RUGĂCIUNEA LEGĂRII, EDIȚIA a 8ª, 29-9-2018
În orice loc unde este menționat NOI, eu inserez pe fiecare nume. Numele sunt foarte importante.
Scriptura spune că eu sunt o Mireasă a lui Hristos care este așezată în locuri Cerești împreună cu
soțul meu, Iisus Hristos. Din această poziție, prin puterea Numelui Hristosului Înviat, Iisus din
Nazaret, eu îi invit pe Sfinții Îngeri Slujitori şi Războinici să se roage împreună cu NOI și să pună
în aplicare toate directivele. Sf Arhanghel Mihail, te rugăm vin în ajutorul nostru și învinge
forțele care vin împotriva noastră.

ACȚIUNEA LUI DUMNEZEU
Tată, te rog binecuvintează, prosperă şi izbăveşte de rău pe cei care au sacrificat şi ne-au donat
nouă. Tată, te rog îmbracă pe Ben, pe Ezechiel și pe mine cu Armura Ta Completă. Duh Sfânt, te
rog, rupe și dezrădăcinează fiecare schemă, model și ciclu de vrăjitorie menite să ne rănească, să
distrugă viețile, fericirea, sănătatea și misiunea noastră. Eu distrug toate modelele și schemele
rele cu Sângele lui Iisus Hristos.
Tată, în Numele lui Iisus, te rog demontează și dezrădăcinează fiecare rețea de vrăjitorie din
nord, sud, est și vest împotriva NOASTRĂ și în regiunea noastră, și-n locurile de întâlnire pe
internet din întreaga lume. Duh Sfânt, te rugăm să oprești infiltrarea, blestemele și instrumentele
distructive ale tuturor vrăjitoarelor/vrăjitorilor care vin împotriva noastră, precum și să orbești
și să distrugi fiecare demon care monitorizează și acționează împotriva noastră.
Abba Tată, te rugăm să trimiteți pe îngerii tăi războinici să elibereze focul Duhului Tău asupra
dușmanii noștri, și împuternicește-ne prin ungerea Duhului Sfânt să-i discernem și să-i
distrugem. Eu leg, încătușez și închid pe fiecare dintre voi demoni, cu sarcina de a ne face rău
NOUĂ, și dezactivez toate armele voastre declarându-le impotente împotriva noastră acum.
Îngeri Sfinți, luați rapid armele și excrementele lor la Abis, niciodată să nu fie înlocuite. Tată, te
rog să legi, să imobilizezi și să neutralizezi orice putere și intenție răutăcioasă cu restricții
indestructibile, fiecare vrăjitoare, mag, magician și vrăjitor care infiltrează, blestemă și
intenționează să ne deterioreze pe NOI și pe Heart Dwellers (Locuitorii Inimii), dezvălui-le
Dragostea Ta. Sfinții Îngeri, scoateți vă rog ochii fiecărui duh rău care funcționează prin
vrăjitoare, vrăjitori și magicieni, fiind desemnați să spioneze viețile noastre.
Duhul Sfânt, trimite te rog teroarea, frica de Dumnezeu și pedeapsa asupra oricărei persoane
întunecate sau demon, care folosește proiecte astrale de a întra în casa sau în spațiul nostru,
intenționând să facă rău și să răsucească comunicarea dintre noi, precum și afectând
echipamentele și conecțiunile noastre de internet. Fie ca ei să fie terorizați, dezarmați și înfrânși
în Numele lui Iisus din Nazaret.
Eu vorbesc prin autoritatea și puterea Duhului Sfânt. Fie ca fiecare vrăjitoare care ne infiltrează
viețile din nord, sud, est și vest să fie legată în lanțuri cu harul că să se convertească sau să fie
îndepărtată, să nu se întoarcă nici să trimită întăriri, represalii și transferuri, în numele lui Iisus
din Nazaret. Distrug planurile, dispozitivele, schemele și farmecele diavolului și toate
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vrăjitoarele sau vrăjitorii împotriva NOASTRĂ, a Heart Dwellers și familiile lor. Îi dezrădăcinez în
Numele lui Iisus din Nazaret și chem pe Sfânții Îngeri să-i ducă la abis.
Tată Dumnezeule, te rog consumă cu foc fiecare întâlnire de vrăjitorie împotriva NOASTRĂ, fie ca
focul Duhului Sfânt să cadă pe capul lor și să aducă convertire în numele lui Iisus din Nazaret.
Tată Dumnezeule, trimite orbire, confuzie, distragere și diviziune în tabăra inamicului,
provocându-i să se distrugă unul pe celălalt, distruge fiecare circuit, plan și schiță împotriva
noastră ca să infiltreze, să deterioreze sau să împiedice misiunea și destinele noastre în Domnul.

SĂNĂTATEA
Eu anuleaz, în numele lui Iisus din Nazaret, duhul morții premature care încearcă să taie surt
zilele și viețile NOASTRE, și fac apel Duhului Sfânt ca te rog să distrugi orice plan de boală al
duhului morţii, în numele lui Iisus din Nazaret.
Eu vin împotriva oricărui duh de pierdere a sarcinii, avort, lăcomie, auto-indulgență, obiceiuri
alimentare slabe, deshidratare, ceață mentală, osteoporoză, boală gastro-intestinală, boală
pulmonară, infirmitate, cancer, infecție, virus, artrită, fibromialgie și toate bolile autoimune,
diabete, atac de cord, tensiune arterială ridicată, sinucidere, accident vascular cerebral, moarte,
accident, și anul planul vostru împotriva vieții NOASTRE acum în numele lui Iisus din Nazaret.
Eu lovesc fiecare boală de șapte ori cu sângele lui Iisus Hristos. Și declar că noi vom trăi și nu
vom muri, eu declar că faptele Domnului, sfințenia noastră, misiunile noastre și slujire vor înflori
astăzi și pentru totdeauna, în numele lui Iisus din Nazaret.
Distrug, prin Sângele Mielului și Focul Sfânt al lui Dumnezeu, toate obstacolele și strategiile
satanice planificate împotriva NOASTRĂ în Numele lui Iisus Hristos, și dezleg mâinile și
picioarele fiecărui credincios din Heart Dwellers de a ieși și de a evangheliza în puterea iubirii lui
Dumnezeu, și de-a distruge orice minciună și calomnie împotriva noastră.

VINDECAREA
Duh Sfânt, te rog, treci peste NOI: duh-suflet-trup cu Slava Ta și vindecă, restaureză și mărește
dragostea noastră pentru Dumnezeu și pentru alții. Restaurează anii pe care au mâncat lăcustele.
Aliniază mințile noastre cu mintea lui Hristos. Arată-ne NOUĂ cum să răscumpărăm timpul
pierdut/ memoria/ sănătatea/ vigoarea/ rezistența/ focalizarea/ curajul, pacea și bucuria acolo
unde dușmanul, lumea și propria noastră carne le-au furat. Eu primesc Promisiunea Ta că noi
încă vom aduce roade la bătrânețe, vom fi viguroși și înfloritori. Doamne, ceea ce nu restabilești,
noi le oferim pentru cei mai disperați.
ÎMPOTRIVA RANGURILOR
Eu paralizez orice diavol, iad și demon care lucrează împotriva NOASTRĂ. Schimb limba lor spre
confuzie, înstrăinare, și-i separ unul de altul. Eu declar distragere, diviziune, haos și război civil
durabil în rangurile tuturor celor care ne-au atacat pe noi și pe slujirile noastre. Sfinții Îngeri, vă
rog să puneți aceasta în aplicare și să legați orice încercare de răzbunare, de înlocuire, de
întărire, de transferare și contraatacare.
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Mă duc în tabăra diavolului și iau înapoi fiecare binecuvântare și suflet pe care le-a furat din
Heart Dwellers prin minciuni și vrăjitorie, și cere Sfințiilor Îngeri să-i întoarcă la noi.
Eu eliberez în tabăra inamicului, săgeți înfundate în sângele lui Iisus, pentru a distruge fiecare
țintă satanică, steag sau semn împotrivindu-ne pe NOI și pe Heart Dwellers. Ardeți în numele lui
Iisus din Nazaret.
Închid activitățile rele ale celui de-al doilea și primului cer aparținând NOUĂ și a Heart Dwellers
cu sângele lui Iisus Hristos. Paralizez permanent pe fiecare diavol, tot iadul, fiecare demon fiind
în misiune împotriva NOASTRĂ, a familiilor noastre, a animalelor, a plantelor și a Heart Dwellers.
Fie ca fiecare cuvânt al Domnului să fie protejat, binecuvântat și înmulțit în jurul lumii pentru a
aduce pe toți oamenii la Hristos.
Aduc acum distrugere împotriva tabărei diavolului și a forțelor întunericului, în numele lui Iisus
din Nazaret, și fac apel la îngerii sfinți să taie capul oricărui duh rău împotriva NOASTRĂ și să
trimită fulgerul lui Iehova Nissi, pentru a lovi capul oricărui șarpe care s-a ridicat împotriva
noastră. Eu tai capetele lor în numele lui Iisus din Nazaret.

EU LEG
Eu leg pe toți Forțoșii și Paznicii atribuiți împotriva NOASTRĂ și le poruncesc în numele lui Iisus
din Nazaret să dezlege donatorii și donațiile, procesul de donație, echipamentele, undele de
internet, mediile electronice, toate materialele ale slujirilor, platforma lor și site-urile de pe
internet. Dezlegați-le ACUM!
În Numele lui Iisus Hristos, distrug orice acoperămând și legământ de vrăjitorie de la primul și al
doilea cer și demontez operația, bucățică cu bucățică, niciodată să nu se mai ridice împotriva
NOASTRĂ sau a Heart Dwellers. Eu legat permanent toți demonii și întăririle demonice care au
atacat, au împiedicat, sau au frustrat planul lui Dumnezeu asupra vieților noastre și a vieților
tuturora Heart Dwellers.
Heart Dwellers (Locuitorii Inimii) aparțin lui Hristos Iisus, iar eu lovesc de șapte ori cu sângele
lui Iisus pe fiecare vrăjitoare care ne-a infiltrat canalele și a eliberat incantații asupra
congregației și a conducătorilor. Luați-vă mâinile de pe copiii mei acum, în Numele lui Iisus!
Sfinții Îngeri, supravegheațe-le, vă rog, interceptați și blocați toate relele lor.
Eu eliberez captivitățiile cerului pentru a urmări fiecare vrăjitoare, vrăjitor, mag sau magician
care stă împotriva NOASTRĂ și a Heart Dwellers, în numele lui Iisus din Nazaret. Fie ca calea
fiecărui diavol și a oricărei vrăjitoare să fie alunecoase și, fie ca să scape de sub control pentru a
distruge răul în ei înșiși, sau să fi convertiți în numele lui Iisus din Nazaret.
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Eu împiedic și frustrez fiecare misiune a diavolului și a demonilor lui, orice metodă pe care
încearcă s-o folosească împotriva noastră și a tuturor Heart Dwellers. Împiedicări și frustrări,
ardeți cu focul Duhului Sfânt.

BLESTEME
Eu iau autoritate și demontez orice blestem împotriva noastră* și a Heartdwellers, în Numele lui
Iisus din Nazaret. În Numele mai presus de toate Numele, Iisus Hristosul, eu anulez toate
misiunile și permisiunile pentru oprimare împotriva NOASTRĂ. Rup și leg pentru totdeauna
fiecare rău: interdimensional/ spiritual/ fizic/ emoțional/ mental, conexiuni și proiecții rele,
fiecare act, gând și armă împotriva NOASTRĂ. Eu rup permanent fiecare fortăreaţă/ legătură/
mantie/ blestem/ farmec/ dorinţă rea/ vrajă/ incantaţie/ sigiliu și viclenie dibolică împotriva
NOASTRĂ. Sfinții Îngeri, vă rog puneți aceasta în aplicare, căci este scris: "Nici o armă formată
împotriva noastră nu va prospera." Doamne, ajută-ne să cucerim răul cu diligența și curajul Tău.
RESTAURAREA
Prin puterea Numelui lui Iisus, eu vorbesc vindecare, restaurare și restituire în viața noastră și
tuturor Heart Dwellers. Îi dezleg acum de la fiecare misiune și atac Satanic, în numele lui Hristos
Iisus. Domnul nostru e un foc mistuitor. Fie ca dușmanii al Heart Dwellers să fie mistuiți de mâna
puternică a lui Dumnezeu.
PROTECŢIA: Doamne, te rog trimite pe Sfânții Tăi Îngeri să stea de pază, să îndepărteze fiecare
demon și practicant rău de la granițele noastre, să blocheze fiecare proiecție, dezarmând fiecare
obiect blestemat, capcană și bombă cu ceas; să distrugă fiecare ou / păstaie și clocitură, și
interceptând orice forță îndreaptă spre NOI. Doamne Iisuse, te rog fortifică și fă impenetrabil
globul de protecție angelică înconjurându-ne pe NOI, oriunde vom merge. Eu siglez fiecare portal
malefic din aer, pământ, foc, apă și interdimensional pe această proprietate cu Sângele lui Iisus.
Trimite, te rog, pe Sfânții Tăi Îngeri să stea de pază și să oprească pe dușmanii noștri/ obiectele
blestemate/ forțele răului de a încălca. Vă mulțumim, Îngeri Sfinții devotați și puternici, pentru
aplicarea acestor rugăciuni. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru victoria mea și pentru
promisiunile Tale, îți cer să mă faci o războinică credincioasă împotriva răului și, să iei din viața
mea toată lenea și apatia ca să trăiesc pentru a te mulțumi în fiecare zi. Amin.
SLAVA
Doamne Iisuse, te rog, fortifică, susține și binecuvântează foarte tare pe îngerii noștri în bătăliile
lor, mărește-le puterea, rezistenţa și tăria, trimite întăriri cu vindecări în căldura bătăliei. Sfinți
Îngeri, noi vă binecuvântăm și vă mulțumim profund pentru apărarea și protecția voastră. Eu
vorbesc favoare Divină și Supranaturală cu Dumnezeu și omul, asupra NOASTRĂ, a îngerilor
noștri și a lucrărilor noastre pentru Tine, Doamne.
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