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Kaikki valtiaan Jumalan, Elohimin lapsena, minä pyydän Pyhiä palveleviaenkeleitä ja 

soturienkeleitä rukoilemaan Meidän kanssamme ja toimeenpanemaan jokaisen toimintaohjeen. 

Minä julistan ”ME”  sanan koskemaan... (Luettele asiat/henkilöt mielesi mukaan.) 

Esimerkiksi... 

Enkelit, perhe, työtoverit, rukoussoturit, sydänasukkaat seurakunta, Clare ja Ezekiel tiiminsä 

kanssa, presidentti Donald Trump ja hänen perheensä ja tukijoukkonsa, meidät itsemme. jne. –

lemmikkimme, tietokoneemme, kanavamme, muistiasemat, CD:t, kirjat ja kaikki tarvittavat 

työkalumme Herran työssä ja kaikki työmme Herran tähden. 

Isä, pyydät, että pukisit MEIDÄT täydellisesti Poikasi, herramme Jeesuksen verellä ja Sinun 

täydellisellä haarniskalla. Vahvista MEITÄ uskossa, rohkeudessa ja urheudessa, jotta pystyisimme 

vastustamaan ja voittamaan pahuuden niin itsessämme kuin itsemme ulkopuolella. Isä, pyydän, 

että lähettäisit MEILLE sen taivaallisen voiman ja Pyhän Hengen opastuksen, jota tarvitsemme. 

Puhun Jeesuksen nimessä jokaista pahaa MEITÄ kohtaan: Minä sidon teidän kykynne 

kommunikoida. Purkakaa välineenne. Palauttakaa se, mitä olette varastaneet. Korjatkaa, mitä 

olette vahingoittaneet – Ja vapauttakaa MEIDÄT, NYT. Jeesuksen nimessä, vapauttakaa MEIDÄT, 

NYT. Jeesuksen nimessä, vapauttakaa MEIDÄT, NYT. Minä sidon kaikki teidän henkiset kykynne, 

joita tarvitsette toimiessanne MEITÄ vastaan, teidän voimanne, taitonne, kaikki yhteytenne, 

reservi- ja kostojoukkonne, johtajanne ja osakkaanne. Minä rikon kaikki toimeksiannot ja 

kostotoimet MEITÄ vastaan, NYT, Jeesuksen nimessä. Te toimenne ovat päättyneet täällä. Minä 

sidon teidän ulosteenne teille itsellenne ja lähetän teidät suoraan Jeesuksen jalkoihin 

tuomittavaksi ja kiellän teitä koskaan palaamasta MEIDÄN luo. 

x3 Mahtavan Jeesuksen nimessä; Jokaikinen osa saatanan valtakunnasta MEITÄ vastaan – 

Hajotkaa palasiksi, älkääkä enää koskaan nousko MEITÄ vastaan! x3 

Minä pyydän soturienkeleitä kulkemaan MEIDÄN edellämme ja tuhoamaan kaikki herjaukset, 

valheet, harhautukset ja aseet MEITÄ vastaan. Mukaanlukien ne, jotka on johdatettu MEITÄ 

vastaan. Jeesuksen nimessä minä vaiennan, teen toimintakyvyttömäksi ja lähetän Jeesuksen 

jalkoihin tuomittavaksi kaikki he, jotka ovat luoneet nämä, heidän johtajansa, reservinsä ja 

kostojoukkonsa. Pyydän soturienkeleitä toimeenpanemaan tämän määräyksen. 

x3 Korkeimman nimessä, Jeesus Kristuksen nimessä minä poistan jokaisen toimeksiannon ja luvan 

ahdistaa MEITÄ. Minä rikon ja ikuisesti sidon jokaisen pahan; moniulotteisen, henkisen, fyysisen, 

psyykkisen, sielullisen, mentaalisen ja pahan yhteyden sekä suunnitelman. Jokaisen teon, 

ajatuksen ja aseen MEITÄ vastaan. Jeesuksen nimessä minä tuhoan lopullisesti jokaisen 

linnakkeen, yhteyden, verhon, kirouksen, pahan toiveen, loitsun, noituuden, taian, sinetin ja 

saatanallisen metkun, joka on asetettu MEITÄ tai niitä seurakuntia vastaan, jotka ovat lähtöisin 

sydänasukkaat seurakunnasta. x3 

Pyhät enkelit, pyydän vahvistamaan tätä. On kirjoitettu, ”Jokainen ase, joka valmistetaan sinun 

varallesi, on oleva tehoton.” Herra, auta MEITÄ voittamaan pahuus Sinun ahkeruudellasi ja 

rohkeudellasi. 



Herra Jeesus, pyydän Sinua lähettämään Sinun Pyhät enkelisi seisomaan vartiossa. Tee täydellinen 

puhdistus ja poista jokainen demoni ja pahuuden harjoittaja Meidän rajoiltamme. Estä kaikki 

pahat suunnitelmat. Tee toimintakyvyttömäksi kaikki kirotut esineet, ansat ja aikapommit. Puutu 

kaikkiin voimiin, jotka on suunnattu MEITÄ vastaan. 

Herra Jeesus, pyydän vahvistamaan ja tekemään läpipääsemättömäksi enkelien muuri MEIDÄN 

ympärillämme. Mihin tahansa menemmekään. Jeesuksen Verellä minä sinetöin jokaisen 

ulottuvuusportin ilmassa, maassa, tulessa, vedessä ja moniulotteisuudessa MEIDÄN 

ympärillämme. Pyydän lähettämään Sinun Pyhät enkelisi seisomaan vartiossa ja pysäyttämään 

vihollisemme, kirotut esineet ja estämään pahuuden voimien sisään pääsyn. Kiitos teille hartaat ja 

mahtavat Pyhät enkelit, että vahvistatte ja toimeenpanette nämä rukoukset. Ja kiitos kun olette 

tulleet pelastamaan niin monesti. 

Jeesuksen nimessä minä sidon jokaisen valheen hengen, jokaisen hajaannuksen hengen, joka käy 

tällä kanavalla. Minä Lähetän teidät Jeesuksen jalkoihin tuomittavaksi teidän valheiden ja 

ulosteidenne kanssa. Teidän toimeksiantone tällä kanavalla ovat päättyneet. Jeesuksen nimessä 

minä tuhoan jokainen kirouksen, loitsun, pahan toiveen ja taian, joka on tehty tätä kanavaa, täällä 

kanavalla työskenteleviä ihmisiä tai tällä kanavalla vierailevia ihmisiä vastaan.  

x3 Jeesuksen nimessä minä tuhoan jokaisen kuoleman kirouksen, joka MEITÄ vastaan on 

muodostettu. ME elämme ja menestymme julistaen Herramme suuremmoisia tekoja. x3 

Herra Jeesus, pyydän vahvistamaan, ylläpitämään ja siunaamaan suuresti enkeleitämme 

taistelussa. Lisää heidän voimaansa, kestävyyttänsä ja lähetä vahvistuksia parannuksen kanssa 

taistelun keskelle. Pyhät enkelit, ME siunaamme ja aidosti kiitämme teitä teidän 

puolustuksestanne ja suojeluksestanne. Herra, minä pyydän Jumalan taivaallista ja yliluonnollista 

suosiota MEILLE, meidän enkeleillemme ja meidän töillemme Herran puolesta. Pyhät enkelit, 

pyydän teitä pystyttämään vahvan puolustuksen jokaisen Herran työmme ympärille. Jotta jokainen 

Häntä aidosti etsivä olisi suojassa. 

Isä, Jeesus, Pyhä Henki: Sydämestämme ME Sinua ylistämme, kunnioitamme ja rakastamme. Kiitos 

kun rakastat MEITÄ ja annat voimaa voittaa pahuus. Jeesus, minä luotan Sinuun. Kiitos kun olet 

kirjoittanut nimemme uhrilampaan elämänkirjaan. Jeesus, minä luotan Sinuun. Kiitos kun lähetät 

Sinun Pyhät enkelisi suojelemaan MEITÄ. Jeesus, minä luotan Sinuun. Tee MEIDÄT Pyhiksi, niin 

kuin Sinä olet Pyhä. 

Pyhä Isä, pyydän Sinua hillitsemään lisääntyvää pahuutta ja antamaan MEILLE lisää aikaa, lisää 

lahjoja ja lisää armoa kylvää ja kerätä sieluja. Ja anna MEILLE viisautta ja itsehillintää elää vain 

Sinulle näinä viimeisinä päivinä. 

Nämä ovat virallisia määräyksiä, jotka on Jumalan Pyhä Henki inspiroinut. Nämä ovat Taivaallisten 

tuomioistuimien virallisia ja sitovia dokumentteja. On kirjoitettu, ” kaikki, minkä te sidotte maan 

päällä, on sidottu taivaassa.” Amen 


