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Moc krwi Jezusa zapewniła wam wszystko
muszą żyć życiem zwycięskim, w tym Odkupieniem,
społeczność, uzdrowienie, ochrona i władza nad diabłem.
Jako chrześcijanie wiemy o krwi, śpiewamy hymny o krwi i zapamiętujemy ją
podczas komunii. Ale ilu z nas naprawdę wie, jak głęboka jest jego moc i to wszystko
że nam to zapewniło? Jeszcze ważniejsze - ilu z nas go używa i stosuje
nasze życie każdego dnia?
Od Księgi Rodzaju do Objawienia słowa krwi pozostają na naszych oczach - przypomnienie
jego znaczenie i znaczenie dla Boga i dla nas. Ofiary Abla, Noego i Izaaka,
i baranek paschalny, a także nadanie Prawa, wszystko się stało, ale „nie bez
krew ”(Hebrajczyków 9: 7, NKJV). Krew symbolizuje oczyszczenie i oczyszczenie - osiedlenie
sprawy.
Bóg jest miłością. A największym wyrazem Jego miłości wobec nas jest krew Jezusa. Że
miłość obejmuje każdą potrzebę, jaką człowiek kiedykolwiek miał lub kiedykolwiek będzie, i za
każdym razem, gdy stosujemy
Krew, doświadczamy wylania tej miłości. Jest to miłość przez krew
stworzyli barierę między tobą a wszystkimi dziełami diabła.
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„Ze wszystkich chwalebnych rzeczy, które oznacza krew, jest to jedna z najbardziej
chwalebnych: Jego
krew jest znakiem, miarą, tak, przekazywaniem Jego miłości. ”—Andrew Murray
Podnieśmy krew Jezusa do tego samego miejsca w naszych sercach, które ma ona w sercu Boga
- i obudzimy w naszych duchach te potężne rzeczy, które za nas nabyła krew. The
moc krwi Jezusa zapewniła wszystko, czego potrzeba, aby żyć życiem zwycięstwa,
w tym odkupienie, społeczność, uzdrowienie, ochrona i władza nad diabłem.
1. Odkupienie przez krew Jezusa

„Mamy odkupienie przez Jego krew”. - Efezjan 1: 7 (NKJV)
Znasz historię. Szatan przyszedł do żony Adama, Ewy, w formie węża i
oszukał ją w nieposłuszeństwie Bogu. Adam poszedł w ich ślady i zrobił to, co nakazał mu Szatan
zamiast być posłusznym Bogu. Kiedy to uczynił, uczynił Szatana swoim panem. Kłaniając się
kolanem
Szatan, Adam przekazał władzę, którą dał mu Bóg. On uczynił Szatanem
nieślubny władca ziemi.
Od tego dnia wszystko się zmieniło. Z jednym wykroczeniem śmierć została przeniesiona na
wszystkich
mężczyźni ( Rzymian 5:12). Ziemia i wszystko w niej nagle zostało przeklęte, a człowiek tak
oddzieleni od Boga przez grzech. Brzmi nie do naprawienia, prawda?
Ale Bóg miał plan.
Jego plan Odkupienia był taki sam jak dla Abla, Mojżesza i Noego - tak będzie
przez przelanie krwi. Takie wielkie Odkupienie dla całej ludzkości na wieczność,
nie można tego osiągnąć przez krew kozła lub barana. Odkupienie tego
wielkość wymagała znacznie większej ofiary - krwi Jego Syna - Jezusa.
Największą rzeczą, jaką dokonała krew Jezusa, było to - zmyła wszystkie wasze grzechy

i sprawił, że jesteś czysty i czysty - biały jak śnieg. Od momentu otrzymania Jezusa jako
Panie twojego życia, Bóg nie pamięta żadnego grzechu z przeszłości w twoim życiu. Oto jak
potężny
krew jest!
Najlepsza część? Nie musisz zarabiać i płacić za to, co zostało dostarczone na krzyżu.
W rzeczywistości nie można go zarobić, nawet jeśli spróbujesz. Najlepsze, co możesz zrobić, to z
radością zaakceptować
ten darmowy prezent.
Oprócz tego, że odkupił od grzechu, krew ustawić nas również wolne od przekleństwa z
Prawo, aby BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Abrahama mogło przyjść na nas w Chrystusie ( Galacjan
3:13) .
Co to za klątwa?
Klątwą jest śmierć, grzech, choroba, choroba, bieda, brak, depresja - cokolwiek złego ciebie
mogę wymyślić. Zdrada Adama dała Szatanowi władzę nad życiem człowieka, ale z powodu
moc krwi Jezusa, w chwili, gdy uczyniłeś Jezusa Chrystusa Panem swojego życia,
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zostaliście odkupieni od klątwy, a Szatan został pozbawiony interesu.
2. Społeczność

z Bogiem poprzez krew Jezusa
„Mając odwagę wejść do Najświętszego przez krew Jezusa”. –
Hebrajczycy
10:19 (NKJV)
Kiedy myślisz o społeczności, prawdopodobnie myślisz o czasie spędzonym przy kawie na
studium biblijnym,
lub czas spędzony na cieszeniu się w towarzystwie przyjaciół. Społeczność to bliskość - przyjaźń.
To właśnie mamy u Boga, ale zostało kupione za cenę.
Zanim Adam upadł w rajskim ogrodzie, cieszył się przyjaźnią i społecznością
Bóg. Po upadku Adama grzech oddzielił nas od tej cennej społeczności i mógł być tylko
przywrócony przez krew Jezusa. Kiedy przyjmujesz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela,
oświadczacie, że chcecie otrzymać Jego społeczność i przyjaźń, a drzwi są
otwarte, abyś mógł się z tego cieszyć!
Dzięki sile krwi Jezusa możesz śmiało przyjść w obecności
Bóg. Krew Jezusa buduje potężny mur między grzechem a wierzącymi, którzy byli
uczynił sprawiedliwość Bożą przez Jezusa (2 Koryntian 5:21) .
Innym słowem na społeczność jest komunia . Jednym ze sposobów, w jaki rozpoznajemy krew
albowiem społeczność z Bogiem polega na przyjęciu Komunii. Jezus powiedział: „Zrób to w
środku
pamięć o mnie ”(1 Koryntian 11: 23-26 ). Dlatego Komunia jest znacznie głębsza
niż obrzęd religijny - jest to uznanie (i społeczności) tego, co Bóg uczynił
nas przez krew Jezusa. Jesteś przyjacielem Boga ( Jana 15:15) !
3. Uzdrowienie

przez krew Jezusa
„Jego ranami jesteśmy uzdrowieni”. –Izajasza 53: 5 (NKJV)
Czy podczas Komunii myślisz o uzdrowieniu? Większość chrześcijan bierze godło
krwi i powiedz: „Dzięki Bogu, jesteśmy uwolnieni od grzechu” i to prawda. Pochwała
Boże za to!
Ale według Izajasza 53: 4-5 ofiara Jezusa obejmowała wszystkie obszary istnienia człowieka. On
znosić udrękę duchową za nasze grzechy, udrękę umysłową za nasze zmartwienie, troskę, smutek
i strach,
a także fizyczny ból z powodu naszej choroby i choroby. Paski, które nosił i krew

On przelał za nasze uzdrowienie. Jego ranami jesteśmy uzdrowieni.
Bóg dał wszystko, co miał, aby odkupić ludzkość od przekleństwa. Kiedy tylko otrzymamy
część Jego ofiary, jest obrazą dla Niego (patrz proroctwo Kennetha Copelanda ). Kiedy
nakładamy krew Jezusa i otrzymujemy jej moc, musimy pamiętać, aby zastosować ją w niej
pełnia. Nie tylko odbieraj i stosuj w połowie. Przyjmij wszystko, co Jezus poświęcił
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opatrzony. Jeśli nie zrozumiesz i nie otrzymasz pełnej mocy krwi, będziesz
przegapić. Paweł napisał: „Z tego powodu wielu jest słabych i chorych między wami i wielu
spać ”(1 Koryntian 11:30, KJV).
Naucz się tutaj przyjmować komunię dla swojego uzdrowienia.
Jeśli potrzebujesz dzisiaj uzdrowienia, krew Jezusa jest wolna i bez skutków ubocznych. Ty nie
potrzebujesz recepty, nie potrzebujesz wizyty i nie musisz się z nią skontaktować
twoja firma ubezpieczeniowa. Jezus zapewnił to wszystko przez krew! Możesz zawłaszczyć
krew Jezusa za wasze uzdrowienie dzisiaj.
4. Ochrona

przez krew Jezusa
„Kiedy zobaczę krew, przejdę nad tobą”. –Exodus 12:13 (KJV)
W Exodusie, po dziewięciu niszczycielskich plagach, faraon wciąż odmawiał wypuszczenia ludu
Bożego. Więc,
Bóg zesłał ostatnią plagę - osąd - aby „uderzyć wszystkich pierworodnych w kraju
Egipt ”(Exodus 12:12). Jako synowie Adama Szatan wiedział, że dzieci Izraela się złamały
przymierze z Bogiem, a także należny osąd. Bóg mógł ich chronić, ale „nie
bez krwi. ” Mieli związek przymierza z Bogiem przez Abrahama, ale oni
musieli stać w tym przymierzu. Musieli wybrać przymierze zamiast klątwy.
Tak więc Bóg polecił im, aby wzięli krew baranka i pomalowali go na swoich słupkach. one
tak zrobili, a anioł śmierci minął ich. Czy to naprawdę krew tego baranka?
powstrzymałeś ich przed zabiciem? Nie! To była krew Baranka (Jezusa), który został zabity
od założenia świata (Objawienie 13: 8, KJV).
Kiedy córka Kellie Copeland, Lyndsey, była tylko młodą nastolatką, nastąpiła fala
rdzeniowego zapalenia opon mózgowych w okolicy, która zabijała młodych ludzi. Kiedy Lyndsey
była
hospitalizowani z powodu choroby, Copelands musieli podjąć decyzję.
Jak by zareagowali?
Nie chcąc się bać, rodzina opowiedziała się za uzdrowieniem Lyndsey - stosując krew
Jezus i wspólna komunia. Rzeczywiście, Lyndsey została uzdrowiona przez krew
Jezusa!
Kellie powiedziała później o sytuacji: „Błagaliśmy o krew Jezusa nad nami
rodzina solidnie od kilku lat. Kiedy byłem w sali szpitalnej, czułem strach
chodź po mnie. Ale wyszedłem na korytarz i zacząłem wypowiadać nasze przymierze
ponieważ to było dla mnie tak realne. ”
Krew Baranka jest niewyczerpana i nieskończona. Jest to nieograniczona podaż. Kiedy
przykładamy krew Jezusa do bram naszego życia w wierze - uzyskujemy dostęp do mocy
pokonać każdą część klątwy, która próbuje zamieszkać. Kiedy wymawiasz Imię
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Jezusa w obliczu choroby, choroby lub niebezpieczeństwa, krew Baranka stoi za nim, i
jesteś chroniony!
Zobacz, jak Gloria Copeland i Billye Brim rozmawiają o tym, jak chronić swoje dzieci:
Obejrzyj wideo na: https://youtu.be/3qooKmG3Ot8

Chcesz otrzymać powiadomienie przy następnym przesyłaniu filmów takich jak powyższy? To
proste, po prostu
subskrybuj nasz kanał YouTube
Zastosuj moc krwi Jezusa
twoja rodzina i gospodarstwo domowe i obserwuj
każde niebezpieczeństwo przechodzi nad tobą!
5. Władza

nad diabłem poprzez krew Jezusa
„I pokonali go krwią Baranka i słowem
ich zeznania ”. –Objawienie 12:11 (KJV)
Jest ktoś, kto wie, może nawet lepiej niż ty, moc i autorytet
dane wam przez krew Jezusa. Zrobi wszystko, aby upewnić się, że nigdy się nie dowiesz.
Będzie próbował cię rozproszyć, wysyłać ludzi lub pomysły, aby cię zdezorientować i sadzić
nasiona
wątpliwości, aby powstrzymać cię od działania w tym, co należy do ciebie.
Prawdopodobnie z tego opisu można zgadnąć, kto to jest - diabeł. Jeśli jest ktoś, kto
ma cokolwiek do stracenia przez odkrycie prawdy - to on. Cóż, jego dzień się skończył. Ty jesteś
zaraz położy go pod nogi, tam gdzie on należy!
Co się stanie, gdy wierzący dowiedzą się o mocy krwi Jezusa?
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Chip Brim, syn Billye Brim, opowiedział kiedyś historię o spotkaniu, w którym głosił
przybyła młoda dama, która była doktorem-czarownicą i opętana przez demona. Grupa
pastorów spędził pięć godzin, próbując ją dostarczyć. Oni się modlili i modlili się, ale
dalej fizycznie ich atakowała, a demon w niej mówił kłamstwa i
dręczenie ludzi w pokoju.
Chociaż Chip pozostał w tle, kobieta go zauważyła i nagle
naładował go z pełną prędkością. W tym momencie podniósł się w jego duchu, krzycząc:
„Błagam
krew!" Natychmiast upadła, złapała się za uszy i krzyknęła: „Nie krew! Nie
Krew!" Zdając sobie sprawę z jego mocy, wszyscy ministrowie zgromadzili się wokół i zaczęli
śpiewać i
błaganie i deklarowanie krwi. W ciągu 15 minut została uwolniona - dostarczona. Gdyby
demony tak bardzo nienawidzą krwi, co świadczy o jej prawdziwej mocy.
Oczywiście klątwa wciąż istnieje. Możesz to zobaczyć wokół siebie, ale teraz masz
wybór - użyć krwi, czy nie. Masz władzę nad wszystkim, co jest w Imieniu
Jezu i przez krew Jezusa możesz się temu przeciwstawić. Krew jest wystarczająco potężna
aby usunąć wszystkie dowody przekleństwa w swoim życiu.
Jak mówi Gloria Copeland: „Krew, którą Jezus przelał za ciebie i mnie, jest ogromna, wielka
moc. I musimy to powiedzieć i zadeklarować to przez całe nasze życie. ”
Oznacza to, że gdy oskarżyciel mówi, że jesteśmy winni, nasza prośba do Boga, Sprawiedliwych
Sędzio, jest krwią Jezusa. Krew jest naszą obroną. Oświadcza, że nie jesteśmy winni;
zamiast tego jesteśmy wolni od wszelkiej kary za grzech. Krew wyrzuca Szatana z naszych spraw
życie i życie naszych rodzin. Ale musicie to zrobić wiarą!
Wiara we krew daje wspaniałe rezultaty. ” —Andrew Murray
Każdego dnia masz prawo korzystać z tego autorytetu, powołując się na krew
Jezus zrobił dla ciebie. Nie odmawiaj wrogowi choćby jednego cala terytorium. szatan
jest pokonanym wrogiem, a dzięki drogocennej krwi Jezusa zwyciężyliśmy!
Naucz się tutaj błagać o krew Jezusa .
Kiedy otrzymacie objawienie, że krew Jezusa zapewniła odkupienie,
społeczność, uzdrowienie, ochrona i władza nad diabłem, zaczniecie działać

pełnia mocy! Moc krwi Jezusa jest wystarczająca do pokonania
wszystko idzie przeciwko tobie. W ten sposób żyjecie życiem zwycięstwa w Chrystusie i to jest
życie, które Jezus umarł, aby wam dać. Bądź błogosławiony i pamiętaj… „Jezus jest Panem!”

Powiązane artykuły:
Jak błagać o krew Jezusa
Jak przyjąć komunię dla uzdrowienia
6/6

