
585. Lời Nguyện Trói Buộc chống lại mọi Điều Ác 

 

Được xuất bản bởi Chị Clare, ngày 11 tháng 1 năm 2018 

 

Là một đứa con của Thiên Chúa toàn năng, Elohim, ta kêu gọi các Thiên thần đang mục vụ và các thiên 

thần chiến tranh cầu nguyện với Chúng Tôi và thi hành mọi chỉ thị. Tôi tuyên bố lời này ' Chúng Tôi ' 

bao gồm (các Môn Đệ của Chúa, các Thông Tín Viên, các Chiến Binh Cầu Nguyện v.v...liệt kê như bạn 

muốn)  

 

Ví dụ ...(Gia đình, những người cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa thực sự, với Nhóm, Tổng Thống Trump, 

Phó Tổng Thống và Gia đình, v.v., thiết bị, Kênh, sách vở và tất cả các nguồn cung cấp của chúng tôi 

cho Công Việc của Chúa.)  

 

Lạy Cha, xin hãy mặc cho Chúng Con hoàn toàn trong Máu của Con Cha, Chúa Giêsu và đầy đủ Binh 

Giáp của Ngài. Củng cố Chúng Con trong đức tin, lòng can đảm và dũng cảm để chống lại và chiến 

thắng điều ác chính bên trong, cũng như bên ngoài chúng con. Lạy Cha, xin hãy gửi cho Chúng Con đội 

quân thiên thần và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà chúng ta cần.  

 

Trong Danh Chúa Giêsu, ta nói với mọi con quỷ chống lại Chúng Con: Ta trói buộc khả năng giao tiếp 

của ngươi. Hoàn tác các thiết bị của ngươi, trả lại những gì ngươi đã đánh cắp, sửa chữa những gì 

ngươi đã  làm hỏng và giải thoát Chúng Ta, NGAY BÂY GIỜ. Trong Danh của Chúa Giêsu, giải thoát 

Chúng Ta, NGAY BÂY GIỜ. Trong Danh của Chúa Giêsu, giải thoát Chúng Ta  NGAY BÂY GIỜ. Ta ràng 

buộc tất cả các tác dụng của ngươi, cần thiết để hành động chống lại Chúng Ta, lực lượng, kỹ năng của 

ngươi, tất cả các kết nối của ngươi, sao lưu, trả thù, lãnh đạo và cộng sự. Ta bẻ gẫy mọi nhiệm vụ và 

trả thù chống lại Chúng Ta,  bây giờ, trong Danh của Chúa Giêsu. Ngươi đã kết thúc ở đây. Ta ràng 

buộc phân của ngươi tới ngươi và  gửi ngươi trực tiếp đến chân của Chúa Giêsu Kitô và cấm ngươi 

không bao giờ quay trở lại Chúng Ta.  

 

x3 Trong Danh xưng hùng mạnh của Chúa Giêsu, mọi phần của vương quốc Satan chống lại Chúng Ta 

đã bị hạ xuống, không bao giờ được thay thế! x3  

 

Ta kêu gọi các Thiên thần Chiến tranh đi trước Chúng Ta và phá hủy mọi lời vu khống, dối trá,  lừa dối 

& vũ khí chống lại Chúng Ta và những người được dẫn đến Chúng Ta. Ta làm im lặng, vô hiệu hóa và 

gửi đến chân của Chúa Giêsu tất cả những kẻ đã tạo ra những  kẻ này, những kẻ lãnh đạo của họ, dự 

phòng và lực lượng trả thù, trong Danh Chúa Giêsu, và kêu gọi các Thiên thần Chiến tranh thực thi 

điều này.  

 

x3 Trong Danh hiệu vượt trên mọi Danh hiệu, Chúa Giêsu Kitô, ta hủy bỏ tất cả các nhiệm vụ và quyền 

cho áp bức chống lại Chúng Ta. Ta bẻ gẫy và mãi mãi trói buộc mọi sự dữ: tà khí, tâm linh, thể  chất, 

cảm xúc, tinh thần, kết nối và dự đoán xấu xa. Mọi hành động, suy nghĩ và vũ khí chống lại Chúng Ta. 

Ta vĩnh viễn bẻ gẫy mọi thành trì, liên kết, sự che đậy, lời nguyền,  bùa ếm, ước muốn xấu xa, bùa mê, 



ma thuật, phong ấn,  mưu chước chống lại Chúng Ta hoặc các sứ vụ đã đi ra từ Nhóm mục vụ, trong 

Danh Chúa Giêsu. x3  

 

Thiên thần thánh thiện, xin vui lòng  thi hành điều này. Nó đã được viết, không có vũ khí nào được 

hình thành để chống lại Chúng Ta sẽ thành công. Lạy Chúa tể, hãy giúp Chúng Con chinh phục điều ác 

bằng sự siêng năng và lòng can đảm của Ngài.  

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy gửi các Thiên thần của Ngài đến bảo vệ. Thực hiện một cuộc càn quét hoàn 

chỉnh, và loại bỏ mọi con quỷ chuyên môn và sự dữ khỏi biên giới của chúng con, chặn mọi sự bắn ra, 

giải giới mọi đối tượng bị nguyền rủa, bẫy và bom hẹn giờ; đánh chặn mọi lực lượng được nhắm vào 

Chúng Con.  

 

Lạy Chúa Giêsu, xin làm mạnh thêm và làm cho chúng không thể xuyên qua được đạo binh các thiên 

thần bảo vệ toàn cầu xung quanh Chúng Con, bất cứ nơi nào chúng con đi. Ta phong ấn mọi cổng 

thông tin xấu xa trong không khí, đất, lửa, nước và liên chiều trên tài sản này bằng Máu của Chúa 

Giêsu. Xin hãy gửi các Thiên thần của Ngài để bảo vệ và ngăn chặn kẻ thù của chúng con, các đối 

tượng bị nguyền rủa, các thế lực xấu xa xâm nhập. Cảm ơn Chúa, các Thiên thần thánh thiện và hùng 

mạnh, đã thi hành những lời cầu nguyện này. Và đã đến để giải cứu chúng con rất nhiều lần. Amen! 


