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No angļu valodas tulkoja Miervaldis Zeltiņš

Izdevis Viņa Vārds Manī, 2011

Veltījums
Šī grāmata ir veltīta visiem ticīgajiem, kas apmeklēja ATBRĪVOŠANAS STUNDU 2006.gada 29.jūlijā

Priekšvārds
Kad lūdzu un devos cauri ATBRĪVOŠANAS STUNDAS 7 vēstij, es ieguvu inspirāciju attiecībā uz kādiem cilvēkiem sākt lūgt par viņu gultām. Sākumā es to neuztvēru nopietni, bet, kad 2006 gada 29.jūlijā šī vēsts tika pasniegta un mums bija dots laiks atrasties Tā KUNGA tuvumā, Svētais Gars darīja skaidru, ka visiem, kas apmeklēja sapulci, ir jāsāk lūgt par atbrīvošanu no gultas un guļaistabas.
Es ticu, ka katra lieta ir jāizdara maksimāli labi, tāpēc esmu sagatavojis šo mazo bukletu.

Ievads
Bībele mums saka, ka Dievs ir radījis dienu un nakti, dienu darbam un nakti atpūtai. Jēzus teica: Man ir jādara Tā darbs, kas Mani sūtīja, kamer vēl ir diena, jo nāk nakts, kad neviens nevar strādāt.
Mīļotie, pēc smagas darba dienas tu atgriezies mājās, lai gūtu atdusu un spētu sagatavoties nākošajai dienai. Es ticu, ka, tuvojoties naktij, tev nāk miegs. Tu dodies uz savu gultu, lai nakti pavadītu miegā.
Atšķirībām starp dzīvo un nedzīvo dabu ir bioloģiska daba. Tev jāsaprot, ka garu līmenī visām lietām ir ausis, un tev jāmācās saprast, ka kā dzīvās, tā nedzīvās dabas objektus var izmantot ienaidnieks, lai tev kaitētu.
Reiz man zvanīja kāda sieviete un teica: “Mācītāj, lūdzu, man vajadzīga lūgšana.” Es prasīju viņai, par ko jūs vēlaties lūgt. Man par pārsteigumu viņa teica: “Es neesmu gulējusi savā gumļamistabā mēnešiem ilgi.” Kad es viņai pajautāju, kāpēc viņa neguļ savā gultā, viņas atbilde man sniedza jaunu pārsteigumu. Viņa teica: “Pie sienas nostājas vīrietis, kas vienmēr skatās uz mani un man uzbrūk. Tā rezultātā es atstāju savu gultu un guļamistabu šim nelūgtajam viesim.” Tas, ko mēs šeit gribam sacīt, ir: atbrīvošana ir vajadzīga gultai un guļamistabai, un arī māsai ir vajadzīga atbrīvošana.
Ir kaut kas, ko es vienmēr daru, kad man jāguļ viesnīcā; es veicu atbrīvošanu šajā istabā, pirms es kaut ko iesāku darīt, jo es nezinu kāda persona ir lietojusi šo gultu. Ja šo istabu ir lietojis sātana aģents un tu tajā ieej bez Dieva uguns tavā sirdī, tu tiec saistīts un piedzīvo negaidītu uzbrukumu. Es lūdzu, lai Tas Kungs tev sniedz izpratni par šo tematu Jēzus vārdā.

1. kodols
Nāve uz gultas

Ienaidnieks spēj saprogrammēt visu, lai tikai iznīcinātu savu upuri. 2.Laiku 24:25 Bībele saka: “Bet, kad sīrieši atkal bija no viņa aizgājuši - tie viņu bija atstājuši smagi sasirgušu -, tad viņa kalpi sazvērējās pret viņu priestera Jojadas dēla izlieto asiņu dēļ un nokāva viņu viņa gultā. Tā viņš dabūja savu galu, un viņu apglabāja Dāvida pilsētā, bet ne ķēniņu kapos.”
Šis ir patiess stāsts, kas notika Bībeles dienās, bet vai zini, ka tas pats joprojām notiek arī šodien? Kādi ļaudis dodas gultā bez slimības pazīmēm, bet nākošajā rītā tiek atrasti miruši savā gultā. Tas ir tāpēc, ka tumsības spēkiem nav vajadzīgs nākt pie cilvēkiem fiziski, bet tie uzbrūk garīgi.

Tieši šeit kādiem no mums jābūt īpaši uzmanīgiem, jo ir ļaudis, kas staigā pa ielām, kas dzīvo, bet jau ir miruši. Ir ļaudis, ko ir apēduši viņu mājas ienaidnieki, bet viņi joprojām vēl kādu mēnesi spēj dzīvot. Kāda sieviete devās pie sava mācītāja un stāstīja viņam, ka viņas vīrs drīz nomirs. Viņš tai prasīja: kāpēc un kad? Tad viņa tam teica, ka esot vienu pēc otra nodevusi viņa iekšējos orgānus un ka pirms trim dienām viņa esot nodevusi viņa sirdi un ka viņam ir atlicis tikai pāris dienu ko dzīvot. Tāpēc tu kā kristietis necīnies fiziskās cīņās, un mana lūgšana ir, lai tu nebūtu neziņas upuris, Jēzus vārdā.

Lūdzu, izdari šādu lūgšanu:

Katra nāves un elles bulta ir programmēta, lai mani saistītu manā gultā vai guļamistabā tā, lai apslāpētu manu dedzību iet un kalpot Jēzus vārdā.

2.kodols
Slimības

Ir daudz gadījumu, kur cilvēki liekas gultā bez kādas slimības vai sāpēm, bet uzmostas ar šausmīgām galvassāpem un sāpēm visā ķermenī.
Bībele muma saka Ījaba grāmatā 33:19, ka “Viņš to audzina un pārmāca arī ar ilgstošām un smagu ciešanu pilnām sāpēm uz tā gultas, lauzīdams viņam visus viņa kaulus.”
Šādi gadījumi var notikt caur vienu no diviem veidiem: vai nu kā ļaunā gara apciemojums vai kā dēmonu klātbūtne gultā.
Mīļotie, tas nav normāli, ka cilvēks liekas gultā vesels un uzmostas ar sāpēm un slimību. Kādu dienu mācītājs mani aicināja kalpot viņa draudzē. Kad kalpošana gāja pilnā sparā, Tas Kungs atvēra manas acis ieraudzīt kādu sāpēs savilktu sievietes seju. Es apturēju kalpošanu un draudzei pateicu, ka šeit ir kāda persona, kas sapnī kaut ko ir ēdusi, bet, ēdot šo lietu, tā ir ievainojusi viņas rīkli un viņa ir uzmodusies klepodama un sāpēs žņaugdama savu kaklu. Tas Kungs man teica, ka tā ir vēža ļaunā bulta. Es piedāvāju lūgt. Mēs lūdzām, un tad turpinājām savu kalpošanu.
Kad pēc sapulces devos mājās, es redzēju kādas māsas ejot pa ielu. Nolēmu viņas aizvest uz dzelzceļa staciju. Viena no māsām teica: Vai atceraties to atziņas vārdu, ko sniedzāt. Es teicu: nē. Viņa man teica, ka pirms trim naktīm viņai bijis sapnis, kurā kāds viņai deva ēst zivi un viņa ierija asaku.  Kopš tās liktenīgās nakts viņa cieš no nopietna rīkles ievainojuma, bet tūlīt pēc lūgšanas, lai slava Dievam!, Svētais Gars vienā mirklī atjaunojis viņas veselību. Mana lūgšana sapulcē bija, ka katra slimība, ko tu saņem, esot gultā, atgriezīsies atpakaļ tās uzlicējam, Jēzus vārdā.

Lūdzu, izdari šādu lūgšanu:

Lai gan slimības ļaunā uguns tiek iedegta ar mērķi laupīt man dzīvību, es nodzēšu tās liesmas Jēzus vārdā.

3.kodols
Sapnis un vīzija

Ar ļaunajiem gariem piesārņota gulta tev dos murgus, nevis labus sapņus.
Sapnis ir viens no veidiem, caur ko mēs redzam garu pasauli. Bet kad tavu sapņu dzīvi pilnībā pārņem dēmoniski spēki, rezultātā tas kļūst par slimības avotu.
Caur ļaunām maskarādēm viņi uzbrūk daudziem caur sapņiem un paliek guļamistabā kopā ar savu objektu. Ījaba 7:12-14 Bībele saka:
“Vai tad es esmu jūra vai kāds jūras pūķis, ka Tu mani aplenc ar izliktiem sargiem? Kad es domāju: mana gulta mani nomierinās, manas cisas dalīsies ar mani bēdās, tad Tu mani izbiedē ar sapņiem, un Tu mani iztrūcini ar parādībām.”
Ienaidnieks ir nolicis savus spiegus ap mūsu ļaudīm caur sātanisku burvestību instalāciju tieši ar viņu gultām. Lai arī kas tavu sapņu dzīvi biedētu un šauminātu, noliecoties pie tevis naktī, lai tas viss tiek Svētā Gara liesmās noslaucīts un aizdzīts, Jēzus vārdā!
Ja guļamistabā ir kāds ļauns spēks, tev būs ļoti grūti meditēt par Dieva Vārdu, kas tev tiek dots no Svētā Gara, lai tevi virzītu uz priekšu tavā dzīvē. Daniēls teica, ka, esot gultā, viņa galvu piepildīja vīzijas.

Un tagad uzdod sev šādus jautājumus:

Vai vari netraucēts pārdomāt Dieva Vārdu, atrodoties savā gultā?
Vai tev ir labi sapņi vai nāk murgi, esot gultā?
Vai dodies gulēt laimīgs un apgarots un uzmostoties jūties bēdīgs un aplaupīts?
Vai dodies gulēt vesels un uzmosties ar noslēpumainām un neizskaidrojamām sāpēm?
Vai jūti ļaunā gara klātbūtni vai kādu, kas tevi vēro no malas tavā gultā?
Vai dzirdi savādas balsis savā guļamistabā?
Vai dzirdi savādus soļus, atrodoties savā gultā?
Vai tev nenāk ļaunas domas, līdzko tu atlaidies savā gultā?
Vai tu dažreiz neieej savā guļamistabā un tev neliekas, it kā mati uz galvas saceltos stāvus?
Vai kādreiz neesi ievērojis skudru rindu, kas pārvietojas pa tavas guļamistabas grīdu?

Ja atbilde uz kādu no šiem jautājumiem ir pozitīva, tad tev jāiet uz atbrīvošanu no ļaunajiem gariem, kas tev uzmācas gultā. Psalmā 149:5 Bībele saka: 
“Svētie lai priecājas ar lepnumu, lai viņi līksmo savās dusas vietās.”
Lai, iesākot ar šo dienu, prieks un līksme pieder tev, Jēzus vārdā.

Lūdzu, izdari šādu lūgšanu:

Noziedzīga manipulācija, kas notiek ar mani manos sapņos, mirsti, Jēzus vārdā.

4.kodols
Vajadzīgās lietas:

Tev vajadzīgas sekojošas lietas, pirms mēs iesāksim lūgt:
1)Bībele
2)svaidāmā eļļa no dzīvas Svētā Gara draudzes
3)ūdens glāze

Atbrīvošanas procedūra
1.daļa

Atver savas guļamistabas durvis un logus, svaidi sevi un veic sekojošas lietas.
15 minūtes dziedi slavas un pielūgsmes dziesmas Dievam.
Dziedi cīņas un uzvaras dziesmas, tādas kā “Lai nonāk Tā Kunga uguns!, “Jēzus Asinis” u.c.
Atbrīvošanas procedūra:
1)Es iemērcu savu garu, dvēseli un miesu Jēzus asinīs.
2)Tu, sātaniskais vai burvestību altāri šajā gultā: es tevi sadauzu ar Jēzus vārda uguns spēku!
3)Katra burvestība, kas saistīta ar šo gultu, iznāc ārā un dodies atpakaļ pie tās uzsūtītāja, Jēzus vārdā!
4)Jēzus asinsspēks, izārdi katru sātanisko ieguldījumu šajā gultā, Jēzus vārdā!
5)Katra sakne starp šo gultu un burvestības solījumu, es tevi pārrauju ar Jēzus vārda ugunsspēku!
6)Katra burvestības žurka, kas lodā pa šo gultu, saņem Jēzus vārda ugunsspēku!
7)Katra tumsības čūska, kas ieprogrammēta, lai tā atrastos šajā gultā, mirsi Jēzus vārdā!
8)Tagad uzliec savu galvu uz spilvena un lūdz: Katra čūska, kas noslēpusies zem šī spilvena, mirsti Jēzus vārdā.
9)Čūskas spēks, kas grib iedarboties uz manu galvu, kamēr esmu miegā, mirsti, Jēzus vārdā!
10)Katrs ļaunais šīs istabas iemītniek, Svētā Gara uguns tevi izdzen ārā, Jēzus vārdā!
1)Katrs sātaniskais spiegs, kas uzrauga manu dzīvi, kamēr esmu miegā, pazūdi caur Jēzus vārda ugunsspēku!
12)Viss, kas ir apglabāts vai noslēpts šajā istabā un kam jādarbojas pret mani, lai tas tiek izdzīts ārā caur Jēzus ugunsspēku!
13)Katra burvestību ceremonija, kas noturēta šajā istabā: es nostājos pret tevi un tevi izdzenu ārā caur Jēzus vārda uguni!
14)Katrs manipulācijas aģents, kas noslēpies šajā istabā, Dieva pērkons tevi pazudina uz nāvi, Jēzus vārdā!
15)Jēzus asinis, tagad šķīstī šo istabu no katrām ļaunām asinīm, Jēzus vārdā!
16)Ja šajā istabā ir vēl palicis kaut kas, kas sadarbojas ar ienaidnieku, es salaužu tavu derību, Jēzus vārdā!
17)Ja šajā istabā ir kaut kas, kas uztur sevi burvestības sēklu, mirsti, Jēzus vārdā.
18)Dēmoniskie spoguļi kādos šīs istabas stūros, pazūdiet, Jēzus vārdā!
19)Es tagad runāju uz katru ļaunu kāju, kas staigājusi pa šo istabu. Uguns stabs, izslauki to visu ārā, Jēzus vārdā!
20)Katra ļauna gaisa cirkulācija šajā istabā, norimsties un pazūdi Jēzus vārda ugunī!
21)Katras durvis, kas atvērtas pret ienaidnieku šajā istabā: es jūs aizveru ciet caur Jēzus vārda ugunsspēku!

2.daļa
Aizver visas durvis un logus, svaidi durvis un logus.
Atbrīvosanas procedūra:

1)Es aizveru durvis un logus pret katru ļauno spēku ienākšanu šajā istabā, Jēzus vārdā.
2)Es pavēlu sajukumam ienākt katra sātaniskā aģenta smadzenēs, kas ir radis mīt savu ceļu šajā istabā agrāk, Jēzus vārdā!
3)Katrs ļaunais ceļš, kas vedis uz šo istabu, pārtrūksti caur Jēzus vārda ugunsspēku!
4)Norādi ar savu roku uz debesīm un pasludini: Dieva debesis virs šīs vietas, atverieties caur Jēzus vārda spēku!
5)Svētā Gara pērkon, aizdzen projām katru burvestību, kas uzsūtīta no sātaniskā aģenta šajā istabā, Jēzus vārdā!
6)No šodienas tu, katrs spēks, kas nosauc manu vārdu, lai darītu man ļaunu kādā sātaniskā sanāksmē: pazaudē prātu un mirsti Jēzus vārdā!
7)Caur Dieva klātbūtnes spēku es uzceļu Tā Kunga altāri šajā vietā, Jēzus vārdā.
8)Dzīvā Dieva eņģeļi, laidieties un pacelieties tieši šajā vietā, Jēzus vārdā.
9)Caur Dieva klātbūtnes spēku lai debesīs notiek spēku pārgrupēšanās tā, lai es tiktu īpaši pasargāts šajā vietā, Jēzus vārdā.
10)Lai arī cik daudz ir dots ienaidniekam piekļūt šai istabai, es tev pavēlu: pazūdi, Jēzus vārdā!
11)Spēks, kas izraisījis traģēdijas šajā istabā, mirsti, Jēzus vārdā!
12)Lai viss šajā istabā tiek padarīts par uguns liesmām, Jēzus vārdā!
13)Tu, mana gulta, dedzi Dieva uguns liesmās, Jēzus vārdā!
14)Katrs teritoriālais spēks, kas darbojies šajā apgabalā, tu nepieskarsies manai dzīvībai, Jēzus vārdā!

3.daļa
Tagad svaidāmo eļļu atjauc ar ūdeni un saki: “Es pārvēršu šo ūdeni par Jēzus asinīm, kas ir septiņkārt sajaukts ar Svētā Gara uguni.”
Kad izsļaksti ūdeni pār savu gultu un istabu, veic sekojošus lūgšanas:
]
1)Tu, šīs mājas ienaidniek, es tev šodien paziņoju, ka, iesākot no šodienas, manai gultai ir aizliegts pieskarties un manā istabā ir aizliegts ieiet Jēzus vārdā!
2)Jūs, izdzītie no mana Tēva nama, es jums sniedzu īpašu paziņojumu: mana gulta un istaba ir zona, kur jums ir aizliegts ieiet, Jēzus vārdā!
3)Jūs, dēmoniskie pakalpiņi, jums teik dota īpaša pavēle: no šodienas mana gulta un istaba vairāk nav jūsu piezemēšanās zona, Jēzus vārdā!
4)Jūs, cilvēku miesas ēdāji, šī ir jums dota pavēle: šī jums ir aizliegtā zona, Jēzus vārdā.
5)Jūs, cilvēku asins dzērāji gari, šī ir pavēle jums: Jēzus asinis ir pārklājušas manu miesu, tāpēc es vairāk neatrodos jūsu ietekmes zonā, Jēzus vārdā.
6)Miegā nākošais izvirtīgais vīrieti vai sieviete, tu, homoseksuālais gars, šī ir mana pavēle tev: mani sapņi, mana miesa, mana gulta un mana istaba ir aizliegtā zona, kur tev nav atļauts ienākt Jēzus vārdā.
7)Visi burvestību maitasputni, jums ir īpašs paziņojums: mana gulta un mana istaba ir jūsu lamatas, Jēzus vārdā.
8)Tu, nospiestības gars, tev tiek dots īpašs paziņojums: Jēzus asinis nostājas pret tevi, Jēzus vārdā.
9)Tu, nāves un elles gars, šīs ir Jēzus asinis, dodies šim namam garām, Jēzus vārdā!
10)Jūs, sātana burvji un ļaunā uzlicēji, jums ir īpaša pavēle: šajā vietā ir aizliegts ieiet, Jēzus vārdā!
11)Jūs, briesmas naktī un bultas, kas dienu skraida, skatieties uz Jēzus asinīm un dodieties šim namam garām, Jēzus vārdā.
12)Tu, posts, kas staiga tumsībā, tu, iznīcība dienas vidū, šeit ir Jēzus asinis, ejiet šim namam garām, Jēzus vārdā!
13)Tu, katrs spēks, kas atbalsties uz savas kreisās kājas un cel augšā savu ļauno galvu, mana Tēva namā, caur Kristus klātbūtnes spēku es tevi apgriežu tavu ļauno galvu ap tavu ķermeni septiņas reizes, Jēzus vārdā!
14)Un tagad dzied: Ak kāds Spēks, Spēks asinis, dārgās Jēzus asinīs cik ilgi vien vari.

Un tagad svaidi ar eļļu visu, kas atrodas tavā gultā un istabā, ieskaitot grīdu.
Atver savu Bībeli un izlasi Nahuma 1:9:
“Ko jūs vēl lolojat kādus ļaunus nodomus pret To Kungu? Viņš tomēr visam darīs galu; otrreiz vairs nelaimei nemaz nav jānāk.”
Pateicies Tam Kungam par šo lielo atbrīvošanu un atbildi uz tavām lūgšanām. 

Lūdzu padalies ar savu liecību par atbrīvošanu, kas saņemta pēc šo lūgšanu pielietošanas, rakstot šīs grāmatas autoram (angļu valodā):
testimonies@hourofliberation.org
www.hourofliberation.org

Uz vāka:
Tu neesi piedzimis no jauna, lai būtu upuris. Tava izglābšana nozīmē, ka tu esi atjaunots un atguvis savu oriģinālo dievišķo statusu neatkarūigi no tā, ka pārējā cilvēce caur grēku to ir pazaudējusi.
Tava piedošana tevi ir nolikusi zem derības, kas tev garantē brīvību no dzīves negācijām.
Ir pietiekoši daudz negatīvā un spiediena kaut vai tavā darba vietā, tāpēc tev jāgūst atdusa, kad ierodies mājās.
Ja tu nebaudi mieru un atdusu savā gultā, tev vajadzīgs lūgt šīs atbrīvošanas lūgšanas.

Uzdod sev šādus jautājumus:

Vai vari netraucēts pārdomāt Dieva Vārdu, atrodoties savā gultā?
Vai tev ir labi sapņi vai nāk murgi, esot gultā?
Vai dodies gulēt laimīgs un apgarots un uzmostoties jūties bēdīgs un aplaupīts?
Vai dodies gulēt vesels un uzmosties ar noslēpumainām un neizskaidrojamām sāpēm?
Vai jūti ļaunā gara klātbūtni vai kādu, kas tevi vēro no malas tavā gultā?

Lielākā daļa no mumks ir tik steidzīgi un aizņemti, ka nav jūtīgi uz to, kas notiek viņu dzīvēs, bet tev jābūt gudrākam. Ja tu spēj atklāt noslēpušos ienaidnieku, tu tagad vari mērķēt savas lūgšanu bultas pareizajā virzienā.
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