
585. Wiążąca modlitwa przeciw wszelkiemu złu 

 

Ze Stycznia 2018 

 

Jako dziecko Wszechmocnego Boga, Elohim, Wzywam na Świętą służbę i Walczące Anioły by modliły 

się z nami i narzucały wszelkie zarządzenia. Wygłaszam nazwę "MY" by włączała.... (Wyliczaj jak sobie 

życzysz) 

 

Dla przykładu: Anioły, Rodzinę, Załogę, Prawdziwych mieszkaoców serca, Clare i Ezekiel z załogą, 

Prezydenta Trumpa z Rodziną, nas samych itp.. nasze zwierzęta domowe, wyposażenie, sprzęt i płyty 

CD, książki i wszelkie źródła naszej pracy dla Pana. 

 

Ojcze, proszę ubierz nas w pełni w krew Twojego Syna Jezusa i w Twoją pełną Zbroję. Wzmocnij nas w 

wierze, odwadze i waleczności by stanąd przeciw i przezwyciężyd zło w nas samych zarówno jak i zło 

na zewnątrz. Ojcze, proszę, wyślij nam Anielskie Siły i prowadzenie Ducha Świętego jakiego 

potrzebujemy.  

 

W imię Jezusa mówię do każdego demona przeciwko nam: związuję twoją możliwośd komunikacji. 

Cofnij swoje urządzenia, oddaj co ukradłeś, napraw co zniszczyłeś i uwolnij nas TERAZ. W imię Jezusa 

uwolnij nas TERAZ. Związuję wszystkie twoje zdolności by działad przeciwko nam, twoją siłę, 

umiejętności, wszystkie twoje połączenia, cofam, zemstę, łamię wszelkie umowy i odwety przeciw 

nam w imię Jezusa. Jesteś teraz skooczony. Przywiązuję twoje pozostałości do ciebie i wysyłam cię 

bezpośrednio pod stopy Jezusa Chrystusa i zakazuję powrotu do nas. x3 (modl się tak 3 razy) 

 

W potężnym imieniu Jezusa, każda częśd królestwa szatana przeciw nam niech teraz odejdzie i nigdy 

nie zostanie zastąpiona! (x3) 

 

Wzywam walczących Aniołów by szły przed nami i niszczyły wszelkie oszczerstwo, oszustwo i broo 

przeciw nam i tym którzy są do nas prowadzeni. Uciszam, uniemożliwiam i wysyłam do stóp Jezusa 

wszystkich tych którzy wykreowali takich, ich liderów, zapasy i siły odwetu w imię Jezusa i wzywam 

Anioły Walczące do egzekfowania tego. (x3) 

 

W imię Najwyższe ponad wszelkie imię, Jezusa Chrystusa, anuluję wszelkie umowy i zgody na ucisk 

przeciw NAM, Łamię i na zawsze związuję wszelkie zło. Między-wymiarowe, duchowe, fizyczne, 

emocjonalne, umysłowe siły, połączenie ze złem, projekcję. Każdy czyn, myśl i broo przeciw nam. Na 

stałe łamię wszelką fortecę, połączenie, osłonę, czar, klątwę, złorzeczenie, zaklęcie, słowa magiczne, 

pieczęd, diabelskie podłości przeciw nam, lub ministerstwa, by odeszły od prawdziwych mieszkaoców 

serca i ich pracy w imie Jezusa. (x3) 

 

Święci Aniołowie proszę egzekwujcie to. Jest napisane: "Żadna broo przeciw nam nie przetrwa''. 

Panie, pomóż nam pokonad zło z twoją pracowitością i odwagą. Panie Jezu wyślij swoje Święte Anioły 



by stały na straży. Dokonaj całkowitego wyczyszczenia i usuo każdego demina i zło oraz tego kto je 

praktykuje z naszych granic, zablokuj wszelką projekcję, dysharmonię, każdy przeklęty przedmiot, 

puapkę i czas i bombę zegarową, przechwyd każdą siłę wymierzoną w nas.  

 

Panie Jezu proszę wzmocnij i uczyo niezauważalną globalną anielską ochronę otaczającą nas 

gdziekolwiek pójdziemy. Pieczętuję wszelki zły portal w powietrzu, na ziemi, w ogniu i wodzie na tej 

posiadłości Krwią Jezusa. Proszę wyślij swoje Święte Anioły by stały na straży i powstrzymały naszych 

wrogów zła przed wejściem. Dziękujemy za te modlitwy. I za przyjście nam z pomocą tyle razy.  

 

W imię Jezusa związuję każdego zakłamanego ducha, każdego ducha podziału odwiedzającego ten 

kanał. Wysyłam was pod stopy Jezusa z waszymi kłamstwami i pozostałościami. Wasze umowy na tym 

kanale są skooczone. Wszelkie czary, klątwy, złorzeczenie i uroki wykonane przeciw temu kanałowi i 

ludziom którzy go odwiedzają i pracują tu, przełamuję TERAZ. (3x) 

 

W imie Jezusa Chrystusa przełamuję wszelkie czary śmierci czynione przeciw nam. Będziemy żyd i 

prosperowad by ogłaszad chwalebne prace Naszego Pana. 

 

Panie Jezu proszę wzmocnij, ustabilizuj i błogosław naszym aniołom potężnie w walce. Powiększ ich 

moc, wytrzymałośd i siłę,  wyślij posiłki z uzdrowieniem w ogniu walki. Święci aniołowie, błogosławimy 

was i dziękujemy głęboko za waszą obronę i ochronę. Wymawiam boską i nadprzyrodzoną łaskę z 

Bogiem i człowiekiem nad nami, nad naszymi aniołami i naszą pracą dla Ciebie Panie. Święci 

Aniołowie, proszę ustawcie wszelką obronę dookoła każdej pracy dla Pana i chroocie tych którzy 

prawdziwie Jego szukają.  

 

Ojcze, Jezu, Duchu Święty, z serca oddajemy tobie cześd i chwałę i adorujemy Cię. Dziękujemy że nas 

kochasz i dajesz moc by pokonac zło. Jezu, ufam Tobie. Dzięujemy za wpisanie naszych imion w 

Baranka Księdze Życia. Jezu, ufam Tobie. Uczyo nas świętymi, nawet takimi jak Ty jesteś Święty.  

 

Ojcze Święty, proszę powstrzymaj wzrastającą ciemnośd i daj nam więcej czasu, więcej łaski, więcej 

miłosierdzia by siad i zbierac dusze i mądrośd i samokontrolę by żyd tylko dla Ciebie, w tych ostatnich 

dniach.  

 

To są oficjalne nakazy inspirowane Duchem Świętym, legalny i wiążący dokument w Sądach Nieba. 

Jest napisane "Cokolwiek związane na ziemi będzie związane w niebie". Amen. 


