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Mennyei  Atyám  az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  kérjük,  küldj  harcos  angyalokat  a 
segítségünkre,  hogy  harcolják  harcunkat.  Köszönjük  teneked  az  Úr  Jézus  Krisztust,  a 
feltámadását és a nevében rejlő hatalmat.  Kérjük Szent Szellemed adjon vezetést,  hogy a 
foglyokat szabaddá tudjuk tenni. Az Úr Jézus nevében megakadályozzuk a szellemek részére 
mindenfajta  átköltözést  vagy átadást.  Atyám kérjük,  hogy angyalaid  akadályozzák  meg és 
távoztassanak el mindenfajta szellemeket, amelyek akarnak akadályozni vagy félrevezetni a 
szabadulásban.  Most  vissza  szorítjuk  az  őszes  gonosz  erőket  és  kísérleteiket,  amelyek 
irányunkba jönnek boszorkányokon keresztül, vagy bármilyen más formában. Legyen minden 
erős  ember  megkötve  amely  jelen  van  és  minden  ajtónálló.  Minden  beszélgetést  és 
információcserét  megakadályozunk  a  sötétség  szellemei  között,  és  legyenek  elszigetelve 
egymástól. Feloldozzuk felettük a káosznak szellemét a 149.Zsolt 6-9.vers alapján. (ahogy a 
Szent Szellem vezet téged, vagy a most felsorolt összes démonok legyenek megkötözve a 
szabadulás folyama alatt). 

Passzivitás,  Leviatán,  kétkedés,  káosz,  hitetlenség,  elmekontrollálás,  megtévesztés, 
okkult elmekontrollálás,(ez gyógyszereken keresztül jön, hogy erősítse a démonokat). 

Most parancsoljuk, hogy minden gonosz szellem, amelyek kilesznek űzve, hogy oda kell 
menniük ahova az Úr Jézus Krisztus akarja, és soha többé nem jöhetnek vissza. És kérjük, 
hogy a megüresedett helyeket a Szent Szellem töltse be.

Jezabel  az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  megtámadunk  téged,  megkötözünk  a  mi 
pozíciónkból, amely a harmadik mennyben van. Mert mi Jézus Krisztusban vagyunk, Ő pedig 
ültetett az Atya Istennek jobbjára, felül minden fejedelemségen, hatalmasságon és erőn. Ebből 
a pozícióból most megkötözzük és hatástalanítjuk Sátánnak és démonjainak seregét. 

Elveszük tőled az összes ismert és nem ismert erőket és lefokozzunk téged. Elvesszük 
rangodat  az  Úr  Jézus  Krisztus  nevében  melyek  ezek: a  Menynek  Királynője,  Királyságok 
Úrnője, Királyságoknak Királynője, az aki ül a Sok Vizeken a János Jelenésében. Ashtoreth, 
Babilon Királynője, Babilon Lánya, az Anyáknak Királynője, Isten Anyja,Ishtar, Astarte, Vénus, 
Dianna,  Rosmary,  Athalia,  Semiamurus,  Kaldeusok  Leánya,  Hekate,  Isis,  (ájszisz)  Cybele, 
Babilon  Titka,  Artemis,  Mária  Anya,  Nagy  Parázna,  Háborúk  Istennője,  Termékenység 
Istennője, Paráznaságnak és Utálatosságnak Anyja és Varázslóknak Úrnője.

Még szintén megkötözzük az Úr Jézus Krisztus nevében az ismert és nem ismert erőket 
a te házastársadban, amelyek ezen nevek alatt működnek: Akháb, Nimrod, Márduk, Tamuz, 
Baál és Babilon Királya. Most elszeparáljuk Akháb és Jezabel szellemeit és megtiltjuk nekik, 
hogy  egymással  kommunikációt  folytassanak  vagy  bármilyen  formában  akadályozzák  a 
szabadulást.

Úr Jézus Krisztus nevében elvágjuk és letépjük a köteleket: ijesztést, kontrollálást és a 
kötelékeket,  amelyeket  a  szellemek tartottak  a  személyen.  Mennyei  Atyánk,  kérünk küldjél 
angyalokat, hogy törjék le Jezabelnek és Akhábnak igáit (személy neve)-ról.  Jezabel az Úr 
Jézus  Krisztus  nevében  leleplezük  a  munkádat  és  a  világosságra  teszünk  téged  és 
lerombolunk  minden  istentelen  anya  és  gyermek  közötti  kapcsolatot,  amely  a  személy 
(szabadulni vágyó személy neve) és te közötted van. Most elvesszük trónodat, lefokozunk és 
elvesszük hatalmadat és parancsoljuk, hogy legyél megalázva. Lerontjuk a varázslásod fátylát, 
varázslásodat, bű-bájolásod, titokzatosságodat és érjen téged szégyen, megaláztatás és az 
Úrnak büntetése legyen rajtad és társaidon.

Mert  az Úr Jézus Krisztus átokká lett  érettünk  Gal.3:13; ezért széttörjük Jezabel és 
Akháb minden átkát, amely lett (szabaduló neve)-ra és családjára helyezve. Még lerontjuk az 
összes ezekhez kapcsolódó átkokat 10 generációig visszamenőleg a családfa mindkét oldalán.
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