SITOMISEN JA VAPAUTTAMISEN RUKOUS (TOISIA VARTEN TARKOITETTU)

Matteus 18:18-19
Totisesti: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan
päällä, on myös taivaassa vapautettu. Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien
maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa.

Herra, kiitämme Sinua ______________________. Kiitämme Sinua, että Sinä olet tehnyt työtä hänen
elämässään ja että Sinä jatkat työstäsi hänen elämässään. Kiitämme Sinua rakkaudestasi, jota olet osoittanut
________________________, suunnitelmistasi, jotka olet valmistanut häntä varten ja ettet Sinä koskaan
luovuta hänen suhteensa. Amen.
Jeesuksen Kristuksen nimessä sidomme _______________________ ruumiin, sielun, hengen, mielen ja
tunteet Jumalan tarkoituksiin ja tahtoon. Sidomme _____________________ Jumalan totuuteen ja Jeesuksen
Kristuksen täytettyyn työhön. Me sidomme hänen ajatuksensa Jeesuksen Kristuksen ajatuksiin, tunteisiin ja
tarkoituksiin, jotka ovat Jeesuksen omassa sydämessä. Amen.
Me sidomme _________________________ jalat totuuden tielle, että hänen askeleensa olisivat vakaat ja
varmat. Me sidomme hänet Jeesuksen Kristuksen ristillä löytyvään armahdukseen, armoon, rakkauteen,
anteeksiantamukseen ja uhriin. Me vapautamme ________________________ jokaisesta vanhasta ja pahasta
ajatusmallista liittyen mihin tahansa väärän uskomukseen, asenteeseen, ajatukseen, toiveeseen,
motivaatioon, tottumukseen ja käytöstapaan. Me sidomme ja murramme jokaisen hengellisen linnoituksen,
joka liittyy näihin hänen käyttäytymistapoihinsa. Me sidomme ________________________
anteeksiantamattomuuden, pelon, hämmennyksen ja epäuskon hengen. Lisäksi sidomme
___________________ kaiken väärän itseluottamuksen, kieltämisen, hallitsemisen, toisten hyväksikäytön,
pilkan ja ylpeyden. Amen.
Me sidomme ______________________ kaikki petetyksi ja huijatuksi tulemisen seuraukset sekä valheiden ja
petettyjen lupausten vaikutukset. Me vapautamme hänen mielensä siitä sekaannuksesta ja pimeydestä, jota
maailma tuottaa, että hän näkisi selvästi Herran Jeesuksen antaman valon. Saakoon Pyhä Henki tehdä eläväksi
ja vahvistaa jokaisen Herran Jeesuksen kallisarvoisen sanan, joka saavuttaa ___________________ mielen ja
sydämen aamusta iltaan ja koko viikon ajan. Amen.
Sidomme Jeesuksen nimessä jokaisen hänestä ja hänelle puhutun negatiivisen sanan vaikutuksen.
Vapautamme ________________________ kaikista siteistä, jotka johtuvat hänen esivanhempiensa tai
muiden synneistä ja virheistä. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä vapautamme _______________________
kaikista esivanhemmilta tulevista valheista ja kirouksista ja julistamme ettei näillä kirouksilla ole enää mitään
vaikutusta _______________________ tai hänen perheeseensä. Amen.
Jeesuksen Kristuksen nimessä sidomme saatanan kahleisiin niin, että ________________________
palautetaan kaikki taloudellinen ja hengellinen siunaus, mikä on häneltä varastettu. Me vapautamme
____________________ ruumiin, sielun, hengen, mielen ja tunteet Saatanan vaikutuksesta. Me tuhoamme
jokaisen suunnitelman ja loukkauskiven, minkä Saatana on asettanut hänelle. Amen.
Me sidomme ja vapautamme Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikki nämä asiat.
Me kiitämme Jumalaa siitä, että Herra Jeesus Kristus on antanut meille arvovallan avaimet toteuttaa kaiken
tämän. Kiitämme Sinua Herra näistä totuuksista, jotka Sinä olet tehnyt meille selviksi Raamatussa.
Tästä eteenpäin julistamme Herran voimaa ja suuruutta ___________________ elämään. Olkoon Herra
tulimuuri kaikkialla __________________ ympärillä ja tuntekoon hän Herran läsnäolon ja suojelun.
Rukoilemme tätä kaikkea Herran Jeesuksen Kristuksen voimallisessa nimessä. Amen.

