
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.

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.

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;) 
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