Odpuštění a rozvázání ze soudů a zahořklých kořenů.
* Pane, vzývám Tě, přijď a učiň se mnou, co si přeješ.
Dávám Ti svolení, abys sestoupil do každého skrytého místa, které se ve mně nachází.
Prosím, ukaž na každou svázanost způsobenou neodpuštěním, zahořklostí, odsuzováním a na všechno,
co mi brání na cestě ke svatosti a důvěrnosti s Tebou.
Prosím, působením Ducha Svatého ukaž na jakékoliv situace a hříchy, které mám vložit do Tvého
Milosrdenství skrze pokání a odpuštění.
* Pane, odpouštím všem, kteří mě jakýmkoliv způsobem zranili a nezáleží na tom, zda úmyslně, nebo
neúmyslně.
Zvláště odpouštím své matce a otci.
Odpouštím své matce za ………… Odpouštím svému otci za ……………
Prosím, odpusť mi, že jsem svým rodičům neprojevoval/a úctu, odsuzoval/a je, odpusť mi, zahořklost,
pýchu a touhu po spravedlnosti spíše než milosrdenství.
* Také odpouštím všem, kdo mě zranili.
Zvláště odpouštím (jméno)……………za ……….(včetně autorit, církve, spolupracovníků, vrstevníků, předků,
atd. Pokračuj v odpuštění tak, jak ti Duch Svatý zjevuje lidi a situace.)
Odpouštím jim, že mě nemilovali tak, jak si zasloužím být milován, odpouštím jim zahanbování mé osoby,
odmítání, využívání a zneužívání, terorizování, ovládání, pokořování, zanedbávání a způsobování mi
bolesti a viny (vyjmenuj cokoliv, na co tě upozorní Duch Svatý.)
* Není Ti lhostejné, že jsem byl zraňován. Přesto mě voláš k odpuštění, ať už jejich skutky byly dobré
nebo zlé. Voláš mne, abych odpustil jako Ježíš. Nemám žádné právo na odsuzování. Lituji svého
neodpuštění, odsuzování, zahořklosti, vzdoru, nedostatku lásky a zatvrzelosti srdce vůči druhým, sobě i
Tobě.
* Pane, vyznávám svůj hněv vůči Tobě. Nespravedlivě jsem Tě obviňoval/a a obžalovával/a za bolest
v mém životě. Prosím, odpusť mi můj hněv a obviňování Tebe za zranění a události, které byly způsobené
hříšnými rozhodnutími, působením nepřítele, nebo důsledky života v hříšném a narušeném světě.
* Odpouštím sám/a sobě své hříšné volby a své chyby. Odpouštím sobě, že jsem zraňoval/a druhé i sebe,
odděloval/a se od Tebe, zarmucoval/a Tvé Srdce svými hříchy.
Lituji svých hříchů, odsuzování, neodpuštění, trpkosti, kritičnosti, vzdoru, pýchy, kontroly, nenávisti
k sobě, zuřivosti, sebepoškozování a hněvu.
Prosím, daruj mi milost, abych byl/a schopný/a odpustit sobě a přijmout dar odpuštění pramenící z
Tvého Kříže. Zvláště odpouštím sobě a ………………………………….
* Pane, odevzdávám na Tvůj Kříž všechny lidi, kterým jsem odpustil/a.
Propouštím je k Tobě a prosím, abys jim žehnal, uzdravoval je a naplňoval svým Duchem Svatým.
Vyznávám, Pane, že Ty jediný jsi spravedlivý Soudce. Na Tvém Kříži zanechávám všechnu svou bolest
a zranění. Děkuji Ti, že je bereš na svůj Kříž.
* Pane, dávám Ti svolení, abys z mého života odstranil každé odsuzování a zahořklost.
Odevzdávám Ti každé domnělé právo na odplatu za má zranění.
Prosím, očisti mne od mých hříchů a uzdrav oblasti, ve kterých jsem byl zraněn.
Prosím, osvoboď mně od jakéhokoliv práva, které má nepřítel nad mým životem.
Ve Jménu Ježíše stavím Jeho Kříž a Drahocennou Krev mezi mne a to, co bych měl/a sklidit díky zákonu
setby a úrody.
* Děkuji Ti, Pane, za Tvou lásku a milosrdenství. Děkuji Ti, Otče, za milost, která je pro mne dostačující.
Pane, žehnej těm, kterým jsem odpustil/a. Naplň mne svou láskou k těmto lidem, k Tobě,
a ke mně samotné/mu. Prosím, uzdrav naše rány a naplň nás svým Duchem Svatým.
Chválím a děkuji Ti! A o to prosím v Ježíšově Jménu. Amen.

