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PREPARAREA: (îngenunchează-te) Tatăl meu Prețios, Iubitul meu Iisus & Mângâietorul meu Drag, eu vin înaintea
Ta cu mulțumiri profunde pentru păstrarea vieții mele și că mi-ai dat această zi cu tot ce am nevoie ca să
îți slujesc Ție. Ca un copil care încă mai învață, te rog ajută-mă să fiu recunoscătoare și să Te ador toată
ziua în Duh/Adevăr, să Te văd – aud – înțeleg clar în orice mod care vorbești cu mine. Tată, eu iert &
binecuvântez din inima mea pe oamenii aceia care m-au rănit –– eu mă rog pentru restaurarea – vindecarea –
convertirea tuturor.
POCĂINŢĂ: Duh Sfânt, Mângâietorul meu, te rog dezvăluie-mi dacă Te-am rănit, sau dacă am deschis uși
pentru opresiuni demonice, sau dacă am plantat semințe de amărăciune? Am neiertare? Am judecat, am
comparat sau am criticat în secret – am acuzat pe nedrept – am bârfit – am aruncat un insult, am mințit sau
am modificat adevărul pentru avantajul meu, am cheltui bani destinate altor lucruri, am luat ceva ce
aparţinea altcuiva? Am invidiat, am poftit trupește sau am întreţinut gânduri păcătoase – am desrespectat pe
soţul /părinţi /angajatorul /altcineva, am fost arogantă /mândră /sau geloasă? Am eșuat să CRED & SĂ
ACŢIONEZ pe promisiunile Tale, sau am fost lenoasă – pierzând timpul/ neascultând, m-am plâns & am fost
nemulţumitoare? Sau am luat iertarea Ta cu lipsă de prețuire? Eu renunț la aceste păcate, împreună cu
Mândria /Frica /Îndoiala /Necredința /Automulțumirea /Nepăsarea /Minciuni împotriva caracterului Tău,
amărăciunea /resentimente. Îmi pare foarte rău. Te rog iartă-mă și izbăvește-mă de rău. Iisuse, te rog smulge
acestea de la rădăcini și depărtează/elimină ușile pe care le-am deschis prin păcatele mele, împreună cu
demonii, dispozitivele & excrementele lor.
Dăruiește-mi harul să nu mai păcătuiesc, și să evit fiecare ocazie a păcatului. Ghideaz-mă ca să nu
fiu cauza păcatului al altor oameni, ci o binecuvântare, care îi conduce spre Tine. Iisus, te rog vindecă pe cei
pe care i-am rănit. Îmi dau viața și voința mea în mâinile Tale, păstrând nimic pentru mine. Curăță-mă,
Doamne, de tot întunericul & spală-mă, ca să fiu mai albă decât zăpada.
Îmbrăcată acum în Puritate, condu-mă precum Te primesc în Sfânta Comuniune /Împărtășanie. Acum mă
îngenunchez înaintea Ta, așa de recunoscătoare să primesc Crucea pe care Tu ai ales-o în această zi și
puterea de ao purta.
LUAREA AUTORITĂȚII: (ridică-te) Te rog îmbracă-mă în Armura totală a lui Dumnezeu, și dă-mi mare
credință/curaj de a sta & de-a învinge răul.
Ca un copil al Dumnezeului Atotputernic, Elohim, îi invit pe Sfânții Slugitori & Îngerii Războinici să
se roage cu noi & să aplice aceste directive. Eu declar cuvântul "NOI" ca să includ pe noi/ Îngerii noștri/
ministerele/slujiri născute pe canalul nostru /familiile noastre /animalele de companie /personalul & toate lucrările
noastre pentru Domnul. Eu blochez fiecare misiune și represalii împotriva noastră, a copiilor noștri spirituali &
fizici, a familii, animale de companie & a muncitorilor. Acoper pe noi cu Sângele lui Iisus & cer protecție
îngerească puternică & îndrumarea Duhul Sfânt. În Numelui lui Iisus, eu leg fiecare demon venind împotriva
noastră cu facultățile de comunicare /conexiuni /sprijini /represalii & liderii lor. Misiunile voastre împotriva
noastră s-au terminat. Anulați dispozitivele voastre, întoarceți ceea ce ați furat & eliberați-ne. Leg
excrementele voastre pe voi/ vă trimit direct la Picioarele lui Iisus Hristos niciodată să nu vă întoarceți aici.
În Numele Puternic al lui Iisus, distrug permanent fiecare forță rea /vortexuri energetice de izolare/
blocuri circumferențiale /păreți și dispozitive nerecunoscute.
x3 În Numele lui Iisus – fiecare parte a împărăției lui Satan împotriva NOASTRĂ: coboarâ-ți
acum, să nu fiți înlocuiți niciodată! x3
Fac apel la Îngerii Războinici să meargă înaintea noastră și să dărâme fiecare minciună & armă
împotriva noastră /a credinței noastre /a învățămintelor adevărate /a ministerilor/slugiri /a credincioșiilor inocenți,
a canalul & website-ul nostru, Clare & Ezekiel/ unii către alții /familiile & animalele de companie. Îngeri Sfinți,
vă rog adunați pe cei care au plecat, expuneți minciunile & aduceți pe cei pierduți, confuzi & răniți. Eu

dizabilitez, reduc la tăcere și trimit la Picioarele lui Iisus toți cei care au creat acestea, liderii lor /sprijinii &
forțele de represalii, în Numele lui Iisus & fac apel la Îngerii Războinici să impună aceasta.
În autoritatea Numelui mai presus de toate Numele, Iisus Hristosul, eu anuleaz toate permisiunile
pentru oprimare împotriva NOASTRĂ. Rup & dizabilitez pentru totdeauna fiecare rău: interdimensional /spiritual
/fizic /emoțional /atac mental sau conecțiuni pentru noi, inclusiv toate cuvintele scrise/ spuse /asemănări sau
reprezentări.
x3 “Eu rup & distrug permanent fiecare forță de izolare /de înşelăciune /distructivă /pânză
/cocon/gogoaşă /de orbire /de asurzire /de împiedicare /de isolare /de diviziune /dispozitiv amagitor, fiecare
misiune /proiecție /fortăreaţă /legătură /mantie /blestem /vrajă /dorința rea /farmec /sigiliu /viclenie diabolică
împotriva noastră sau a ministerelor/slujirilor pe care le dăm naștere, în Numelui lui Iisus.” x3
Este scris, nicio armă formată împotriva noastră nu va prospera. Doamne, ajută-ne să învingem
răul cu curjul & harul Tău.
PROTECŢIA: Doamne, te rog trimite pe Sfânții Tăi Îngeri să stea de pază. Fă o maturare completă,
depărtează/elimină fiecare demon & practicant rău de la granițele noastre, blochează fiecare proiecție,
dizabilitează fiecare obiect blestemat & capcană a răului, distruge fiecare ou /păstaie & clocitură și
interceptează orice forță care ne vizează pe noi. Doamne Iisuse, te rog fortifică & fă impenetrabil globul de
protecție angelică înconjurându-ne pe noi, oriunde vom merge. Eu siglez fiecare portal: aer, pământ, foc, apă
& interdimensional pe această proprietate, cu Sângele lui Iisus. Te rog trimite pe Sfânții Tăi Îngeri să stea de
pază & să oprească pe dușmanii noștri /obiectele blestemate /forțele răului de a întra la granițele noastre sau
de a crăpătura globurile noastre de protecție. Mulțumesc, Îngeri Sfinții, pentru aplicarea acestor rugăciuni.
Doamne Iisuse, te rog RESTAUREAZĂ CREDINŢA NOASTRĂ, protejează noile ministere/slujiri crescând
din canalul nostru & izbăvește-ne pe NOI de rău. Liniștește toate vocile chinuitoare, tirania memoriilor, visele
rele și taie corzile & proiecțiile celor răi. Te rog realiniază, vindecă & reconectează trupul–sufletul–duhul
nostru, eliminând orice demon & excrementele lor & restaurează de șapte ori tot ce-a furat dușmanul de la
noi.
REVELAŢIA: Duh Sfânt, Mângâietorul nostru, te rog dezvăluie lucrările celor răi, demoni & încercările
dușmanului de-a confunda și răsuci comunicarea, de-a divide, de-a semna minciuni & discordie. Te rog ajutăne să învingem propria noastră mândrie – orbire /surzenie /neînțelegeri /neiertarea /lenevia și toate încercările
dușmanului de-a provoca resentimente și diviziune. Te rog învață-ne cum să mărturisim greșelile noastre, să
depăşim păcatele de judecări, făcând scuze, furia și reacțiile trupului nostru. Te rog, îmbracă-ne într-un duh
de Iubire Frățească, în mijlocire, în umilinţă, în ascultare, docilate, onestitate, iertare, stăruință, răbdare,
lucrând pentru Tine cu hărnicie, veghere & folosind sincer timpul pe care L-ai dat.
VINDECARE: Duh Sfânt, treci te rog peste noi: duh – suflet – trup cu Slava Ta & vindecă, mărește iubirea
noastră pentru Dumnezeu & pentru alții. Vindecă durerile noastre & restaurează anii pe care au mâncat
lăcustele. La fel ca și: credință noastră cu Mintea lui Hristos /timpul pierdut /memoria /sănătatea /vigoarea
/rezistența /concentrarea /curajul /pacea & bucuria în locuri pe care dușmanul, lumea & propriul nostru trup a
spurcat. Eu primesc Promisiunea Ta că noi încă vom aduce roade în vârsta bătrineții, vom fi viguroși și
înfloritori. Doamne, ceea ce Tu nu restaurezi, noi îți oferim pentru convertirea celor pierduți & al slijotorilor
lui Satan.
SLAVA: Doamne Iisuse, te rog fortifică, susține & binecuvântează zdravăn pe îngerii noștri în bătăliile lor,
mărește puterea /rezistenţa /tăria lor, trimite întăriri cu vindecare în căldura bătăliei. Sfinți Îngeri, noi vă
binecuvântăm și vă mulțumim profund pentru apărarea și protecția voastră.
Eu vorbesc favoare Divină & Supranaturală cu Dumnezeu & omul, asupra noastră, a îngerilor noștri
& a lucrărilor noastre pentru Tine. Doamne, Tată, Duh Sfânt, din inimă, noi Te laudăm, Te onorăm și Te
adorăm. Multumim că ne iubești & ne dai putere să învingem răul.
x3 Iisus – am încredere în Tine x3 Fă-ne pe noi sfinți, așa cum Tu ești Sfânt.
Tată, te rog reține crestera întunericului și dă-ne mai mult timp, mai mult har, mai multă milă
pentru a semăna și a aduna sufete. Te rog dă-ne nouă înțelepciunea și autocontrolul pentru a trăi numai
pentru Tine în aceste zile finale.

