
382. SITOMISRUKOUS 

2.Syyskuuta, 2016.  

Valmistelu…  

Rakas Herra Jeesus, minä tulen Sinun eteesi kuin lapsi, yhä oppien; pyydän, opeta minua näkemään ja 
kuulemaan Sinua selvästi. Pyydän, tutki minun sydämeni ja auta minua katumaan ja kohdentamaan 
nämä rukoukset niin, että ne ovat tehokkaita. Pyydän, paljasta minulle ovet, jotka minä olen 
aukaissut. Jeesus, pyydän, poista ne demoneineen hornaan ja auta minua olemaan tekemättä syntiä 
enää.  

Avoimet ovet voivat olla…  

Tuomitsinko minä tai arvostelinko sydämessäni tai mielessäni, syytinkö väärin, juorusinko tai heitinkö 
herjan? Varastinko, petinkö tai valehtelinko, tuhlasinko muuhun tarkoitukseen varattua rahaa, otinko 
jotakin, mikä kuului toiselle? Mielinkö, ylensöinkö tai himoitsinko tai kuuntelinko jotakin synnillistä? 
Olinko epäkunnioittava puolisoani tai vanhempiani kohtaan? Olinko röyhkeä ja ylpeä, enkö totellut 
Sinua? Anna minulle anteeksi, Herra ja päästä minut pahasta. 

Isä, minä annan anteeksi ja siunaan sydämestäni niitä ihmisiä, jotka ovat valinneet olla meidän 
vihollisiamme ja rukoilen, että Sinun rakkautesi parantaisi ja käännyttäisi heidät. ”Anna heille 
anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” Ohjaa minua niin, että minä en olisi syy toisen ihmisen 
syntiin, vaan siunaus, johdattaen heidät Sinun luoksesi.  

Kaikkivaltiaan Jumalan Elohimin lapsena, minä kutsun Pyhiä Palvelevia ja Soturi Enkeleitä rukoilemaan 
näitä rukouksia minun kanssani ja Mahtavia Soturi Enkeleitä vahvistamaan niitä. Minä julistan sanaan 
’ME’ kuuluvan Enkelimme, aviomieheni & minut, lapsemme, lemmikkimme ja henkilökuntamme, 
Sydänasukkaat ja kaikki työmme Herralle. Korkeimman, Jeesus Kristuksen, Kuninkaan Nimessä, minä 
estän kaikki kostotoimet MEITÄ, MEIDÄN hengellisiä ja fyysisiä lapsiamme & vapaaehtoisiamme 
vastaan. Minä suojaan MEIDÄT kaikki Jeesuksen verellä ja pyydän vahvaa enkelillistä suojelusta ja 
Pyhän Hengen ohjausta MEILLE jokaiselle.   

Pahasta päästäminen…  

Korkeimman, Jeesuksen Nimen käskyvallalla minä käsken jokaisen MEITÄ vastaan työskentelevän 
demonin olevan sidottu. Vapauttakaa MEIDÄT ja menkää Hornaan, älkääkä koskaan palatko. Jokainen 
Energia Vampyyri, minä sidon teidät Jeesuksen Nimessä. Palauttakaa kaikki, mitä olette varastaneet 
meiltä ja menkää Hornaan, koskaan palaamatta, älkääkä lähettäkö korvaajia. MEITÄ vastaan olevat 
pahat voimat: energiapyörteet, esteet, muurit – kukistukaa, Jeesuksen, Kuninkaitten Kuninkaan 
Nimessä. Minä teen kyvyttömiksi ne, jotka ovat luoneet nämä, heidän johtajansa, varallaolijansa ja 
kostojoukot Jeesuksen Nimessä ja kutsun Soturi Enkeleitä lähettämään heidät Kuoppaan, koskaan 
pääsemättä vapaaksi.  

Korkeimman kaikista Nimistä, Jeesuksen Kristuksen Nimen käskyvallalla, minä peruutan kaikki luvat 
sortaa MEITÄ.  

Minä murran ja teen kyvyttömiksi ainiaaksi jokaisen pahan, moniulotteisen, hengellisen, fyysisen, 
tunnetason yhteyden ja henkisen yhteyden MEIHIN, sisältäen kirjoitetut sanat, samankaltaisuudet tai 
esitykset. X 3  



Minä murran ja teen kyvyttömäksi jokaisen toimeksiannon, esityksen, yhteyden, verhon, kirouksen, 
loitsun, pahan toiveen, taian, sinetin, rajoituksen, paholaismaisen kikan ja linnakkeen MEITÄ vastaan, 
Jeesuksen Nimen käskyvallalla. X 3  

On kirjoitettu… ’Mikään MEITÄ vastaan muodostettu ase ei tule menestymään.’ Minä rukoilen, että 
se, mitä Sinä sallit, sen ME tulemme kukistamaan Sinun armollasi. Jeesus, minä luotan Sinuun.  

Suojelus…   

Herra, pyydän, lähetä Sinun Pyhät Enkelisi seisomaan vartiossa ja tekemään täydellinen puhdistus, 
poistaen jokaisen demonin ja pahan harjoittajan tilastamme ja tältä kiinteistöltä. Estä jokainen esitys, 
tee kyvyttömäksi jokainen kirottu esine, pahan laite ja puutu kaikkiin MEIHIN tähdättyihin voimiin, 
linnoittaen ja tehden läpipääsemättömäksi enkelillisen suojeluksen kehän, joka ympäröi MEITÄ, 
minne ikinä ME menemmekin. Jeesuksen Verellä minä sinetöin jokaisen portaalin: ilmassa, maassa, 
tulessa, vedessä ja moniulotteisuudessa tällä kiinteistöllä. Pyydän, lähetä Sinun Pyhät Enkelisi 
seisomaan vartiossa ja pysäyttämään vihollisemme tai kirotut esineet ja pahan voimat tulemasta 
sisään. Pyhä Henki, pyydän, osoita totuus ja estä vihollisen yritykset hämmentää, kylvää valheita ja 
epäsopua. Kiitos teille, Pyhät Enkelit, kun voimistatte näitä rukouksia. Herra, päästä MEIDÄT pahasta, 
hiljennä kaikki kiduttavat äänet, muistojen hirmuvalta ja katkaise pahojen siteet ja esitykset.  

Parantaminen Synneistämme ja Hyökkäykset…  

Pyhä Henki, pyydän, voisitko Sinä syrjäyttää MEIDÄN henkemme, sielumme ja ruumiimme Sinun 
Armollasi ja lisätä Rakkauttamme Jumalaa ja muita kohtaan. Paranna ja ennallista mielemme, 
uskomme, muistimme, terveytemme, elinvoimamme, kestävyytemme, keskittymisemme, 
rohkeutemme, rauhamme ja ilomme niihin paikkoihin, joissa vihollinen, maailma ja oma lihamme on 
tahrannut ne. Herra, se, mitä Sinä et ole ennallistanut, sen ME tarjoamme Sinulle kadotettujen 
käännyttämisen työhön ja jokaisen vääryyden työntekijän parantumiseen ja kääntymykseen.  

Armo…  

Herra, minä nöyrästi pyydän sinua vahvistamaan, varustamaan ja siunaamaan mahtavasti 
enkeleitämme heidän taisteluissaan pahaa vastaan. Vapauta Armoa ja suojelusta, jota Sinä lähetit 
Sinun Kansasi, Israelin mukana – tulena heidän keskellään, mihin ikinä he menivätkään ja ennallista 
seitsenkertaisesti kaikki, mitä vihollinen on varastanut MEILTÄ.  

Suosio…  

Minä pyydän Jumalallista ja Yliluonnollista suosiota Jumalan ja ihmisen välille ja Kaksinkertaista 
suosiota, Lisäsuosiota, Runsasta suosiota ja Pidennettyä suosiota enkeleillemme, MEILLE ja MEIDÄN 
’töillemme’ Herralle.  

Jeesus, minä luotan Sinuun. X 3.  AMEN 


