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PETÍCIÓ BELIÁL ELLEN  

Abba édesapa, Izráel Istene, jövök Eléd a fiad, a Názáreti Jézus Krisztus nevében. Tisztellek Téged, mint az 

én szuverén királyi Atyámat. Te vagy az egyetlen, Mindenható és egyedül bölcs Isten. Te mindenkor jóságos 

és szerető vagy. Szeretlek és köszönöm Neked, hogy Jézussal egyesültem és hogy szellemben Őbenne élő 

vagyok.  

Atyám, Eléd jövök, és a megbocsátásodat kérem magamért és az elődeimért azokon a területeken, ahol Beliál 

szellemének megengedtük, hogy rajtunk keresztül dolgozzon.  

Atyám, elismerem a gyengeségeinket, amelyeken keresztül a falaink és a kapuink lerombolódtak és aminek 

következtében Beliál bejárást kapott hozzánk és engedélyt kapott, hogy használjon minket.  

Arra kérünk Téged, hogy jelentsd ki a gyengeségeinket és adj nekünk egy stratégiát, hogy hogyan tudjuk a 

kapukat bezárni és a lerombolt falakat újra felépíteni.  

Uram, bocsáss meg nekünk ott, ahol a fecsegéseken és a mellébeszéléseken keresztül befolyásolhatókká 

lettünk, és hogy Beliálnak ezt a szellemét nem ismertük fel.  

Megbocsátásodat kérjük azért, ahol csatornák vagyunk, amit Beliál arra használ, hogy a megosztottság és a 

civakodás halálos magjait elültesse.  

Arra kérünk, hogy gyomlálj ki belőlünk minden gonosz magot, amelyek ezen a szellemen keresztül lettek a 

szívünkbe ültetve. Kérlek pusztíts el minden gonosz magot, amit emberekről kimondtunk.  

A Názáreti Jézus Krisztus nevében egy petíciót hozunk Eléd, ami Beliál minden jellemvonása ellen szól. Oda, 

ahol Beliál csábítást használt és sokakat a Te igédnek az igazságossága ellen engedetlenségbe és hűtlenségbe 

vezetett.  

Egy petíciót hozunk Eléd, ami Beliál és Jezábel közötti démonikus egyezmény közé áll. Petíciót hozunk eléd, 

amely az ő összeesküvésük ellen áll, és Jézus Krisztus nevében érvénytelenítünk minden egyezményt 

(megállapodást) Jezábel lányai és Beliál fiai között. Teljes zűrzavart szólunk az ő soraiba és arra kérünk 

Téged, Apa, hogy azt eredményezd, hogy egymás ellen harcoljanak és hogy egymást kölcsönösen 

elpusztítsák.( Gondolj arra: nem test és vér ellen harcolunk!)  

Egy petíciót hozunk Eléd, ami az erkölcstelenség, fajtalanság és a házasságtörés szellemei ellen szól, akik 

Beliálon keresztül szabadjára lettek engedve, akik az életünket és azok életét, akik közel állnak hozzánk 

valamilyen formában befolyásolták.  

Arra kérünk Téged, Atyám, hogy a Beliállal való lélek összeköttetést válaszd szét. A mi Urunk, a Názáreti 

Jézus Krisztus nevében megoszlást, egyenetlenséget és diszharmóniát szólunk köztünk és Beliál között.  

Petíciót hozunk eléd a szodómia, a homoszexualizmus, a lezbianizmus, a vérfertőzés, a megerőszakolás, és a 

perverzió szellemeinek minden fajtája ellen, akiket Beliál és Jezábel az életünkbe és szeretteink életébe 

belevitt.  
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Atyám, Eléd hozunk minden olyan pillanatot, amikor nem figyeltünk a figyelmeztetéseidre és ahol 

megengedtünk Beliálnak, hogy a lelkiismeretünket megbélyegezze.  

Petíciót hozunk Eléd, amely új életet kelt, a mi eltompított lelkiismeretünkbe; hogy érzékenyek legyünk a 

Szent Szellemre, Aki figyelmeztet minket olyan bűnökre, amelyekben éppen meg vagyunk kötözve.  

Mennyei Atyám, Eléd hozunk minden szennyet és tisztátalanságot, amik Beliálon keresztül, a megerőszakolás 

és a szexuális erőszak szellemein keresztül belénk és a szeretteinkbe kerültek. Arra kérünk Téged, hogy 

távolíts el minden traumát a sejtjeinkből és a DNS-inkből, és űzd ki belőlünk a halál szellemét, aki a 

sérüléseken és az (szexuális) erőszakon keresztül belénk jött. Arra kérünk Téged, hogy fúj át minket a Te 

leheleteddel-szellemünket, lelkünket, testünket-és a lényünk minden területét keltsd életre a Názáreti Jézus 

Krisztus nevében. Uram arra kérünk Téged, hogy űzz ki belőlünk minden olyan szellemet, akik a szexuális 

erőszakok által belénk hatoltak: név szerint a megerőszakolás, a vérfertőzés, a zaklatás, a szexuális erőszak, a 

szexuális tisztátalanság, a szenny, a tisztátalanság, a szodómia, a perverzió szellemeit a Názáreti Jézus 

Krisztus nevében. Atyám, eléd hozunk egy petíciót az alkohol és a részegség szellemei ellen, akik rajtunk és 

szeretteinken keresztül működtek.  

Megbocsátásodat kérjük, hogy testünket, mint templomot átadtuk Beliálnak. Kérlek bocsáss meg nekünk 

azokon a területeken, ahol az alkohol hatására feladtuk az erkölcsi szokásainkat és a kéjvágyaknak és a 

perverzióknak nyitottuk meg magunkat.  

Bocsánatodat kérjük, hogy a megerőszakolás szellemei előtt nyitottunk ajtót, akik a perverziók és a részegség 

szellemeivel állnak összeköttetésben. Uram, arra kérünk Téged és Eléd hozzuk a petíciót, hogy tisztíts meg 

minket minden förtelmes tettünkből, amiket mi, vagy a szeretteink elkövettek.  

Mennyei Atyám, elismerjük Előtted, hogy Beliál tevékenységeit, a szexuális tisztátalanságot megengedtük, 

hogy Krisztus testébe bemenjen és ezért bűnbánatot tartunk.  

Kérlek bocsáss meg azoknak a vezetőségben (és a teljes idejű szolgálatban), akik megengedték, hogy Beliál 

szelleme istentelen vonzalmakat tudjon megkötni, hogy erkölcstelenséget, homoszexualizmust és 

lezbianizmust kövessenek el, hogy így Isten átka ránk és a szeretteinkre essen.  

Uram, arra kérünk Téged a Názáreti Jézus Krisztus nevében, ezt az átkot, ami mint igazságos ítélet ránk jött, 

távolítsd el.  

Atyám, Eléd hozunk minden olyan pillanatot, amikor a szeretteinket, a Te felkent szolgálóidat megvetettük és 

elutasítottuk Bocsánatodat kérjük azért, amikor érdektelenséget, megvetést és lenézést mutatunk a vezetőink 

ellen.  

Uram, kérlek bocsáss meg nekünk azokért az időkért, amikor a Te általad felkent férfiakat és nőket nem 

támogattuk. Kérlek bocsásd meg nekünk, ahol az anyagi támogatást elmulasztottuk. 



3 
 

Uram, bocsáss meg nekünk, amikor Beliál szelleme arra használt minket, hogy akadályozzuk Isten művét és 

nem hallgattunk érzékenyen a Szent Szellem bölcsességeire, amikor Isten szolgájának szüksége (jövedelem) 

lett volna rá.  

Bűnbánatot tartunk a zsugoriságunk és önzőségünk ellen. Uram, arra kérünk Téged, törj meg minden átkot, 

ami a jövedelmünkre és anyagiakra esett, mert ezekben a bűnökben hibásak voltunk (vagyunk). Atyám, egy 

petíciót hozunk Isten minden férfia és nője számára, akik Beliál támadásai alatt állnak és be akarunk értük 

állni a résbe és a hit pajzsával a gonosz minden tüzes nyila ellen harcolni.  

Jézus Krisztus nevében semmisé teszünk minden olyan támadást, amelyek a boszorkányságon keresztül lettek 

elkövetve. A Názáreti Úr Jézus Krisztus nevében felbontjuk az istentelenek minden titkos tanácsát és minden 

titkos ülését és megkötözzük a démonokat, akiket halált hozó szavakkal és összeesküvésekkel Isten szolgái 

ellen bevetettek. 

Atyám, Eléd hozzuk a szívünk állapotát és a megbocsátásodat kérjük azokra a területekre, ahol a szeretetünk 

meghidegült, mivel Beliálnak megengedtük, hogy befolyást vegyen rajtunk. Megbocsátásodat kérjük, ahol mi 

és ami szeretteink Krisztus testében lévő személyek ellen álnok és áruló módon viselkedtünk.  

Bocsánatodat kérjük, ahol a mi szívünk irgalmatlanná, érzéketlenné és kegyetlenné vált. Azért hozunk Eléd 

egy petíciót, amiben arra kérünk Téged, hogy távolítsd el a mi megkövült szívünket és helyébe egy új 

hússzívet helyezzél.  

Uram, gyújtsd meg újra a mi szíveinkben a Te szereteted tüzét! Atyám, egy petíciót hozunk Eléd Beliál 

áradatai ellen és kérünk Téged, hogy őrizz meg minket az istentelenség áradataitól, amik minden nap áradnak 

ránk a tévén, a filmeken és a tömegmédiákon keresztül.  

Jézus Krisztus nevében megbocsátásodat kérjük a lázadás és az engedetlenség minden tette ellen. Arra kérünk 

Téged, Szent Atyánk, hogy őrizz meg minket a szennyes és erkölcstelen áradatoktól, amiket Beliál indított el. 

Uram, a védelmedet kérjük a halál és a pusztítás szellemei ellen, akik Beliállal együtt azért dolgoznak, hogy 

Isten valódi szolgái elsüllyedjenek.  

A Názáreti Jézus Krisztus nevében petíciót hozunk Eléd minden hazugság, a rossz pletyka, a csábítások, a 

kívánság és a büszkeség ellen. Uram, köszönjük a Te Igédet, ahol azt mondod, hogy amikor az elnyomó 

(ellenség) úgy jön, mint egy sebes folyam, akkor a Te Szellemed lehelete meg fogja őt futamítani (Ézsaiás 

59:19). Szent Szellem, arra kérünk Téged, hogy imában és közbenjárásban vezess minket Beliál sebes 

folyamai (áradatai) ellen.  

Uram, Eléd hozunk egy petíciót, ahol kérünk tőled egy világos stratégiát és isteni fegyverzeteket, hogy Beliál 

szelleme ellen harcolhassunk. Uram, kérlek add meg nekünk a képességet, hogy szellemben különbséget 

tudjunk tenni és hogy éberek legyünk, hogy Beliál minden támadása ellen meg tudjunk állni. Uram, a Názáreti 

Jézus Krisztus nevében ruházz fel minket vassal és lándzsanyéllel. (2 Sámuel 23:7)  
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Atyám, egy petíciót hozunk Eléd a törékenység szelleme ellen, aki Beliállal együtt működik. Uram, arra 

kérünk Téged, hogy gyógyítsd meg azokat a testeket, amiket gyógyíthatatlan betegség támadott meg.(például 

AIDS). Arra kérünk téged, hogy vágd le a rosszindulatú betegségeket, amik a te gyermekeidhez 

hozzátapadtak, hogy olyan beteggé tegye őket, hogy ne keljenek föl többé az ágyból.  

Uram, egy petíciót hozunk Eléd, amiben arra kérünk Téged, hogy akadályozd meg Beliál minden olyan 

támadásait, amelyek azért vannak, hogy boszorkányságon és betegségeken keresztül a Krisztus testében a 

szolgálatok ajándékait megállítsák. Jézus Krisztus nevében megkötözzük a boszorkányság és a törékenység 

minden szellemét és megparancsoljuk neked, hogy menj az Úr Jézus Krisztus lábaihoz. Atyám, egy petíciót 

hozunk Eléd a pornográfia és a szexuális szenny növekedése ellen, amivel Beliál a nemzetünket átitatja. A 

gyerekpornó minden fajtája és a pedofília egy szexuális perverzió, ami Beliáltól jön.  

Egy petíciót hozunk Eléd, mennyei Atyánk, amelyben a gyermekeket és mindazokat, akiket szeretünk Jézus 

Krisztus nevén keresztül, ami a homlokunkra legyen írva, védelem alá helyezzük. Atyám, egy petíciót hozunk 

Eléd, amely Beliál ellen szól, aki megpróbálja, hogy a közösség(egyház) minden visszatartást lerakjon, 

amelyeket a világban létrehoz. Ahol Beliál a mi előítéleteinket megtámadja és azokat a törvényeket, amik az 

abortusz, a homoszexualitás, a lezbianizmus, a prostitúció és a házasságtörés ellen beszélnek, ezeket meg 

akarja szüntetni.  

Ez ellen hozunk egy petíciót Eléd, ahol arra kérünk Téged, hogy hozd el közösségeinkbe az ébredés egy új 

tüzét, hogy a falakon lévő őrállók felébredjenek és megfújják a sófárt, hogy figyelmeztetni tudják az 

Egyházat, amikor Beliál támad. Arra kérünk Téged, hogy az Egyház az Ige sóját visszakapja és hogy a világ 

valódi fénye legyen, mint ahogyan ezt Jézus is imádkozta. 

Atyám, elvágunk és széttörünk minden istentelen lélekösszeköttetést, amelyekbe mi, vagy a szeretetteink 

valaha is Beliállal belementünk és arra kérünk Téged Uram, a Jézus Krisztus nevében, hogy minden istentelen 

igát Isten tüzével semmisítsél meg. Egy petíciót hozunk Eléd, amely minden gonosz szellemet szakítson el 

tőlünk, akik emiatt az istentelen szövetség miatt ránk jöttek.  

Atyám, arra kérünk Téged, hogy mutasd meg azokat az embereket, akiket Beliál használ, hogy 

közbenjárhassunk a szabadulásukért Uram, a segítségedet kérjük abban, hogy ne érintsük meg a tisztátalan 

dolgokat, amiktől a 2 Korintus 6:17-ben óvsz bennünket.  

Egy petíciót hozunk Eléd, ahol a támogatásodat kérjük abban, hogy a Te hatalmadon keresztül szentségben 

tudjunk futni és a gonosztól olyannyira undorodjunk, ahogyan Te undorodsz tőle.  

Uram, elhatározzuk magunkat, hogy megtisztulunk minden testi tisztátalanságtól és szellemi szennytől, hogy 

teljes szentséget és Istenfélelmet érjünk el.  

Jézus Krisztus nevében elszakítjuk magunkat Beliál befolyásától és elhatározzuk, hogy Istennek tetsző életet 

fogunk élni.  

ÁMEN. 


