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SATANOVO RAZKRINKANJE 

 

»Nič čudnega, saj se tudi sam satan preoblači v angela luči.« 2. 

Korinčanom 11:14 

 

Psalmom 149: 5-9 »Zvesti naj vriskajo od veselja v njegovi slavi, naj 

vriskajo na svojih ležiščih. V njihovem grlu naj bodo Božji slavospevi in 

dvorezni meči v njihovi roki, da se maščujejo nad narodi, da kaznujejo 

ljudstva; da njihove kralje vklenejo v okove, njihove odličnike v železne 

verige; da izvršijo nad njimi napisano sodbo, to je čast za vse njegove 

zveste.«  

 

2. Timotej 2:3-4 »Trpi z menoj kot dober vojak Kristusa Jezusa.  Nihče, ki služi 

vojsko, se ne zapleta v vsakdanje opravke, da bi le bil po volji tistemu, ki ga je 

vzel za vojaka.« 
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Demonske religije:  

 1) Islam - Koran je napisan po morilskem duhu in če nekdo prestopi v drugo religijo, ga 

morajo ubiti. Alah ni bog, temveč je demonska vladavina. 

2) New Age - ima veliko pododdelkov, vendar je generalno skupek metafizičnih sistemov 

razmišljanja, katerih vplivi prihajajo iz Vzhoda. Gre za teologijo »dobrega čutenja,« 

»univerzalne tolerance,« in »moralnega relativizma. 

3) Santeria - pomeni čaščenje svetnikov, čeprav je Jezus Kristus edini, ki je vreden 

čaščenja. V resnici ne gre za čaščenje svetnikov, temveč petih demonskih vladavin: Obatala, 

Yemaya, Ochuna, Changoa in Oya. Vsi ti ljudje so pod kontrolo duha strahu in mučenja). 

  

Santeria je vidna religija, ki izvira iz Kube, Porto Rika in Dominikanske republike. Gre za 

mešanico verovanj, kjer je vključujo tudi rimsko-katoliško. 

 

4) Katolicizem je čaščenje svetnikov, ki so maliki in Marije. Kako je sploh možno misliti, 

da priznavanje grehov človeku doseže odpustitev le-teh in da molitve Rožnega venca lahko 

pripeljejo človeka bližje k Bogu? 

 

5) Spiritualizem/Paolo Mayombe - gre za zavajanje ljudi, kjer ljudje ob njihovih 

praznikih postanejo demonizirani in tako demoni uporabljajo njihova telesa za komunikacijo. 

Kadijo cigare in pijejo temen rum celo noč. Paolo Mayombe  je ena izmed afriških 

religij z elementi spiritizma, magije in katolicizma. Gre za črno magijo, katere se vsi zelo bojijo. 

Poslužujejo se temačnih sil za dosego svojih ciljev in pri metanju urokov.  

 

6) Tarot karte - Ljudje razdelijo karte na tri kupčke: preteklost, sedanjost in prihodnost. 

Berejo jih demoni (preko medija), ki hodijo po zemlji in so dodeljeni vsakemu posamezniku, 

zato človeka dobro poznajo. Pravilno povzamejo človekovo preteklost in sedanjost. O 

prihodnosti ne morejo vedeti, zato rečejo: »Počakaj in boš videl.« Ko ljudje odidejo domov, 

jim demon sledi in poskrbi, da se napoved uresniči. 

7) Jehovine priče- to je še ena avenija, kjer Satan ukrade človekovo življenje. Jehovine 

priče so si priredile sebi lastno »Biblijo.« Ne verjamejo, da je Jezus Božji Sin, temveč, da je 
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bog z majhno začetnico. Ne verjamejo v Trojstvo in verjamejo, da je Sveti Duh le 

električnost, moč in ne ena izmed oseb Trojstva. Ljudje v tej religiji izgubijo svojo identiteto. 

_______________________________________________________ 

Reiki je japonska tehnika »polaganja rok,« ki temelji na nevidni moči življenjske energije. 

 Yoga je fizična, mentalna in duhovna disciplina, ki izvira iz Indije. Srečamo jo v Hinduizmu, 

Budizmu, Jainizmu. 

Wicca je pagansko čarovništvo. Gre za čaščenje boginje in boga (duoteistično). Simbol 

Wicce je pentagram. 

.  

 

Hecate je boginja magije, čarovništva, lune, noči, duhov in klicanja mrtvih. 

Boginja je žensko božanstvo z nadnaravnimi močmi v politeističnih religijah. 

Prostozidarstvom (masoni) gre za zamenjavo Rešitelja Jezusa Kristusa z močjo in avtoriteto 

Luciferja. 

  

 

Eastern star The Order of the Eastern Star (OES) je tajno društvo, ki je podobno Masonom. Te 

organizacije so skrite v tančico skrivnosti in spletk.  

 

Shango je religija, ki originalno izvira iz zahodne Afrike in je bila pri razvoju pod vplivom 

rimokatolicizma.  

Eckinkar  je religiozna praksa, ki se osredotoča na »doživetja« namesto na vero. Vsebuje 

popotovanja duše, reinkarnacijo, tehnike ozdravljanja. Poskušajo najti boga v sebi in ga 

razviti. Ne gre za Boga iz Biblije! 

Drugi Jezus  Gre za demonske obsedenosti drugega jezusa ali anti-krista. 

Meditacija je praksa, kjer posameznik trenira svoj razum in je od antike naprej komponenta 

mnogih religioznih tradicij in verovanj. Meditacija lahko vključuje ponavljanje mantre ob zaprtih 

očeh. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Spiral_Pentacle_by_SingingGandalf.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oes_GGC_color.PNG
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Akupunktura je bila razvita na Kitajskem. Gre za prakso, ki vključuje demonsko 

malikovanje, čarovništvo in oskrunjanje telesa. Čeprav je danes predstavljena na svetni 

način, je kljub vsemu popolnoma religiozna praksa. Gre za metodo zdravljenja, ki uravnava 

potek življenjske energije telesa med dobrim (ying) in hudim (yang). Uporabljajo igle nad 

katerimi so predhodno molili.  

 

Akupresura  podobno kot akupunktura izvira iz kitajske filozofije/religije in je zgrajena na 

dve principih: yina (temačnost, negativnost, ženstvenost) in yanga (pozitivnega, svetlega in 

možatega). Usoda posameznika je odvisna od moči uravnovešenosti ali neuravnovešenosti teh 

dveh moči. Pri akupresuri ne gre za pritisk igel, temveč se pritisk s pomočjo rok, ki se izvršuje 

na živčne centre. Ali je mogoče, da se praksa izvaja brez religiozne vsebine? 

 

Kundalini je demonski duh, ki je poznan kot lažnivi (ponarejeni) Sveti Duh s strani 

Hindujcev in  vključen v New Age filozofijo in prakso. Gre za »globoke duhovne senzacije« 

kot je »poznavanje« misli drugih ljudi, nekontrolirane fizične senzacije kot je smeh, transi.  

Duh jasnovidnosti / duh pitona skuša pogasiti Svetega Duha in pretrgati molitev-našo rdečo 

nit z Gospodom. Da bi dosegel svoj smrtonosni cilj, ta duh spominja človeka na njegove rane 

iz preteklosti, plete mreže brezbožnih vplivov z namenom, da bi človek zašel v kompromise v 

odnosu do Božje Besede. Tega duha lahko premagamo z molitvijo in slavljenjem.  

 

Oktagon    

   
Hypercube je simboliziran z 8-kotno, 2-dimenzionalno risbo, ki se imenuje Oktagon. Oktagon 

je glavni simbol tajnih društev, katera so pod vrhovnim poveljevanjem boga teme in kaosa, 

Satana. On je ta, ki kontrolira svet financ, vojsko (NATO), Washinton D.C., Vatikan (ki v 

resnici časti Satana in so luciferijci). 

 

https://www.facebook.com/IlluminatiNews111/photos/a.392537407517749.1073741828.392533004184856/401224899982333/?type=3
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Oculus (OKO-Horusovo-iluminati) Gre za notranje, tretje oko, vrata, ki vodijo v 

notranja območja višje zavesti. Tretje oko najdemo v asociaciji z religioznimi vizijami, 

opažanjem auer skrivnostnosti, čaker (indijska religija-energijske točke), v New Agu pomeni 

stanje razsvetlenja. Luciferja so poimenovali 70 A.D.: »Oculus Omni,« kar pomeni: Oko, ki 

vse vidi (modificirano Horusovo oko). ). I

  

 

Matriarhalni in patriarhalni duhovi kontrole  

Matriarhalna religija  je religija, ki se osredotoča na boginjo ali boginje.  

Za patriarhalni duh pa je značilen negativen odnos do žensk v vodstvu, ki temelji na religioznem 

temelju verovanja, tradicionalnem načinu razmišljanja in kulturološki pristranskosti.  

 

 

 

 

Ley linije   

Vse, kar obstaja vsebuje energijo: električna polja, energije živih organizmov, energije 

duhovnih sil in energija zemlje – ley lines.  

Bermudski trikotnik (hudobija najvišje stopnje). 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Wedjat_(Udjat)_Eye_of_Horus_pendant.jpg
http://supernaturalmagazine.com/
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Incubus ter succubus. Succubus je demon, ki prevzame obliko ženske, da bi lahko spolno 

občeval z moškim v njegovih sanjah. Ta demon zavaja moški svet v seksualno perverzijo in 

ubija novorojenčke.   

Asmodeus and Osmodeus —  demoni, ki uničujejo zakone (ločitev) in sopovzročitelji 

nastanka  homoseksualnosti in lezbijstva. Gre za duhove, ki jih okarakterizirajo besnost, 

poželjivost, pohotnost, naglica, nečednost in aktivnost jasnovidnosti.  

Duh moža, duh žene - demonski seksualni duhovi, ki delujejo v spanju.  
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BOŽJA BESEDA, TEMELJ ZA NAŠE DELOVANJE 

»Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo (Ali bo že.) zavezano v nebesih, in 

kar koli boste razvezali na zemlji, bo (Ali bo že.) razvezano v nebesih.« Matej 18:18 

 

» Simon Peter je odgovoril; rekel mu je: »Ti si Mesija, Sin živega Boga.«  Jezus pa mu je dejal: 

»Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v 

nebesih.  Jaz pa ti povem: ›Ti si Peter (Gr. Pétros, tj. ‘kamen, skala’.) in na tej skali  (Gr. pétra.)  

bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala.  Dal ti bom ključe 

nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal na zemlji, bo (Ali bo že.) zavezano v nebesih; in kar 

koli boš razvezal na zemlji, bo (Ali bo že.) razvezano v nebesih.‹« Matej 16:16-9 

»Nihče ne more vdreti v hišo močnega in mu izropati premoženja, če močnega prej ne zveže; šele 

tedaj bo izropal njegovo hišo.« Marko 3:27 

»Ko močni z orožjem varuje svoj dom, je varno njegovo premoženje.  Ko pa pride močnejši od 

njega in ga premaga, mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal, in razdeli svoj plen.« Luka 

11:21-22 

»Na tvoja obzidja, Jeruzalem, sem postavil stražarje, ves dan in vso noč, nikoli ne bodo 

umolknili. Vi, ki kličete v spomin GOSPODU, ne mirujte. Ne dajte mu miru, dokler je ne 

vzpostavi, dokler hčere jeruzalemske ne napravi za hvalo na zemlji. » Izaija 62:6-7 

 

»Kajti naš (vaš) boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti 

oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam 

v nebeških področjih.« Efežanom 6:12 

»Kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti 

njegove silne moči,  ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil 

na svojo desnico v nebesih,  nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in 

gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v 

prihodnjem.  In vse je položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse kot glavo 

Cerkvi,  ki je njegovo telo, polnost njega, ki v vsem vse izpolnjuje.« Efežanom 1:19-23 

»Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je 

vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom (skupaj s Kristusom 

različica v Kristusu.) oživil – po milosti ste bili namreč odrešeni – in z njim nas je obudil in 

nas posadil v nebesa (Db. v nebeška (področja).)v Kristusu Jezusu.« Efežanom 2:4-6 

»2 V tistih dneh sem jaz, Daniel, žaloval tri tedne. 3 Okusnih jedil nisem užival, meso in 

vino nista prišla v moja usta. Tudi se nisem mazilil, dokler niso potekli trije tedni. 

4 Štiriindvajseti dan prvega meseca sem bil ob veliki reki, to je ob Tigrisu. 5 Povzdignil 

sem svoje oči in videl: Glej, v platno oblečen mož in okoli ledij je imel pas iz čistega 

zlata. 6 Njegovo telo je bilo kakor hrizolit in njegov obraz je bil podoben blisku. Njegove 

oči so bile kakor goreče plamenice, njegove roke in noge kakor lesket zglajenega brona. 

Glas njegovih besed je bil kakor hrum množice. 7 Samo jaz, Daniel, sem videl prikazen. 

Možje, ki so bili z menoj, prikazni niso videli; toda prevzel jih je silen strah, da so 

zbežali in se poskrili. 8 Tako sem ostal sam in gledal to veliko prikazen. V meni ni ostalo 

moči; moja polt se je popolnoma spremenila, in moči nisem obdržal. 9 Tedaj sem zaslišal 

glas njegovih besed, in ko sem poslušal glas njegovih besed, sem omamljen padel  na 

javascript:note('ly000001','img000001');
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obraz, s svojim obrazom na tla. 10 A glej, roka se me je dotaknila in mi pomagala na 

kolena in na dlani mojih rok. 11 Rekel mi je: »Daniel, mož ljubljeni, bodi pozoren na 

besede, ki ti jih govorim, in stopi tja, kjer si stal, kajti zdaj sem poslan k tebi.« Ko je z 

menoj to govoril, sem tresoč se vstal. 12 Potem mi je rekel: »Ne boj se, Daniel, kajti od 

prvega dne, ko si pripravil svoje srce, da bi razumel in se ponižal pred svojim Bogom, so 

bile tvoje besede uslišane; in zaradi tvojih besed sem prišel. 13 Knez perzijskega 

kraljestva se mi je ustavljal enaindvajset dni; in glej, Mihael, eden prvih knezov, mi je 

prišel na pomoč. Pustil sem ga tam pri perzijskih kraljih, 14 jaz pa sem prišel, da ti 

razodenem, kaj se bo tvojemu ljudstvu zgodilo poslednje dni, kajti še ena prikazen je za 

naslednje dni.« 15 Ko je še z menoj govoril te besede, sem se vrgel z obrazom na tla in 

onemel. 16 Toda glej, nekdo, ki je bil podoben človeškim sinovom, se je dotaknil mojih 

ustnic in odprl sem usta ter govoril. Rekel sem temu, ki je stal pred menoj: »Moj 

gospod, ob tej prikazni so me obšle bolečine in nisem obdržal moči. 17 Le kako more 

hlapec mojega gospoda govoriti s takim gospodom? Od tedaj ni moči v meni in tudi dih 

ni ostal v meni.« 18 Tedaj se me je spet dotaknil ta, ki je bil videti kakor človek, ter me 

okrepil. 19 Rekel je: »Ne boj se, mož ljubljeni! Mir s teboj! Bodi močan, da, bodi 

močan!« Ko mi je tako govoril, sem se počutil okrepljenega in sem rekel: »Naj govori 

moj gospod, kajti okrepil si me!« 20 Potem je rekel: »Ali veš, zakaj sem prišel k tebi? 

Zdaj se bom vrnil, da bi se bojeval s knezom Perzije. Jaz odhajam, toda glej, prihaja 

knez Javána. 21 Toda naznanjam ti, kaj je določeno v pismu resnice. Nikogar namreč ni, 

ki bi se z meno bojeval proti njim razen vašega kneza Mihaela.« Daniel 10 

» In glej, angel, ki je govoril z menoj, je stopil naprej, nasproti pa mu je stopil drug angel  in mu 

rekel: »Teci, govori temu mlademu možu in reci: ›Jeruzalem bo naseljen kakor vasi, zaradi množice 

ljudi in živine v svoji sredi.  Sam ga bom obdajal kakor ognjen zid, govori GOSPOD, in bom njegova 

slava v njegovi sredi.‹« Zaharija 2:7-9 

»Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta (Tj. hudič.) izgnan ven.« (Janez 

12:31). 

»Pa se vendar sam nadangel Mihael, ko se je pravdal s hudičem in prepiral za 

Mojzesovo truplo, hudiča ni upal tožiti s preklinjanjem, ampak je rekel: »Gospod naj te 

kaznuje!«  Juda 1:9 

»Veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje Hudič in Satan in ki zapeljuje vesoljni svet, je bil vržen na 

zemljo, z njim vred pa so bili vrženi tudi njegovi angeli.« Razodetje 12:9 

»Tudi angele, ki niso obvarovali svoje oblasti, ampak zapustili svoje bivališče, hrani večno 

vklenjene v temi za sodbo vélikega dne.« Juda 1:6 

»Bog še angelom, ki so storili greh, ni prizanesel, temveč jih je strmoglavil v podzemlje 

(Db. v Tartar.) in jih dal v verige mračnega brezna, da bodo zastraženi do sodbe.« (2. Peter 2:4). 

»Nato se je v nebesih razvnela vojna: Mihael in njegovi angeli so se bojevali proti zmaju. 

Tudi zmaj se je bojeval in njegovi angeli. Toda ni zmagal, tako da v nebesih ni bilo več 

prostora zanje.  Veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje Hudič in Satan in ki zapeljuje 

vesoljni svet, je bil vržen na zemljo, z njim vred pa so bili vrženi tudi njegovi 

angeli.  Tedaj sem zaslišal v nebesih močen glas, ki je rekel: »Zdaj je prišlo odrešenje, 

moč in kraljevanje našega Boga ter oblast njegovega Mesija (Kristusa), zakaj vržen je 

bil obtoževalec naših bratov, ki jih je dan in noč obtoževal pred našim Bogom.  Toda oni 
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so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili 

svojega življenja vse do smrti.« Razodetje 12:7-11 

 

»Ko je Jezus videl, da množica teče skupaj, je zapretil nečistemu duhu: »Nemi in gluhi duh, 
ukazujem ti: Pojdi iz njega in ne vstopi več vanj!« Marko 9:25 
 

»Z močnim glasom je zaklical: »Padel je, padel véliki Babilon in postal bivališče 

demonov, pribežališče (Ali ječa.) vseh nečistih duhov, pribežališče vseh nečistih ptic, in 

pribežališče vseh živali, ki so nečiste in mrzke.« Razodetje 18:2 

»Povem vam: Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne.« 

Luka 15:10 

»Nato sem videl drugega angela, ki je letel po sredi neba in je imel večni evangelij, da ga oznani 

prebivalcem zemlje in vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu.« Razodetje 14:6 

»Kako si padel z neba, danica (Lat. lucifer.), sin zore, zgrmel na zemljo, zmagovalec 

narodov. Ti pa si rekel v svojem srcu: ›Povzpel se bom v nebo, nad Božje zvezde bom 

povzdignil svoj prestol. Na gori zborovanja bom sedèl, na skrajnem severu.« Razodetje 

14:12-13 

»Kje si bil, ko sem utemeljeval zemljo? Povej to, če imaš kaj razuma! Kdo je določil 

njene mere, ali morda veš? Ali kdo je potegnil čeznjo merilno vrvico? Na čem stojijo 

njeni stebri, ali kdo je položil njen vogalni kamen,  ko so se skupaj veselile jutranje 

zvezde in vriskali vsi Božji sinovi (Tj. verjetno duhovna bitja, člani nebeškega zbora; gr. vsi 

moji angeli.)?« Job 38:4-7 

 »Vi ste se približali gori Sionu in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu, 

nepreštevnim angelom, prazničnemu zboru  in Cerkvi prvorojencev, ki so zapisani v 

nebesih, in Bogu, sodniku vseh, in duhovom pravičnih, ki so dosegli popolnost, in 

sredniku nove zaveze Jezusu in krvi kropljenja, ki govori bolje kakor Abelova.« 

Hebrejcem 12.22-24 

»Poslal je nadnje svojo srdito jezo, bes, togoto in stisko, krdelo angelov nesreče;« Psalm 

78:49 

»Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih.« Psalm 91:11 
 

»Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja  ter mu rekel: 

»Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval in: Na 

rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je 

tudi: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko 

goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo  ter mu rekel: »Vse to ti bom 

dal, če padeš predme in me moliš.« Jezus mu je tedaj dejal: »Poberi se, satan, kajti 

pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«  Tedaj ga je hudič 

pustil, in glej, angeli so pristopili in mu stregli.« Matej 4:5-11 

»Glejte, da ne boste zaničevali katerega od teh malih! Povem vam namreč, da njihovi angeli v 

nebesih vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih.« Matej 18:10 
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»Poslal bo svoje angele ob močnem donenju trobente in zbrali bodo njegove izvoljene od štirih 

vetrov, od konca do konca neba.« Matej 24:31 

»Mar niso vsi ti le duhovi, ki opravljajo službo in so poslani, da strežejo zaradi tistih, ki bodo 

dediči odrešenja?« Hebrejcem 1:14 

»Vstaja, ko je še noč, in daje (DUHOVNO HRANO) hrano svoji družini, obrok svojim deklam 

(JIM NALOŽI OPRAVILA).« Pregovori 31:15 

»Kdo izmed vas bo svojemu služabniku, ki orje ali pase, dejal, ko pride s polja: ›Pridi 

brž in sédi za mizo!‹  Mar mu ne bo rekel: ›Pripravi mi kaj za večerjo, prepaši se in mi 

strezi, dokler jem in pijem, nato boš ti jedel in pil.‹  Se mar zahvaljuje služabniku, ker je 

naredil, kar mu je bilo ukazano?« Luka 17:7-9 

»Ne pozabite na gostoljubnost. Ker so bili nekateri gostoljubni, so namreč pogostili angele, 

ne da bi se zavedali.« Hebrejcem 13:2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MOLITEV OSVOBODITVE V IMENU JEZUSA KRISTUSA 

 

Prav sedaj, v imenu Jezusa Kristusa, vežem in kaznujem (grajam) vsakega 

MOČNEGA in vse nečiste duhove delujoče v meni ali zoper mene. 

Vežem demonskega varnostnika na dolžnosti ob vratih, ki peljejo v zlo ali 

dopuščajo dostop zlemu v bivališče (lahko gre za generacijskega varnostnika 

zla) in vse duhove, ki škodujejo, ovirajo pri tem procesu osvoboditve, v imenu 

Jezusa Kristusa. 

V imenu Jezusa Kristusa vežem vsa vladarstva, oblasti, svetovne gospodovalce 

mračnosti, zlohotne duhovne sile v nebeških področjih, demonska kraljestva, 

vsako demonsko bistvo in nečiste duhove, ki delujejo zoper mene in mojo 

družino. 

Svarim te, Satan, da te napadam iz svoje pozicije avtoritete kot sedečega v 

Kristusu in skupaj s Kristusom v nebeških področjih,  nad vsakršnim 

vladarstvom in oblastjo, nad vsakršno silo in gospostvom, ter nad vsakršnim 

imenom,  ki se imenuje na tem in v prihodnjem svetu. 

Razvezujem Božje angele bojevnike, da me sedaj obkrožajo in te prosim Bog 

Oče, da mene in mojo družino obdajaš kakor ognjeni zid (Zaharija 2:9) v 

imenu Jezusa Kristusa. 

Odvezujem angele bojevnike z meči, da gredo v spodnji del mojega telesa in 

me obkrožijo ter ločijo demone od močnega in demone drug od drugega. Naj 

jih oropajo njihove moči, orožja, statusa in sredstev v imenu Jezusa Kristusa. 

Odvezujem Gospodov meč, da prereže vse povezave med demoni, ki so 

znotraj in padlimi angeli in nečistimi duhovi, ki so zunaj, v imenu Jezusa 

Kristusa. 

Prav sedaj izvršujem, uveljavljam sodbo, ki je bila zapisana nad hudičem in v 

notranjosti vsakega sovražnika in razvezujem Božjo obsodbo skupaj z ognjem, 

zažiganjem in neprekinjenim uničenjem vseh sovražnikovih enot, ki me sedaj 

napadajo v imenu Jezusa Kristusa in v soglasju s Psalmom 149: 5-9 »Zvesti 

naj vriskajo od veselja v njegovi slavi, naj vriskajo na svojih ležiščih. V 

njihovem grlu naj bodo Božji slavospevi in dvorezni meči v njihovi roki, da 

se maščujejo nad narodi, da kaznujejo ljudstva; da njihove kralje vklenejo 

v okove, njihove odličnike v železne verige; da izvršijo nad njimi napisano 

sodbo, to je čast za vse njegove zveste.«  
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Razvezujem Božje angele v pozicijo napada in v napad nad vsak nečisti, 

demonski duh, ki se nahaja v meni! V napad! V imenu Jezusa Kristusa! 

Vsak nečisti duh, ki ga iz mene želi izgnati Jezus Kristus: pridi ven sedaj in 

pojdi tja, kamor te pošilja Jezus Kristus! 

Vsak duh negotovosti, ogroženosti, manjvrednosti, vsak tip strahu, živčnosti, 
razdražljivosti, zaskrbljenosti, nespečnosti: Pojdi ven v imenu Jezusa Kristusa! 
 

Ranjeni duh, globoko ranjeno srce, duh predaje, zapuščenosti, duh sirote, 

travme, duhovi vraževerja: Pojdite ven v imenu Jezusa Kristusa! 

Duh težkega bremena, depresije, brezupnosti, skrbi, žalosti, osamitve, 
samomora: Pojdi ven v imenu Jezusa Kristusa! 
 

Vsakršen duh cigaret, alkohola, nikotina, marihuane, požrešnosti, motenj pri 
prehranjevanju, uporništva, preklinjanja, umazanega izražanja, vseh 
psihoaktivnih drog in čarovništva: Pojdi ven v imenu Jezusa Kristusa! 
 

Laganje, varanje, umor, maščevanje, splavi, poželjivosti, obrekovanje, 
zasmehovanje, bes, človek jeze, ljubosumje, prevara: Pojdi ven v imenu 
Jezusa Kristusa! 
 

Jeza, bes, zamerljivost, ne-odpuščanje, grenkoba, umor in maščevanje: 

Pojdi ven v imenu Jezusa Kristusa! 

Dvom in nevera, zmedenost, kaos, antikristusovi duhovi: Pojdite ven v 

imenu Jezusa Kristusa! 

Ponos, velik ponos, majhen ponos, ponos otrdelega vratu, grdi ponos: Pojdi 

ven v imenu Jezusa Kristusa! 

Vsi duhovi čarovništva, malikovanja, vedeževanja, klicanje mrtvih, Ouija 

mize, seanse (kontaktiranje mrtvih preko posrednika), tarot karte, 

posvetovanje z jasnovidko: Pojdite ven v imenu Jezusa Kristusa! 

Duhovi, ki ste se naselili v meni preko kontaktiranja z reiki, jogo, borilnimi 

veščinami, transcedentalno meditacijo, branja okultnih knjig, Wicca, 

Hecate, boginjo, prostozidarstvom (masoni), eastern star: Pojdite ven v 

imenu Jezusa Kristusa! 
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Vsi duhovi Santerie, Paola Mayombe, Shango, Eckinkar, New Age duhovi, drugi 

Jezus, meditacija, akupunktura, akupresura, spritualizem: Pojdite ven v imenu 

Jezusa Kristusa! 

Odvezujem Gospodov meč, da zareže in odreže proč vsak duh kundalini, 

jasnovidnosti (duh pitona), vse različne duhove kače iz moje hrbtenice: Pojdite 

ven v imenu Jezusa Kristusa! 

Vežem in kaznujem, obsojam vse duhove nadzorovanja uma, okultne zvezanosti 

uma, duhove vezalce uma, moči in duhove oktagona, squida, oculusa, čarovniški 

nadzor uma. Lomim vaše moči in sekam vse duhove kontrole, ki so povezani z 

mojim umom ter vse matriarhalne in patriarhalne duhove kontrole, povezane z 

menoj: Pojdite ven v imenu Jezusa Kristusa! 

Prekinjam in režem proč vsako psihično dedovanje, ley linije in vse brezbožne 

vezi duše, ki so povezane z menoj: Pojdite ven v imenu Jezusa Kristusa! 

Duhovi, ki ste vstopili skozi prešuštvo, incest, posilstvo, spolno nečistovanje, vsi 

duhovi seksualne fantazije, spolni odnos z demoni: incubus ter succubus, 

Asmodeus ter Osmodeus (demoni, ki uničujejo zakone in zavajajo v 

homoseksualnost in lezbizem), internetna pornografija, pohote, masturbacije, 

bestialnost, homoseksualnost, sodomija: vežem vas in vas kaznujem ter 

ukazujem, da me razvežete: Pojdite ven v imenu Jezusa Kristusa! 

Duh moža, duh žene (demonski seksualni duhovi, ki delujejo v spanju), 

duhovi, ki uničujete zakon, nezvestoba, zamenjave žen, ločitve, frigidnost: 

Pojdite ven v imenu Jezusa Kristusa! 

Tavajoči duh, ki se ne more umiriti na enem mestu, duhovi oviranja, 

blokade blagoslovov, religiozni duhovi: Pojdite ven v imenu Jezusa 

Kristusa! 

Vsi duhovi bolezni, prezgodnje smrti, uničenja, korenine grenkobe, raka, 

astme in vsakršne slabosti in bolezni: Pojdite ven v imenu Jezusa Kristusa! 

Bog Oče, prosim te, da začneš državljansko vojno v demonskem kampu, 

kjer bo vsak demon napadal drugega demona in se bodo tako med seboj 

uničevali, v imenu Jezusa Kristusa. 

Zapovedujem svojemu Močnejšemu, da začne ven metati vse demone, ki so 

dani pod njegovo oblast prav sedaj! V imenu Jezusa Kristusa. 

Razvezujem puščice Gospodove, pomočene v Jezusovo kri, da dežujejo in 

nataknejo vse demone v imenu Jezusa Kristusa.  

Razvezujem Božje sršene, da pikajo demone in jih izženejo ven v imenu Jezusa 

Kristusa! 
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Gospodovi angeli, napadite te zle duhove, odstranite močnega. Ulovite jih s 

kavljem in jih potegnite ven v imenu Jezusa Kristusa. 

Razvezujem Božji ogenj na vsakega demona v imenu Jezusa Kristusa. 

Razvezujem ognjeno uničenje na vse demone v imenu Jezusa Kristusa. 

Razvezujem Gospodov strah v vsak demon v imenu Jezusa Kristusa. 

Gospodovi angeli, zažgite demonske zvitke, transparente, zastave, standarde, 

razbijte njihove čaše v imenu Jezusa Kristusa. 

Kaznujem vas, vi nečisti duhovi, pojdite ven v imenu Jezusa Kristusa. 

Premaknite se! Ven! Ven! Ven! Pojdite ven! V imenu Jezusa Kristusa. 

Demoni, dajem vam še nekaj sekund, da pridete ven, potem pa vas bom zaprl v 

kletko. 

Bog Oče, prosim te, da pošlješ angele bojevnike, ki naj zaprejo vsakega demona 

posebej v kletko napolnjeno s krvjo Jezusa Kristusa.  

Božji angeli, režite te temne sile, ožgite jih, berite jim Božjo Besedo noč in dan in 

jim pojte pesmi kot je: »V krvi Kristusovi je moč,« dokler ne gredo ven! V imenu 

Jezusa Kristusa.  

Demoni, vežem vas in vam onemogočam komunikacijo med seboj. Ne morete več 

prizadeti in raniti mene in moje družine na kakršen koli način. Lahko le pridete 

ven in priznate, da je Jezus Kristus Gospod in potem greste na mesto, kamor vas 

pošlje Jezus Kristus brez povratka nazaj. 

Izhajajte ven v imenu Jezusa Kristusa! 

Božji angeli, izvajajte red v imenu Jezusa Kristusa in vse preostale nečiste 

demone zaprite v kletke do naslednjega časa osvoboditve ali pa me naj spustijo 

sedaj. 

Vsak demon, ki izhajaš, ukazano ti je, da odideš na mesto, ki ga določa Gospod 

Jezus Kristus brez možnosti povratka. 

Ta osvoboditev je zapečatena s krvjo Gospoda Jezusa Kristusa. Čez sebe molim 

Božje duhove moči, ljubezni, samokontrole, osvoboditve, zdravja, 

strahospoštovanja do Gospoda, milost, duha odličnosti v imenu Jezusa Kristusa.  

Bog Oče, prosim Te za Svetega Duha, ki naj izpolni vsak prazen, neizpolnjen 

delček v meni. 

Zveži vse demonske povračilne ukrepe, maščevanja in jim prepreči, da bi mi 

škodovala in napadla mene ali mojo družino, moje finance, mojo misijo, moj 

namen in mojo usodo. V imenu Jezusa Kristusa. 


