Amanda Buys: Lépések otthonunk szellemi megtisztításához
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„Mert én és az én házam népe az Urat szolgáljuk.”
Hogyan tisztítsuk meg szellemileg otthonunkat?

Gyakran kérdezhetjük: hogyan tud egy bálvány vagy faragott kép, amit a házunkba hozunk,
fontos kérdéssé válni, hogy tud ez átkot hozni a családunkra és magunkra, hiszen mi nem
hajol
Ez csak egy dísze a háznak, egy dekoráció.
, ami az angolban
átokként lett fordítva. Azért fontos, hogy megnézzük azokat a héber szavakat, amelyeket a
bálvány vagy pogány faragott kép leírására használtak.
V. Mózes 7:26
„Ne vigyél be ilyen utálatos dolgot a házadba se, mert téged is kiirtanak, mint azt. Tartsd
azért undorítónak, tartsd utálatosnak, mert ki kell azt irtani.”
V. Mózes 13:17
„ Egész zsákmányá
összes zsákmányával együtt, Istenednek, az Úrnak szóló teljes áldozatul. „
Józsué 6:18
„Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rátok száll az átok; el ne vegyetek semmit a
kiirtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek azt. „
Ezekben az igeszakaszokban a Strong Bibliamagyarázó fordítás szerint a „cherem” szó
szerepel, aminek az a jelentése, hogy:
fizikailag körülkerít
behálóz
végzetes dolog, amit el kell távolítani.
Azt a megjegyzést is hozzá lehet
ha beviszel a házadba, a hivatalodba vagy
bárhova egy olyan faragott képet, ami valakinek szentelt bálvány, akkor tulajdonképpen
magadra húzod ezt a hálót, elzárod magad. Ez ugyanakkor azt is jelenti,
elvágod magad ezáltal. Ugyanakkor a bálványok és a pogány szobrok érintkezési pontok
lehetnek, amin keresztül démoni megszállás tud belépni az otthonodba.
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Hogyan tudom megtisztítani az otthonomat?

1. Az imaharcosoknak meg kell va
az Úrtól, majd meg kell tisztítaniuk magukat a Bárány vére által.
2.
, és kiterjeszteni a szövetségi jogokat az életük minden
területére, beleértve a közeli és távolabbi rokonokat, személyes kapcsolataikat, fizikai
javaikat és tulajdonukat, minden állatukat, minden ajándékukat és kenetüket a
szolgálatra, és a személyes próféciáikra.
,
alapos szabadulásban kell részesülniük,
különösképpen pedi
tekintetében.
3.
ll állnia,
ami magában foglalja:
azokat elkövették
le kell fegyverezni azokat a démoni
struktúrákat
elyek a
l jönnek
fel kel
és el kell ültetni az isteni magokat, a Szent
Szellem kenetének a tüzét kell hívni.
jelenti:
Makro szinten: ez azt jelent
célpontjai lehetnek, mivel szellemben
Mikro szinten: az egyéni embereket kell érteni,
tudnak nyilvánulni, és meg

sségek
, amikor démoni terveket
uralmát.
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5. Annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk imádkozni, azonosítani kell a szellemi
és hatalmasságokat.. Ez azt jelenti,
hogy megvilágítsa a sötétség
minden munkáját. Imádkozzuk azt, hogy minden titkos és rejtett dolog legyen
megvilágítva Istennek a világosságában, és minden árnyék és minden lepel hulljon le,
hogy a Szellem szemei tudjanak látni, tudjana
és
kapjuk meg. Kérjük istent, hogy szabadítsa fel a prófétai kenetet.
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Most pedig belépünk a csatába…

A b n megvallása
ket egyénileg
Isten elé, és kérjünk megbocsátást érte. Ne azt mondjuk, hogy : „ Istenem, bocsásd meg
nekik…” , hanem mondjuk azt, hogy: „ Istenem, bocsáss meg nekünk!” Mi álljunk oda a
résre!
alapján követtek el a
Sátán szolgái! Ezek lehetnek szexuális perverziók, véráldozatok, fekete vagy fehér mágia,
jövendölés, bosz
kántálás.
Kérjük a Názáreti Jézus vérét, hogy csillapítsa le azt a vért, ami bosszúért kiált! Ajánljuk
azoknak a szellemeit, akiket feláldoztak, az Úrnak a kezébe!
Kérjük Istent, hogy emelje fel a kezét az ítéletre azon
ket elkövettek.

A különböz er k lefegyverzése
Imádkozzunk azért, hogy minden démon, ami ezeken az ördögi cselekedeteken keresztül
hatalomra jutott
! Törjük meg az erejét minden
boszorkányságnak, átoknak, jövendölésnek! Fordítsunk meg minden egyes rítust és
változtassunk minden átkot áldássá!
Pusztítsunk el minden egyes tant szellemben, és döntsünk le minden oltárt, trónt és bálványt,
amelyet a Sátán imádatára emeltek!
Kérjük Istent, hogy küldje el szent tüzét, hogy égessen el mind
bizonyítékot!
séggel,
vaksággal és bénultsággal!
ött
az épület fölött uralkodtak!
Szabadítsuk fel e
l!
Fokozzunk le minden egyes démont a
helyük
ciójukból, amellyel e fölött a hely fölött bírtak!

szolgálati

jelöljünk ki újabb szellemi határokat, kérve Istent, ho
azokat!
Kérjük Istent, hogy
ami újra egyesítené a seregeket, és újra támadnának!
Szóljunk zavarodottságot a soraik közé, izolálj
és tiltsuk meg
számukra, hogy bármilyen fizikai tárgyat vagy dolgot használjanak! Legyenek azok
megszentelt, elkülönített kövek,
mint az
elektromosság, a vízvezetékrendszer vagy a szennyvízcsatorna, - mint az erejük
megnyilvánulása.
Jelentsük ki, hogy szellemben megváltozott a helyzet, ha eddig halál, pusztítás, éhség, háború,
a mammon uralma, vagy bármi más uralkodott is, most ezeket leváltjuk, és minden egyes
démoni parancsot és határt ezennel lerombolunk!
Jelentsük ki, hogy az összes prófécia és minden terv, amit a sötétség királysága koholt ez ellen
a hely ellen, a továbbiakban hatástalan,
és le van fegyverezve!
Zárjunk be minden kaput szellemben ezen a helyen és pecsételjük le azt az ingatlant vagy
épületet!
Kérjük Istent, hogy tisztítsa meg mind a négy elemet: a tüzet,
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Hirdessük ki, hogy ez az ingatlan most le lett pecsételve, és ezt nem törheti le Sátánnak
egyetlen küldötte sem, sem azok az emberek, akik démonizáltak!
mon
és Jézus Krisztus hatalma alá
legyen helyezve!
imánkat és ellen akar állni a sz
makacsságnak és a bálványimádásnak minden
a Szent Szellem tüzét!

legyenek el
Ültessünk isteni magokat és kérjük

gáló angyalait, hogy betöltsék ezt a helyet!
Imádkozzunk, hogy az Úrnak, a mi Istenünknek a zászlója, akinek a neve JEHOVA NISSZI,
legyen felemelve szellemben e fölött a hely fölött!
Imádkozzunk, hogy Istennek a tüze vegyen körül bennünket, és hogy tudjon a szellemünk
elr
Imádkozzunk azért, hogy semmiféle sátáni visszacsapás ne tudjon jönni az imádkozókra és
minden egyes ördögi ellentámadás legyen kiütve a Jézus Krisztus Nevében!
Szabadítsuk fel Istennek a békességét és örömét, és hirdessük ki Jézus Krisztus uralmát e
fölött a hely fölött!
Adjunk Istennek
mindazért, amit tett! ÁMEN!
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Tíz lépés, ahogyan megszabadíthatjuk otthonunkat a szellemi sötétségt l
Amikor végigmegyünk ezeken a lépéseken, emlékezzen mindenki arra, hogy ez egy bizonyos
Például rájöhetsz arra, hogy személyesen meg kell térned bizonyos dolgokból, és engedd a
Szent Szellemet, hogy lépésenként vezessen téged ebben a folyamatban.
Azt se felejtsük el, hogy nem feltétlen kell, hogy azt a házat vagy lakást birtokoljuk annak
érdekében, hogy ezt a listát így folytathassuk. Ha csak béreljük a lakást vagy házat, akkor is
szellemi jogunk van arra, hogy a sötétség
1.lépés: Fogadjuk el Jézust személyes királyunkként és m

ként!

Sokan közülünk már megtették ezt, de azok számára,
ák szabadítani, és biztonságba tudják helyezni
az Istennel való kapcsolatba lépés által, amikor is Jézust királyként és m
ák
el.
magunktól uralkodni, hacsak nincsen személyes kapcsolatunk Vele.
Itt valami sokkal fontosabbról van szó, ez pedig az örökkévaló otthonunk. Az, hogy szellemi
sötétségben élünk e földön, az egy dolog, de ha egy teljes sötétség, reménytelenség vesz
minket körül az örökkévalóságban, az egy másik dolog. Csak Jézus Krisztus vére tud
Jézus Krisztusnak érted hozott halálát és feltá
irályodat és
életed megm
Annak érdekében, hogy ezt megtehesd, meg kell fontolnod, mi történt az életedben, és
fordulj el mindattól, ami Isten akaratával ellentétes. Máté 3:7-10, Ap.csel 3:19
Ismerd el, hogy Jézus Krisztus meghalt érted a kereszten,
ot nyertél
Jézus fizette meg a
-10; Titus 2:14
Ké
hog
, hanem a királyod, urad is! I.János 2:23
2.lépés: Készíts az

!

az otthonunkból, és távol is tudjuk tartani azokat, készen kell
lennünk arra, hogy szembe tudjunk né
Ahogyan Charles Kraft, a Fuller teológiai szeminárium
professzora leírta: „ a démonok olyanok, mint a patkányok és
”
Azt is mondta: „Ha megszabadulunk a patkányoktól, de
megtartjuk a szemetet, akkor az az egyén még mindig nagy
veszélyben van. De ha eltávolítjuk a szemetet, akkor ez szinte
automatikusan azt jelenti, hogy a patkányok is el fognak
távozni.”

Más szavakkal: a szemétt l kell megszabadulnod
annak érdekében, ha a patkányoktól is meg akarsz szabadulni!
szobrokat,
9

otthonunkat. Ugyanakkor, ha megtesszük ezeket a lépéseket és kidobjuk ezeket a démonokat
az otthonunkból anélkül, hogy az életün
tunk
akár még rosszabb is lehet!
Jézus azt tanította,
, és az nem talál nyugalmat máshol, akkor
is áll a helyzet.
Ha úgy találja, hogy a ház még mindig alkalmas arra, hogy megszállják, akkor elmegy és
szerez magának másik hét démont, akik
rosszabb lesz a kezdetinél.
olítjuk el a szellemi jogát a visszajövetelre, akkor nyolcat
kapunk helyette, és az utolsó állapotunk ro
Lásd Máté 12: 43-45
lépésekkel! Mivel a megbocsátatlanság egy nagy szemeteszsák,
táplálkozni, kérjük Istent, mutasson meg minden egyes megbocsátatlanságot az életünkben
azért,
3.lépés: Szenteljük otthonunkat az Úrnak!
A
ira.
Józsué 24:15
„De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok
szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak
isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! „
Jelentsük ki, hogy az otthonunk nem lesz sötét
hanem egy világító
mécses lesz mind a családunk, mind a világ számára. A legjobb ezt az imát hangos szóval
kimondani,
sötétség minden ereje számára is, hogy világosan hallhassák, többé nincs semmi
keresnivalójuk az otthonunkban!
4. lépés: Készüljünk fel a harcra!
Amibe ilyenkor belebocsátkozunk,
gy az otthonunkat megalapozzuk Istenben az Úr számára és
Az alábbia
szellemi csatába indulunk.
Kérjük az Urat, hogy adjon stratégiát ehhez a harchoz! Lehet, hogy úgy vezet minket,
Vagy pedig Isten bizonyos igerészeket olvastat fel velünk. Legyünk várakozással az Úr
hogyan folytassuk
tovább!
Imádkozzuk magunkra Jézus vérét, imádkozzuk a családtagjainkra, állatainkra és minden
egyes tulajdonunkra, ami a miénk!
Imádkozzuk hangosan a 91. zsoltárt!
ima alatt manifesztálódna az otthonunkban!
5. lépés: Csináljunk szellemi leltárt az otthonunkban!
Kérjük az Urat, hogy adja nekünk a megkülönböztetésnek és
a felismerésnek a Szellemét, amikor körülnézünk! Menjünk
végig a házunkon szobáról-szobára, és hagyjuk, hogy a Szent
10

Szellem megmutasson dolgokat, mi az, aminek nem kell ott lennie!
6. lépés: Tisztítsuk meg otthonunkat az istentelen dolgoktól!
Mindazt, amit megmutat nekünk az Úr,
akár csak jótékonyságból se adjunk ilyen dolgot másnak, hiszen démon
pusztítsuk el
z Úr azt mondja, hogy nem oda való, azt el kell pusztítani! A
V. Mózes 7:25
általuk. Utálatos ez Istened

”

Figyelem!
hogy semmi
közünk nincs ehhez a dologhoz, sem nekünk, sem a családunknak, ami ehhez a tárgyhoz
kötne, akár tudjuk, akár nem, hogy volt-e ilyen a családban, és kérjük az Urat, hogy bocsásson
meg nekünk! Ha ez a bizonyos tárgy a s
a Keleti Csillaghoz, Jób
Lányaihoz, a Szivárványhoz vagy De Molay-hoz
praktikák), akkor imádkozzuk a „
!
keresztül jöhettek az otthonunkba!
, Jézus nevében!
,é
mintegy szimbolikus cselekedetet az Istennek való engedelmességre, és pusztítsuk el
bármilyen más módon, ami rendelkezésünkre áll, ilyen a szétzúzás vagy a WC-n való lehúzás!
Ismerünk olyan embereket, akik ezt megcsinálták ékszerekkel is, amelyeket semmi más
módon nem lehetett volna megsemmisíteni.
Tegyük ezt meg minden egyes tárggyal, amit el kell távolítanunk az otthonunkból!
7. lépés: Tisztítsunk meg minden egyes szobát és tisztítsuk meg a földet!
A

házunk

megtisztításának

további

folyamatában

a

sérülés, trauma következtében, ami ott történt .
Menjünk végig a házon szobáról-szobára, és kérjünk
Ha az otthonunkat korábban valaki más birtokolta, tehát
vettük, kérjük a Szent Szellemet, hogy mutassa meg, miért
imádkozzunk minden egyes szobában!
Hagyatkozzunk rá azokra a benyomásokra, amelyeket ezen
hitbeli cselekedet során kapunk!

Ugyanakkor, ha nagy változásokat tapasztalunk a körülményeinkben azok után, hogy
beköltöztünk egy ilyen házba, olyan változásokra gondolunk, amit nem tudunk más okokkal
magyarázni, pl. folyamatos küzdelemben érezzük magunkat vagy anyagi problémáink
rémálmaink vannak, nekünk vagy a családtagjainknak,
balesetek érnek minket, stb., valósz
Minden egyes szobában és a földön

,
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Imádkozzunk az Úrhoz, hogy gyógyítson be minden egyes s
kínzó
munkássága következtében jelentkezni tudott az otthonunkban!
Ugyanakkor kérjük az Urat, hogy állítson vissza bennünket és a családunkat minden egyes
áldásba, amit a démo
8. lépés, 1.rész: Szenteljük meg a házunkat!
Miután ezeket a korábbi lépéseket megtettük,
szobáról-szobára mentünk, szenteljünk fel minden
egyes szobát az Úrnak! Imádkozzunk külön áldást
minden szoba fölött! A nappaliban imádkozhatunk
azért, hogy Isten áldja meg az ott t
családunkkal, a vendégekkel, vagy bárkivel, aki oda
bejön, imádkozhatunk azért, hogy az Úr
ezeket a kapcsolatokat! Minden hálószobában
imádkozhatunk azért, hogy az Úr áldja meg azokat a
terveket, szándékokat,
a
számunkra, és ezt tudjuk ezekben a szobákban is
betölteni!
Egy házaspár imádkozhat a hálószobában azért is,
hogy Isten áldja meg a szexuális kapcsolatukat és
tisztítsa meg – ha addig nem lett volna tiszta – a
házaságyukat!
Áldjuk meg azt a munkát, amit majd a
dolgozószobában, vagy a tanulószobában fogunk folytatni, és kérjük az Úrnak az áldását,
hogy mindent Rá nézve és Neki felajánlva tudjunk majd ott végezni!
Gondoljuk csak el, hogy minden szoba miért is lett tervezve és milyen tevékenységek lesznek
ott végezve, és azt a szándékot, azt a célt is áldjuk meg! Magát a tisztító folyamatot is meg
tudjuk áldani akkor,
kérjük az Urat, hogy emlékeztessen
akarjunk
folyamatosan tisztulni, és tiszták lenni!
Sokan, akik így szentelik fel az otthonukat szobáról-szobára járva, gyakran kenik meg az
ajtókat, ablakokat és a bútorokat olajjal. Az olaj ilyenkor Jézus Krisztus vérének a
szimbóluma, emlékeztet minket
a
így vezet minket a Szent Szellem, akkor az olajat használhatjuk ezen megszentelési
folyamatra is.
8.lépés, 2. rész: Szenteljük meg a tulajdonunkat!
Ha eddig jutottunk a folyamatban, akkor a földet is szenteljük az Úrnak! Az egyik módja
ennek, hogy körbejárunk az ingatlanunk kerítése mentén, és kijelentjük, hogy ez a föld az Úr
szellemi határok kijelölése is egyben.
Másik módja a föld megszentelésének az,
körbe és fölemeljük a dicséret sátorát, miközben imádkozunk az Úr áldásáért.
Majd az ingatlan közepén felállíthatunk egy jelképes sátrat az Úr dicséretére, imádatára úgy,
hogy közben dicséreteket éneklünk, és az Írásból vett idézeteket imádkozzuk és hirdetjük ki a
föld fölött.
Hozzá kell tennünk, hogy egyik módszer sem jelent egy mágikus formulát, hanem inkább egy
szimbolikus vagy prófétai cselekedet, amelynek során kijelentjük, hogy vége ott a sötétség
uralmának, és hogy az Úr számára és a magunk számára vesszük birtokba azt a földet, azért,
Például veszünk négy karót, legyenek kicsit vastagabbak, hogy lehessen rájuk írni, és
valamilyen tollal írjunk igeverseket minden egyes oldalukra. Olyan igéket szoktunk
használni, mint a 91.Zsoltár vagy Ézsaiás 54:2-3; Jeremiás 29:7; Lukács 1:37; Józsué 24:15.
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Menjünk az ingatlannak minden sarkába, olvassuk fel ezeket az idézeteket, amik oda vannak
írva a karókra, és imádkozzunk áldó imákat,
et a
cölöpöket a földbe! Utána menjünk vissza a házba és építsünk
!
Ha teszel ilyen karókat az ingatlanodra, kérd az Urat, mutassa meg, hogy milyen igei
idézeteket kell neked ráírni annak érdekében, hogy az Úrnak szentelhesd azt az ingatlant!
ami aktuális a te helyzetedre, vagy arra a helyre, ahol éppen vagytok.
Kreatívak lehetünk annak érdekében, hogy miképpen szenteljük meg az ingatlanunkat.
!
A k
ük meg olyan tárgyakkal és olyan
tevékenységekkel, am
Jack Hayford
kat ajánlja annak
érdekében, hogy egy egészséges, boldog és szent otthont tudjunk szerezni magunknak:
a. Vegyünk úrvacsorát a családunkkal az otthonunkban, semmiképpen ne
hagyjuk ki a gyerekeket se a dologból!
b. Énekeljünk otthon egyedül vagy együtt, legyen az otthonunk betöltve az Úrnak
a dalaival!
c. Imádkozzunk otthon, imádkozzon az egész család, imaláncban, egymás kezét
megfogva, csak törekedjünk arra, ne hosszú imák legyenek!
imák is jók, de az a lényeg, hogy természetes legyen az egész és a gyerekek is
ltetve az, hogy imádkozniuk kell! Természetes
legyen az egész folyamat.
d. Tegyünk bizonyságot arról, hogy az Úr milyen jó dolgot tett ebben az
otthonban velünk! A v
család minden egyes tagja elmondja a bizonyságát, miben segített neki az Úr
azon a napon.
e. Olvassuk az igét a házban! Amellett, hogy olvassuk a k
tatos
dolgokat, amellett, hogy a szokásos bibliaolvasásunkat végezzük, mi lenne, ha
néha a nappali közepén hangosan olvasnánk fel bizonyos igerészeket,
különösen zsoltárokat?!
f.
reménység-hangulatot árasszon az otthonunk és utasítsunk el minden negatív
befolyást, legyen az szeszélyesség, éles, bántó beszéd, értéktelen zenék,
cselekedetek, videók, zenék hallgatása, annak érdekében,
és világossága az otthonunkban tudjon maradni!
10. lépés: Tartsuk fenn a szell
Ma
arra, hogy bejöjjön az otthonunkba és a szellemi sötétséget újra ránk bocsássa. Ezért jó
dszeresen imasétát tartunk, miközben minden
-e vagy kidobjuk, megsemmisítsük, vagy
imádkozhatunk minden egyes új dologért, ami föl akarna bukkanni.

etve ajánlott
legalább évente egyszer körbejárni a telkünket, és újra felszentelni azt az Úr számára.
Tehetjük ezt úgy is, hogy kiválasztjuk az évnek egy bizonyos napját és ezáltal mindig tudunk
or szellemi
területet, valamint újra felajánljuk azt a házat és telket az Úrnak.
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Az Úr mindenkit gazdagon áldjon meg abban, amikor keresi és kiírtja a
sötétség er it az otthonából, és legyen mindenkié az Úr jelenlétének
dics sége. ÁMEN!
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Ároni áldás
IV. Mózes 6: 24-26

„ Áldjon meg téged az Úr, és rizzen meg téged!

Ragyogtassa rád orcáját az Úr,
És könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr,
És adjon neked békességet!”
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