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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.

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.
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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 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.

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.

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
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 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). 
AMEN.

by Win Worley
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