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Befrielsesbønn 

 

Denne bønnen er bygget på et godt og grundig befrielsessystem som skal brukes når du 

arbeider med noen av de tyngre innvendige type besettelser. Denne bønnen trenger en ikke 

å bruke før at en har forsøkt andre lettere former for bønn og befrielser hvor en ikke klarer 

å kaste det onde ut, eller at dem lurer deg og dukker opp igjen etter bare noen få dager. Det 

anbefales å lese hele artikkelen hvor denne bønnen er hentet ut fra, og følge den helt som 

den er beskrevet her. 

 

Far, 

 

I  Jesu Kristi navn kommer jeg nå fremfor deg for å ta bort de 

demoner som nå lever og opererer i ……...…………… , disse demonene 

har nå vært i ………….…… lenge nok. han/hun har fått nok av deres 

plager og trellskap, og han/hun er nå klar til å bli satt helt fri fra 

disse dårlige og onde ånder. 

 

Far, i Din Sønn Jesu Kristi navn ber jeg nå om at Du personlig 

salver meg for denne kampen. 

 

Far, i Ditt Ord har Du fortalt oss at vi har fått Din makt og Din 

autoritet til å kunne trampe over all fiendens kraft, og at ingen ting 

skal kunne skade oss. 
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Du har fortalt oss i Ditt Ord at ingen våpen Rettet mot oss skal 

lykkes. Du har fortalt oss i Ditt Ord at vi skal kaste ut demoner i Ditt 

navn. Du har fortalt oss i Ditt Ord at Du er en krigsHerre og at Du 

kan bli vekket til å gå i strid for oss. 

 

Far, jeg ber nå om at Du vekker deg Selv opp som krigsHerre og at 

Du personlig tar tak i disse demoner og driver dem rett ut av denne 

mannen/kvinnen og rett ut av livet hans/hennes for godt - for aldri 

igjen å komme tilbake for å plage, trakassere eller pine ham/henne 

– noen gang igjen! 

 

Far, jeg ber nå om at Du lar Ditt hellige lys skinne inn i alle deler av 

……..…... vesen og alle deler av…...……. liv slik at vi kan se nøyaktig hva 

disse demonene har vært opptatt av med ham/henne, så vi vil vite 

hvordan vi skal håndtere denne situasjonen fullt ut med ham/henne. 

 

Far, avslør fullstendig disse demonene for det de egentlig er - 

beseirede, falne engler som falt fra Din barmhjertighet, kjærlighet og 

nåde i himmelen.  

 

Far, kast ditt hellige lys på disse demonene, slik at de ikke kan løpe 

vekk eller skjule seg fra denne befrielsen.  Far, vis oss alle de juridiske 

rettigheter under denne befrielsen som vi kanskje ikke har avdekket 

tidligere, så vi vil vite nøyaktig hva vi må ordne opp i med Deg. 
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Far, Du har sagt i Ditt Ord at Den Hellige Ånd's sverd er Ditt Ord. 

Far, i Jesu navn, ber jeg nå om at Du lar Ditt Ord være mitt sverd. 

Far, jeg gjentar, la Ditt Ord være mitt sverd, slik at disse demonene 

nå kan bli fullt drevet ut av ……………... en gang for alle. 

 

Far, jeg ber nå om at Du fullt utruster meg for denne kampen. Jeg 

tar nå opp, og tar på meg hjelmen av frelse, mitt skjold av tro, min 

brystplate av rettferdighet og Min Hellige Ånd's Sverd, så jeg kan nå 

fullt ut operere under Din fulle salvelse mot disse demonene, slik at 

Du kan drive og kaste dem alle ut av ……………... en gang for alle. 

 

Far, jeg ber nå om at Du tillater at Din fulle åndelige rustning blir 

satt på meg akkurat nå i Jesu navn, så jeg kan nå kjempe mot disse 

demonene som er på innsiden av ………………….. 

 

Far, disse demonene har nå vært i ……...……….…. lenge nok. Far, jeg ber 

nå om at Du erklærer FULL KRIG mot disse demoner. Far, i Jesu 

Kristi navn, jeg ber nå om at Du beveger Deg med FULL KRAFT 

mot disse demonene som en mektig krigsHerre, slik at …………............. 

vil bli satt helt fri fra disse demonene, en gang for alle. 

 

Far, i Jesu navn, jeg påkaller nå blodet fra Din Sønn Jesus Kristus 

over hver centimeter av kroppen min, over hver centimeter av min 



www.HolySpirit.no                                     

                                                

4 

sjel og over hver centimeter av min ånd, så jeg kan nå ha et totalt, 

fullstendig beskyttende dekke mot disse demoner. 

 

Jeg ber nå om at Du stasjonerer Dine krigsengler rundt meg, slik at 

de kan beskytte både meg selv, ……………….... Og alle andre som er i 

dette rommet, slik at det kommer ingen skade på noen av oss i løpet 

av hele denne befrielsen. 

 

Far, jeg ber også om at Du lar blodet fra Din Sønn Jesus fullt ut 

beskytte meg, .................... og resten av folket som er i dette rommet 

fra noen av disse demonene som kan angripe noen av våre familier, 

personlige eiendeler som våre hus, våre biler, vår økonomi og vår 

helse.  

 

Far, jeg ber om at Du fullt ut beskytter oss alle fra enhver form for 

hevn fra noen av disse demonene, etter at Du fullt ut har kastet dem 

alle ut av …………………... 

 

Demoner, jeg kommer nå mot hver og en av dere i min Herre og 

Frelser Jesu Kristi navn. Jeg gjentar, jeg kommer nå mot hver og en 

av dere opererende under full makt, under full autoritet, og Gud 

Faderens fulle salvelse. 
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Demoner, min Guds Ord forteller meg i Lukas 10:19 at min Herre 

og Frelser Jesus Kristus nå har gitt meg full autoritet til å kunne 

tråkke på slanger og skorpioner og over all kraften til fienden og at 

ingen ting på noen måter skal gjøre meg vondt. 

 

Demoner, slangene og skorpionene som Jesus snakker om i dette 

verset er alle dere, og jeg har således min Herres direkte autoritet og 

makt til å kunne kaste dere alle ut av ....................... en gang for alle. 

 

Demoner, Jesus har fortalt oss i Lukas 9:1 at Han har gitt sine 

disipler "makt og autoritet over alle demoner", som inkluderer alle 

dere som er på innsiden av ....................... Som en sann disippel av 

Jesus Kristus har jeg nå Hans direkte fullmakt og hans direkte fulle 

kraft til å kunne kaste dere alle ut av ……………………... en gang for alle. 

 

 

Demoner, Guds Ord forteller oss også i 2.Mosebok.15:3 og 

Jesaja.42:13 at min Gud er en "krigsHerre" og at han skal "gå ut 

som en mektig Herre", at Han skal "vekke opp Sin stridslyst som en 

krigsHerre "og" at Han skal herske mot Sine fiender ". 

 

Demoner, hver eneste en av dere er en direkte fiende til Herren, og 

Han vil nå bevege seg mot hver og en av dere. Gud, Faderen, vil nå 
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helt seire mot dere alle. Dere er ingen kamp for Hans styrke og Hans 

kraft. 

 

Jeg gjentar, Herrenes Herre vil nå bevege seg mot hver og en av 

dere, akkurat nå som en mektig krigsHerre, og dere vil absolutt ikke 

ha noen sjanse mot Hans vrede, mot Hans raseri og mot Hans makt. 

Demoner, dere er nå ferdig, og dere er nå alle slått. Deres spill og 

deres tid med denne mannen/kvinnen er nå over. 

 

Demoner, i Jesu Kristi navn, binder jeg nå hver og en av dere, 

akkurat nå, slik at dere ikke kan angripe eller skade hverken  

....................... , meg selv eller noen andre som er i dette rommet. Jeg 

gjentar, jeg binder hver og en av dere akkurat nå i Jesu Kristi navn, 

slik at dere ikke kan skade hverken ....................... , meg selv, eller noen 

av folkene som er i dette rommet. 

 

Dere skal bli nede og helt tilbake fra ham, og dere skal ikke 

engasjere dere med hverken  .......................  eller meg på noen måte, 

eller form. Dere skal ikke flytte dere en centimeter, ikke si et ord, 

eller skade et hår på denne mannens hode under hele denne 

befrielsen. 
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Demoner, i Jesu Kristi navn, reiser jeg nå mitt skjold mot hver og en 

av dere. Dette skjoldet av tro fra min Herre og Frelser er nå et 

usynlig og ugjennomtrengelig skjold mellom dere og oss. 

 

Dere vil ikke kunne krysse dette skjoldet på noen måte, eller form. 

Både meg selv og hver eneste person som er i dette rommet, er nå 

fullt beskyttet av Herren med dette skjoldet av tro. Hver eneste av 

dere er nå fullt bundet og helt stengt ned - alt i Jesu Kristi navn. 

 

Til hver eneste demon som er på innsiden av ………………. , i Jesu Kristi 

navn, skal du ikke løpe vekk, skjule, eller forsøke noen form for 

kommunikasjon til andre ånder som er på utsiden av ………………... Du 

skal ikke oppsøke noen form for hjelp eller forsterkning fra noen 

ytre ånder i Jesus Kristi navn. 

 

Alle dine livslinjer og alle dine reip til noen av disse ytre åndene er 

nå blitt helt kuttet og helt ødelagt - alt i Jesu Kristi navn. Guds Ord 

forteller oss at Gud Faderen vil "kutte de ugudeliges reip" (Salme 

129:2). Alle dine reip til disse ytre åndene er nå blitt helt kuttet, helt 

ødelagt og helt avstengt, alt ved Den Hellige Ånds kraft. 

 

Hvis det er noen demoniske ånder som er i dette rommet, men ikke 

på innsiden av ....................... , dere nå, i Jesu Kristi navn, om å forlate 

dette rommet og om å befaler jeg forlate denne bygningen og ikke 
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komme tilbake til dette stedet noensinne igjen. GÅ NÅ, i Jesu Kristi 

navn. 

 

Til demonene som er på innsiden av  .......................  , dere er nå bundet 

sammen til deres overhode, sjefsdemonen, og dere er nå helt 

fullstendig handlingslammet. 

 

Dere kan ikke bevege dere en tomme, ikke si et ord, eller skade et 

hår på denne mannens hode eller noen andre som er i dette 

rommet. 

 

Demoner, det vil ikke være noen manifestasjoner overhodet fra dette 

punktet av. Dere vil ikke forsøke noen form for vold. Dere vil ikke 

forsøke noen type oppkast eller forstyrrende type oppførsel. Dere er 

nå alle stengt ned og helt bundet av Den Hellige Ånds kraft. 

 

Demoner, i Jesu Kristi navn, forbyr jeg dere også å prøve å kunne 

kommunisere med hverandre på innsiden av ……………….. Til hver og 

en av dere, du er ikke til å snakke med eller prøve å få noen hjelp 

overhodet fra andre ånder som er på innsiden av  ....................... 

 

Alle dine kommunikasjonslinjer er nå totalt og fullstendig kuttet og 

ødelagt av Den Hellige Ånd's kraft, slik at ingen av dere kan 

kommunisere på noen som helst måte, eller form med hverandre. 
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Jeg forbyr overhodet, sjefsdemonen fra å kunne kommunisere med 

noen av hans underordnede, og jeg forbyr fullstendig enhver av de 

underordnede å være i stand til å kommunisere med sitt overhode, 

sjefsdemonen. 

 

Demoner, vi vet nå hva alle deres juridiske rettigheter har vært med 

denne mannen i løpet av den tiden dere har vært i ham  ....................... 

som uten å vite bedre, begynte på tåpelig vis å tukle med det okkulte. 

Men han vet nå at det han har gjort var en direkte synd mot Herren, 

og at han brøt noen av Guds grunnleggende bud til oss om å ikke ha 

noe å gjøre med det okkulte. 

 

Men …………………………. har nå fullt ut bekjent, fullstendig omvendt seg 

og fullstendig avvist alle sine aktiviteter i det okkulte fremfor Gud 

Faderen. Jesu Kristi blod har nå fullt vasket bort alle  .......................  's 

overtredelser mot Herren, og han er nå fullstendig tilgitt og helt 

vasket ren av Jesu blod. 

 

Demoner, som følge av at denne mannens overgrep er blitt fullt 

bekjent og fullstendig tilgitt av Herren, har dere ikke lenger noen 

juridiske rettigheter til å forbli knyttet til denne mannen/kvinnen. 

 

Jeg gjentar, i Jesu Kristi navn, at dere ikke lenger har noen juridiske 

rettigheter til lenger å være knyttet til denne mannen/kvinnen, da 
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alle deres juridiske rettigheter er blitt fullstendig ødelagt og fullt 

avskjært som følge av hans fulle bekjennelse og full omvendelse 

fremfor Gud Faderen. 

 

Hver og en av dere må nå forlate ham i Jesu Kristi navn. Jeg gjentar, 

hver og en av dere må nå forlate denne mannen i navnet av min 

Herre og Frelser Jesus Kristus. " 
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