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SÁCH TỰ DỌN RÁC TÂM LINH:
(Viết bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Cha trong sự soi sáng của
Chúa Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus)
PHẦN I – HỌC THUỘC LÒNG VÀ ÁP DỤNG LÀM BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG
THÀNH THẬT THEO CÁCH ĂN NĂN, KHƯỚC TỪ, ĐUỔI TÀ LINH MÀ CHÚA
CHỈ DẠY CHO TÔI THEO CÁCH MỚI 7 PHẦN DƯỚI ĐÂY:
1-Chấp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình,
bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội nầy:________ .
2-Bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội
______ của con trên thập tự giá và đền tội cho con rồi
3- Tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi nầy_______cho con và
Cha không nhìn thấy tội lổi nầy của con nữa
4-Khước từ tội lổi, hứa với Chúa là kể từ hôm nay con sẽ không
làm những tội lổi như thế nữa, con sẽ quay đầu lại 180 độ ngay
từ hôm nay.
5-Đuổi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST
TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GÂY RA TỘI _____ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI
XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY! Amen!

6-Xin Cha bày tỏ cho con biết trong hai bên dòng họ nội ngoại
của con từ 4 đời trước, có ai trong gia đình con đã phạm tội
nầy không? Phần đông là có hết. Bạn hãy chấp nhận tội của tổ
tông của bạn làm như là tội của bạn làm và bắt đầu ăn năn với
Cha theo như phần số 1 đến phần số 5 phía trên và đuổi quỷ cho
đến khi chúng đi ra khỏi bạn như là tội bạn làm.
7-Xong rồi nói: Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, con xin Cha
bẻ gảy hết tất cã những sự rủa sả trên đới sống của con về tội
nầy……của con và tổ tông con đã làm từ đời Adam trở lại. Và kể
từ hôm nay, Cha có toàn quyền ban phước ngập tràn ngàn đời
trên đời sống của con và gia đình con đời đời mãi mãiAmen!
(THÍ DỤ phần 1-5: Trong Danh Chúa Jesus Christ, hôm nay con
chấp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị đóng đinh trên thập
tự giá vì phạm tội (lo lắng trong công việc làm). Con bằng
lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội (lo lắng)
nầy của con rồi. Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi (lo
lắng) nầy cho con rồi và Cha không còn nhìn thấy tội (lo lắng)
nầy của con nữa. Kể từ hôm nay, con hứa với Chúa là con sẽ
không (lo lắng trong công việc làm) nầy nữa và quay đầu lại
180 độ. TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ
LINH LO LẮNG HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ
NẦY, HÃY CÚT NGAY RA KHỎI TA, CÚT NGAY. AMEN!)
CHÚ Ý: Nếu bạn thấy mình đang có tà linh gây ra nhiều triệu
chứng khác nhau như nôn mửa, muốn ói, nhức đầu, chóng mặt,
phải đuổi hoài như đuổi con chó trước mặt bạn cho đến khi bạn
nghe chúng đi ra khỏi bạn. Bạn sẽ thấy hết triệu chứng đó và
nghe người nhẹ nhàng hơn. Nếu đuổi hoài mà nó không đi ra là
vì bạn còn đang vướng bận nhiều tà linh khác giống như vậy nữa
trong quá khứ chưa khai trình ra với Chúa. Bạn đừng sợ nó, hãy
bình tỉnh, nhắm mắt lại tìm thêm những tội lổi bạn đã làm
giống như vậy nữa vì còn thiếu xót cho nên ma quỉ còn kiện cáo
bạn, chưa chịu đi ra. Nếu bạn moi ra hết rác rến và ăn năn
khước từ bằng cách năm ngón tay xong, đuổi trở lại chúng sẽ đi
ra hết ngay. Nếu bạn không nhớ hãy xin Chúa Thánh Linh nhắc
lại để cho mình nhớ. Không lo lắng, không sợ hãi vì có Chúa

Thánh Linh giúp bạn trục xuất tất cả tà linh ra khỏi bạn. Bạn
tự đuổi từng con tà linh như thế rất tốt cho bạn vì rác rến sẽ
được dọn sạch sẽ. Còn nếu tôi hay một người có ơn khác đuổi
giúp, thì chúng sợ mà đi ra nhưng sau đó sẽ trở lại, vì rác
rến của bạn vẫn còn, chưa dọn dẹp hết.
PHẦN II –
A – HÃY TÌM MỘT NƠI VẮNG VẼ TRONG PHÒNG KÍN, KHÔNG CÓ MỘT
NGƯỜI NÀO KHÁC NGHE NGÓNG. (Nếu nhà có đông người không có nơi
vắng vẻ cũng không sao, cứ nói thầm trong miệng Chúa cũng nghe
và tà linh cũng vâng lời. Có người đã làm vậy tự đuổi từ từ
mổi ngày một chút, lâu ngày cũng xong hết sạch rác rến tâm
linh và Chúa cũng đã chấp nhận cho họ được trở về nhà Cha bình
an).
B – HÃY ĐEM MỘT CHAI NHỎ ĐỰNG DẦU OLIVE, HAY DẦU ĂN VÀ MỘT
CHAI NƯỚC LẠNH. ĐẶT TAY TRÊN HAI CHAI NẦY CẦU XIN NHƯ SAU:
“TRONG DANH CHÚA JESUS, XIN CHA BIẾN HÓA HAI CHAI DẦU VÀ NƯỚC
NẦY THÀNH HUYẾT CHÚA JESUS ĐỂ GIÚP CON ĐUỔI TÀ LINH TRỤC XUẤT
CHÚNG RA KHỎI THÂN THỂ CON TRONG GIỜ NẦY. AMEN!” (Nhớ có sẵn
một cái thau hay một cái bao nylon đễ phòng ngừa khi bị ói mữa
vì tà linh thường hay đi ra bằng đường miệng. Nhớ làm trong
lúc bụng đang đói, hay sau khi ăn cơm xong chừng 1-2 tiếng
đồng hồ). Sau khi cầu xin xong thì lấy chai dầu chấm trên tay
mình và tự xức dầu vào trên trán, trên hai lòng hai bàn tay,
và lòng hai bàn chân của mình, uống ít nước vào để bắt đầu
đuổi tà linh ra khỏi mình. Để ly nước gần bên mổi lần đuổi quỉ
uống thêm chút ít vào mổi khi tà linh không chịu ra đi.
C – Bạn hãy nhớ trước khi đuổi quỉ phải dâng cho Chúa Thánh
Linh những việc bạn sắp làm, cầu xin như sau: TRONG DANH CHÚA
JESUS CHRIST, CON XIN CHÚA THÁNH LINH HÃY ĐẾN TRONG GIỜ NẦY
GIÚP CON ĐÁNH TRẬN VỚI TÀ LINH, TRỤC XUẤT RA ĐƯỢC HẾT TẤT CẢ
CÁC TÀ LINH HAY UẾ LINH ĐÃ Ở TRONG CON TỪ LÂU MÀ CON KHÔNG HAY
BIẾT. AMEN!
PHẦN III – XEM BẢN LIỆT KÊ NHỮNG CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC XỬ DỤNG TRONG
PHÒNG CHAT DƯỚI ĐÂY, LẤY VIẾT BIÊN RA HẾT NHỮNG GÌ BẠN ĐÃ LÀM
TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA, PHẠM TỘI VỚI CHÚA, GHI RA HẾT TỘI LỔI

CỦA MÌNH ĐỂ ĂN NĂN VÀ KHƯỚC TỪ VỚI NGÀI THEO CÁCH ĂN NĂN KHƯỚC
TỪ 5 NGÓN TAY PHÍA TRÊN.
Phải làm từng nhóm tội lổi đuổi chung với nhau được như tôi đã
làm trong những bài chat của tôi và ăn năn khước từ tự đuổi tà
linh cho mình từng nhóm tà linh một (Mổi nhóm có số thứ tự
trong 13 phần) cho đến khi nghe chúng đi ra hết khỏi bạn. Bạn
hãy theo thứ tự từ số một đến số 13, không nên làm ngoài thứ
tự của từng phần. Khi chúng ra đi hết thì bạn cảm thấy nhẹ
nhàng hơn lúc mới bắt đầu.
NHỮNG CÂU HỎI ĐƯỢC DÙNG TRONG PHÒNG CHAT:
1- Bạn có tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn chưa?
Có buồn giận ai không? Có buồn giân và không tha thứ cho mình
không? Bạn hãy nhắm mắt lại và nhớ lại từ bé đến bây giờ: Cha,
mẹ, anh em, người bạn trong sở làm, trong nhà thờ, v.v., kêu
tên lên từng người một và nói với Chúa với tất cã tấm lòng
thành thật như sau: “TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST CON THA
THỨ CHO (từng tên một) ÔNG_____, BÀ_____, CÔ_____V.V.” Chừng
nào nghe người mình nhẹ nhàng hơn lúc trước mới xong. (Nếu
không nhớ thì xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở). Nếu bạn đã có
từng bị nhiều bạn bè tụ họp đánh hợp đồng bạn lúc còn nhỏ và
bạn đã thù hận, tức giận những người đó thì hãy nhắm mắt lại
và nhớ từng tên mổi đứa bạn kêu lên hết, tha thứ từng tên một
cho đến khi nghe người nhẹ nhàng mới là xong phần nầy. (Nếu
bạn cảm thấy chưa nhẹ nhàng thì hãy làm theo cách 5 ngón tay
phía trên đuổi tà linh “buồn, giận, không tha thứ ra khỏi bạn)
2- Bạn có đang lo lắng về điều gì không? Kể lên hết : Tài
chánh, con cái, người yêu, thi cử, việc làm, v.v. Bạn phải ăn
năn tội lo lắng theo cách năm ngón tay và đuổi tà linh lo lắng
đi ra khỏi bạn cho đến khi nghe chúng nó đi ra khỏi bạn với
triệu chứng lạ lạ. Cứ tiếp tục đuổi hoài cho đến khi hết nghe
triệu chứng lạ đó và nghe người nhẹ nhàng mới là xong phần
nầy.
3- Bạn có đang cắt đứt mối liên hệ với người nào không? vì gây
gổ hay buồn giận hay không? Bạn hãy ăn năn tội lỗi và hứa sẽ

làm hòa trở lại với họ (nếu là người yêu củ thì tha thứ không
cũng được vì sợ hiểu lầm).
4- Bạn có thái độ không khiêm nhường không? Chúa dạy phải tôn
trọng người khác hơn mình. Bạn hãy nhìn lại chính mình xem có
xét đoán, khinh khi người nào không? Chúa ghét kẻ kiêu ngạo và
yêu người khiêm nhường.
5- Tà dâm: Xem phim bậy bạ về tình dục, phim X? Đọc hay nghiên
cứu sách vỡ văn khoa nói về tình dục nam nữ? Bị người nào sờ
mó lúc còn nhỏ (nếu người sờ mó là người trong gia đình thì
hãy ăn năn thêm một tội nữa là tội loạn luân)? Thủ dâm (tự làm
cho mình thoả mản tình dục)? Liên hệ tình dục với người cùng
phái hay khác phái hay bị thu hút đến với người cùng phái tính
(đồng tính luyến ái)? Tình yêu đơn phương với người cùng phái
hay khác phái? Ban đêm có ma nào đến làm tình với mình không
(người tình cỏi âm)? Làm tình trong mộng? Mộng tinh? Ác mộng?
Ngoại tình (có gia đình rồi mà còn ăn nằm với người khác)? Làm
đĩ điếm (làm tình để lấy tiền)? Tình dục qua phone? Từng bị
hãm hiếp (bao nhiêu lần phải kể lên hết)? Ăn nằm với đĩ điếm?
Từng hãm hiếp người khác? Linh đến phòng massage (bao nhiêu
lần phải nhớ ra, nếu không nhớ thì hỏi tà linh trong danh Chúa
Jesus, tà linh sẽ trả lời cho bạn biết con số chính xác)? Linh
loạn luân (dâm dục với người trong gia đình, dòng họ gần hay
xa), linh đa thê, linh nhiều bạn tình, linh sex với thú vật
(thú vật gì phải khai ra), linh sex với đồ vật (sex toys),
linh trao đổi tình nhân, trao đổi vợ chồng với bạn bè, linh
rình xem phụ nữ tắm, linh nhìn trộm chỗ kín phụ nữ, linh sờ mó
trẻ thơ. Nếu đã có gia đình rồi, bạn có liên hệ tình dục với
người phối ngẩu trước hôn nhân không? Người tình có gia đình
riêng không (nếu có thì bạn phải ăn năn khước từ thêm tà linh
phá hại gia cang người khác)? Linh làm tình bằng đường miệng
hay hậu môn (mặc dù với vợ mình cũng là tội lổi)?
(Chú ý: Phải nhớ rằng khi bạn có liên hệ tình dục với người
nào hay tình yêu đơn phương với người nào thì ma quỉ kiện cáo
bạn và trói bạn với người đó bằng một sợi giây vô hình làm cho
hai người nên một thịt với nhau rồi. Bạn có thể tự mở trói ra

khỏi người đó được trong Danh Chúa Jesus Christ như sau:
“TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH MỞ TRÓI SỢI GIÂY VÔ
HÌNH HAI NGƯỜI NÊN MỘT THỊT GIỮA TA VỚI ______ NGAY GIỜ NẦY!
AMEN!” Bạn phải kêu lên từng tên hết những người mà bạn đã
liên hệ tình dục hay sờ mó và ăn năn khước từ đuổi tà linh dâm
dục đi, từ hiện tại trở lui đến lúc bạn còn là con trẻ).
6- Bạn có ăn đồ cúng? Thắp hương? Thắp nhang? Uống bùa? Có
viếng chùa và có tên pháp danh trong chùa không? Có chấp nhận
tên thánh của người khác đặt tên cho mình không đến từ chúa?
Cầu cơ? Xem chỉ tay? Xem tướng mạo? Giải điềm? Bói bài? Bói
thần đủa? Lên đồng? Thiên văn? Trù ếm? Phong thủy, Tà thuật?
Xem chử ký? Phù thủy? Voodoo? Thôi miên? Yoga? Ngồi thiền? Bùa
ngải? Vỏ thuật? Múa lân? Có thấy người thân qua đời về nói
chuyện với mình không? Có nghe âm thanh lạ bên lổ tai hay
không? Thích xem phim kinh dị? ma quái?; Phim bạo động? Phim
thần thoại, đọc sách huyền bí? Sách nói về sự tiến hóa? Nghe
nhạc Rock, Rap, Satan? Tin dị đoan, mê tín? Vô tín? Không tin
ai hết? Có bị ngất đi lần nào không? Nghi ngờ Chúa, Chửi Chúa?
V.V.
7- Bạn có bị ghiền hay đam mê những thứ thuộc về thế gian: Xì
ke, ma tuý, hút thuốc lá, uống rượu, bài bạc, cá ngựa, mua vé
số, cá số, số đề, ghiền café, ăn ngủ quá độ? Chơi video games
quá độ? Làm việc quá độ? Đam mê nhạc tình cảm quá độ? Mê vòng
vàng hột xoàn? Ham mê mua sắm máy móc mắc tiền xe hơi, phải
mắc nợ? v.v
8- Bạn có thói quen không kềm chế được như: Xài phung phí tiền
bac? Bần tiện? Chắc bóp? Tham lam? mắc nợ ai chưa trả? ăn cắp
vặc? gian lận trong lúc thi cữ chép bài thi? Quá sạch sẻ? Quá
dơ bẩn? không ngăn nắp? Có tư tưởng muốn giết người? Muốn tự
tử? Nghe tiếng nói trong đầu? Từng phá thai? Tự hủy hoại thân
thể? Tự cắt mình? Xâm mình, sửa mắt sửa mủi, sửa sắc đẹp, v.v.
9- Bạn có hình tượng hay bùa ngải trong nhà: Các thứ thần
tượng như hình ảnh những thần tượng nhạc đời, nhạc trẻ, nhạc
Rock, Rap, mà bạn để dành và rất quí chúng nó? Áo bùa? Lá số

tử vi? Ngải hay thuốc của chùa cho hay từ thầy bùa chuộc đem
về nhà? Trồng ngải trong sân nhà của mình? Thần tượng: Phật
Tổ, Bà Quan Âm? Ông Địa? Thần Tài? Quan Công? Lưu Bị? Trương
Phi? Tượng Phước Lộc Thọ? Tượng Bà Maria? Tượng Giô-sép, Tượng
Chúa Jesus? Tượng các thánh? Sọ người? Đầu nai? Hình rồng rắn?
Ếch? Nhái? Rùa? Phụng? Có đeo nơi cổ tượng vàng nào không
(tượng Phật, Thần 4 mặt, zodiac con vật tuổi của mình, tượng
bà Mari, tượng hình thập giá có người bị treo trên thập tự giá
v.v…) có đeo vòng cẩm thạch không? Hay đeo trên mình những gì
mình nghĩ sẽ đem lại vận hên không? Trong nhà có thỉnh cây nào
gọi là cây thần tài? Cây tiền tài? cây mai vàng đem may mắn
lại cho mình không? Trong nhà có chưng những tượng nho nhỏ
bằng gổ hay búp bê hình người kỷ niệm từ các nơi du lịch hay
quà tặng từ các bạn bè, nhất là mua từ Phi Châu. Trong nhà có
những tấm lịch Tam Tông Miếu xem ngày xem tháng hay lịch có
hình rồng rắn v.v. Phải dọn sạch sẻ hết. Những thứ nầy ma quỉ
thường lợi dụng để ẩn trốn bên trong nhà các bạn.
10- Bạn có xâm hình trên người hay không (tattoo)? Hình gì?
Nếu có xâm mình thì hãy hủy bỏ công việc của tà linh trên hình
xâm bằng cách như sau: Lấy chai dầu olive hay dầu ăn lúc nãy
đã xin Chúa biến nó thành ra huyết Chúa Jesus thoa vào chổ bị
xâm và đặt tay trên hình xâm đó mà trục xuất tà linh ra khỏi
ngay: “TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA VÔ HIỆU QUẢ VÀ HỦY PHÁ
CÔNG VIỆC CỦA TÀ LINH TRONG HÌNH VẺ ____ NẦY TRÊN THÂN THỂ TA,
VÌ THÂN THỂ TA THUỘC VỀ CHÚA JESUS, CHÚNG BÂY LÀ TÀ LINH XÂM
MÌNH HÃY LUI RA KHỎI TA ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY TỪ GIỜ NẦY,
AMEN!” Khi bạn nghe nóng trên chổ xâm thì bạn biết tà linh đã
đi ra khỏi nơi xâm.
11- Bạn có hứa nguyện hay có lời thề gì với các thần thánh hay
không? (có hứa gì thì nhớ lại, khai trình lên và hủy phá lời
hứa đó trong Danh Chúa Jesus Christ)
12- Bạn có bản tánh xác thịt, cái tôi quá to lớn: Lằm bằm,
Kiêu ngạo? Khoe khoang? Hay thổi phồng mọi sự việc? dối trá?
Ích kỷ? Tự cao? Cho mình là giỏi, khôn hơn mọi người? Không
chịu hoc hỏi? Khinh thường mọi người? Thích kiểm soát người

khác? Độc tài? Chửi rủa? Hung dữ? Giận dữ? Hay thách đố người
khác? Ganh ghét? Hay cãi lẫy? Hay mách? Nói hành? Gièm chê?
Nói xiên nói xéo? Nói mĩa mai? Thô lỗ? Không tin kính? Xấc
xược? Không vâng lời cha mẹ? Trái lời giao ước? dại dột? Sợ
hãi? Lo lắng? Phiền muộn? Tự ti mặc cảm? Cô đơn? Sầu khổ? Sợ
đàn ông/đàn bà/người lạ? Cảm thấy vô dụng, không ra chi? Ghét
mọi người, Nóng tánh? Độc ác? Cư xử không công bình? Ghen
tương? Không có tình yêu thương? Không có lòng thương xót? Cảm
thấy hình dáng của mình không giống người lý tưởng hay thần
tượng của mình và buồn chán đời?
Linh lo ra, bị chi phối không tập chú vào trong công việc làm
gì, trong lúc cầu nguyện.
Linh lười biếng đọc Kinh Thánh, lười biếng nghe bài giãng.
Linh nói nhiều, linh quá hở môi, không giử kín mọi việ gi.
Nhiều tà linh linh tinh khác sau đây:
-Linh sự chết: Kết ước với người chết qua dây tang chế từ các
thầy cúng dâng khăn tang cho ma quỉ, linh mồ mã đót hương dâng
hoa quả cho người chết, bán con cho chùa, linh người chết oan,
chết đói, chết tai nạn luu thông, nếu thờ lạy, dâng hoa thì nó
có thể có quyền hợp pháp đến với họ.
-Linh vô luật pháp, vô tổ chức, vô kỷ luật (bị khước từ trong
lòng mẹ, bị đánh đập, tổn thương từ nhỏ, từ người yêu, từ
trong gia đình)
-Linh tôn giáo (hay có ý nghỉ gây chia rẻ những nhánh tin lành
với nhau),
-Linh sợ hải (sợ bóng tối, sợ thú vật, sợ ma, sợ rắn, sợ dán,
sợ chuột, sợ đàn ông, sợ đàn bà, v.v.),
-Linh dị đoan: tin 12 con giáp, tin câu chuyện con rồng cháu
tiên, tin chuyện đi qua lửa lúc ở nhà thương mới sanh con về
nhà, tin tưởng tuổi không hợp với nhau như “dần thân tỵ hợi tứ
hành xung”, sợ người tuổi dần, tết đến đem mãng cầu, dừa, đu
đủ, soài chưng trong nhà, tin những cây kiển đem lại phước
hạnh, may mắn, v.v., tránh chụp hình 3 người, v.v.,
-Linh gia truyền bị rủa sả: Hãy nhớ lại những người trong gia
đình mình 3-4 đời xem có ai làm thầy bùa, thầy pháp, lên đồng,
hay chết vì tự tử không? Nếu có thì người dó thường bị bệnh

điên loạn, nóng tánh không kềm chế được, thường có ý nghỉ muốn
tự tử, ham dâm dục.
-Tà thuật (tà thuật đỏ: hứa nguyện bằng máu, tà thuật vàng: ếm
bùa vào người, uống bùa, hay chôn dưới đất bùa màu vàng viết
chử đỏ; tà thuật xanh: làm bằng cây ngải và rắn)
-Quỉ lên đồng: có 36 giá đồng (đồng quay, đồng đội, đồng múa)
-Quỉ Phi tôn: liên quan đến cầu hồn, cầu người chết v.v.,
-Linh thú vật: tôn thờ, cầu khẩn thú vật như hổ, chó, mèo, lợn
gà, trâu, bò, ngựa, rồng, rắn, đại bàng, cá ông, cá voi, ếch,
v.v.,
-Linh tượng người Nam: Di Lạc, Táo quân, Phật tổ Như Lai,
những người nam đã chết và được thờ cúng.
-Linh thờ người nữ: Mẹ Maria, bà Chúa kho, bà chúa xứ, bà quan
âm, linh nữ vương trên trời, v.v.
-Linh thờ tổ nghiệp: thờ người sáng lập ra ngành nghề của mình
(nghề vỏ, nghề hát cải lương, nghề may, nghề đan, v.v.)
-Linh cắt tình duyên kiếp trước (làm hình nhân thế mạng)
-Linh thờ hình trăng lưởi liềm,
-Linh thờ nhân vật nổi tiếng chết in vào áo quần ăn mặc
-Linh cây cảnh được tạo nên hình các con vật được thấp hương
tôn thờ.
-Linh trên các bộ bàn ghế được khắc hình rồng rắn.
-Linh cám dổ: dẩn dụ vào tội lổi quen thuộc.
-Linh bạc nhược: làm con người lười biếng, mệt mỏi, nóng nãy,
khô hạn
-Linh cô đơn: luôn bị người khác ruồng bỏ
-Linh bệnh tật (gây đau đớn, gây tất cã mọi bênh tật nào trên
thân thể),
-Linh “Ahap” cho người đàn ông sợ vợ, vâng phục vợ mặc dù là
sai, v.v.
-Linh “Giê-sa-bên” cho người đàn bà muốn cai trị, nắm quyền
chồng, v.v.
-Linh Áp-sa-lôm cho những đứa con ngổ nghịch chống lại cha mẹ,
hay những tín đồ chống lại mục sư, cấp lảnh đạo .v.v
13- Bạn hãy nhắm mắt lại hỏi Chúa Thánh Linh xem còn tội lổi
nào bạn có ngoài những câu hỏi trên, bạn có làm điều gì kín

giấu bẩn thỉu, xấu xa nữa mà sợ người khác biết không? Đây
chính là đồ ăn của ma quỉ, cần phải khai trình ra hết và đuổi
tà linh đi ra khỏi thân thể bạn, và những gì bạn làm Chúa buồn
lòng chưa được kể lên hôm nay nữa xin Ngài chỉ ra TRONG DANH
ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST Amen!
V- SAU KHI LÀM XONG PHẦN TỰ ĐUỔI TÀ LINH CHO MÌNH RA KHỎI HẾT,
NGƯỜI BẠN CẢM THẤY RẤT NHẸ NHÀNG BẠN PHẢI MỜI CHÚA THÁNH LINH
NGỰ VÀO LÒNG BẠN THEO BÀI CẦU NGUYỆN MẨU DƯỚI ĐÂY. ĐÂY KHÔNG
PHẢI LẢ MỘT BÀI ĐỌC KINH, BẠN NHỚ CẦU NGUYỆN CÁCH THẬT LÒNG
VỚI CHA NHÉ:
BÀI CẦU NGUYỆN XIN CHA THA TỘI: TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS
CHRIST, HÔM NAY CON NHẬN BIẾT CON LÀ MỘT TỘI NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG
ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ, NHƯNG VÌ CHÚA JESUS YÊU THƯƠNG CON NÊN
CHẾT THẾ CHO CON TRÊN THẬP TỰ GIÁ RỒI. HÔM NAY CON CHẤP NHẬN
SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐÃ ĐỀN TỘI CHO CON
XONG RỒI, NÊN BÂY GIỜ TỘI LỔI CON ĐÃ ĐƯỢC CHÚA THỨ THA, LÒNG
CON ĐƯỢC HUYẾT CHÚA RỬA SẠCH VÀ XEM NHƯ TRẮNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC
CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI. XIN CHA CHẤP NHẬN CON, HÔM NAY CON NHƯ
ĐỨA CON HOANG ĐÀNG XIN BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ NHÀ CHA. XIN CHA
GHI TÊN CON VÀO SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ
NẦY. XIN CHA BAN CHÚA THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG CON, ĐỔI MỚI
LÒNG CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI LUÔN SỐNG ĐẸP LÒNG CHA. XIN CHÚA
THÁNH LINH GÌN GIỮ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỜI NẦY VÀ DẠY
DỖ CON ĐI THEO Ý CHA. XIN CHA BẺ GÃY TẤT CẢ NHỮNG ÁCH CỦA SỰ
RỦA SẢ TRÊN GIA ĐÌNH CON VỀ TỘI THỜ THẦN TƯỢNG TỪ ĐỜI AĐAM CHO
ĐẾN BÂY GIỜ. CON XIN CHA SAI 6 THIÊN SỨ ĐI THEO CON BẢO VỆ CON
KỂ TỪ HÔM NAY HẦU MA QUỈ KHÔNG LÀM HẠI CON ĐƯỢC. XIN CHA GIÚP
CON ĐÁNH ĐUỔI HẾT TẤT CẢ TÀ LINH NÀO HỢP PHÁP HAY BẤT HỢP PHÁP
CÒN XÓT LẠI ĐANG CHIẾM NGỰ TRONG THÂN THỂ VÀ TÂM TRÍ CON: TÀ
LINH DÂM DỤC, TÀ LINH KIÊU NGẠO, TÀ LINH GIAN DỐI, TÀ LINH
RƯỢU CHÈ, VÀ NHỮNG UẾ LINH NÀO KHÁC CHƯA ĐƯỢC KỂ LÊN NỮA, XIN
ĐUÔI CHÚNG XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY. CON TIN CẬY CHA MÀ
HẾT LÒNG CẦU NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, AMEN!

