
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.
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