
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.

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.

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.

By Win Worley
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