
Exorcizmus 

a sátán és a bukott angyalok ellen 
 
 

Kiadva XIII. Leó pápa Őszentsége 1890 november 19-én kiadott rendeletére. Hívek által használható 
ördögűző imádság, ami régebbi imakönyvekben megtalálható. 

 
 
 
 
 

Ima Szent Mihály főangyalhoz 
 
 
 

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. 
 

Mennyei seregek dicsőséges fejedelme, Szent Mihály főangyal, védelmezz meg minket a 
sötétség világának fejedelmei, hatalmasságai és fejei, valamint "az égi magasságok gonosz 
szellemei ellen" való küzdelmünkben (Ef.6,12). Jöjj segítségére az embereknek, kiket Isten 
saját képére és hasonlatosságára teremtett és oly nagy áron szabadított meg az ördög zsarnoksága 
alól (Bölcs.2,23; 2Kor.1,6). Téged oltalmazója és pártfogója gyanánt tisztel az 
Anyaszentegyház; rád bízta az Úr a megváltottak lelkeinek a mennyei boldogságba való 
vezetését. Kérd a békesség Istenét vesse a sátánt lábad alá, hogy ne tarthassa többé az 
embereket rabságban és ne lehessen az Anyaszentegyház ártalmára. Vidd föl könyörgéseinket a 
Magasságbeli elé, hogy az Úr irgalmassága leszálljon hozzánk: ragadd meg a sárkányt, az 
őskígyót, aki az ördög, vagyis a sátán, és bilincsbe verve taszítsd a mélységbe, hogy soha többé 
ne csábíthassa el a nemzeteket .   Amen. 
 

„Azon a napon majd meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával a Leviatánt, a gyors kígyót, a 

Leviatánt, a tekergő kígyót, és megöli a tengeri sárkányt.” (Iz. 27,1) 

 

„Ekkor láttam, hogy egy angyal száll le az égből, akinél a mélység kulcsa volt, és kezében egy nagy lánc. 

2Megragadta a sárkányt, az őskígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözte őt ezer esztendőre. (Ter 3,1; Zak 

3,1; Jób 1,6) 3Levetette őt a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy ne csábítsa el többé a nemzeteket, 

amíg el nem múlik az ezer esztendő. Azután el kell oldozni, de csak rövid időre.” (Jel 20, 2-3) 

 

 

 

 

 

 

Ezen Ima, mellyel a sátánt megfutamíthatjuk, nagy bajoktól mentheti meg a családokat és a társadalmat, még akkor is ha csak világiak 
használják. Főleg akkor alkalmazzuk, ha az ördög valamely incselkedésétől kell tartanunk, akár emberi gonoszság alakjában, akár 
kísértések, megbetegedések vagy egyéb csapások által.  (Közbenjáró ima!)  

 

  



(Beavatkozó ima! Csak önmagunkért mondhatjuk önvédelemből !!!) 

 

 

A Názáreti Jézus Krisztus 
 

az én 

 

Szabadító Mindenható Istenem 

 

Aki értem: 

 

 
 

 

„ Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért 

Isten felmagasztalta Őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött 

van, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az 

alvilágban, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr! Az Atyaisten 

dicsőségére!” Amen (Filip 2,8-11) 

 

Keresztségem és küldetésem (bérmálás) hatalmánál fogva a Názáreti Jézus 

Krisztus Nevében ellene mondok az alkoholizmus, az öngyilkosság, a 

tisztátalanság, harag, gyűlölet, békétlenség, aggodalom, félelem, szeretetlenség, 

reménytelenség ….. démoni lelkeknek, és a Názáreti Jézus Krisztus Nevében 

megparancsolom minden gonosz léleknek - akik zaklattok engem -, hogy 

távozzatok tőlem örökre a Názáreti Jézus Krisztus keresztjének a lábához, hogy 

Ő parancsoljon nektek! Amen 

 

„ Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem erők, sem magasság, sem 

mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely 

Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.” Amen (Róma 8,38-39) 

 

Majd megmutatta nekem Józsuét, a főpapot, amint az Úr angyala előtt állt; jobbján 

pedig a sátán állt, hogy vádat emeljen ellene. És az Úr angyala ezt mondta a 

sátánnak: ‘Csendet parancsol neked, sátán, bizony, csendet parancsol neked az 

Úr, aki kiválasztotta Jeruzsálemet. Vajon nem olyan-e az, mint a tűzből kiragadott 

üszök?’ Józsue pedig szennyes ruhába öltözve állt az angyal színe előtt. Ekkor ez 

megszólalt és ezt mondta az előtte állóknak: ‘Vegyétek le róla a szennyes ruhát.’ 

Neki pedig mondta: ‘Íme, elvettem tőled gonoszságodat és új ruhába 

öltöztettelek.’ És mondta: ‘Tegyetek tiszta süveget a fejére.’ Ekkor tiszta 

süveget tettek a fejére és felöltöztették őt, miközben az Úr angyala ott állt.   
(Zak 3,1-5) 

 

Midőn leszállottál a halálhoz, halhatatlan élet, akkor megtörted a poklot 

istenséged fényével; s midőn a holtakat is a mélységből feltámasztottad, minden 

mennyei erők örvendezve kiálták:  

Életadó Krisztus Istenünk, dicsőség néked! - X3 
 

A bizánci liturgia énekéből 


