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Ta książka jest poświęcona
moja żona Suzanne
który był cenny,
wspaniały partner dla mnie od 1979 roku.
Ona stała przy mnie
modląc się za mnie i wspierając mnie,
a Pan ją wykorzystał
błogosławić moje życie w świetny sposób.
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Ta książka nie mogła zostać napisana
bez pomocy dobrych przyjaciół:
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Stephen Strang, Neil Eskelin,
Deborah Poulalion, John Mason,
Dr J. Rodman Williams, Dudley Hall,
Sheryl Palmquist, personel Creation House
i Strang Communications,
moi współpracownicy z Orlando Christian Center
i wiele innych.

Dziękuję Ci.
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–––––––––– PRZEDMOWA PAULA CROUCHA
OU WŁAŚNIE otworzył jeden z najbardziej
ważne książki, które kiedykolwiek przeczytasz! Bardzo odważny
oświadczenie, wiem. Ale podczas podróży ekscytujące
a czasami fascynujące strony tego konta, będziesz
widzieć i rozumieć nowe wglądy Ducha Świętego
przekazane naszemu bratu Benny Hinn.

Y
Nigdy nie zapomnę mojej cennej Babci
Kucnij, jeden z największych świętych, jaki kiedykolwiek żył. Wiedziała
tajemnica krwi Jezusa, bo ona jako młoda powiedziała mi
Student biblijny: „Synu, bez względu na to, czego potrzebujesz,
zawsze błagajcie o krew Jezusa ”.
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Podczas wspólnej podróży tymi stronami dowiemy się, że
krew Jezusa jest kluczem do naszego zbawienia, uzdrowienia,
ochrona i wybawienie od wszelkiego zła. Nic dziwnego, że
nasz przeciwnik stara się wykorzystać całą wiedzę i referencje
do krwi z ciała Chrystusa. Jakie to tragiczne
segmenty tak zwanej wiary chrześcijańskiej usunęły wszystkie
piosenki „krwi” z hymnów i nie będą miały nic do roboty
zrobić z „krwawą religią”. Nie dotyczy to prawdziwych wierzących
krew Jego krzyża!

Co może zmyć mój grzech?
Nic oprócz krwi Jezusa.
8
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Co może sprawić, że znów stanę się całością?
Nic tylko krew Jezusa!
Raduj się, prawdziwe dziecko Boże - krew nigdy jej nie straci
moc!
Dziękujemy Benny Hinn za zapłacenie ceny za modlitwę
i czekając na cennego Ducha Świętego, aby przyniósł to
świeże objawienie krwi Jezusa Chrystusa dla całego ciała
Chrystusa.
Paul F. Crouch
Sieć nadawcza Trinity
Sierpień 1993 r
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Powód, dla którego piszę
ta książka została podsumowana słowami
RA Torrey:
„Musimy znać moc
krwi, jeśli mamy wiedzieć
moc Boga.
Nasza wiedza eksperymentalnie
moc Słowa,
moc Ducha Świętego,
i moc modlitwy,
zależy od
nasza wiedza o mocy
krwi Chrystusa. ” 1
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JEDEN-----------------------------------------------1

P OWER I P ROMISE
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EING WZBOGACONY W Izraelu dał mi głębię
uznanie i szacunek dla narodu żydowskiego.
Ze względu na swoją historię mają emocje
link do ich ziemi, która jest nie do opisania. Niezliczeni Żydzi
kontynuujcie także praktyki Starego Testamentu nawet do dziś.

b

Moja rodzina nie była jednak Żydówką. Moja matka,
Clemence był pochodzenia ormiańskiego. I mój ojciec
Constandi pochodziła z rodziny, która wyemigrowała
Grecja do Egiptu, a następnie do Palestyny. Aby dodać do mojego
wielokulturowe dzieciństwo, ochrzczono mnie po grecku
Cerkiew, w szkole mówił po francusku, w naszym arabski
dom i hebrajski poza domem.
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Zaraz po sześciodniowej wojnie Izraela w 1967 roku, mój
ojciec zgromadził naszą rodzinę ośmiorga dzieci i
ogłosił, że będziemy emigrować do innego kraju.
W następnym roku przyjechaliśmy do Toronto w Kanadzie, mając tylko
kilka dóbr ziemskich. Miałem szesnaście lat.
Potem w 1972 roku moje życie zostało całkowicie przekształcone przez
spotkanie z Chrystusem podczas porannego spotkania modlitewnego
prowadzone przez uczniów szkoły, do której uczęszczałem. W domu
po szkole otworzyłem strony wielkiej czarnej Biblii
nie był używany od lat. Po przeczytaniu z
Ewangelie bez przerwy przez kilka godzin, stwierdziłem, że mówię
głośno: „Jezu, przyjdź do mego serca”.
Dziękuję Bogu, że to zrobił.
Później w tym tygodniu pojechałem z moim nowo znalezionym chrześcijaninem
przyjaciele do ich kościoła. Uczestnikami byli:
żywiołowa rzesza chrześcijan, którzy spotykali się w każdy czwartek w
Katedra Świętego Pawła, kościół anglikański w centrum miasta
Toronto.
Nigdy nie słyszałem, żeby ludzie mówili tak otwarcie o
krew Chrystusa. Śpiewali: „Och, krew Jezusa!”
Modlili się: „Panie, okryj nas Swoją krwią”.
Jeśli przeczytałeś moją książkę Dzień dobry, Duchu Święty ,
wiesz, co się stało, kiedy miałem osobiste spotkanie
z Duchem Świętym tuż przed Bożym Narodzeniem w 1973 roku
całkowicie zmieniło moje życie. I od tego momentu
Biblia nabrała zupełnie nowego wymiaru. Dzień po dniu I
pogrążyło się w Piśmie i stał się Duch Święty
mój przyjaciel i przewodnik.
Kiedy zacząłem się uczyć, byłem jak spragniona gąbka
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wszystko od grzechu pierworodnego po wieczerzę małżeńską
Owieczka. I czego nie zrozumiałem, poprosiłem Świętego
Duch do odkrycia. Wtedy zdałem sobie sprawę, że Bóg
związek z człowiekiem utrzymywał razem przymierze krwi.
12
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Dni odkrycia
Podczas tych ekscytujących dni jako młody chrześcijanin byłem
uczęszczanie do kościoła w niedziele pastorowane przez Maxwella

Whyte. Był wybitnym nauczycielem Słowa Bożego, który
zostałem dla mnie duchowym mentorem. Pastor Whyte był
pastor, który chrzcił mnie w wodzie.
Jednym z jego stałych tematów była krew Chrystusa. Jego
relacje o wylaniu Ducha Świętego na przełomie
wiek nigdy nie zostanie wymazany z mojej pamięci. Powiedział
historia potężnego ruchu Ducha Świętego, który przyszedł
do Kilsyth w Szkocji w 1908 roku. Pastor Whyte powiedział, że
wizyta przyszła spontanicznie w wyniku uznania
moc krwi Jezusa. Powiedział: „Brat o imieniu
John Ried, siedzący pośród grupy modlitewnej,
nagle podniósł ręce i powiedział: „Krew Jezusa”.
Natychmiast Duch Święty zstąpił na zgromadzenie,
i wszyscy zaczęli otrzymywać doświadczenie Zielonoświątkowego wszystkiego
nad pokojem. Odrodzenie rozprzestrzeniło się na całą Anglię. 1
Pastor Whyte opowiada w swojej książce The Power of the Blood
życia w Anglii podczas II wojny światowej.
Przeszliśmy przez wiele niebezpiecznych nalotów
kiedy wszędzie buchały buczące bomby. Ale
byliśmy w stanie położyć się z naszymi dziećmi i
spać przez większość tego. Ochrona
Krew Jezusa była tak prawdziwa, jak się wydawało
spaliśmy w silnym schronieniu. W rzeczywistości my
zwykł mówić o Krwi jako „najlepszym nalocie
schronienie na świecie. ” 2
Pastor Whyte powiedział, że co noc przed wyjazdem
spali, prosili Pana, aby ich okrył, ich dom
i ich dzieci krwią. Pewnej nocy trzynaście bomb
13
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wylądował w odległości trzech ćwierć mili od ich domu.
Oprócz drobnych uszkodzeń domu wszyscy byli
przechowywane bezpiecznie.
Pamiętam, jak wielokrotnie mówił naszemu zborowi,
„Nigdy nie znałem aktywnego, słyszalnego wezwania do
krew zawodzi ”.
Z powodu jego posługi moje zainteresowanie mocą
Strona 6
krew Chrystusa rosła i rozmnażała się. I zacząłem się uczyć
dla mnie to, aby zobaczyć, co naprawdę powiedział Słowo.

Oddał swoje życie
Wiele lat później, kiedy zostałem pastorem Orlando
Christian Center na Florydzie, Bóg dał mi zrozumienie
przymierza krwi, które na zawsze odmieni moje życie
i służba.
Pewnego sobotniego popołudnia zostałem w domu, żeby się uczyć
Pisma święte o przymierzu krwi, abym mógł go nauczyć
mój zbór. Siedziałem na zewnątrz na podwórku

mój dom studiuje i modli się. „Panie, daj mi
zrozumienie krwi ”- zapytałem. W sekundę to powiedziałem
Poczułam obecność Pana i zaczęłam płakać.
Tego dnia krew Chrystusa nabrała zupełnie nowego
znaczenie. Duch Święty zaczął mi pokazywać, że krew
Jezusa reprezentuje Jego życie. Zrozumiałem bardziej niż kiedykolwiek
kiedy Chrystus przelał Swoją krew na Golgocie, dał nam Swoją
bardzo życie . A kiedy prosimy Pana, aby nas umył i przykrył
nas swoją krwią doświadczymy Jego życia
moc.
Przez całą moją posługę widziałem, że mają to chrześcijanie
ograniczona wiedza na temat pokuty. W rezultacie oni
nie doświadczyli wolności, jaką Bóg ma dla swojego życia.
Na przykład wielu wierzących mówi mi, że szatan trwa
uciskać ich. Zaskakuje mnie, kiedy im to mówię
od tego czasu nie doświadczyłem u mnie żadnych demonicznych prześladowań
14
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Zacząłem prosić Boga, aby oblał mnie krwią.
Wcześniej byłem czasami przygnębiony i czułem, że mój
umysł był zablokowany. Czasami, kiedy się modliłem, czułem
straszna opresja spadła na mnie. Miałem koszmary i
czasami czułem, że coś dosłownie mnie dusi.
Ale kiedy Bóg dał mi to ogromne zrozumienie
krew i zacząłem prosić o przelanie krwi
modlitwa, ta „rzecz” została całkowicie zepsuta. Lata mają
minęło odkąd miałem tego rodzaju atak.
W krwi Jezusa jest moc. Nie ma
pytanie o to.
Ale jednocześnie krew nie ma „magii”
moc sama w sobie. Moc pochodzi od Pana Jezusa
On sam i On będzie działał w twoim imieniu
kiedy aplikujecie Jego krew poprzez modlitwę.
Stosujemy krew Jezusa poprzez modlitwę i wiarę. Ale to jest
Pan, który nas obejmuje; nie pokrywamy się.
Dlaczego napisałem tę książkę?
• Aby otworzyć oczy na znaczenie Boga
miejsca na temat przymierza krwi.
Strona 7
• Aby wykazać moc krwi
Jezus.
• Aby pokazać, jak ty i ja możemy wejść do Boga
obecność przez krew Jego Syna.
• Aby pomóc ci zrozumieć „wielką” łaskę tego
Bóg obdarza nas krwią
Jezus.
• Poprowadzić cię do większej wolności w Chrystusie
niż kiedykolwiek doświadczyłeś.

To jest książka, którą chcę, abyście czytali z otwartą Biblią.
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Jeśli Bóg kładzie taki nacisk na krew z Księgi Rodzaju
do Objawienia, w Jego Słowie jest przesłanie dla ciebie.

Ukończony obraz
Kiedy poprosiłem Ducha Świętego, aby mi dał
rozumiejąc przymierze krwi, miałem ich dziesiątki
pytania. Ale dał mi odpowiedzi ze Słowa, i
Chcę się nimi z tobą podzielić.
• Co oznacza Pismo Święte w Liście do Hebrajczyków?
12:24, kiedy mówi, że krew „przemawia
lepsze rzeczy niż Abla ”?
• Dlaczego trędowatego spryskano krwią
siedem razy (Lev. 14: 7)?
• W jaki sposób można zastosować w nas krew Jezusa
żyje dzisiaj?
• W jaki sposób łaska Boża jest połączona z krwią
Jego syn?
• W jaki sposób krew Chrystusa może zapewnić
ochrona twojego domu?
• Czego uczy Pismo Święte na temat
krew krzyża i namaszczenia?
• Co oznacza List do Hebrajczyków 9:12, gdy mówi:
„Swoją własną krwią wszedł do Mostu
Święte Miejsce raz na zawsze, po uzyskaniu
wieczne odkupienie ”?
• Jak możemy wykorzystać krew Jezusa do pokonania
wróg w naszym życiu?
16
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Modlę się, abyście nadal czytali i rozumieli
przymierze krwi, doświadczysz cudownego Boga
obecność.
17
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– DWA
2)

F ROM T HE B EGINNING
DOM UR W Jaffie w Izraelu wydawał się znacznie większy
niż było. W celu zaoszczędzenia ziemi zaprojektowano budynek
dla trzech rodzin, z oddzielnym domem na każdym
poziom.

0
Na najwyższym piętrze mieszkał pan Hanna i jego rodzina. On był
Libańczyk, który był żonaty z Żydówką z
Węgry. Ale pan Hanna był kimś więcej niż sąsiadem.
Z powodu więzi, która została ustanowiona między mną
ojciec i on, stał się drugim ojcem ósemki
dzieci w naszej rodzinie.
Pan Hanna i mój ojciec Constandi zawarli pakt
które nigdy nie zostaną usunięte z mojej pamięci. Za pomocą brzytwy
18
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ostrym ostrzem, każdy mężczyzna nacinał nadgarstek aż do
krew sączyła się na powierzchnię. Następnie położyli nadgarstki
ściśle ze sobą i pozwoliły mieszać się krwi.
Na stole przed nimi stały dwie lampki wina. Mój
tata przyłożył nadgarstek do jednego z kielichów i wypuścił kilka
wpadają do niego krople krwi. Pan Hanna zrobił to samo.
Następnie zmieszali wino i pili
z kubka drugiego mężczyzny. W tym momencie się stali
bracia krwi. W kulturze wschodniej i wśród wielu
inni ludzie na świecie, to najsilniejsza więź, jaka może
być między dwoma mężczyznami.
W przypadku tego rodzaju przymierza niektórzy mieszkańcy Europy Wschodniej również
podpiszą
pisemna umowa, która mówi: „Jeśli nie jesteś w stanie zapewnić
dla waszych dzieci stanę się dla nich ojcem i
podtrzymuj je. Jeśli zachorujesz lub umrzesz, będę odpowiedzialny
dla dobra twojej rodziny. ”
To więcej niż pakt prawny. Jest to ślub, który jest zapieczętowany
krew i nigdy nie zostanie złamana.
Kiedy nasza rodzina wyemigrowała z Izraela do Kanady i ja
został chrześcijaninem, Duch Święty zaczął objawiać Boga
Słowo do mnie Widziałem wpływ paktu krwi
kultura wschodnia. Wtedy Duch Święty pokazał mi, jak to zrobić
jest o wiele potężniejsze przymierze krwi Boga. Od
Genesis to Revelation to szkarłatny strumień, który jest
życiodajne źródło mocy, ochrony i obietnicy dla ciebie
i dla mnie dzisiaj.
Strona 9

Oddech życia
Historia stworzenia wyznacza początek
rola przymierza krwi w Bożym planie dla ludzkości.
Nasze stworzenie było procesem trzyetapowym.
Po pierwsze: „Pan Bóg uformował człowieka z prochu

ziemia ”(Rdz 2: 7). Niemal widzę, jak On coś zgarnął
błoto w Jego rękę i dosłownie ściskając go w kształt. W
19
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w tym samym czasie wierzę, że Bóg stworzył naszą krew.
Po drugie, Bóg „wdychał do nozdrzy tchnienie
życie "(Rdz 2: 7). W tym momencie wierzę, że nasze duchy przyszły
w istnienie. Pismo Święte często przedstawia Ducha Bożego jako
Jego oddech. Wierzę więc, że Bóg jako Duch stworzył nasze duchy.
Po trzecie, „człowiek stał się żywą duszą” (Rdz 2: 7, KJV).
Po tym, jak człowiek otrzymał swoje ciało i ducha, był…
odrębna jednostka (lub dusza).
Duch, ciało i dusza stworzone przez Boga mają
odrębna funkcja.
• Duch w nas jest tą częścią, która wie
Bóg intymnie. Jest świadomy Boga.
• Nasze ciało jest powłoką, w której mieszkamy. Jest światem
świadomy.
• Dusza to nasz intelekt, wola i emocje. To
jest samoświadomy.
Jak archeolog odkrywający ukryty skarb, ja
był radosny, kiedy studiowałem Słowo Boże i zdałem sobie sprawę
różne części stworzone przez Boga. Mój duch jest częścią mnie
obcuje z Bogiem; moja fizyczna istota jest tym, co jest w środku
kontakt z ziemskimi rzeczami tego świata; a moja dusza jest
część, która czuje, rozumie, myśli i decyduje.
Wierzę, że przy stworzeniu wydarzyła się kolejna niesamowita rzecz.
W Księdze Kapłańskiej zapisano: „Życie ciała jest we krwi”
(17:11). Dlatego kiedy Bóg tchnął tchnienie życia
w Adama, wierzę, że jego krew została ożywiona.
Przez wieki nauki medyczne badały potężne
funkcje krwi. Wiedzą, że przenosi tlen i jedzenie
przez nasze ciała, krążąc w naszych żyłach i
tętnice. Działa również jako ochrona przed infekcją. Ale tam
wiele, że nie wiedzą o znaczeniu Boga
20
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miejsca na krwi.

Chaos w ogrodzie
Gdy zaczynamy rozumieć ogromną moc
przymierze krwi, ważne jest, aby pamiętać, co się stało
Strona 10
w ogrodzie Eden. Kiedy Bóg stworzył Adama, był on
doskonała istota. Miał wspaniały umysł, który był w stanie
nazwij każde zwierzę i zapamiętaj ich imiona.
W tym czasie pierwszy mężczyzna i kobieta żyli doskonale
harmonia z Bogiem. Szedł z nimi w chłodzie
dzień. Mieli społeczność i doskonale znali Boga.

Ale w ogrodzie czai się wróg.
Teraz wąż był bardziej przebiegły niż jakikolwiek inny
bestia z pola, które stworzył Pan Bóg.
I rzekł do kobiety: „Naprawdę ma Boga
powiedział: Nie będziesz jadł z każdego drzewa
ogród „?” (Rdz 3: 1).
Szatan był przebiegły i przebiegły. Przyszedł do kobiety z
pytanie o instrukcje Boga dotyczące jedzenia z
drzewo. Zapytał ją: „Czy Bóg rzeczywiście powiedział:„ Będziesz
nie jeść z każdego drzewa ogrodu? ”(Rdz 3: 1).
Diabeł włada tą bronią słów, ponieważ chce
nas kwestionować Boga - Jego wierność, Jego miłość, Jego
obietnice i Jego moc. Przesłuchiwał kobietę:
„Czy Bóg tak powiedział?” Jej odpowiedź pokazuje, że uwierzyła
kusiciel, a nie to, co powiedział Bóg. I nie posłuchała.
Kobieta odpowiedziała wężowi: „Możemy zjeść owoc
z drzew w ogrodzie; ale z owoców drzewa, które
jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: „Nie będziesz
jedzcie, ani nie dotykajcie go, abyście nie umarli ”(Rdz 3: 2-3,
kursywa dodana).
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Ewa powiedziała tylko: „... abyś nie umarł”, ale Pan powiedział: „Ty
na pewno umrze ”(Rdz 2:17, kursywa dodana).
Potem Szatan okłamał kobietę i powiedział: „Nie będziesz
na pewno umrę. Albowiem Bóg wie, że w dniu, w którym jecie, wasz
oczy się otworzą i będziesz podobny do Boga, wiedząc
dobro i zło ”(Rdz 3: 4-5).
Szatan zawsze pragnął być jak Bóg.
Pismo Święte zapisuje, że powiedział w swoim sercu: „Wstąpię
do nieba, wyniosę tron mój nad gwiazdy Boże ”
(Iz. 14:13).
Szatan został wygnany z nieba za próbę bycia
jak Bóg. Teraz próbował złożyć tę samą obietnicę
o boskim statusie dla pierwszej kobiety. A on nie ma
zatrzymany. Tysiące lat później nadal sadzi
te same myśli w niczego niepodejrzewających sercach.

Ciało i diabeł
Pierwsza kobieta nie tylko zakochała się w kłamstwie, ale także ona
zachęcił Adama, by do niej dołączył, a grzech pierworodny wszedł do serca
człowieka.
A kiedy kobieta zobaczyła, że drzewo było
Strona 11
dobre do jedzenia i że było przyjemne dla
oczy i drzewo, które ma być pożądane, aby uczynić człowieka mądrym,
wzięła owoc jego, i jadła, i
dała też mężowi z nią; i zrobił
jeść (Rdz 3: 6, KJV).

W jednym wersecie z Pisma Świętego znajdujemy trzy wspaniałe
pokusy, których używa szatan:
1. Żądza ciała. (Drzewo było dobre
jedzenie.)
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2. Żądza oczu. (Miło było patrzeć
w.)
3. Duma życia. (Drzewo oferowało mądrość.)
Dlaczego wróg przynosi te formy pokusy
przeciwko nam? Jego śmiertelnym zamiarem jest wciągnięcie nas w grzesznik
świat. Ale ostrzegamy:
Nie kochaj świata ani rzeczy na świecie.
Jeśli ktoś kocha świat, miłość Ojca
nie ma w nim. Bo wszystko, co jest na świecie pożądanie ciała, pożądanie oczu i
pycha życia - nie pochodzi od Ojca, ale od
świat (1 Jana 2: 15-16).
Szatan próbował podczas tych samych trzech pokus
spotkanie z Jezusem na pustyni. Powiedział: „Jeśli jesteś
Synu Boży, rozkaż, aby kamienie te stały się chlebem ”
(Mat. 4: 3). Co on oferował? Żądza ciała.
Kiedy „diabeł wziął Go na niezwykle wysoki poziom
góra i pokazał Mu wszystkie królestwa świata
i ich chwała ”(Mat. 4: 8) kusił Chrystusa pożądaniem
oczu.
I odwołał się do dumy życia, mówiąc do
Lord:
Jeśli jesteś Synem Bożym,
rzuć się w dół. Bo jest napisane:
„On obdarzy cię swoimi aniołami”
i „W ich rękach będą cię dźwigać,
Abyś nie rzucił stopą o kamień ”(Mat.
4: 6).
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Nawet szatan znał Słowo. Powiedział Jezusowi: „Jest napisane”
i zacytował Psalm 91: 11-12.
Ale Jezus znał Słowo jeszcze lepiej. Z autorytetem
o niebie powiedział: „Napisano: Nie będziesz kusił
Panie, twój Bóg ”(Mat. 4: 7). Trzy razy powiedział:
Strona 12
„Jest napisane” (Mat. 4: 4,7,10). Jezus w końcu powiedział:
Precz z tobą, szatanie! Jest bowiem napisane: „Ty
będą wielbić Pana, Boga waszego, i tylko Jemu
będziecie służyć ”(Mat. 4:10).
Wróg do dziś stosuje tę samą taktykę. Ale
Pan Jezus pokonał szatana mocą Słowa i

ta sama moc jest dziś dostępna.
Słowo Boże jest potężną bronią przeciwko wrogowi
atakuje, ponieważ ujawnia nam warunki i obietnice
Bożego przymierza krwi. Od momentu oryginału
grzech, Bóg wprowadził przymierze krwi jako środek
pokrycie lub pokuta. Oto jak to się stało.
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T HE C OVERING
HEN ADAM I jego żona poddali się
szatanie, „oczy ich obu były otwarte,
i wiedzieli, że są nadzy; i oni
zszyli liście figi i zrobili sobie pokrycia ”
(Rdz 3: 7). Fakt, że nawet próbowali robić ubrania
sami pokazali, że zdali sobie sprawę z potrzeby posiadania
pokrycie.

W.
W chwili, gdy ulegli pokusie, stracili Boga
świadomość i zyskała samoświadomość. Przegrali
widok Boga i Jego chwały.
Jestem w pełni przekonany, że przed upadkiem pierwszy człowiek
a kobieta nie widziała swojej fizycznej nagości jako
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haniebny. Być może nie mieli tego ubrania
ty i ja noszę, ale wierzę, że byli objęci
Chwała Boga.
Ponieważ byli przyzwyczajeni do tego, że zostali przykryci
Boże, po tym, jak zgrzeszyli, zasłonili się
(Rdz 3: 7). Kiedy po raz pierwszy zobaczyli siebie, oni
zdali sobie sprawę z tego, jak prawdziwie byli i opróżnieni
„ukryli się przed Panem Bogiem pośród
drzewa w ogrodzie ”(Rdz 3: 8).
Pismo Święte oznajmia później, że słyszeli głos
Str. 13
Bóg spaceruje po ogrodzie w chłodne dni, mówiąc:
"Gdzie jesteś?" (Rdz 3: 8-9).
I Adam odpowiedział: „Słyszałem Twój głos w ogrodzie,
i bałem się, bo byłem nagi; i ukryłem się ”
(Rdz 3: 9-10).
Bóg chciał wiedzieć: „Kto ci powiedział, że jesteś

nagi? Czy jadłeś z drzewa, którego ja
przykazał ci, abyś nie jadł? ”(Rdz 3:11).
Adam obwiniał swoją żonę. Kiedy Bóg zapytał kobietę,
obwiniała diabła. „Wąż mnie oszukał i zjadłem”
(Rdz 3:13).

Przekleństwa i osądy
Z powodu ich grzechu Bóg ogłosił pięć osobnych
przekleństwa i osądy.
1. Bóg przeklął węża. „A więc Pan Bóg
rzekł do węża: „Ponieważ tak uczyniłeś
to jesteś przeklęty bardziej niż wszystkie bydło, i
więcej niż każda bestia na polu; na Twoim
brzuch pójdziesz i zjesz wszystko
dni waszego życia ”(Rdz 3:14).
2. Bóg wydał wyrok na Ewę. "Będę
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znacznie pomnóż swój smutek i swój
koncepcja; w bólu przyniesiesz
dzieci ”(Rdz 3:16).
3. Pan osądził Adama za ciężkie życie.
„Ponieważ posłuchałeś głosu swojego
żonę i jadłem z drzewa, którego ja
rozkazał wam, mówiąc: Nie będziesz jadł
z tego: przeklęta jest ziemia dla ciebie; w
pracujcie nad tym przez wszystkie dni
życie ”(Rdz 3:17).
4. Bóg przeklął ziemię (Rdz 3:17). "Obie
ciernie i osty przyniesie
ty ”(Rdz 3:18).
5. Następnie Pan skazał Adama na ewentualność
śmierć. „W pocie twarzy będziesz
jedz chleb, aż wrócisz na ziemię, na zewnątrz
z tego zostałeś zabrany; na pył jesteście i
proch wrócisz ”(Rdz 3:19).
Jednak pośród sądu Bożego jest cudowne
obietnica odkupienia. Pan powiedział do węża:
Wprowadzę wrogość
Między tobą a kobietą
I między twoim nasieniem a jej Nasieniem;
On zmiażdży ci głowę
I zmiażdżysz mu piętę (Rdz 3:15).
Str. 14
Pan oświadczył, że zamierza posłać nasienie
kobieta przyniesie wyzwolenie. To była obietnica spełniona
w podboju Chrystusa na krzyżu nad szatanem. I to
jest zwycięstwem, w którym uczestniczy każdy wierzący.
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Pierwsza ofiara
Teraz, kiedy miały miejsce wszystkie te wydarzenia, Bóg to zrobił
coś cudownego. Zainicjował pierwszą ofiarę krwi.
Panu również uczynił Adam i jego żona
Bóg ubiera skórki i przybiera je
(Rdz 3:21, KJV).
Musimy pamiętać, że Adam i Ewa uciekli
obecność Boga i utracił chwałę. Byli
nagi i zawstydzony, próbując się przykryć
pozostawia.
Być może wtedy Bóg wybrał niektóre zwierzęta
jagnięta i zabiły je. 1 Zakrył mężczyznę i kobietę
ze skórkami (Rdz 3:21). Wierzę, że zwierzęta miały
właśnie został zabity, a skóra nadal była wilgotna od krwi
kiedy Bóg użył ich, by objąć Adama i Ewę.
Uwaga: pierwsza ofiara Boga objęła Adama i
Grzech Ewy krwią zwierząt. Jak zobaczymy, Jego ostateczny
ofiara pokryła ciebie i mnie krwią Jego jedynego
spłodzony syn. Kiedy Biblia mówi: „to krew
dokonuje pokuty za duszę ”(Lev. 17:11), słowo
pokuta oznacza „zakrycie”. Dlatego wierzę
przelanie krwi musiało być częścią nakrycia. Kiedy
Adam i Ewa zgrzeszyli, stracili bliską komunię
z Bogiem. Ale poprzez przymierze krwi Bóg był
oświadczając, że ich grzechy zostały odpokutowane. Krew pewnego dnia
przywróci wspólnotę i radość.
Od czasów Adama do czasów Chrystusa Pismo Święte
jest wypełniony relacjami o tym, jak Bóg wszedł do krwi
przymierza z Jego ludem.
• Pierwszy akt Noego po wyjściu z arki
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było zawarcie przymierza krwi z Panem.
„Zbudował ołtarz Panu i wziął go
każde czyste zwierzę i każdy czysty ptak,
i ofiarował całopalenia na ołtarzu ”
(Rdz 8:20).
• Abrahamowi powiedziano przez Pana: „To jest mój
przymierze, które będziecie dotrzymywać między Mną
a ty i twoi potomkowie po tobie:
Strona 15
Każde dziecko płci męskiej będzie wśród was
obrzezany "(Rdz 17:10).
• Mojżesz, po tym, jak Bóg wybawił
przykazania zgromadziły ludzi
i ofiarował młode byki jako ofiarę. "I

Mojżesz wziął krew i pokropił ją
ludzie i powiedzieli: „To jest krew
przymierze, które Pan zawarł z tobą
według wszystkich tych słów „” (Wj 24: 8).
• Abraham i Abimelech zapieczętowali ich
związek przez przymierze i oddzielenie
z siedmiu jagniąt (Rdz 21: 22-32).
• Przymierze między Jakubem i Labanem było
zapieczętowane, gdy „Jakub złożył ofiarę w sprawie
góra i wezwał swoich braci do jedzenia
chleb. I zjedli chleb i zostali całą noc
na górze ”(Rdz 31:54).
Tysiące ludzi zawarło przymierze krwi
jak ten, który zrobili mój ojciec i pan Hanna. W Starym
Testament był powszechny dla mężczyzn, aby „zerwać przymierze” i
zawrzeć pakt poprzez przelanie krwi.
Konta przymierzy krwi znajdują się nie tylko w
Pismo Święte, ale w historii. Nadal jest praktykowane przez wiele plemion
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w Afryce i społeczeństwach w Azji, Ameryce Południowej i
Bliski Wschód.
Pakt aż do śmierci jest zawarty na wiele różnych sposobów
powodów, od przystąpienia do partnerstwa biznesowego do
chroniąc słabsze plemię przed silniejszym. W wielu
instancje zamieniły gorzkich wrogów w przyjaciół na całe życie.

Stanley i Wódz
Henry Stanley był dziennikarzem w latach 70. XIX wieku, który
podróżował przez dżunglę Afryki w poszukiwaniu
słynny misjonarz David Livingstone.
Wielokrotnie Stanley obserwował obrzęd
braterstwo krwi lub „silna przyjaźń” w celu ochrony
sam w swoich podróżach. Kiedyś zrobił kompakt
Mirambo, szef wojowników Zachodniego Unyamwezi.
Stanley pierwszy raz spotkał szefa wojowników, kiedy jego
wyprawa została pokonana przez siły Mirambo podczas jego
wstępne poszukiwania Livingstone'a w 1871 roku. Porównał
przywództwo wodza w wojnie z Napoleonem i Fryderykiem
Świetny.
Podczas drugiej ekspedycji eksploracyjnej miał nadzieję Stanley
przez chwilę, aby uniknąć Mirambo. Ale zrobił na nim wrażenie
jego moce i postanowiłem go poznać. Chciał zrobić
silna przyjaźń z nim.
Strona 16
Spotkali się, a Stanley był bardzo zajęty wojownikiem
szef. Afrykański bohater i bohaterski Amerykanin zgodzili się
nawiążcie ze sobą silną przyjaźń.
„Naczelny kapitan Stanleya”, Manwa Sera, został poproszony o pieczęć

przyjaźń dwóch mężczyzn podczas ceremonii
braterstwa krwi między nimi.
Mirambo i Stanley siedzieli naprzeciwko siebie na słomie
wykładzina podłogowa. Sera nacięła każdą z ich prawych nóg,
z którego pobierał krew i zamieniał ją. On
a potem głośno zawołał:
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Jeśli któryś z was złamie teraz to braterstwo
ustanowiony między wami, niech lew pożre
go, wąż zatruwa go, gorycz jest w nim
jedzenie, jego przyjaciele go opuszczają, jego pistolet eksplodował
ręce i ranią go, i wszystko, co jest
źle wyrządzajcie mu krzywdę aż do śmierci.
Pod koniec przymierza dali sobie nawzajem dar
w zwykłej ratyfikacji paktu.
Ta sama krew płynęła zarówno u Stanleya, jak i u Mirambo
żyły. Byli braćmi i przyjaciółmi w świętym przymierzu
-życie za życie. 2)
To był pogański rytuał i nie jest w żaden sposób poparty
przez Pismo Święte. Ale spójrzmy na Biblię i zobaczmy drogę
Bóg użył krwi w przymierzach ze swoim ludem.
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A N E TERNAL C OVENANT
ZAWSZE fascynowała ich historia
Kain i Abel, pierwsi dwaj synowie Adama i Ewy.
Mogą być bliźniakami. Biblia mówi, że Ewa
poczęte raz i dostarczone dwukrotnie.

ja
Teraz Adam znał Ewę, swoją żonę, a ona
poczęła i urodziła Kaina i powiedziała: „Mam
nabył człowieka od Pana. ”Potem urodziła
ponownie, tym razem jego brat Abel (Rdz 4: 1-2).
Mogli wyglądać podobnie, ale wybrali dwa
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różne zawody.
Teraz Abel był hodowcą owiec, ale Kain był
sternik ziemi (Rdz 4: 2).

Po tym, czego doświadczyli ich rodzice, było tylko
naturalne, że dzieci uczyły się zasady
przekazywanie darów Panu.
I z czasem to się stało
Kain przyniósł ofiarę z owocu
ziemia dla Pana. Abel również przyniósł z
pierworodny ze swej trzody i ich tłuszczu (Rdz 4: 34).
Pismo Święte zapisuje, że „Pan szanował Abla i jego
ofiara, ale nie szanował Kaina i jego ofiary ”
(Rdz 4: 4-5). Jaka była różnica? Dlaczego Bóg
przyjąć jedną ofertę, a odrzucić drugą?
Odpowiedź znajduje się w Liście do Hebrajczyków 11: 4.
Przez wiarę Abel ofiarował Bogu doskonalsze
ofiara niż Kain, przez którą otrzymał
świadek, że był sprawiedliwy, o czym świadczył Bóg
jego prezenty; i przez to wciąż jest martwy
mówi.
To „przez wiarę” Abel złożył krwawą ofiarę
Pan. Wiemy, że „wiara przychodzi przez słuchanie” (Rzym.
10:17), więc rozsądnie jest założyć, że dwaj synowie wiedzieli
moc krwi, ponieważ ich rodzice dzielili się nimi
doświadczenie w ogrodzie.
Skąd Abel wiedział, że składa ofiarę z krwi? wierzę
33

Str. 34
KREW

Adam i Ewa powiedzieli swoim synom, czego Bóg się spodziewał. wierzę
Bóg dał objawienie przymierzu krwi pierwszemu
mężczyzna i kobieta, kiedy poświęcił zwierzęta, aby się za nie pokutować
ich grzech i przykryli je skórkami, które mogły być
zmoczone krwią (Rdz 3:21). To był znak odkupienia
i wybawienie, które miało nadejść. Bez wątpienia Eve zastanawiała się,
„Który z moich synów zmiażdży głowę węża?”
(Rdz 3:15).
Obaj synowie wiedzieli, że Bóg domaga się przymierza krwi.
Właśnie dlatego Bóg zapytał Kaina: „Dlaczego jesteś zły?
twoja twarz jest przygnębiona? Jeśli zrobisz to, co słuszne, nie będziesz
zaakceptowane? ”(Rdz 4: 6-7, NIV). Kain wiedział, co było właściwe,
ale tego nie zrobił. Zamiast tego zaoferował dar roślinności,
a Bóg odmówił.
Abel był jednak posłuszny Panu. Przez wiarę on
złożył ofiarę ze zwierząt - „pierwsze owoce” swojej trzody.
Strona 18
Zastępcza krew została podana przez Abla z serca
miłość i zaufanie. Sięgał, by być w przymierzu
Pan.
Kain zaoferował podarunek, ale nie tego wymagał Bóg.
Istnieje ogromna różnica między prezentowaniem tego, co

Pan domaga się i wręcza prezent.
Pan ma tak wielką radość z całopalenia
i ofiary, jak w posłuszeństwie głosowi
Lord? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż poświęcenie (1
Sam. 15:22).

Akt nie do pomyślenia
Jaka była reakcja Kaina na dezaprobatę Boga?
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Więc Kain był bardzo zły, a jego twarz była
przygnębiony.
Potem Pan powiedział do Kaina: „Dlaczego jesteście
zły? Dlaczego twoja twarz jest przygnębiona? Jeśli zrobisz
co jest słuszne, czy nie zostaniesz zaakceptowany? Ale
jeśli nie postępujecie właściwie, grzech jest
kucając u twoich drzwi; pragnie mieć
ty, ale musisz go opanować ”(Rdz 4: 5-7,
NIV).
Oto, co Bóg powiedział nieposłusznemu synowi:
wybór należy do Ciebie. Możesz podjąć decyzję o wyborze
między dobrem a złem. ”To wiadomość, która przenika
Pismo. Mamy władzę nad grzechem, jeśli postępujemy w wierze i
posłuszeństwo Bogu.
Ale Kain zignorował Boże ostrzeżenie, a jego następnym krokiem było
popełnić czyn, który był nie do pomyślenia.
Teraz Kain powiedział do swojego brata Abla: „Wyjdźmy
na pole. ”A kiedy byli na polu,
Kain zaatakował swojego brata Abla i zabił go
(Rdz 4: 8, NIV).
Pierwsze morderstwo w Biblii zostało popełnione
umyślne oszustwo. Cain wezwał swojego niczego nie podejrzewającego brata
na pole i odebrał mu życie. Zabójstwo było również wynikiem
duchowe nieposłuszeństwo. Zbuntował się przeciwko przedstawieniu
przymierze krwi z Panem.
Co za kontrast! Słowo mówi nam, że powinniśmy „kochać
siebie nawzajem, nie jak Kain, który był niegodziwcem i
zamordował swojego brata. I dlaczego go zamordował?
Ponieważ jego dzieła były złe, a jego brat sprawiedliwy ”(1
Jana 3: 11-12).
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Zaraz po tragicznym wydarzeniu Pan zapytał Kaina:
„Gdzie jest Abel, twój brat?” I powiedział: „Nie mam
wiedzieć. Czy jestem stróżem mego brata? ”(Rdz 4: 9).
Jako mój dobry przyjaciel Carlton Pearson z Tulsa, Oklahoma,
mówi: „Jeśli nie jesteś stróżem swojego brata, jesteś swoim
zabójca brata. ”

Odpowiedź Kaina była czymś więcej niż zwykłym kłamstwem. To było
stwierdzenie obojętności, a nawet pogardy.
Po raz kolejny Bóg przemówił do Kaina i zapytał: „Co takiego
Skończyłeś? Głos krwi twojego brata woła
Ja z ziemi ”(Rdz 4:10).
Krew Abla wołała o sprawiedliwość. Krew
Jezusa, mówiąc lepiej, krzyczy sprawiedliwość
zostało zrobione, a nasze grzechy zostały przebaczone. Krew Abla
wołał o zemstę; żąda krwi Jezusa
przebaczenie i przywrócenie.
Jako chrześcijanie przybyliśmy „do Jezusa Pośrednika
nowe przymierze i krew tryskającą nim
mówi lepsze rzeczy niż Abel ”(Hebr. 12:24).
Z powodu swego grzechu Kain nigdy nie pozna Boga
błogosławieństwo. Pan ogłosił ten sąd:
Więc teraz jesteś przeklęty z ziemi, która
otworzył usta, aby przyjąć brata
krew z twojej ręki. Kiedy do
ziemi, nie będzie już dawać siły
ty. Będziesz zbiegiem i włóczęgą
ziemia (Rdz 4: 11-12).
Mój przyjacielu, nie odrzucaj przesłania krwi. To nie jest
warte ryzyka. Kara Kaina była ważniejsza niż
zabójstwo jego brata. Było tak również dlatego, że nie posłuchał
objawienie Bożego przymierza krwi. Ci, którzy odmawiają
Przymierze Boże jest zagrożone utratą nadziei
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wędrowcy, wiecznie zagubieni.
Biblia wyjaśnia, że jeśli odrzucimy krew Chrystusa,
obraziliśmy Ducha Świętego Boga.
Każdy, kto odrzucił prawo Mojżesza, umiera
bez litości na świadectwo dwóch lub trzech
świadkowie. O ile gorsza kara
przypuszczasz, czy będzie on uważany za godnego tego, kto ma
zdeptał Syna Bożego pod stopami, policzył
krew przymierza, przez które był
uświęciliśmy wspólną rzecz i obraziliśmy
Duch łaski? (Hebr. 10: 28-29).
Krew nie jest tematem, którego należy unikać, ignorować lub
odrzucony. Jest to nadal nasze istotne połączenie z Bogiem.

Obietnica
Strona 20
Największe przymierze krwi ustanowione na Starym
Testament nazywa się przymierzem z Abrahamem.
Pan ukazał się Abramowi i powiedział mu: „Ja
jestem Wszechmogący Bóg; chodź przede Mną i bądź
nienaganny. I zawrę Moje Przymierze

między Mną a wami, i pomnożę was
niezmiernie "(Rdz. 17: 1-2).
Abraham „upadł na twarz i Bóg z nim rozmawiał:
mówiąc: „Co do Mnie, oto Moje przymierze jest z wami i
będziesz ojcem wielu narodów ”(Rdz 17: 3-4).
Bóg wiedział, że Jego sługa wkrótce zostanie
przemienił człowieka, a nawet zmienił imię.
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Nie będziesz już nazywać się Abram, ale
twoje imię będzie Abraham; bo zrobiłem
jesteś ojcem wielu narodów (Rdz 17: 5).
Abraham otrzymał nowe imię od Boga i stał się
inny człowiek. Związek Abrahama z Panem również
zmieniło się tak bardzo, że Pan będzie teraz nazywany
„Bóg Abrahama”. Przymierze krwi z Bogiem przemienia się
zyje.
Potem Bóg powiedział Abrahamowi:
Sprawię, że będziesz wyjątkowo owocna; i ja będę
czyńcie z was narody, a królowie będą pochodzić
ty. I ustanowię Moje przymierze między
Ja, ty i twoi potomkowie po tobie
ich pokolenia, na wieczne przymierze, do
bądźcie Bogiem dla was i waszych potomków po was
(Rdz 17: 6-7).
Pan obiecał również, że da Abrahamowi i jego
potomkowie „ziemi Kanaanu, jako wieczne
posiadanie ”, jeśli dotrzymają przymierza (Rdz 17: 8-9).
Co najważniejsze, przymierze to oznaczałoby
przelewanie krwi.
To jest Moje Przymierze, które będziecie dotrzymywać,
między mną a tobą i twoimi potomkami po
wy: każde dziecko płci męskiej będzie między wami
obrzezany; i zostaniecie obrzezani
ciało napletków, a będzie to znak
przymierza między Mną a wami (Rdz.
17: 10-11).
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Jaki był znak przymierza z Abrahamem?
Obrzezanie. Każde dziecko płci męskiej miało mieć ten obrzęd
Strona 21
występował, gdy miał osiem dni. W rezultacie on
nie tylko przystąpi do przymierza, ale weźmie w nim udział
Boże obietnice dane Abrahamowi.
Bóg dotrzymał przymierza, aby nawet przy jego zaawansowaniu
w wieku Abraham był w stanie spłodzić dziecko. Jego żona Sarah
który miał dziewięćdziesiąt lat, począł i urodził syna. Nazwali

mu Izaak.

The Ultimate Test
Po urodzeniu się Izaaka Bóg postanowił sprawdzić wiarę Abrahama
w obietnicy przymierza uczynić go ojcem wielkiego
naród.
Teraz stało się po tych rzeczach, które Bóg
przetestował Abrahama i powiedział mu:
„Abraham!”
I powiedział: „Oto jestem”.
Potem powiedział: „Weź teraz swojego syna, swojego jedynego
syn Izaak, którego kochasz, i idź do ziemi
z Morii i ofiarujcie go tam jako spalonego
oferując na jednej z gór, których ja
powiem wam ”(Rdz 22: 1-2).
Pan dał Abrahamowi ostateczną próbę. Kiedy
szatan kusi nas, chce nas sprowokować do zła. Ale kiedy
Bóg nas testuje, stara się wzmocnić, wzmocnić i wzmocnić
nasze zaangażowanie. Pamiętajcie o różnicy: Bóg nas testuje.
Szatan kusi nas.
Nie było wątpliwości, że prawdziwe uczucia Abrahama
mieli być narażeni. Kogo bardziej kochał? Izaak
czy Bóg? W końcu dziecko zostało dane jako cud.
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Czy pokochałby ten dar bardziej niż Dawca? Biblia
mówi:
Abraham wstał wcześnie rano i osiodłał
jego osioł i zabrał ze sobą dwóch swoich młodych mężczyzn
on i Izaak, jego syn; i rozłupał drewno
ofiara całopalna, wstała i poszła do
miejsce, o którym powiedział mu Bóg. Następnie w
trzeciego dnia Abraham podniósł oczy i ujrzał
umieścić z daleka. I rzekł Abraham do swoich młodych
mężczyźni: „Zostań tu z osłem; chłopak i ja
pójdziemy tam i oddamy pokłon, a my przyjdziemy
do was ”(Rdz 22: 3-5).
Jak Abraham mógł oświadczyć: „Wrócimy”? On
miał całkowitą wiarę w Boga, ponieważ Bóg obiecał: „Izaak
wasze nasienie będzie nazwane „(Rdz 21:12). On w to uwierzył
„Bóg mógł go wzbudzić, nawet z martwych” (Hebr.
11:19).
To była wielka wiara w Boga od człowieka, który nie miał pojęcia
Str. 22
co się stanie na tej górze.
Jako ojciec czworga dzieci moje serce jest wzruszone, gdy ja
przeczytaj opis ich rozmowy.
Abraham wziął drewno spalonego
ofiarował i położył go Izaakowi, jego synowi; i on

wziął ogień do ręki i nóż, i
dwóch z nich poszło razem. Ale Izaak przemówił
do Abrahama, jego ojca, i powiedział: „Ojcze mój!”
I powiedział: „Oto jestem, mój synu”.
Potem powiedział: „Patrzcie, ogień i drewno, ale
gdzie jest baranek na całopalenie? ”
I Abraham powiedział: „Mój synu, Bóg zapewni
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dla siebie baranka na całopalenie ”.
Obaj poszli razem (Rdz 22: 68).
Kiedy dotarli do wyznaczonego miejsca, zbudował Abraham
ołtarz i uporządkował drewno. Izaak musiał być
także pełen wiary. Pismo Święte nie wspomina o żadnym
opór, gdy Abraham „związał Izaaka, syna swego, i położył
go na ołtarzu, na lesie ”(Rdz 22: 9).
Mogę sobie tylko wyobrazić emocje, które odczuwała każda z nich
Abraham „wyciągnął rękę i wziął nóż, aby go zabić
jego syn ”(Rdz 22:10).
Ale Anioł Pański wezwał go z
niebo i powiedział: „Abrahamie, Abrahamie!”
Więc powiedział: „Oto jestem”.
I powiedział: „Nie kładź ręki na chłopcu,
lub zrób mu coś; na razie wiem o tym
boicie się Boga, skoro nie odmówiliście
wasz syn, wasz jedyny syn, ode Mnie ”(Gen.
22: 11-12).
Abraham zdał test Boga. Wybrał dawcę
prezent. Ale ofiara krwi wciąż musiała zostać złożona.
Potem Abraham podniósł oczy i spojrzał
za nim był baran uwięziony w zaroślach
za rogi. Abraham poszedł i wziął
baran i ofiarował ją na całopalenie
zamiast jego syna (Rdz 22:13).
Kiedy okażemy naszą wiarę w Boga
posłuszeństwo, On nie tylko obiecuje nam zapewnić - On
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będzie dostarczać!
Wtedy Anioł Pański wezwał Abrahama na sekundę
Str. 23
czas i powiedział:
Ponieważ zrobiłeś to, a nie zrobiłeś
powstrzymałem twojego syna, twojego jedynego syna - błogosławię ja
pobłogosławię cię, a pomnożę ja pomnożę
twoi potomkowie jak gwiazdy na niebie i
jak piasek nad brzegiem morza; I twój

potomkowie będą posiadać bramę ich
wrogowie (Rdz 22: 16-17).
Dzięki wierze i posłuszeństwu Abrahama Bóg się spełnił
Jego obietnica uczynienia go ojcem wielkiego narodu.

Exodus
Kiedy wiele lat studiowałem przymierze krwi
temu Pan pokazał mi coś bardzo ekscytującego. To było
z powodu przymierza Abrahamowego, które Bóg przyniósł Izraelowi
z Egiptu.
Teraz stało się z czasem, że
król Egiptu zmarł. Potem dzieci Izraela
jęknął z powodu niewoli i płakali
na zewnątrz; i ich wołanie przyszło do Boga z powodu
niewola. Tak więc Bóg usłyszał ich jęki i
Bóg przypomniał sobie Swoje przymierze z Abrahamem,
z Izaakiem i Jakubem (Wj 2: 23-24).
Mojżesz, zanim poprowadził wielki exodus, nauczył się tego
Bóg ukarze tych, którzy nie dotrzymali przymierza.
Najwyraźniej Mojżesz nie miał jednego ze swoich dwóch synów
obrzezany. Podczas podróży jego teścia
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dom z powrotem do Egiptu ”, stało się po drodze w
obozowisko, że Pan go spotkał i próbował go zabić ”
(Wj 4:24). Tekst nie jest jasny, czy Bóg tego chciał
zniszcz Mojżesza lub syna. Ale jasne jest, że żona Mojżesza
Zipporah, wiedział, co spowodowało gniew Boży. „Wzięła
ostry kamień, odciął napletek jej syna i rzucił go na
Stopy Mojżesza ... Więc pozwolił mu odejść "(Wj 4: 25-26).
To była lekcja, której wielki przywódca nigdy nie zapomni. Bóg
nie będzie szanować człowieka, który złamał swoje przymierze.
Gdy Mojżesz wprowadził dzieci Izraela na pustynię,
przymierze było siłą wiążącą, która utrzymywała wielki tłum
ludzie razem. Dziesięć przykazań było znacznie więcej
niż zasady życia. Stali się znani jako prawo
przymierze.
Spróbuj wyobrazić sobie, jak to musiało być, gdy Mojżesz
spadł z góry Synaj do prawie dwóch milionów
czekający Izraelici.
Mojżesz powiedział ludowi, co Bóg powiedział, i oni
"odpowiedział jednym głosem i powiedział:„ Wszystkie słowa, które
Pan powiedział, że zrobimy ”(Wj 24: 3)
Str. 24
ważny krok w kierunku nowego przymierza krwi między Bogiem
i Jego lud.
Wczesnym rankiem następnego dnia Mojżesz zbudował ołtarz u stóp
Góra.
Potem wysłał młodych mężczyzn z dzieci

Izrael, który złożył całopalenia i
złożył Panu ofiary pokojowe z wołów.
I Mojżesz wziął połowę krwi i włożył ją
misy i połowa krwi, którą spryskał
ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza
i czytać na przesłuchanie ludzi. I oni
powiedział: „Wszystko, co Pan powiedział, uczynimy, i
bądźcie posłuszni ”(Wj 24: 5-7).
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Potem, stojąc przed tym wielkim tłumem, „wziął Mojżesz
krew, pokropiła go ludem i powiedziała: „To jest ten
krew przymierza, które Pan zawarł z wami
według wszystkich tych słów „” (Wj 24: 8).
Nawet samo pisemne przymierze zostało poświęcone. The
pisarz Hebrajczyków mówi, że „wziął krew cieląt
i kozy, z wodą, szkarłatną wełną i hyzopem, i
posypał zarówno samą książkę, jak i cały lud ”(Hebr.
9:19).
Kiedy będziemy szanować nasze przymierze z Bogiem, Bóg będzie szanował
nas. Niezwykła historia wędrówki Izraela po pustyni
daje świadectwo o tym fakcie.
[Nakarmił cię manną ... Twoje szaty zrobiły
nie męcz się na tobie, ani twoja stopa nie puchnie
te czterdzieści lat (Pwt 8: 3-4).
Dlaczego Bóg chronił i troszczył się o dzieci
Izrael? Ponieważ byli ludem przymierza.
W następnym rozdziale chcę pokazać, jak krew
Jezus chroni nas dzisiaj przed szatanem.
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T HE P ROMISE OF P CHRONA
N 1975, rok po rozpoczęciu głoszenia, byłem
zaproszony do podróży na wschodnie wybrzeże Florydy w celu usługiwania.
Jedna z usług odbyła się w Indian Harbour Beach,
Floryda, w domu mojego przyjaciela Johna Arnotta, który jest teraz
pastor Vineyard Christian Fellowship w Toronto.
Str. 25

ja
Na zakończenie moich uwag zaprosiłem tych, którzy
potrzebowałem modlitwy, aby wystąpić. Jedna kobieta ją przyniosła

nastoletnia córka i poprosiła mnie o modlitwę za dziewczynę. Tak jak ja
zaczęli się modlić, usłyszałem czysty głos Pana pouczającego
żebym zrobił coś, czego nie rozumiałem. Powiedział: „Zdobądź
zdejmij palec. ”
Byłem zakłopotany i pomyślałem: co musi pierścień
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zrobić z moją modlitwą za nią?
Pan przemówił jeszcze mocniej. To było polecenie.
„Zdejmij pierścionek z jej palca”.
Zacząłem przesłuchiwać głos. Zastanawiałem się, czy to naprawdę
Bóg?
Kiedy spojrzałem w twarz młodej kobiety, ja
widział duszę głęboko zniewoloną. Kiedy Bóg
powtórzyłem te słowa, wyciągnąłem rękę i wziąłem ją za
i zapytał: „Co to za pierścień, który nosisz?”
Potem uniosłem jej rękę, by przyjrzeć się srebrze
oplot wokół jej palca. Wyryto na nim małego węża
—Z pokazaną głową i ciałem zwiniętym wokół
zespół muzyczny. Kiedy znów na nią spojrzałem, miała zdziwienie
wyraz jej twarzy, jakby chciał powiedzieć: jaka to różnica
robić? Idźcie i módlcie się za mnie.
Byłem bardziej zdezorientowany niż ona. Wiedziałem tylko
że Pan powiedział: „Zdejmij pierścień”.
Wciąż żywo pamiętam to niezwykłe spotkanie. wziąłem
kciuk i dwa palce i próbowałem wysunąć pierścień
jej palec. Był to luźny pierścień, ale jakoś tak się stanie
nie ruszać się. Kiedy nadal ciągnąłem, zaczęła krzyczeć. To
był głośny, przerażający wrzask. Wszystkie mięśnie w jej ciele
zaostrzone.
Nagle przemówił przez nią brzydki, gardłowy głos
ja do szpiku kostnego. "Zostaw ją w spokoju!" krzyknął głos.
"Ona jest moja!"
W chwili, gdy usłyszałem te słowa, które znałem od Boga
mi właściwe instrukcje.
Święty gniew wzbił się we mnie, ponieważ wiedziałem, że jestem w
walka z mocą szatana. Nadal ciągnąłem
pierścień. Dwóch mężczyzn w pokoju widziało, co jest
co się wydarzyło i trzymałem za ramiona, kiedy to robiłem
przerażająca, ale konieczna bitwa o piętnaście do dwudziestu
minuty.
Str. 26
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Przez jej krzyki w końcu zawołałam: „Nakładam krew
Jezus Chrystus!"
I w momencie, gdy wypowiedziałem te słowa, pierścień odpadł
jej palec. Jej sztywne ciało było rozluźnione, a jej wrzask

zamieniło się w westchnienie ulgi. Została całkowicie uratowana
i poprosił Chrystusa, aby przyszedł do jej serca. Wierzę w moc
krwi Jezusa Chrystusa unieważnia wszelkie zawarte przymierze
z mocą piekła.
Możesz powiedzieć, Benny, czy wierzysz, że pierścień miał?
ma to coś wspólnego z jej chorobą? Tak. Ponieważ ten pierścień
symbolizował jej bunt przeciwko Bogu, wierzę, że to był
symbol zaangażowania w siły zła. Historia
jedna z najgorszych porażek Izraela pomogła mi zrozumieć
niebezpieczeństwo przedmiotów, które trzymamy w nieposłuszeństwie wobec Boga
polecenia.

Pozbądź się tego!
W słynnym zwycięstwie Izraelitów nad Jerycho, Bogiem
poinstruował Jozuego, aby powiedział swojej armii, aby nie przyjmował żadnego z nich
grabież. Powiedział im, żeby unikali odbierania bogactw Jerycha, „bo inaczej
stajecie się przeklęci, kiedy zabieracie przeklętych rzeczy,
i uczyń obóz izraelski przekleństwem, i prześladuj go ”(Joz.
6:18).
Podczas następnej bitwy w mieście Ai ludzie Jozuego
mieli być rozproszeni. Joshua podarł ubranie i zapytał
Pan dlaczego.
Pan powiedział mu:
Izrael zgrzeszył i oni także
przekroczyło Moje przymierze, które przykazałem
im. Bo nawet wzięli niektóre
przeklęte rzeczy, a jednocześnie ukradli i
oszukany; i umieścili to także wśród swoich
własne rzeczy (Josh. 7: 10-11).
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Obrażającym żołnierzem był Achan z plemienia Judy.
I Achan odpowiedział Jozuemu i powiedział: „Rzeczywiście ja
zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu Izraela, i
oto co zrobiłem: kiedy zobaczyłem wśród
psuje piękną odzież babilońską, dwa
sto syklów srebra i klin złota
ważąc pięćdziesiąt syklów, pożądałem ich i wziąłem
im ”(Joz. 7: 20-21).
Dopiero wtedy Achan, jego rodzina i skradzione przedmioty
zostały zniszczone, że klątwa na Izrael została zniesiona i
Str. 27
przymierze zostało przywrócone. Joshua i jego ludzie byli w stanie schwytać
miasto Ai (Joz. 7:25; 8: 1-28).
Boże przesłanie jest jasne. Uważaj na to, na co zezwalasz
do twojego domu, bo niektóre rzeczy przynoszą niewolę. Do Achana
była to odzież babilońska. Dla dziewczyny na Florydzie było to
pierścień satanistyczny.
Wierzę, że Boża ochrona zostaje zniesiona, kiedy posiadacie

coś, co jest sprzeczne z Jego przykazaniami. Przejście do
Jozuego 7: 10-12 jest bardzo jasne, że nie powinieneś mieć
przeklęta rzecz w twoim domu. Bóg powiedział do dzieci
Izrael:
Nie będę już z tobą, chyba że ty
zniszcz przeklętych spośród was (Josh.
7:12).
Jeśli podróżujesz do miejsc takich jak Filipiny lub Afryka
tak jak ja, widzicie z pierwszej ręki moc, jaką satanistyczne przedmioty
mieć.
Oczywiście w Ameryce ludzie też są otwarci
do demonicznej mocy za każdym razem, gdy je czytają
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horoskopy, zadzwoń na gorącą linię psychiczną, przeczytaj dłonie,
oglądaj demoniczne programy i filmy lub graj w określone gry
Gry.
Te rzeczy otwierają drzwi do demonicznej działalności. Mój
silną radą dla ciebie jest czytanie Biblii i słuchanie
głos Ducha Świętego, aby unikać tych rzeczy.
Jeśli posiadasz coś, czego Bóg nie akceptuje, pozbądź się
z tego.

Ochrona przed zarazami
Plagi egipskie pokazują, jak Bóg ich ochroni
którzy zawarli z Nim przymierze krwi. Kiedy
dzieci Izraela nadal były niewolnikami w Egipcie, do których płakali
Pan o wybawienie. Pan wzbudził Mojżesza, który
poszedł przed faraona i powiedział mu: „Pan Bóg z
Hebrajczycy posłali mnie do was, mówiąc: „Niech mój lud odejdzie”
(Wj 7:16).
Ale faraon odmówił.
Tego samego dnia Bóg przemienił Nil w krew, ale
Faraon nie chciał słuchać (Wj 7:20).
Potem Pan wysłał plagi żab, komarów, much,
choroby zwierząt gospodarskich, czyraki, grad, szarańcza i ciemność nad rzeką
wylądować.
Wreszcie Bóg powiedział Mojżeszowi, aby ostrzegł faraona przed jeszcze jednym
plaga.
Wyjdę do Egiptu; i wszystkie
pierworodny w ziemi egipskiej umrze od
pierworodny faraona, który zasiada na tronie,
Str. 28
nawet pierworodnemu sługi, który
jest za młynem ręcznym (Wj 11: 4-5).
Ponownie faraon odmówił wypuszczenia ludu.
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Bóg powiedział Mojżeszowi, że nadszedł czas na

wybawienie dzieci Izraela. To było takie
doniosłe wydarzenie, którym powinien być nawet ich kalendarz
zmienione. Pan powiedział: „Ten miesiąc będzie twój
początek miesięcy; będzie to pierwszy miesiąc roku
do ciebie ”(Wj 12: 2).
Bóg powiedział: „To jest twój początek”, nawet jeśli oni
opuszczali ziemię, która została prawie zniszczona.
Pan powiedział Mojżeszowi, jak to zrobią dzieci Izraela
być oszczędzonym przed śmiercią pierworodnego. Każda rodzina była
postępować zgodnie z tymi siedmioma instrukcjami:
1. Wybierz rocznego samca baranka lub kozy
bez skazy (Wj 12: 3-5).
2. Połącz się z małymi rodzinami, które nie mogą
użyj całego baranka (Wj 12: 4).
3. Trzymaj jagnię przez cztery dni przed ubojem
(Wj 12: 6).
4. Niech głowa domu zabije
jagnięcina wieczorem czternastego dnia
miesiąc (Wj 12: 6).
5. Posyp krew jagnięcą po bokach
i szczyty ościeżnic domu
(Wj 12: 7).
6. Tego wieczora upiecz jagnię i zjedz ją
gorzkie zioła i przaśny chleb (Wj 12: 8).
7. W pośpiechu zjedz posiłek
schowane w pasy, sandały na nogach
i kije w twoich rękach (Wj 12:11).
Bóg powiedział im, aby się przygotowali, bo On przeminie
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Ziemia.
Bo na tym przejdę przez ziemię egipską
noc i uderzy wszystkich pierworodnych na ziemi
Egiptu, zarówno człowieka, jak i zwierzęcia; i przeciwko wszystkim
bogowie Egiptu dokonam sądu: jestem
Pan (Wj 12:12).
Następnie Pan dał tę obietnicę:
Teraz krew będzie dla ciebie znakiem na
domy, w których jesteś I kiedy widzę
krew , przejdę nad tobą; i zaraza będzie
Str. 29
nie daj się zniszczyć, kiedy uderzę
kraina Egiptu (Wj 12:13, kursywa dodana).
O północy w noc Paschy pierworodny w
każde egipskie gospodarstwo domowe zmarło. Słychać było zawodzenie
w całym kraju, jeszcze zanim wstało słońce (Wj 12: 29-30).
Ale w domach Izraelitów nie było ani jednego umarłego.
Ta pierwsza Pascha była cieniem tego, co miało się wydarzyć

pewnego dnia na wzgórzu zwanym Kalwarią. Albowiem na Golgocie „Chrystus nasz
Pascha została dla nas poświęcona ”(1 Pw 5,7). Tam my
zostali odkupieni „drogocenną krwią Chrystusa, jak np
jagnięcina bez skazy i bez plam ”(1 Piotra 1:19).

Pomoc dla twojego gospodarstwa domowego
Dlaczego Pan powiedział Izraelitom, aby znaleźli baranka
każde gospodarstwo domowe (Wj 12: 3)? Wierzę, że to dlatego, że
błogosławieństwa Bożego przymierza mogą prowadzić do zbawienia dla
cała rodzina.
Czy pamiętasz, co Bóg powiedział Noemu? Powiedział: „Chodź
ty i cały dom twój do arki; bo widziałem
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sprawiedliwi przede mną w tym pokoleniu ”(Rdz 7: 1, KJV).
Noe był jedynym czystym i cnotliwym człowiekiem, jakiego mógł Pan
odnaleźć. A jednak Bóg powiedział mu, że całe jego domostwo znajdzie
ochrona z powodu jego działań.
Również w Księdze Rodzaju 19:29 dowiadujemy się, że Bóg wyzwolił Lota
z Sodomy z powodu jego przymierza z Abrahamem. The
fragment mówi: „Bóg przypomniał sobie Abrahama i wysłał Lota
pośrodku obalenia ”(Rdz 19,29).
Wieki później filipiński strażnik zwrócił się do Pawła i
Silas, „Szanowni Państwo, co muszę zrobić, aby zostać zbawionym?” (Dz 16:30).
Powiedzieli mu: „Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i ciebie
zostanie zbawiony, wy i wasze domostwo ”(Dzieje 16:31)
Wierzę, że Pan obdarza szczególną łaską i ochroną
cały dom z powodu jednej osoby, która wchodzi do Jego
królestwo (patrz 1 Pwt 7:14).
Pozwól, że powiem ci, jak to się stało w moim życiu.
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T HE B LOOD A PPLIED
NIE zdawałem sobie z tego sprawy w tym czasie, ale od dni
moje dzieciństwo w Izraelu, w które zaangażowana była nasza rodzina
działania, które bardziej podobały się szatanowi niż Bogu.
Nadal pamiętam coś, co nazwaliśmy „przejściem przez ogień”.
Mały płomień zapalono w pojemniku, a kadzidło było
Str. 30
umieszczone na nim. Wszystkie dzieci w naszym domu wtedy kroczyłyby
W poprzek. Nauczono nas, że takie praktyki będą przestrzegane
zło z dala.

ja
Nawet po tym, jak zostałem chrześcijaninem, moi rodzice kontynuowali
praktyka w naszym domu. Tylko ja się temu sprzeciwiłem.
Regularnie wróżka odwiedzała nasz dom, aby przeczytać mój
dłoń matki. W Toronto zrobiłaby to kobieta imieniem Victoria
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często czytam jej filiżankę kawy.
Większość Izraelczyków pije mocną kawę w małych filiżankach. Po
kawa zniknęła, pozostało niewiele fusów. Przechylając kubek
ponad, tereny tworzą wzór. Kobieta podobno
ekspert w takich sprawach, przyszedł przeczytać wzór i
przewidzieć, co się stanie.
Kiedy próbowałem ostrzec moją rodzinę, że takie działania
były niebezpieczne, tylko się ze mnie śmiali.
Pamiętam szczególnie jedną noc, ponad dwa lata
po oddaniu życia Chrystusowi, kiedy wróciłem do domu
kościół. W domu było niezwykłe, opresyjne uczucie.
Kiedy położyłem się do łóżka, usłyszałem dźwięki na dole zatrzasnęły się drzwi lodówki, połamały naczynia i
dźwięk okropnego śmiechu.
Natychmiast powiedziałem: „Panie, okryj mnie Swoją krwią.
Proszę, chroń mnie ”.
Potem usłyszałem kroki biegnące przez tylne drzwi
i poza domem.
Zeszłam na dół. Nikogo tam nie było. Niektórzy mogą nie
zrozumcie to, ale moc demona jest bardzo realna. The
Pisma święte mają wiele do powiedzenia na temat działania demonów.
Mateusza 12: 43-45 wskazuje, że demony:
• zmęczyć się,
• mieć wspomnienia,
• mieć inteligencję i
• pracować razem.
Wiele innych historii w Ewangeliach i Dziejach pokazuje nam to
są prawdziwe (Łk 4:36; 8: 26-37; Dzieje 19: 13-16). Ale
pamiętajcie, przez Pana Jezusa Chrystusa i Jego mocarza
imię mamy nad nimi władzę. Łukasza 10:19 mówi:
54

Str. 55
Zastosowanie krwi

Str. 31
Oto daję wam władzę do deptania
węże i skorpiony i ponad całą mocą
wroga i nic nie będzie w żaden sposób

zranić.
Ponadto John napisał:
Ten, który jest w tobie, jest większy niż ten, który jest w
świat (1 Jana 4: 4).
Po tym incydencie zacząłem modlić się z wielkim zapałem
każdy członek mojej rodziny znalazłby Chrystusa. Potem jeden
tego dnia Pan powiedział do mnie: „Używajcie swego autorytetu jako wierzącego”.
Mówił mi, że jako chrześcijanin mam władzę
szatan.
Jak mówi Objawienie 12: 10-11:
Oskarżyciel naszych braci, którzy ich oskarżyli
przed naszym Bogiem dzień i noc zostały rzucone
na dół. I pokonali go krwią
Baranek i słowo ich świadectwa.
Zacząłem rozkazywać szatanowi, by zdjął mi ręce
rodzina.
Dowiedziałem się później, że tej samej nocy pojawił się Pan
mojej mamie w tak potężnym śnie, że przestała
zapraszanie wróżbitów do naszego domu.
Nie minęło dużo czasu, zanim oboje moi rodzice trochę doszli
Kościół, aby usłyszeć, jak głosię ewangelię. Kiedy wróciłem
w domu po nabożeństwie czekali na mnie. Mój ojciec
zapytał: „Benny, skąd możemy poznać tego samego Jezusa?
wiedzieć?"
Byłem w stanie doprowadzić moich rodziców do Chrystusa. I jeden po drugim
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wszyscy moi bracia i siostry urodzili się w rodzinie
Bóg.
Jako wierzący musimy nakazać szatanowi zabrać jego
ręce od naszej rodziny i od tych, których kochamy.
Możesz mieć członków swojej rodziny, którzy są
niezapisany. Nie zniechęcaj się. Dzięki tobie wyjątkowy
łaska spoczywa na twoim domu, który jest potężniejszy niż
wszystko, co możemy dostrzec.

Żywopłot ochrony
Kiedy prosisz Boga, aby oblał twoją rodzinę krwią
Jego Syna, wierzę, że Pan następnie buduje żywopłot
ochrona w całym domu. Tak właśnie uczynił dla Hioba.
Biblia mówi, że praca była prawym człowiekiem,
„nienaganny i uczciwy, i ten, który bał się Boga i
stronili od zła "(Job 1: 1). Bóg uczynił go człowiekiem dostatnim,
z tysiącami owiec, wielbłądów, wołów i innych
dobytek. Nazywano go „największym ze wszystkich ludzi
Wschód ”(Job 1: 3).
Str. 32
Ale praca martwiła się o jego styl życia
dzieci. Jego siedmiu synów na przemian organizowało święta

ich domy, a oni zaprosiliby swoje trzy siostry do jedzenia
i pić z nimi.
Job był tak zaniepokojony ich kondycją duchową, że
kiedy minęły dni ucztowania:
Job posłał ich i uświęcił ich, a on
powstanie wcześnie rano i oferta zostanie spalona
oferty według liczby ich wszystkich.
Bo Job powiedział: „Być może, że tak mają moi synowie
zgrzeszyli i przeklęli Boga w swoich sercach. ”Tak więc praca
robił regularnie (Job 1: 5).
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Pewnego dnia niektórzy aniołowie przedstawili się Panu,
a szatan był wśród nich.
I Pan powiedział do szatana: „Skąd
Przyjeżdżacie?"
Tak więc szatan odpowiedział Panu i powiedział: „Od
chodzenie tam i z powrotem po ziemi i od
chodzenie tam iz powrotem ”.
Wtedy Pan powiedział do szatana: „Mają cię
uważał Mego sługę Hioba, że nie ma go
jak on na ziemi, bez winy i
uczciwy człowiek, ten, który boi się Boga i unika
zło?"
Szatan odpowiedział więc Panu i powiedział: „Czy Hiob
bać się Boga za nic? Czy nie zrobiłeś
żywopłot wokół niego, wokół jego domu i
wokół wszystkiego, co ma z każdej strony? ”(Job
1: 7-10).
Job zrobił dokładnie to, czego Bóg nakazał. Zastosował
krew i robił to „regularnie” (Job 1: 5). Czy zdajesz sobie sprawę
że poprzez modlitwę krew może być za ciebie nalana
rodzina? Bóg uhonoruje twoją wiarę. Job obejmował swoją rodzinę
krwią przez poświęcenie. W Nowym Testamencie
ofiara została złożona raz na zawsze przez Jezusa
Chrystus. Jak więc wykorzystać to, co On uczynił
dla nas?
Po pierwsze, musimy wierzyć w poświęcenie, które On już uczynił,
krew, którą On przelał. Kiedy wierzymy, możemy
mówcie to do Boga w modlitwie. Apostoł Paweł powiedział: „My także
wierzcie i dlatego mówcie "(2 Kor. 4:13). Ale nie ma
magiczna formuła lub fraza, która aktywuje moc
krew. Tylko przez wiarę w Jezusa.
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Stosowanie krwi poprzez modlitwę
Czy chcesz żyć w zwycięstwie i być wolnym od

niewola? Kluczem jest posłuszeństwo Słowu Bożemu.
Przed pierwszą Paschą Pan powiedział: „Krew
będzie wam za znak na domach, w których jesteście „
(Wj 12:13, KJV). Słowo token oznacza „dowód” lub
„znak” w języku hebrajskim. Bóg chronił to gospodarstwa domowe
miał znak. A kiedy zobaczy znak, będzie chronić
ty.
Ludzie pytają: „Dlaczego powinniśmy prosić Boga, aby nas okrył?
z krwią każdego dnia? Czy to nie próżne powtórzenie? Nie jest
jesteśmy przesądni? Czy nie działamy z niewoli?
Nie modlę się codziennie, bo muszę się modlić. Komunie
z Panem, ponieważ Go kocham i chcę z nimi rozmawiać
On codziennie. Proszę również Ducha Świętego, aby mnie napełnił
na nowo każdego dnia. Proszenie Pana, żeby mnie przykrył
krew ciągle nie jest spowodowana niewolą, ale dlatego, że
społeczności.
Jak powiedziała kiedyś Kathryn Kuhlman: „Nie żyjemy
wczorajsze chwały, ani jutrzejsze nadzieje, ale dzisiejsze
doświadczenie."
Możesz zapytać: Co masz na myśli mówiąc, że jesteś przykryty
Krew? Oznacza to, że przywłaszczamy sobie wszystkie korzyści
krzyża Jezusa Chrystusa: ochrona, dostęp, przebaczenie,
bezpieczeństwo w łasce Bożej, odkupienie, pojednanie,
oczyszczenie, uświęcenie, mieszkanie w obecności Boga i
zwycięstwo.
Nie odradzam się codziennie. Ale każdego ranka ja
oddajcie Mu ponownie moje ciało i umysł. Prosić Go o to
pokrycie mnie Jego krwią nie jest rytuałem, ale wynikiem
relacja, którą On ma ze mną poprzez przymierze krwi.
Krew nie pokrywa cię automatycznie. Bóg to robi
nie sięgaj z nieba i umieść znak na swoim
miejsce zamieszkania. Musisz poprosić o Jego ochronę.
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Pamiętaj, że Bóg dostarcza , ale my aplikujemy przez nasz
wiara w modlitwę. Dzieci Izraela wzięły krew ”i
połóż go na dwóch odrzwiach i na nadprożu domów "
(Wj 12: 7).

Na zawsze!
Słowo Boże jest niezbędne dla naszej wiedzy i
do naszej wiary w Boga. I musimy zdobyć najwięcej
znajomość Słowa, które jest możliwe. Słowo i
krew działa razem. Słowo mówi, a krew robi.
Zły może walczyć z tobą na każdym kroku, ale kiedy ty
zastosujcie krew, moc Boga ożywa.
Str. 34
Jako minister głosiłem na niezliczone tematy, ale
za każdym razem, gdy głosię na temat krwi, dzieją się trzy rzeczy.

• Szatan stara się mnie rozproszyć
z moich przygotowań na ten temat.
• Diabeł stara się jak najlepiej zakłócić spotkanie
samo.
• Istnieje niezwykła obecność Pana, który
towarzyszy wiadomości i duża
wielu ludzi uważa Chrystusa za Zbawiciela.
Tak jak niektórzy kaznodzieje nigdy nie głosili kazania
krew, niektórzy chrześcijanie rzadko wypowiadali to słowo
krew od czasu ich konwersji. Temat wydaje się być
całkowicie wymazane z ich umysłów.
Ale Bóg specjalnie polecił Izraelitom, aby przestrzegali
Pascha ”jako obrzęd dla ciebie i twoich synów
na zawsze ”(Wj 12:24).
Na zawsze znaczy na zawsze !
Pan nigdy nie zmienił zdania na temat swojej krwi
przymierze z Jego ludem. Nie ograniczało się to do czterdziestki
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lata, kiedy dzieci Izraela udały się do obiecanych
wylądować. Polecenie obowiązywało nawet po ich dotarciu
ich miejsce docelowe.
Stanie się, gdy przybędziecie do ziemi
które Pan da wam, tak jak On
obiecał, że zachowasz tę usługę (np.
12:25).
Mamy jeszcze więcej do świętowania. Bóg zastąpił krew
owiec i kóz z doskonałą ofiarą, krew
Jego syn. Z tego samego powodu mamy czcić Jego
przymierze na zawsze.
Możesz zapytać, Benny, jak często powinniśmy prosić Boga
pokryć nas krwią?
Robię to osobiście za każdym razem, gdy się modlę.
Nie ma dnia, w którym w modlitwie nie mówię: „Panie,
cover Suzanne, Jessica, Natasha, Joshua and Eleasha with
twoja krew. „Robię to samo z każdym z nich
osobno. Jeśli podróżuję, dzwonię do nich przez telefon i
módlcie się z nimi i nieustannie módlcie się, aby nic nie nadejdzie
w ich serca i umysły, ale co jest od Pana.
Pewnej nocy usłyszałem modlitwę małej Taszy. Nie zrobiła tego
wiem, że słuchałem. Przyłożyłem głowę do drzwi, które były
otworzył się lekko. Byłem poruszony, gdy usłyszałem, jak mówi: „Teraz,
Panie, przelałeś za nas Swoją krew, a ja Cię proszę o nakrycie
nas wszystkich. ”I modliła się za nas pojedynczo. Tak było
innym razem, kiedy powiedziała: „Teraz, szatanie, słyszysz mnie naprawdę
dobrze: nie możesz mnie dotknąć. Krew pokrywa mnie ”.
Str. 35
Dlatego tak cudownie jest, gdy rodzice pytają Pana

chronić swoje dzieci krwią. Ich dzieci nie
tylko je kopiuj, ale faktycznie zadaje pytania na ten temat.
Następnie rodzice mają okazję powiedzieć swoim dzieciom
co Pan uczynił.
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Jessica jest już w wieku, by zapytać: „Tatusiu, dlaczego to robisz?
że?"
Jestem w stanie opowiedzieć jej o historii Paschy i jak
krew Jezusa została przelana za nas. Jeśli krew
zwierzę może chronić rodzinę, o ile więcej może
krew Chrystusa chroni nas teraz?

„Nie mów tego!”
W 1992 roku głosiłem krucjatę w mieście Manila w
Filipiny. Pewnej nocy przynieśli na peron
młody mężczyzna, który był głęboko zaniepokojony. W większości krucjat w
w Stanach Zjednoczonych zostałby wzięty na bok
prywatna służba, ponieważ mój personel wyczułby jego
stan duchowy.
Nagle, gdy ten młody mężczyzna zbliżył się do mnie, mogłem
zobacz, że był opętany przez demona. Jego oczy były przeszklone
i cała jego postać zaczęła się zmieniać tuż przed nim
mnie. Im bardziej się zbliżał, tym gorzej się zbliżał.
Zacząłem się modlić, a on upadł do przodu. To jest coś
Jeszcze nie rozumiem; ale zauważyłem to, kiedy się modlę
dla kogoś za granicą, który zamiast tego upada
wstecz, w grę wchodzi zwykle element demoniczny.
Ten młody człowiek wstał i zaczął do mnie podchodzić. Trochę
moich asystentów próbowało go powstrzymać, ale zaczął
odrzucając je z drogi. Zgromiłem go, ale on dotrzymał słowa
przyjście. W końcu dwóch bardzo silnych mężczyzn było w stanie go zatrzymać
w jednym miejscu, ale wciąż ciężko walczył.
Powiedziałem: „Panie, okryj mnie i wszystkich wokół mnie
krew Jezusa. ”Powiedziałem mu:„ Krew Jezusa
jest przeciwko tobie. ”
Gdy tylko to powiedziałem, krzyknął: „Nie mów tak!”
Więc powtórzyłem: „Krew Jezusa jest przeciwko tobie”.
Okropnym głosem krzyknął: „Nie mów tak!”
Za każdym razem, gdy mówiłem o krwi Jezusa, miałby
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gwałtowna reakcja. Dzięki Bogu w końcu został ustanowiony drzewem.
Demony rozpoznają moc krwi Jezusa. Gdyby
demony to wiedzą, o ile więcej powinniśmy to wiedzieć?
Wierzę, że kiedy prosimy Boga, aby nas przykrył
Str. 36
krew Jezusa, honoruje to, ponieważ reprezentuje
imię Jezusa i o co w tym wszystkim chodzi. Moc

jest w Jezusie Chrystusie. I mamy dostęp poprzez modlitwę.

Moc modlitwy
Młody mężczyzna w moim kościele zapytał niedawno: „Co to jest
sekret? Co mogę zrobić, aby modlić się z większą mocą? ”Powiedziałem
mu: „Jezus dał nam odpowiedź, gdy powiedział:„ Jeśli będziesz trwać
we Mnie, a Moje słowa trwają w tobie, zapytasz o co
pragnijcie, a stanie się wam ”(Jan 15,7).
Powiedziałem do niego: „Zwróć uwagę na to, co powiedział Pan -„ jeśli trwasz
we mnie.' Zatem naszym wyborem jest trwać. Werset przechodzi do
mówcie: „I słowa moje w was trwają, zapytacie ...”
pytajcie, bo postanowiliście trwać w Nim i wy
wybrali Jego Słowo, aby trwać w tobie. To jest sekret
moc w modlitwie ”.
Wszystkie rzeczy są możliwe poprzez modlitwę.
Jednym z największych nauczycieli modlitwy był RA Torrey.
Torrey, który mieszkał w latach 1856–1928, był pastorem
słynny Moody Church w Chicago przez dwanaście lat. W moim
wczesne lata jako chrześcijanin, byłem głęboko pod wpływem
pisma o nim i dwóch innych wielkich kaznodziejach - DL
Moody i Charles Finney.
Torrey, w swojej książce How to Get Fullness of Power ,
mówi:
Modlitwa może uczynić wszystko, co Bóg może uczynić; na rękę
Boga odpowiada na dotyk modlitwy. Wszystkie
nieskończone zasoby Boga są na rozkaz
modlitwa. 1
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Mówi także:
Jest tylko jedna granica możliwości modlitwy;
tak Bóg może zrobić. Ale wszystkie rzeczy są
możliwe dla Boga; dlatego modlitwa jest
wszechmocny. 2)
EM Bounds, kaznodzieja z przełomu wieków, który jest
znany ze swoich książek o modlitwie powiedział:
Tylko Bóg może przenosić góry, ale wiara i
modlitwa poruszy Boga. 3)
Wierzę, że modlitwa jest wiarą wprowadzającą się w czyn. Kiedy my
módlcie się, wszystko, co Bóg jest i ma, staje się nasze. Wszystko czego potrzebujesz
zrób to zapytaj. Jak mówi Biblia: „Nie macie, bo prosicie
nie ”(Jakuba 4: 2, KJV). Słyszałem, że powiedział:„ Najsilniejszy
jednym w królestwie Chrystusa jest ten, kto jest najlepszym pukaczem. ”
zacznijcie pukać, a znajdziecie (Łukasza 11: 9-10).
Bóg słyszy modlitwy i odpowiada na nie, ponieważ krew
Jezus oczyścił nas z naszych grzechów i zapewnił dostęp do
tron Boży. Lewickie instrukcje oczyszczania
Str. 37
trąd, który omówimy w następnym rozdziale, zapewnij

bogactwo wglądu w moc krwi Chrystusa.
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7

C LEANSING THE L EPER
kura BÓG DOTYCZY obrzędów w Starym
Testament, mówił do Mojżesza na temat „
prawo trędowatego na dzień jego oczyszczenia ”
(Lev. 14: 2).

W.
David Alsobrook, w swojej książce The Precious Blood , 1 ma
wspaniałe nauki o tym procesie. Jego
zrozumienie jego symbolicznego znaczenia, które przedstawię
na następnych stronach naprawdę zainspirowało mnie do myślenia
jak te fragmenty Pisma Świętego mają dla nas specjalne znaczenie
dzisiaj.
W Piśmie Świętym trąd odnosi się do różnych chorób skóry.
To także symbol grzechu. Więc oczyszczenie trędowatego
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zapowiedział przyszły Boży plan oczyszczenia całej ludzkości
z grzechu.
Po pierwsze, trędowaty do oczyszczenia został „przyniesiony do kapłana”
(Lev. 14: 2).
Kapłanowi polecono wyjść poza miasto i „wziąć
dla tego, który ma zostać oczyszczony dwa żywe i czyste ptaki,
drewno cedrowe, szkarłatne i hyzopowe ”(Lev. 14: 4).
Każdy z tych elementów przypomina mi dzieło Chrystusa
na odpuszczenie grzechów. Kapłani wychodzą poza obóz
wskazują, że Jezus został ukrzyżowany poza murami
Jerozolima. Dwa ptaki przypominają mi śmierć Pana
i zmartwychwstanie. Drzewo cedrowe wskazuje na krzyż i szkarłat
do Jego cierpienia.
Wreszcie hyzop symbolizuje wiarę. David powiedział:
Oczyść mnie hizopem, a będę czysty;
Obmyj mnie, a będę bielszy niż śnieg (Ps.
51: 7).
Hyzop, który był używany podczas ceremonii oczyszczenia, jest
ogólnie uważany za pachnącą roślinę z
rodzina majeranek. 2 Symbolizuje mi wiarę, ponieważ była
Str. 38
stosowane w aplikacji krwi (Wj 12:22).

To, co stało się potem, było niesamowite w świetle tego, co Chrystus
zrobiłby na Golgocie.
Wtedy kapłan poleci jednemu z ptaków
zabić nad słodką wodą w glinianym garnku. On jest
następnie weź żywego ptaka i zanurz go razem
z drewnem cedrowym, szkarłatną przędzą i
hyzop, w krew zabitego ptaka
nad słodką wodą (Lev. 14: 5-6, NIV).
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Kiedy zabito pierwszego ptaka, krew została złapana
gliniane naczynie z wodą (patrz Lev. 14: 5-6, NIV).
To mówi o tym, że Chrystus przelał Swoją krew w glinianych
naczynie - Jego ludzkie ciało.
Następnie kapłan wziął żywego ptaka wraz z cedrem
drewno (krzyż Chrystusa), szkarłat (Jego cierpienie) i
hizop (wiara) i zanurzył je w przelanej krwi
ptak, który został zabity.
Krew zabitego ptaka zmieszano z wodą w
gliniane naczynie symbolizujące oczyszczenie przez Słowo (Ef.
5:26).
Oto ostatnia instrukcja:
Siedem razy pokropi tego, który ma być
oczyszczony z choroby zakaźnej i
nazwij go czystym. Potem ma zwolnić
żywy ptak na otwartych polach (Lev. 14: 7, NIV).
To mówi o tym, że nasze grzechy zostały oczyszczone przez krew.
Następnie widzimy zmartwychwstanie w żywym ptaku, który był
wydany.
Ta ceremonia oczyszczania jest tylko jednym z przykładów
stare przymierze zapowiada nowe przymierze. Paul powiedział
Kolosan, według których nikt nie powinien ich osądzać
stare tradycje przymierza dotyczące jedzenia, picia i
festiwale (Kol. 2:16), ponieważ prawo było „cieniem
rzeczy, które nadejdą, ale substancja pochodzi od Chrystusa ”(Kol. 2:17).
Hebrajczycy mówią również, że prawo miało „cień dobra”
rzeczy, które nadejdą „, ale nie„ sam obraz ”(Hebr. 10: 1).
Trędowatemu pozwolono następnie wejść do obozu (Lev.
14: 8). W ten sam sposób, kiedy zostałeś oczyszczony przez
Krew Chrystusa, jesteś gotowy wejść do królestwa Bożego.
Wierzę, że kapłani posypali trędowatego krwią siedmiu
razy z proroczego powodu, bo powiedziano nam, że krew
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Chrystusa wylano siedem razy w ciągu godziny
Str. 39
otaczający Jego ukrzyżowanie.
1. Jego pot. „A będąc w agonii, modlił się

bardziej poważnie. Potem Jego pot stał się podobny
wielkie krople krwi spadające do
ziemia ”(Ew. Łukasza 22:44).
2. Jego twarz. „Dałem… Moje policzki tym, którzy
wyrwał brodę ”(Iz. 52: 6).
3. Jego głowa. „Kiedy przekręcili koronę
ciernie włożyli na Jego głowę i trzcinę
Jego prawa ręka. I skłonili kolano
przed Nim i wyśmiewał Go, mówiąc: „Witaj,
Król Żydów! Potem pluli na Niego,
i wziął trzcinę i uderzył Go w
głowa ”(Mat. 27: 29-30).
4. Jego plecy. „Potem uwolnił [Piłata]
Barabasz im; a kiedy biczował
Jezus, wydał Go na ukrzyżowanie ”
(Mat. 27:26).
5. Jego ręce. „Bo psy mnie otoczyły;
Zgromadzenie niegodziwców zostało zamknięte
Mnie. Przebili Moje ręce ”(Ps. 22:16).
6. Jego stopy. „Przebili… Moje stopy” (Ps.
22:16).
7. Jego strona. „Ale jeden z żołnierzy przebił Jego
strona z włócznią, a natychmiast krew i
woda wypłynęła ”(Ew. Jana 19:34).

Oczyszczanie trwa
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Co się stało po tym, jak trędowaty został posypany siedem razy
z krwią? Może teraz wejść do obozu, tak jak kiedyś my
oczyszczeni Jego krwią stajemy się synami i córkami
żywego Boga i członków jego rodziny.
Z powodu krwi Jezusa, powodzi Boga
namaszczenie może zostać uwolnione przez Jego Ducha Świętego w naszym
zyje. Tego się nauczyłem, gdy odwiedził mnie Duch Święty
życie.
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T RANSFORMED PRZEZ P OWER
SI WROTE w mojej książce Dzień dobry, Święty
Duchu , to były trzy dni przed Bożym Narodzeniem 1973
kiedy Duch Święty wszedł do mojej sypialni
Toronto Kanada. Miałem tylko dwadzieścia jeden lat i miałem
Str. 40
właśnie wróciłem ze spotkania Kathryn Kuhlman w
Pittsburgh.

ZA
Tej nocy modliłem się: „Duchu Święty, mówi Kathryn Kuhlman
Jesteś jej przyjaciółką. „Kontynuowałem powoli,„ nie wydaje mi się
znam Cię. ”Następnie, podnosząc ręce, zapytałem:„ Czy mogę?
spotkać Cię? Czy naprawdę mogę cię poznać?
To się stało. Duch Święty wszedł do mojego pokoju
z tak niezaprzeczalną obecnością, że znałem Boga
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obietnica Pięćdziesiątnicy była prawdą. Od tej chwili Święty
Duch nie był już oderwaną, daleką „trzecią osobą”
Trójca Święta. On był prawdziwy. Miał osobowość. On został
mój najbliższy przyjaciel, pocieszyciel i przewodnik.
Później Bóg zaczął mi to objawiać poprzez swoje Słowo
to przelana krew Chrystusa pozwoliła na to
Duch Święty zejść.
W Dniu Pięćdziesiątnicy Piotr mówił o śmierci Pana
i zmartwychwstanie. On kontynuował:
Dlatego został wyniesiony na prawą rękę
Bóg i otrzymawszy od Ojca
obietnica Ducha Świętego, On to wylał
które teraz widzicie i słyszycie (Dz 2:33).
Pamiętajcie, że Pan nabył odkupienie człowieka przez
Jego pokutująca śmierć i zmartwychwstanie, a następnie wstąpił do Niego
Ojciec i tam przedstawili krew, która była
dowód odkupienia.
Ale Chrystus przyszedł jako Najwyższy Kapłan dobrych
rzeczy przyszłe, z tym większym i więcej
tabernakulum idealne nie wykonane rękami, to znaczy
nie z tego stworzenia. Nie z krwią kóz
i cielęta, ale Swoją własną krwią wszedł
Najświętsze miejsce raz na zawsze, mając
otrzymali wieczne odkupienie (Hebr. 9: 11-12).
Kiedy Ojciec przyjął krew, wierzę Chrystusowi
Jezus otrzymał od Ojca dar Ducha Świętego dla
wylać na tych, którzy w Niego wierzyli. 1 A teraz
Duch Święty jest na ziemi, aby umożliwić nam życie chrześcijańskie,
albowiem Bóg przemawiający przez Ezechiela powiedział:
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Dam wam nowe serce i wprowadzę nowego ducha
bez ciebie; Wyjmę serce z kamienia

wasze ciało i dajcie serce z ciała. będę
włóżcie Mego Ducha do siebie i sprawcie, abyście chodzili
w Moich ustawach, a będziecie przestrzegać Moich sądów
i czyńcie je (Ez 36: 26-27).
Duch Święty nie tylko pozwala nam żyć chrześcijanami
życie, ale także sprawi, że obecność Boga będzie dla nas bardzo realna.
„I nie ukryję przed nimi Mojej twarzy
już; bo wyleję Mego Ducha
w domu Izraela ”, mówi Pan Bóg
(Ezech. 39:29).
Nie powinienem być zaskoczony, kiedy moje życie było
całkowicie przemieniony mocą Ducha Świętego.
Dokładnie tak się dzieje, gdy spotkasz Ducha
Bóg. Prorok Samuel tak to opisał Saulowi:
Wtedy Duch Pana zstąpi na ciebie,
i będziecie prorokować z nimi i będziecie nawróceni
w innego człowieka (1 Sam. 10: 6).

Potężny Wiatr
Czy to naprawdę możliwe, że Duch Święty może nas zmienić
całkowicie? Absolutnie. Gdyby Pan mógł przemienić błoto w człowieka
Jego oddech, pomyśl, co On może zrobić, oddychając nami ponownie!
Tak stało się w dniu Pięćdziesiątnicy.
I nagle rozległ się dźwięk z nieba,
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jak gwałtowny, potężny wiatr i wypełnił
cały dom, w którym siedzieli (Dz 2: 2).
Ci, którzy zgromadzili się w górnym pokoju, poczuli oddech
Bóg wszechmogący. I zostały przekształcone. Kiedy Święty
Duch wzmacnia twoje życie, możesz spodziewać się trzech rzeczy
zdarzyć:
• Pan stanie się bardzo blisko ciebie.
• Ze względu na ten związek, twój ostateczny
pragnienie będzie kroczyć ścieżkami Boga.
• Zostaniesz cudownie przekształcony w
Nowa osoba.
Jestem przekonany, że Duch Święty, żywy i obecny
Ziemia dzisiaj jest znakiem przymierza, które Bóg zawarł
z nami przez krew Jego Syna Jezusa.
W Nim również zaufałeś, po usłyszeniu
słowo prawdy, ewangelia waszego zbawienia; w
kogo również uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani
z Duchem Świętym obietnicy (Ef 1,13).
Spotkałem wielu ludzi, którzy modlą się: „Panie, ześlij Świętego
Duch do mojego życia! Napełnij mnie swoją mocą! ”Święty
Duch przyjdzie, gdy będziemy czcić śmierć Jezusa Chrystusa
Str. 42
i Jego krew.

Na przykład w starym przymierzu, gdy była krew
ofiarowany, Bóg posłał ogień, a Jego chwała zstąpiła. Czy ty
pamiętajcie, co się wydarzyło przy poświęceniu Salomona
wielka świątynia?
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Kiedy Salomon skończył się modlić, przyszedł ogień
z nieba i pochłonęły spalone
ofiary i ofiary; i chwała
Pan napełnił świątynię (2 Kron. 7: 1).
Jaki był znak Ducha Świętego? W Starym
Testament był często ogniem (Lev. 9: 23-24; 1 Kron. 18:38; 2
Chron. 7: 1) reprezentujący wszechogarniającą świętość Boga.
Jan Chrzciciel prorokował również:
Rzeczywiście chrzczę was wodą; ale jeden
potężniejszy niż nadchodzę, którego pasek sandałowy ja
nie jestem godzien stracić. On was ochrzci
Duchem Świętym i ogniem (Łk 3:16).
Po tym, jak Jezus przelał Swoją krew na Golgocie, Duch Święty
przyszedł znowu jak ogień. Uczniowie zostali zebrani razem
Jerozolima, jak nakazał Jezus:
Potem ukazały się im podzielone języki, jak
ognia i jeden usiadł na każdym z nich. I oni
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2: 3-4).
Bóg napełni twoje życie ogniem i chwałą Swego Świętego
Duch, kiedy przychodzisz do Niego przez krew. Andrzej
Murray, płodny autor chrześcijański, który żył od 1828 r. Do
1917, pisał o związku między krwią Jezusa
i Duch Święty w swojej książce The Power of the Blood.
Gdzie krew jest czczona w wierze lub
głoszenie, tam Duch działa; i gdzie On
uczynki Zawsze prowadzi dusze do krwi.
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Dotknięte Namaszczeniem
Słowo Boże oświadcza, że jest to namaszczenie
Duch Święty, który pozwala nam służyć Bogu. Bóg powiedział Mojżeszowi:
Namaścisz ich ... aby mogli służyć
do Mnie jako kapłanów (Wj 40:15).
W mojej własnej służbie zawsze jestem tego świadomy
to, co Bóg czyni, czyni przez swoje namaszczenie.
Bez tego byłbym duchowo bankrutem.
Moją codzienną modlitwą jest: „Panie, nigdy nie podnoś namaszczenia
ode mnie. „Znam niebezpieczeństwo, które istnieje, jeśli to namaszczenie
powinien kiedykolwiek podnieść. Niedawno przeczytałem podobne oświadczenie złożone
przez
Str. 43
Dr Billy Graham w 1950 r.

Zapytałem Boga, czy kiedykolwiek byłby dzień
kiedy powinienem stać na ambonie bez
znając pełnię i namaszczenie Ducha
Boga i nie powinien głosić ze współczuciem
i ognia, chcę, żeby Bóg zabrał mnie do domu do nieba.
Nie chcę żyć Nigdy nie chcę stać
ambona i głosić bez mocy
Duch Święty. To niebezpieczna rzecz.
Życie Saula zawiera wielką lekcję. Saul był
wybrany przez Boga, a jego życie zostało przemienione. Ale
nadszedł dzień, kiedy postanowił złamać prawa ofiarne, Boga
dał Izraelitom. Samuel powiedział Saulowi:
Głupio zrobiłeś. Nie zachowałeś
przykazanie Pana, Boga twego, który On
rozkazałem ci. Na razie Pan by to zrobił
74

Strona 75
Przekształcony przez Moc

ustanowili na zawsze twoje królestwo nad Izraelem (1
Sam. 13:13).
Namaszczenie nie tylko opuściło króla Saula, ale również
stało się coś znacznie gorszego.
Ale duch Pański odszedł od Saula,
niepokoi go zły duch od Pana (1
Sam. 16:14, KJV).
Historia Samsona jest kolejnym przykładem. Kiedy Święty
Duch opuścił swoje życie, stał się więźniem i niewolnikiem
Filistyni i stracił wzrok. Biblia stwierdza, że chociaż on
spał, stracił namaszczenie (Sdz 16: 18-20).
Sen jest symbolem braku modlitwy. Święci, nie róbmy tego
zaniedbujcie modlitwę ani nie odrzucajcie Jego cennego Słowa, abyśmy nie mogli
stracić Jego cudowne namaszczenie w naszym życiu. Tam nic nie ma
bardziej pragnę w tym życiu niż mieć Jego namaszczenie i mnie
wiedzcie, że to jest również wasze największe pragnienie.
Pamiętajcie, że idąc w posłuszeństwie Bogu, wy
nie bójcie się utraty namaszczenia. Możesz spojrzeć
zamiast tego przekażcie błogosławieństwa Boże. Właśnie to zobaczymy
następny krok oczyszczenia trędowatego.
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BARDZO DZIEŃ Dziękuję Bogu za krew Chrystusa.
Str. 44
Ponieważ krew została przelana za nasze grzechy Święte

Duch przyszedł i dziś możemy poznać Boga
namaszczenie naszego życia i pracy.

mi
Kiedy jesteśmy obdarzeni olejem Ducha Świętego,
jesteśmy uwolnieni z łańcuchów niewoli. Prorok
Izajasz napisał:
I stanie się on w ten dzień, że brzemię jego
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będzie zdjęty z twego ramienia i jego
jarzmo z szyi, a jarzmo będzie
zniszczone z powodu olejku do namaszczenia (Is.
10:27).
Za każdym razem, gdy jestem dotknięty mocą Boga, mam na to ochotę
psalmista, który oświadczył: „Niech powstanie Bóg, niech Jego wrogowie
rozproszyć się ”(Ps. 68: 1).
Wcześniej w książce odkryliśmy, jak krew
przyniósł oczyszczenie trędowatemu, który symbolizował grzesznego człowieka.
Ale to był dopiero początek. Zobacz, co się stało
następnie trędowaty. Krew pozwoliła mu być
namaszczony.
Kiedy mężczyznę wpuszczono z powrotem do obozu (Lev. 14: 8),
polecono mu „wziąć dwie samce owiec bez skazy,
jedna jagnięcina z pierwszego roku bez skazy, trzy dziesiąte
efy drobnej mąki zmieszanej z olejem jako ofiary zbożowej,
i jeden dziennik [około dwóch trzecich litra] oleju ”(Lev.
14:10).
Kapłan miał „wziąć jednego baranka płci męskiej i ofiarować go jako
ofiara wkroczenia ”(Lev. 14:12) - jako restytucja za
grzech szczególny. „Potem zabije baranka w miejscu, w którym
zabija ofiarę za grzech i ofiarę całopalną w świętym
miejsce ”(Lev. 14:13).
Czy zauważyłeś, że mężczyzna złożył nawet więcej ofiar
po tym jak został uznany za oczyszczonego i wpuszczony z powrotem do
obóz?
W ten sam sposób Pan Jezus przelał Swoją krew raz na zawsze
odpuszczenie naszych grzechów, ale nadal prosimy o
oczyszczenie i ochronę, które zapewnia Jego krew. Pan
Jezus nawet nauczył swoich uczniów mówić w modlitwie:
I wybacz nam nasze długi, tak jak my wybaczamy naszym
dłużnicy. I nie wódź nas na pokuszenie, Ale
77

Str. 45
Str. 78

KREW

wybaw nas od złego (Mat. 6: 12-13).
Kapłan przelał krew na oczyszczonego trędowatego trzy
czasy. Ponownie książka Davida Alsobrooka The Precious Blood
dał mi wgląd w znaczenie, jakie ten proces ma dla nas
dzisiaj.' Wierzę, że Bóg miał dla każdego konkretny cel
zastosowanie krwi.
Najpierw „kapłan weźmie trochę krwi
ofiara wkroczenia, a kapłan położy ją na czubku
prawe ucho ”trędowatego (Lev. 14:14).
Kiedy krew zostaje przyłożona do naszego słuchu, jesteśmy
chroniony przed głosem naszych wrogów. Psalmista płakał
do Pana:
Słuchajcie mnie i słuchajcie mnie; Jestem niespokojny w swoim
skarga i jęcz głośno, Z powodu
głos wroga, Z powodu ucisku
niegodziwych; Gdyż przynoszą kłopoty
nade mną, a gniewem mnie nienawidzą (Ps. 55: 23).
Jako wierzący mamy władzę nad atakami słownymi
wróg. Biblia mówi:
Żadna broń stworzona przeciwko tobie nie będzie prosperować,
I każdy język, który podnosi się przeciwko tobie
wyrok potępisz. To jest
dziedzictwo sług Pana (Iz. 54:17).
Czyje języki powstają przeciwko nam? Leżące języki
wrogowie Pana. Ale możemy potępić te głosy
przez krew Chrystusa i autorytet Jego Słowa.
Kiedy ktoś mówi mi, że diabeł mówi
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im przypominam cudowne słowa Jezusa:
„Moje owce słyszą Mój głos, a ja je znam i oni
chodź za Mną ”(Ew. Jana 10:27).
To nie jest głos szatana, którego powinniśmy słuchać,
ale głos Zbawiciela. Właśnie dlatego potrzebujemy krwi
dotyczy naszego przesłuchania.
Po drugie, kapłan wyciągnął rękę do trędowatego i
umieścił krew „na kciuku prawej ręki” (Lev.
14:14).
Nasze dłonie reprezentują pracę, którą wykonujemy. To jest wspaniałe
wiedzieć, że Pan udziela nam wskazówek i ochrony
praca. David powiedział:
I niechaj będzie piękno Pana, naszego Boga
nas i ustanów za nas pracę naszych rąk;
Tak, ustal pracę naszych rąk (Ps.
90:17).
Str. 46

I Bóg powiedział Izajaszowi:
Będę kierował ich pracą w prawdzie I uczynię
z nimi wieczne przymierze (Iz. 61: 8).
Wreszcie kapłan przelał krew na trędowatego „na dużą”
palec prawej stopy ”(Lev. 14:14).
Nasze stopy symbolizują naszą wędrówkę z Panem. "Jeśli my
chodźcie w świetle, jak On jest w świetle, mamy społeczność
ze sobą i z krwią Jezusa Chrystusa, Jego Syna
oczyszcza nas od wszelkiego grzechu ”(1 Jana 1: 7).

Posypane i polane
Po kapłanie nałożył krew na ucho trędowatego, rękę i
stopa, Bóg powiedział: „Teraz jest czas na namaszczenie”.
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Oto co się stało. Kapłanowi polecono zabrać
„trochę kłody oleju i wlać ją do jego własnej dłoni
lewa ręka. Wtedy kapłan zanurzy prawy palec w oleju
to jest w lewej ręce i pokropi olejem
siedem razy palcem przed Panem ”(Lev. 14: 1516).
Olej namaszczenia w całym Piśmie Świętym przedstawia
działanie Ducha Świętego w konsekrowaniu i umacnianiu
Do obsługi.
Ważne jest, aby zrozumieć, że Bóg namaszcza to, co
krew zakryła. Następuje namaszczenie Ducha Świętego
Krew. Olej do namaszczenia posypano siedem razy…
Boska liczba ukończenia - reprezentująca odbiór
całkowite namaszczenie.
To, co miało miejsce potem, może brzmieć powtarzalnie, ale Boże
robił coś zupełnie nowego. Kapłan wziął olej
i namaściłem prawe ucho trędowatego, prawy kciuk i prawy duży
jeszcze raz palec u nogi.
Krew już tam była, ale olej namaszczenia był
umieszczone na nim. Gdzie znajdziesz krew
krzyż, znajdziesz namaszczenie Ducha Świętego.
Wierzę, że namaszczenie rozszerza korzyści płynące z krwi.
• Kiedy krew zostanie przyłożona do naszego słuchu, my
nie usłyszy głosu wroga; wtedy Bóg
przynosi namaszczenie, abyśmy mogli usłyszeć Jego
głos.
• Kiedy krew zostanie nałożona na nasze ręce,
diabeł nie może dotknąć naszej pracy dla Boga; a później
namaszczenie zwielokrotnia nasze wysiłki.
• Kiedy krew zostanie nałożona na nasz spacer, wtedy
Bóg namaszcza nasze kroki, abyśmy mogli chodzić
z nim.
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Nasz spacer należy także obmyć Jego Słowem. Jezus
powiedziany:
Ten, kto jest kąpany, musi tylko umyć nogi
(Jana 13:10).
Zostaliśmy odkupieni i obmyci krwią, ale
nasz spacer powinien być codziennie oczyszczony przez Jego Słowo
(Ef. 5:26). Dlaczego? Ponieważ nasze życie stale dotyka
brud świata.
W starym przymierzu, kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi, aby zbudował
tabernakulum, podał mu dokładne szczegóły dotyczące każdego
aspekt, w tym ubrania wymagane od kapłanów. Ale
nie otrzymali żadnych instrukcji dotyczących butów (patrz np.
39). Aby przypomnieć im, że wciąż dotykają kurzu
po ziemi mieli chodzić boso. 2)
Jako chrześcijanie dotykamy świata każdego dnia.
Dlatego musimy codziennie wracać do Pana
powiedz: „Oczyść mnie od nowa i umyj mnie ponownie”.

Od stóp do głów
Co Bóg nakazał kapłanowi zrobić z
pozostały olej?
Resztę oleju, który jest w ręce kapłana, on
włoży na głowę tego, który ma być
oczyszczone. Tak więc kapłan dokona przebłagania za
go przed Panem (Lev. 14:18).
Bóg chce nas całkowicie objąć od stóp do głów
olej Jego Ducha - nasze myśli, nasz wzrok, nasze słowa i
całe nasze życie. Nie tylko mamy pokutę
krew, ale namaszczenie Ducha Świętego.
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Jednak wiele osób uważa, że nie są dobrzy
wystarczy na namaszczenie Boże z powodu ich przeszłości. Przyjaciel
pozwól, że powiem ci, co przelała krew Jezusa dla ciebie
przeszłość.
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Y NASZ B URIED P AST
ILUZIE LUDZI żyją w niekończącym się świecie
cykl beznadziejności i rozpaczy, ponieważ oni
nie mogę zapomnieć o wczoraj. Oni są
dręczony wspomnieniami, które mogą prowadzić do depresji, psychicznej
udręka, a nawet samobójstwo.
Str. 48

M.
Szatan rozumie nasze słabości. Dlatego używa
nasze przeszłe błędy, by nas torturować i uwięzić. Diabeł jest największy
broń przeciwko nam to nasza przeszłość.
Ale dziękuj Panu, że zrobi to krew krzyża
usuńcie te martwe uczynki z waszego sumienia.
Bo jeśli krew byków i kóz, i
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prochy jałówki skropiącej nieczyste,
uświęcone dla oczyszczenia ciała: jak
o wiele więcej będzie krew Chrystusa, który
przez wiecznego Ducha ofiarował się
bez skazy dla Boga, oczyśćcie swoje sumienie
z martwych uczynków, aby służyć żywemu Bogu? (Hebr.
9: 13-14, KJV).
Czy zdajesz sobie sprawę, jak wyzwalające jest uwolnienie się od ciebie
przeszłość? Czy potrafisz w pełni zrozumieć, co to znaczy żyć?
bez poczucia winy i potępienia?
Niektórzy z was mogą myśleć, że wasza przeszłość jest szczególnie czarna
w porównaniu do tych wokół ciebie. Ale RA Torrey mówi:
Gdybyśmy mogli zobaczyć naszą przeszłość tak, jak Bóg przed nią
jest myte, zapis najlepszych z nas byłby
czarny, czarny, czarny. Ale jeśli idziemy po
światło, poddanie się prawdzie Bożej, wiara
w świetle, w Chrystusie, nasz dzisiejszy zapis jest [as]
białe jak szaty Chrystusa, kiedy
uczniowie widzieli Go na Górze
Przemienienie (Matt. 17: 2, Mark 9: 3, Łukasz
9:29). 1
Niech te słowa zatopią się w twoim sercu: Moment
przelana krew Chrystusa została nałożona na wasze serca, wasze
przeszłość jest pochowana. Nie ma już na zawsze
zapamiętany w chwale. Zastanawianie się nad tym jest obrazą dla Boga.

Występowanie w sądzie
Wyobraź sobie siebie w sali sądowej. Bóg jest sędzią, i
stoicie przed Nim. W obecności Jego
Świętość, jesteście przytłoczeni nieustępliwością
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świadomość twojego grzechu.
Głos Boga grzmi: „Wiem, że jesteś winny”. ty
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drżeć, czekając na wyrok śmierci.
Następnie Bóg kontynuuje: „Wy jesteście winni, ale ja was ogłaszam
sprawiedliwy. Twoja kara została uchylona. ”
To się nazywa uzasadnienie. Bóg daje ci nowe prawo
na stojąco. Twoja tablica jest czysta.
Bóg ogłasza cię sprawiedliwym z powodu tego, co ma Jezus
gotowy.
Bóg przeszedł przez grzechy, które były
wcześniej zobowiązał się do wykazania w
teraźniejszość Jego prawości, aby mógł
bądź sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który ma wiarę
w Jezusie (Rzym. 3: 25-26).
Przelana krew Jezusa ratuje nas przed gniewem
Święty Bóg wylał na grzech.
Znacznie więcej, ponieważ zostało to teraz uzasadnione
Jego krew, będziemy zbawieni od gniewu
przez Niego (Rzym. 5: 9).
RA Torrey robi wspaniałe porównanie
przebaczenie i uzasadnienie.
W przebaczeniu jesteśmy pozbawieni nikczemności i
śmierdzące szmaty naszych grzechów; w uzasadnieniu jesteśmy
odziana w chwałę i piękno
Chrystus. 2)
Chciałbym, aby każdy chrześcijanin zrozumiał tę prawdę.
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Dwadzieścia osiem lat
Nigdy nie zapomnę listu, który otrzymałem od kobiety, która
był bardzo zrozpaczony. Nie podała wielu szczegółów, ale
napisał: „Czuję się tak okropnie z powodu rzeczy, które zrobiłem, że ja
chcę odebrać mi życie ”.
Zauważyłem, że na liście jest numer telefonu
i powiedział do mojej sekretarki: „Chciałbym porozmawiać z tą osobą.
Sprawdź, czy możesz skontaktować się z nią telefonicznie ”.
Sekretarka dotarła do niej telefonicznie, a kobieta i
Rozmawiałem przez kilka minut. „Dlaczego tak się martwisz
chciałbyś zakończyć swoje życie? ”zapytałem.
„Wstydzę się to powiedzieć - przyznała - ale spałam
z pięcioma mężczyznami. ”
„Czy narodziłeś się na nowo?”
„Tak” - powiedziała.
Moja natychmiastowa odpowiedź brzmiała: „Czy żałowałeś?
prosiłeś Pana, aby ci wybaczył? ”
„Tak, mam”, powiedziała.
„Czy wierzysz, że Bóg ci wybaczył?”
Wahając się, odpowiedziała cicho: „Nie jestem pewna”.
„Musisz wiedzieć, co mówi Biblia” - powiedziałem jej. "Gdyby
naprawdę żałujemy za nasze grzechy, krew Chrystusa całkowicie
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oczyszcza nas. Nasza przeszłość została wymazana. On nie tylko wybacza, ale
Postanowił zapomnieć o naszych grzechach. ”Powiedziałem jej, co powiedział Bóg
w Piśmie Świętym:
Ja, nawet ja, jestem Tym, który wymazuje wasze
przestępstwa ze względu na Mnie; I nie będę
pamiętajcie swoje grzechy. Zapamiętaj mnie;
Walczmy razem; Podaj swoją sprawę
możesz zostać uniewinniony (Iz. 43: 25-26).
Kobieta powiedziała „Och”. Potem dodała: „Ale ja jestem taka
86

Str. 87
Twoja pochowana przeszłość

ogarnięty poczuciem winy, że nie mogę się modlić. Popełniłem zbyt wiele
grzechy ”.
Słyszałem jej płacz, gdy kontynuowała: „Jestem taka
potępiłem, że nie mogę nawet chodzić do kościoła. Nie mogę czcić
Bóg. Wolałbym raczej umrzeć. ”
„Proszę powiedz mi, jak dawno temu to się stało”
przerwał jej.
„To było dwadzieścia osiem lat temu” - szlochała.
„Chcesz mi powiedzieć, że mieszkasz?
tak długo? ”
„Tak. I to jest okropne!”
Postanowiłem zwrócić jej uwagę. „Czy zdajesz sobie sprawę, że ty
zasmucali Ducha Świętego? ”
"Co powiedziałeś?" zapytała.
„Za każdym razem, gdy mówisz:„ Nie wierzę, że Jezus przebaczy
ja „to właśnie robiłeś”.
"Nie? Nie!" ona płakała.
„Właśnie to zrobiłeś, a jeśli nie zrezygnujesz
nigdy nie będziesz żył w zwycięstwie. Żyjesz życiem
niewiara. Bóg dał wam swoją obietnicę, aby pochować was wszystkich
grzechy, a jednak nie wierzycie ”.
"Co powinienem zrobić?"
„Pokutujcie przed Panem i proście Go o przebaczenie
nie wierząc w Jego obietnicę ”.
Nigdy nie zapomnę modlić się z nią przez telefon. ja
wyczuwał zniesienie niewoli i wschodzące słońce
na jej życie. Kobieta była całkowicie wolna, kiedy ona
zaakceptował to, co Jezus uczynił dla niej na krzyżu i
oczyszczenie z Jego krwi.
Kiedy dręczymy się z powodu grzechu z przeszłości, to jest jak opowiadanie
diabeł: „Nie odchodź. Lubię cię mieć w pobliżu”. To jest
twoja wina, która go tam utrzymuje. Ale jeśli wierzysz Słowu
i proście Pana, aby was oczyścił, wybaczył i wybawił
ty od wszystkich grzechów, będziesz uwolniony od wszystkiego, co
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wróg może sprowadzić przeciwko tobie.
Ludzie muszą przestać słuchać swoich emocji
„wzloty i upadki”, ich złe myśli i tak zwane
przyjaciele, którzy mówią im, jak są zepsute. Oni potrzebują
uwierzcie Słowu, które mówi: „W Nim mamy
odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie grzechów,
zgodnie z bogactwami Jego łaski ”(Ef. 1: 7).
Prorok Micheasz mówi, że Bóg „nas ujarzmi
nieprawości ”i„ wrzucają wszystkie nasze grzechy w głębiny morza ”
(Mic. 7:19).
Pewnego dnia byłem w kościele w Zeist w Holandii i usłyszałem
Corrie ten Boom mówi. „Bóg bierze wszystkie nasze grzechy”, powiedziała:
„rzuca je w najgłębszy ocean i stawia wielki znak
z napisem „Zakaz połowów”.
Nie łowisz tych grzechów. Wybaczono ci

Czyste sumienie
Pamięci przeszłości nie można po prostu wymazać
ponieważ tego chcesz. Nie możesz zostać uwolniony z
grzeszne życie, mówiąc tylko: „zapomnę o tym”.
Bóg powiedział, że nas „oczyści”. Krew się oczyści
twoje sumienie całkowicie - nie tylko twoje przestępstwa,
ale każda myśl z nimi związana.
Nic oprócz krwi Chrystusa nie może oczyścić twojego umysłu
z myśli o przeszłych i obecnych grzechach. Ponieważ mamy „a
Arcykapłanie nad domem Bożym, zbliżmy się z
prawdziwe serce z całkowitą pewnością wiary, mając nasze serca
pokropiony złym sumieniem ”(Hebr. 10: 21-22).
Czym jest złe sumienie? Ten, który pamięta
wczoraj i szepcze: „Jesteś grzesznikiem”.
Ale w niebie Pan mówi: „Witaj! Mam
uwolnił cię od twoich nieprawości. Przebaczam ci. Tylko
święci mogą wejść tutaj, a krew cię stworzyła
sprawiedliwy."
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Dla wielu wydaje się niemożliwe, że możemy stać wcześniej
Bóg z prawością Chrystusa, ale to prawda. Ponieważ
krew Jezusa jest czysta, stajemy się czysti przed Bogiem.
Pan oczyszcza nasze umysły z przeszłości i teraźniejszości.
Dlatego uwielbiam śpiewać: „Jest moc, moc,
cudotwórcza moc w cennej krwi
Baranek. ” 3
Dzięki Jego obietnicy możesz teraz powiedzieć: „Krew ma
umyłem moją przeszłość i jestem wolny! ”
Szatan zawsze będzie cię dręczył, pytając:
„Ale co z twoją przeszłością?”
Możesz mu powiedzieć: „Moja przeszłość? Nie mam przeszłości. To już minęło
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dobrze. Chrystus wyczyścił tabliczkę, a ja jestem wolny
pamiętam czas, kiedy zabrałem jedną z moich ulubionych koszul
pranie. „Potrzebuję pomocy” - powiedziałem kierownikowi. „Mam
wysłałem ci to dwa razy, a ta plama wciąż tu jest. Co jest
problem?"
„Zostaw to tutaj” - powiedział. „Spróbujemy jeszcze raz”.
Kiedy wróciłem, powiedział: „Panie Hinn, próbowaliśmy najlepiej
dostępne są rozpuszczalniki i środki czyszczące, ale ta plama nie drgnie.
To jest stałe. Nie sądzę, że to kiedykolwiek wyjdzie. ”
Ale to nie jest odpowiedź, którą otrzymałem, kiedy popełniłem grzech
dostrzegł życie dla Pana.
Nie uważamy przelanej krwi Syna Bożego za plamę
zmywacz, ale tak jest. Krew Chrystusa jest tak potężna, że ona
usuwa wszelkie ślady i skazy grzechu.
Kiedy żyłeś w grzechu, byłeś niewolnikiem. Pozwól mi
pokażę wam w następnym rozdziale, co Jezus robi dla niewolników.
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B powinien W ty to P ryż
URING LATA, kiedy niewolnictwo było legalne w
w Stanach Zjednoczonych, dżentelmen przydarzył się
licytacja niewolników na zatłoczonej ulicy.

D

Mężczyzna zatrzymał się, aby obserwować czynności. Tak jak patrzył

z krawędzi tłumu widział jednego niewolnika za drugim
prowadzili na platformę z rękami i nogami spętanymi linami
jakby byli zwierzętami.
Pokazane przed szydzącym tłumem, zostały sprzedane na aukcji
wyłącz, jeden po drugim. Niektórzy obserwatorzy sprawdziliby
„towary”, bez szacunku chwytające kobiety,
badanie muskularnych ramion mężczyzn.
Dżentelmen przyjrzał się grupie oczekujących niewolników
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blisko. Zatrzymał się, gdy zobaczył stojącą przy nim młodą dziewczynę
powrót. Jej oczy były pełne strachu; wyglądała tak
przerażony. Wahał się przez chwilę, po czym zniknął
krótko. Kiedy wrócił, licytator miał się rozpocząć
licytacja młodej dziewczyny, którą zauważył wcześniej.
Gdy licytator otworzył licytację, dżentelmen
wykrzyczał ofertę, która była dwa razy wyższa niż jakakolwiek inna
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cena sprzedaży oferowana tego dnia. Zapadła cisza
instancja, a następnie młotek upadł jako „Sprzedany dżentelmenowi”
słyszano.
Dżentelmen wystąpił naprzód, idąc swoją drogą
przez tłum. Czekał u dołu schodów jak
młoda dziewczyna została doprowadzona do nowego właściciela. Lina
który ją związał, został przekazany mężczyźnie, który to zaakceptował
w milczeniu.
Młoda dziewczyna wpatrywała się w ziemię. Nagle ona
podniósł wzrok i splunął mu w twarz. Po cichu sięgnął po
chusteczkę i wytarł śluz z twarzy. Uśmiechnął się
delikatnie do młodej dziewczyny i powiedział: „Pójdź za mną”.
Niechętnie poszła za nim. Gdy dotarli do krawędzi
tłumu udał się do pobliskiego miejsca, gdzie każdy z nich
umowa została prawnie zamknięta. Kiedy niewolnik został uwolniony, legalne
niezbędne były dokumenty, zwane dokumentami upominkowymi.
Dżentelmen zapłacił cenę zakupu i podpisał
potrzebne dokumenty. Po zakończeniu transakcji
zwrócił się do młodej dziewczyny i podał dokumenty
jej. Zaskoczona spojrzała na niego niepewnie. Jej
zmrużone oczy zapytały: co robisz?
Dżentelmen odpowiedział na jej pytające spojrzenie. On
powiedział: „Proszę, weź te dokumenty. Kupiłem cię, aby cię uwolnić.
Tak długo, jak masz te papiery w posiadaniu, nie
człowiek może kiedykolwiek uczynić cię niewolnikiem ”.
Dziewczyna spojrzała mu w twarz. Co się działo?
Zapadła cisza.
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Powoli powiedziała: „Kupiłeś mnie, by mnie uwolnić? Ty
kupił mnie, abym uwolnił? ”. Kiedy powtarzała to zdanie
i więcej, znaczenie tego, co właśnie się wydarzyło
stawała się dla niej coraz bardziej realna.
„Kupiłeś mnie, żeby mnie uwolnić?” Czy to możliwe, że:
nieznajomy właśnie dał jej wolność i nigdy więcej
czy mogła być trzymana w niewoli i w poddaństwie wobec każdego mężczyzny? Tak jak
zaczęła rozumieć znaczenie dokumentów, które
teraz trzymała w ręce, upadła na kolana i rozpłakała się
stopy dżentelmena.
Przez łzy radości i wdzięczności powiedziała: „Ty
kupiłeś mnie, żeby mnie uwolnić? . . . Będę ci służył na zawsze! ”
Ty i ja byliśmy kiedyś w niewoli grzechu. Ale
Pan Jezus zapłacił cenę, aby nas uwolnić, kiedy przelał Swą
krew na Golgocie. To właśnie Biblia nazywa odkupieniem.
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew,
odpuszczenie grzechów według bogactw
Jego łaski (Ef. 1: 7).

Do tego miał na myśli Paweł, pisząc:
Str. 54
Albowiem zostaliście kupieni za cenę; w związku z tym
uwielbiajcie Boga w swoim ciele i w swoim duchu,
które są Boże (1 Kor. 6:20).
Krew Jezusa nie została przelana; zostało zrzucone. To było
bez wypadku. Pan postanowił umrzeć za nas, zrzucając
Jego cenna krew w naszym imieniu. Jezus powiedział o sobie:
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale
służyć i dać okup swojemu życiu za wielu
(Mat. 20:28).
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Dlaczego Chrystus nas odkupił? Więc „że ciało grzechu
możemy zostać wyeliminowani, że nie powinniśmy już być
niewolnicy grzechu ”(Rzym. 6: 6). Tylko w ten sposób mogliśmy
„bądźcie martwi dla grzechu, ale żywi dla Boga w Chrystusie Jezusie naszym
Pan ”(Rzym. 6:11).
Każdego dnia możemy się cieszyć - nie tylko tym, co mamy
zostały wykupione od , ale do czego zostały wykupione.
Zostaliśmy uwolnieni z niewoli grzechu i szatana. I
zostaliśmy odkupieni do nowej wolności od grzechu i do
nowe życie w Chrystusie (2 Kor. 3: 17-18).
Kiedy jesteś odkupiony przez Jego krew, możesz
mówić:
Zostałem ukrzyżowany z Chrystusem; nie jest już dłużej
Ja, który żyję, ale Chrystus żyje we mnie; i życie
w którym teraz żyję w ciele, w którym żyję przez wiarę
Syn Boży, który mnie umiłował i dał
Sam dla mnie (Gal. 2:20).

Pogodzony przez krew
Kto najbardziej tego potrzebował - niewolnica lub mężczyzna, który
kupiłem ją? Oczywiście niewolnica. W ten sam sposób, Bóg
nie trzeba było pogodzić się z człowiekiem; człowiek musiał być
pojednany z Bogiem.
Albowiem podobało się Ojcu, że w Nim wszyscy
pełnia powinna mieszkać, a przez Niego
pogodzić wszystkie rzeczy z Nim, przez Niego,
czy rzeczy na ziemi czy rzeczy w niebie,
zawarli pokój przez Jego krew
krzyż.
A wy, którzy kiedyś byliście wyobcowani i wrogami
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w waszych umysłach przez niegodziwe uczynki, ale teraz On
pojednał się w ciele Jego ciała
przez śmierć, aby przedstawić wam świętego, i
nienaganny, a ponad wszystko wyrzuty przed Nim

Str. 55
(Kol. 1: 19–22).
Podczas gdy było Bożym pragnieniem, aby kontynuować w miłości i
wspólnota z człowiekiem, grzech zmusił Go, aby się stał
przeciwnik. Chociaż pozostaje miłość Boga do człowieka
niezmieniony grzech uniemożliwił mu przyjęcie człowieka
w społeczność z samym sobą.
Andrew Murray zapewnia niesamowity wgląd w ten temat
w swojej książce The Power of the Blood.
Grzech miał dwojaki skutek. To miało wpływ
zarówno na Boga, jak i na człowieka. Ale efekt ma
ćwiczenia na Bogu są straszniejsze i poważniejsze! To
z powodu jego wpływu na Boga grzech ma swoje
władza nad nami. Bóg, jako Pan wszystkich, nie mógł
przeoczyć grzech. Grzech jest Jego niezmiennym prawem
musi przynieść smutek i śmierć [Rzym. 6:23]. 1
W starym przymierzu Bóg pouczył Swego ludu, aby ofiarował
ofiary. Te zabite zwierzęta symbolicznie nosiły
kara za grzech, na którą ludzie zasłużyli. Ale
ofiary musiały być składane w kółko.
Starym przymierzem był cień (Hebr. 10: 1). Nowa
przymierze przyniosło rzeczywistość. Chrystus umarł „raz na zawsze”
zadośćuczynienie za nasze grzechy i powrót do wspólnoty
z Bogiem (Hebr. 10:10). Wymagała tego sprawiedliwość; miłość
zaoferował to.
Teraz Pan nakłada na nas nową odpowiedzialność: dzielić się
przesłanie pojednania ze światem.
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Teraz wszystko jest od Boga, który się pojednał
nas do Siebie przez Jezusa Chrystusa i ma
powierzył nam posługę pojednania, to znaczy
że Bóg był w Chrystusie pojednującym świat
On sam, nie przypisując im wykroczeń,
i powierzył nam słowo
pojednanie (2 Kor. 5: 18–19).
W czasach Chrystusa poganie zostali wykluczeni z
rodzina Boża, ponieważ nie byli częścią starego
przymierze. Byli znani jako „kosmici z
wspólnota Izraela i nieznajomi z przymierzy
obietnicy, bez nadziei i bez Boga na świecie ”
(Ef. 2:12).
Ale poprzez „krew Jego krzyża” te dwie grupy Żydzi i poganie - stali się jednym, a On „ma”
zburzył środkową ścianę separacji „tak”, że On
mogą pogodzić ich oboje z Bogiem w jednym ciele poprzez
krzyż, w ten sposób uśmiercając wrogość ”(Ef. 2: 1314,16). Uczynił z pogan „współobywateli”

święci i członkowie domu Bożego ”(Ef 2:19).
Str. 56
Usuwanie murów wrogości między ludźmi i
między Bogiem a ludźmi jest częścią wielkiego dzieła Chrystusa jako
pośrednik nowego przymierza. To temat, który będziemy
przedyskutujcie szczegółowo w następnym rozdziale.
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O UR M EDIATOR
OBEJRZYJE Zdziwienie jesienią 1993 roku jako
państwo Izrael i wyzwolenie Palestyny
Organizacja (PLO) podpisała umowę, która ustanowiła
ramy dla pokoju między ludźmi, których działania wojenne trwały
dekady i stulecia głębokości.

ja
Czy zdarzyło się, że dwaj potężni przywódcy spotkali jednego?
weekend? Nie. Ten historyczny moment nadszedł po latach
negocjacje za pośrednictwem strony trzeciej - mediatora.
Dzięki Jego przelanej krwi Pan Jezus stał się
nasz pośrednik z Ojcem.
I z tego powodu On jest Pośrednikiem
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nowe przymierze, poprzez śmierć, dla
odkupienie przestępstw w ramach pierwszego
przymierze, aby ci, którzy zostali powołani, mogli otrzymać
obietnica wiecznego dziedzictwa (Hebr.
9:15).
Ludzkość zawsze potrzebowała mediatora. Zadeklarowane stanowisko,
„Och, aby można było błagać o męża z Bogiem” (Job 16:21).
Na mocy starego przymierza arcykapłan stał się legalny
przedstawiciel ludzi w sprawach duchowych. Ale
były pewne kwestie, których nie mógł rozstrzygnąć. Eli
kiedy był najwyższym kapłanem Izraela, powiedział:
Jeśli jeden człowiek grzeszy przeciwko drugiemu, Bóg będzie sądził
mu. Ale jeśli człowiek grzeszy przeciwko Panu, który
wstawi się za nim? (1 Sam. 2:25).
Dzisiaj Chrystus stał się naszym najwyższym kapłanem
przelanie Jego krwi. To daje Mu autorytet
być naszym prawnym pośrednikiem w niebie, reprezentującym nas wcześniej
ojciec. Z powodu krzyża "On jest Pośrednikiem

nowe przymierze śmierci poprzez odkupienie
Str. 57
przestępstwa w ramach pierwszego przymierza ”(Hebr. 9:15).
Jako nasz pośrednik Chrystus wstawia się w naszym imieniu. The
apostoł Paweł napisał: „To Chrystus umarł, a ponadto
zmartwychwstał, który jest nawet po prawicy Boga, który także
wstawia się za nami ”(Rzym. 8:34). Greckie słowo
za wstawiennictwem jest entuncbano , co oznacza „spotkanie z”
i „złożyć petycję”.
A ponieważ On jest naszym najwyższym kapłanem, grzech nas nie pokona
—Nie, nie na jeden wynik. On jest naszym najwyższym kapłanem, zawsze
żyć, aby wstawiać się za nami.
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Dlatego jest także w stanie ocalić
najbardziej ci, którzy przychodzą do Boga przez Niego,
ponieważ On zawsze żyje po wstawiennictwo
im (Hebr. 7:25).
Jest tylko jeden powód, dla którego Chrystus może być naszą drogą…
pomiędzy w niebie: ponieważ On jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem.
I będąc znalezionym jako człowiek, On
upokorzył się i stał się posłuszny
punkt śmierci, nawet śmierć krzyża
(Filip. 2: 8).
W takim stopniu, w jakim uczestniczyły dzieci
z krwi i kości, On również się tym podzielił
to samo (Hebr. 2:14).
Tylko Chrystus może powiedzieć: „Wiem, jaki jest człowiek, i mogę
powiedzieć ci, jaki jest Bóg. Rozumiem je oba z
na lewą stronę. ”Gdy jesteśmy kuszeni, Jezus może z nimi rozmawiać
Ojciec i powiedz: „Przeszedłem to samo”.
Był bezgrzeszny, a jednak stał się naszym nosicielem grzechu.
Zamiast symbolicznie oczyścić nas ze skalania,
Pan oczyścił nas od rzeczywistego grzechu. To było przez krew
krzyża, że Pan Jezus usunął przeszkodę, którą
spowodowało wyobcowanie między Bogiem a człowiekiem i
przywróciliśmy naszą społeczność z Ojcem.
Nie mamy bowiem Wysokiego Kapłana, który nie mógłby
sympatyzować z naszymi słabościami, ale było we wszystkim
punkty kuszone jak my, ale bez grzechu (Hebr.
4:15).
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Chociaż Chrystus jest „święty, nieszkodliwy, nieskalany, odrębny
od grzeszników i stał się wyższy niż niebiosa ”
(Hebr. 7:26), jest jednak „wzruszony uczuciem
nasze słabości ”(Hebr. 4:15, KJV).
Dlatego, jak mówi pisarz Hebrajczyków: „chodźmy

Str. 58
odważnie „dziś na Jego” tron łaski, abyśmy mogli je zdobyć
miłosierdzie ”(Hebr. 4:16). Ten cudowny Zbawiciel nie
potępiam cię. On was kocha, bo za was umarł.
Bo między nimi jest jeden Bóg i jeden Pośrednik
Bóg i ludzie, Człowiek Chrystus Jezus, który dał
Sam jest okupem za wszystkich (1 Tym. 2: 5-6).
I z powodu tego okupu Bóg oświadcza, że jesteśmy
wolny od otchłani grzechu i śmierci.
Jeśli jest dla niego posłaniec, Pośrednik, jeden
spośród tysiąca, aby pokazać człowiekowi jego
prawość, to On jest dla niego łaskawy, i
mówi: „Uwolnij go od zejścia do Otchłani; Ja
znaleźli okup ”(Job 33: 23-24).
Przyjdź więc do Jezusa Chrystusa, naszego pośrednika dzisiaj. Jezus powiedział:
„Jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do
Ojcujcie tylko przeze Mnie ”(Ew. Jana 14: 6).

Powoływanie się na nasze sprawy
Wiemy, że Chrystus jest naszym pośrednikiem, ale On nawet
więcej dla nas. W tej roli jest także naszym adwokatem, błagającym
i podtrzymywanie naszych spraw przed Ojcem.
Moje małe dzieci, te rzeczy, które wam piszę, więc
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abyście nie grzeszyli. A jeśli ktoś grzeszy, my
mieć orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa
sprawiedliwi (1 Jana 2: 1).
Z powodu nieubłaganej pokusy szatana wielu
Chrześcijanie znajdują się poza społecznością z
Ojciec. Wtedy potrzebują kogoś, kto będzie mówił
w ich imieniu.
Jezus nie przedstawia sprawy grzeszników. To tylko kiedy
krew została przelana na nasze serca, że Pan
zostaje naszym adwokatem. Wtedy możemy powiedzieć: „Pan jest
mój pomocnik; Nie będę się bał ”(Hebr. 13: 6).

Odwaga przelanej krwi
Ponieważ Pan Jezus siedzi po prawej stronie
Ojcze, możemy śmiało wejść do sali tronowej.
Dlatego bracia, mając odwagę wejść
Najświętszy przez krew Jezusa, nowy i
drogą życia, którą On nam poświęcił,
przez zasłonę, to znaczy Jego ciało i mając
Najwyższy Kapłanie nad domem Bożym, narysujmy
blisko z prawdziwym sercem w pełnej pewności wiary,
mając nasze serca pokropione złem
sumienie i nasze ciała są czyste
woda (Hebr. 10: 19-22).
Nasza śmiałość wejścia przychodzi tylko z powodu Chrystusa

poświęcenie, nic więcej. Jeśli nadal jesteśmy w grzechu, nie ma kwoty
Str. 59
bezczelna odwaga może otworzyć bramy niebios. Hasło
to: „Przychodzę przez krew”. W chwili, gdy je wypowiesz
słowa, wejście jest twoje.
Jeśli pragniesz doświadczyć mocy odkupienia
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które Jezus dokonał, zwróć uwagę na to, z czego fragment
Hebrajczyków 10: 19-20 mówi o świętym świętych, którym jest
teraz otwarte dla nas i wolność, z którą możemy wejść
przez przelaną krew Chrystusa.
Te wersety mówią, że Bóg przygotował cztery rzeczy
nas.
• „Najświętsze” lub najświętsze miejsce - miejsce
gdzie Bóg mieszka lub mieszka
• Krew Jezusa
• Nowy i żywy sposób
• arcykapłan
W odpowiedzi mamy „zbliżyć się” za pomocą:
• Prawdziwe serce
• Pełna pewność wiary
• Serca tryskają ze złego sumienia
• Ciała myte czystą wodą
Przelana krew Chrystusa usunęła wszelką potrzebę
nieśmiała o zbliżaniu się do Pana. Słowo mówi:
Przyjdźmy zatem śmiało na tron
łaska, abyśmy mogli otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę
pomagać w potrzebie (Hebr. 4:16).
Przelana krew Chrystusa nie daje nam zaufania
tylko po to, aby zbliżyć się do Jego tronu, ale także, aby dotrzeć do zgubionych.
Po powrocie Chrystusa do chwały uczniowie poszli
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wszędzie głosząc orędzie krzyża. one
ogłosili to bez strachu i nie zniechęcili się, kiedy to zrobili
zostali przesłuchani przez kapłanów w świątyni w Jerozolimie.
Teraz, gdy zobaczyli śmiałość Piotra i
Jan i zauważył, że byli niewykształceni
i nieprzeszkoleni ludzie dziwili się. I oni
zdali sobie sprawę, że byli z Jezusem (Dz
4:13).
W nowo powstałym kościele w Jerozolimie chrześcijanie
modlił się za uczniów tymi słowami:
Panie ... daj wszystkim swoim sługom to
śmiałość mogą wypowiedzieć Twoje słowo, przez
wyciągając rękę do uzdrowienia, i to znaki
i cuda można czynić poprzez imię
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Wasz święty sługa Jezus (Dz 4,29-30).
Ich modlitwa została wysłuchana. „Miejsce, w którym byli
zebrane razem zostały wstrząśnięte; i wszyscy byli wypełnieni
z Duchem Świętym i rozmawiali z Słowem Bożym
śmiałość ”(Dz 4:31).
Więc idźcie naprzód i stańcie się nieustraszeni w swojej wierze.
Zli uciekają, gdy nikt nie ściga, Ale
sprawiedliwi są odważni jak lew (Prz. 28: 1).

Wieczne Dziedzictwo
Chrystus przelał Swoją krew i został pośrednikiem
nowe przymierze, aby „powołani mogli otrzymać
102

Str. 103
Nasz Pośrednik

obietnica wiecznego dziedzictwa ”(Hebr. 9:15).
To, co Bóg obiecał, nie dotyczy tylko dzisiaj; to jest na wieczność.
Dlatego jest to wieczne dziedzictwo.
Autor Listu do Hebrajczyków porównuje nowe przymierze z:
Ostatnia wola i testament.
Bo tam, gdzie jest testament, tam też musi
z konieczności to śmierć spadkodawcy. Dla
testament obowiązuje po śmierci ludzi, skoro tak
nie ma żadnej mocy podczas życia spadkodawcy (Hebr.
9: 16-17).
Innymi słowy, śmierć Jezusa Chrystusa uruchomiła
moc krwi, która gwarantowała nasze dziedzictwo.
Niektórzy ludzie myślą, że kiedy wejdziemy do
królestwie Bożym, Pan będzie nas sądził według
jak żyliśmy, daj nam dwór złota i to wszystko.
Nie. Biblia mówi, że nasze dziedzictwo jest wieczne, co oznacza, że jest
ciągłe posiadanie. Kiedy zostanie przedstawiona jedna nagroda, ja
wierzcie, że będzie inny. To będzie jak Boże Narodzenie
to nigdy się nie kończy.
Pismo mówi nam, że „oko nie widziało ani ucho nie słyszało,
ani nie weszli do serca człowieka tego, co
Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają ”(1 Kor. 2: 9).
Piotr mówi, że jest to „dziedzictwo nieprzekupne i niepokalane
i to nie zanika, zarezerwowane dla ciebie w niebie ”(1
Zwierzę domowe. 1: 4). Pragnę dostać się do chwały i dowiedzieć się, co jest
w sklepie dla mnie.
Obietnice Słowa Bożego - zarówno Stare, jak i Nowe
Testamenty - są nasze, gdy jesteśmy odkupieni przez krew.
A jeśli należysz do Chrystusa, to należysz do Abrahama
nasienie i spadkobiercy zgodnie z obietnicą (Gal.
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3:29).

Str. 61
Nie zasługujemy na dziedzictwo z powodu naszych dzieł
sprawiedliwość ”, ale zgodnie ze Swoim miłosierdziem zbawił nas ...
że usprawiedliwieni Jego łaską powinniśmy się stać
spadkobiercy zgodnie z nadzieją życia wiecznego ”(Tytusa 3: 4,7).
Zbyt wielu ludzi obawia się, że nigdy ich nie zobaczą
dziedzictwo. To musi być dlatego, że nie rozumieją
Niesamowita łaska Boża.
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Mazing

G RACE

NE DZIEŃ Mężczyzna jechał swoją nową furgonetką
na zakurzonej autostradzie w Nowym Meksyku, kiedy zauważył
autostopowicz stojący na poboczu drogi. The
autostopowicz niósł przez ramię dużą ciężką torbę
i wyglądał na wyczerpanego w upale dnia.

0
Kierowca zatrzymał się i zapytał: „Dokąd zmierzasz?”
„Albuquerque”.
„Wskocz z tyłu, a ja cię tam zabiorę” - powiedział.
Kilka kilometrów dalej kierowca spojrzał na niego
lusterko wsteczne i był zaskoczony widokiem siedzącego mężczyzny
łóżko ciężarówki z torbą na ramieniu. Dlaczego
czy on po prostu tego nie odkłada? zastanawiał się.
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W końcu zatrzymał swój mały pickup i wrócił do
człowiek i zapytał: „Czemu nie odpoczniesz i nie włożysz tej torby?
na dół?"
„Och” - powiedział autostopowicz - „Nie chcę skrzywdzić twojego nowego
samochód ciężarowy."
Spotkałem wielu chrześcijan, którzy są kopią
ten mężczyzna. Mają pod sobą koła zbawienia,
ale wciąż przewożą własny ciężki ładunek.
Raz za razem Jezus mówi: „Odłóż to. Będę to nosić
ty."
Zamiast tego są dumni ze swojego wysiłku i mówią: „Nie,
Lord. Wolę robić to po swojemu. ”
Jak mogą wierzyć, że zostali odkupieni?
krew, jeśli starają się zdobyć niebo swoimi czynami?

Zasady i przepisy

Str. 62
Z jakiegoś powodu ludzie są pociągnięci do pracy. Ja nie
rozumiem dlaczego, ale to prawda.
Niektóre fałszywe religie wymagają pięciokrotnie rytuału modlitwy
dzień. Inni mówią wyznawcom, aby oczyścili się w
wody świętych rzek lub dawaj prezenty inkrustowanym złotem
świątynie. Świat mówi: „Praca! Praca! Praca!”
Niektóre nominały zaczęły się od wylania
Duch Święty i miłość Boga. Wkrótce jednak
liderzy dodali prace. Legalizm zastąpił obecność
Duch Święty.
Ludziom w tych kościołach powiedziano: „Oto, co to jest
zabiera się do nieba. Jeśli będziesz przestrzegać tych zasad, zrobisz to
zachowajcie swoje zbawienie, ale jeśli nie, będziecie cierpieć
konsekwencje. ”I otrzymali listę jeden-dwa-trzy
zewnętrzne czyny do wykonania. Przestrzegali zasad i
przepisy zostały wydane, ponieważ z naszej natury
ludzie kochają dzieła. Błędnie wierzymy, że tak jest
przez działania, które Bóg jest zadowolony.
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Kiedy zostałem chrześcijaninem, zdziwiłem się, jak to zrobić
wielu w kościele było zobowiązanych do rytuałów i duchowości
protokół. Droga siostra usadziła mnie kiedyś i powiedziała: „Młoda
człowieku, czy wiesz, że grzechem jest mieć długie włosy? ”A ona
powiedział mi dokładnie, jak Bóg chciał, abym podciął mi ramię
długość włosów.
Wiele osób utożsamia świętość z pobożnością zewnętrzną
wygląd, ale przede wszystkim jest to dzieło serca. Kiedy
zostaliśmy przekształceni od wewnątrz, wtedy możemy
demonstruj konsekwentnie zmieniane i przekształcane życie.
Niektórzy ludzie całe życie zdają sobie sprawę, że świętość jest
nie wyprodukowane przez legalizm. Legalizm jest z ciała i od Boga
nie ma na to ochoty. Zamiast tego „właściwe życie” jest wynikiem
nasza odpowiedź na łaskę wszechmogącego Boga.

To nie twoja umiejętność
Po spotkaniu Ducha Świętego w Toronto spędziłem wiele
godziny (czasem nawet osiem godzin dziennie) modlitwy i
społeczność z Panem i studiowanie Jego Słowa. Jeden
dzień czytam książkę o Marcinie Lutrze i o Panu
użył go, by nieść przesłanie usprawiedliwienia przez wiarę
kościół jego czasów. Jedna część książki skupiła się na
Galacjan, gdzie Paweł mówi o tym, jak być wolnym od
klątwa prawa.
Po przeczytaniu tej części usłyszałem głos Pana
w moim duchu: „Uratowałeś się? A może była to Moja Krew
to cię uratowało?
„Uratowałeś mnie” - odpowiedziałem.

„Wybrałeś mnie?” On zapytał.
Str. 63
„Nie, Panie, wybrałeś mnie”.
„Czy przekonałeś się o grzechu?”
„Nie, skazałeś mnie za grzech”.
„Czy przyciągnąłeś się do krzyża?”
„Nie, Panie, przyciągnąłeś mnie do krzyża”.
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Wtedy Pan powiedział: „Ponieważ nie miałeś nic do roboty
z waszym zbawieniem nie macie też nic wspólnego
ratować siebie ”.
W tym momencie zdałem sobie sprawę, że nic nie mogę zrobić
zasługiwać na łaskę Boga. To nie przez ciało, ale przez Chrystusa
krew i łaska, że dzieło zostało wykonane.
Wygląda na to, że wszyscy mamy w sobie coś, co mówi: „Mam
zrobić to sam. ”Może to coś udowodnić. Ale znowu
i znów zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy sami
żałosne awarie. To w końcu poddajemy się i mówimy:
„Nie mogę tego zrobić!” że zrobiliśmy pierwszy krok do rzeczywistości
życie.
W 1975 roku usługowałem na konferencji w Brockville,
Ontario, gdzie przemawiał także David du Plessis. spotkałam się
go po raz pierwszy podczas jazdy powrotnej do naszego hotelu po
spotkanie. David był bardzo cichym człowiekiem i zawsze nosił
jego teczka z nim, gdziekolwiek się udał. Kiedy wsiedliśmy
windą, aby przejść do naszych pokoi, musiałem wyglądać jak
Meksykańska skacząca fasola obok niego. Z trudem mogłem powstrzymać
moje podekscytowanie, ponieważ byłem sam z tym wielkim gigantem
wiary i miałem całą listę pytań, które ja
chciałem zapytać.
Z wielkim szacunkiem powiedziałem: „Panie Zesłanie Ducha Świętego (tak jest
był znany wielu ludziom), chcę cię zapytać
pytanie. Tak bardzo chcę podobać się Bogu. Powiedz mi, Proszęjak mogę zadowolić Boga? ”
David nie odpowiedział. Był bardzo cichy. Winda
zatrzymaliśmy się, a my wyszliśmy i zaczęliśmy iść
hol. Nagle zatrzymał się i wbił mi palec w klatkę piersiową,
popychając mnie do ściany. Spojrzał na mnie
przenikliwe oczy i powiedział: „Nawet nie próbuj. To nie twoja umiejętność.
To jest w tobie. ”
Nigdy tego nie zapomnę, dopóki żyję.
Potem powiedział: „Dobranoc” i podniósł swoją teczkę
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i odszedłem, gdy stałem tam i obserwowałem go. Później,
stałby się dla mnie bardzo drogim przyjacielem i wielkim
wpływ na moje życie.

Str. 64
Możesz walczyć i cierpieć z powodu życia
Życie chrześcijańskie i próba zadowolenia Boga. Możesz czuć się tak, jakby
nigdzie nie dojdziesz. Jak mawiała Kathryn Kuhlman:
„Przestań próbować i poddaj się”. To wszystko, o co prosi cię Bóg.
W liście do kościoła w Efezie Paweł wyjaśnia, jak to zrobić
otrzymujemy niesamowitą łaskę Boga. Zaczyna od
opisując, gdzie byliśmy, zanim znaleźliśmy się pod łaską i
wciąż podążał ścieżkami świata. Byliśmy „martwi
przewinienia i grzechy ”(Ef. 2: 1) i zaspokoiły pragnienia
nasza grzeszna natura, „spełniając pragnienia ciała i
umysł i z natury byli dziećmi gniewu ”(Ef. 2: 3).
Z powodu wielkiego miłosierdzia Bożego i miłości do nas, „nawet
kiedy byliśmy martwi w wykroczeniach, [On] nas ożył
razem z Chrystusem ... i wskrzesili nas razem i stworzyli
siedzimy razem w niebieskich miejscach w Chrystusie Jezusie ”(Ef.
2: 5-6).
Niebo będzie nasze, nie z powodu tego, co zrobiliśmy,
ale z powodu „ogromnego bogactwa Jego łaski w Jego
życzliwość wobec nas w Chrystusie Jezusie ”(Ef 2,7)
łaska została zbawiona przez wiarę, a nie od
się; jest to dar Boży, a nie uczynków, aby nikt nie
powinien się pochwalić ”(Ef. 2: 8-9).
Krew Chrystusa pokrywa nasz grzech i my otrzymujemy
przebaczenie przez wiarę z powodu łaski Bożej. To jest
przesłanie, które każdy wierzący musi zrozumieć.
Nie mieliśmy nic wspólnego z zarabianiem naszego zbawienia. My
nie mają z tym nic wspólnego. Za każdym razem, gdy mówimy:
„Jest coś, co muszę zrobić” - mówi Bóg - „Zrobiłem to. Wszystko
musisz to zaakceptować ”.
Religia mówi: „Do”. Jezus mówi: „Gotowe”.
Kiedy Jezus przelał Swoją krew na krzyżu, powiedział: „Tak jest
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skończył ”(Jan 19:30). Nie powiedział:„ Ciąg dalszy nastąpi ”.
On jest „pierwszym i ostatnim” (Obj. 1:17) i „autorem
i dokończyciel naszej wiary ”(Hebr. 12: 2).
Z powodu krwi krzyża już nie jesteś
pod prawem, ale pod łaską (Rzym. 6:14). Twoja przeszłość była
wymazany. Jesteś wolny od winy i wygrywasz
Szatan.
Pan zapewnił wam „lepsze przymierze,
który został ustanowiony na podstawie lepszych obietnic ”(Hebr. 8: 6).
Jesteś uwolniony od poczucia winy i potępienia, ponieważ
krew Jezusa Chrystusa została przelana za waszą wolność
i wolność (Rzym. 6:18; Gal. 5: 1). To jest twoje przez Boga
wdzięk.
Kiedy ta prawda dotrze do twojej duszy, nigdy nie zapytasz

ponownie: „Czy moje grzechy zostały naprawdę wymazane?”
Str. 65

Strach i wiara
Wielu chrześcijan ma dzisiaj zły obraz Boga.
Od dzieciństwa zbudowali wizerunek
wszechmogący Bóg, który jest surowy i surowy - o rażących oczach
ze stali. Widzą Go z batem w ręku, gotowym
pokonać ich za każdym razem, gdy popełniają najmniejszy błąd.
Ale Bóg nie jest taki. Chociaż czasami
karze nas za nasze dobro, zawsze jest łagodny, miły i
kochać Jego dzieci.
Uwielbiam to, co mówi wielki hymn „Praise My Soul,
król niebios ”.
Jak Ojciec, opiekuje się nami i oszczędza; Cóż, nasz
słaba rama On wie, W Jego rękach On delikatnie
nosi nas, ratuje nas od wszystkich naszych wrogów. 1
W tym samym hymnie mówi: „Powoli się skarci i jest szybki
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błogosławić. ”Tak właśnie mówi Psalm 103: 8: Pan jest
miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i pełen
Łaska.
Ci, którzy nieustannie podchodzą do Pana i mówią: „Jestem
brudny. Jestem porażką ”, nie wiem, czym jest łaska Boża
wszystko o. Kiedy jesteś związany prawem, cały cel
twoje życie jest grzechem. Tak, musimy wyznać nasze grzechy Chrystusowi
i prosić o przebaczenie, ale jest wielka różnica
między przyjściem do Niego ze strachem a wejściem do Niego
obecność z pewnością.
Pod naszą spowiedzią musi być ogromne
wiara, że to, co uczynił na Golgocie, nie było dla naszego osądu,
ale dla naszej wolności. Przestań patrzeć na swoje niepowodzenia i zobacz
Boża łaska. Nie chce cię odrzucić, ale pragnie
trzymać cię w ramionach i mówić: „Kocham cię”.
Przez prawie cztery tysiące lat dzieci Izraela
przestrzegali rytuałów i ofiar, aby odpokutować za swój grzech. Ale
ich uwaga skupiła się od Dawcy Prawa na prawie i oni
popadł w niewolę.
Bóg wielokrotnie próbował ich wezwać. On mówił,
„Liczy się wasze serca - nie wasze uczynki. Chcę was
kochać Mnie - wtedy będziecie Mi posłuszni ”.
Można powiedzieć, że myślałem, że Stary Testament dotyczy tylko
z prawem, a nie miłością.
Tak nie jest. Mojżesz powiedział Izraelitom:
Dlatego będziesz miłował Pana, swego Boga,
i przestrzegajcie Jego ładu, Jego ustaw, Jego
sądy i Jego przykazania zawsze
(Pwt 11: 1).

Bóg dał Izraelowi warunki do obietnicy, że ziemia
byłby dla nich owocny. Ten warunek został oparty na
Str. 66
miłość - nie działa.
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I będzie tak, jeśli będziecie szczerze posłuszni Mojemu
przykazania, które wam dziś przykazuję, do
kochajcie Pana, Boga waszego, i służcie Mu ze wszystkimi
wasze serca i całą waszą duszę, wtedy Ja to uczynię
dać ci deszcz dla swojej ziemi w swoim sezonie,
wczesny deszcz i drugi deszcz, że możesz
zbierajcie w swoim zbożu, swoim nowym winie i swoim
olej. I poślę po ciebie trawę na twoje pola
żywego inwentarza, abyś mógł jeść i być nasyconym (Deut.
11: 13-15).
Bóg skupił się na miłości, a nie na prawie, ponieważ to nie tylko
dzieciom Izraela trudno jest przestrzegać prawa; to było
niemożliwy. Dla stanu Pisma Świętego:
Człowiek nie jest usprawiedliwiony przez uczynki prawa
ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa ... przez uczynki
zakonu żadne ciało nie będzie usprawiedliwione (Gal. 2:16).
Niemożliwe jest posłuszeństwo woli Bożej naszą własną
siła. Jak mawiał mój teść, Roy Harthern,
„Życie życiem chrześcijańskim nie jest trudne; jest niemożliwe”.
Ale Bóg posłał Ducha Świętego, aby żył w naszych sercach i
pozwól nam być posłusznymi Jego przykazaniom. Bóg powiedział swojemu ludowi
przez Ezechiela: „Włożę w was Mego Ducha i sprawię
postępujcie według Moich ustaw, a będziecie przestrzegać Moich
sądy i czyńcie je ”(Ez 36:27).
Nawet pierwsi wierzący musieli dowiedzieć się, że jesteśmy
nie usprawiedliwione uczynkami, ale wiarą w Boga. W Dziejach Apostolskich 15: 1
opowieść o niektórych mężczyznach, którzy „przybyli z Judei
i nauczali braci: „Chyba że jesteście obrzezani
zgodnie ze zwyczajem Mojżesza, nie możesz być zbawiony. ”

Do or Die!
112

Str. 113
Amazing Grace

Niektórzy uczniowie zostali wysłani do Jerozolimy na przemówienie
problem. Po długiej dyskusji Piotr wstał i powiedział:
Ludzie i bracia, wiecie, że to dobra chwila
temu Bóg wybrał spośród nas, że przez moje usta
Poganie powinni usłyszeć słowo ewangelii i
uwierzyć. Więc Bóg, który zna serce,
uznał ich [pogan], dając
im Duch Święty, tak jak On nam to uczynił, i
nie rozróżniał między nami a nimi,
oczyszczając serca przez wiarę (Dz 15: 7-9).

Prawo wymagało obrzezania, ale całego nowego przymierza
Str. 67
wymagana była wiara.
Pamiętaj, że prawo i dzieła zawsze były
przeciwieństwo łaski i miłosierdzia.
• Prawo mówi: „Przestrzegaj zasad”. Grace mówi:
„To darmowy prezent”.
• Prawo mówi: „Zobacz swój grzech i wstyd”.
Grace mówi: „Bóg przyjmuje cię takim, jakim jesteś”.
• Prawo przenosi świadomość grzechu.
Łaska przynosi świadomość prawości.
• Prawo mówi: „Zrób albo umrzyj”. Grace mówi:
„Zaakceptuj Jezusa jako Zbawiciela i żyj”.

Winorośl i gałęzie
To nie nasza siła daje życie, ale Jego. Właśnie
przed ukrzyżowaniem Jezus jadł posiłek ze swoimi uczniami
i dał im jedną z największych lekcji znalezionych w
Ewangelie Powiedział im, że nie są winoroślą, a oni
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nie były owocem - były gałęziami.
Jesteśmy ujściem Bożej mocy, a nie samej mocy.
Jezus powiedział:
Jestem prawdziwym krzewem winnym, a Mój Ojciec jest
vinedresser. Każda gałąź we Mnie, która działa
nie wydaje owoców, On zabiera; i każdy
gałąź, która wydaje owoc. Przycina, aby mógł
przynieść więcej owoców. Jesteś już czysty
z powodu słowa, z którym rozmawiałem
ty. Trwajcie we Mnie, a Ja w was. Jak
gałąź nie może sama przynosić owoców, chyba że
mieszka w winorośli, ty też nie możesz, chyba że
trwajcie we Mnie.
Ja jestem winoroślą, wy gałęziami. On, który
trwa we Mnie, a Ja w nim wydaje wiele owoców;
bo beze Mnie nic nie możecie zrobić (Jan
15: 1-5).
Bożym celem jako „winiarza” jest utrzymanie winorośli
czysty. Przycinanie grzechu nie jest wynikiem naszego wysiłku, ale
jego. Wszystko, co musimy zrobić, to poddać się.
Niektórzy chrześcijanie walczą o wydanie owoców, ale nie
oddział ma moc, aby tak się stało. Jezus był
mówiąc: „Nie wydajecie owoców. Ja tak. Ale daję wam
przywilej posiadania go. Owoc jest mój. Winorośl jest moja.
Gałąź jest po prostu zahaczona na Mnie. To wszystko."
Ktoś kiedyś zapytał: „Jeśli Bóg wykonuje całą pracę, wtedy
jaka jest moja praca? ”
"Wytrzymać!" Odpowiedziałem.

Winorośl zapewnia życie gałęziom i gałęzi
ma przywilej przechowywania owoców. W efekcie naszym zadaniem jest
Str. 68
stać się „wieszakami na owoce”.
Przyjrzyj się, co jest dołączone do gałęzi. To jest
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owoc Ducha Świętego - nie z ciała. Stajemy się
kanał, przez który miłość, radość, pokój i inne
duchowe owoce są dane światu (Gal. 5: 22-23).
Jaki jest wynik naszej relacji między gałęziami winorośli? Kiedy
rozumiemy to i czynimy Pana źródłem naszego życia,
Odpowiada na nasze modlitwy. Jezus powiedział:
Jeśli trwacie we Mnie, a Moje słowa trwają w was,
zapytacie, czego pragniecie, i tak będzie
zrobione dla ciebie (Jan 15: 7).
Nigdy nie zapominaj, że Jezus powiedział: „Beze mnie możesz
nic ”(Jana 15: 5). To prawda przed, w trakcie i po
zbawienie.
Winorośl jest silna, a gałąź słaba, ale gałęzie
są tym, czego używa Bóg, aby dostarczyć swój owoc światu. w
słowa apostoła Pawła:
Bóg wybrał głupie rzeczy świata
zawstydzić mądrych, a Bóg wybrał
słabe rzeczy świata, aby zawstydzić
rzeczy, które są potężne; i podstawowe rzeczy
świat i rzeczy wzgardzone
Bóg wybrał, a rzeczy, które nie są,
nie doprowadzać do niczego tego, co jest, że nie
ciało powinno chlubić się w Jego obecności (1 Kor. 1: 2729).

"Rzeczywiście darmowe"
Byłoby to bez krwi Chrystusa i Bożej łaski
niemożliwe jest dla nas zwycięstwo nad grzechem. Paul powiedział co
to jak walczyć z grzechem w ciele. „Ponieważ wiemy, że prawo
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jest duchowy, ale ja jestem cielesny, sprzedany pod grzech ”(Rzym. 7:14).
Dodał: „Bo wiem, że we mnie (to znaczy w ciele moim)
nic dobrego nie mieszka; albowiem wola jest przy mnie, ale
jak czynić to, co dobre, nie znajduję ”(Rzym. 7:18).
Nasze ciało nie zawiera niczego, co jest dobre, a nasze
prawość jest jak plugawe szmaty (Iz. 64: 6). Nie możemy zrobić
jesteśmy wystarczająco dobrzy, aby zadowolić Boga.
Pamiętam modlitwę: „Panie, musi być coś, co ja
mogę zrobić, żeby cię zadowolić. ”
„Moją największą przyjemnością jest pozwolenie, abym to zrobił
praca - powiedział.

Kiedyś słyszałem historię o rosyjskim pastorze, który był
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wtrąceni do więzienia przez urzędników komunistycznych za głoszenie
ewangelia w byłym Związku Radzieckim. Nie pozwolili na to
wielki święty Boży, aby zobaczyć inną istotę ludzką i nakarmili
pchając jedzenie pod drzwiami. Lata i lata
minął i pewnego dnia Pan ukazał się temu człowiekowi w
więzienie.
Mężczyzna był bardzo wdzięczny Panu za przybycie
mu. Zapytał Go: „Czy jest coś, co mogę ci dać?
Powiedz dziękuję?"
„Nie, wszystko jest moje” - odpowiedział Pan. "Jest
nic, co możesz Mi dać. ”
„Ale Panie, musi być coś, co mogę Ci dać
Powiedz dziękuję."
„Nic nie możesz Mi dać” - powtórzył Pan.
„Twoje ciało należy do Mnie. Twoje życie jest Moje.”
Ale mężczyzna zapytał ponownie: „Och, proszę, musi być jeden
rzecz, którą mogę Ci dać. ”
Następnie Pan powiedział: „Jest. Dajcie Mi swoje grzechy. To jest
wszystko czego chcę."
To wszystko, czego On chce - nasze poddanie się. Odwracamy nasze grzechy
do Niego, ponieważ tylko On może ujarzmić
im. Biblia mówi:
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Kto jest Bogiem takim jak Ty, przebaczając nieprawość I
pomijając przekroczenie pozostałości
Jego dziedzictwo? Nie zachowuje gniewu
na zawsze, bo On rozkoszuje się miłosierdziem. On będzie
znów miejcie dla nas litość, i ujarzmią się
nasze winy (Mic. 7: 18-19).
Rozwiązaniem Pawła dla jego walki z grzechem było odwrócenie go
do Chrystusa. Powiedział: „Za prawem Ducha życia w Chrystusie
Jezus uwolnił mnie od prawa grzechu i śmierci. Dla
czego prawo nie mogło zrobić, ponieważ było słabe przez
ciało, Bóg uczynił, wysyłając Swego Syna na podobieństwo
grzeszne ciało z powodu grzechu: On potępił grzech w
ciało, aby sprawiedliwy wymóg prawa mógł być
wypełniają się w nas, którzy nie postępujemy według ciała, ale
według Ducha ”(Rzym. 8: 2-4).
Niektórzy mówią: „Próbowałem się modlić, ale mi się nie udało.
Próbowałem czytać Słowo, a mój umysł wędruje. próbowałem
pozbyć się moich nawyków, a ja nie mogę ”.
Raz po raz mówią: „Panie, spróbuję jeszcze raz”.
I nadal zawodzą.
Po wielu latach w końcu odmawiają jedyną modlitwę Boga
chce usłyszeć: „Panie, nie mogę tego zrobić. Musisz to zrobić

praca. ”I w końcu dowiadują się, co naprawdę Filipian 2:13
znaczy:
Str. 70
To Bóg działa w was zarówno według woli, jak i dla
czyńcie dla Jego dobrej przyjemności.
Nagle zostają przemienione i przekonują się, jak łatwo to zrobić
żyj dla Jezusa. Jezus powiedział: „Moje jarzmo jest łatwe i Mój ciężar
jest lekki ”(Mat. 11:30).
Do narkomana Pan mówi: „Przestań próbować nastawić
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bądźcie wolni! ”Do alkoholika Mówi:„ Nigdy nie zrezygnujesz
na własną rękę. ”Do palacza mówi:„ Pozwól mi cię dotknąć
i cię uwolnić ”.
Jezus powiedział:
Kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. I
niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, ale
syn trwa na wieki. Dlatego jeśli Syn uczyni
jesteście wolni, naprawdę będziecie wolni (Jan 8: 3436).
Święty, pamiętaj, że nigdy nie będziesz w stanie rozwiązać
twoje własne problemy. Pismo Święte mówi, że „nie jest to możliwe
ani przez moc, ale przez Mojego Ducha ”(Zach. 4: 6).
Pamiętaj, co powiedziała Kathryn Kuhlman: „Przestań próbować
i poddajcie się ”.
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T HE F Ather ' S H I
JEGO MOJA NAJSTARSZA córka Jessica była po prostu
maluch, pamiętam, że zabierałem ją na spacer
Las.

W

Gdy mieliśmy już wejść na małe wzgórze, schyliłem się

i wziął ją za rękę. Nie chciałem, żeby się poślizgnęła i upadła.
Mała dłoń Jessiki była zbyt słaba, by trzymać się mojej.
Polegała na mojej sile, by pomóc jej osiągnąć szczyt
wzgórza.
Wtedy Duch Święty powiedział do mnie: „Kto was trzyma
dłoń?"
Gdy o tym myślałem, powiedziałem: „Ty jesteś, Panie”.
Jak prawdziwe to jest. Wszyscy jesteśmy jak moja mała dziewczynka Jessica.
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Jesteśmy zbyt słabi, aby trzymać się Jego ręki. Trzyma się naszego
ręce.
Biblia mówi: „Albowiem ja, Pan, wasz Bóg, utrzymam
twoja prawa ręka mówi do ciebie: „Nie bój się, pomogę ci”
(Iz. 41:13).
Stare przymierze obiecało, podobnie jak nowe. Jezus
powiedział: „I dam im życie wieczne, a oni nigdy nie będą
zginąć; nikt też nie wyrwie ich z mojej ręki ”
(Jana 10:28).
Kiedy po raz pierwszy przeczytałem ten fragment Pisma Świętego, powiedziałem:
„Dziękuję Ci, Panie, za zejście i przytrzymanie mnie”.
Kilka lat później ponownie studiowałem ten fragment i ja
zacząłem wychwalać Pana, gdy zauważyłem, co następny werset
powiedziany.
Mój Ojciec, który Mi je dał, jest
większy niż wszyscy; i nikt nie jest w stanie wyrwać
je z ręki Mojego Ojca (Jana 10:29).
Jezus nie tylko trzyma mnie za rękę. Ale Ojciec jest
też to trzymam. Kiedy On wyciąga do ciebie rękę, możesz być
pewny, że On nigdy nie puści. Jedyny raz Jezus pozwoli
idziesz, kiedy go odpychasz.
Pan nas nie tylko trzyma, ale nas wprowadzi
właściwa ścieżka. Jesteście własnością Boga, a On to uczyni
chronić cię i podtrzymywać. Psalmista mówi nam:
Kroki dobrego człowieka są uporządkowane przez
Panie, a On zachwyca się na swojej drodze. Chociaż on
upaść, nie zostanie całkowicie zrzucony; Dla
Pan podtrzymuje go ręką (Ps. 37: 23-24).
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Bo wybawiłeś moją duszę od śmierci.
Czy nie powstrzymałeś moich stóp przed upadkiem, Że ja
może chodzić przed Bogiem W świetle żywych?
(Ps. 56:13).
Łaska Boża nie dzieje się za chwilę
czasu, a następnie znika. Jest to część naszego procesu
rozwój. Piotr powiedział, że mamy „wzrastać w łasce i
znajomość naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa ”(2 Piotra.
3:18).
Jak można wzrastać w łasce? Ucząc się Jego
miłość, Jego cierpliwość, Jego miłosierdzie i Jego przyjęcie nas. W
setki sposobów, w których Pan mówi: „Nie poddam się tobie
kocham cię i wybaczam ci ”.
Kiedy ponosimy porażkę, On znów sięga i przyjmuje nas
Jego ramiona. W ten sposób nadal wzrastamy w łasce.

Łaska i prawda
Słowo mówi, że Chrystus był pełen łaski i
Str. 72
prawda.
I Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród
nas, a my widzieliśmy Jego chwałę, chwałę od
tylko zrodzony z Ojca, pełen łaski i
prawda (Jan 1:14).
Chrystus objawił nam tę łaskę i prawdę.
Albowiem Prawo zostało dane przez Mojżesza, ale łaska
i prawda przyszła przez Jezusa Chrystusa (Jan
1:17).
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Kiedy Pan nauczał grupę ludzi w
sądy świątynne w Jerozolimie, faryzeusze przynieśli Mu
kobieta, która została przyłapana na cudzołóstwie. „Teraz Mojżesz, w
prawo nakazało nam kamienować. Ale
co mówisz? ”(Jana 8: 5).
Jezus zignorował ich pytanie i pochylił się, aby napisać
palcem coś na ziemi. Kiedy oni
wciąż pytając Go, wstał i powiedział: „Ten, który
jest bez grzechu między wami, niech najpierw rzuci w nią kamieniem ”
(Jana 8: 7).
Gdy kontynuował pisanie na ziemi, krytycy
zaczął odchodzić, dopóki nie byli tylko Jezus i kobieta
lewo. Odwrócił się do niej i zapytał: „Kobieto, gdzie one są
twoi oskarżyciele? Czy nikt cię nie potępił? Powiedziała,
„Nikt, Panie”. Jezus powiedział jej: „Ja też nie
potępiam cię; idźcie i nie grzeszcie więcej ”(Jana 8: 10-11).
Powiedział: „Ja też was nie potępiam” - to łaska. "Udać się
i nie grzesz więcej ”- to prawda.
Widziała Jego łaskę i postanowiła więcej nie grzeszyć. Kiedy my
prawdziwie zobaczcie Jego miłość i łaskę, my również będziemy chcieli pójść za nimi
On i opuść nasz grzech.
Pan nigdy nie mówi nam, abyśmy „więcej nie grzeszyli” - ani nie robili nic
inna rzecz - chyba że On wie, że możemy to zrobić. I ponieważ
On wie, że daje nam moc posłuszeństwa Jego poleceniom
możemy to zrobić. W ten sposób każde polecenie jest naprawdę obietnicą.

Strach i drżenie
Za każdym razem, gdy omawiam łaskę Boga, ktoś zapyta:
„Czy Biblia nie mówi nam, że musimy wypracować własne
zbawienie?"
Oto, co powiedział Paweł: „Wypracujcie swoje własne zbawienie
ze strachem i drżeniem "(Flp. 2:12). Ale musimy patrzeć
w kontekście tego oświadczenia.
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Dlatego, umiłowani, jak zawsze
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słuchałem nie tylko w mojej obecności, ale teraz
znacznie więcej pod moją nieobecność, wypracujcie własne
zbawienie ze strachem i drżeniem (Flp 2:12).
Ale to nie koniec historii. To nie jest nasza praca, ale
Pan, który to umożliwia. Następny werset mówi: „Dla
to Bóg działa w was zarówno dla woli, jak i dla Jego
dobra przyjemność ”(Filip. 2:13).
Tak więc życie chrześcijańskie naprawdę działa lub ćwiczy
zbawienie, które Bóg nam zapewnił - i daje nam oboje
pragnienie i siła, by robić to, co Mu się podoba.
Oto niesamowita rzecz: kiedy pozwalamy Bogu robić
pracujcie w nas, a następnie umożliwia nam osiągnięcie Jego zbawienia.
Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzonym w Chrystusie
Jezus za dobre uczynki, które Bóg przygotował
wcześniej powinniśmy w nich chodzić (Ef.
2:10).
Pan nie jest przeciwny naszym wysiłkom, ale muszą być
produkt Jego wykonania - Jego łaski. W rzeczywistości jeden z
Celem Pana dla twojego zbawienia jest, abyś żył
„nienaganne” życie.
Wybrał nas w nim przed założeniem
świat, że powinniśmy być święci i na zewnątrz
obwiniajcie przed Nim (Ef. 1: 4).
Dobre uczynki będą produktem ubocznym tych, którzy wiedzą
Niezasłużona łaska Boga. A Pan daje nam wolę
kochajcie Go, słuchajcie Go i służcie Mu. Nie możemy śledzić
Panie bez Jego pierwszego dotknięcia. Jezus powiedział: „Nikt nie może
123

Str. 124
KREW

przyjdźcie do Mnie, chyba że Ojciec, który Mnie posłał, pociągnie go ”
(Jana 6:44).
Nie możemy Go kochać bez Ducha Świętego
miłość, z którą Go kochać.
Teraz nadzieja nie zawodzi, bo miłość
Boży został wylany w naszych sercach przez
Duch Święty, który został nam dany (Rzym. 5: 5).
Kiedy doświadczycie Bożej miłości, będziecie kochać. Kiedy
znajdziecie Jego akceptację, zaakceptujecie innych. Kiedy ty
dawajcie doświadczenie, dacie.
Wszystko sprowadza się do jednej prostej rzeczy: Bóg w to działa,
i wypracowujemy to.
Pozwalamy Mu się wylać, abyśmy mogli wylać. Najpierw, my
współpracować; wtedy odpowiadamy. Ale Biblia wyjaśnia
że nie możemy pracować, aby zarobić na nasze zbawienie.
Teraz dla tego, kto pracuje, płace nie są

liczone jako łaska, ale jako dług.
Ale dla tego, który nie działa, ale wierzy w
Ten, który usprawiedliwia bezbożnych, jego wiara jest
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rozliczone z prawości (Rz 4: 4-5).
Pan nie jest nam coś winien, ponieważ my
dobra robota. Nigdy nie zaciągnie długu wobec nikogo.
Nie mówimy: „Zrobiłem to, Panie. Oto mój rachunek”. Jeśli pracujemy
dla czegoś, to nie jest łaska.
Nie ma w nas nic, co nawet pragnę Boga bez Jego
najpierw położyć w nas pragnienie (Jana 6:44). Bóg nie chce
oddajcie cześć osobie, która mówi: „Idę się modlić i idę
aby to zrobić. ”Bóg mówi:„ To jest ciało, a ja nie chcę
„Bóg nie przyjmie dzieł ani modlitw, które pochodzą od
124

Str. 125
Ręka Ojca

ciało.

Całkowita zależność
Pewnego dnia, czytając Psalm 119, zauważyłem drogę
Dawid mówił: „Nie mogę tego, Panie. Tylko Ty możesz”. ja
zaczął widzieć w tym psalmie swoją całkowitą zależność od Boga.
Obficie postępujcie ze swoim sługą, abym mógł
żyj i dotrzymuj słowa (w. 17).
Otwórz oczy , abym mógł zobaczyć cudowne rzeczy
z Twojego prawa (w. 18).
Jestem obcym na ziemi; nie ukrywaj swojego
przykazania ode mnie (w. 19).
Odrzućcie ode mnie wyrzuty i pogardę, bo ja
zachowali Twoje świadectwa (w. 22).
Moja dusza przylgnęła do prochu; ożywić mnie zgodnie
do Twojego słowa (w. 25).
Pozwólcie mi zrozumieć drogę waszych przykazań;
więc będę medytować o twoich cudownych dziełach
(w. 27).
Usuńcie ze mnie sposób kłamstwa i dajcie mi
Twoje prawo łaskawie (werset 29).
Będę postępować zgodnie z Twoimi przykazaniami,
bo powiększysz moje serce (w. 32).
Naucz mnie , Panie, drogi Twoich ustaw,
i zatrzymam to do końca (w. 33).
Daj mi zrozumienie , a ja dotrzymam Ciebie
prawo; w rzeczy samej, będę to obserwować całym sobą
serce (w. 34).
Pozwól mi iść ścieżką Twojej
przykazania, bo mi się podoba (w. 35).
Nakłoń moje serce do Twoich świadectw, a nie do
chciwość (w. 36).
Odwróć moje oczy od patrzenia na bezwartościowe
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rzeczy i ożyw mnie na swój sposób (w. 37).
Uczyń swoje słowo swojemu słudze, który jest
poświęcony bać się Ciebie (w. 38).
Odwróć moje wyrzuty, których się boję, za Twoje
sądy są dobre (w. 39).
Oto pragnę Twych przykazań; ożywić mnie
Wasza sprawiedliwość (w. 40).
Niech moje serce będzie nienaganne w stosunku do Ciebie
ustawy, żebym się nie wstydził (w. 80).
Trzymaj mnie, a będę bezpieczny, i będę
stale przestrzegajcie swoich statutów (w. 117).
Bądźcie sługami waszymi na dobre; nie pozwól
dumni uciskają mnie (w. 122).
Kieruj moimi krokami według Twojego słowa i nie pozwól
niegodziwość panują nade mną (w. 133).
Kto wykonuje pracę? Dawid czy Pan?
Widzimy tutaj wyraźnie, że Dawid mówi: „Tylko Pan
może. ”Wszystko, co musimy zrobić, to poddać się i pozwolić Mu to zrobić
tak jak Dawid, poproś Go dzisiaj, aby przyszedł i obdarzył Cię łaską
ty i mów: „Panie”, „kieruj moimi krokami”, abym mógł iść
Ty ”(patrz Ps. 119: 133).
Prawdziwa modlitwa jest niemożliwa bez pomocy Ducha Świętego.
Podobnie jak wielu chrześcijan myślałem, że mogę szukać Pana dalej
mój własny do pewnego dnia czytam Psalm 119: 176, który stwierdza:
Zstąpiłem jak zagubiona owca;
Szukajcie waszego sługi,
Bo nie zapominam o Twoich przykazaniach.
Jeśli chodzi o szukanie Go, pamiętaj, że On szuka
my pierwsi. Jak powiedział AW Tozer: „Zanim człowiek będzie mógł szukać Boga,
Najpierw Bóg musiał szukać człowieka. ” 1
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Od tego dnia do dziś codziennie modlę się: „Panie Jezu, dotknij
mnie, bym mógł Cię wezwać. Daj mi siłę do poszukiwania
Ty dzisiaj."
Sam Dawid powiedział w Psalmach: „Ożyw nas i my
woła twoje imię ”(Ps. 80:18, KJV).
To nie twoja sprawa. To jest Jego łaska.
Pewnej nocy usłyszałem niesamowitą definicję łaski
Chrześcijański program telewizyjny. To, czego się nauczyłem, to temat
mojego następnego rozdziału.
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NE WIECZOREM Oglądałem chrześcijanina
program telewizyjny. Kaznodzieja nauczał o
wdzięk. Zwrócił moją uwagę, gdy powiedział: „Niech
mówię wam, czym naprawdę jest łaska.

0
„Załóżmy, że mężczyzna ma jedyne dziecko, które jest
zamordowany. Mężczyzna ma trzy możliwości. On może zabić tego człowieka
za zamordowanie syna, co byłoby zemstą. On może pozwolić
prawo postępuje z nim, co byłoby sprawiedliwością. Albo może
wybacz mu, adoptuj go i daj mu miejsce jego syna. Teraz
to jest łaska ”.
Właśnie to Bóg uczynił, kiedy was zbawił i
mnie.
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To my postawiliśmy Jego Syna na krzyżu. To było
za nasze grzechy i niegodziwości, które Jezus przelał Swój cenny
krew. I z powodu Jego ofiarnej śmierci, kiedy my
żałuj za nasze grzechy i przyjmij Jezusa jako Zbawiciela i Pana, Boga
wybacza nam Nie tylko to, ale zostaliśmy adoptowani
Cudowna rodzina Boga.
Oto, jaki sposób miłości ma Ojciec
obdarzył nas, że powinniśmy być powołani
dzieci Boga! (1 Jana 3: 1).
Jak prawdziwe są słowa piosenki:
Niesamowita łaska! jak słodki dźwięk,
To uratowało takiego łajdaka jak ja!
Kiedyś byłem zagubiony, ale teraz mnie znaleziono,
Byłem ślepy, ale teraz przejrzałem na oczy. 1
Łaska Ojca jest tak wielka, że Jezus powiedział: „Ty ...
umiłowałem ich tak, jak Mnie umiłowaliście ”(Ew. Jana 17:23).
I tak wielka jest Jego miłość, że Psalm 139: 17-18 mówi:
Jak cenne są dla mnie także Twoje myśli, O
Bóg!
Jak wielka jest ich suma!
Gdybym je policzył, byliby bardziej zaangażowani
liczba niż piasek.
Kiedy się budzę, wciąż jestem z Tobą.
Nie tylko nas kocha, ale myśli o nas wszystkich
czas. Biblia mówi, że Bóg nigdy nas nie zapomni.

Graven On His Palms
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W Izajasza 49: 15-16 Pan mówi:
Czy kobieta może zapomnieć o swoim karmiącym dziecku,
I nie miejcie litości nad jej synem
łono?
Z pewnością mogą zapomnieć
Ale nie zapomnę o tobie.
Widzicie, zapisałem was na dłoniach Moich
ręce.
Ten fragment Pisma mówi o jednym z obyczajów
wschód. Kiedy matka musiała zostać oddzielona od jednego z nich
jej dzieci, wytatuowałaby to imię
Palma. Wszystkie dni spędzała pracując rękami i
ślady na jej dłoni ciągle przypominały jej dziecko
kochała i pragnęła zobaczyć. 2)
Pan myśli o tobie równie często i częściej.
Niestety niektórzy nie znają Jego miłości. Oni akceptują
On uciec z piekła. Przyjmują Go na podstawie strachu.
Szukają drogi ewakuacyjnej. Ci, którzy Go przyjmują
na podstawie strachu zawsze próbują coś zrobić
aby udowodnić, że są naprawdę zbawieni. Ale ich strach kończy się daremnością
legalizm i bezużyteczne dzieła.
Z drugiej strony osoba, która akceptuje Chrystusa w Internecie
podstawa miłości odkrywa: „Nie to zrobiłem, ale
co dla mnie uczynił. ”Widzą, jak On jest kochający.
Kiedy zobaczysz Jego miłość, nie zobaczysz porażki. Kiedy
widzisz niebo, nie zobaczysz piekła. Kiedy zobaczysz litość,
nie zobaczysz wyroku.
Większość osób przebywa w sądzie zbyt długo. Każdy
kiedy przychodzą do Pana, widzą siebie
występowanie przed sędzią. Ale Słowo mówi:
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Z całą pewnością powiadam wam, kto słyszy Mego
słowo i wiara w Tego, który Mnie posłał, ma
życie wieczne i nie wejdzie
osąd, ale przeszedł ze śmierci w życie
(Jana 5:24).
Kiedy Jezus zawisł na krzyżu, twój wyrok śmierci
został uchylony. Ojciec, zdjął szatę sądową
młotkiem i powiedział: „Wejdź do pokoju rodzinnego.
Wróć do domu! ”Zamiast przewodniczyć sądowi, ja
zobaczcie Go stojącego w pokoju rodzinnym i czekającego na Niego
dzieci do powrotu.
Kiedy żałujesz i akceptujesz łaskę Bożą, On cię adoptuje

do Jego rodziny. Bóg nie przyjął cię, aby mógł
„odrzuć” później. Nie grozi, że cię wyrzuci
z rodziny. Pan nas wprowadza i utrzymuje .
Str. 78

Nie zasługujemy na to
Dawno temu Pan przemawiał przez proroka Jeremiasza
i powiedział:
Oni będą Moim ludem, a Ja będę ich
Bóg; wtedy dam im jedno serce i jedno
sposób, aby Mnie bali się na zawsze, ponieważ
dobrze im i ich dzieciom po nich. I
Zawrę z nimi wieczne przymierze,
że nie odwrócę się od czynienia ich dobrze;
ale złożę Mój strach w ich serca, aby oni
nie odejdzie ode Mnie (Jer. 32: 38-40).
Pod każdym względem dzieci Izraela powinny
zginął. Bóg nawet powiedział: „Dzieci Izraela i
dzieci Judy wyrządziły przede Mnie tylko zło od swoich
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młodzież ”(Jer. 32:30). Ale On nie dał im tego, co oni
zasłużony. On przykrył ich Swoją wieczną łaską i
przyciągnął ich swoją miłością. Przemawiając do Izraela, Bóg powiedział:
Tak, kochałem cię wieczną miłością;
Dlatego z miłością życzliwą narysowałem
ty (Jer. 31: 3).
To miłosierdzie trzyma nas z piekła, nie dając nam tego
kara, na którą zasługujemy. Ale łaska wprowadza nas do nieba
dając nam nagrodę, na którą nie zasługujemy.
Przez miłosierdzie Pana nie jesteśmy
strawiony,
Ponieważ Jego współczucie nie zawodzi.
Są nowe każdego ranka;
Wielka jest twoja wierność (Lam. 3: 22-23).
Paweł napisał, że „prawo weszło, aby przestępstwo mogło
obfitować. Ale tam, gdzie grzech obfitował, łaska obfitowała
więcej "(Rzym. 5:20). Dziękuję Bogu, że krew Chrystusa
a łaska Boża jest silniejsza niż nasza nieprawość.
Może być powódź grzechu, ale jest „nadpływ”
wdzięk. A jeśli pokutowaliście i otrzymaliście to
cudowna łaska Boża, przebaczono ci i masz
odkrył prawdę z 1 Koryntian 1: 27-29:
Ale Bóg wybrał głupie rzeczy
świat zawstydzić mądrych, a Bóg ma
wybrali słabe rzeczy świata
wstydź się rzeczy, które są potężne; i
opierać rzeczy świata i rzeczy, które
są pogardzani, że Bóg wybrał i rzeczy
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które nie są, aby doprowadzić do niczego, co
są takie, że żadne ciało nie powinno chlubić się w Jego obecności.
Jednak niektórzy mówią: „Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają”.
Ale tych słów nie można znaleźć w Słowie. Kiedy ty
myślę, że jesteś małym bogiem, który może rozwiązać każdy problem, Boże
zostawi cię na własnych urządzeniach. Tylko Chrystus może
przemień serce człowieka.
Humanizm mówi: „Jesteś panem swojego losu. Ty
mieć moc, aby sobie pomóc ”.
Ale Jezus powiedział:
Duch Pański spoczywa na Mnie,
Ponieważ Mnie namaścił
Głoszenie ewangelii ubogim;
Wysłał Mnie, bym uzdrowił złamanych serca,
Głoszenie wolności jeńcom
I odzyskanie wzroku dla niewidomych,
Aby uwolnić tych, którzy są uciskani (Łukasz
4:18).
Jesteśmy biedni, o złamanym sercu, w niewoli,
ślepy, uciśniony. Bóg nie prosi nas o pomoc
my sami. Po prostu prosi nas o całkowite poleganie na Nim.
Biblia nie uczy niezależności. Głosi
zależność od Pana.

Kwestia wyboru
Pewien człowiek zapytał mnie kiedyś: „Jeśli Bóg robi wszystko, to jak
wybór dotyczy? ”To było ważne pytanie.” Przed tobą
zostały zbawione, czy szukałeś Pana, czy też szukał ciebie?
zapytał go.
„Szukał mnie”, odpowiedział.
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„Czy stworzyłeś wiarę, aby uwierzyć? Czy też jej dał?
Tobie?"
"On mi to dał."
„Cóż, jeśli Bóg zrobił wszystkie te rzeczy, to kto jest
trzymam cię teraz? Trzymasz się? I kto
zabierze cię do nieba? Czy możesz to zrobić sam?
zapytał. W końcu powiedziałem: „Nie masz z tym nic wspólnego”. "Wszystko
to dobrze, ale gdzie jest wybór? ”
„Wszystko, co musisz powiedzieć, to tak dla Jezusa i te rzeczy
będzie twój. Waszym wyborem jest zaakceptowanie tego, co On ma
Zrobione dla Ciebie."
Na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. "Widzę to!"
Jezus powiedział swoim uczniom: „Nie wybraliście Mnie, ale Ja
wybrałem cię i mianowałem cię ”(Ew. Jana 15:16).

Ale Pismo ostrzega nas, że łaska Boża nigdy nie może być
nadużywane.
My jako pracownicy wraz z Nim także
Str. 80
błagajcie was, abyście nie przyjęli łaski Bożej
na próżno (2 Kor. 6: 1).
Zbawienie jest nasze z powodu tego, co Pan uczynił, a nie
z powodu naszej doskonałości. Co powoduje awarię? To jest
kiedy przestajemy ufać Bogu i polegać na sobie. The
prorok Ezechiel powiedział:
Gdy mówię sprawiedliwym, że na pewno
żyją, ale ufa własnej sprawiedliwości i
popełnia nieprawość, żadne z jego prawych uczynków
należy pamiętać; ale z powodu
nieprawość, którą popełnił, umrze
(Ezech. 33:13).
134

Str. 135
Twoja nowa rodzina

Wierzę, że jesteśmy bezpieczni w naszym zbawieniu, ale możemy
ryzykować utratę tego, co nam dał. Bo Piotr powiedział:
Bo jeśli po ucieczce przed zanieczyszczeniami
świat dzięki wiedzy Pana
i Zbawicielu Jezusie Chrystusie, oni są znowu
zaplątane w nich i przezwyciężyć ten drugi koniec
jest dla nich gorszy niż początek. Dla tego
byłoby lepiej, gdyby nie mieli
znali drogę prawości, niż mieć
wiedziałem, aby odwrócić się od świętego przykazania
dostarczone do nich (2 Piotra 2: 20-21).
Gdzie jest równowaga? Bóg wybiera nas, ale zawsze daje
nam wybór, aby odpowiedzieć.
Gdyby ktoś przyszedł do mnie z pistoletem wycelowanym w moją głowę
i powiedział: „Odrzućcie Chrystusa albo umrzyjcie”, powiedziałbym: „Strzelaj”. Dlaczego?
Ponieważ moje oddanie Chrystusowi nie jest tymczasowe; jego
wieczny.
Kiedy spotkałem Pana, nie było to „gęsią skórkę”
chwilowe doświadczenie. W tym momencie stałem się całkowicie
Nowa osoba. To były natychmiastowe, nowe narodziny. To jest
ciągłe zbawienie.
Jaka powinna być nasza odpowiedź dla Pana w zamian
Jego wieczne korzyści? Psalmista powiedział: „Podejmę
kielich zbawienia i wzywaj imienia Pana ”(Ps.
116: 13).
Łaskawy jest Pan i sprawiedliwy;
Tak, nasz Bóg jest miłosierny.
Pan zachowuje proste;
Zostałem nisko, a On mnie uratował.
Wróć do odpoczynku, o duszo moja,
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Gdyż Pan obficie postępował z tobą (Ps.
116: 5-7).
To zbawienie jest jeszcze lepsze, niż możemy myśleć. Możemy
mieć całkowitą pewność, że dokończy to, co ma
zaczął ... że zobowiązał się nas zatrzymać (Filip. 1: 6). Ale
skąd możemy to wiedzieć w naszych sercach? Odpowiedź leży w
zrozumienie pieczęci Ducha Świętego.
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T ON G REAT S EAL
JEGO MYMY SIĘ Jego krwią i
oczyszczeni przez Słowo, a następnie Pan stawia
pieczęć Ducha Świętego na nas. Paweł napisał:

W.
W Nim również zaufałeś, po usłyszeniu
słowo prawdy, ewangelia waszego zbawienia; w
kogo również uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani
z Duchem Świętym obietnicy, który jest
gwarancja naszego spadku do
umorzenie zakupionego mienia, na rzecz
uwielbienie Jego chwały (Ef. 1: 13-14).
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Pieczęć jest symbolem ochrony. Mówi: „To jest moje.
Odłóż to na bok i zostaw to dla mnie. Nikt nie może tego dotknąć
ponieważ wracam, by to odebrać ”.
Pan nie pieczętuje niczego, czego nie planuje
wykupić. I nie budowałby dworów, gdyby nie był
czekając, aż wrócimy do domu (Jan 14: 2-3).
Pozostaniemy zapieczętowani, dopóki Chrystus nie zabierze nas do domu
dziedzictwo nieprzekupne i nieskalane, a tak nie jest
zniknijcie, zarezerwowani dla was w niebie ”(1 Piotra 1: 4).
Dziedzictwo jest dla tych, „którzy są utrzymywani przez moc
Boga przez wiarę w zbawienie gotowe do objawienia
ostatni raz ”(1 Piotra 1: 5).
Pieczęć nie zostanie usunięta, dopóki nie zakończy się Jego ostateczne dzieło
zostało ukończone. Paweł powiedział, że „my mamy pierwsze owoce
Ducha, nawet my sami jęczymy w sobie,

niecierpliwie czekam na przyjęcie, odkupienie naszego
ciało ”(Rzym. 8:23).
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Praca jest zakończona, gdy zabrzmi ostatnia trąbka.
Umarli zostaną wskrzeszeni nieskazitelnie, a my
zostanie zmieniony. Do tego musi się włamać
na nieskazitelność i ten śmiertelnik musi się założyć
nieśmiertelność. Więc kiedy to ulegnie zniszczeniu
na nieskazitelność, a śmiertelnik nałożył
nieśmiertelność, wówczas doprowadzą do przejścia
mówiąc, że jest napisane: „Śmierć jest pochłonięta
w zwycięstwie ”(1 Kor. 15: 52-54).

Siedemdziesiąt razy siedem
Dopóki akceptujesz to, co zrobiła krew Chrystusa
wy, żadna moc na ziemi nie może złamać pieczęci Boga (2 Tym. 1:12).
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Jestem bowiem przekonany, że ani śmierć, ani życie,
ani anioły, ani księstwa, ani moce, ani
rzeczy obecne, rzeczy przyszłe, ani wzrost
nie będzie też głębia, ani żadna inna stworzona rzecz
zdolny oddzielić nas od miłości Boga, która
jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu (Rzym. 8: 38-39).
Możesz zapytać: Czy mówisz mi, że Bóg mnie kocha
wbrew sobie?
Tak. Bez względu na nasze niespójności On nadal nas kocha.
Zaadoptował nas, mimo że byliśmy odpowiedzialni za
śmierć Jego Syna. I wita nas z powrotem, nawet gdy my
słabnąć i zawodzić.
Niektórzy martwią się, co jeśli popełnię ten sam błąd
znowu i znowu? Czy nadal mnie wybaczy?
Piotr zadał Jezusowi to samo pytanie.
„Panie, jak często mój brat zgrzeszy
ja, a ja mu wybaczam? Do siedmiu razy? ”
Jezus powiedział mu: „Nie mówię wam aż do
siedem razy, ale siedemdziesiąt razy siedem ”
(Mt 18: 21-22).
Odpowiedź Pana nie oznacza, że chrześcijanie mogą żyć
grzeszcie bez pokuty i nadal czyńcie niebo. Daleko stąd.
Ci, którzy nadużywają przebaczającej natury Boga, nigdy tego nie robili
doświadczył Jego prawdziwego zbawienia. Bóg oferuje więcej
niż wieczne bezpieczeństwo - On daje nam wieczną łaskę.
Odmieniająca łaska Boża dokonuje odkupienia
możliwe i przygotowuje nas do życia w pobożnym życiu.
Albowiem łaska Boża, która przynosi zbawienie, ma
ukazali się wszystkim ludziom, ucząc nas tego, zaprzeczając
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bezbożność i światowe pożądania, powinniśmy żyć
Str. 83
trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie w teraźniejszości
wiek, szukając błogosławionej nadziei i chwalebnych
pojawienie się naszego wielkiego Boga i Jezusa Zbawiciela
Chrystus, który oddał się za nas, aby mógł
wybaw nas od każdego bezprawnego czynu i oczyść
dla siebie Jego własny szczególny lud, gorliwy o
dobre uczynki (Tytusa 2: 11-14).
Kiedy staniesz twarzą w twarz z oszczędzającą łaską
Boże, przyniesie głód prawości i pobożności.
Z powodu zakończenia dzieła Golgoty Bóg posłał Swoje
Duch Święty, aby zapewnić siłę do życia świętym. Powiedział Paul
że „nie żyjemy zgodnie z grzeszną naturą, ale
według Ducha Świętego ”(Rzym. 8: 4, NIV). To, co Bóg powiedział
prorok Zachariasz nadal jest prawdą.
„Nie siłą ani mocą, ale Moim Duchem”
Mówi Pan Zastępów.
„Kim jesteś, o wielka góra?
Przed Zerubbabel staniesz się równiną!
I wyniesie on zwieńczenie
Z okrzykami: „Łaska, łaska!” (Zach. 4: 67).
Możesz mieć pokusę, która wydaje się być
góra, która cię zmiażdży. Ale z powodu Ducha
Pan i dzięki Jego łasce możecie to przyjąć
góra oddzielnie kamień po kamieniu.

Moc Łaski
Z łaską Boga przychodzi wielka moc.
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Z wielką mocą apostołowie dawali świadectwo
zmartwychwstanie Pana Jezusa. I świetnie
łaska spoczywała na nich wszystkich (Dz 4:33).
W Dziejach Apostolskich widzimy, jaka jest moc Boża
dokonane u pierwszych chrześcijan.
• Otrzymali władzę i stali się świadkami.
„Ale otrzymacie moc, kiedy Święty
Duch zstąpił na ciebie; i będziesz
świadkowie mi ”(Dz 1, 8).
• Duch Święty zmienił swoją mowę. one
zaczął mówić nieznanymi językami (Dz
2: 4) i śmiałym wypowiadaniem słowa Bożego
(Dz 4:31).
• Ich zachowanie zostało zmienione. Stephen był
najbardziej dramatyczny tego przykład. Kiedy
Duch Święty zstąpił na Szczepana, kiedy on był
na rozprawie ”wszyscy, którzy siedzieli w radzie, patrząc

wytrwale na niego ujrzał jego twarz jak twarz
anioł ”(Dz 6:15).
Str. 84
Wierzę, że kiedy namaszczenie Boga spoczywa na kimś, to
obecność Ducha Świętego jest oczywista dla tych wokół
osoba.
Jego lub jej spojrzenie ma boską moc i radość
twarz, poczucie autorytetu w głosie osoby. Dlatego
Piotr i Jan powiedzieli kulawemu: „Spójrz na nas” (Dz 3, 4).
Kiedy ten kulawy człowiek spojrzał na nich, wiedzieli, że to zrobi
widzieć, że moc Boża spoczywała na nich.
Jedną z rzeczy, których nigdy nie zapomnę o Kathryn
Kuhlman jest taki, że za każdym razem, gdy namaszcza ją, namaszcza ją
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oczy by się zmieniły. Będą w nich błyszczeć.
Przez lata coś zauważyłem. W dowolnym momencie
namaszczenie pozostawia sługę Bożego, blask idzie; ogień
idzie. Pamiętam człowieka, który niedawno odwiedził mój kościół.
Kiedyś był jednym z najpotężniejszych mężów Bożych w
Kanada. Ale kiedy na niego spojrzałem, nie było blasku, nie
ogień już. Namaszczenie zniknęło, a jego twarz ukazała się
to.
• Duch Święty nadał im odwagę. "Teraz
kiedy zobaczyli śmiałość Piotra i
Jan i spostrzegł, że są
niewykształceni i nieprzeszkoleni ludzie
zdumiewali się ”(Dz 4:13). Nie mieli już więcej
strach, ale chwalebna odwaga głoszenia
dobra nowina o ewangelii.
• Duch Święty zmienił ich relacje.
Piotr powiedział, że był świadkiem tego, co Jezus
zrobił „i Duch Święty”
(Dz 5:32). Tutaj widzimy Ducha Świętego jako
ich towarzysz i pomocnik.
• Duch Święty zmienił swoją pozycję.
Stephen zaczął jako woźnica w kościele
(Dz 6: 5), ale skończył jako potężny
ewangelista (Dz 6: 8-10).
• Duch Święty zmienił swoją wizję. "Ale on,
będąc pełnym Ducha Świętego, spojrzał na
niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa
stojący po prawicy Boga ”(Dz
7:55).
Wielka moc Ducha Świętego jest dziś dostępna
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ponieważ otrzymaliśmy również „wielką łaskę” Boga.

Duch Święty w naszym życiu przypomina Chrystusowi
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krwawił i umarł, zmartwychwstał i wstąpił na prawą rękę
Jego ojciec. Sam Jezus poprosił swoich uczniów, aby pamiętali
On w inny szczególny sposób. Moje oczy były otwarte na
bogate, nowe znaczenie w tym wspomnieniu grupy
charyzmatyczne zakonnice.
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T HE C OMMUNION IN
C OMMUNION
PARA lat temu przeprowadziłem krucjatę gdzie
ponad dwanaście tysięcy osób zagłuszyło
Koloseum na terenach targowych, aby usłyszeć Słowo Boże
głosił.

ZA
Kiedy usługowałem na platformie, moje oczy były przyciągnięte
grupa rzymsko-katolickich zakonnic ubranych w charakterystyczne wzory
czarne nawyki sięgające do podłogi, siedząc masywnie
tłum.
Ponieważ uczył mnie katolickich zakonnic, kiedy byłem
chłopcze, mam dla nich specjalne miejsce w sercu. Więc zadzwoniłem
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ich - w sumie czterdzieści dziewięć - na platformę. Rozmawialiśmy,
i odkryłem, że mieli katolicyzm
pojechałem sześć godzin na udział w nabożeństwie
Zaprosiłem ich, aby dołączyli do mnie w prowadzeniu ludzi w
porywająca wersja „How Great Thou Art”. Na końcu
pieśń, zakonnice wyciągnęły spod siebie krzyże
nawyki i podniosły je ku Panu. To było bardzo
potężny moment, którego nigdy nie zapomnę.
Po nabożeństwie miałem trochę więcej czasu na rozmowę
im. Dowiedziałem się, że należą do zakonu, który był
założona przez ich matkę generalną, wysoką kobietę z
przenikliwe niebieskie oczy. (Dowiedziałem się później, że matka generała
jest nawet wyższa niż matka przełożona).
„Dlaczego nie przyjedziesz do naszego klasztoru?” matka
zapytał mnie generał.
„Chciałbym przyjechać” - powiedziałem jej.

Kilka miesięcy później to zrobiłem. Klasztor znajduje się na
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pagórki w dolinie rzeki. Siostry zbudowały wszystkie
budynki, w tym ośrodek rekolekcyjny i farmę, na której one
hodować własne zwierzęta.
Siostry służyły mi i kilku znajomym, którzy mieli
towarzyszyła mi piękna kolacja z indyka wraz z
warzywa, które sami wyhodowali.
Po obiedzie zapytali: „Czy miałbyś coś przeciwko, gdybyśmy służyli?
jesteś komunią? ”
„Wcale nie. Chciałbym to” - powiedziałem.
(Najwyraźniej czuli, że będzie to dopuszczalne
mnie, ponieważ zostałem ochrzczony w greckich prawosławnych
kościół jako dziecko).
Nie zdawałem sobie sprawy, że Pan przygotował coś dla mnie
tej nocy, która bardzo wpłynie na moje życie.
Wszystkie czterdzieści dziewięć mniszek wraz z moimi przyjaciółmi i mną poszło
do nowo wybudowanej kaplicy modlitewnej. Zakonnice zaczęły
wielbić Pana, „śpiewać w Duchu” i błogosławić
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Pan przez około pół godziny. Siostry dały kilka
słowa proroctwa, które mnie zachęciły.
Do tego czasu byłem na kolanach i płakałem, bo tak czułem
ogromna obecność Pana tam.
To było namaszczenie, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłem
na nabożeństwie komunalnym, nawet w moim własnym kościele. To było
boska, potężna obecność Boga, której nie potrafię opisać
z wyjątkiem powiedzenia: „Jezus wszedł do tego małego pokoju”.
Gdy kończyli ten czas kultu, zacząłem
czuć drętwienie w moich ramionach i klatce piersiowej. Nie wiedziałem tego
matka generał właśnie podszedł do stołu i podniósł
opłatek komunijny. Teraz zaczęła wymawiać słowa
apostoła Pawła z 1 Koryntian 11:23:
Albowiem otrzymałem od Pana to, co ja również
dostarczone wam: że Pan Jezus na
zajęła ta sama noc, w której został zdradzony
chleb....
Gdy klęczałem i chwaliłem Pana moimi rękami
rozciągnięta przede mną matka generał położyła
opłatek w moich ustach.
W tym momencie poczułem, jak ogień dosłownie przechodzi przeze mnie i
kiedy to się stało, wydarzyło się coś jeszcze niesamowitego. ja
wyczułem na czubkach palców coś w rodzaju szaty - a
miękka, jedwabista tkanina.
Myślałem, że może dotykam jednej z szat siostry
albo że mój umysł grał na mnie sztuczki. Nie byłem pewien
co to było. Więc otworzyłem oczy, żeby zobaczyć, czy ktoś

stanął przede mną. Nikogo tam nie było.
Chciałem się upewnić, że to nie tylko mój umysł, więc zamknąłem się
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znowu moje oczy. W tym czasie oczywiście płakałem i
drżenie. Znów poczułem szatę. Pomyślałem: To nie może być. ja
otworzyłem oczy Nic tam nie było.
146

Str. 147
Komunia w komunii

Znów zamknąłem oczy i oto było. Nadal mogłem poczuć
to. Więc zbliżyłem ręce do siebie. Potem ja
został zatrzymany. Nie mogłem ich zbliżyć. Czułem się
ciało fizyczne tam.
Wierzę, że dosłownie klęczałem u stóp Jezusa.
Po nabożeństwie nie mogłem przestać śpiewać. Że
całą noc czułem się, jakbym pływał. Wróciłem do siebie
pokój hotelowy i zapytał Pana: „Co się ze mną stało?”
Pan zaczął otwierać moje rozumienie na temat
przedmiot komunii.
Ilekroć mamy komunię, mamy ją
komunia z Panem. Kiedy świętujemy Pana
kolacja, On sam przychodzi.
Chcę podzielić się z wami tym, co pokazał mi Pan
poprzez to doświadczenie i kiedy studiowałem Słowo. W 1
Koryntian 10:16, Biblia mówi:
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, nie jest tym
komunia krwi Chrystusa? Chleb
które łamiemy, czy nie jest to komunia
ciało Chrystusa?
Ten werset mówi: „Komunia istnieje w
komunia. ”Często, kiedy przyjmujemy komunię, nie robimy tego
zdajcie sobie sprawę, że mamy mieć komunię z Panem
Samego siebie. To nie tylko praktyka ze względu na tradycję czy co
powiedzieli nam nasi ojcowie lub nasze matki. Tak, to jest
pamięć o tym, co dla nas uczynił dwa tysiące lat temu
na Kalwarii. Ale jednocześnie jest to komunia
On w teraźniejszości! Przychodzi dzisiaj, aby wziąć udział w społeczności z tobą
jako syn lub córka.
Mimo że byłem chrześcijaninem i kaznodzieją
wiele lat dopiero w nocy w klasztorze ja
zaczął widzieć coś nowego w komunii. Faktem jest,
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kiedy mamy komunię, Jezus chce przyjść i mieć
społeczność z nami, gdy uczestniczymy w „wieczerzy Pańskiej”.
Nazywamy to Wieczerzą Pańską, ponieważ nie jest to Jego Wieczerza
nasz.
Chciałbym wyczuć szatę Pana na wyciągnięcie ręki
za każdym razem, gdy biorę komunię. Ale tak się nie dzieje. ja

wierzcie, że Pan objawił mi się w ten szczególny sposób
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aby mnie nauczyć. Jednak od tego czasu wyczuwam wyjątkowość
obecność Pana w moim duchu za każdym razem, gdy biorę
komunia.

Być godnym
Byłem bardzo podekscytowany tym nowym zrozumieniem na temat
Wieczerza Pańska, że chciałem zrobić wszystko, co mogłem zachować
„komunia w komunii”. Ostrzeżenie Pawła w
Pisma stały się tak prawdziwe:
Dlatego ktokolwiek je ten chleb i pije
kielich Pański w sposób niegodny będzie
winny ciała i krwi Pana (1 Kor.
11:27).
Dlaczego mówił to do kościoła korynckiego? Co
sprawiłoby, że zamieniliby komunię z Panem w
próżna ceremonia? Apostoł Paweł podaje nam pięć powodów.
1. Między nimi były podziały. "Jako pierwszy
ze wszystkich, kiedy spotykacie się w kościele, ja
słuchajcie, że między wami są podziały; i ja
częściowo wierzcie w to ”(1 Kor. 11:18, KJV).
2. W kościele były nauki heretyckie.
„Albowiem między wami muszą być i herezje,
aby zatwierdzone mogły być wykonane
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zamanifestować się między wami ”(1 Kor. 11:19, KJV).
3. Widzimy egoizm w tym kościele. "Dla w
jedząc każdego, bierze drugiego przed swoim
kolacja: jeden jest głodny, a drugi jest
pijany ”(1 Kor. 11:21, KJV).
4. Gardzili domem Bożym. "Co?
Czy nie macie domów do jedzenia i picia? lub
gardzcie kościołem Bożym ... ”(1 Kor.
11:22, KJV).
5. Stali się bardzo dumni i patrzą w dół
na innych. „... i wstydź się tym, którzy nie mieli?”
(1 Kor. 11:22, KJV).
Kiedy Paweł ostrzegał przed celebrowaniem wieczerzy Pańskiej
w niegodny sposób mówił o grzechach w
Kościół koryncki. Niektóre z ich grzechów zostały nawet popełnione
przy stole Pana!
Paweł powiedział, że wielu Koryntian było „słabych i
chorych ”, a niektórzy nawet umarli z powodu ich braku
wnikliwość. To negatywna rzecz. Ale tym samym
żeton, jeśli godnie weźmiemy udział, wierzę, że będzie zdrowie
i siła, a nie słabość i choroba. Paul idzie
aby powiedzieć:

Gdybyśmy sami siebie ocenili, nie zrobilibyśmy tego
być sądzonym. Ale kiedy jesteśmy osądzani, jesteśmy
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karani przez Pana, abyśmy nie byli
potępiony ze światem (1 Kor. 11: 31-32).
Jeśli osądzilibyśmy siebie, Bóg nie musiałby
osądź nas. Ale jeśli osądzi, robi to tylko dla
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ze względu na wasze odkupienie. W Psalmie 32 widzimy oba rodzaje
osąd - jak Bóg osądza człowieka i jak człowiek może osądzać
samego siebie.
Posłuchaj, jak Dawid opisuje siebie, kiedy on
„milczał” - innymi słowy, gdy nie osądzał
sam i wyznaj swój grzech.
Kiedy milczałem, moje kości się zestarzały
Przez moje jęki przez cały dzień (w. 3).
Widzimy tutaj, że kiedy nie wyznał swojego grzechu, swojego
miało to wpływ na ciało fizyczne. Pamiętajcie, że Paweł powiedział: „Bo
z tego powodu [nieuczciwie uczestnicząc w komunii] wielu
są słabi i chorzy wśród was ”(1 Kor. 11:30).
Bóg często nas osądza, wycofując poczucie Jego
obecność od nas. Życie bez obecności Pana
jest jak sucha lato bez deszczu.
Bo dzień i noc twoja ręka była na mnie ciężka:
moja wilgoć zamienia się w suszę
lato (w. 4, KJV).
Jak więc możemy powrócić do łaski Pana? David
pokazuje, co robić.
Uznałem Ci mój grzech,
A mojej nieprawości nie ukryłem.
Powiedziałem: „Wyznaję moje przestępstwa wobec
Lord,"
I przebaczyłeś nieprawość mego grzechu (w. 5).
Mówiąc o Dawidach, Pan powiedział: „On jest człowiekiem po Mym
własne serce "(patrz 1 Sam. 13:14). Dlaczego? Ponieważ Dawid
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szukał Pana.
Gdy prorok Samuel powiedział Saulowi, że Bóg to zrobił
odrzucił go, Saul poprosił Samuela o przebaczenie (1 Sam.
15:25). Kiedy prorok Natan skonfrontował Dawida
kradnąc żonę innego mężczyzny, David nie mówi:
„Wybacz mi, Nathan” (patrz 2 Sam. 12). Raczej powiedział:
„Zmiłuj się nade mną, Boże” (Ps. 51: 1).
Duża różnica między Dawidem a Saulem była taka:
Saul szukał przebaczenia; David szukał tego, który
wybacza

Dawid szukał Boga i prosił Go, aby mu wybaczył. My
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także musimy wyznać nasze grzechy Panu. Kiedy my
uznajemy nasze występki wobec Niego, a następnie Biblię
mówi: „Przebaczyłeś nieprawość mego grzechu” (Ps. 32: 5).
O dziwo, Biblia wzywa tych, którzy wyznają swoje grzechy
pobożny.
Z tego powodu wszyscy, którzy są pobożni, powinni się modlić
Tobie
W czasach, w których można Cię znaleźć (w. 6).
Spójrz, jak zmieniła się relacja Dawida z Bogiem
po tym, jak wyznał swój grzech. On napisał:
Jesteś moją kryjówką;
Uchroń mnie od kłopotów;
Otoczysz mnie pieśniami
wyzwolenie (Ps. 32: 7).
Widzimy więc, jak Bóg reaguje, kiedy żałujemy.
Paweł stwierdza, że musimy osądzić siebie wcześniej
uczestnictwo w wieczerzy Pańskiej. Jak oceniamy
my sami? Wyznając nasze grzechy. A jaki jest wynik?
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Przywrócona jest komunia z Panem.

Co pamiętamy?
Kiedy Jezus odprawiał pierwszą komunię
Swoim uczniom powiedział im: „Czyńcie to na pamiątkę
Ja. ”O czym powinniśmy pamiętać, kiedy przychodzimy do
Stolik Pana?
Po pierwsze, drogi święty, wiem, że dziękujesz Bogu, że Jezus umarł
w twoim miejscu, aby uwolnić cię od konsekwencji twojego
grzechy. Ale On uczynił dla ciebie tak wiele innych rzeczy na krzyżu.
Biblia oświadcza, że Jezus doznał odrzucenia i
zapoznałem się z żalem dla ciebie i dla mnie.
Jest pogardzany i odrzucany przez ludzi,
Człowiek boleści i zaznajomiony ze smutkiem (Is.
53: 3).
Na krzyżu Jezus poniósł nasze grzechy i konsekwencje
nasze grzechy.
Z pewnością poniósł nasze cierpienia
I niósł nasze smutki (Iz 53: 4).
Słowo żal jest tutaj po hebrajsku choliy, co oznacza
„słaby, chory lub dotknięty chorobą”. Z pewnością nas poniósł
słabości, choroby i dolegliwości. Hebrajskie słowo
do cierpienia jest makob , co oznacza „ból i cierpienie.”
Pismo Święte jest jasne: Jezus nie tylko umarł, aby wziąć
odpuść nasze grzechy; Umarł, aby usunąć nasze choroby. The
Nowy Testament potwierdza ten fakt w Ew. Mateusza 8: 16-17.
Gdy nastał wieczór, przynieśli do Niego
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wielu opętanych przez demony. I rzucił
przez duchy słowem i uzdrowił wszystkich, którzy
byli chorzy, aby się wypełniło, co było
wypowiedziane przez proroka Izajasza, mówiąc:
„On sam wziął na siebie nasze słabości i poniósł nasze
choroby ”.
Mateusz miał na myśli Izajasza 53: 4, o którym mówi
Chrystus jest dotknięty, uderzony i dotknięty.
Tak więc Jezus umarł nie tylko po to, aby usunąć twoje grzechy, ale także
zabierzcie swoje choroby.
Wierzę, że psalmista mówił proroczo o
korzyści z krzyża, gdy napisał Psalm 103.
Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapomnij o wszystkim
Jego korzyści (w. 2).
Dlaczego nie powinniśmy zapomnieć o Jego dobrodziejstwach? Wierzę kiedy
zapominacie, co Bóg dla was uczynił, On jest zasmucony. The
psalmista powiedział o dzieciach Izraela:
I w kółko kusili Boga,
I bolało Świętego Izraela.
Nie pamiętali Jego mocy,
Dzień, w którym odkupił ich od
przeciwnik (Ps. 78: 41-42, NAS).
Dla Boga ważne jest, abyście pamiętali, co On ma
Zrobione dla Ciebie. Dlatego świętujemy wieczerzę Pańską aby pamiętać o wszystkich dobrych rzeczach, które On dla nas uczynił
krzyż. I oto są w Psalmie 103:
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• „Kto wybacza wszystkie wasze nieprawości” (w. 3). Wszystko
wasze grzechy są umyte; wszystkie twoje grzechy są
wybaczony. Wszystko, co musisz zrobić, to żałować i
przyjmijcie Go jako swojego Zbawiciela.
• „Kto leczy wszystkie twoje choroby” (w. 3). Jestem tak
cieszę się, że wiersz nie mówi: „Kto wybaczył” i
„który leczył”. Mówi: „Kto wybacza” czas teraźniejszy - i „kto leczy” - obecny
czas. On wciąż wybacza; Nadal leczy.
• „Kto ratuje twoje życie przed zniszczeniem” (w.
4).
• „Który koronuje cię życzliwością i
oferty przetargowe ”(w. 4).
• „Kto zaspokaja twoje usta dobrymi rzeczami”
(w. 5). Biblia mówi, że Bóg cię zadowala
dobre rzeczy. On nigdy nie daje złych rzeczy; On
zawsze daje dobre rzeczy. Jak mój przyjaciel Oral

Roberts mówi: „Bóg jest dobrym Bogiem”.
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• „Aby wasza młodość została odnowiona jak
orzeł ”(w. 5). Kiedy znamy Jego zalety,
On nas odnowi.
• „Pan dokonuje sprawiedliwości i sprawiedliwości
dla wszystkich uciśnionych "(w. 6). Z powodu
krzyż, jesteśmy bronieni przed
prześladowca.
Chcę podzielić się z wami jeszcze jedną zaletą krzyża
że Pan pokazał mi wiele lat temu. Pobłogosławił mnie
bardzo.
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Wejdź do sali tronowej
Paweł mówi nam w Liście do Filipian 2: 5-8 coś cudownego
o tym, co Jezus dla nas zrobił. Zrobił siedem „kroków” do
zejdź z tronu niebieskiego na krzyż.
1. „Kto, będąc pod postacią Boga, nie zrobił tego
uważają rabunek za równy Bogu ”(w.
6),
2. „ale nie uczynił sobie żadnej reputacji” (w. 7),
3. „przybierając formę niewolnika” (w. 7),
4. „i na podobieństwo ludzi” (w. 7).
5. „I pojawienie się jako człowiek”
(w. 8),
6. „Upokorzył się” (w. 8)
7. „I stał się posłuszny aż do śmierci,
nawet śmierć krzyża ”(w. 8).
I, jak czytamy w Liście do Filipian 2: 9-11, Bóg wziął siedem
„kroki”, aby przywrócić Mu tron.
1. „Dlatego też Bóg Go wysoko wywyższył”
(w. 9)
2. ”i nadał Mu imię powyżej
każde imię ”(w. 9),
3. „że w imię Jezusa każde kolano powinno
łuk ”(w. 10),
4. „tych w niebie” (w. 10),
5. „i tych na ziemi” (w. 10),
155

Str. 156
KREW

6. „i tych pod ziemią” (w. 10),
7. "i że każdy język powinien to wyznać
Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga
Ojciec ”(w. 11).
Pismo Święte oznajmia to teraz w Księdze Hebrajczyków
po tym, jak Pan Jezus oczyścił nasze grzechy, „usiadł przy
prawa ręka Majestatu na wysokości ”(Hebr. 1: 3)
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mówi o ukończonej pracy; prawa ręka mówi o mocy.
Jezus otrzymał wszelką władzę i wszelką moc. „Majesty dalej
wysoki "mówi o tym, że jest Królem królów i Panem
panowie.
Ponieważ jest On na tronie, Biblia mówi, że mamy
„śmiałość wejścia do Najświętszego przez krew Jezusa” (Hebr.
10:19). Jezus poszedł z tronu na krzyż, aby nas zbawić.
Poszedł z krzyża na tron, aby stać się naszym najwyższym
kapłanie i pozwól nam wejść w obecność Boga.
Pamiętajcie, ilekroć obchodzicie wieczerzę Pańską
że możemy dzięki krwi Jezusa Chrystusa
mieć społeczność z Bogiem. I jak pamiętamy, co On ma
zrobione dla nas, gdy Jego ciało zostało złamane, a Jego krew była
rzucić, wtedy obecność Boga zejdzie.
Z własnego doświadczenia widziałem to przez krew
Jezu, namaszczenie Boga zawsze przychodzi - nie tylko na mnie
prywatne, osobiste życie modlitewne, ale nawet w kościele
usługi i wielkie cudowne usługi.
Nigdy nie odprawiam nabożeństwa bez podziękowania Mu za
krew. I za każdym razem, gdy to robię, obecność Boga spada,
i dzieją się cuda. W starym przymierzu, Bóg
odpowiedział ogniem, gdy ofiarowano krew na ołtarzu.
Tak jest dzisiaj. Kiedy krew Jezusa jest czczona, kiedy
krzyż jest czczony, Duch Święty przychodzi i dotyka
ludzie żyją.
Modlę się, aby stała się obecność Ducha Świętego
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świetnie w życiu dzięki czytaniu tej książki. I ja
módlcie się, aby wasza miłość do Pana wzrastała aż do tego chwalebnego
dzień, kiedy zobaczysz Go twarzą w twarz.
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Jeśli podobało ci się The Blood, pokochasz je
inne nowe tytuły Creation House:
Klucz do wszystkiego
autor: Jack Hayford
Jack Hayford, światowej sławy pastor największego w Ameryce
Kościół Foursquare, daje świeży wgląd w to, jak hojny duch

jest kluczem do życia bardziej wyzwolonego i radosnego. Hayford będzie
poprowadzi cię przez Słowo i pomoże ci odkryć „klucz do
wszystko ”- uczy się dawać, jak daje Bóg.
Podejście końcowe
autor: Roberts Liardon
W swoim najnowszym wydaniu książki Roberts Liardon oferuje czytelnikom
odświeżający, pozytywny przewodnik po życiu w czasach ostatecznych. On
wzywa chrześcijan do spełnienia ich specjalnych ról i do życia
zwycięsko w tych ostatnich dniach.
W twoim domu jest cud!
autor: Tommy Barnett
Odpowiedź Boga na wasze modlitwy często zaczyna się od drobiazgów
już posiadasz. Najnowsza książka Tommy'ego Barnetta, Jest
Cud w twoim domu! , oferuje biblijną wiadomość o
nadzieję dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć cud w swoim życiu.
Jesteś urodzonym oryginałem - nie giń kopii
autor: John L. Mason
W tej ponadprzeciętnej kontynuacji jego bestsellera An
Wróg nazywany średnią , John Mason pisze pięćdziesiąt dwa potężne
samorodki prawdy. Zostaniesz zainspirowany do bycia oryginalną osobą
Bóg stworzył cię, używając unikalnych darów i talentów, które ma
dane tobie.
Dostępne w lokalnej chrześcijańskiej księgarni lub w:
Dom Tworzenia
600 Rinehart Road
Lake Mary 32746
1-800-451-4598
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