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NADWYŻKA MOC BITWY KRWI!
POŚWIĘCENIE
Do mojego przyjaciela i osobistego pastora, Howarda Gutzmera - ponieważ
on
czerpie cenną krew Jezusa z taką wiarą, czcią,
zaufanie i miłość do Boga, jak nikt inny, kogo znałem.
NAPRZÓD
Co jeśli wszystko, co Bóg ma dla nas, jako że Jego dzieci spoczywają na
czymś takim
proste, a jednocześnie tak złożone, że wielu go nie widzi i nie odbiera?
Bitwa jest w umyśle ... musimy zaakceptować i uwierzyć, że otrzymamy
błogosławieństwa przedstawione w Nowym Testamencie udzielone
przez Krew
Jezus . Biblia jest książką „połącz kropki” ze mną, a szczególnie w
ten obszar nadprzyrodzonej obietnicy.
Życie jest darem Boga!
Modlitwa to przywilej!

Jezus Krew jest Boskim katalizatorem mocy, zapłaty
i odkupienie - miłość i błogosławieństwo!
Bitwa nie jest o Krew Jezusa - tych, którzy znają i kochają
Jezus ma dostęp do wszystkiego, czym jest ON. Bitwa jest znowu „w
umyśle”
wierzcie, otrzymujcie i akceptujcie, co można z tym zrobić. Nawet jeśli
Jezus powiedział na krzyżu: „Wykonało się”. (John 19:30), Nic nie jest
automatyczne, nawet zbawienie, bez akceptacji, wiary (wiary, zaufania) i
deklaracja Bożych obietnic, że Jezus zapłacił tyle, aby nam dać.
Poniżej znajduje się krótkie studium mojego rozumienia dostępu do
obietnice tej „bitwy”.
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CZĘŚĆ PIERWSZA
Miękki, prawie delikatny, czysty, majestatyczny kolor, delikatny w użyciu,
ale
silna, odporna i twarda w celach i designie jest to krew
przepływa przez nasze ciała, przynosząc życie do każdej komórki.
Światowi udało się umieścić terror, smutek i obrazy przemocy
gdzie krew jest widziana lub wyobrażana. Tajemnice i dramaty kryminalne są
po prostu
nic bez sceny krwi ofiary, wszędzie.
Ciekawe, że starożytne kultury ceniły krew, ceniono ją powyżej
cokolwiek innego, aby ratyfikować przymierze lub zostać „braćmi” przez ich
zmieszanie
krew podczas ceremonii. Niektórzy nadal go używają.
Czciciele szatana używają krwi kóz, zwierząt, a czasem ludzi
kpić i podrabiać dzieło Boże.
Dzisiejsi ludzie, niektórzy młodzi ludzie, skaleczą się… mówiąc, że to też
uwalnia coś w nich lub karze (bo tak czuje
winny). To jest naprawdę demoniczne i dzieło wypaczenia
wróg, znów kpiąc z krwi i jej mocy.
Kiedy traci się dużo krwi, nasze ciała podupadają. Jeśli nasze serce
nie pompuje krwi, jesteśmy „gonerami”, jeśli nasze płuca nie pomagają
serce w pompowaniu krwi do ciała… .. WOW… .. czujemy to
bicie serca (przepraszam za kalambur).
Znajomy podzielił się ze mną, że lekarz nauczył ją o mocy
krew do oczyszczenia i wyleczenia. Powiedział jej, czy opaska uciskowa jest
zastosowana do
ramię, a następnie ręka tworzy pięść i zaciska ją, zaledwie trzy

razy ramię odczuje skurcze lub zamknie się i już nie będzie
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pracować …… ponieważ toksyny są zablokowane w ramieniu, a krew nie
może
dłużej oczyszczają i karmią komórki tlenem - życiem - ramieniem i
potrzeba ręki.
Dlaczego więc nie mamy wielkiego szacunku dla krwi w naszych ciałach, jak
jesteśmy stworzeni, samą magią życia? To jedna z bitew
Krwi , jak myślimy o tym i dbamy o to.
Życie jest darem BOGA, a ta „energia życiowa” jest przenoszona we krwi.
Jest cenny, wyjątkowy i wspaniały! (Lev 17:11)
Wiemy, że nasza krew musi być lekko alkaliczna, inaczej
umrzemy. Negatywny
myśli, urazy, a zwłaszcza lęk powodują, że ciało staje się zakwaszone i
afektowane
nasz przepływ krwi. W takich przypadkach organizm potrzebuje minerałów i
wapnia do
przywrócić stan alkaliczny. Jeśli ciało nie ma dostępu do
wapń i minerały z pożywienia, organizm pobiera wapń i minerały
z dowolnego źródła (kości, mięśnie), aby uratować nam życie… przywrócić
właściwe
równowaga alkaliczna do krwi. Niestety mamy inne problemy
jeśli zdarza się to często.
Niezwykle nadprzyrodzone, jak dobrze to wszystko zaprojektowane!
To także mówi nam, jak ważne jest nauczenie się radzenia sobie z urazami,
bólem
i strach, przed którym stoimy w życiu, z naukami Jezusa - prawdziwego
DRZEWA
ŻYCIA. (Rdz 2:19; Obj. 2: 7, Obj. 22:14)
„Wreszcie, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, czymkolwiek jest
szczerze, cokolwiek jest sprawiedliwe, cokolwiek jest czyste,
wszystko, co piękne, wszystko, co dobre, jest dobre: jeśli
jest jakaś cnota, a jeśli jest jakaś pochwała, pomyśl o tych rzeczach! ”
(Filipian 4: 8)
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CZĘŚĆ DRUGA

Biblia (absolutnie najlepsze źródło informacji w historii) mówi: „ Za
życie cielesne jest we krwi, a Ja wam je oddałem
ołtarz, aby dokonać przebłagania za wasze dusze: bo to krew
dokonuje pokuty za duszę ”.
(Lev 17:11) Uwaga:
Zadośćuczynienie = przykrycie
Ups, teraz jesteśmy w bitwie o krew w naszym umyśle, używając naszego
„think tank” wykorzystujący rozum i opinię do wyciągania wniosków. Że
„think tank” ma problem z tym, że fizyczna substancja robi Nadprzyrodzone
akt. Musimy wierzyć, że Bóg jest… dla którego Bóg zaprojektował te ciała
nasz fizyczny użytek, ale ponieważ Bóg jest Duchem, może On używać i
stosować
„zasady życia” w każdej dziedzinie, fizycznej lub duchowej. Używamy
naszego umysłu,
nasza wola, nasz duch i ON wykonuje resztę.
Nasza natura grzechu wynikająca z bezinteresownej decyzji Adama i Ewy o
słuchaniu
i podążajcie za Szatanem, w Ogrodzie Edenu, skażili naszą krew. My
odziedziczyli przez pokolenia tę grzechową naturę; nasza krew
niesie życie, chociaż toleruje grzech. I tylko BÓG wie jak
wiele dodatkowych grzechów zostało popełnionych w życiu naszych
przodków
zmieniając jeszcze bardziej nasz makijaż fizyczny.
Oryginalny plan życia był doskonały, ale Boski dar za darmo
woli, pozwala człowiekowi zepsuć projekt BOGA. BÓG w swojej
suwerenności ma
ograniczył się, aby dać człowiekowi „wolną wolę” jako ICH (OJCIEC, SYN
I
DUCH ŚWIĘTY) pragnieniem jest mieć wieczność z tymi, którzy
zdecydowali się być
z NICH -salvation przez Jezusa. (Rdz 1-3)
Przykład… .. nie mamy problemu z uwierzeniem dziecku urodzonemu
nałogowo
matka może mieć wady wrodzone. Jednak słyszałem, jak niektórzy mówią o
dziecku
z chorobą psychiczną lub wadą jest aktem BOGA z jakiegoś szczególnego
powodu.
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Nie mamy problemu z przekleństwem uzależnienia od narkotyków, alkoholu,

tytoń lub jedzenie. Lekarze zapytają, czy nasza rodzina ma historię …….
Wypełnienia
w pustym miejscu. Klątwy pokoleniowe znane naukowcom poprzez badania i
Badania. (Wj 34: 7)
„Klątwy” generacji są bardzo wyraźne w Biblii. Nie możemy winić Boga
za to, co robi diabeł. Musimy zaufać Bogu w kwestii rozwiązania.
W jaki sposób zaangażowany jest diabeł? On stoi za każdym kłamstwem,
każdym znanym złym czynem
do człowieka, który wpływa na nas fizycznie, emocjonalnie, na nasz umysł i
duszę. (Jan
10:10; Jana 12:31; Dz 10,38; Ef 6)
Na świecie jest zło, są złe duchy ze złym przywódcą,
diabeł, wpływając i wpływając zarówno na naszą mentalną, jak i fizyczną
istotę.
Jeśli masz z tym problem, sprawdź wieczorne wiadomości ... ... ludzie robią
złe rzeczy, które nie mają sensu, nawet dla złych ludzi. (Jana 10:10)
Czy łaskawy i kochający BÓG nie zapewniłby ludziom tego
obejmują pierwotną złą decyzję człowieka, a także złe i głupie decyzje
i działania, które obecnie podejmujemy? Odpowiedź brzmi TAK, TAK,
absolutnie
TAK!
Bóg, który jest po prostu wymaga czystej bezgrzesznej krwi jako odkupienia
za grzech ...
bierze czystą czystą krew, aby „zbawić”, aby dokonać pojednania (okrycia)
wyprzeć zanieczyszczenie. Dobra krew za złą krew… wielki kompromis.
Co jeszcze może zapłacić za nasze grzechy, ale cenna substancja, która daje
życie zarówno fizycznie, jak i duchowo? W całej historii jest tylko jeden
osoba z „bezgrzeszną” krwią i to jest JEZUS. (Rz 3:25)
Uwaga: Istnieje wielkie, ale proste wyjaśnienie JEZUSA bezgrzesznego
człowiek (narodziny Jezusa itp.) w książce HA Maxwella Whyte, MOC
KRWI, wydawcy Whitaker House. Przeczytałem to kilka razy
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roku, aby odnowić moją wiarę, kiedy zgadzam się z
dyrektorzy nauczani na swoich „stronach”.
Dlaczego krew jest potrzebna? Dlaczego nie możemy po prostu prowadzić
„dobrego życia” lub żałować
w pewien sposób, czy modlić się wystarczająco, aby pokryć nasze grzechy
lub zapłacić za nie? Jak można
Ocena BOGA na krzywej? Może być tylko jeden standard, który obejmuje

wszyscy na planecie. JEZUS daje każdemu swoje bezgrzeszne życie
stworzenie jest sprawiedliwą, uczciwą i logiczną odpowiedzią
w świecie nadprzyrodzonym
Boga, choć jest to nielogiczne dla tych na ziemi, którzy chcą zarobić
swoją drogę do Nieba przez własne uczynki lub pobożność. (Hbr 4:15)
Religia jest tym, co człowiek musi zrobić dla boga, a chrześcijaństwo jest
tym, co
BÓG już uczynił dla człowieka!
Fakt, że Jezus był Bogiem i człowiekiem (JEZUS opróżnił SIEBIE
całą JEGO BOGOWĄ moc, aby przyjść na ziemię jako człowiek, będąc
prowadzonym i
kierowany przez DUCHA ŚWIĘTEGO - tak jak my) i był gotów umrzeć, dać
JEGO Krew jako człowiek (z całym bólem i cierpieniem związanym z JEGO
ukrzyżowanie i śmierć), aby przebaczyć nasze grzechy JEGO krwią jako
zapłatą
za nasze nieposłuszeństwo - to największa historia miłosna, jaką
kiedykolwiek opowiedziano .
(Phil2: 7)
Przez Krzyż JEZUS zamienił nasz grzech na JEGO Chwałę.
To czysta Krew JEZUSA przelana na Golgocie przynosi nam życie
na wieczność. To jest Nadprzyrodzona Moc!
Krew krzyża przyniosła zbawienie od grzechu, pojednanie z
BÓG i wieczna społeczność… wydaje się, że to więcej niż wystarczające.
Jednak ze wszystkim, co robi BÓG, jest o wiele więcej!
(Kolosan 1:20)
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Zwróć uwagę, że tytuł tej książki to nie „bitwa o krew”, ale bitwa o
Krew. Nie musimy o to walczyć, JEZUS nam to dał.
Bitwa polega na zrozumieniu tego najbardziej Chwalebnego, Łaskawego
Daru Życia ,
noszony we Krwi i przyjmujący Nadnaturalną Moc, którą niesie, i
używajcie go zgodnie z zamierzeniami BOGA.
„ Który Bóg postanowił jako przebłaganie przez wiarę w Niego
krew, aby głosić Jego sprawiedliwość na odpuszczenie grzechów
przeszłość przez wyrozumiałość BOGA ”(Rzymian 3:25)
Podkreślenie jest moje. Tylko w wersji Biblii Starego Króla Jakuba
jest to, że Pismo brzmi w ten sposób. Pozostałe odnoszą się do
„przebłaganie” (przykrycie) Krwi, bez stwierdzenia „wiary w nią”. Wiara

we Krwi jest tak ważne dla naszego dobrego samopoczucia, że cenię i
szanuję
powyższe tłumaczenie, lgnij do niego i polegaj na nim …… nasza wiara jest
w nas
Jezus i Krew JEZUSA - ponieważ są jednym.
Nie mogę się doczekać, aby wyjaśnić, co mam na myśli, ponieważ widok jest
tak ekscytujący
rzeczy (i czekam na te, których jeszcze nie widziałem) tego Boga
zakrywa Krew JEZUSA - nie fizycznie, ale nadnaturalnie
przez modlitwę.
Jak używamy Krwi Jezusa , kiedy jesteśmy fizyczni? Dużo
co może być zrobione w Starym Testamencie fizycznie (na tym świecie)
zrobione teraz w królestwie duchów… a oto jak to robimy:
Mówcie do wszystkich zgromadzeń Izraela, mówiąc: W dziesiątym
dnia tego miesiąca zabiorą do nich każdego baranka,
według domu ich ojców baranek na dom:
(Exodus 11: 3) I weźmiesz garść hyzopu i zanurzysz go
krew, która jest w basenie, i uderz w nadproże i dwa
boczne słupki z krwią w basenie; i żaden z was
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wyjdzie przez drzwi domu aż do rana; (Exodus
11:22) Pan przejdzie przez drzwi i nie będzie cierpieć
niszczyciel, który wejdzie do waszych domów, aby was uderzyć. (Exodus
11: 23b) JEZUS jest naszym barankiem, nadprożem i słupami bocznymi
reprezentuje nasze usta i naszą mowę. (Jana 1:29)
Albowiem sercem człowiek wierzy w sprawiedliwość; i z
spowiedź ustna ku zbawieniu. (Rz 8:10) (myśli
pod względem prawości, która jest „słuszna z G0D” i
„właściwe działania” z JEZUSEM; obie pięknie współdziałają.
Zbawienie, greckie słowo - soteria - wybawienie , zdrowie, zbawienie,
zapisz i oszczędzaj - Strong's Concordance.
JEZUS: „ Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony,
i na podstawie twoich
słowa będziesz potępiony ”. (Mt 12:37). Co ogłaszamy
w porozumieniu z BOGIEM lub w porozumieniu z wrogiem (diabłem
i jego złe duchy) ... dla dobra lub dla zła.
JEZUS: Albowiem zaprawdę powiadam wam, kto by wam powiedział
ta góra, (problem) Zostaniesz usunięty i wrzucony

morze; i nie będzie wątpił w swoim sercu, ale uwierzy w to
te rzeczy, które on mówi, stanie się; będzie miał
cokolwiek on mówi. ” (Mark 11:23)
JEZUS: „Albowiem MOJE mięso jest rzeczywiście mięsem, a MOJA Krew
jest napojem
w rzeczy samej." Więcej zostało powiedziane w Ew. Jana 6: 43-64 JEZUS był
mówiąc symbolicznie o JEGO Ciała i Krwi. Uraziło wielu
tak jak dziś, którzy nie rozumieją JEGO słów w wersecie 63,
„ To Duch przyspiesza; ciało nic nie przynosi:
słowa, które wam mówię, są duchem i są życiem.
Ponieważ Bóg działa zarówno duchowo, jak i fizycznie, krew jest
dotyczy naszego życia i naszych modlitw.
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To mówi o sile mówienia i wierze wymagającej spowiedzi
nadprzyrodzoną moc i wierząc w to co mówimy. 'Ożywiać'
oznacza „ożywić”.
W kościele jest historia „błagania o krew”. Używając naszych słów o
krew Jezusa, jak gdybyśmy błagali sprawę w sprawie
sala sądowa… .. i „cześć” jesteśmy - sala sądowa Nadprzyrodzonych
królestwo.
Bóg nie siedzi w Niebie, tylko czekając, aby nas „ zaatakować” za nasze
błędy i
błędy Jednak diabeł jest. I przelano Krew JEZUSA
odwróćcie przekleństwa (zło i grzechy złe) na błogosławieństwa:
Lew. 17:11 mówi, że „życie jest we krwi”.
Krew była tak honorowana przez stulecia i za kwant
fizycy (naukowcy) to wibracja, ruch i magnetyzm
niezrównany. Odkryli, że rozkładają naszą fizyczną krew
ma energię, która jest muzykalna, a krew każdej osoby ma
inna melodia. (Znaleziono i wykazano w kilku z
Uniwersytety szkolnictwa wyższego w 2011 r.) Czy to niesamowite, czy co?
Uznając ogromne implikacje siły krwi,
Szatan, diabeł od wieków usiłował go oczernić, wyśmiewać
symbolika, gdy chodzi o BOGA i przekonuje jego wyznawców do użycia
to w najbardziej obrzydliwy i zły sposób. Udało mu się wywołać strach i
budzą niepokój w umysłach i sercach ludzi na widok krwi, a nawet rozmowy
o tym.
Krew jest przebłaganiem (przykryciem) lub gumką grzechu i dzieła
wróg. JEZUS Krew nie jest „narzędziem” bitwy, ale niesamowitym
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dynamiczna moc, która zmieniła ludzkie życie od czasu wymiany JEZUSA
JEGO życie, oddał JEGO Krew za nasze grzechy na krzyżu na Golgocie!
JEST JESZCZE WIĘCEJ…
CZĘŚĆ TRZECIA
Przyjrzyjmy się więcej celom i projektom, które G0D, JESUS
i DUCH ŚWIĘTY dał. Ponownie jest to częściowa lista wszystkich HE
zrobił i cel tego. Będziemy musieli użyć słowa przekleństwo, jak
negatywne działanie lub wynik, który ma miejsce w fizyczności. To jest
wynik grzechu od samego początku (Rdz 3). Ten grzech wciąż
wnosi w nasze życie przekleństwo (wynik negatywny).
Przebaczająca, niezasłużona Łaska BOGA może odwrócić przekleństwa
błogosławieństwa poprzez modlitwę, ponieważ JEZUS zapłacił JEGO za
nasze grzechy
Krew . Chociaż JEZUS oznajmił, że „jest skończony” - z krzyża nasze duchowe użycie Krwi Jezusa nie jest automatyczne, musimy
zadeklaruj to. (Jan 19:30)
A będąc w agonii ON (JEZUS) modlił się gorliwie: i
jego pot był jak wielkie krople krwi spadające do
ziemia. (Łukasza 22:44) JEGO krew pękła
ściany naczyń włosowatych, te ostatnie spowodowane agonią JEGO,
zabarwienie
pot i powiększanie kropli. (Wyjaśniony przez Kennetha
Wuest w swoim ROZSZERZONYM TŁUMACENIU NOWOŚCI
TESTAMENT, świetna książka, z której korzystam od lat).
Nauczono nas, że ta Krew została przelana, gdy Jezus zmagał się i zmagał
przezwyciężyłem JĄ swój własny strach przed ogłoszeniem woli BOGA, a
nie JEGO własnym. My
mogą błagać (modlić się) tą Krwią JEZUSA nad wolami ludzi, którzy
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ich wola będzie zgodna z wolą (pragnieniem JEGO serca) z
BÓG. Idealne do modlitwy za innych o zbawienie.
„I przyodziali JEGO (JEZUSA) w purpurę i włożyli
koronę cierniową i załóż ją na JEGO głowę. ” ( Marka 15:17)
Uważa się, że krew przelana z korony cierniowej się odwraca
przekleństwo na ziemi na dzieło ludzkości, wypowiedziane przez BOGA w

Rodzaju 3: 17, 18. Możemy przemawiać lub błagać tę Krew nad
praca naszych rąk, nasza działalność itp., aby odwrócić „każde” przekleństwo
może mieć!
„A zatem Piłat wziął Jezusa i biczował GO”. (Jan
19: 1). Którzy JEGO siebie poniosą nasze grzechy w JEGO własnym ciele na
drzewo, abyśmy, umarli dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości:
których ranami zostaliście uzdrowieni. (1 Piotra 2:24; Izajasza 53: 4,5)
„A od JEZUSA CHRYSTUSA, który jest wiernym świadkiem, i
pierworodny z umarłych i książę królów
Ziemia. Do NIEGO, który nas umiłował i zmył nas z naszych grzechów
JEGO własna Krew. (Obj. 1: 5)
JEZUS przelał SWOJĄ Krew jako zapłatę za nasze winy, grzechy i
błędy i wybaczają nam na krzyżu, dając nam związek i
życie wieczne z NIM.
„ Tedy rzekł JEZUS, OJCIEC, przebacz im: bo nie wiedzą
co oni robią." (Łukasza 23:34)
Uwaga; Jezus przebaczył, a potem okrył swoją krwią - umarł,
zmartwychwstał na
trzeciego dnia, wziąłem go i położyłem na miejscu Miłosierdzia w niebie. My
może uczyć się z Jego przykładu, aby zawsze (ze sobą lub innymi)
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żałować lub odpuszczać grzechy, a następnie odmawiać krew (Jan 20:23;
Hebr
9: 12-15)
„O ileż bardziej Krew CHRYSTUSA, który poprzez
wieczny DUCH ofiarował się bez miejsca, aby BÓG oczyścił was
sumienie z martwych uczynków, aby służyć żywemu Bogu? (Hbr 9:14)
„Ale jeden z żołnierzy z włócznią przebił mu bok i
zaraz wyszła z ciebie krew i woda ”. (Jana 19:34)
Ta Krew płynęła po całym świecie, aby wybaczyć, oczyścić i
uzdrowić; i obmycie wodą Słowa - JEZUS jest SŁOWEM.
(Jan 1)
Jezus przelał Swoją Krew jako zapłatę za nasze winy, grzechy i
błędy, aby wybaczyć nam na krzyżu, dając nam związek i
życie wieczne z Nim.
I pokonali go (diabła) krwią BARANKA,
i słowem ich świadectwa; i nie kochali swoich
żyje do śmierci. (Obj 12:11)

Ten ostatni jest moim ulubionym, ponieważ uważam go za nasz cel
pokonania
wróg i kochajcie Pana, z naszego wyboru wolnej woli. Krew gra
ogromna część naszego życia modlitewnego.
W Starym Testamencie kapłani pokropili krew ołtarzem
przybory, na ludziach itp. (Dla porównania - Wyjścia 29:20 i Lwa
8:15 itd.)
W Nowym Testamencie pisarz Hebrajczyków mówi o pokropieniu
Krew w rozdziale 9, wersety 13-22 i Piotr w rozdziale 1, werset 2.
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Pod koniec XIX wieku niesamowita kobieta Boża Maria Woodworth
Etter był znany ze stania przed zborem i pokropienia Krwi
słowami i machając ręką nad nimi. I wielu pobiegło do
z przodu, aby zostać zbawionym, a inni upadli tam, gdzie byli pokutni.
Czy to był kolejny „sezon” lub „czas” BOGA… .. Krew JEZUSA jest
nie uwięziony w naszym ograniczonym myśleniu lub zegarze czasu… raczej
nie ma końca
i wieczne.
Księga Wyjścia, rozdział 12, opisuje Żydów chronionych krwią
(Krew niewinnych jagniąt i Jezus jest naszym niewinnym barankiem. Obj. 5:
6)
przeciwko „niszczycielowi”… .. ” A krew będzie wam za symbol
na domach, w których jesteście: „itd ...
Nauczani przez mężczyzn i kobiety szanujemy i szanujemy - zawsze
szukamy
Duch Święty uczyć (lub potwierdzić mojemu duchowi nauczanie
inni) - modliliśmy się Krwią Jezusa za nasze domy, nasze
rzeczy, nasze samochody, a zwłaszcza nasze rodziny do ochrony. My
robiąc to, widziałem i doświadczałem cudów.
Ponownie, to, co zostało zrobione w fizyce, może teraz zostać wykonane
przez ŚWIĘTEGO
DUCH w królestwie duchowym , z deklaracją i wiarą.
Bardzo trudno jest „zeznawać” z powodu tego, co się nie wydarzyło
nasze błaganie Krwi Jezusa, ale oto jedna historia…
My, którzy to robimy (o ile mi wiadomo) nigdy nie zostaliśmy okradzieni ani
zdewastowany. Jedna z moich przyjaciół próbowała podzielić się tym ze
swoim mężem
prawda. Nie przyjął ani nie uwierzył. Modliła się za JEZUSA Krew

jej samochód codziennie, parkując go na podjeździe. On odmówił. Jednej
nocy
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samochody były tam. Jego włamano się, a rzeczy skradziono, ale jej była
nie dotknięty, chociaż w jej samochodzie były kosztowności.
Czy nie mogła się modlić za jego samochód? Tak, ale jego niewiara i
napomnienie unieważniło jej modlitwy, ponieważ był to jego samochód i
jego jurysdykcja. Więcej
na ten temat jurysdykcji w naszej książce THE SUPERNATURAL
MOC ZASAD MODLITWY!
Kiedy jesteśmy obrażeni lub zranieni, ranni w jakikolwiek sposób, szkodzi to
życie w naszej duszy ”. Krew JEZUSA zawiera „Życie” i może oczyścić
dusza (umysł, wola i emocje) przed bólem, krzywdą, obrazą itp.… ale my
muszę zastosować to w modlitwie. (1 Jana 1: 7)
Musimy pamiętać, kiedy Jezus był w Nazarecie, JEGO rodzinnym mieście;
Mógł dokonać kilku cudów z powodu ich niewiary i my musimy
otwarty na wszystko, co Bóg ma dla nas.
Pisma obietnicy Krwi Jezusa :
Rzymian 3: 24,25 Wiara we krew. - Stańcie w wierze (także Obj
11:12)
Rzymian 5: 9 uzasadniony JEGO KRWI. —Sin usunięty, już nie
winny'.
Efezjan 1: 7 Odkupienie JEGO KRWI. - Uznany, uratowany.
List do Efezjan 2 :: 13 Przyniesiony „blisko” przez JEGO Krew. -Związek.
Kolosan 1: 20 Pokój JEGO KRWI— Wewnętrzny spokój i pewność siebie.
Kolosan 1: 13,14 Odkupiony, przebaczony i uwolniony z królestwa
ciemności przez JEGO Krew. Całkiem „włącznie” za przeciwstawianie się
siły ciemności. (Ef 6)
Hbr 13:12 Uświęcony krwią JEZUSA - Oddzielony na
Święte użycie.
I Jana 1: 7 Oczyszczony JEGO Krew. —Być i czuć się wolnym od
grzechu,
wstyd i wina.
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Księga Wyjścia 12 zapewnia nam „ochronę” Krwi.

I, najpotężniejszy ze wszystkich, zapewnienie przyjęcia komunii
chleb i wino… ..to reprezentują wszystko, co zostało zrobione na krzyżu
nas. Chleb - złamane Ciało CHRYSTUSA (ON nie miał złamanych kości the
ciało zostało złamane od bicia i znęcania się.) (Izajasza 50: 5,6; Psalmy
34:20) dla naszego uzdrowienia.)
Wino, które Jezus polecił nam zrobić na pamiątkę JEGO, reprezentuje
oczyszczanie JEGO Krwi oraz reprezentuje i przypomina nam o Nowym
Przymierze w Jezusie przez wiarę w Jego Krew. (I Kor 11:24; Rz 3:25)
Dlaczego JEZUS powiedział: „Czyńcie to na MNIE”. Ponieważ my
trzeba pamiętać… jest to akt fizyczny reprezentujący zarówno fizyczny, jak i
duchowa prawda dla naszej wiecznej relacji z NIM, dla uzdrowienia,
całość i wszystkie rzeczy wymienione powyżej w Piśmie Świętym. (Pierwszy
prosty
pokuta - zmień sposób, w jaki myślimy, aby oczyścić duszę, a następnie
Krew - akt fizyczny dla duchowego błogosławieństwa).
Gdy naprawdę poznamy zakres JEZUSA, JEGO krzyża, JEGO Krwi, to jest
niemożliwe jest oddzielić ich od Miłości, Miłosierdzia i Chwały BOGA
JEGO Łaska
„Ale kiedy się modlisz, nie używaj próżnych powtórzeń… ..” (Mat. 6:
7). Kiedy się modlę
krew Jezusa na coś lub kogoś przebaczyć i modlić
Krew , to jest dla mnie bardzo realne, aw moim umyśle, w moim sercu, Krew
jest
tam, a moje zaufanie do niego iskrzy „światłu, duchowi i życiu” mojej duszy
(Jan
6:63).
Czy imię JEZUSA nie wystarczy? W wielu przypadkach może to być… to
jest
dlaczego potrzebujemy DUCHA ŚWIĘTEGO, który nas prowadzi i
prowadzi, gdy JEGO szukamy
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pomoc w naszych modlitwach. Jednak JEZUS to Imię ponad każdym
nazwa - najpotężniejszy! Blood całkowicie połączony z nim i jego
Imię jest Boskim towarem mocy, zapłaty i odkupienia.
Jeden z najlepszych przykładów, jakie mogę podać (a jest ich wiele),
przyszedł, kiedy
modliliśmy się za kogoś o wybawienie od złego ducha.
Czasami nie odchodzili z Imieniem JEZUSA, ale kiedyś my

modlili się Krwią , odeszli. Dowiedzieliśmy się, że znają „płatność”
na wyzwolenie itp.… sprawdzają, czy wiemy i będą wymagać
odpowiadają.
Ta książka jest dedykowana mojemu specjalnemu przyjacielowi i osobistemu
Pastorowi,
Howard Gutzmer. Pastor Howard ma tak cenną miłość do JEZUSA,
i podążał za przewodnictwem DUCHA ŚWIĘTEGO w służbie, wraz z
Krew JEZUSA , z wielkim sukcesem. BÓG honoruje Howarda
serce i oddanie, i jest obecny na JEGO spotkaniach, aby błogosławić tych,
którzy
są tam, aby otrzymać.
Czasami pastor Howard mówi i robi rzeczy, które powodują, że marszczymy
się
nasze czoło i pomyślmy: „skąd on to wziął?” Ci z nas, którzy go znają
i DUCH ŚWIĘTY i uśmiechajcie się i róbcie to samo, gdy jest to
właściwe. Wszystko
wielcy Generałowie uzdrowienia z przeszłości i ci, tacy jak Pastor
Howard, pracuj z DUCHEM ŚWIĘTYM i postępuj w sposób, w jaki nie
możemy
określ „rozdział i werset”, ale cuda, znaki i cuda
potwierdź pracę.
Co jeśli nigdy nie będziesz „błagał” ani modlił się Krwią Jezusa ? Na pewno
nie
wpływać na wasze zbawienie. Krew Jezusa do mnie i niezliczonych innych
nie jest narzędziem walki, ale boską mocą duchową jako
realne w Nadprzyrodzonym, tak jak krew jest tutaj w ciele
fizycznym. Dlaczego mielibyśmy
nie ufajcie, nie używajcie i nie wierzcie we wszystko, co Jezus ma dla nas.
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Największe objawienie krwi nie znajduje się w rozdziale i
wiersz ”, ale w sercu wierzących - tak jak nie może być Krew JEZUSA
oddzielone od Łaski (niezasłużona łaska) i Miłości Boga dla nas.
Gwen Shaw, wspaniała kobieta Boża, powiedziała w swojej książce o krwi :
„Naukowcy odkryli, że krew jest„ zakrzepłym światłem ”” i przypomina
my „Jezus jest światłością świata”.
Także: „Ta krew mówi; daje wibracje, promienie, promienie
miłość, przebaczenie, miłosierdzie, wybawienie i ubogich przemienionych
życie wszystkim, którzy zaakceptują je jako jedyne pokutę za nich
grzechy. ” Gwen Shaw (Gen 4; 10)

Dla wszystkich jej wspaniałych książek, po prostu „Google” jej imię w
Internecie.
Ta książka reprezentuje moje poglądy i w żaden sposób nie zastępuje innych
wielkich
książki o krwi Jezusa, takie jak praca Andrew Murraya, HA
Maxwell Whyte i wielu innych. Modlę się, aby ta książka wzbudziła
zainteresowanie
więcej wiedzy na temat tego kochającego błogosławieństwa BOGA.
Wystarczy spojrzeć na wiele sposobów, w jakie naukowcy pracują, aby
zrozumieć
krew. Podobają mi się te informacje, ale jestem bardziej związany z
JEZUSEM
i JEGO moc poprzez „wiarę w JEGO Krew” w mojej części
Nadprzyrodzone, niż mówią naukowcy.
Przebaczenie i osąd to moje ulubione przedmioty do mówienia, nauczania i
udostępnij… .. ale bez Krwi utracono fundament, na którym można stanąć.
A wielkie nagrody i dziedzictwo mogą nie przyjść zgodnie z przeznaczeniem.
Widzę Krew JEZUSA jako najwspanialszą piękną ekstazę
energia i miłość, która niesie życie przez i przez obecność w
GOD'S Grace.
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Oto przykład moich modlitw za przyjaciół i rodzinę : „NIEBIESKI
OJCIEC, wybaczam grzechy mojej rodziny, tak jak TY przebaczyłeś
moje i modlę się za nich Krwią Jezusa za odkupienie,
uświęcenie, oczyszczenie, wybawienie, uzdrowienie i ochrona, wszystko to
jest
zawarte w Krwi, w Imieniu JEZUSA. Amen!"
Księga Wyjścia 12; Jana 20:23
A ja jestem religijny, mówiąc: „Nie zabijesz, nie obrabujesz ani nie
zniszczysz mojego
rodzina." do wroga, opartego na wierze w JEZUSA, od Jana 10:10.
Rzadko się tylko modlę, ale to dla mnie początek… .. i czasami
po prostu jeśli czas nie pozwala na więcej, wiem, że są one objęte, tj
chroniony.
Krew Jezusa było tak realne do mnie przez tak długi czas; wiem
jest to zapłata używana w czasie nadprzyrodzonym podczas naszej
modlitwy. Jednak miałem
cudowne słowo od Pana zaledwie kilka dni temu.
Wziąłem komunię, która jest duchowym zjednoczeniem poprzez fizyczność

akt wzięcia chleba i wina na pamiątkę Jezusa, tak jak On powiedział
uczniowie do zrobienia. Chleb jest Ciałem Chrystusa danym za nas i za
wino jest nowym testamentem (nowym przymierzem) w Jego Krwi, która jest
przelana
dla nas. (Łukasza 22: 19,20; I Kor 10:16)
Kiedy myślałem o cenie, którą Jezus zapłacił, Jezus przemówił do mojego
serca:
„Za każdym razem, gdy się modlicie, wyznajcie Moją Krew, mamy
komunię”. To było
i jest dla mnie tak ekscytujące ... Natychmiast zrozumiałem duchowość
połączenie z Nim - nawet bez fizycznego chleba i wina, jak
pamięć o tym, co Jezus dla nas uczynił, jest aktem miłości
posłuszeństwo.
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Notatka o „słyszeniu BOGA”. Niektórzy odczuwają podszepty, inni, myśli
lub zdjęcia lub wizje, które znają, pochodzą od OJCA, SYNA lub
ŚWIĘTEGO
DUCH, a niektórzy słyszą głos. Jeśli chcesz tego, zadeklaruj i podziękuj
BÓG za to i wiem, że On odpowie.
To Łaska Boża niesie Krew, która odpowiada na modlitwę ... jak
bierzemy nasze rany, nasz ból, nasze kłopoty do stóp Krzyża przejść przez portal do Nieba, gdzie są wymieniani na kochających,
przebaczenie, łaska i chwała BOGA.
Obyśmy wszyscy przyjęli naszego NIEBIESKIEGO OJCA, JEZUSA
CHRYSTUSA NASZEGO
PAN I NASZ DUCH ŚWIĘTY z pragnieniem, miłością i zaufaniem do
wszystkich ON
uczynił …… cześć JEGO i JEGO Krwi, gdy używamy go do oczyszczania,
leczenia,
chrońcie i promujcie Królestwo Boże tutaj na ziemi ... ukrywanie grzechu,
zamieniając je na Chwałę BOGA. AMEN! I AMEN!
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