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A Keresztények hatalma és ereje

Nagyon fontos, hogy higgyünk az Igében és mind abban, amit az Ige tanít számunkra. 
(2.Tim.3:16-17). Fontos megtérni és megtagadni minden bűnt és rossz cselekedetet, amit az ige 
elvár a kereszténytől (Apcs.26:18) (2Kor.6:17).

Engedelmeskedni  kell  az  Igének  és  keresni  Istennek  közelségét  és  erejét  (Luk.11:13, 
24:49, Apcs.1:4-15, 2:38-39, 5:32).

Add át magad Istennek és a Szent Szellem által élj és legyél vezettetve (Róm.8:1-2, 8:10 
13-16, Gal.5:16-26, Kol.3:17).

Tanulj meg imádkozni hit által. (Jakab.1:5-8, Zsid.11:6).
Higgyed,  hogy  a  te  szolgálatod  az,  hogy  mint  élő  személy  Istennek  követe  vagy 

(Apcs.1:8). Tudjad a te helyzetedet az Úr Jézus Krisztusban (Eféz.2:6).
Tanuld  meg  használni  az  Úr  Jézus  Krisztus  nevét  párhuzamban  Istennek  Igéjével 

(Apcs.3:16, 4:12, János.14:12-15, 16:23-26, Kol.3:17, Ján.15:7-16, 13:35). 

Ima és Megvallás a Te Pásztorodért 

Intelek  azért  mindenekelőtt,  hogy  tartassanak  könyörgések,  imádságok,  esedezések,  
hálaadások, minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és  
nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
                  1Tim.2:1-2.

Atyám, Jézus nevében imádkozzuk ezt és kérjük, hogy Istennek Szent Szelleme legyen a 
(pászt. neve)on és a bölcsességnek, megértésnek, tanácsadásnak,  hatalomnak és tudásnak szelleme 
nyugodjon meg rajta.

Kérjük a mi imánkban, hogy a Te Szellemed nyugodjon (pászt. neve) on, hogy tegye őt 
gyorssá  a  megértésben  és  kérjük  munkáld  benne  Uram,  hogy  alkalmas  legyen  a  Te  Igéd 
hirdetésére.

Te  küldjed  (pászt.  neve),  hogy  bekötözze  és  meggyógyítsa  a  megtört  szíveket,  hogy 
szabadságot és gyógyulást hirdessen, a foglyokat szabaddá tegye, hogy megnyissa a vakoknak 
szemeit, és a börtönben levőket kihozza a fogságból. Hogy (pászt.neve) hívják, Istennek papjának 
és amikor az emberek beszélnek ővele lássák meg rajta, hogy a Te felkented, és hogy részesüljön a 
földnek javaiban, nemzetek  javaiban és a Te dicsőséged legyen rajta.

Imádkozzuk és hisszük azt, hogy semmilyen fegyver mit ellene formálnak nem lesz jó 
szerencsés és minden nyelv ami ellene feltámad azokra a te ítéleted szálljon és meglássák, hogy ők 
hibáztak.  Mi  azt  kérjük  imánkban,  hogy  Te  áldjad  meg  gazdagon  (pászt.  neve)  szellemileg, 
fizikailag és anyagilag.

Kérjük  add (pászt.  neve)  ragaszkodjon   erősen  ahhoz  az  úthoz  és  a  tökéletes  igéhez, 
egészséges  igetanításhoz,  teljes  hittel  és szeretettel,  amit  Te mutatsz az Úr Jézus Krisztusban. 
Kérjük (pászt. neve) szeretettel megtartsa és alázattal, bátorsággal szólja a Te Igazságodat, amelyet 
rábíztál a Szent Szellemed által. Együttesen megvalljuk, hogy mellette állunk és imában hordozzuk 
őt, és együttesen mondjuk azt, hogy csak azokat a dolgokat fogjuk mondani őróla, ami jó ővele 
kapcsolatban, és mi nem engedjük meg magunknak, hogy ítéljük őt, hanem résre állunk érette 
imáinkban és áldjuk őt és felemeljük tehozzád az Úr Jézus Krisztus nevében.  AMEN.



Hogy tudod az elmédet kontrolálni

 A harctér az elmédben van. Neked kell védeni és kontrollálni az elmédet és érzelmeidet, 
mert ha nem, akkor az ördög fogja azt megtenni helyetted. Az Ige azt mondja hogy te ellene tudsz 
állni az ördögnek. 

(1) Oltalmazd meg elmédet és viselj gondot reá! (Efézus.6:17).
(2) Oltalmazd és viselj gondot gyermekeid elméjére. (1.Kor.7:14, Ján.17:12,  Ézsai.54:13, 

Eféz.6:11).
(3) Oltalmazd és segítsd az újonnan megszabadultat ebben. (Ef.6:18, Róm.8:26-27).
Tegyed meg ezeket a lépéseket és vegyél hatalmat azáltal, hogy ezt a sorrendet megtartod.
(1)  Neked  hívővé  kell  válni,  mert  a  szabadulás  csak  Isten  gyermekeinek  adatott. 

(Ján.14:12, Márk.16:17).
(2) Törd szét a Sátán kötelékét, bilincsét az elméd azon részén amit te uralsz, és azon 

részén is amit még nem tudsz kontrollálni.  Parancsoljad, hogy Jézus Krisztus nevében lerombolsz 
minden kötelékét a kígyóknak: láncát, bilincsét, kötelét, fémet, pajzsát, haját, stb. legyenek levágva 
és lerontva és félretéve terólad az Úr Jézus Krisztus nevében. Hívjad segítségül a menyei Atyát, 
hogy küldjön angyalokat tüzes kardokkal és tegyék ezt meg mostan.  (Zsidó.1:14, 3.Móz26:13, 
Ézsa.28:22, Jób.38:31).

(3) Minden nap tagadd meg a Sátánt és az ő démonjait és mondd el azokat a harci imákat,  
amelyek a te esetedre vonatkoznak, és minden nap törjél szét minden rossz lelki köteléket és átkot. 
Naponta határold el magadat az elmét átalakító és kontroláló gyógyszerektől pld. Valium, Librium, 
nyugtatók, altatók, stb.

(4)  Legyen  egy  helyes  hozzáállásod  a  szabaduláshoz  és  legyél  kész  minden  időben 
megszabadulni  azoktól,  amit  az  Úr  megmutat,  hogy  nem  jó:  a  kétséget,  nyugtalanságot,  és 
feszültséget, utasítsd vissza a Szent Szellem fegyverzetével. Mit megtalálhatsz a (Luk.8:14)-ben. 

(5)  Csak egyedül  az  Istent  féljed és  ő benne bízzál.  Nevezd meg egyenként  azokat  a 
csoportokat,  amik  problémát  okoznak  számodra  feledékenység,  átok,  eskü,  káosz,  harag, 
féltékenység,  pletyka,  kontrollálás,  rossz  vágyak,  kívánság,  különféle  kötelékek  pld.  cigaretta, 
doppingszerek stb. Márk.16:17, Fil.4:4.8.

(6) Az üdvösség azt jelenti, hogy ki vagy mentve a Sátán uralma alól. Ezt megtalálhatod a 
Róm.10:10,  ami  arról  beszél,  hogy teljesen  szabaddá  tudjuk  tenni  magunkat  azáltal,  hogy a 
szánkkal  megvalljuk  és  szívünkkel  hisszük  Istennek  igazságát  és  beszédét.  Ez  mind  hit  által 
történik, mert a hit hallásból van, mégpedig Isten igéjének a hallása által.  (Róm.10:17, Fil.2:12, 
Efé.6:17).

(7) A hívőben levő reménység és hit által mi Jézus Krisztusban vagyunk, ő pedig az Atya 
jobbján van felül minden fejedelemségen, hatalmasságon és erőn a harmadik mennyben. Ebből a 
pozícióból le tudjuk győzni és megsemmisíteni az ellenséget, vagy mindenféle kételyt és félelmet. 
Ez azért van, mert teljesen ő benne vagyunk. (1.Tess.5:8, Efé.2:6 Kol.2:9-10)

(8) Így már fogod tudod kontrolálni az elmédet, és minden gondolatodat foglyul ejteni, 
hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Erre meg van a hatalmad, képességed, és győzelmed az Úr 
Jézus Krisztus által. (Kor.10:5)



Az elmekontrollálásnak megtagadása

Sátán  adok  neked  és  a  démonjaidnak  egy  értesítést  azáltal,  hogy  én  megtagadom  és 
visszaveszem azokat a területeket, amelyeket jogosan tartasz a te irányításod alatt az én elmémben. 
Az Úr Jézus Krisztus nevében megtagadom mindazokat a kapcsolatokat, amelyeket létesítettem az 
elme kontrollálás területén tudatosan vagy tudatlanul.

Különösen megtagadok mindenfajta elmeirányítást  és gonosz lelki köteléket,  amelyeket 
rám  helyeztek  különböző  személyek  (sorold  fel  azok  neveit,  pld.  szülök,  testvérek,  barátok, 
múltból vagy a jelenből, vallási vezetők, orvosok, pszichológus, stb.).

Szintén megtagadok mindenfajta elmeirányítást, manipulálást, amelyeket gyakoroltam más 
emberek felé tudatosan, vagy tudatlanul (sorold fel azok neveit ismerős, barát, családtagok, stb.).

Szintén  megtagadok  mindenfajta  elmeirányítást,  köteléket,  és  az  ezzel  kapcsolatos 
kapcsolatomat  bármely  organizáció  vagy  csoport  felé.  (okkult,  boszorkányság,  karate,  jóga, 
érzékelésen alapuló meditálás, hamis vallások és gyülekezetek, tanok, elméletek, zenészek vagy 
együttesek, rock zene, stb.). Szabad akarok lenni a felsoroltaktól az Úr Jézus nevében, aki az én 
megváltom és szabadítom, mert az ő feltámadása által győzelmem van az ellenség minden serege 
felett.

Általános megvallás és ima

Úr Jézus Krisztus hiszem azt, hogy Te Isten Fia vagy, a Messiás, aki azért jött el testben, 
hogy az ördög munkáját lerontsa. Meghaltál a kereszten az én bűnömért és feltámadtál a halálból. 
Megvallom Neked minden bűnömet és kívánok megtérni belőle, igénylem a te bűnbocsánatodat az 
1 János.1:9 alapján. Hiszem, hogy véred megtisztít engem minden bűntől. Köszönöm Neked a 
megváltást, hogy megtisztítasz, megigazítasz, és elválasztasz engem magadnak a te véred álltál.

Démonok elleni Igék a Zsoltárokból

Zsolt.5:9,10, Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt egyengesd  
előttem a te útadat. Mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sir  
az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, oh Isten, essenek el saját tanácsaik által,  
taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened.

Zsolt.11:6. Hálókat hullat a gonoszokra, tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészük.
Zsolt.18:14,17,18,39,46, És dörgött  az  Úr a mennyekben és  a Magasságos zengett  és  

jégeső  hullt  és  eleven  szén.  17-18. Lenyúlt  a  magasból  és  felvett  engem,  kivont  engem nagy  
vizekből. Megszabadított  engem  az  én  erős  ellenségemtől,  s  az  én  gyűlölőimtől  a  kik  
hatalmasabbak voltak nálamnál.  39. Összetöröm őket, hogy fel sem kelhetnek, lábaim alá hullnak.  
46. Az idegenek elepedtek és reszketve jönnek elő zárt helyeikből. Zsolt.27:11. Taníts  meg 
engem a te utadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt.

Zsolt.35:1-8. Perelj uram a velem perelőkkel, harcolj a velem harcolókkal. Ragadj  pajzst  
és vértet, és kelj föl segítségemre. Szegezz dárdát, és rekeszd el üldözőim útját, mondd lelkemnek:  
én vagyok segítséged. Szégyen és gyalázat érje azokat, a kik lelkemet keresik: vettessenek hátra és  



piruljanak,  a kik  vesztemet  koholják.  Legyenek olyanok,  mint  a polyva a szél  előtt,  az  Úrnak  
angyala verdesse őket. Legyen útjuk sötét, csuszamlós, s Úrnak angyala kergesse őket. Mert ok  
nélkül vetették elém titkon vont hálójukat,  és ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. Érje őt  
romlás váratlanul, fogja meg hálója a melyet kivetett, essék belé a veszedelembe. 

Zsolt.52:7 Meg is ront az Isten téged teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és  
kiszaggat téged az élők földjéről, Szela.

Zsolt.60:14 Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket.
Zsolt.66:3 Mondjátok Istennek, mily csudálatosak a te műveid, a te hatalmad nagyvolta  

miatt hízelegnek néked ellenségeid. 
Zsot.68:35  Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból. Az Izráelnek Istene ad erőt és  

hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten.
Zsolt.71:2 A te  igazságod szerint  ments  meg és  szabadíts  meg engem,  hajtsd  hozzám 

füledet és tarts meg engem.
Zsolt.71:13 Szégyenüljenek meg és enyésszenek el életemnek ellenségei, borítsa szégyen és  

gyalázat azokat kik vesztemre törnek!
Zsolt.76:13 Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
Zsolt.118:10,12 Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém őket.  

Körülvettek engem mint méhek, eloltattak, mint tövis-tűz, mert az Úr nevében elvesztém őket.
Zsolt.149:8-9 Hogy láncra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe. Hogy  

végrehajtsák rajtuk a megirtott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére. Dicsérjétek az Urat.

Harci Ima

Menyei  Atyám  meghajtom  magamat  előtted,  és  imádlak,  dicsérlek  téged.  Befedezem 
magamat az Úr Jézus Krisztus vérével és az ő oltalma alá helyezem magamat. Az életem minden 
területén teljesen ellent állok az ördög minden munkájának és mindannak, amellyel meg akarja 
csalni és félrevezetni az imaéletemet. Felajánlom magamat teljesen az egyedüli igaz Isten számára. 
Kívánok megszakítani minden kapcsolatot a sötétséggel. Sátán parancsolom neked Jézus Krisztus 
nevében távozz tőlem minden démonjaiddal egyűt. Helyezem az Úr Jézus Krisztus vérét közénk. 
Ellene állok minden kísérletednek, gonoszságnak, és a zavart okozó szellemeknek, amelyek meg 
akarják  akadályozni,  hogy Istenhez  közelebb  kerüljek.  Választom azt,  hogy átformálódjon  az 
elmém teljesen az Úr dicsőségére, és lehúzom Sátán erősségeit az Úr Jézus Krisztus nevében.

A hit megvallása

Úr Jézus Krisztus jövök tehozzád mint szabadítómhoz. Te tudod az összes problémámat 
(nevezd meg) amik megkötnek, gyötörnek, bántanak, zaklatnak engem.

Most  szabaddá  teszem  magamat  minden  sötét  szellemtől,  minden  gonosz  behatástól, 
minden  sátáni  köteléktől,  és  mind  azoktól  a  gonosz  szellemektől,  amik  bennem  vannak. 
Parancsolom ezeknek a szellemeknek, hogy távozzanak azonnal belőlem az Úr Jézus Krisztus 
nevében. Jézus Krisztus vérén keresztül megváltattam az ördög kezéből. Jézus vérén keresztül 
minden bűnöm megbocsáttatott, aki Isten Fia, aki megtisztít engem minden bűntől.

Jézus Krisztus vérén keresztül meg vagyok igazítva és igazzá vagyok téve, olyanná mint 



aki sohasem vétkezet. Jézus Krisztus vére által megvagyok szentelve és Isten részére elvagyok 
választva. A testem a Szent Szellem temploma, mely megváltott, megtisztított, megszentelt, az ő 
vérén keresztül. Testem, lelkem és szellemem az Úr Jézus tulajdona, aki Isten Fia.

Vére megvéd engem minden gonosztól. Mert az Úr Jézus Krisztus vére miatt Sátánnak 
nincs több ereje fölöttem és joga énhozzám, és nincsen több helye énbennem.

Megtagadom őt és az ő démonjait teljes egészében és kijelentem, hogy ő az én ellenségem.
Az Úr Jézus azt mondja a Márk.16:17 Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az  

én nevemben ördögöket űznek,...
Hívő vagyok, az Úrban bízom és használom azt a hatalmat amelyet ő adott nékem a gonosz 

szellemek legyőzésére. Parancsolom ezeknek a démonoknak, hogy távozzanak belőlem most az 
Isten Igéjével megegyezően, Jézus nevében.

Helyezem az Úr Jézus vérét az ajtófélfámra 2.Móz.12:13. Helyezem az Úr vérét körém és 
a tulajdonaim köré,  Józsué.2:18 és hintem az ő vérét  2.Mó.24:8, 29:20,21. 3.Móz.1:5, 4:6,  én 
reám és az én családomra.

Szellemek megkötözése és feloldása

Az Úr Jézus Krisztus nevében megkötözöm az uralkodókat, erős embereket, ajtónállókat, 
és az ezekhez kapcsolódó démonokat, és még az alábbiakat boszorkányság, sátánimádás, ember és 
állat  áldozások,  fekete  mágia,  kontrollálás  boszorkányság  által,  gondolat  kontrollálás,  okkult 
gondolatok, és az okkult erők, amik dolgoznak a föld körül, az U.S.A. ban, az E.N.SZ. ben, (sorold 
ide  ahol  te  laksz  település   város,  megyék,  megye  székhelyek,  ország,  és  fővárosa,  kerületei, 
blokkjai, otthonok, és a gyülekezetek,) és mind azok felett akik részt vesznek ezeken az okkult 
mesterkedéseken,  és  terv kivitelezésen,  gyakorlaton,  Sátán imádáson.  Feloldozom az Úr Jézus 
Krisztus nevében a káosznak, félelemnek, feledékenységnek, veszedelemnek szellemét rajtuk.

És ugyan így feloldozom az üdvösségnek, az örökbefogadásnak és fiúságnak szellemét és a 
szabadulásnak szellemét. (Róma.8:15.)

Kérlek téged Atyám, hogy te helyezzél különös és erős harcos angyalokat minden egyes 
ceremóniák fölé, boszorkánymesterek fölé, hogy semmilyen átkot, vagy démonokat ne tudjanak 
kiküldeni.  Az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  én  most  visszaküldöm  mindazokat  az  átkokat  és 
démonokat a feladónak, melyeket küldtek, vagy akarnak majd küldeni.

Atyám én kérem azt, hogy Te küldjél erős angyalokat hogy oltalmazzák (2.Móz.8:22-23), 
elrejtsék  és  sövénnyel  vegyék  körül  (Jób.1:10,  Hóseás.2:6)  minden  te  gyermekedet  kik  a 
szabadulás szolgálatában vannak és mindazok az emberek és állatok köré amit kiszemeltek, hogy 
feláldozzanak vagy megátkozzanak.

Emberek szabadon bocsátása

Az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  parancsolom  Sátánnak  meg  az  ő  démonjainak  és  az 
átkoknak,  hogy  távozzanak  a  családomról  a  barátaimról,  mert  szabaddá  teszem  magamat. 
Parancsolom tenéked Sátán  és  minden gonosz  szellemek és  átkok,  hogy engedjetek  szabaddá 
engemet,  az  én  családomat,  minden  dolgaimat,  és  mind  azt  amit  elloptatok  tőlünk,  boldog 
házasság, anyagi javak, munka,  munkalehetőségek, és családtagok, rokonok, stb, és az Istennek 



való szolgálatot.
Parancsolom  tenéked,  hogy  nem  rabolhatod  tovább  el  az  Istennek  áldását,  és  nem 

akadályozhatod meg, hogy Isten tökéletes akarata megnyilvánuljon a mi életünkben. Megtiltom 
neked, hogy bármit is ellopjál mitőlünk.

Továbbá megparancsolom, hogy engedd szabaddá a természeti kincseket, javakat, földet, 
állatokat, pénzt, és mind azokat, amiket elloptál tőlem és családomtól, vagy akadályozod, hogy 
akik tartoznak megadják tartozásukat.  Ezáltal  akadályozod,  hogy Isten áldásában részesüljünk. 
Kérlek Uram küld a te angyalaidat, hogy hozzák vissza ezeket számunkra.

Zavar küldés az ellenségre

Az Úr Jézus nevében feloldozom Sátánon és vezérkarán, erősségein, a tervén, utasításain, a 
Midiánítákon, Ammonítákon, Moábítákon, és Edomítákon levő átkokat és azokat a démonokat, 
hogy zavart keletkezzen közöttük és vegyenek erőt rajtuk a  2.Kron.20.  alapján. Legyen rajtuk 
pánik,  tehetetlenség  káosz,  félelem,  katasztrófa,  ellenségeskedés,  meghiúsultság,  és  Istennek 
veszedelme a 2.Móz.23:28. 5.Móz.7:20. alapján. Legyen rajtuk harag, gyűlölet, mérgesség, terror, 
félelem és Istennek ujja a  Luk.11:20. alapján.  Istenek ítélete legyen rajtuk, az Úrnak Igéje és 
angyalai akadályozzák meg, hogy a Sátán terve megvalósuljon és az egyedüli igaz ISTEN akarata 
legyen meg.

Megkötözzük és kivetjük a bennünk levő démonokat, és helyette Isten Szelleme és Igéje 
töltse  be  azokat  a  helyeket.  Különösen  kérjük  azt,  hogy a  bennünk  és  a  gyülekezetben  lévő 
erősember helyett Istennek "Agapé" szeretete legyen jelen. Mát.12:43-45. Luk.11:24-26. Minden 
ajtónálló démon helyett, öröm, békesség és bőség legyen jelen.

Polgárháború Sátán királyságában

Máté.12:22-32. Márk.3:20-30. Luk.11:15-23.
Az Úr Jézus Krisztus nevében parancsoljuk Sátán démonjainak, hogy harcoljanak egymás 

ellen és rontsák le egymást. Különösen mi parancsoljuk azoknak a szellemeknek, akik a házasságot 
akarják késleltetni, megakadályozni, megrontani vagy szétrombolni, hogy támadják meg Akháb és 
Jezabel szellemét.

Parancsoljuk az erő és kontrollálás szellemének, hogy támadják meg a pornográfiának, sex, 
és a nemi erőszak szellemét. Az erőszak szelleme támadja meg az uralkodás, leigázás, behódoltság 
és degenerálódás szellemét.

Parancsoljuk, hogy az anyagiasság és a jólét utáni vágy támadja meg az új világrend, az új  
pénz, és a teljes földi kontrolálást.  A kapitalizmus, ellenesség, lázadás, sztrájk, támadja meg a 
szegénységet, a keresztények elleni gyűlöletet, és az Amerika ellenességet.

A nemzetek közötti háborúskodásnak, veszedelemnek és haragnak szelleme, támadja meg a 
politikai  és  szellemi  vakságnak  démonjait,  a  haragot,  gúnyolódást,  bosszúállást,  politikai 
tudományt  és  befolyást,  az  Illuminátit  (az  úgynevezett  felvilágosultakat)  és  a  Komonizmus 
szellemeit.

Az Antikrisztusnak, 666 és a vallásosság szelleme támadja meg a Római Katolicizmust, 
Szabad  Kőművességet,  betegséget,  gyengeséget,  és  balesetet.  Ezek  pedig  támadják  meg  az 



alkoholizmus, kábítószer, nikotin, rosszul tápláltság, és abortusz démonjait. Ezek pedig rontsák le a 
gondolatkontrolálást, sötétséget, büszkeséget és Leviatánt.

Mennyei Atyám kérjük azt, hogy küldjél reájuk égő ítéletet és veszedelmet mindazokra az 
engedetlen démonokra, akik nem hajtják végre ezeket a parancsokat.

Az Ige és az angyalok munkára küldése

Az Úr Jézus  Krisztus  nevében feloldozom családomra és  magamra Istennek angyalait, 
hogy harcolják harcomat a menyekben, és őrizzenek a sátántól és minden ő seregétől, és mind 
azoktól, akik hisznek és egyetértenek a hazugsággal. Most megkötözök minden hamisságot, ami 
bennem van, és megtiltom, hogy ezek után megnyilvánuljanak bennem, Uram kérlek szolgálj a 
szükségem szerint.

Mindenfajta  félelemre  feloldozok: tökéletes  agapé,  igaz  tiszta  szeretetet,  Istennek 
szeretetét, egymásiránti szeretetet, az  1Ján.4:18. alapján. Erő 2Tim.1:7, Józanság és önkontrol, 
Mikeás.3:8.

Magunk felett  és minden megtévesztő szellem felett: feloldom a tudás,  kijelentés és 
megértést  Ján.8:32,  bölcsesség  Jób.20:3,  igazság 2Móz.28:3,  Eféz.1:17, kitartó  keresést 
Ján.14:17, 1Ján.4:6, szabadság Zsolt.77:6, és a szabadulás szellemét  Zsolt.51:12.

Házasság és családot lerontó szellemek fölé: feloldozom Istennek angyalait, amelyek a 
családokat védelmezik 1Móz.24:40-41; alapján.

Az  elvetettség  felett  feloldozom:a  testvéri  szeretetet,  1Ján.3:14, egymás  elfogadását 
Eféz.1:5-6, Istennek elfogadását Róm.14:18, és Isten gyermekévé vallását Róm.8:15.

Minden Akháb és Jezabel felett: feloldozom Illés szellemét 1.Kir.17-21, Luk.1:17. Jéhu 
2.Kir.9. és az Úr beszédét 2.Kir.9:36. 

Még feloldom magunk  felett  az  alázatot,  akarást,  hitet,  megbocsátást,  Márk.11:22-26. 
Mát.26:41. készenlétet,  Márk.14:38, szolgálatot, becsületet, igazságot, engedelmességet, újítást, 
figyelmességet,  alkotóképességet.  Pél.8:22, teljességet,  tisztaságot,  szentséget,  igazságosságot. 
Zsolt.51:21,  tökéletességet,  Péld.17:27,  Dán.6:3, dicséretet, Ézs.61:3,  köszönetet,  Ján.4:24, 
éneklést,  1.Kor.14:15,  imádatot,  1Kor.4:21, csendességet.  1Pét.3:4,  megtérést, Ézsa.57:15,  a 
Szent Szellemet. Minden gyümölcsét a Galáta.5:22-23, szerint. Még feloldom magunk felett a 
szelídséget, 1.Kor.4:21,  Gal.6:1,  alázatot,  Péld.16:19,  29:23,  Ézsa.57:15,  mértékletességet, 
önkontrolt,  és  a  Szent  Szellem  többi  ajándékai.  1Kor.12:8-10,  bölcsességet,  tudást,  hitet, 
2Kor.4:13,  prófétálást,  gyógyítást,  csodatevésnek  erejét,  Jele.19:10, nyelvek  és  magyarázását, 
nyelvek nemeit, és szellemek megkülönböztetését.

Kérjük  mind  ezek  segítsenek  minket,  hogy hasonlatosak  lehessünk  Jézushoz,  és  hogy 
elősegítsenek minket a mi házasságunkra, családalapításra és szolgálatra. Még feloldozzuk magunk 
és  minden  szeretteink  felett  Istenek  Szellemeit  amelyek:  a  kegyelem,  irgalmasság,  esedezés, 
Zakar.12:10.  élet,  egészség,  gyógyulás,  helyreállás,  jó  közérzet,  és  az  életet  adó  szellemet. 
2.Kor.2:6,  Jelen.11:11,  tanácsadás,  tehetség  az  irányításra,  hatalom,  erő, Luk.1:80,  az  Úrnak 
félelmét,Ézsa.11:2, Istennek hét szellemét,  Jel.1:4, 3:1, 4:5, 5:6, gyorsaságot,  Ján.6:63, sikert, 
győzelmet, nyereséget, anyagi bőséget. (bővítsd ki azzal amit a Sz. Sz. megmutat, és a problémád 
ellentétét pld. gyűlöletnek a szeretet, haragnak a békeség).



A megtört lélek helyreállítása

Az Úr Jézus Krisztus nevében széttörök mindenféle köteléket, ami a tudatom felett van. 
Kiküldöm Istennek angyalait,  hogy gyűjtsék össze az én lelkemnek minden széthullott  részét, 
amely  el  lett  rabolva  boszorkányság  által,  kommunizmus  által,  vagy  szabad  kőművesség, 
katolicizmus, hamis vallás, rockzene, kábítószer, elválás, által stb. (és helyeiket démonok töltötték 
be és kontrolláltak), hogy legyen helyreállítva az Ige alapján. Zsolt.23:3; 7:1-5; 35:15-17; 50:22, 
Job.33:10-33; Ezék.13:17-23.

Mennyei  Atyám most  eltörök és megtagadok mindenféle  gonosz lelki  kapcsolatot,  ami 
nekem a múltban volt (most nevezd meg clubok, kommunista organizációk, paráznaság, közeli 
barát,  férj,  feleség,  eljegyzés,  okkult,  eskü,  és  mindenféle  olyan elkötelezettségek,  amik  Isten 
igéjével ellenkezik). Megtagadom ezeket a gonosz lelki köteleket és lerontom az Úr Jézus Krisztus 
vérével.

Az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  megtagadom,  széttöröm és  szabaddá  teszem magamat 
mindenfajta  démonikus alávetettségtől,  mind a két  oldalról az én családfámban (apai és anyai 
oldalról) nagyszülők, dédnagyszülők, több generációig visszamenőleg, és bármi más embertől akár 
él vagy meghalt, kik irányítottak engemet bármilyen formában, amely nem volt párhuzamban Isten 
Igéjével. Köszönöm Uram tenéked, hogy szabaddá teszel engem.

Most parancsolom a démonoknak, hogy legyenek megkötözve és legyenek kivetve. Kérem 
menyei Atyám, küldjél angyalokat, hogy kibogozzák, kibányásszák, széttörjék, kivágják, levegyék, 
kivegyék mindezeket a démonokat és démonikus gyökereket, tollat, köteléket, csomókat, tekercset, 
kuszaságot, kígyók, fémek, drótok, hajak, és szövedékeket.

Atyám kérem azt, hogy az angyalok gyűjtsék össze az én feldarabolt és megtört lelkemet, 
gondolatomat,  akaratomat,  értelmemet,  érzelmemet  és  állítsák  helyre  énbennem  az  Úr  Jézus 
Krisztus nevében. Kérem, hogy az angyalok menjenek és törjék szét mindazokat az edényeket, 
vágják  szét  mindazokat  a  köteleket,  kötelékeket,  melyet  reám  helyeztek,  vagy  a  lelkemre, 
tudatosan  vagy  tudatlanul.  Azt  kérem,  hogy  az  angyalok  tegyék  szabaddá  az  én  lelkemet 
mindenféle köteléktől.

Kijelentem és egy vagyok azzal Atyám, hogy az Úr Jézus Krisztusnak ereje minden erő 
felett  van  és  hatásos  ennek  elvégzésére,  hogy  egy  egész  és  teljes  lélekkel  dicsérjem  és 
felmagasztaljam az Urat és az Atyát.

A megbocsátásnál használatos Ima

Uram megvallom teneked, hogy nem tudtam szeretni és fenntartással voltam különböző 
emberek felé akik megsértettek, akikben csalódtam, és nem megbocsátással voltam feléjük. Uram 
most  jövök  hozzád  és  téged  hívlak  segítségül,  hogy  meg  tudjak  ezeknek  bocsátani.  Most 
megbocsátok (sorold fel azok neveit, akár élnek vagy már meghaltak) és kérlek téged Uram, hogy 
bocsáss meg nekem is és nekik is és áldd meg őket. Most megbocsátok és elfogadom magamat az 
Úr Jézus Krisztus nevében.



Ima a Sátán megtagadására

Úr Jézus kérem most az én imámban magam és családom számára (nevezd meg őket). 
Felajánlom a mi életünket teljesen a Te számodra (testet, lelket és szellemet). Kérlek, hogy törjél, 
hajlítsál, alakítsál, formálj minket a Te képedre és olyanná-amilyenné akarsz formálni. 

Sátán  jövök  ellened  és  minden  te  sereged  ellen,  most  elvetem  és  megtagadom  a  te 
vermedet,  ijesztésedet,  csapdádat,  amelyet  készítettél,  hogy  minket  félrevigyél  az  Úr  Jézus 
Krisztustól  és  a  szabadulástól.  Megtagadlak,  elutasítalak,  elvetlek és  ellened állok neked és  a 
seregednek az Úr Jézus Krisztusnak nevében. 

Atyám kérlek téged, hogy legyen meg a Te akaratod az életünkben és mind az,  ami a 
legjobb a mi számunkra a te meglátásod szerint. Formálj minket, hogy tökéletes edények lehessünk 
a  számodra,  és  munkádra-melyre  elkészítesz  minket.  Kívánunk  hozni  tiszteletet,  dicsőséget, 
imádatot, és örömöt tenéked ma.

Makacsság, lázadás, hitetlenség

Menyei  Atyám  most  jövök  tehozzád  az  én  családommal.  Mi  lázadók,  engedetlenek, 
makacsok voltunk és még sok más dolgot elkövettünk, amit megtiltottál az Igédben. 

Most megtagadjuk ezeket a dolgokat és kívánjuk lerázni magunkról ezeket a bűnöket, és 
kérünk bocsánatot, szabadulást ezektől és az ezekhez kapcsolódó dolgoktól és démonoktól az Úr 
Jézus Krisztus nevében. 

Atyám, megtagadom a hitetlenséget, kétkedést, hazugságot és félelmet és kérem, bocsásd 
meg ezeket a dolgokat, kötözd meg és vesd ki belőlünk. Még kérlek, hogy ezek helyeire töltsd a Te 
Szent Szellemed, hogy igazság, őröm, békesség, bizalom és hit lakozzon bennünk, hogy teljesen az 
akaratodban lehessünk.

Terület visszaszerzése az ellenségtől

Veszek hatalmat  minden rossz  démon és  szellem felett  az  Úr Jézus  Krisztus  nevében. 
Neked nincsen jogod és alapod, hogy ebben a testben legyél. Az Úr Jézus Krisztus halála 2.000 
évvel ezelőtt a Golgotán elvégezte a munkát és legyőzött benneteket. Ez van megírva és alá van 
írva az Úr Jézus Krisztus vérével.

Mennyben  lakozó  Atyám  azt  kérem  az  Úr  Jézus  Krisztus  által,  küldjél  tüzes  rendőr 
angyalokat, hogy végrehajtsák és kivitelezzék ezt a parancsot az ellenség felett.  Nektek el kell 
hagynotok  Isten  tulajdonát,  mert  ha  nem,  úgy  erőszakkal  ki  lesztek  dobva.  Ez  az  egyedüli 
figyelmeztetés melyet adok számotokra.

Az Úr Jézus Krisztus nevében megtöröm az átkokat a családfám mindkét oldalán Ádám és 
Éváig  visszamenőleg,  melyek  akadályozzák  a  boldog  házasságomat  vagy  a  családom  és 
leszármazottaim életét és a szolgálatomat. Különösen széttöröm a törvénytelenség (fattyú) átkát, 
amely  rajtam  vagy  családomon  lehet  15  generációig  visszamenőleg  mind  a  két  oldalán  a 
családfámnak. Lerontok minden jogos alapot és talajt, amit a démonok kidolgoztak az életünkben. 
Megkötözöm ezeket a démonokat és parancsolom mindezeknek, hogy hagyjanak el engem most, 



(Gal.3:13; Col.2:14-15;) 

Szellemek átruházásának megakadályozása

Az Úr Jézus Krisztus nevében megtiltom és megállítom magam és családom élete felett 
mindenféle  sátáni  és  démonikus  aktivitást.  Mindenféle  bántalmazást,  sérelmet,  hazugságot, 
becsapást,  mindenféle  befolyást,  megnyilvánulást,  átruházást,  tervet,  tanácsot,  kontrolálást, 
kommunikálást, átköltözést, hatalmat és erőt a démonok között, amik bennünk vannak, és azok 
között amik a mennyekben vannak vagy más emberekben.

Az átkok megtörése

Az Úr Jézus Krisztus nevében megdorgálom, széttöröm és szabaddá teszem magamat és 
családomat  valamennyi  gonosz  átkoktól.  Bálványoktól,  bűvölettől,  igézettől,  varázslattól, 
amulettól,  ingerültségtől,  nyugtalanságtól,  boszorkányságtól,  félelemtől,  engedetlenségtől, 
balszerencsétől,  mindenfajta  pszichikai  erőtől,  babonázás  és  elbűvöléstől,  igézettől,  szerelmi 
bájitaltól,  pszichikai  imától,  (pszichikai  =  lelki  vagy  okkult  tol.)  amelyet,  ránk  helyeztek  10 
generációig visszamenőleg családfámnak mind a két oldalán.
Széttöröm és szabaddá teszem magamat ezektől  és az ezekhez kapcsolatos szellemektől,  vagy 
bármilyen személy és személyektől, bármilyen okkult pszichikai erőtől. Kérlek mennyei Atyám, 
hogy küldd vissza a feladónak, (1Móz.12:3,28; 27:29; 5.Móz.30:7; Zsolt.109:17-19;). Azoknak, 
akik szeretnek átkozódni, nekik legyen részük benne. Zsolt.109.

Okkult örökségek és kötelékek

Az Úr Jézus Krisztus nevében most megtagadom, széttöröm, és szabaddá teszem magamat 
és  családomat  bármi  fajta  pszichikai  örökségtől,  démonikus  örökségtől,  köteléktől,  fizikai  és 
szellemi betegségtől, családból örökölt átkoktól, amik rajtunk vannak apai és anyai oldalon 10 
generációig visszamenőleg a bűn következményeként okkult és pszichikai részvétel miatt, saját 
magam  vagy  elődeim  elkövetése  által.  A családom  vagy  feleségem  családja  részéről  is,  tíz 
generációig visszamenőleg.

Okkult dolgok felsorolása

Szerencse,  vagy  kívánás  (vágy,  óhaj),  angolul  "Luck"  a  Lucifer  szóból  ered  és 
származtatják. De tudjuk azt, hogy mindenfajta áldás Istentől jön, és nem kívánság, hanem az ima 
kell, hogy Istenhez irányuljon. Lópatkó, nyúlláb, négylevelű lóhere, születésnapi tortán elfújni a 
gyertyát és kívánni dolgokat, a csirke mellében lévő csontot eltörni és kívánni, "Wishbone".

Marssal art, bioritmus, reflexológia, szemdiagnózis, tenyérjóslás, akupunktúra, Quija tábla, 
kabala  babák,  8  labda.  Dungeons  és  Dragons,  (ezt  a  játékot  használják  a  boszorkányok 



kiképzéséhez. kártyajóslás, csillagjóslás, kávézaccból való jóslás, testen kívüli utazás, szeánszok, 
asztaltáncoltatás,  szellem  által  való  vezetés  vagy  tanácsadás,  jelek  magyarázása,  babonaság, 
számokra  figyelés  pld.13,  varázsszavak,  varázslás,  napok  megkülönböztetése,  ráolvasás,  inga, 
ördögi  gyógymódok,  fekete  mágia,  engedetlenség  Isten  igéjének.  1.Sám.15:23;  Kontrollálás, 
Edgar Cayce, Jean Dixon, E.S.P. Hipnózis, metafizika, spiritizmus,  hamis vallások, horoszkóp, 
madárszóra  figyelés,  szerencsepatkó,  koccintani,  gombot  megfogni  mikor  kéményseprő  jön, 
lekopogni, fekete macska, stb. Kábítószerek,(nyugtatók, érzéstelenítők, amelyek nem gyógyítanak, 
hanem csak takarják a fájdalmat, melyet a démonok csinálnak). Ezek által démonikus köteleket 
lehet  szerezni.  Kender,  L.S.D.  ópium,  morfium,  Joga,  rock  zene,  automatikus  írás,  kézírás 
analizálása, füstölése különböző illatosító szereknek, születéskő, (minden hónapnak más a színe), 
fül kilukasztása, (sok esetben ez adott okot a démonoknak, hogy dolgozzanak az ember életében 
betegség vagy problémák által),  "voodoo" afrikai mágia.  Titkos organizációk, Szabadkőműves, 
maffia, vérszerződés, kristálygömb, Babák, 2.Móz.20:4,5, STB.

Okult dolgok megtagadása

Úr Jézus Krisztus  köszönöm, hogy meghaltál  a bűneimért  a  kereszten,  köszönöm a te 
dicsőséges feltámadásodat és hogy hitben új teremtés vagyok az Úr Jézus Krisztusban és az ő vére 
által.

Drága  Uram  megvallom  Neked,  hogy  a  múltban  tudatlanságból,  butaságból,  vagy 
tudatosan kerestem a természetfeletti erőket és az avval való kapcsolatot, ami nem Tőled van. 
Bocsásd meg engedetlenségemet az Igédnek,  (5.Móz.17:2-5; 18:10-12;) és kérlek segíts nekem 
most  mikor  megtagadom  ezeket.  Uram  tisztíts  meg  a  te  véreddel  a  testemben,  elmémben  - 
gondolatomban, és a szellememben. Sátán most becsukom az ajtót, amelyet a múltban kinyitottam 
neked és démonjaidnak azáltal, hogy az okult dolgokkal kapcsolatban kerültem.

Most megtagadom ezeket a kapcsolatokat ouija tábla, boszorkányság, mágia, (sorold fel, 
amik neked aktuális) és okult játékok.
     Most  megtagadok,  mindenfajta  jövendőmondást,  a  jóslás  minden formáját,  horoszkópot, 
kristály gömböt, a kártyajáték minden formáját, asztrológiát, csillagjóslást.

Megtagadom az újra megtestesülést - reinkarnálódást, hamis gyógyulást, amely alapul a 
metafizikán és spiritizmuson.

Megtagadok  mindenfajta  rockzenét,  acid,  heavy  metál,  hard-kemény  és  Jézus  rock, 
"beleértve a keresztény rockzenét" 

Megtagadok mindenfajta jogát, mindenfajta keleti meditálást, marshal- art-ot, Judo, Kung 
Fu, Karate, Zen és mindenfajta keleti okkultizmust, vallást és bálványimádást.

Megtagadok  mindenfajta  vízjóslást,  vízkutatást,  elmélkedést,  asztaltáncoltatást, 
testlebegtetést, értelmi képességek mérését, (psychometrya), automata kézírást, kézírás analizálást.

Megtagadok  mindenféle  irodalmat,  olvasmányt  és  könyvet,  amit  olvastam  ezekkel  a 
dolgokkal kapcsolatban. Kívánom megsemmisíteni azokat az irodalmakat amik a tulajdonomban 
vannak az Ige alapján (5.Móz.7:26; Apcs.19:19;).

Megtagadom minden  gondolatátvitelt,  testen  kívüli  utazást  és  minden  más  démonikus 
képességet.

Az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  megtagadom  a  pszichikai  örökséget  és  megtöröm  a 
démonikus örökséget a családom felett visszamenőleg hét generációig családom mindkét oldalán.

Megtagadom és elvetek minden pszichikai és okkult kapcsolatot, amelyet tudok, és azt is 



amelyről nem tudok.
Megtagadok mindenfajta okkult elméletet és tudományt, amelyek kétségbe vonják az Úr 

Jézus Krisztus vérének erejét, és az Úr Jézus Krisztus Istenségét.
Uram megvallom, hogy sok esetben a Sátánhoz fordultam segítségért, jól lehet, az ige azt 

mondja, minden segítség egyedül Istentől jön. Megvallom ez bűn volt az életemben (sorold fel 
amit elkövettél) és kérem bocsásd meg nekem az 1Ján.1:9 alapján. Kívánok ezekből a bűnökből 
megtérni. Megtagadom Sátánt és az ö démonjait és ellenségemnek tekintem őket. Az Úr Jézus 
Krisztus nevében most becsukom előttük az ajtót és parancsolom nekik, hogy hagyjanak el engem.

Római Katolicizmus megtagadása (R.K.)

Most megtörök minden átkot és ítéletet, amelyet reám helyeztek ima vagy kitagadás által a 
Római Katolikus (R.K.) egyház részéről tíz generációig visszamenőleg. 

Megtörök  minden  átkot,  amit  reám  helyeztek  vagy  a  családomra  azért,  mert  Jézus 
Krisztushoz fordultunk és kijöttünk a római katolikus egyházból vagy babiloniból. Megtagadok és 
széttörök minden jogi alapot és elvágok minden kapcsolatot, ami rám került azáltal, hogy tagja 
voltam, vagy keresztség által, vagy öröklődés által. Most igénylem a Gal.3:13; Kol.2:14;.

Bármilyen  átok  melyet  reám helyeznek  a  R.K.  Egyház  részéről,  mert  megtagadtam a 
bálványimádást  és  az  okkult  gyakorlatot,  most  széttöröm,  hatástalanítom  és  visszaküldöm  a 
feladónak a Zsolt. 109 alapján.

Most széttörök és hatástalanítok minden fogadalmat, amit tettem, amikor tagja voltam a 
R.K. Egyháznak, és ez okot adott a démonoknak, hogy támadjanak engem és családomat.

Széttörök  minden átkot,  ami  rajtam és  családomon van  azáltal,  hogy részt  vettünk az 
áldozásokon, bűnvalláson, konfirmáláson, keresztelésen, keneten, elsőáldozáson, szent rendelésen. 
Megtörök minden istentelen lelki köteléket a R.K. Egyház felé, barátok, vagy családtagok felé kik 
tagjai a R.K. Egyháznak.

Most konkrétan széttöröm a felsorolt átkokat, amelyek ezek: halál, veszedelem, vakság, 
harag,  nyomorékság, bénaság, szívbetegség,  rák,  gőg, leprásság,  vérbetegségek,  degenerálódás, 
irigység  elmebetegség,  bolondság,  öngyilkosság,  szegénység,  képmutatás,  vallásosság, 
kétszínűség,  skizofrénia,  farizeusság,  gyűlölet,  bálványimádás,  engedetlenség  és  Molok 
3.Móz.18:21. Az Úr Jézus Krisztus által és vérével hatástalanítom ezeket az átkokat magam és 
családom felett, beleértve azokat az átkokat is melyet azokra helyeznek, kik kijönnek a babilóniai 
szisztemből, rendszerből.

Megtörök minden átkot a testem, lelkem, gondolatom és érzelmem felett, kimondottan a 
félelemnek  szellemét,  félelem  a  haláltól,  paptól,  apácáktól,  pápától,  üdvösség  elvesztésének 
félelme, stb.

Megtöröm az "üdvösség jó cselekedet által" való átkot,  megvallom elődeim bűnét,  (ha 
tudod sorold el) amelyek reám és családomra hozták a bujdosás és vándorlás szellemét, (mert a jót 
gonosszal fizették vissza). Széttöröm a vallásosság átkát magam és családom felett, a gyilkosság 
átkát, ami rajtam lehet az által, hogy elődeim az ö általuk eretnekeket ölték. (Kik keresztények 
voltak.)  Megtöröm a boszorkányság átkát is, mely a R.K. Egyház felől jön irányomban és minden 
átkot visszaküldök a feladónak.



A büszkeség megtagadása

"E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog utálat az ő lelkének. A kevély szemek, a hazug  
nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek, Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel  
futó lábak. A hazugságot lehelő gonosz tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között."  
Péld.6:16-19;

Atyám megtagadom és kívánok elfordulni ezektől. Megalázom magamat előtted és mint 
gyermek jövök tehozzád. Megtagadom a hitetlenséget, kétkedést, mint bűnt és kérlek bocsáss meg, 
hogy ezeket tettem.

Szexuális bűnök megtagadása

Mennyei Atyám jövök tehozzád az Úr Jézus Krisztus nevében. ő Istennek Fia, aki azért jött, 
hogy elvegye a világ bűnét, és azokét, akik megtérnek és megvallják bűneiket és elfogadják őt mint 
Úr. Az Úr Jézus Krisztus vére megtisztít engem minden bűntől. Kérem a szabadságot mindezektől 
a gonosz, piszkos, tisztátalan szexuális természettől, amely jött és hatalmába kerített a szemen, fül, 
gondolaton keresztül, vagy azáltal, hogy ezeket tettem.

Különösen  megvallom  a  felsorolt  dolgokat,  hogy  belemélyedtem  az  érzékiségbe  és 
kívánságokba, és hogy kielégítettem ezeket és mind azokat a dolgokat, melyek az Igében meg 
vannak tiltva. Még megvallom a trágárságot, tisztátalan szexuális parázna beszédeket, vicceket, 
ezekkel a témákkal foglalkozó zenéket,  irodalmat, verseket, fényképeket,  pornográfiát.  Minden 
Szodomai cselekedetett, paráznaság, homoszexualitás, elnőiesedés, önkielégítés, orális szex, stb,

A továbbiakban még megvallom minden kapcsolatomat, amely kapcsolódik filozófiához, 
valláshoz, és életstílushoz, amely ezeket a szexuális kapcsolatokat magasztalják és terjesztik, úgy 
gondolatban, mint nyomtatványban, amelyek ellenkeznek a Bibliában lefektetett normákkal. 

Továbbiakban megtagadom a felsorolt dolgokat és életstílusokat, művészetet, irodalmakat, 
ezek gyakorlását és ezekhez való rossz hozzáállást. Uram még kérem, hogy a Szent Szellemed 
mutasson még rá azokra amiket tettem és elfelejtettem. Atyám megvallom és megtagadom minden 
okkult cselekedetet, amelyről tudok, és azt is amiről nem tudok, vagy elődeim tettek. Gyűlölöm 
Sátánt és démonjait és a munkáit.  Mind azokat, amiket te gyűlölsz én is kívánom gyűlölni és 
ellenségemnek tekintem. Zsolt.139:21-24;

A te  Igéd  kijelenti: "  Azokat  pedig  akik  hisznek  ilyen  jelek  követik:  az  én  nevemben  
ördögöket  űznek.  Máté.16:17;   Imé  adok  néktek  hatalmat,....és  semmi  sem  árthat  néktek."  
Luk.10:19; "Azért  jelent  meg az  Istennek  Fia,  hogy az  ördög munkáját  lerontsa.  és,  hogy a  
sötétségből a világosságra és Sátánnak hatalmából az istenhez térjenek..". 1Ján.3:8; Apcs.26:18;

Elfogadom ezeket az ígéreteket és az Úr Jézus Krisztus nevében parancsolom sátánnak és 
minden seregének, hogy jöjjenek ki az én testemből, lelkemből. Most megtagadom a következő 
démonokat, amelyek kapcsolatban vannak a szexuális bűnökkel (sorold fel konkrétan megnevezve, 
amiket elkövettél, és ha tudod azt is, amit elődeid tettek). Még szintén megtagadom az "okkult szex 
fejedelmét" és parancsolom az ő démonjainak, hogy távozzanak el belőlem Jézus nevében, mert ő 
az én megmentőm és szabadítom.

Úr Jézus Krisztus átokká lett érettünk a kereszten  Galáta3:13,  és eltörölte az ellenünk 
szóló  kézírást  Kol.  2:14; És  kijelentem,  hogy  minden  átok  az  életem felett,  amelyek  az  én 
cselekedeteim következménye, vagy elődeim cselekedetének következménye, most lerombolom, 



és Jézus által felszabadítom magamat. Különösen a szexuális bűnökkel és okkult kapcsolatokkal 
érintett területen. Most elfogadom és igénylem a szabadságomat, amelyet az Úr szerzett számomra 
azáltal, hogy kiszabadított az átok alól.

Most  visszaigényelem,  azokat  a  területeket,  melyeket  átengedtem  sátánnak  az  én 
testemben, elmémben, lelkemben, szellememben, és ezeket felajánlom az Úr Jézus Krisztusnak, 
hogy használja  az  ő dicsőségére.  Én felhatalmazlak  Uram és  akarom, hogy Te kontroláljad  a 
szexuális indulataimat, hogy az Igével megegyezően legyen használva. Továbbá neked adom az 
érzelmemet, kívánságomat és kérem te irányítsd, tanácsold és kontroláld a Szent Szellem által 
Róma.12:1,2; Ámen.

Szabadság a mértéktelenségtől

Miután  Jézus  Krisztushoz  jöttünk,  aki  a  mi  megváltónk,  szükségünk  van  arra,  hogy 
figyelmesen leellenőrizzük a baráti körünket. Ha olyat veszünk észre, ami nem egyezik az Igével, 
úgy azt meg kell vallanunk és kell kérni a bocsánatot az  1.Ján.1:9; alapján. Nagyon sokszor a 
barátok többségét fel kell számolni és meg kell tagadni.

Korlátlan kapcsolatokat, beleértve a közeli barátokat, akik az Úr Jézus Krisztuson kívül 
vannak, beleértve a szexuális  és homoszexuális  kapcsolatokat,  közösségvállalást  és más bűnös 
dolgokat. Minden régi barátságok és barátok a test indulatai által alakultak  2.Kor.5:16; testiek 
voltak és Isten ellen irányultak.  Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az  
Isten törvényének nem is engedelmeskedik, mert nem is teheti. Róm.8:7; Emlékezz erre, Azért, ha 
valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. 2.Kor.5:17;

A múlthoz kötődő kapcsolatok és kötelékek lerontásához ez az ima segítséget ad számodra:

Sátán az Úr Jézus Krisztus nevében jövök ellened és a démon fejedelmeidnek, amelyek 
akarnak kontrolálni és befolyásolni engem a régi barátok és barátnők által (nevezd meg őket) és 
most széttöröm és lerontom a te hatalmadat és erődet mellyel befolyásolni akarod az életemet, az 
által, hogy vonni akarsz hozzájuk. Az Úr Jézus Krisztus vérének segítségével kivonom magamat a 
te  hatalmad és  erőd alól,  amelyet  rajtam akarsz  gyakorolni.  Megtagadok  minden kapcsolatot, 
köteléket és kérem az Urat, hogy segítsen abban, hogy a régi barátokhoz Istennek tetsző hozzá 
állásom legyen, és hogy (Agapé) szeretettel szeressem őket. Vágyaimat és érdeklődésemet neked 
adom Uram és kérem, hogy akaratod szerint használjad a dicsőségedre. Ámen.

Emlékezz arra, hogy az igazi "agapé" szeretet azt is magába foglalhatja, hogy távol tartod 
magadat a volt barátoktól és barátnőktől mindaddig, amíg megerősödsz az Úrban. A meg nem tért 
barátok nem értik meg a vágyódásodat az Úrhoz és ettől el akarnak téged téríteni és távolítani az 
által, hogy a régi időket akarják számodra feleleveníteni.

Emlékezz arra, hogy mit mond az Igében az akit te nagyon szeretsz, Annak okáért menjetek  
ki közülük,  és szakadjatok el,  azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz  
fogadlak  titeket.  2.Kor.6:17;   Hogyha  kételyeid  vannak,  beszéld  meg  a  pásztoroddal  vagy 
szüleiddel, vagy más szellemi testvéreddel és kérj tőlük tanácsot.

 Ha  meghívsz  egy  régi  barátot  a  gyülekezetbe,  vagy  több  más  kereszténnyel  való 
együttlétre, és ő nem akar ezen részt venni, ez egy egyenes válasz arra, hogy ne tartsd vele a 
kapcsolatot. Legyél vele barátságos, de határozott, mert az Úrban való növekedésedet akadályozni 
fogja. Ha nem vagy erős a hitedben és az Úrral való kapcsolatodban, akkor sohasem fogsz tudni 



őrajtuk segíteni, és nem fogod tudni őket kimenteni a veszedelemből. Folyamatosan imádkozzál 
értük  és  kérd  az  Atyát,  hogy munkálja  ki  bennük és  nyissa  meg szemeiket,  hogy meglássák 
állapotukat.

Kérheted és igényelheted azt is,  hogy az Isten hozza vissza őket,  amikor erős vagy az 
Úrban és a hitben.  Ne felejtsed el  azt,  hogy ők figyelnek és figyelik: úgy élsz-e,  mint  ahogy 
beszélsz,  mert  az  életed  élő  bizonyság  ő  előttük.  Meg  kell  tagadnod  minden  kapcsolatot  és 
köteléket,  ígéretet,  fogadalmat  melyek  kötnek a  régi  barátokhoz és  a  világhoz.  Ne felejtsd  el 
széttörni az átkokat, kötelékeket és ez az ima segíthet ebben: Mint az előbb megvallottam, hogy a 
régi barátságom és kapcsolatom ezekkel a személyekkel (sorold el neveiket) bűn te előtted Atyám, 
mert bűnös dolgokat tettünk, és olyat, ami ellenkezik az Igéddel. Most széttörök minden átkot, 
amely  ezeknek  következménye  az  életem  felett.  Az  Úr  Jézus  Krisztus  átokká  lett  érettem, 
Gal.3:13; és eltörölte az ellennünk szóló kézírást odaszegezvén a fára  Kol.2:14;. Az Úr Jézus 
Krisztus  nevében  hatalmat  veszek  minden  démon  felett  melyek  beköltöztek  az  elmémbe, 
érzelmembe, akaratomba, testembe és szellemembe a régi baráti kapcsolatok által melyek Krisztus 
nélküliek voltak. Megvallom Istenem ezeket a kapcsolatokat és cselekedeteket és kívánságokat, 
mint bűn. 

Most pedig adom a testemet és érdeklődésemet az Istennek és minden átkokat széttörök az 
Úr  Jézus  Krisztus  nevében Luk.10:19;  Márk.17:17; és  a  Szent  Szellem  erejével  Apcs.1:8; 
parancsolom, hogy mindezek távozzanak az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. 

Fürdessed  az  elmédet  és  érzelmedet  Isten  Igéjében, Beszélgetvén  egymás  között  
zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az  
Úrnak. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek  
és Atyának.  Efézus.5:19-20; 26; Zsolt.34:1; Fil.4:8, Szüntelenül az Atyáról, Fiúról és a Szent 
Szellemről  gondolkodjál  1.Tes.5:17; Imádkozzál  értelemmel  és  szellem  által  Jud.1:20, 
1.Kor.14:4; Különösen tedd ezt akkor, amikor a régi barátok felé érzel vonzalmat vagy vágyódást.

Állj  ellene  az  ördögnek azáltal,  hogy használod ezeket  az  Igéket  mindig  mikor  kísért 
tégedet, Jakab4:7; és lásad meg az Úr hogyan kezelte ezeket a dolgokat a Máté 4 ben. Tanuljál 
meg Igéket kívülről és gondolkozzál rajta, mert ez a legjobb segítség számodra 1.Ján.2:14;.

Okosan osztd be az idődet, és keményen dolgozzál 1.Thes.4:11; A gyülekezet munkáiban 
is vegyél részt, és keress keresztény barátokat, Olyanokat akik erősek az Úrban, akiktől tudsz 
tanulni és tudnak segíteni abban, hogy Krisztusi természet ábrázolódjon ki benned.

Tagadj meg és semmisíts meg minden: rock, melankolikus, és érzelmi zenével kapcsolatos 
dolgaidat, hogy ezek ne emlékeztessenek vissza a múltra és a régi barátokra. Mi emberek nagyon 
érzékenyek vagyunk a zenére és ezért van az, hogy azok visszahozzák a régi emlékeket. Olyan 
zenéket  hallgassál,  amelyek  Istent  dicsőítik  és  magasztalják,  ezáltal  elősegítik  az  Úrban  való 
növekedésedet és megerősítik Istennel való szoros  kapcsolatodat.

Örökbe fogadott gyermek és akik a hamis vallásban voltak

Mint férj és apa neked hatalmad van a család tagjai felett és felelőséggel tartozol feléjük. 
Isten Igéje ezt mondja: Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házad népe. 
Apcs.16:31;

Az Úr Jézus Krisztus nevében dicsérem a mennyei Atyámat, mert ő megbízott és meg 
ajándékozott egy örökbe fogadott gyermekkel (neve) al.  Elfogadom ezt a felelősséget, amelyet 
Isten reám helyezett, mint szülőre és mint papra a (gyermek neve) életében.



Mint Istennek papja a gyermekem életében, és az Úr Jézus Krisztus vérével megváltott 
most  megvallom  és  megtagadok  minden  fajta  bűnt  (gyermek  neve)  amely  rajta  van  az  ő 
családfáján.

Kijelentem sátánnak és az ő seregének, hogy befedezem (gy.neve) őt az Úr Jézus Krisztus 
vérével és a Szent Szellemnek munkájával, mint akinek hatalma van minden hatalom felett, az 
ellenség minden serege felett az által hogy szövetségben vagyok Istennel az Úr Jézus Krisztus 
által, aki ültetett az Atya jobbjára felül minden fejedelemségen, hatalmasságon és erőn a harmadik 
mennyben. Megtagadok mindenféle formáját és igényét sátánnak a gyermek felett.

Lehúzok mindenféle vakságot, amelyet Sátán helyez (gy. neve) szemére, elméjére, hogy 
akadályozza őt az igazság megismerésében, az Istenben való növekedésben, és szolgálatban. Mint 
törvényes  szülő  Isten  szemében,  mint  Istennek papja  a  gyermekem életében hatástalanítok  és 
visszaveszek minden jogot sátántól, amelyet a gyermek elődei szereztek az istentelen cselekedetek 
által. Most igénylem az Úr Jézus Krisztus szabadító munkáját, amellyel kivette Sátán kezéből a 
gyermeket azáltal, hogy a Golgotán meghalt ö érette. Ezért én befedezem a gyermek elődeinek 
cselekedeteit az Úr vérével azért, hogy Sátán ne tudja igényelni azokat a dolgokat a gyermek élete 
ellen.

Mindezeket teszem az Úr Jézus Krisztustól kapott hatalommal és az ő nevében. Elfogadom 
hit által mindazokat az áldásokat, amiket kaptunk az Úr Jézus Krisztus Golgotán elvégzett művén 
keresztül Isten kegyelméből.

Hamis vallásokból való szabaddá tétel

     Az Úr Jézus Krisztus nevében most megtagadom és szabaddá teszem magamat és családomat 
minden hamis vallástól és vallásoktól. Különösen a Római Katolicizmustól és megkötözöm, és 
kivetem az ezekhez kapcsolódó szellemeket az életünkből.

Az okkult és a keleti vallások

Családomban  én,  mint  Istennek  papja  az  Úr  vérén  megváltott,  most  megtagadom  és 
megvallom  azokat  a  bűnöket,  amelyeket  a  gyermekem  (vagy  gyermekeim)  elkövettek  az 
1.János.5:16; alapján. Lehúzom Sátán erősségeit és mindazokat a dolgokat, amellyel megvakította 
gyermekem  szemeit,  elméjét,  értelmét,  hogy  ne  lássa  Istennek  igazságát  és  fénye  ne  tudja 
beragyogni az ő életét. Most széttöröm (sorold fel azokat: okkult, hamis vallás, rockzene, stb.) 
erejét a gyermekem felett és kérlek Atyám, hogy oldozd fel és küldd el az igazságnak szellemét, 
hogy munkálódjon a gyermekemben. Megkötöm az elme kontrollálás démonjait és a pszichikai 
erőket,  amelyek  uralkodnak  a  gyermekemen  és  elméjén.  Kérlek  Atyám,  hogy  küldj  szolgáló 
angyalokat vágókkal, hogy vagdossák le ezeket a köteleket és tollakat róla, és tegyék őt szabaddá. 
Kérlek téged Atyám, küldd el világosságodat, hogy ragyogja be az ő szívét és elméjét, add neki a 
tudást, amely az Istennek ismerete 2.Kor.4:6; szerint.

Az Úr Jézus Krisztus nevében széttörök minden igát és szabaddá teszem (név) a törvény 
átkától. Kérlek Atyám az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy értesd meg (név)-al a te megváltásod, 
amelyet az Úr kifizetett érte a keresztfán. Köszönöm neked mennyei Atyám és imádlak téged a 
segítségért és szabadulásért, amelyet most végzel (név) életében. 



Hatalom gyakorlása az otthon, üzlet és Nemzet felett

Magam, családom és barátaim felett az Úr Jézus Krisztus nevében széttörök minden átkot, 
és  megkötözöm  Sátánt  és  vezéreit,  az  erősembert,  az  ajtónállókat,  és  a  gonosz  szellemeket, 
amelyek  dolgoznak  az  életünk  felett:  a  testünk,  lelkünk,  szellemünk,  otthonunk,  iskolánk, 
gyülekezetünk, munkahelyünk, üzletünk, tulajdonunk és az anyagi dolgaink felett. Nemzetünk és 
vezetői felett (sorold fel a minisztériumokat és minisztereket). Az Úr Jézus Krisztus nevében 
széttörök  minden  átkot,  megkötözöm  és  kivetem  Sátán  szellemeit  a  felsorolt  kategóriákból, 
amelyeket megneveztem. Különösen azokat, amelyek akadályozzák a szellemi növekedésünket, és 
a  testünkben  betegségeket,  erőtlenséget,  gyengeséget,  eldeformálódásokat  okoznak,  és  a  mi 
lelkünkre (elme, akarat, érzelem)-re hatást gyakorolnak.

Ima a vezetőinkért

Uram mi azt kérjük: vezetők, akik uralkodnak és bírók, akik hamisan ítélnek és hibákat 
csinálnak különösen Isten munkája ellen (Zsolt.109:29;). Vezető, aki gyűlöl téged, te kimozdítod 
pozíciójából rossz tanácsra való figyelés által (Zsolt.5:10,11; 19:14;). Mert a vezető, aki őszintén 
keresi  a  te  orcádat  és  megértését  az  Igédnek,  tudást  és  bölcsességet  nyer  és  hosszabbodik 
fennállása (Péld.28:2;). Legyen az, hogy azok a vezetők, akik sötétségben vannak, felismerjék a Te 
szeretetedet (Zsolt.51:15,). Azok  a  vezetők,  akik  vérontásban  és  háborúságban  élnek 
belefáradjanak az állapotukba (1.Kir.5:3-4;). Tegyed, hogy azok a vezetők, akik erkölcstelenek a 
kormányban, felismerjék gonoszságukat és forduljanak el attól és hozzád térjenek (2.Kron.33:12-
13;).  Azok  a  vezetők,  akik  hatalmukkal  visszaélnek  és  felfuvalkodottak  értsék  meg,  hogy 
pozíciójukat ezen a földön Istentől kapták (Dániel.2:19-22;).

Az erős ember megkötözése

Atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében és azzal a hatalommal, amelyet Te adtál nékünk 
(Máté.16:19; 18:18; Luk.10:19;) most megkötözzük az erős embert  Luk.11:20-22; és minden 
gonosz szellemeket, amelyek dolgoznak a felsoroltakon keresztül: Az Illumináti,(most az USA-
BAN,  C.F.R.  Council  on  Foreign  Relation  -  külügyi  kapcsolatok  tanácsa)  13-ak  Tanácsa, 
Rothchild-ok,  a  Rockefeller-ek,  és  Bilderberger-ek,  Trialateral  Megbizottai,  Federal  Reserve 
System, ENSZ, Szocializmus, Kommunizmus, Kremlin,  Peking.       (sorold fel  az országod 
minisztériumait és a kormányt, és egészítsd ki azzal, amit az Úr a szívedre helyez).  Humanizmus, 
Liberalizmus, WICCA egyháza. Minden Sátánt imádó egyház, Római Katolikus Egyház, Vatikán, 
Babilon, Pápa, Fenevad és Hamis próféta, Antikrisztus.  Korházak, Börtönök. Az Új Világrend, A 
New Age Mozgalom (az új világrend vallása minden vallás egyesítése, okkult), boszorkányság, 
csillagászati állatöv (horoszkóp jegyeinek) erői, World Council of Churches WCC (Gyülekezetek 
Világ Tanácsa), Igazi Hívők, Krisztus Teste, Izráel és Jeruzsálem,
     Széjjeltörök mindenfajta átkot, bosszantást, bűvöletet, varázslatot a felsoroltak felett, hivatalok 
fölött és intézmények fölött az Úr Jézus Krisztus nevében.



Az  elnök,  elnökhelyettes,  kormány,  bíróság,  legfelsőbb  bíróság,  hadügyminisztérium, 
állami  hivatalok felett.  Minden megye,  megyeszékhely,  városai  és  tanyái  és  elöljárói  felett.  A 
családok és üzletek és otthonok felett.

Most megkötözzük a felsoroltak felett dolgozó démonokat és erőket, amelyek irányítják, 
kontrollálják  ezeket.  Feloldozzuk  felettük  az  égő  ítéletet,  veszedelmet,  káoszt,  ítéletet, 
ellentmondást, és Istennek harcoló angyalait, hogy rontsák le ezeket.

Még feloldozzuk Istennek szolgáló szellemeit  a mi szeretteink felett,  országuk felett  és 
munkájuk felett, stb. Feloldozzuk az örökbefogadás szellemét, kegyelem, engedelmesség, igazság, 
békesség,  esedezés,  szeretet,  józanság,  imádat,  ima,  szentség,  engedelmesség,  irgalmasság, 
megtérés szabadulás, és Istennek hét szellemét: bölcsesség, tanácsadás, megértés, hatalom, tudás, 
az Úrnak félelme, és az Úrnak Szelleme.

Szülő imája a gyermekeiért

És  most,  atyámfiai,  ajánllak  titeket  az  Istennek  és  az  ő  kegyelmessége  igéjének,  aki  
felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.      Apcs.20:32;

Drága  Atyám,  az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  jövök  tehozzád  és  imádkozom  a 
gyermekemért, amelyet te adtál jutalmul. Zsolt.127:3;

Bizalmamat az Úr Jézus Krisztus vérébe vetettem, ezáltal az én gyermekem tiszta a Te 
számodra. 1.Kor.7:14;

Amint  Jób  imádkozott  a  gyermekeiért,  kérlek,  fogadd  el  az  én  imámat  is  melyet 
gyermekeimért mondok, mert talán vétkeztek és olyat tettek, amely nem kedves te előtted, vagy 
gonoszt gondoltak Te ellened az ő szívükben. Jób.1:5;

Megvallom azt, hogy a mi családunk szolgál téged örömmel és boldogan. Köszönjük a 
bőséget, mellyel ellátsz minket.  5.Móz.28:47; Kérem, bocsásd meg a mi rossz hozzáállásunkat a 
Te Igédhez. Megtörök minden átkot magam fölött, gyermekeim fölött. Megtöröm a tébolyultság, 
5.Móz.28:28; elnyomás  és  leigázás,  29.vers. betegség,  22.vers. hogy  a  gonosz  tartja  fogva, 
41.vers. időelőtti  halál, 62.vers. félelem,  remegő  szív,  fájdalom az  elmében,  nyugtalanság  és 
ábrándozás, 65-67. vers.

Te  betöltötted  a  szövetséget,  amelyet  ígértél  az  Úr  vérének  kiontásával  kapcsolatban 
Zsidó.10:12-24; Köszönjük neked, hogy nem fordulsz el tőlünk, és folyamatosan teszel velünk jót. 
Kívánjuk  azt,  hogy  istennek  félelme  lakozzon  a  szívünkben,  hogy  el  ne  távozzunk  Tőled 
Jer.32:40, és  hogy  örökké  féljünk  téged,  mert  ez  javunkra  és  leszármazottaim  javára 
van.Jer.32:39;
A Te kegyelmed által féllek téged és kívánok adni a gyermekeimnek menedéket, Péld.14:26; hogy 
a te szádnak beszédét hallja Zsolt.78:1, és megosztom gyermekemmel a te csodálatos munkádat és 
erődet Zsolt.78:4; hogy a gyermekem bizalmát beléd vesse és ne feledkezzen el a te munkádról, és 
megtartsa parancsodat 7.vers, hogy ne legyen szilaj és fellázadt, makacs. 8.vers.

Mint  apa  (vagy  szülő)  kívánom  megismertetni  a  Te  igazságodat  velük.  Ézsai.38:19; 
Legyen a Te szellemed rajtunk, és az Igéd ne távozzon el ajkunkról,  Ézs.59:21;. Köszönöm az 
ígéreted,  hogy  kitöltöd  áldásodat  reám  és  leszármazottaimra.  Ézsai.44:3; Mint  ahogy  Te 
megígérted  én  azt  úgy  hiszem,  hogy  gyermekemet  kiszabadítod  a  fogságból.  Kérlek  küldj 
angyalokat, hogy megszabadítsák az ő testét, gondolatát, akaratát, érzelmét az ellenségtől. Legyél 
vele, mint ahogy velem vagy és kérlek, mentsd meg őt. Ézsai.49:25; Zsidó.2:14- 15; 1.Ján.3:8; 

Mint ahogy Dávid parancsolta Salamonnak én is azt imádkozom most és kérem (neve a 



gyermeknek) ismerjen és szolgáljon tégedet teljes szívvel és akarattal. Feloldozom felette a Te 
kegyelmedet és az utánad vágyódó szomjúságot, hogy keressen és megtaláljon téged az egyedüli 
igaz Istent. 1.Kron.28:9; 

A Te akaratod szerint adtad nékünk Jézus Krisztust, még mielőtt a föld megformáltatott 
2Tim.1:9; és elfogadtuk a Te igédet Apcs.20:19; 

Most megkötözök minden gonosz szellemeket, amelyek azt akarják, hogy megszeressük e 
földet. Feloldom magunk felett a Te kegyelmedet, hogy átváltozzunk a mi elménk megújulása által 
Róm.12:2 hogy biztosak legyünk a gondolatunkban afelől, ami a Te igazságod Róm.14:5;, hogy 
ne legyünk bizonytalanok a mi elménkben  2.Tess.2:2;.  Ne legyünk megcsalva Sátán által és ne 
vegye el figyelmünket Isten Igéjének egyszerűségéről, tisztaságáról és az abba vetett bizalomról. 
2.Kor.11:3. Atyám féltékeny vagyok a családomért az isteni féltékenységgel és kívánom őket mint 
szeplőtlen szüzeket megtartani az Úr Jézus Krisztusnak 2.Kor.11:2;. Kérem, hogy kötözd lábukat a 
Te utadhoz az igazságossághoz, hogy ne távozzanak el attól. Ne kívánják a világot, meg annak 
dolgait. Kérek bölcsességet, hogy tudjam irányítani, tanácsolni és megbüntetni az én gyermekemet. 
Azt mondod az Igédben Péld.19:18-ban "Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle; de  
annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod. 20.vers.  Engedj a tanácsnak és vedd be az erkölcsi  
oktatást, hogy bölcs légy végre, sok gondolata van az ember elméjében, de csak az Úrnak tanácsa  
áll meg". A büntetést és nevelést ebből a szemszögből kívánom csinálni, hogy ez az atyák szívét a 
fiakhoz  fordítsa,  és  a  fiak  szívét  az  atyákhoz. Mal.4:6; Ezért  az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében 
mindazokat a szellemeket megkötözöm, amelyek ezt akarják akadályozni.

Feloldom a családom és magam felett a Te kegyelmedet, hogy megteljünk a te ismereteddel 
és tudjuk tenni az akaratodat, hogy szellemi bölcsességre jussunk és megértésre. Segíts nékünk, 
hogy  növekedni  tudjunk  az  isteni  tudományban  és  ismeretben,  hogy  eljuthassunk  az  érett 
férfiúságnak korára, a Krisztusban ékeskedő kornak mértékére. Köszönetet és hálát adunk Tenéked 
az erődért és a szabadulásért, amelyet végzel bennünk, hogy kihoztál a sötétségből a Te dicsőséges 
királyságodba. Kol.1:9-14;

A megváltóm és megmentőm nevében feloldozok minden ítéletet, amely meg van írva Isten 
igéjében Sátánra és az angyalaira, hogyha ők meg akarnak lopni engem vagy családomat, vagy ha 
akadályozni akarják, hogy ne érjem el azt, amit Krisztus akar az életemben, hogy bírjam az ő 
örökségét. Róm.8:16-17; Apcs.20:32, 26:18; Efé.1:11; Kol.1:12, 3:24;.

Egy fiatalember imája

     Mennyei Atyám elfogadom az Úr Jézus Krisztust megmentőmnek. Ő emlékeztetett mindazokra 
a  bűnökre,  amelyeket  elkövettem,  és  amelyekből  szükséges  megtérnem  és  megvallanom  az 
1.János.1:9; alapján.  Megbocsátok  mindazoknak  az  embereknek,  akik  megbántottak,  vagy 
akikben  csalódtam különböző  formában  és  kérlek,  áldd  meg  őket.  Kívánok  engedelmeskedni 
neked  Atyám  mindenben  és  kérlek,  segíts,  hogy  engedelmeskedjek  szüleimnek  és  a 
hatalmasságoknak a Te Igéd szerint  Luk.2:49;. Te parancsolod nekem, hogy engedelmeskedjek 
szüleimnek az Eféz.6:1, Col.3:20; ban. Értem azt, hogy engedelmeskedni ezekben a versekben azt 
jelenti, hogy figyelmesen hallgassam őket, megcselekedjem, amit kérnek. Az Úr Jézus Krisztus 
nevében  megkötözök  minden  gonosz  erőket,  amelyek  azt  akarják  akadályozni,  hogy  ezt 
megtegyem az Ige alapján. Az Úr nevében még megkötöm a büszkeséget, lázadást, makacsságot, 
minden önkívánságot,  (hogy az én akaratom legyen meg) és mindazokat a dolgokat, amelyek el 
akarnak  téríteni  a  Tőled  és  szüleimtől  való  engedelmességtől.  Feloldozom  magam  felett  a 



kegyelem, irgalmasság, bölcsesség, és Isten Igéjének való engedelmességet.
Az Úrnak félelme a bölcsességnek kezdete  Pél.9:10; az emberektől való félelem az tőrt 

vet, de aki az Úrban bízik kimenekedik. Pél.29:25; Megtagadom és elutasítom Sátánt és seregét és 
minden tervét,  amellyel  meg akarja  rövidíteni  életemet,  vagy félelmet  akar  hozni  reám,  vagy 
káoszt, köteléket, gyötrelmet.

Odaszánom magamat Tenéked szent és kedves áldozatul Róm.12:1; Meg akarok változni 
az én elmémnek megújulása által, hogy az akaratodban lehessek Róm.12:2; Az Úr Jézus Krisztus 
nevében megkötözök minden gonosz szellemeket,  amelyek e  világhoz akarnak kötni  és vonni 
Róm.12:2; és szétszakítok minden istentelen lelki köteléket, amely én és más emberek között 
fennáll, vagy dolgokhoz kötnek bármilyen formában. Kérem Uram, hogy angyalaid hozzák vissza 
a  lelkemnek  részeit,  amelyet  az  ellenségnek  sikerült  ellopni  vagy  hatalmába  keríteni, 
boszorkányság, rockzene, kábítószer, vagy bármely más cselekedet által, okkult játékok, lázadás, 
STB. (sorold fel a neked aktuálisat:). Zsolt.7:2; Ezék.13:18,20,22;
     Kérem bocsásd meg, hogy ezekben részt vettem, amelyet Te gyűlölsz. Most az Úr Jézus 
Krisztus nevében becsukok minden ajtót, amelyet kinyitottam tudatosan, vagy tudatlanul sátánnak 
és démonjainak. Visszaveszek minden jogos alapot Sátántól most, hogy ne tudjon engem gyötörni. 
Kérem,  hogy  szellemeddel  újítsd  meg  az  elmémet  Ef.4:28; és  feloldom  magam  felett  a 
hatalomnak,  szeretetnek,  józanságnak,  erőnek,  szellemét  2.Tim.1:7, és  még  feloldom  az  élő 
reménységet 1.Pét.1:3; hogy féljelek téged és gyűlöljem a gonoszt Péld.8:13;. Ha valaki hallgat 
téged, lakozik bátorságosan és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Péld.1:33; Kérem atyám nyisd 
meg a fülemet, hogy meghalljam hangodat és adj nekem bölcs szívet, hogy tudjak különbséget 
tenni a jó és rossz között 1Kir.3:9-12;. 

Köszönöm mennyei Atyám hogy munkálkodsz bennem és formálsz a te kedved szerint 
Fil.2:4; és feloldom magam felett az engedelmességet, hogy amit teszek Tenéked azt zúgolódás és 
versengés  nélkül  tegyem.  Feloldozom a  könyörületes  szívet  magam felett  és  a  jóságosságot, 
alázatosságot, hosszú tűrést,  Kol.3:12; és még feloldozom magamra a munkának lelkületét, mint 
azok, akik felépítették Jeruzsálem falait. Neh.4:6;.

Ima a New Age vallás ellen

Mennyei Atyám az Úr Jézus Krisztus nevében megkötözöm és levetem az erősembert és 
minden erősségét Sátánnak, amely a "new age" vallás felett van. Szintén megkötözök és levetek 
minden fejedelemséget, hatalmasságot és erőt, hatalmat, királyságot,  trónt, uralmat,  elöljárókat, 
hercegeket,  királyokat  és  a  sötétség  uralkodóit,  melyek  irányítják  és  vezetik  ezt  a  gonosz 
mozgalmat.

Az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  és  abból  a  pozícióból,  amelybe  helyezett  a  harmadik 
mennyben, megkötözök és levetek minden kinevezett mestereket és szellemi vezetőket. Menyei 
Atyám kérem az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy utasítsd a Te angyalaidat, hogy jöjjenek légióival 
és  támadják  meg  és  kötözzék  meg  és  vessék  le  az  elmekontrollálás  munkáját,  és  azokat  a 
démonokat  amelyek  megkötik  az  emberek  elméjét.  Jézus  hatalmas  nevében  megdorgálom, 
megkötözöm és levetem minden gonosz szellemet,  amely dolgozik boszorkányságon keresztül, 
varázsláson keresztül, minden ámításon keresztül és halottakért való imán keresztül.

Megdorgálok,  megkötözök  és  levetek  minden  szellemet,  amely  dolgozik  a  keleti 
vallásokon keresztül, és az újra megtestesülés, érzékelésen alapuló meditálás, életnek testen kívüli 
utazásán, marsall art és jógán keresztül az Úr Jézus Krisztus nevében.



Megdorgálom,  megkötözöm és  levetek  minden gonosz  szellemet  az  Úr  Jézus  Krisztus 
nevében, amely dolgozik a felsoroltakon keresztül, Mantra, Tantra, Maithuna Hanta Jóga, Mundra, 
Yantra, Ying és Yang,

Az Úr Jézus Krisztus nevében megdorgálom, megkötözöm és levetek minden "Familiar" 
gonosz  szellemeket  melyek  dolgoznak  a  felsoroltakon  keresztül:  vizualizáláson,  szellemi 
vezetésen,  belső  gyógyuláson,  kinevezett  mestereken,  kristályokon,  testnélküli  gömbön,  delfin 
deva és univerzális intelligencián keresztül.

Az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  megkötözöm,  megdorgálom,  levetem  és  lefokozom  a 
hatalmukból minden "New Age" isteneket amelyek: Maitreya, Vishnu, Imam Mahad (Krisztus), 
Sanat Kumana, Shiua és Kundalini.

Mennyei Atyám az Úr Jézus Krisztus nevében még szintén ellene megyek és megkötözöm 
és levetem a felsorolt szellemeket, amelyek embereket használnak csatornákul. Adept, Alexander, 
Idegen Lélek. Hatalomra került mesterek. Astar parancs, Basher, Mennyei Mag, Kristály Asszony. 
Isteni Tűztartó, Isteni Másolat, Djawal Khul, Dr.Peebles (pibólsz), El Moriya (morija). Eleutheria, 
Varázslás-bübájolás,  Felvilágosult  Mester,  Emmánuel,  Etherion.  Jövendőmondó,  Világméretű 
Álmodozó,  Istennő,  Guru  (tanitótán),  Gyógyító.  Főpap,  Hilarion,  A Szent,  Beavatott,  Jaguár 
Asszony,  Jason,  (Jézus),  János,  Jonás,  Konar,  Kristos,  Kuthumi,  Lanto,  Lázáris,  Világossági 
Munkás,  Lilly  (Lili),  Maat  (met),  Mafu,  Mágikus,  Mester  R,  Mester,  Orvosságos  Asszony, 
Orvosságos Ember-Mágus, Orvosságos Ember. Tanácsadó-Irányitó, Misztikús. Utazó, Idős Kinai, 
Orion,  Pogány Szentély,  Erő  Asszony,  Proféta,  Quan Yin  (jin),  Ra,  Ramtha,  Szent,  Sananda, 
Savant, Seer (sir), Séth, Sámán, Pásztor, Soli, Jós, Szent Germain, Lelki Kisugárzás, Csillag Mag, 
Szivárvány Harcos,  Sunat  Kumara.  A Mihály Entitás,  Látnok,  Boszorkány Mester,  Fehér  Sas, 
Boszorkány Doktor. Boszorkány, Igéző, Zaxsz, Zas,

Mennyei  Atyám  az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  kérem,  hogy  ha  a  Te  akaratoddal 
megegyezik,  küldj  hazug  szellemet  1Kir.22:22,23,;  2Kron.18:21,22; Igékkel  megegyezően 
minden Te ellenségedre, a New Age profétákra, hogy káoszba és ellentmondásba kerüljenek.

Saját részemre pedig azt kérem Menyei Atyám az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy adj 
tudást  és  bölcsességet,  éles  látást  és  figyelmességet,  hogy  meglássam  mit  tegyek,  hogy 
eredményesen harcoljak a New Age ellen a te dicsőségedre.

Bizony jövel Uram Jézus!!!

Hatalomra került mesterei a New Age mozgalomnak

Egy hatalomra került  mester meghatározás alá azok a szellemek tartoznak, akik magas 
fokon  kivannak  képezve,  és  minden  gyakorlaton,  ami  elképzelhető  ezen  a  földön  sikeresen 
keresztül mentek. Ezért nincsen többé szüksége megtestesülésre. A Bölcsességnek Mestere, ami 
kialakult benne az öt érzékelésen (vagy megtapasztaláson) keresztül, ezért beavatott.

Goru jelentés: szellemi tanító, rangja nincsen. De egy Guru Mesternek férfinak kell lenni az 
utolsó megtestesült formában energetikus szempontokból, mert a szellemvilágban nem létezik női 
nem. Női emancipációval kapcsolatban az lett megtudva, hogy a mestereknek egyik hierarchiája 
irányítja.

Az első hulláma ezeknek az ismereteknek a Mesterekkel kapcsolatban Helena Blavatsky 
nevéhez füzödik. Ő volt az egyik megalapítója a Theozophical Society (Teozófiai Társaság, Isis 
Unveild and the Secret Doctrine). Az volt a feladatuk, hogy megalapozzák és készítsék az utat a 



New Age mozgalomnak.
A második hulláma ezeknek a titkos tanításoknak Alice Bailey nevéhez fűződik könyvének 

címe (The Aquarian Conspiracy stb.)  Ő úgy szerepeltette magát, mint titkára Master Djawal Khul-
nak. Már 1948 ban jelezte Krisztus visszajövetelét, és hogy 1975 ben már itt lesz a földön.

Néhány kulcsfontosságú mesterek
Master DK -Djawal Khul, úgy is ismert, mint Tibeti és felelőssége az oktatás Alice Bailyn 

keresztül.
Angol Mester - állomáshelye Angliában van, és az Angol Szász népet irányítja és jövőjét 

tervezi. Támogatja a világra kiterjedő munkás-mozgalmat és irányítja a gazdasági problémákat.
Hilarion  Mester  -  Tárzusi  Saul  "Az  apostol  egy  korábbi  megtestesülése  volt"  Ez 

forszírozza a pszichikai kutatásokat. Az ő tanítványai kezdték a spiritiszta mozgalmat.
Mester Jézus - Krisztusnak volt eszköze az utolsó három évében a keresztségtől kezdve. 

Régebben ő volt Józsué a Nun fia, és Jósua a Zakariás könyvében, mint (Apolloniusa Tyana-nak) 
egy görög Neo Pitagorian filozófus az első századból, és ő általa lett egy mester, és ő a keresztény 
gyülekezetekért felelős.

Mester KH - Kut Humi ö a mester, aki fog jönni a Maitreya Úr után mint a Világ Tanítója 
a New Age korszakában. Neki nagy része volt a Teozófiai Mozgalom megalapításában. Régebbi 
megtestesülésben ő úgy volt közismert, mint Pitagórász és Szent János, a szeretett.

Mester Morya - egyik legjobban ismert mester és egy előbbi megtestesülésben ő volt 
Péter,  és  szorosan  dolgozik  Mester  KH val,  az  ő  feladatuk  volt  a  fajok  közötti  feszültségek 
kidolgozása.

Mester Rákóczi - régebbi megtestesülésben ő volt Komte a Szent German, Roger Bacon 
majd később Francis Bacon Úr, és ő többségben a titkos szertartásokban és ceremóniákban volt 
illetékes. Ő dolgozta ki a terveket, amelyeket a magasabb körökben végrehajtottak, mármint a 
Szabad Kőműves Páholyokban.

Mester P - Mester Rákóczi alatt dolgozik Észak Amerikában és kapcsolatban van a titkos 
elmetudománnyal Új Gondolat és Keresztény Tudomány (Christian Science)
 Mester Serapis – Ő a gerjesztő erő a művészetben és a művészi mozgalmakban a földön, a 
zenei evolúció is az ő területe, meg a festészet és a dráma. A mostani időben az angyali evolúción 
dolgozik, amíg hivatala képessé nem teszi a környezetét arra, hogy nagy kijelentéseket adjon a föld 
számára a zenén és festészeten keresztül.

Akháb és Jezabel elleni ima

Jezabel neve kapcsolódik egy erős ellentmondást nem tűrő női boszorkány szellemhez, 
amely hallgat erre a névre. Az Ó Testamentumban Jezabel királyné egy gonosz lázadó természettel 
rendelkező személy volt, aki igyekezett kontrollálni és manipulálni mindazt ami a környezetében 
volt. Ez a természet kiegészült azáltal, hogy egy hasonlóan gonosz férje volt, aki engedte és elvárta 
ennek  a  természetnek  kibontakozását.  Akháb  természete  pont  az  ellenkezője  volt  Jezabelnek, 
passzív, duzzogó, sertődő. Ezzel a tulajdonságokkal akarta elérni célját. A Jezabel szellem egy más 
név alatt is szerepel és megtalálható az Igében. Mennynek Királynője vagy Babilon lánya, vagy 
Isis. Más nemzeteknél különbféleképpen hívják és istennőként vagy anyaistenként tisztelik. Egy 
erős lázadó Isten ellen, és ez a természet teszi alkalmassá, hogy társa legyen az Antikrisztusnak a 
törvénytelenség területén. Különösen a zsidó nyelvben Jezabel azt jelenti "Bál papja" , nem papnő. 
És ez vezet minket arra a következtetésre, hogy ezzel az erős férfias tulajdonsággal sikerül mind a 



kettő nemet befolyásolnia.

Szabadulási ima 

Mennyei  Atyám  az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  kérjük,  küldj  harcos  angyalokat  a 
segítségünkre, hogy harcolják harcunkat. Köszönjük teneked az Úr Jézus Krisztust, a feltámadását 
és a nevében rejlő hatalmat. Kérjük Szent Szellemed adjon vezetést, hogy a foglyokat szabaddá 
tudjuk tenni. Az Úr Jézus nevében megakadályozzuk a szellemek részére mindenfajta átköltözést 
vagy átadást. Atyám kérjük, hogy angyalaid akadályozzák meg és távoztassanak el mindenfajta 
szellemeket,  amelyek  akarnak  akadályozni  vagy  félrevezetni  a  szabadulásban.  Most  vissza 
szorítjuk az őszes  gonosz erőket  és  kísérleteiket,  amelyek irányunkba jönnek boszorkányokon 
keresztül, vagy bármilyen más formában. Legyen minden erős ember megkötve amely jelen van és 
minden ajtónálló. Minden beszélgetést és információcserét megakadályozunk a sötétség szellemei 
között, és legyenek elszigetelve egymástól. Feloldozzuk felettük a káosznak szellemét a 149.Zsolt 
6-9.vers  alapján.  (ahogy a  Szent  Szellem vezet  téged,  vagy a most  felsorolt  összes  démonok 
legyenek megkötözve a szabadulás folyama alatt). 

Passzivitás, Leviatán, kétkedés, káosz, hitetlenség, elmekontrollálás, megtévesztés, okkult 
elmekontrollálás,(ez gyógyszereken keresztül jön, hogy erősítse a démonokat). 

Most parancsoljuk, hogy minden gonosz szellem, amelyek kilesznek űzve, hogy oda kell 
menniük ahova az Úr Jézus Krisztus akarja, és soha többé nem jöhetnek vissza. És kérjük, hogy a 
megüresedett helyeket a Szent Szellem töltse be.

Jezabel  az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  megtámadunk  téged,  megkötözünk  a  mi 
pozíciónkból, amely a harmadik mennyben van. Mert mi Jézus Krisztusban vagyunk, Ő pedig 
ültetett az Atya Istennek jobbjára, felül minden fejedelemségen, hatalmasságon és erőn. Ebből a 
pozícióból most megkötözzük és hatástalanítjuk Sátánnak és démonjainak seregét. 

Elveszük tőled az összes ismert és nem ismert erőket és lefokozzunk téged. Elvesszük 
rangodat az Úr Jézus Krisztus nevében melyek ezek: a Menynek Királynője, Királyságok Úrnője, 
Királyságoknak Királynője,  az  aki  ül  a  Sok Vizeken a János Jelenésében.  Ashtoreth,  Babilon 
Királynője, Babilon Lánya, az Anyáknak Királynője, Isten Anyja,Ishtar, Astarte, Vénus, Dianna, 
Rosmary, Athalia, Semiamurus, Kaldeusok Leánya, Hekate, Isis, (ájszisz) Cybele, Babilon Titka, 
Artemis, Mária Anya, Nagy Parázna, Háborúk Istennője, Termékenység Istennője, Paráznaságnak 
és Utálatosságnak Anyja és Varázslóknak Úrnője.

Még szintén megkötözzük az Úr Jézus Krisztus nevében az ismert és nem ismert erőket a te 
házastársadban, amelyek ezen nevek alatt működnek: Akháb, Nimrod, Márduk, Tamuz, Baál és 
Babilon  Királya.  Most  elszeparáljuk  Akháb  és  Jezabel  szellemeit  és  megtiltjuk  nekik,  hogy 
egymással kommunikációt folytassanak vagy bármilyen formában akadályozzák a szabadulást.

Úr Jézus Krisztus nevében elvágjuk és letépjük a köteleket:  ijesztést,  kontrollálást és a 
kötelékeket,  amelyeket  a  szellemek  tartottak  a  személyen.  Mennyei  Atyánk,  kérünk  küldjél 
angyalokat, hogy törjék le Jezabelnek és Akhábnak igáit (személy neve)-ról. Jezabel az Úr Jézus 
Krisztus nevében leleplezük a munkádat és a világosságra teszünk téged és lerombolunk minden 
istentelen anya és gyermek közötti kapcsolatot, amely a személy (szabadulni vágyó személy neve) 
és te közötted van. Most elvesszük trónodat, lefokozunk és elvesszük hatalmadat és parancsoljuk, 
hogy  legyél  megalázva.  Lerontjuk  a  varázslásod  fátylát,  varázslásodat,  bű-bájolásod, 
titokzatosságodat  és érjen téged szégyen,  megaláztatás és az Úrnak büntetése legyen rajtad és 
társaidon.



Mert az Úr Jézus Krisztus átokká lett érettünk Gal.3:13; ezért széttörjük Jezabel és Akháb 
minden átkát,  amely lett  (szabaduló neve)-ra  és  családjára  helyezve.  Még lerontjuk az  összes 
ezekhez kapcsolódó átkokat 10 generációig visszamenőleg a családfa mindkét oldalán.

A szabadulásban részesült imája

Széttörök minden gonosz lelki köteléket, amely van a családom felett és kötnek a rokonaim 
felé, vagy közeli barátok felé akik befolyásolnak engemet Jezabel és Akháb szellemével. (emlitsd 
meg azok neveit).

Most megkötözöm a passzivitás szellemét és kérlek Szent Szellem hozd az emlékezetembe 
mind azokat az eseteket, személyeket és segíts emlékezni mindazokra, hogy megtudjam szakítani 
és  szét  tudjam  rombolni  ezeket  a  gonosz  lelki  kötelékeket.  Most  megbocsátok  ezeknek  a 
személyeknek és kérek szabadulást a rejtett érzelmektől az Úr Jézus Krisztus nevében. Mennyei 
Atyám, kérlek küldj angyalokat, hogy leleplezzék és vessék ki mindazokat a gonosz szellemeket, 
amelyek  bejöhettek  azáltal,  hogy  kinyitottam  az  ajtót  számukra  Jezabel  és  Akháb  szellemén 
keresztül az előbb említett személyek által. Most becsukok minden ajtót és kérek helyreállítást a 
23.Zsolt. alapján.

Jezabel  most  ellened  megyünk,  megtámadunk  téged  és  lerontunk  minden  erősséget  a 
kontrollálás területén, amelyet te tartasz fogva. Az Úr Jézus Krisztus nevében feloldozzuk rajtad 
Illés Szellemét a teljes legyőzésedre.

Vallásosság szellemei

Hamis próféta és prófétanő. Hamis pap és papnő. Hamis királynő, "anyaság" a férj felett, 
Isten elnőiesítse. Gyilkosai a Szenteknek (mártirok). A karakter elpusztítása, Pletyka, Rágalmazás, 
Árulkodó  és  besúgó.  Kompromisszum,  hamis  ajándékok,  negatív  kritizálás,  hamis  világosság, 
vallásos  gonoszság,  felnőtté  válás  hiánya.  Szellemi  akadályok,  késlekedés,  éretlenség,  vallásos 
szertartások,  tradíciók,  törvénykezés,  gyötrelem,  meg  nem  bocsájtás.  Inkvizíció,  istentelen 
kíváncsiság, szellemi paralízis, túlzott és kitartó gyászolás, bűntudat a szabadulás megoltása, (ez 
lehet a szabadulást végzőben, vagy szabadulni vágyóban), Baál, Baál profétáinak imádata, ligetek 
prófétái,  Asherah,  szellemi  kötelékek,  kételkedés,  hitetlenség,  (Törd  meg  az  átkát  a  hitetlen 
szülőknek). Hamis  tanítások,  hamis  vallások,  újra  megtestesülés.  Dézsa  Vu,  bálványimádás, 
vádolás,  vallásos  üresség,  hamis  testvéri  szeretet,  hamis  szeretet.  Anya  és  gyermek  imádat, 
gonoszságban  való  bizalom,  jövendő  mondás  és  látás,  Lucifer  imádata.  Termékenységi 
szimbólumok, gonoszság, gonoszságnak szeretete, szellemi paráznaság, rejtett paráznaság, fizikai 
hibák,  fáradtság,  önzés  a  gyülekezetben,  igazság  ellenesség,  nagyböjt,  (40  napos  szomorúság 
Tammuz és Ishatárért)

Okkultizmus szellemei

Mély titkai Sátánnak, rejtett gonoszságok, szellem által való vezetés, boszorkányok vagy 



varázslók  jövendőmondók  által  megidézett  és  használt  szellemek.  "Familiar",  passzivitás, 
reménytelenség, öngyilkosság, rejtett harag, nem vagyok jó semmire, rejtett érzelmek, titokban 
meggazdagodsz, babilóniai varázslás, Káldjai varázslás, nemzetiségek varázslatai pld. cigányok, 
indiánok,  feketék,  stb,  rejtett  bűnök,  szív  kötelékek,  Elrejteni  mások  bűneit,  titkozódások, 
hipnotikus  kontrolálás,  lelki  kötelékek,  okkult  bölcsesség  és  tudás,  csillagjóslás,  horoszkóp, 
számokra való figyelés, gonosz történetek. Sötétség bűnei, jövendőmondás, Python, akaratban való 
kötözöttség, hamis eskük és ígéretek,

Boszorkányság szellemei

LÁZADÁS A FELSOROLTAK IRÁNYÁBA: férfi, férfiasság, apa, apaság, férj, férfi papi 
rend, férj hatalma, férj és az apa döntési hatalma. A józanul gondolkodó ember, férfi hatalma, 
minden hatalom és Isten irányában.

Gyerekek  leigázása,  női  uralkodás  Ézs.3:12,  Jezabeli  tulajdonsággal  rendelkező 
anya/nagymama.  Manipulálás  szex  által,  betegesség,  túlzott  temperamentum,  erőszakosság, 
passzivitás, hazudás, nyafogás/nyöszörgés. Feleség, aki férjét úgy kezeli mintha az anyja lenne, fen 
héjázó anya, férj oktatása a feleség által (emlékezz a szavamra, hát nem megmondtam, stb).

Meg nem szelídített nyelv (kiheréli férjét, lányt értéktelennek tartja, gyerekét távol tartja 
Istentől, versengés, gonosz szellemek, gyermek feláldozása az érzelmi manipulálás oltárán), férfi 
gyűlölet (bánja hogy férfi), férfias szellemek, féltékenység a férfiak irányában.

Androméda-félelem, homoszexualitás, törjél  szét minden lelki köteléket, melyek kötnek 
téged slágerekhez vagy rockzenékhez, rossz sorrend a családban, női uralkodás, boszorkányság és 
varázslat (nevezed meg a különböző gyógyszertári kábítószereket, érzéstelenítőket, altatókat és az 
általánosságban használt kábítószereket egyenként és parancsold nekik, hogy távozzanak).

Szerelmi bájital, bűvölet, amulett, talizmán, varázslás, igézet, babonázás, női egyenjogúság, 
a családi papi tisztség lerontása. 

Szexuális bűnök

Testiség, bujaság, kéjvágyak, paráznaság, szégyen, férfi szellemek a nőben, női szellemek a 
férfiban.  Szexuális  káosz,  férfi  és  női  prostitúció.  Pornográfia,  parázna  gondolatok,  trágárság, 
kielégíthetetlen szexuális vágyak. Kéjenc szellemek, szexuális viccek, csábítás szexualitás által, 
perverzitás, meztelenkedés, szívkötelékek, transz veszt izmus, (férfiak női ruhákat viselnek, vagy 
fordítva).  Fékezhetetlenség,  szemérmetlenség,  szajhaság,  erkölcstelenség,  feslettség,  ledérség, 
kurvaság.

Fékezhetetlen szemek, kihívó járás, csilingelő ékszerek, paráznaság, bujaság, fertelmesség, 
érzékiség, fajtalanság. Kicsapongó, erkölcstelen, léha, züllött, kéjvágyó, szeméremsértő, sikamlós. 
Hűtlenség, házasságtörés, büszke a bűnre, flörtölés, szabad szerelem, (vegyesség, vagy csoport 
szex, kérkedés a szexszel, homoszexualitás, homoszexuális nő férfi szerepét tölti be, vagy a másik 
nemnél fordítva, királynő, tisztátalanság, orális szex, végbél szex, állattal való szexuális közösülés.



Isten nem tisztelése

Elámítás,  vágyódás  a  bűn után,  megcsalás,  becsapás.  Azt  hazudni,  hogy Isten  elfogad 
minket az Úr Jézus Krisztus nélkül is. Hazudni Isten természetéről, hazudni, hogy a cél szentesíti 
az eszközt. Hatalmasság nem tisztelése, meg nem térés, önkontroll hiánya, gyermek nevelésének 
vagy fenyítésének hiánya. Könnyelmű hozzáállás a bűnhöz, a bűn megmagyarázása, bolondságok, 
lázadás, álhatatlanság, az idősebb ember nem tisztelése. Nehéz dolgokkal terhelni az idős embert, 
szent  hazugság,  iszákosság,  falánkság,  nagyétkűség,  zabálás,  dorbézolás,  vakmerőség, 
gondatlanság, felelőtlenség.

Manipulálás terroron keresztül

Rabszolgaság terroron és félelmen keresztül (Jezabel felajánl védelmet az ő általa csinált 
félelemmel szemben), megtorlás, harag, dühroham, akaratosság kitörésen keresztül, lázadás vagy 
zendülés,  forrongás,  hamis  gyermekvédelem,  nyílt  és  titkos  fenyegetések,  férj  megdorgálása, 
gyermek feláldozása szavakban (örülnék ha meg sem születtél  volna,  gyűlöllek téged),  bosszú 
állás,

Büszkeség

Leviatán,  büszke  a  szépségére,  hatalomra,  pozíciójára,  erejére,  tudására.  Büszke  a 
gyülekezetben betöltött  pozícióra, szolgálatra,  talentumára. Isten szerepét játszani  Ézsa.47:8-10 
felemelkedettség,  gőgösség,  erőszakos  büszkeség,  önteltség,  önhittség,  beképzeltség,  arrogáns, 
keménynyakúság, felfuvalkodottság.

Most visszavonjuk és hatástalanítjuk Jezabelnek a tervét és programját,  és leállítjuk az 
előbb megemlített és felsorolt dolgok mögött munkálódó szellemeket, melyek Jezabellel együtt 
dolgoznak. Kiparancsoljuk Jezabelnek minden romlott gyümölcsét az Úr Jézus Krisztus nevében.

Idő  előtti  halál,  öngyilkosság,  családot  tönkretevő,  elválás,  bizonytalanság,  gyilkosság, 
rongálás,  fantázia,  személyiség  széthullása,  szenilisség,  agyvérzés,  meddőség,  kétszínűség, 
kétkedés,  megoszlás,  szívroham,  széttört  házasság,  gyermekhalál,  elmebetegség,  személyiség 
megosztottsága, lázongás, fejfájás, impotencia, skizofrénia, Alzheimer kor.

Szabadulás a hamisságtól

Most  széttörök  minden  lelki  köteléket  Akháb  szelleme  (mint  egy  hamis  apa)  és  én 
közöttem, hogy tudjak az lenni, aminek Isten teremtett, és akarja, hogy legyek. Még széjjeltörök 
minden lelki köteléket Jezabel (mint egy hamis anya) és én közöttem, hogy tudjak az lenni, aminek 
Isten teremtett,  és akarja, hogy legyek. Még széttörök minden lelki köteléket bennem a hamis 
gyermek szellem területén,  amelyet az előbb felsorolt  (Akháb és Jezabel)  szellemek táplálnak. 
Csak olyan személy akarok lenni, amilyennek Isten tervezett, hogy legyek. 

Az Úr Jézus Krisztus nevében parancsolom, hogy nyilvánuljanak meg és távozzanak a 



most felsorolt szellemek: hamis anya, Jezabel, hamis apa, Akháb, hamis személyiség, hamis (a 
szabadulni kívánó személy teljes neve), nevezzél meg minden becenevet,  amelyet a személyre 
használtak, és utasítsd őket ki, mint démonokat. Még egészítsd ki azzal, amiket a Szent Szellem 
eszedbe juttat.

Köszönöm tenéked  Atyám,  hogy helyreállítasz  és  átformálsz,  hogy olyan  személyiség 
legyek  amilyennek  akarsz  látni.  Légy segítségül,  hogy az  Úr  Jézus  Krisztus  ábrázolódjon  ki 
bennem. Ámen.

Szabadulás Akhábtól

Akháb  most  megkötözzük  az  erődet  és  elválasztunk  téged  (személy  neve)-től  a 
pozíciónkból,  amely  a  harmadik  menyben  van.  Kérünk  mennyei  Atyánk,  hogy  az  angyalok 
akadályozzanak  meg  mindenfajta  kommunikációt  melyek  jöhetnek  a  fejedelemségektől, 
hatalmasságoktól,  erőktől,  és  e  világ  sötétségének  uralkodóitól,  és  szellemi  gonoszságoktól, 
amelyek a magasságban vannak, hogy ne kommunikálhassanak a személyben lévő démonokkal. 
Most elválasszuk Akhábot az őt támogató szellemektől az Úr Jézus Krisztus nevében, és megtiltjuk 
nekik, hogy bármilyen formában is akadályozzák ezt a szabadulást.

Az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  elválasztunk,  elvágunk  és  széttörünk  mindenfajta 
kötelékeket,  bilincseket,  kapcsolatokat,  kontrollálást,  amelyeket  a  gonosz  szellemek  okoznak 
ebben a személyben. Kérjük az angyalokat, hogy törjenek szét minden igát és köteléket, amelyet 
Akháb és Jezabel szelleme épített ki ebben a személyben.

Akháb az Úr Jézus nevében megtagadunk téged és munkádat, és most feloldozzuk terád, 
házadra és társaidra az ítéletet.

Most  leleplezünk és  lerontunk minden anya és  gyermek közötti  istentelen  kapcsolatot, 
amelyet a te szellemed alakított ki ebben a személyben és széttörünk minden átkot, melyet Akháb 
és Jezabel helyezett erre a személyre és családjára.

A szabadulásban részesülő személy imája

Menyei Atyám most széttörök minden gonosz lelki köteléket, amely fennáll a családomban 
és családfámban, vagy bármilyen más személy irányába
kiket Akháb és Jezabel hatalmukban tart vagy használ, hogy befolyásoljanak és irányítsanak. Most 
megtöröm ezt az átkot négy generációig visszamenőleg a családfám mindkét oldalán az Ur Jézus 
Krisztus nevében. (Nevezd meg őket) Most megbocsátok nekik, és ha élnek  kérem áldd meg őket 
és állíts helyre az én lelkemet Zsolt.23.

Szintén megkötözöm a passzivitás szellemét, és kérem juttass eszembe minden incidens 
amely  szükséges,  hogy meg  legyen  törve  a  gonosz  lelki  kötelék,  és  megbocsátok  ezeknek  a 
személyeknek, és szabadíts meg a rejtett érzelmektől az Úr Jézus nevében. (Ha valamit az Úr 
megmutat, vagy vissza emlékezel dolgokra nevezd meg, törd meg és bocsáss meg).

Akháb szelleme, te meg vagy kötözve minden területen az életemben és ki kell jönnöd 
most. Jezabel szelleme, te el vagy választva Akhábtól az Úr Jézus nevében és nem akadályozhatod, 
befolyásolhatod vagy gátolhatod a szabadulást. És feloldozom az Igazságnak Szellemét magamra 
az Úr Jézus nevében.



Akháb mi kiraboljuk a te házadban lakó passzivitás szellemeit, amelyek dolgoztak ennek a 
személynek az életében és parancsoljuk, hogy távozz belőle az Úr Jézus nevében.

Akháb passzivitás szellemei

Könnyen  feladni,  vagy  lemondani  a  vezetői  pozícióról  (férfiaknál),  letargikusság, 
gyengeség, szenvedélymentesség, alkalmatlanság, felületesség, megbízhatatlanság, szigor hiánya, 
hanyagság,  passzivitás,  tétlenség,  tunyaság,  tehetetlenség,  mozdulatlanság,  túlzott  elnézőség, 
közömbösség,  közöny,  részvétlenség,  impotencia,  embereknek  kíván  tetszeni,  határozatlanság, 
kiheréltség, lazaság, kábultság, bódultság.

Levertség,  fáradtság,  nyugtalanság,  mély  alvás,  (Catalepsy,  Narkolepsy,)  ábrándozás, 
tehetetlenség,  használhatatlanság,  nőiesség,  tunyaság,  kerülni  a  másikat,  henyélés,  vadság, 
sikertelenség,  simulékonyság,  ingadozó  imbolygó,  stagnálás,  megállás,  halogatás,  huzavona, 
elodázás, tompaság, érzéktelenség, fásultság, érdektelenség, közöny, tespedtség, apátia, 

Akháb  kiraboljuk  a  te  házadból  a  mérgességnek  szellemét,  beleértve  minden  rejtett 
érzelmeket,  amelyek  a  haraghoz  kapcsolódnak,  mérgesség,  rejtett  harag,  agresszió,  rejtett 
agresszió, sérelem, az Úr Jézus Krisztus nevében kivetünk. Rejtett mérgesség, agresszió, rejtett 
agresszió, sérelem, rejtett sérelmek, "Macho man", házsártosság, túlzott érzékenység, komorság, 
mogorvaság,  keserűség,  rejtett  keserűség,  gyűlölet,  öngyűlölet,  nőgyűlölet,  meg nem bocsátás, 
rejtett meg nem bocsátás, neheztelés, szeszélyesség, ingerlékenység, epés természet, félreértések, 
félreértés, megtorlás, elvetettség, rejtett elvetettség, versengés, elválás, gyilkosság.

Manipuláló szellemek, amelyek Akháb kontrollálása alatt dolgoztok, kivetünk benneteket 
az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében:  fáradtság,  feltételhez  kötött  szeretet,  hamis  személyiség, 
színészkedés, becstelenség, mohóság, mérgesség, duzzogás, gyerekesség, kompromisszum, rossz 
temperamentum, hisztéria, udvariatlanság. 

Lázadás szellemei: amelyek Akháb alatt dolgoztok, most kivetünk benneteket az Úr Jézus 
nevében: lázadás, kisgyermek, engedetlenség, rejtett féltékenység, féltékenység, irigység, csalás, 
becsapás, felelőtlenség, önzés, rejtett lázadás, boszorkányság, rejtett irigység, büszkeség, kritizálás, 
"Péter Pan" (W.Disney karakter), 

Akháb, kiraboljuk a te házadból az Úr Jézus nevében: a káosznak szellemeit,  Babilont, 
anyagi  oldalon  való  felelőtlenséget,  elmeproblémákat,  tragikus  hibákat,  fegyelem  hiányát, 
fantáziálást, feledékenységet, egység hiányát, és a nem megfelelő fenyítést, döntésképtelenség.

Akháb, kiraboljuk a te házadból a félelem szellemeit  amelyek: félelem, rejtett  félelem, 
általános  félelem,  hisztérikus  félelem,  pánik,  bénító  félelem,  bizonytalanság,  levertség, 
menekültség, nőktől való félelem, melankólia, gyávaság, félénkség, húzódozó típus. 

Akháb, kiraboljuk a te házadból az összes gyerekességek mögött húzódó szellemeket és 
kivetjük az Úr Jézus nevében: gyerekes akaratok, könnyelműség, amely kivonja magát az apai 
felelősség  alól,  kettős  gondolkodás,  gyerekes  cselekedetek,  férji  kötelesség  be  nem  tartása, 
visszamaradt  fejlődés,  megbízhatatlanság,  döntésképtelenség,  alkalmatlan  a  problémák 
megoldására, elkényeztetett kicsi gyermek. 

Akháb,  kiraboljuk  a  te  házadból  azokat  a  szellemeket,  amelyek  meghúzódnak  az 
Istenfélelem hiánya mögött, és kivetjük őket az Úr Jézus nevében: az atyák büne, kötelékek mint 
pld, alkohol, kábítószerek, cigaretta, stb, munka rabja, nem törődik a szellemi élettel, a szellemi 
dolgokat az asszonyra hagyja, hamis istenek: sport, munka, has. A jót rossznak mondja és a rosszat 
jónak. Bálványimádás, nem akar megtérni, nem féli Istent, nem akar Istennek kedvébe járni.



Akháb, kiraboljuk a te házad szexuális szellemeit és kivetjük őket az Úr Jézus nevében, 
melyek  ezek:  kiheréltség,  impotencia,  piszkos  történetek,  testiség,  túlzott  szexuális  vágyak, 
perverzitás, vágyódás a kéjelgő nők után, vágyódás az anyagi dolgok után, trágár száj és elme, 
szemérmetlenség,  pornográfia,  homoszexualitás,  és  minden  ezekhez  kapcsolódó  szellemek, 
amelyek Akháb alatt dolgoznak, parancsoljuk nekik, hogy távozzanak.

Karakterek összefoglalása

Az  Akháb  és  Jezabel  szellemek  egy  különös  módon  dolgoznak,  amely  könnyen 
felismerhető. Nem valószínű, hogy egy személyben mind benne legyen, de ezek csoportját fel lehet 
ismerni, ami segít a leleplezéshez.

1.Jezabel engedetlen Istennek és reklámozza az Istentelen sorrendet a családban. Akhábnak 
szintén könnyelmű a bűnhöz való viszonyulása, továbbá kifejezi az Isten iránti engedetlenséget és 
a bűn elfogadását.

2.Jezabel a házasság előtti szexuális kapcsolatot gyakorolja és elfogadja, de ha más teszi, 
akkor azt bűnnek nevezi és azt a személyt elítéli. Számára a bűn megengedett és elfogadott abban 
az esetben, ha feltudja használni a család manipulálására és kontrollálására. 

3.Jezabel szereti játszani Isten szerepét, kontrollálni a családot és a gyülekezetet. Akháb azt 
akarja, hogy Jezabel hozza a döntést és ha az nem jó, úgy később okolja azért.

4.Jezabel elveszi a férj hatalmát és azzal magyarázza, hogy az eredmény érdekében teszi 
ezt. Akháb pedig megengedi ezt. Minden Akháb mellett szükség van egy Jezabelre.

5.Jezabel mondja (nem tanácsolja) az ő férjének mit és hogyan kell tennie. Akháb pedig 
elfogadja utasításait és elnézi ezt a kezelést félelemből (az asszony mérgességének félelmétől).

6.Jezabel mások előtt megdorgálja és ellenkezik férjével. Megkérdőjelezi férfiasságát, és 
érzelmileg  kiheréli  és  lealacsonyítja  mások  előtt.  Kiprovokálja  Akhábból  a  mérgességet  és 
ellenállást. 

7.Keresztény feleségek, akik Jezabel szellemmel rendelkeznek hamis engedelmességet és 
hamis kötelességtudást színlelnek. Kikérik a férj véleményét, és ha az nem egyezik a sajátjával, 
úgy nyomást mérnek reá mindaddig, amíg meg nem változtatja. Ha ez nem történik meg, úgy a 
válasz mérgesség és ellenállás.

8.Úgy kezeli a férjet, mint egy gyereket, Akháb pedig örül ennek és kihasználja gyerekes 
dolgainak kielégítésére. (Playboy, alkoholista, és a munkának él.)

9.Az a vágya hogy férjének inkább anyja legyen mintsem férje. Akháb pedig igazán ezt 
akarja, mert így ő tudja játszani "Péter Pan" szerepét vagy a kényeztetett gyerek szerepét.

10.Hálószobai  zsarolás  és  a  szexuális  életnek  adagolása  a  leghatásosabb  eszköz  a 
manipulálás  területén.  Akháb  reagálása  erre  harag  és  ellenszenv,  amely  kifejt  az  ő  életében 
impotenciát, legyőzöttséget és tehetetlenséget. Talán ő erre azzal válaszol, hogy egy parázna életbe 
kezd, mert amit nem tud a feleségétől megkapni, más nőknél keresi. A problémákból az alvás által 
keresi a kibúvást, vagy a TV-hez menekül, vagy sportba, alkoholizmusba, stb, ami az otthonon 
kívül van.

11.Jezabel süket  Akháb problémáinak meghallgatására és ezért  ő sohasem gondol  arra, 
hogy neki is problémái vannak. 

12.Jezabel szereti a férjét erőltetni, hogy változtasson munkát és ezáltal majd pozícióhoz 



juthat, erőlteti férjét, tolja. Ha valami nem a tervek szerint történik akkor Akháb a neheztelést vagy 
elcsüggedést  abban  fejezi  ki,  hogy duzzog,  levert,  elcsüggedt,  elveszítette  étvágyát,  gyerekes 
megnyilvánulásai vannak és akarja, hogy "mamija vagy anyja", a feleség mindent kijavítson.

13.Akhábot házassága nem elégíti ki és nem teszi boldoggá, de Jezabel cselekedeteivel 
nem törődik.  Mind  a  két  személy elhidegül  egymás  irányába.  Akháb  érez  vonzalmat  Jezabel 
irányába  mert  érzékeli  erősségét  és  tudja  hogy  ő  elviseli  a  bántalmakat.  Ez  ad  Akhábnak 
lehetőséget arra hogy elkövessen paráznaságot,  iszákos legyen és felelőtlenül tegyen dolgokat, 
mert magyarázata Jezabel ezt érdemli.

14.Jezabel  kontrollálja  a  családban  a  vendégszeretetet,  mert  ideálja  egy  tökéletes  és 
hibátlan otthon, de nem azért, hogy ezt másokkal megossza, hanem csak mutogatás céljából. Ő 
ismeri férje barátait és szereti őket kellemetlen helyzetbe hozni. A Biblia mutatja, hogy a férfi a 
család feje és ö végzi a meghívást és ő nyilvánítja ki a vendégszeretetet a vendégek felé. Akháb 
reagálása erre az, hogy nem időzik otthon, hanem elmegy barátaihoz, ahol a légkör kellemesebb és 
családiasabb.

15.Jezabel vágya az, hogy férjét kontrollálja, vagy anyáskodjon felette. Ezért ő olyan férjet 
keres  aki  ezt  igényli,  vagy akivel  ezt  megtudja tenni.  Jezabel  folyamatosan kap és  elszenved 
sérelmeket férjétől annak ellenére, hogy igyekszik férje tetszését elnyerni és ő csalódott marad, 
mert  férje  képtelen  adni  és  elfogadni  szeretetet.  Akháb  szelleme  az  emberben  akarna  kapni 
szeretetet,  de  ő  igazából  képtelen  azt  adni  és  elfogadni  szabadon.  A démonoktól  irányított 
helyzetek boldogtalan házassághoz vezetnek, veszekedést okoznak és elváláshoz vezetnek.

16.Jezabelnek  családja  állandó  káosz,  nem  tudnak  kedvébe  járni.  A családnak  tagok 
bűntudatot éreznek, elakarnak szökni tőle. Akhábnak a felállása az, hogy az áldozat szerepét töltse 
be, (Jezabel szintén az áldozat szerepét tölti be, és nem boldog).

17.Jezabel nyelve kiheréli a férfit és úgy beszél róla, hogy nem érdemli meg a nőt, és 
megakadályozza a gyerekek felnövését. Akháb fél Jezabel nyelvétől, de használja őt arra, hogy 
gyerekes elképzeléseit kielégítse. Gyűlöli Jezabelnek okosságát és előrelátását.

18.Képtelen természetesen megnyilvánulni és Jezabel könyörtelen különösen az idősebbek 
felé. Az ő saját előnyeire gondol, képtelen adni és elfogadni Istennek tetsző szeretetet.

19.Jezabel kinyitja magát és családját a gonosz szellemek előtt azáltal, hogy nem engedi az 
isteni rendet érvényesülni otthonában. Ugyanez áll és vonatkozik Akhábra is.

20.Jezabel szellemeit bűn által, vagy öröklés által lehet megszerezni. Ugyanez vonatkozik 
Akháb szellemeire is.
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Hol kaphatsz szabadulást

   Az Istentiszteletek csütörtökön délután 7:00 órakor kezdődnek. Vasárnap délelőtt 10:30 kor és 
délután  6:00  órakor.  Minden  Istentisztelet  után  van  szabadulási  szolgálat.  Ha  szükséged  van 
szabadulásra, akkor vegyél részt a szolgálaton itt nincs privát együttlét.  Megfigyeltük, hogy az 
emberek, kik vonakodva jönnek, gyakran nem részesülnek komolyabb szabadulásban. 
   Ki kell hangsúlyoznom, nincsen anyagi keretünk arra, hogy szállást, közlekedést biztosítsunk 
azoknak, akik segítséget keresnek. Az Istentiszteleten és a szabaduláson való részvétel ingyenes, de 
neked kell gondoskodni saját magadról.
   Ha repülővel jössz Chicagoba (O'Hare vagy Midway airport), a Tri-State busszal gyere egészen 
Sout Hammand-ig. A buszjegy ára $14. A repülőtéri buszmegálló a gyülekezettől 4 miles, és 3 
miles-ra ezektől a moteloktól, szállodáktól.

Inn of Hammond..............219/845-6950

   Nem tudunk elmenni érted a Greyhound Busz Terminálba vagy a Train stationbe.
   Ha kocsival jössz: I-94 Expressway-on, gyere le a Cline Avenue Sout-nál és menjél Soutra, délre 
kb. 1 miles az első jelzőlámpáig, amely a (Highway Avenues)-nál van. Ott fordulj jobbra és menjél 
6  blokkot.  A  gyülekezet  neked  baloldalra  fog  esni  a  Highway  Avenue  és  Cottage  Grove 
kereszteződésben.
   Kérlek emlékezz arra, hogy a munkások mindnyájan önkéntesek, teljes kötelezettséggel: munka, 
család, stb. önkéntesen adnak az idejükből tudásukból mindazoknak kik segítséget keresnek, de 
mikor az idő lejárt, nekik is haza kell menni. Kérlek ne várj tőlük extra időt a istentisztelet után. Az 
emberek az imát érkezési sorrendben kapják. Mikor az emberek felismerik démonjaikat, azonnal 
szeretnének  megszabadulni  tőlük.  Sokszor  több  éveket,  generációkat  vett  igénybe,  hogy  a 
démonok  lakozást  vegyenek.  Sajnos  többször  a  szabadulás  nem  történik  azonnal.  Mindezek 
ellenére sok esetben látunk dramatikus változást, de volt kinél több időre volt szükség.
   Azt  tapasztaltuk,  hogy  csak  olyan  személyek  kapnak  szabadulást,  akik  valóban  akarnak 



szabadulni. Az a szolga ki szereti kötelékét, soha sem lehet szabad. 
   Mikor  hozzánk  jössz,  ne  akarj  irányítani  a  szabadulás  menetében,  mert  azért  jöttél,  hogy 
segítsünk rajtad.  A gyülekezet  93% képzett  munkás,  kik hajlandók elősegíteni  szabadulásodat. 
Fogadd el tanácsaikat, hogy minél hamarabb felszabaduljál.
   Az egyik legjobb előkészület  számodra,  hogy tanulmányozod Pásztor Win Worly könyveit. 
Ezáltal sok időt tudsz spórolni, meggyorsítja szabadulásodat, és felhívja figyelmedet minden fontos 
részletre. Akik megtették a lépéseket és elmondták a megtagadási imát, stb. ami a könyvekben is 
megtalálhatóak  és  ha  böjttel  összekötött  Igetanulmányozás  is  történik,  ami  meggyengíti  az 
ellenséget, akkor a szabadulás sokkal könnyebben elérhető.

Cimünk  
Hegewisch  Baptist Church       
8711 Cottage Grove Ave.     
Highland, Indiana 46322   
Tel: 219/838-9410              
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