BOJOVÉ MODLITBY

Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

BOJOVÁ MODLITBA ZA ZRUŠENÍ ÚTOKŮ FRUSTRACE
A SKLÍČENOSTI
POZNÁMKA: Chcete-li zrušit útok nepřítele, musíte tuto modlitbu vyslovit HLASITĚ (nemodlete se
ji potichu, ale nahlas a velmi neohroženě!):
V mocném Jménu Ježíše Krista, mého Krále, ruším každý úkol a útok frustrace
a sklíčenosti, které byly proti mně vyslány. Hned teď je rozdrtím pod svýma nohama
a prach z nich hodím do pekelného ohně.
Spoutávám všechny démony, kteří jimi byli pověřeni, a vrhám je do nejhlubší temné
jámy v pekle a přikazuji vám, démoni, abyste TAM ZŮSTALI a čekali na soud Nejvyššího
Boha ve Jménu Ježíše! Vezměte si svou špínu a svá semena s sebou!
Je vám zakázáno se ke mně ještě někdy vrátit, a to na věčné časy! TEĎ JDĚTE,
ve Jménu Ježíše!!

(1919. Poselství Ježíše ze dne 3. března 2022. Nástroj: Glynda Linkous (USA),
https://wingsofprophecy.blogspot.com)).

BOJOVÁ MODLITBA ZA ZRUŠENÍ ÚTOKŮ STRACHU,
OBAV A ÚZKOSTI

Chcete-li zrušit útok nepřítele, můžete se modlit tuto HLASITĚ (nečiňte to potichu, ale nahlas
a velmi odvážně!):
V mocném Jménu Ježíše Krista, mého Krále, ruším všechny úkoly a útoky strachu, obav
a úzkosti, které byly proti mně vyslány. Teď hned teď je rozdrtím svýma nohama na
padrť a prach z nich hodím do pekelného ohně.
Spoutávám všechny démony, kteří byli k nim přiděleni, a vrhám je do nejhlubší temné
jámy v pekle a přikazuji vám, démoni, abyste tam ZŮSTALI a čekali na soud Nejvyššího
Boha ve jménu Ježíše!
Je vám zakázáno se ke mně kdykoli znovu vrátit, a to na věčné časy! Jděte hned teď,
ve jménu Ježíše!!

(1923. Poselství Ježíše ze dne 7. března 2022. Nástroj: Glynda Linkous (USA),
https://wingsofprophecy.blogspot.com)).

PŘIPRAVTE SE V MÉM SLOVU A MODLITBĚ, ABYSTE VYHNALI NEDOSTATEK

Mé děti, zanechal jsem vám nástroj nedocenitelné hodnoty, který málokdo z vás používá. Proč se
místo úzkosti z časů, které brzy přijdou, nepřipravíte způsobem, který vám od nynějška může
pomoci?
Připravujte se v mém Slovu.
Najděte si jeden verš o mém zaopatření nebo jeden verš o mé uzdravující moci nebo jeden verš
o mé mocné ochraně a rozjímejte o něm, dokud se vám nezapíše do srdce, a až ho budete
potřebovat, vrátí se k vám. Tímto způsobem ve vás mé Slovo ožije a nebude vám moci být odňato,
až ve vašem světě zavládne zlo.
Vy, kteří si na to uděláte čas, budete později velmi rádi. Vy, kteří to neuděláte, budete bez ochrany.
Volba je na vás.

MODLITBA ZA ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKU
Ve Jménu Ježíše přikazuji, aby VŠECHEN nedostatek zmizel hned teď!!
Ve Jménu Ježíše přikazuji, aby požehnání přišla teď!
Ve Jménu Ježíše přikazuji, aby se všechno, co mi nepřítel ukradl, vrátilo TEĎ!
A když jsem se ji modlila, dodala jsem:
Ve Jménu Ježíše přikazuji, aby se vše, co bylo ztraceno, vrátilo teď!

Ž 1, 2: Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
Mt 4, 4: On však odpověděl: Je psáno: "Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem,
které vychází z Božích úst."
Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Mt 6, 31-32
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Iz 41,10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám
ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Jr 17, 14: Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.
Jr 33, 6: Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.
Iz 53, 5: Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel
pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
3Jan 1, 2: Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako
se dobře daří tvé duši.

2Thes 3, 3: Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
Ž 46, 2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Ž 34, 7: Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
Ž 32, 7: Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.
Ž 138, 7: I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel
a tvá pravice mě spasí.
Ž 35, 4: Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají. Ať táhnou zpět, ať se zardí ti,
kdo zlo mi strojí.
Ž 91, 1-16
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: Nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu.
Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

(1926. Poselství Ježíše ze dne 9. března 2022.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com )

BOJOVÁ MODLITBA PROTI ŠPATNÉMU ZACHÁZENÍ NEBO ZTRÁTĚ ZE STRANY ZLÝCH
A PYŠNÝCH LIDÍ

Protože jsem měla více než svůj podíl na bitvách proti pyšným a vím, že mnozí z vás také,
považovala jsem za nutné napsat bojovou modlitbu, kterou se budete denně nahlas modlit ve svém
modlitebním čase o pomoc v těchto bitvách. Tato modlitba je rozkazovací bojovou modlitbou,
všechny bojové modlitby je třeba se modlit nahlas. Pokud se je modlíte potichu, přemýšlíte,
ale nepřikazujete.
Ať už jsou pyšní, skrze které vaše bitvy probíhají, příbuzní, spolupracovníci, šéfové nebo někdo jiný,
doufám, že vám všem bude tato modlitba užitečná.

BOJOVÁ MODLITBA PROTI ŠPATNÉMU ZACHÁZENÍ NEBO ZTRÁTĚ
ZE STRANY ZLÝCH A PYŠNÝCH LIDÍ
V Ježíšově mocném a jedinečném Jménu ruším každý úkol ponížení, hanby
a zastrašování, který byl proti mně vyslán prostřednictvím lidí plných pýchy.
Děkuji Ti, Pane, že jsi nedopustil, aby proti mně vyšla noha pýchy. Tvé Slovo říká,
že nikdy nedopustíš, aby spravedliví ustoupili. Nedovol, aby mě ruka bezbožných
zabila, nebo mi vzala svobodu, nezávislost, finance, pokoj nebo cokoli jiného,
co vlastním.
Prosím Tě, abys poslal bojovné anděly, aby jim v tom zabránili a porazili je za mne,
Pane, podle tvého slova, že dáváš svým andělům dohled nade mnou, aby mě chránili
na všech mých cestách, a abys zabezpečil cestu tvých svatých, abych mohl/(a) dokončit
dílo, které jsi pro mne připravil.
Přikazuji, aby všechno, co proti mně dělají nebo plánují pyšní nebo zlí, padlo k zemi
a stalo se ničím v mocném Jménu Ježíše. Děkuji Ti, Pane, že podle tvého Slova se
každý, kdo usiluje o mou zkázu, se s hrůzou odvrátí [Ž 35, 4], a chválím Tě za to,
že mě chráníš před nástrahami, které na mě nastražili, zatímco oni sami se chytí
do svých osidel [Ž 141, 9-10]. Prosím Tě, abys je zachránil a naučil je bázni před
Tebou, Pane. Celou tuto situaci obrať v mocné svědectví pro tvou slávu.
Ve Jménu mého Spasitele Ježíše se modlím a pečetím tuto modlitbu tvou Krví. Amen.
Ž 35, 4: Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají. Ať táhnou zpět, ať se zardí ti, kdo zlo mi strojí.
Ž 141, 9- 10
9: Ochraňuj mě před osidlem na mě políčeným, před léčkami pachatelů ničemností!
10: Svévolníci ať se chytí do svých tenat, kdežto já ať projdu!

(č. 1951. Sdělení Glyndy Linkous ze dne 28. března 2022 https://wingsofprophecy.blogspot.com)

BOJOVÁ MODLITBA ZA VYHNÁNÍ STRACHU, TRAUMATU, STRESU A TERORU

Všechny traumatické události vpouštějí do člověka démony a ti mu ještě více ztěžují zotavení. Jako
člověk, kterého Pán uzdravil z posttraumatické stresové poruchy, se s tím mohu ztotožnit. Použijte
tuto bojovou modlitbu za sebe nebo za kohokoli, kdo zažil traumatickou událost - i když se událost
stala před lety, bude mít z tohoto vysvobození prospěch. Funguje to také pro traumatizovaná
zvířata.

BOJOVÁ MODLITBA ZA VYHNÁNÍ STRACHU, TRAUMATU, STRESU
A TERORU
Ve Jménu Ježíše svazuji duchy Strachu, Traumatu, Stresu a Teroru právě teď
z (jméno osoby). Stahuji z vás kůži a pálím vás hořákem Ducha Svatého, (to je

jedno z mučení, které používám na démony – můžete si vymyslet své vlastní) a přikazuji
vám, abyste ve Jménu Ježíše odešli hned teď do nejhlubší jámy v propasti
pekla. Přikazuji vám, abyste tam zůstali a čekali na soud Nejvyššího Boha.
Nikdy se nesmíte vrátit ke mně, k (jméno osoby), ke komukoli, koho miluji,
nebo ke komukoli, koho znám, nebo k čemukoli, co vlastním, na VŠECHNY věky.
TEĎ JDĚTE v Ježíšově mocném Jménu!!!
Zveřejněno 23. května 2022, v připomínce poselství Ježíše č. 2023 ze dne 21. ledna 2016.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com
Pán mi dal toto konkrétní datum pro tuto modlitbu o několik měsíců dříve. Nevím proč. G.L.

