
A Megtört Lélek Helyreállítása 

Az Úr Jézus Krisztus nevében széttörök mindenféle köteléket, ami a tudatom 
felett van. Kiküldöm Istennek angyalait, hogy gyujtsék össze az én 
lelkemnek minden széthullott részét, amely el lett rabolva boszorkányság 
által, kommunizmus által, vagy szabad komuvesség, 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 alávetettségtol, mind a két oldalról az én 
családfámban (apai és anyai oldalról) nagyszülok, dédnagyszülok, több 
generációig visszamenoleg, és bármi más embertol 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 gyujtsék 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 köteléktol. 

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