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KREW 

Niektóre cuda dzieją się po modlitwie, lecz niektóre trwają dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata, nim się wypełnią (niektóre uleczenia i 
modlitwy o zbawienie). Podczas tego czasu, twoje spowiedzi będą bardzo istotne negatywnie, bądź pozytywnie. Jest to także czas, by przetestować 
czyjeś postanowienia i cierpliwość. Jednym z największych cudów i źródeł mocy jest, nie jakakolwiek krew, lecz cenna Krew Jezusa Chrystusa.  

 
Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Efezjan 2:13 
 
Chrześcijanin jest wolny, by przyjąć i wykorzystywać krew Jezusa Chrystusa do kilku rzeczy, takich jak zbawienie, ochrona, uzdrowienie, 

uwolnienie i wiele więcej. Krew jest tajemniczą substancją i zawiera ŻYCIE. Weź  krew z jakiegoś stworzenia i to stworzenie umrze, ponieważ 
zabrano mu życie. Życie jest we krwi. Wyobraź sobie transfuzję krwi przyjętą przez umierającą osobę i życie jest przywrócone. Biblia mówi nam, że 
ŻYCIE ciała jest w KRWI. (Kapłańska 17:11. Całe życie pochodzi od WSZECHMOCNEGO BOGA. Pamiętaj, że człowiek nie może stworzyć 
człowieka. Życie ludzkie przenoszone jest we krwi i to życie BOŻE także, aczkolwiek on jest duchowy. Zapamiętaj piosenkę, w której czytamy 
„Jezus, królewska krew teraz płynie w moich żyłach.” Człowiek i Bóstwo obie znajdują się we krwi i jest to częścią tajemnicy krwi. 

 
W szpitalnych bankach krwi, jest ona przetrzymywana, zamrażana, lecz dynamiczna siła – ŻYCIE jest nienaruszone. Krew niesie życie, nie 

kolor skóry, kulturę czy rasę. Przy śmierci, życie w krwi odsuwa się na bok, gdyż życie w krwi jest nienaruszone. To jest kolejna tajemnica krwi. 
Krew Jezusa przyszła od Boga, nie z Maryi czy Józefa. Nie było powiązania pomiędzy krwią Maryi, a krwią Jezusa Chrystusa. Dziecię Jezus zostało 
włożone poprzez Ducha Świętego i nie miało plamy grzechu Adama, które jest w każdym człowieku. Włożenie dziecięcia Jezusa do łona Maryi 
było nadnaturalnym aktem i ma nadprzyrodzoną krew (Hebrajczyków 10:5). Krew w żyłach Jezusa Chrystusa jest ŻYCIEM BOŻYM i dlatego On 
powiedział Ja jestem ŻYCIEM (Św. Jan 11:25). Dobrze jest pamiętać, że grzech zepsuł krew ludzką poprzez grzech Adama. To dlatego Jezus 
Chrystus przyszedł ponadnaturalnie poprzez krew Boga bez grzechu, by ocalić ludzkość. Wszystko, co było wymagane dla zbawienia człowieka i 
odnowy po grzechu Adama to święta krew Boża, jedynie zamieszkująca w ciele przygotowanym przez Boga, zwanym Jezus Chrystus. Przez Jego 
rany na kolumnie biczowania zapłacił on za nasze choroby i dolegliwości   (Izajasz 53:5). Na Kalwarii On przelał swoją krew za wybaczenie 
naszych grzechów. Ktokolwiek uwierzy w to w swoim sercu i wyzna to, będzie zbawiony.  

 
Każda negatywna rzecz, grzech, śmierć prowadzą tropami do krwi Adama skażonej grzechem. Lecz pomoc, życie, odrodzenie, wybaczenie, 

uwolnienie przychodzi przez przebłaganie i czystość krwi Jezusa Chrystusa. Wybór by pozostać w grzechu (Adam) lub sprawiedliwości (Jezus 
Chrystus) jest całkowicie w twoich rękach i może zabraknąć czasu, by pozostawać neutralnym. Ostatni Adam (Jezus Chrystus) ma życie z 
drogocenną krwią I Piotr 1:19. „Ludzie, którzy całe swoje życie byli w niewoli strachu śmierci,” który przyszedł przez Adama. Kosztem ludzkiego 
odkupienia jest święta i drogocenna krew Jezusa Chrystusa, okup za wielu. Przyjmij Jezusa Chrystusa teraz jako swojego zbawcę i Pana i pozbądź 
się potępienia Adama teraz i na zawsze. Hebrajczyków 9:22 stwierdza, „Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechu.” 

 
Wiara w Krew Jezusa Chrystusa dotyczy wiary, wyznania, pracy i dziłania. Kiedy mówimy o Krwi, pamiętamy, że wszyscy jesteśmy 

potępieni przez grzech Adama, wszystkich nas dotyczy śmierć, choroba i ból.  
  
Kiedy akceptujemy Jezusa Chrystusa i On przychodzi do naszego serca i życia poprzez wiarę, odkaża naszą całą egzystencję, ponieważ Krew 

Jezusa Chrystusa zawiera ŻYCIE WIECZNE. On daje moc niekończącego się życia  odnalezionego tylko w Jezusie Chrystusie – Amen. Demony 
nie zbliżają się do Krwi Jezusa Chrystusa. Bądź pewny rodzaju krwi, która płynie w twoich żyłach. Szatan ucieka od wszystkiego, pokrytego krwią 
Jezusa Chrystusa przez wiarę. Musisz mieć krew Chrystusa w swojej krwi i ciele dzięki wierze zanim będziesz mógł jej użyć. Pamiętaj Dzieje 3:3-9 
„co mam, daję tobie,” powiedział Piotr. Nie możesz dać tego, czego nie masz. Jeżeli próbujesz dać coś, czego nie masz, czynisz siebie kłamcą lub 
oszustem, bądź jednym i drugim. Objawienie 5:9 „On  odkupił nas Bogu przez krew swoją z wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu.” Krew 
jest dla wszystkich, którzy wierzą przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 

 
Jak prawdziwi wierzący, gdy Bóg spogląda na nas, widzi On pokutną krew Chrystusa, a nie nasze grzechy. Pamiętaj, krew jest jedyną, boską, 

akceptowaną rzeczą dla odpokutowania duszy, ponieważ życie jest we krwi. Jezus Chrystus przelał swoją krew, oddał swoje życie za ludzkość na 
krzyżu kalwaryjskim. Ponieważ Bóg tak umiłował świat, że syna Swgo jednorodzonego dał. W Starym Testamencie krew byków, kozłów, owiec i 
gołębi była używana do przebłagania za grzechy lub poczynienia pokuty, to było przymierzem. Lecz Chrystus przyszedł ze swoją świętą krwią w 
Nowym Testamencie, nie by okryć grzechy, lecz by  zmyć i wymazać nasze grzechy na zawsze, jeżeli je wyznamy. Tak, On jest wierny i 
sprawiedliwy, gdyż wybacza grzechy, które są Mu wyznane, nie księdzu. Poprzez wiarę, kiedy akceptujesz Jezusa Chrystusa, twoje grzechy, które są 
czarne lub szkarłatne w kolorze, stają się śnieżnobiałe, kiedy wchodzą w kontakt z krwią Jezusa Chrystusa, kiedy są wyznane. Ty stajesz się prawy i 
święty tylko dzięki  Jego krwi. 

(Obrazek) Odkupieni krwią 
 
Krew Chrystusa zawsze jest dostępna i nigdy się nie skończy. Użyj jej do wszystkiego, by mieć pewność uznania Chrystusa w swo ich sprawach. 

Kiedy mam negatywne lub grzeszne myśli, które nachodzą mnie, używam krwi Chrystusa przeciwko nim i to nigdy mnie nie zawiodło . Po prostu 
powtarzam Krew Jezusa Chrystusa cały czas w wierze i zaufaniu. Nie ma alternatywy dla krwi Jezusa Chrystusa i Jego Imienia  przeciwko 
Szatanowi i jego demonom. Nie zależnie od  ilości wychwalania, oddania, które możesz użyć przeciwko złym mocom, KREW Jezusa Chrystusa jest 
ostateczną siłą i obroną. Jeżeli obserwujesz, zobaczysz, że niewiele chrześcijańskich grup używa, bądź mówi o krwi Jezusa Chrystusa i o tym, co 
naprawdę czyni; i że jest poważną bronią przeciwko diabłu. To podejście jest złudzeniem i oszustwem diabła wobec kościołów.  

 
„Rodzaju 4:10 - Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi” 
 
Jest to tylko możliwe poprzez wiarę i wierze w słowo Boże, by wziąć krew Jezusa Chrystusa przez wiarę (akt duchowy), a następnie wymówić 

to w przejawienie i rzeczywistość przeciwko wszystkim rzeczom przeciwnym słowu. Gdy wzywamy do krwi Jezusa Chrystusa, przynosimy więcej 
siły i mocy, by znosić siły ciemności. Musisz używać krwi poprzez wiarę, a nie próżne, powtarzanie bez wiary. Jedynie chrześcijanin, który poprzez 
wiarę zaakceptował wszystkie dzieła Jezusa Chrystusa, ma przywilej używania krwi. Jest to niebezpieczne dla niewierzących i letnich chrześcijan, 
by próbowali i używali krwi. Pamiętaj i czytaj Dzieje 19:14-16. 

  
Kiedy krew została użyta w księdze Wyjścia 12:23, podczas Paschy, Bóg powiedział, by naznaczyć krwią słupy i nadproża i kiedy przyniosę 

śmierć nad Egipt „Kiedy zobaczę KREW, przejdę obok.” To samo tyczy się dnia dzisiejszego i jeszcze więcej. Kiedy ty, jako wierzący, używasz 
krwi Jezusa Chrystusa, jesteś osłoniony przed wszystkimi złymi mocami. Kiedy Bóg zezwala na moce zła, one mogą przejść jedynie obok ciebie, 
ponieważ ty jesteś pokryty krwią Jezusa Chrystusa, która jest zarówno barierą i pieczęcią przynależności do Pana. Niegodziwiec jest ogólnie 
zaniepokojony, kiedy w wierze, jako chrześcijanie mówimy, śpiewamy, wzywamy lub rozmawiamy o KRWI JEZUSA CHRYSTUSA. Obóz szatana 
jest udaremniony, kiedy krew Chrystusa jest powtarzana ponownie w wierze i adoracji. Moc jest we krwi. 

  
Kiedy ty w wierze mówisz o krwi Jezusa Chrystusa, przypominasz diabłu, że krzyż Chrystusa jest skończonym dziełem, grzech został 

odpokutowany, przebaczenie jest pewne, kara za grzech uiszczona, a drzwi do niekończącego się życia otwarte. Wszystko to jest w Chrystusie 
Jezusie, który dał swoje życie za swoich przyjaciół, najwyższy kapłan naszego zbawienia. Kiedy przemawia krew człowieka, jak w Rodzaju 4:10, 
kiedy Bóg powiedział do Kaina, „cóż uczyniłeś?” „Głos krwi twego brata woła do mnie z ziemi,” powiedział PAN. To jest głos umarłego Abla, lecz 
jego krew miała głos i wołała do Boga. Zatem wyobraź sobie KREW CHRYSTUSA. Głos w krwi, On powstał i nie jest umarły w ziemi. Również 
wyobraź sobie krew niezliczonych dzieci, które usunięto w aborcji lub zabito, co głos ich krwi mówi Bogu nawet TERAZ. Czy znasz któreś z tych 
dzieci lub słyszysz  ich głos – Bóg zna wszystkie rzeczy i słyszy te głosy, żałuj, wyrok jest bliski. Jezus Chrystus jest jedynym wyjściem. 

 
„Wyjścia 12:13 – I kiedy zobaczę krew, przejdę obok, plagi cię nie dosięgną, by cię zniszczyć” 
 
Kiedy wzywasz do krwi Jezusa Chrystusa, pamiętaj, że On jest w niebiosach czuwający nad wypełnieniem się Jego licznych obietnic słowa, 

kiedy wszystkie warunki są odpowiednie. Kiedy wzywasz do krwi, ty prawdziwie pokładasz całą pewność w Jego łasce, ochronie i bezpieczeństwie. 
Gdy wzywasz, mówisz i śpiewasz o krwi, używaj jej do wszystkich potrzeb, pamiętaj, że On jest w niebiosach, wstawiając się za nami. On 
powiedział, że nawet nim się pomodlimy, On wie, czego nam potrzeba. Zatem wyobraź sobie używając Jego KRWI w wierze, to jest moc. Grzech 
jest jedyną rzeczą, która może wpuścić diabła przez linię krwi (ochrona). Dlatego, tak ważne jest, by wyznać swoje grzechy natychmiast, w 
przeciwnym razie diabeł będzie zawsze w pobliżu, by wśliznąć się w naszą linię błędu i próbować spowodować trzęsienie ziemi lub lepiej 
powiedziawszy zatrzęsienie grzechu. Pamiętaj Apokalipsa 12:11, „ALE  ONI GO ZWYCIĘŻYLI PRZEZ KREW BARANKA I PRZEZ SŁOWA 
ŚWIADECTWA SWEGO, A NIE UMIŁOWALI DUSZY SWOJEJ AŻ DO ŚMIERCI.” Jego, to oznacza diabła, KREW tutaj jest KRWIĄ JEZUSA 
CHRYSTUSA, by pokonać Szatana i jego siły i to daje im świadectwo, nawet jeśli ich życie było związane ze śmiercią. 

  
Teraz wszyscy możemy zobaczyć ważność KRWI JEZUSA CHRYSTUSA, mów o niej, używaj jej, wzywaj jej, śpiewaj o niej, tocz dobrą walkę 

z nią i buduj swoje świadectwo wraz z nią, Amen. 
 

W Bożej miłości, Douglas E. Amobi 
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