92. Bağlama Duası - Tanrıyla birlikte vakit geçirmeden önce
(English Title – The Binding Prayer - Tercüme: Jasmin)

13 Temmuz 2015 yılında değiştirildi
Gerekli olduğu sürece, problemler veya havada direnç olduğu sürece, her sabah veya tam duaya
başlamadan önce, bu duayı edin. Sessizlikte bilincinizi sınamaya başlayın.
Dua etmeden önce, Kutsal Ruh´un bize her kötülüğümüzü veya ihmallerimizi bildirmesine izin
vermemiz ve ciddiyetle pişman olup kudret dilememiz, bu şeylerin tekrar etmemesi için, iyidir.
Sonra siz işlediğiniz günahlardan pişmanlık duyarken, aşağıdaki listeye bakıp suçlu olduğunuz
şeyleri ortaya çıkarın.
Şunları bırakıp onlardan pişman oluyorum…
…gururumdan,
…kendimi övmemden,
…bütün kibirli düşüncelerimden,
…uzlaşmazlığımdan,
…zehir gibi acılığımdan,
…yargılamalarımdan,
…kıskançlığımdan,
…hasedimden,
…açgözlülüğümden,
…öfkemden,
…zevkimden,
…isyanımdan,
…itaatsizliğimden,
…imansızlığımdan,
…tembelliğimden,
…kendime acımamdan,
…kendini beğenmişliğim ve sınırsızlığımdan,
…bencilliğimden,
…pişman olmamamdan
…Senin karakterine ve bana ettiğin vaatlere karşı söylenen yalanlardan ve o suçlayıcı yalanları
dinlememden pişmanım.
Ah Rab, sevecensin, merhametlisin, sadık ve gerçeksin. Seni seviyorum. Eğer seni ve çevremdeki
insanları kızdırdıysam ve incittiysem, beni affet, Rab. Bir daha günah işlememek için ve özellikle
kalbimin gizli köşelerinde, bana kuvvet ver. Jesus, sana pişmanlık dolu ruhumu sunuyorum ve
benim günahlarımın affı için sadakatine ve merhametine sesleniyorum. Benimle ve benim
aracılığımla diğer insanlar için yapmak istediklerini yenile ve koru.
Rab, fakirlerin dileklerini duyarsın: Kulağın kalbimizin hazırlanışını duydu. Senin şu vaadine: “Ne
mutlu kalbi temiz olanlara! Onlar Tanrı’yı görecekler ve O onların kalbinde yaşayacak” diyen
sözlerine sarılıyoruz. Seninle birlikte olmayı ve kıymetli sözlerini duymayı veya kıymetli yüzünü
görmeyi “hak etmek” için hiçbir şey yapamayacağıma, şahitlik ediyorum. O, ne oruç tutmakla, ne
de iyilikler sayesinde hak edilebilir. Sadece lütfuna güveniyorum.
Görebildiğin gibi, kalbimde baygın gibiyim ve seni özlüyorum. Geyiğin akan diri suyun hasretini
çektiği gibi, ruhum hasretini çekiyor. Ah Tanrım, lütfunu rica ediyorum. Lütfen, beni ziyaret et.
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Aşağıdaki duayı direkt ve yüksek sesle şeytanlara yöneltin!
Jesus Christus adıyla kötülükleri destekleyen bütün uzmanları bağlıyorum. Buna ilaveten şeytanları
(cinleri de) ve boyutlar arası (interdimensiyonal) karanlık türden silahlarıyla bize karşı gelen şeytani
yaratıkları ve Tanrı’yı ve Tanrı’nın eylemlerini hayatımızda, çevremizde engelleyen ve onlara baskı
ve ayartma vazifesi verilen onların haksız destekleyicilerini de bağlıyorum. Gelecekte bize ve
etkinlik alanlarımıza gelecek olanları da bağlıyorum.
Jesus Christus adıyla, siz yalan söyleyen ve ayartan kötü ruhları ve karanlık türden silahlarıyla bize
karşı gelen ve burada adını saydığım – kendine acıma, gurur, isyan, direnç, şaşkınlık, oyalama,
hastalık ve ölüm, yorgunluk, zayıflık, yalan belirtileri, şüphe ve imansızlık, yanlış suçluluk duygusu,
kendinden nefret, zehir gibi acı olmak, huzursuzluk, müptelalık zorlaması, korku, baskı, öfke,
depresyon, çaresizlik ve intihar gibi- şeylere sebep olan bütün şeytanları (cinleri) bağlıyorum.
Jesus Christus adıyla seksi şehvete, zevke, zinaya, fuhuşa ve manevi pisliğe sebep olan Incubus ve
Succubus (erkek ve dişi türünden) adındaki şeytanları bağlıyorum.
Jesus Christus adıyla ruhi sağırlığı – aptallığı – körlüğü, perdeyi, yorgunluğu, yargıyı, yargılamayı,
kendimize ve başkalarına karşı dedikoduyu bağlıyorum. Yanıltıcı sesleri, yanlış anlaşılmaya sebep
olan iletişim şaşkınlığını da bağlıyorum. Korkuyu, üşengeçliği, kıskançlığı, kavgacılığı, bölücülüğü,
yabancılaşmayı ve her çeşit baskıyı bağlıyorum.
Jesus Christus adıyla bütün düşmanlarımızı ve adaletsizliğin isçilerini bağlıyorum ve onlara engel
oluyorum. Siz, bütün yalan söyleyen, ayartan, engel olan ve yanıltan kötü ruhlar ve bize karşı
yolladığınız sizi koruyan birliklerinizle beraber Jesus Christus adıyla bağlandınız.
Her boyutlar arası (interdimensional) karanlık (şeytani) gücü, varlığı, projeksiyonu ve bize karşı
bütün silahları Jesus Christus´un kanıyla ve O´nun kutsal adıyla devre dışı bırakıyorum.
Sizin tekliflerinizi, kötü rüyaları, yalanları ve yalanın aletlerini Jesus Christus´un adıyla bloke
ediyorum ve Jesus sizi serbest bırakıncaya kadar, uçuruma geri gitmenizi emrediyorum. Her yalanı
açığa çıkarıyorum, her laneti, büyüyü, bedduayı, sihri, mührü, bağlantıyı, durdurmayı, görevi ve
kaleyi Jesus Christus adıyla bozuyorum. Çünkü: “Bize karşı yapılmış hiçbir silah gelişmeyecek” diye
yazılıdır.
Rab, bizi kötülüklerden kurtar, kötülüğün bağlarını kes ve nereye gidersek gidelim, bizi ve evimizin
çevresini içeren, melekler tarafından korunan etrafımızda bir kürenin olmasını sağlayıp arttır.
Bütün yalan söyleyen, ayartan, engel olan ve yanıltan kötü ruhlar ve bize karşı yolladığınız sizi
koruyan birliklerinizle beraber Jesus Christus adıyla bağlı kalın.
Jesus´un kanr bizi korusun, Jesus´un kanı bizi korusun, Jesus´un kanı bizi korusun.
Jesus adıyla görkemi ve halkı İsrail´e ortasında ateşle birlikte yolladığı – nereye giderlerse gitsin –
Yahve´nin korumasını açığa çıkarıyoruz.
Adını kullandığımız ve her kötülüğüne karşı gelen gücün için, sana teşekkür ederim, Jesus.
Lütfen, sana mütevazılıkta, yardımseverlikte, cesarette ve manevi temizlikte benzer olmak için, bizi
kanınla örtüp kutsa. Kutsal Ruh, bütün varlığımızı, vücudumuzu, bilincimizi ve ruhumuzu
görkeminle örtmen için dua ediyorum ve güveni, manevi temizliği, mükemmelliği ve sevinci
düşmanın ve kendi etimizin kirlettiği yerde onarmanı diliyorum.
Düşmanımız olmayı seçen insanları bağışlıyor ve kutsuyorum. Senin sevginin onlara şifa getirmesi
ve onları değiştirmesi için dua ediyorum. “Baba, onları affet, çünkü onlar ne yaptıklarını
bilmiyorlar.” Bizi senin minnettarlık, tapınma ve tanrısal sevgiyle dolu ruhuna daldır.
Jesus, sana güveniyorum. Jesus, sana güveniyorum. Jesus, sana güveniyorum. Amin.
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