zawsze ze mną. W Jezusie Bóg mnie przyjął, zaakceptował
i usprawiedliwił (uniewinnił). Mam pokój z Bogiem. ")
Przebaczam teraz tym, którzy mnie przeklęli.
(Wymień te osoby, zacytuj te przekleństwa i przebacz ich grzech np. "Wybaczam ojcu, który mówił, że jestem
głupi i nigdy nic nie osiągnę w życiu,
Wybaczam (imię i nazwisko) która/y mówił/a, że moje małżeństwo się rozpadnie, nigdy nie wyjdę za mąż/nie
ożenię się, zawsze będę biedny, nikt mnie nie pokocha, umrę w młodym wieku, jestem mało wartościowy,
zachoruję na raka, jestem nienormalny, brzydki, nie znajdę dobrej pracy, nigdy nie wyzdrowieję, nie będę
miał dzieci, ulegnę wypadkowi itp.)
Pokutuję za to, że zaakceptowałem to przekleństwo i przyjąłem je do swojego życia. Proszę o przebaczenie.
Postanawiam zaakceptować tylko to, co Ty Boże mówisz na mój temat. Przyjmuję wszystkie obietnice
darowane mi w Jezusie Chrystusie.
W szczególności wyrzekam się wszystkich przekleństw, które zostały wypowiedziane pod moim adresem
przez osoby mające nade mną duchowy autorytet (np. ojciec, matka, mąż, nauczyciel, duchowny) oraz tych,
które były wypowiadane przeciwko mnie w mocy i autorytecie sił ciemności. Wybaczam ludziom, którzy je
wypowiadali, odrzucam je, łamię ich moc i proszę Cię, Panie, abyś mnie uwolnił od konsekwencji tych
przekleństw. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa.
Oddaję cześć i należny szacunek mojej matce i ojcu i proszę Cię, Boże, o przebaczenie nieposłuszeństwa
i buntu, których się dopuszczałem przeciwko moim rodzicom i Bogu.
Powołując się na dzieło Jezusa Chrystusa, który umarł za moje grzechy i wziął na siebie moje przekleństwo łamię i wyrzekam się wszelkich praw i mocy, jakie to przekleństwo ma nad moim życiem. W imieniu Jezusa
Chrystusa rozkazuję demonom, które nękały mnie wykorzystując to przekleństwo, żeby opuściły życie moje
i moich potomków.
Wierzę, że przez Krzyż Jezusa Chrystusa uwolniony zostałem z przekleństwa zakonu i teraz przez wiarę
ogłaszam nad swoim życiem błogosławieństwo. Ani grzech, ani szatan nie będą już nade mną panowali,
bo nie jestem już pod zakonem, lecz pod łaską Chrystusa. Łamię w imieniu Jezusa Chrystusa moc ciążących
nad moim życiem przekleństw i ogłaszam teraz moje pełne uwolnienie od wszelkiego przekleństwa.
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Wyrzeczenie się nie Bożych przekonań
„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli
rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe" (Rzym. l2,2).
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi". (J. 8:32 ;)
"...Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę."
2Tes.2,13b
Grzeszne przekonania to wszystko, w co wierzysz, a co nie jest zgodne z Biblią. Polegają na podważaniu lub
polemizowaniu z tym, co Słowo Boże mówi na temat charakteru Boga, i z obietnicami darowanymi nam w
Chrystusie. Może uważasz, że nikt Cię nie kocha, a Biblia mówi wyraźnie o bezwarunkowej miłości Boga
(niezależnej od uczynków) do każdego człowieka, objawionej z łaski w Jezusie Chrystusie. Przekonania te
najczęściej powstają w wyniku bolesnych życiowych doświadczeń. Przechodząc przez różne raniące
okoliczności życiowe każdy z nas formuje w sobie różnego typu grzeszne przekonania. Z raniących przeżyć
wyciągamy wnioski i kształtujemy subiektywne, często nieprawdziwe poglądy na temat ludzi, świata i Boga.
Jeśli chcemy być wolni, koniecznie należy te grzeszne przekonania zamienić na przekonania zgodne z wolą
Bożą. Przemiana naszego umysłu po oddaniu życia Jezusowi nie następuje automatycznie. Musimy posłusznie
i świadomie poddać nasze przekonania, poglądy i myśli Chrystusowi i Słowu Bożemu. Zgoda na to, co mówi
Bóg wymaga pełnego zaangażowania naszej woli, samokontroli i odnowienia umysłu. Podobnie jak w
przypadku „łamania" przekleństw, uzdrowienia z chorób lub „wypędzania" demonów najczęściej jest to
proces rozciągnięty w czasie, wymagający przyjęcia przez wiarę Bożych obietnic i codziennego poddawania
myśli w posłuszeństwo Bożemu Słowu. Kto nie wierzy, że Bóg mówi prawdę, czyni z Niego kłamcę. Pycha,
niewiara i nieposłuszeństwo okradają człowieka z Bożej łaski.(niezasłużona dobroć i ratunek od Boga)
"Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.
Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was." Jak.4.6-7
Wyrzekam się i pokutuje ze wszystkich nie Bożych przekonań, niezgodnych ze Słowem Bożym i Bożą wolą,
które na swój temat dotąd akceptowałem. Tylko to, co na mój temat mówi Bóg w swoim Słowie jest prawdą.
Odrzucam wszelkie diabelskie kłamstwa na swój temat. Będę na siebie i swoją sytuację patrzył tak, jak patrzy
na mnie Bóg, przez pryzmat Jego obietnic, darowanych mi w Chrystusie. Akceptuję z łaski (niezasłużonej
dobroci Boga) okazanej mi w Chrystusie przez wiarę (nie z uczynków), i przyjmuję do swojego życia każdą
z obietnic, darowanych mi jako dziecku Bożemu. (tymi obietnicami są np. odkupienie, usynowienie,
przebaczenie grzechów, usprawiedliwienie, uzdrowienie z chorób, uwolnienie od demonów, namaszczenie
Duchem Świętym) Poddaję każdą moją myśl w posłuszeństwo Chrystusowi.
Wyrzekam się wszystkich, niezgodnych ze Słowem Bożym przekonań, które powstały na skutek tego
zranienia.
(np. jestem gorszy, nieatrakcyjny, głupi, mało wartościowy, brzydki, niekochany, niezdolny do sukcesu itp.)

Wyrzeczenie się psychicznego zniewolenia
W imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się teraz i uwalniam siebie i wszystkich moich potomków
od psychicznego dziedzictwa, demonicznych więzi, presji psychicznych, zniewolenia w umyśle, związania
chorobą fizyczną lub umysłową czy przekleństw, jakie mogą być związane z moją rodziną jako rezultat
grzechów, bezprawia, przestępstw, niesprawiedliwości, bałwochwalstwa, okultyzmu czy duchowego
zaangażowania mnie samego, moich rodziców czy kogokolwiek z moich członków rodziny lub przodków.
W imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się teraz i uwalniam siebie i wszystkich moich potomków
od wszelkich przekleństw, uroków, dolegliwości, zaklęć, złego przeznaczenia i demonicznych przepowiedni,
od mocy i zniewoleń psychicznych, wpływu czarów czy czarnoksięstwa, oraz demonicznej zasłony
i zaślepienia mojego umysłu, które mogły zostać ustanowione nade mną lub moją rodziną przez
jakichkolwiek ludzi lub pochodzących z jakiegokolwiek okultystycznego źródła. Wyrzekam się wszystkich
związanych czy spokrewnionych z tym duchów i rozkazuję im wyjść ze mnie lub opuścić moje życie teraz.
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Uwalnianie umysłu
W imieniu Jezusa Chrystusa, rozkazuję szatanowi i wszystkim jego demonom uwolnić całkowicie mój umysł.
Poddaję wszelkie moje myśli w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi i Słowu Bożemu. Łamię i zrywam
duchowe pęta i więzy, które powodują zwiedzenie, otępienie i zaślepienie mojego umysłu oraz stanowią
zasłonę dla działania prawdy Bożego Słowa.
Proszę, Cię Ojcze, abyś wysłał swoich aniołów, żeby pomogli mi złamać i zerwać wszystkie duchowe
łańcuchy, więzy jakiegokolwiek rodzaju, które wrogowi udało się umieścić w moim umyśle poprzez złe, nie
Boże przekonania czy grzeszne nawyki. Proszę Cię, abyś wylał
na mnie i moją rodzinę Ducha Świętego: Ducha Mądrości, Rady, Potęgi, Wiedzy, Bojaźni Bożej, Mocy, Miłości,
Zdrowego i trzeźwego Umysłu, Łaski, Pokoju (Iz. 11,2; Zach. 12,10; 2 Tym. 1,7; Hebr. 10,29).
Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że przygotowałeś dla mnie wolność.
Odcinanie złych duchowych więzów , ślubów i obietnic.
Boże, Ojcze mój, w imieniu Jezusa Chrystusa łamię, wyrzekam się, odcinam oraz niszczę wszelkie złe, nie
Boże więzy duszy, które mogę mieć związek z miejscami zamieszkania, kultami, systemami religijnymi,
cudzołożnikami, wszetecznikami, pijakami, bezbożnymi znajomymi ze świata, itp. Zrywam więzi mojej duszy
ustanowione poprzez grzeszne i nie Boże śluby, przysięgi i obietnice, które złożyłem innym ludziom,
organizacjom świeckim i religijnym lub duchom, bożkom czy tzw. świętym. Wyrzekam się zawartych z nimi
przymierzy. Odwołuję i zrywam złożone im przeze mnie lub moich przodków, przysięgi, śluby lub obietnice.
W imieniu Jezusa Chrystusa odwołuję i wyrzekam się każdego ślubu, obietnicy i każdej przysięgi, jaką
świadomie lub nieświadomie złożyłem przeciw sobie lub przeciwko Bogu.
Konkretnie wyrzekam się… (wymień zobowiązania, śluby, przysięgi, które składałeś o których wiesz, że są
niewłaściwe np. ślubowanie miłości i oddania serca osobie, która nie jest twoim mężem/żoną - "Nikogo nie
pokocham, tak jak ciebie" "Ślubowanie ofiarowania życia składane Marii - Matce Bożej, Przysięgi lub
ślubowania składane nie Bożym organizacjom np. masoneria. Ślubowania , którymi poprzez wyznanie swoich
ust związaliśmy swoje życie np. "nigdy nie wyjdę za mąż, nigdy nie będę płakał, nikogo już nie pokocham itp.)
Proszę Cię, Panie, o całkowite oczyszczenie i uwolnienie od następstw tych zobowiązań
i dziękuję Tobie, że to czynisz. Przychodzę do Ciebie, Panie Jezu, jako do mojego Zbawiciela. Wierzę, że przez
Twoją cenną krew zostałem zbawiony, oczyszczony, uświęcony i usprawiedliwiony.
Odnowienie rozerwanej duszy
Boże, mój Ojcze, proszę Cię, w imieniu Jezusa Chrystusa, o uzdrowienie mojej poranionej duszy, wszystkich
moich myśli, uczuć i woli. Ulecz zranienia powstałe na skutek mojego zaangażowania się w grzech i z powodu
zadanych mi przez innych ludzi bólu i ran. Wyrzekam się fałszywych osobowości, inspirowanych przez siły
ciemności. Ojcze Niebieski, odnów moją duszę zgodnie z Twoim pierwotnym planem. Spraw, by wszystkie
części mojej duszy powróciły we właściwe miejsce we mnie (Psalm 7,3; 23,4). Pragnę mieć osobowość,
temperament i charakter taki, jaki Ty we mnie pierwotnie stworzyłeś. Umieść je wszystkie we właściwych,
oryginalnych miejscach. W pełni mocy i autorytetu Pana Jezusa proszę, żebyś tego dokonał mocą Ducha
Świętego i służących Ci aniołów.
Proszę Cię, Boże, pomóż mi odnowić mój umysł mocą Słowa Bożego. Usuń otępienie, zamieszanie,
zwiedzenie i zaślepienie, których źródłem są siły ciemności i kłamstwa szatana. Proszę, przywróć trzeźwość
mojego umysłu i umiejętność właściwej oceny rzeczywistości duchowej. Dziękuję Ci za obiecanego Ducha
mocy, mądrości, objawienia i trzeźwego myślenia. Uzdrów także moje emocje, apetyt i pragnienia seksualne.
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Łamanie mocy sił ciemności
 „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła"(1 Jana 3,8).
 „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był
z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła"
(Dz. 10,38).
 „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać..."
(Mar.16,17).
 "Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by
pochłonąć. 9 Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze," (1P.5.8-9 a)
 "Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was". (Jak 4.7)
Podczas przeciwstawiania się diabłu należy unikać: bycia przerażonym, bycia zawstydzonym, wymuszania
dziwnych zachowań np. wymiotów, kaszlu „na siłę” krzyczenia na demony, wyśmiewania demonów, dążenia
do spektakularności itp.
Demony reagują przede wszystkim na autorytet duchowy imienia Jezusa Chrystusa, odkupieńczą moc krwi
Jezusa i moc Słowa Bożego. Naszym zewnętrznym zachowaniem nie zrobimy na nich żadnego wrażenia.
Ja … (imię i nazwisko) świadomie i dobrowolnie wyrzekam się królestwa ciemności, reprezentowanego
przez szatana (zwanego również Lucyferem, diabłem) i jego demony. Pokutuję i łamię wszelkie zawarte z
nimi pakty, przysięgi, śluby i zrywam złożone im obietnice. Zrywam wszelką łączność i łamię każde
przymierze zawarte z siłami ciemności, a w szczególności oparte na złożonych demonom ofiarach i przelanej
krwi, które zostały zawarte po obu stronach przodków z mojej rodziny do dziesiątego pokolenia wstecz.
Pokutuję za wszelkie /moje oraz moich przodków/ zaangażowanie w okultyzm.
W tej chwili odwracam się od wszystkich uczynków diabła i wyrzekam się wszystkich jego dzieł.
Demony są we mnie intruzami i nie mają już władzy nade mną. Nie będę się już dłużej z nimi identyfikował.
Nie będę się poddawał ich presji, nękaniu, niewoli, zmuszaniu, gnębieniu ani kuszeniu. Mam władzę
i autorytet duchowy, aby się im przeciwstawić, aby je wiązać (zabraniać im działania) i wyrzucać je w imieniu
Jezusa. Demony, w imieniu Jezusa Chrystusa, wyrzucam was z mojego życia!!! Jestem przeniesiony
z królestwa ciemności do Królestwa światłości. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Należę do Jezusa,
który jest moim jedynym Panem. Jestem zapieczętowany Duchem Świetym.
Wierzę, że nie ma we mnie miejsca dla diabła i diabeł nie ma władzy nade mną.
Teraz w szczególności wyrzekam się ducha ... (nazwij ducha np. duch samooskarżenia, odrzucenia,
potępienia, nieprzebaczenia, pychy, lęku, śmierci, pożądliwości, obżarstwa, alkoholizmu, niewiary, buntu…
itd.) jaki mnie zaatakował lub zniewolił.
Cechą charakterystyczną obecności demonów w życiu ludzi są: nękanie, gnębienie, zmuszanie, natręctwa zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, obsesje w myślach i zachowaniach, presja, zniewolenia grzechem np.
pornografii, nałogi, znęcanie się, psychiczny ból i udręka, bluźniercze myśli, dręczenie, utraty kontroli nad
jakąś dziedziną życia itp.).
Jeśli taki jest charakter problemów, z którymi boryka się dany człowiek, który nie może się ich pozbyć
pomimo swoich usilnych starań: modlitwy, samodyscypliny, zapierania się siebie a nawet postu, to z dużą
dozą prawdopodobieństwa należy przypuszczać, że mają one charakter demoniczny, a nie jedynie cielesny
(cielesna stara natura).
Demony, musicie mnie opuścić, bo jestem pod przykryciem krwi Chrystusa. Mój dobry Pasterz nigdy mnie
nie porzuci, ani mnie nie opuści. Dał mi moc swojej świętej krwi, autorytet imienia Jezusa Chrystusa oraz
miecz Słowa Bożego, którymi mogę was pokonać. Jesteście pokonane nie dzięki mojej mocy i sile, lecz dzięki
mocy Ducha Świętego.
Ogłaszam, że jestem pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa i rozkazuję każdemu demonowi, który mnie
zniewala, aby mnie opuścił. Poddaję się Bogu, przeciwstawiam się tobie, diable, i rozkazuję w imieniu Jezusa,
żebyś uciekł ode mnie.
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Zamykanie drzwi Szatanowi
Szatanie, gromię ciebie w imieniu Jezusa i zamykam wszystkie drzwi, które ja lub moi przodkowie otworzyli
tobie i twoim demonom. Wyrzekam się szatana i wszystkich jego demonów. Ogłaszam, że są moimi wrogami
i wyrzucam je całkowicie z mojego życia. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam teraz uwolnienie od
jakichkolwiek złych duchów, które mnie atakują lub mogą być we mnie. Raz na zawsze zamykam drzwi
w moim życiu dla jakichkolwiek okultystycznych praktyk i rozkazuję wszystkim związanym i spokrewnionym
z tym duchom wyjść teraz ze mnie i opuścić moje życie.
Zakończenie wyrzekania się (prowadzący uwolnienie - egzorcyzm)
Szatanie, w imieniu Jezusa Chrystusa, oświadczam ci i wszystkim duchom nieczystym, które są ci podległe,
że jako dziecko Boże posiadające duchowy autorytet i moc Ducha Świętego występuję przeciwko tobie
z mojej pozycji w Chrystusie. Ogłaszam, że jestem pod bezpiecznym przykryciem krwi Jezusa Chrystusa,
która chroni mnie przed twoimi atakami. Atakuję cię mieczem Bożego Słowa (np. obietnice darowane
dzieciom Bożym w Chrystusie) w potężnym imieniu Jezus Chrystus, na które musi się ugiąć wszelkie kolano.
Moja pozycja w Chrystusie umieszcza mnie wysoko ponad tobą, zwierzchnościami, mocami, tronami,
panowaniem, władcami świata ciemności, książętami anielskimi i każdą rangą aniołów znajdującymi się pod
twoimi rozkazami. Jako dziecko Boże zwyciężyłem ciebie, diable, przez krew Baranka Bożego - Jezusa.
W imieniu Jezusa proszę Niebiańskiego Ojca o dostateczną liczbę świętych aniołów, aby aniołowie ci mogli
związać wszystkie szatańskie siły tu i w powietrzu tak, aby nie były one zdolne przeszkadzać
w jakikolwiek sposób w uwolnieniu ludzi. Ponadto, rozkazuję w imieniu Jezusa, aby niezależne duchy
demoniczne opuściły to miejsce i nie przeszkadzały w żaden sposób w prowadzonym na tym miejscu
uwolnieniu.
Biorę autorytet z trzeciego nieba, gdzie w duchowym wymiarze zasiadam dzięki wierze w Chrystusa,
i przypominam wszystkim złym duchom: Musicie być poddane i posłuszne, w każdej sytuacji, gdy wydaję
wam rozkazy w imieniu Jezusa, który ma wszelką władzę i wszelką moc na niebie i na ziemi. Macie opuścić
ludzi i iść, gdziekolwiek Jezus was pośle. Zabraniam wam powracać do ludzi, z których zostaniecie wyrzucone.
Modlitwa uwolnienia
Rozkazuję demonom… (podaj nazwę np. lęku, gniewu) w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby opuściły tych
…(podaj imię i nazwisko uwalnianego lub obecnych na spotkaniu ludzi), których zniewalają.
Wymieniaj nazwy i imiona demonów na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadu
przeprowadzonego z osobami związanymi przez duchy nieczyste (jeśli wywiad był możliwy) oraz dzięki
objawieniu i prowadzeniu otrzymanemu od Ducha Świętego. Załóż całą zbroję Bożą opisaną w Ef 6. W swojej
modlitwie opieraj się na autorytecie imienia Jezus Chrystus, krwi Jezusa i mocy Słowa Bożego. Prowadź
modlitwę boju duchowego.
W przypadku, gdy manifestacje demoniczne rozpoczęły się u osoby związanej przez duchy nieczyste
w sposób nagły, bez przeprowadzenia wcześniej proponowanej powyższej modlitwy przed egzorcyzmem np.
na spotkaniu modlitewnym, nabożeństwie itp., i pomimo gorliwej i długotrwałej modlitwy wierzących
demony manifestują się bardzo wyraźnie, ale nie chcą wyjść z tego człowieka należy tymczasowo
zrezygnować z wyrzucania demonów i zmienić taktykę walki duchowej. Demony są legalistami. Mają prawo
pozostać w człowieku, który np. nie wybaczył innym ludziom, nie pokutował z zaangażowania się w okultyzm
lub nadal jest pod wpływem przekleństwa. Osoby prowadzące egzorcyzm powinny nawiązać kontakt z osobą
zdemonizowaną w celu poprowadzenia jej w modlitwie, która rozwiąże te problemy według proponowanego
poniżej przykładowego schematu:
1. Związywanie demonów poprzez zakazywanie im działania i manifestowania się. Szczególnie należy
zabronić demonom manifestacji cielesnych np. krzyku, przeklinania, szarpania ciałem tego człowieka,
zadawania bólu i czynienia krzywdy.
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2. Ogłaszanie, że osoba, o której uwolnienie się modlimy jest pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa.
Szczególnie należy ogłaszać to nad częściami ciała, które demony wykorzystują w tym czasie do własnych
celów np. nad nogami lub rękami, jeśli osoba zdemonizowana szarpie się, kopie i uderza innych itp.
Równocześnie w tym samym czasie zakazujemy demonom używania ciała tego człowieka do swoich celów.
3. Nawiązanie kontaktu z uwalnianym poprzez modlitwę autorytetu duchowego np.:
„Duchu ludzki (podać imię i nazwisko np. Kasi Kowalskiej) przejmij kontrolę nad swoim ciałem i umysłem "
„Nakazuję w imieniu Jezusa Chrystusa: Katarzyno Kowalska, powstań w duchu swym"
4. Naprzemiennie związywać manifestujące się demony (zakazując im działania) i równocześnie nakazywać,
żeby duch ludzki przejął kontrolę nad swoim umysłem i ciałem.
Robić to do skutku, aż uwalniany wróci do świadomości i nawiąże z nami kontakt. Czasami wygląda to tak,
jakby ten człowiek budził się z głębokiego snu. Stopniowo wraca do świadomości, rozgląda się wokół siebie,
jest zaskoczony tym, co się stało. Jeśli nie mamy możliwości lub czasu na kontynuowanie egzorcyzmu na tym
właśnie etapie należy zakończyć modlitwę uwalniania i zaplanować ją w innym - dogodnym terminie. Jeśli
jednak okoliczności są sprzyjające możemy kontynuować uwalnianie i przejść do następnego punktu
wykorzystując fakt, że osoba związana przez demony odzyskała chociaż chwilowo świadomość - panowanie
nad swoja wolą i umysłem.
5. Poprowadzić uwalnianego w modlitwie przed egzorcyzmem wg wzoru podanego na poprzednich stronach.
Schemat ten obejmuje: poddanie się Jezusowi, pokutę z grzechów, przebaczenie innym (zranienia), złamanie
przekleństw pokoleniowych, wyrzeczenie się nie bożych przekonań oraz złamanie panowania sił ciemności,
które gnębią danego człowieka.
6. Kontynuować czasowo zatrzymaną modlitwy uwalniania (egzorcyzmu)
W czasie prowadzenia egzorcyzmu osoby zdemonizowanej (Osoba zdemonizowana potrafi w dużym
stopniu samodzielnie wyrażać swoją wolę, a tylko pewne sfery życia znajdują się pod wpływem demonów np.
zniewolenie paraliżującym lękiem, nieadekwatnym do sytuacji, nad którym ktoś traci kontrolę) obowiązuje
nas zasada wyrażona w słowach z listu Jakuba 4,7: „Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie
od was". Najpierw poddanie się Bogu, pokuta, przebaczenie innym, złamanie przekleństw, rezygnacja ze
złych przekonań i kłamstw, a dopiero później walka z diabłem i wyrzucanie demonów.
Inaczej może wyglądać sytuacja, gdy mamy do czynienia z osobami bardzo mocno zaangażowanymi
wcześniej w okultyzm lub kompletnie opętanymi (nie są nowonarodzone), z którymi w czasie egzorcyzmu nie
ma możliwości nawiązania kontaktu z powodu silnych manifestacji demonów, które przejmują kontrolę nad
tym człowiekiem, - jego umysłem i wolą (przykład opętanego Gerazeńczyka, z którego Jezus wyganiał
demony – Łuk. 8,26-39). Jednak nawet w takich sytuacjach, gdy tylko będzie to możliwe w trakcie
egzorcyzmu lub tuż po jego zakończeniu należy doprowadzić taką osobę do oddania życia Jezusowi
i do szczerej pokuty ze swoich grzechów według ogólnego schematu podanego w modlitwie przed
egzorcyzmem. W przeciwnym wypadku wygonione demony lub im podobne powrócą z jeszcze większą siłą,
i w większej liczbie, jak do wymiecionego i posprzątanego domu, który pozostał pusty.
Rady dla osoby częściowo lub całkowicie uwolnionej od demonów.
Utrzymuj i pogłębiaj poziom swojej wolności dzięki:
 Codziennemu pielęgnowaniu osobistej relacji z Jezusem Chrystusem poprzez modlitwę, post
i czytanie Biblii.
 Zakładaniu całej zbroi Bożej (Efez. 6) i dawaniu w modlitwie boju duchowego odporu diabłu Słowem
Bożym, ogłaszając nad sobą ochronę świętej krwi Jezusa. Stanowczo, z odwagą grom diabła, oraz
rozkazuj w imieniu Jezusa, aby demony cię opuściły (Jak. 4,7; 1 P 5,8-9).
 Niekiedy „związuj” - zakazuj działania atakującym cię demonom.
 Trwaj w świętości, stroń od grzechu, nie dawaj diabłu przystępu /miejsca, okazji/( Efez. 4,27) Pokutuj
z każdego popełnionego grzechu przyjmując bezpośrednio po szczerej pokucie usprawiedliwienie
(uniewinnienie) i powracając do relacji z Ojcem Niebieskim, jak to uczynił syn marnotrawny (Łuk.
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15,20-23). Usuń śmieci duchowe (grzechy) ze swojego życia, a szczury (demony) będą musiały cię
opuścić.
Dbaj o odnowienie swojego umysłu dzięki obietnicom Słowa Bożego. Ucz się na pamięć obietnic
darowanych ci z łaski w Jezusie Chrystusie. Rozmyślaj i medytuj nad ich treścią, stanowczo
odrzucając każde kłamstwo, które pojawi się w twojej głowie. Poddawaj myśli w posłuszeństwo
Jezusowi i Jego Słowu.
Pielęgnuj postawę dziękczynienia, chwalenia i uwielbienia Jezusa Chrystusa. Najlepszą metodą na
pozbycie się ciemności jest „włączenie światła”. Patrz na Jezusa, a nie na diabła, szukaj Bożego
Królestwa i jego sprawiedliwości, a nie tego, co czynią duchy nieczyste. Mów o Jezusie i Jego mocy,
a nie o wielkości i sile diabła.
Nie narzekaj i nie dopuszczaj do swojego serca lęku i trosk. Złóż swoje kłopoty i troski w modlitwie
dziękczynnej na Zbawiciela – Jezusa.
Staraj się być pełnym Ducha Świętego.

Praktyczne rady na temat prowadzenia egzorcyzmu można znaleźć słuchając kazań które są dostępne na
stronie: http://krotoszyn-charisma.pl/ - zakładka służba uwalniania od demonów (egzorcyzmy).
"Kontrowersje na temat tematu uwalniania" cz. I, II, III,
"Egzorcyzm - uwagi praktyczne" oraz kazań dostępnych na
http://krotoszyn-charisma.pl/sluzba-uwolnienia/wyklady-i-nauczanie-dot-uwolnienia/filmy-wideo/
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