Fra Drazen Busic’s bog: Hvordan modtager man Guds fuldkomne
velsignelse for ægteskabet og familien.
Bøn for familien.
Inderlig bøn om udfrielse og beskyttelse.
Jesus Kristus, i Dit Allerhelligste Hjertes sår lægger jeg mig selv og alle mine pårørende, ligeledes
også alle ufødte børn og deres forældre.
Ydmygt beder jeg Dig, tilgiv os alle vore synder og dan vore hjerter efter Dit hjerte, sagtmodigt og
ydmygt.
Jeg beder Dig, at Du dækker (indhyller), renser og beskytter os med Dit Allerhelligste Blod. Måtte
Dit Allerhelligste Blod fuldstændigt læge alle vore sår.
Jesus Kristus, Du er den eneste Herre og vor konge. Kun Du alene regerer fuldstændigt
over os og over alt, hvad vi gør.
Herre Jesus Kristus, besegl med Dit Allerhelligste Blod alle medlemmer af min familie, alle rum
hvor vi færdes og arbejder, alle mennesker som vi møder og arbejder sammen med, alle trafikmidler
vi benytter, alle indtægtskilder og alle materielle goder som Gud har tiltænkt os, og dem vi allerede
er i besiddelse af.
Barmhjertige Jesus, velsign med Dit Blod den næring, som vi indtager, vandet som vi drikker,
luften som vi indånder, og medicinen som vi indtager.
Forsvar os mod alle den ondes anfægtelser. Rens og forløs med Dit Blod ethvert menneske, som vi
på en eller anden måde har tilføjet skade og såret. Frels dem som har såret os eller har gjort os uret.
Jesus, antænd i os Din kærligheds ild til næsten og til alle mennesker. Frem for alt til dem som vi
ikke kan udholde, og som vi har det svært med! Jeg beder dig, lad alle disse mennesker fyldes med
Din kærlighed, tilgivelse og helbredelse på liv og sjæl.
Måtte Dit Hellige Blod, o Jesus, bryde alle dårlige vaners magt, alle negative ord, tanker, ønsker,
følelser og al negativ optræden. Måtte det fjerne følgevirkningerne af fortidens negative handlinger.
Salige Jomfru Maria, jeg lægger i Dit uplettede hjertes kærlighedsflamme mig selv og min familie.
Tag os alle imod i Dit moderlige skød og dæk os med Din kappe. Gennem Din forbøn beskyt os fra
alt ondt på ånd, legeme og sjæl.
Hellige Josef, alle Guds helgener, alle Guds engle, hellige Michael, hellige Raphael og
hellige Gabriel, vores skytsengle, beskyt os mod alle synlige og usynlige fjender. Beskyt os og led
os gennem livet!

I Jesu navn og i troen på Kristi Blods magt bryder jeg magten af al okkult praksis, alle forbandelser,
negative ønsker og tanker, negative handlinger, drømme, negative udtalte og uudtalte ord mod mig
selv og mod medlemmer af min familie.
Gennem Jesu Kristi lidelse, død og opstandelse, erklærer jeg mig selv og alle mine pårørende og
mine slægtninge udfriet og rede til at modtage alt, hvad Gud måtte skænke os. Måtte Jesu Blod
rense os alle og helbrede os med Helligåndens kraft.
I Jesu navn og i Kristi Blods magt bryder jeg al åndens, sjælens og legemets negative arv, som er
blevet overført, eller som alle generationer af vore forfædre kunne overføre på os og vore børn.
Jesus, med Dit Hellige Blod, rens og frels alle afdøde i vores familie og alle de andre afdøde og før
dem i Dit rige. Amen!

Bøn om tilintetgørelsen af forbandelsen.
Jesus, måtte Dit Hellige Blod i dette øjeblik komme over mig og tilintetgør enhver forbandelse,
som kom i mit liv gennem mine synder, mit familiestamtræ, forbandelser, magi og negative ord,
som blev sagt imod mig. I opstandelsens kraft udfri mig fra enhver forbandelse, for at jeg kan nyde
Guds fuldkomne velsignelse. Jeg takker dig Jesus, at Du lige nu gør dette, thi Du er trofast og fuld
af kærlighed!

Bøn om Guds fuldkomne velsignelse.

Himmelske Fader, i Jesu navn beder jeg dig, at Du velsigner mig som dit elskede barn. Måtte alle
de velsignelser komme i mit liv, som Du har beredt for dine børn:
-Dit venskab
-helbred
-et langt liv
-anseelse
-økonomisk velsignelse
-frugtbarhed
-gudsfrygtige efterkommere
-og alt andet, som Du gerne vil skænke mig!

