
Хам хазир бизлер ибадат етемиз. Ийем Ийса Масийх, мен Сенин Кудайдын 

улы екенине хам Кудайга баратугын жалгыз жол екенине хам Сен менин 

гуналарым ушын атанак агашында олгенине исенемен. Хам Сен олилер 

ишинен  тирилдин. Егер мен кандайда бир гуна ислеген болсам оны тан алып 

айтаман. Хам тек тан алып айтып коймастан ал оннан бас тартаман. Мен 

озимди оннан ажыратып таслайман. Олар менин досларым емес. Олар менин 

душпанларым. Мен оларды жаман коремен. Кудайым мен жане де хамме 

адамларды кеширемен. Маган дурыс емес катнаста болганларды. Мен хазир 

олардын хаммесин кеширемен. Озимнин еркимнин шешими менен. Жане де 

мен Сенин мени кеширгенинди калеймен. Хам хазир Кудайым мен Сенин 

кешириминди кабыл етемен. Мен жане де дууаханлык пенен 

шугылланыудын хамме туринен бас тартаман. Мен буны жаман коремен. 

Мен барлык тури менен байланысты уземен. Хам енди Кудайым, Сен 

билесен менде жинлер бар ма екенин. Сенин созин уаде береди. Ийемиздин 

атын айтып шакырган хар бир адам азат болады. Хам енди мен Сенин 

атынды айтып шакыраман. Ийсанын атынан. Мени хамме жиннен азат кыл. 

Мен оларды жаман коремен. Мен оларды озимнен кууаман. Мен оларды 

Ийсанын аты менен демим менен шыгарып жиберемен. Аумийин. Хам енди 

олар сени таслап кетсин. Шайтан сен хам сенин барлык жинлерине Ийсанын 

атынан таслап кетиуди буйырамыз. Ийсанын атынан. Сен Ийсанын атынын 

алдында бас ийесен. Хам бул адамларды таслап кет. Бизлер бул жыйналыс 

устинде Ийса Кудай деп жариялаймыз. Ийса хар бир адамнын омиринин 

устинен Кудай. Хам шайтаннын жинлери бизлер сени артык бул жерде кабыл 

етпеймиз. Бул жерден шыгып кет Ийсанын атынан. Хам енди кандайда бир 

адамлар жардемге мутаж болса, жардемшилер командасы барып оларга 

жардем бериуиниз мумкин. Дауам ет. Оларды жаман кор. Пассив болма. Хам 

хазир мен конкрет турде дууаханлык руухына карсы шыгаман. 

Сыйкыршылык хам дууаханлык пенен байланыслы хар кандай руухка. 

Руухлар мен бул адамларды таслап кетиуди Ийсанын атынан буйыраман. 

Олардан шыгып кетин Исанын атынан. Сизлер бизлерге Исанын атынан 

бойсынасыз. Хам сизлер Ийсанын атынын алдында диз шогесиз, жинлер. 

Мен жынысый тараудагы напаклик руухына карсы шыгаман. Жынысый 

тараудагы барлык напак руухлар мен буйыраман, бул адамларды таслап кет. 

Ийсанын атынан шыгып кет. Хам кысылма. Онын сеннен шыгып кетиуине 

шыгып кетиуине жол койып бер. Егер сенде мастурбация ягный оз жыныс 

агзанды колын менен канаатландырыу менен байланыслы машкала болса мен 

саган не ислеу кереклигин айттым. Бунын келисим дузбе. Буган шыдама. Бул 

сенин достын емес. Бул сенин душпанын. Хам енди мен конкрет турде 

коркыныш руухына буйырмакшыман. Баста бизлер исеним менен не 

жариялаганымыз есинде ме? Кудай бизлерге коркыныш руухын берген жок. 

Айт. Кудай бизлерге коркыныш руухын берген жок. Ал куш, суйиспеншилик 

хам салам акыл ой руухын берди. Хам айт. Мен барлык коркыныш 

руухларынан бас тартаман. Хам оган мени таслап кет деп буйыр. Ийсанын 

атынан. Хам хазир мен жаман адетлер руухына карсы шыгаман. Алькоголь. 

Никотин. Ашкозлик. Хам барлык наркотиклерге болган калеу. Мен бул 



руухларга хазир карсы шыгаман. Ийсанын атынан. Сизлер, жаман адетлер 

руухы хазирдин озинде бул адамларды таслап кет. Олардан шыгып кетин. 

Ийсанын атынан. Шыгып кет. Сизлер ийсанын атынын алдында бас ийесиз. 

Хам бул адамларды азат етин. Бул адамларды таслап кетин. Хам хазир мен 

акыл тарауында жумыс ислейтугын руухларга буйрык беремен. Мен жане 

бул атларды окып беремен. Исенбеушилик, гуманланыу, компромисс (оз-ара 

келисим), умытшаклык, албыраушылык, азапланыу хам акылсызлык. 

Жаннын кесели. Сизлердин копшилигиниз жанныныздын ягный 

психиканыздын бузылыуынан коркып азапланасыз. Балким сен ойлайсан, 

менин акемнин карындасы, ажапам да психикалык емлеуханада олди хам мен 

сол жерге тусип каламан. Бул руухты таса, оны жаман кор. Акыл ойды 

азаплайтугын хар кандай жин, шыгып кет. Ийсанын атынан. Хам гуманланыу 

жинлери. Хам умытшаклык жинлери. Компромисс (оз-ара келисим) жинлери. 

Албыраушылык жинлери хам акылсыз шыгып кетин. Хам хазир бизлер 

сенин физикалык жагдайына тасир ететугын жинлер менен ислесемиз. 

Ауырыулар хам халсизликлер пайда ететугын хам алып келетугын жинлер. 

Хам мен жане биреуин еслетип отпедим. Бирак мен жуда копшилик 

уакытлары онын менен ушырастым. Бул лан руухы. Сенин дененнин 

кыйсайып калыуы. Маселен бул омыртканын кыйсайыуы. Хам жуда 

копшилик адамлар омырткадагы ауырыудан жабир шегеди. Себеби бул руух 

олардын денесинин формасын озгертеди хам олардын омырткасын, олардын 

омырткасын кыйсайтады. Мен хазир бул руухка сизлерди таслап кетиуин 

буйыраман. Хар кандай лан руухы, хар кандай ауырыу руухы, нерв 

кеселликлери шыгып кетин. Актив бол. Хам бул руухка шыдама. Бул 

кушлерди озиннин ийниннен тусирип тасла. Бул руухты озиннин омириннен 

кууып жибер. Хам хазир бизлер мигрень ягный нерв кеселлиги хам бас 

ауырыулары менен ислесемиз. Сизлердин копшилигиниз усылардан 

азапланасыз. Мен Ийсанын аты менен буган карсы шыгаман. Ийсанын 

атынан. Мен хар кандай бас ауырыу руухларына карсы шыгаман. Хам 

мигреньге. Мен сизлердин услап  турган кушагынызды бузаман. Ийсанын 

атынан. Шыгып кет. Хам хазир бизлер аллергияга карсы ибадат етемиз. Хам 

аллергиянын уш тийкаргы тури бар. Респираторлык (дем алыу органы) 

аллергия. Бизлер даслеп оган карсы шыгамыз. Ийсанын атынан шыгып кет. 

Хар кандай респираторлык аллергия шыгып кет. Сизлердин асмадан 

жабирленетугынларыныз. Бул денелерди таслап кет. Бул жерден кет. 

Ийсанын атынан. Хам енди аукат аллергиясы. Тап сондай машкала кишкене 

балада да болды мен сизлерге айтып берген. Егер де сенде де тап сондай 

проблеме бар болса мен Ийсанын атынан буйыраман бул денени таслап 

кетиуин. Хам жане де тери аллергиясы. Шыгып кет. Ийсанын атынан. Мен 

тусинбеймен, ана жерде жактыландырыушы приборлардын аржагында не 

болып атырганын. Мен не болып атырганын есите аламан бирак коре 

алмайман. Мен тек Кудайга исенемен, ол жыйналысты баскарып атырганына. 

Адетте менде билим сози сыйы бар. Мен сыйкыршылыкка карсы жане 

ибадат етиу керек екенин сезип турман. Хам усы жерде бизлер 

жуумаклаймыз. Себеби бул сыйкыршылык руухы дуньянын бул болими 



устинен кушли есапланады. Себеби егер сен бул тарауда, дууаханлык 

тарауында, баска коринислерге байланган болсаныз тасла буны. Хар кандай 

сыйкыршылык руухы. Мен саган озинди корсетиуинди буйыраман. Сен 

жасырынып тура алмайсан. Бул адамлардан шыгып кет. Оларды тынышына 

кой. Ийсанын атынан. Сыйкыршылык шыгып кет. Ийсанын атынан. Бизлер 

бул адамлардын атирапындагы сенин кушагынды бузамыз. Бизлер оларды 

Ийсанын атынан азат кыламыз. Хам Пит тууыскан маган уш атты есиме 

тусирди. Кудай оган ашып берген. Ен даслеп бул апатия. Сизлердин 

копшилигиниз тек пассивсиз. Сенин атирапында бир нарсе жуз берип атыр. 

Бирак сен буган катнаспай атырсан. Бул руухтан бас кеш. Апатия руухынан 

бас тарт. Апатия шыгып кет. Бул адамларды таслап кет. Ийсанын атынан. 

Хам екинши руух жуда уксас болган, адам олтириушилик хам олим. Асиресе 

оз омиринде аборт ислейтугын хаяллар. Сизлерде адам олтириушилик руухы 

бар. Хам сиз оннан азат болыуыныз керек. Менменлигин сени таслап кетсин. 

Хам хазир бул руухтан бас тарт. Ийсанын атынан. Хар кандай адам 

олтириушилик руухы. Оннан шыгып кет. Ийсанын атынан. Шыгып кет. Хам 

акырында олим руухы. менин олгеним жаксы еди, жасауымнын не кереги бар 

еди ямаса егер сенде катты жаман кеселлик болганда ямаса сен операция 

столында узак уакыт жаттын хам сен усы созлерди айттын, сол уакытта сол 

руух киреди. Хам буган карсы ибадат етпестен бурын. Мен сенин забурдагы 

мына созлерди такирарлап айтканынды калеймен. Ол жерде «Мен олмеймен, 

жасайман, Жараткан Ийенин ислерин жариялайман» деп айтылган. Мен 

олмеймен, жасайман, Жараткан Ийенин ислерин жариялайман. Мен 

олмеймен, жасайман, Жараткан Ийенин ислерин жариялайман. Жане бир 

марте. Мен олмеймен, жасайман, Жараткан Ийенин ислерин жариялайман. 

Хазир хар кандай олим руухы шыгып кет. Ийсанын атынан. Шыгып кет. 

Ийсанын атынан. Шыгып кет. Шыгып кет. Ийсанын атынан. Егер сен 

азатлык алган болсан, неден болыуына карамастан, сен еки нарсени ислеуин 

керек. ен даслеп путкил журегин менен Кудайды алгысла. хам сонгы сенин 

ислеуин керек болган нарсе, бул келеси нарсе. Егер сен хакыйкаттан да 

азатлык алган болсан, бул залдан шыгып кетпестен бурын аякларында бир 

канша уакыт дизерлеп тур хам оз омиринди Ийса Масийх Ийеге багышла. 

Мен музыкантлар шертип баслауын илтимас кыламан. Хам олар шертип 

атырганда буны исле. Бизлер Саган озлеримизди багышлаймыз Ийемиз. 

Бизлердин хаммемиз сенин тахтыннын алдындамыз Кудай. Бизлер 

периштелер  Сени калай корсе, сондай кылып коремиз. Хам жинлер буны 

корип кашып кетеди, Кудайым. Себеби Сен уллылангансан. Хам Сен 

тахттасан. Бизлер Сени алгыслаймыз Ийса. Бизлер Сени алгыслаймыз Ийса. 

Бизлер Сени алгыслаймыз Ийса. Кудайым. Халлилуйя. Халлилуйя.  


