PREMAGALI ZARADI KRVI

Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili
svojega življenja vse do smrti. Razodetje 12: 11
Živimo v čudovitem in hkrati zelo težkem času. Čudovitem zato, ker se nam Gospod razodeva v novi,
popolnejši luči in težkem, ker satan še posebej silovito napada Božje otroke. Napadi z oblaki
temačnosti, prevar, obtožb se vrstijo na telesa in duše. Marsikdaj sovražnik poskuša najprej uničiti
telo, da bi se nekako dokopal in napadel razum.
Zavedati se moramo kako celovita je zmaga na Golgoti. Gospod želi, da bi se še bolj zavedali, da
nismo satanove žrtve, temveč zmagovalci nad njim!
…da nas ne bi ukanil satan. Njegove misli pa nam niso neznane. 2. Korinčanom 2: 11
Božji Sin pa se je razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela. 1. Janez 3: 8b
Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili
svojega življenja vse do smrti. Razodetje 12: 11
KAJ NAREDI IZKUŠENEGA VOJAKA? Ali ni to ravno bitka, spopad s sovražnikom, zmaga nad strahom in
borba do same zmage? Pavel pravi Timoteju sledeče: 3 Trpi z menoj (vztrajaj, prenesi, zdrži pod
pritiski, težavami) kot dober vojak Kristusa Jezusa. 4 Nihče, ki služi vojsko, se ne zapleta v vsakdanje
opravke, da bi le bil po volji tistemu, ki ga je vzel za vojaka. 5 Tekmovalec ne dobi venca, če ne
tekmuje po pravilih. 6 Kmet, ki se trudi, ima prvi pravico pobirati sadove. 2. Timotej 2: 3-6
GOSPOD USTVARJA LJUDI, KI POZNAJO SVOJEGA BOGA! Kako pa lahko spoznamo, da smo več kot
zmagovalci, če ne v bitkah?? Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil.
Rimljanom 8: 37
Mi nismo tisti, ki premagamo satana, ker ga je Jezus že premagal. Mi samo UVELJAVLJAMO že
pridobljeno zmago, Satanov poraz in SE NE UMIKAMO OD NAŠE POZICIJE ZMAGE, KI NAM JE DANA
PO VERI! Adam je padel v satanovo zanko in predal oblast, dano mu od Boga, hudiču, ki je tako postal
»bog tega sveta« (2. Kor. 4: 4). Jezus pa nas je na Golgoti odkupil s Svojo krvjo in tako povrnil vse, kar
je Adam izgubil. Satana se ne bojimo več! Vendar MORAMO ČVRSTO IN DOSLEDNO PRIZNAVATI IN
SPOZNAVATI, DA JE PORAŽEN!

MOČ KRVI
Da je življenje v krvi, je znanstveno potrjeno dejstvo. Celo psihologija se strinja s to trditvijo. Pa to ni
niti pomembno. Poglejmo si naravo človeške krvi kot šibko senco in sliko krvi Jezusa Kristusa, Božjega
Jagnjeta, po čigavi krvi imamo odpuščanje grehov in po njej postanemo Božje kraljevsko duhovništvo.
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Znameniti psiholog Travor Heaton iz Oxfordske Univerze je dejal, ko je govoril o človeškem telesu, da
ljudje lahko le raziskujemo zunanje obrobe te izredne organizacije. To velja tudi za kri.

Kaj je kri? Ko priteče iz rane, zgleda kot rdeča tekočina. Krí je tekoče tkivo, zgrajeno iz številnih vrst
specializiranih celic in tekoče medceličnine (krvne plazme). Človeško kri gradijo naslednje sestavine:


krvni serum (56 %) (krvna plazma skupaj z beljakovino fibrinogenom):



krvne celice (44 %)
o

rdeče krvničke ali eritrociti

o

bele krvničke ali levkociti

o

krvne ploščice ali trombociti

Rdeče krvničke služijo skladiščenju barvila hemoglobina, ki omogoča vezavo kisika in prenašanje letega v celice. Zaradi tega hemoglobina ima naša kri rdečo barvo.
Kakšna je FUNKCIJA KRVI? Kaj kri naredi za telo? Čisto vse! Vse, kar pride v telo, gre po poti krvi. V
Hebrejcem 9:7 so zapisane tri besede: »pa ne brez krvi«kar se nanaša na kri Kristusa. Nič ni brez krvi!
Gospod nam je vse bogato daroval, vendar je vhod v ta blagoslov le skozi KRI KRISTUSA in NIČESAR NI
BREZ KRVI!
Poglejmo si funkcije(naloge) človeške krvi in jo primerjajmo s funkcijo krvi Kristusa:
1) ODSTRANJUJE odpadne snovi iz presnove (npr. sečnina, kreatinin in mlečna kislina), ki jih
prenaša v jetra in ledvice, kjer se odstranijo; dihalna plina kisik in ogljikov dioksid, ki ju
prenašajo eritrociti od mesta sprejemanja (O2) nastajanja oz. sprejemanja (CO2) do mesta,
kjer se porabita (O2) oz. odstranita (CO2).
13 Kajti če škropljenje s krvjo kozlov in volov in juničjim pepelom omadeževane posvečuje, da se
jim očisti meso, 14 koliko bolj bo kri Kristusa, ki je po večnem Duhu sam sebe brezmadežnega
daroval Bogu, očistila našo vest mrtvih del, da bomo služili živemu Bogu. (Hebrejcem 9)
7 Če pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj v občestvu in kri njegovega Sina
Jezusa nas očiščuje vsakega greha. (1. Janez 1)
Funkcija očiščevanja, odstranjevanja je zelo pomembna za telo, ker je ugotovljeno, da se devet
desetin bolezni v človeškem telesu pojavi ravno zaradi nepravilnosti delovanja funkcije
odstranjevanja ali očiščevanja.
1 Te obljube torej imamo, predragi. Zato se očistimo vseh madežev mesa in duha in v strahu
Božjem dopolnjujmo svetost. (2. Korinčanom 7)

2) TRANSPORT je daleč najpomembnejša naloga krvi za zagotavljanja homeostaze človeškega
telesa. Kri prenaša različne snovi med organi. Te so: topni produkti prebave (npr. glukoza,
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aminokisline, vitamini in minerali), ki jih kri prenaša v jetra in nato po celem telesu do
različnih celic; za razliko od teh se maščobne kisline prenašajo od črevesa po limfi in šele nato
po krvnem obtoku. Kri prinaša potrebno »hrano« organizmu in ga obkroži v roku od 45-50
sekund.
Vse, kar potrebuje naš duhovni organizem za rast in razvoj se prenaša po krvi Jezusa Kristusa.
53 Jezus jim je tedaj rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina človekovega in
ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. 54 Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno
življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. 55 Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična
pijača. 56 Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. 57 Kakor je mene poslal
živi Oče in jaz živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki mene jé, živel po meni. (Janez 6)
20 Prav tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, … (Luka 20)
Vse, kar nam je Gospod obljubil, prihaja do nas po Njegovi krvi.
3) VODA V KRVI POMAGA PRI REGULACIJI TELESNE TEMPERATURE, saj prenaša toploto iz mest,
kjer se sprošča (npr. jetra in mišice) v mesta, kjer se oddaja (npr. koža in ledvice).
Gospod želi, da je naša duhovna temperatura v meji normale.
12 Ker se bo nepostavnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. (Matej 24)
16 Ker pa nisi ne vroč ne mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunem iz svojih
ust. (Razodetje 3)
Ko je bil Jezus izdan, je Peter Jezusu le od daleč sledil in se je moral ogreti. Mi pa smo danes po
Njegovi krvi postali Njegovi bližnji. 13 Zdaj pa ste v Kristusu Jezusu vi, ki ste bili nekoč oddaljeni,
postali po Kristusovi krvi bližnji. (Efežanom 2)
4) KRI PRESKRBI VSAKO CELICO S POTREBNIM KISIKOM. (Dihalna plina kisik in ogljikov dioksid, ki
ju prenašajo eritrociti od mesta sprejemanja (O2) nastajanja oz. sprejemanja (CO2) do mesta,
kjer se porabita (O2) oz. odstranita (CO2).)
Če pride do krvavitve, ki se je ne da ustaviti, pacient trpi veliko agonijo zaradi celic, ki so lačne kisika.
V duhovnem smislu - kaj potrebujemo, ko imamo lakoto po Bogu, pa se zdi, da Ga ne moremo najti?
Kri Jezusa Kristusa! Ta nam da dostop do Božje prisotnosti. 19 Bratje, ker imamo zaupnost, da po
Jezusovi krvi stopamo v svetišče, … (Heb. 10)
5) POŠILJA ZALOGE TELESU V ČASU KRIZE (hormoni (adrenalin, inzulin, testosteron, itd.), ki jih
kri prenaša od žleznih celic (kjer nastajajo) do ciljnih oz. tarčnih celic, kjer delujejo). Adrenalin
lahko včasih premaga nemogoče prepreke.
Po krvi Kristusovi lahko premagamo Satana! 14 Ker pa so otroci deležni krvi in mesa, je prav tako
tudi on privzel oboje, da bi s smrtjo onemogočil tistega, ki je imel smrtonosno oblast, to je hudiča,
(Heb. 2)
11 Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta
in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti. (Raz. 12)
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6) ČLOVEŠKA KRI OBRANI TELO PRED MIKROBI
Tako Kristusova kri premaga satanovo moč nad grehom, boleznijo in smrtjo, če verjamemo v njo in jo
apliciramo. Ne pozabimo, da smo: 6 ter napravil iz nas kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in
Očeta, (Raz. 1). Zmaga je naša vselej, če to počnemo v veri.

7) S POMOČJO KOAGULACIJE KRVI, RANA PRENEHA KRVAVETI, RANA SE ZACELI IN ZAČNE SE
OBNOVITVENI PROCES.
Jezusova kri ima moč, da zdravi. 16 In ker je mož, ki ga vidite in poznate, veroval v njegovo ime, mu
je to ime dalo moč; in vera, ki prihaja po njem, mu je vrnila popolno zdravje, kakor ste vsi videli na
lastne oči. (Dejanja 3)

8) KRI NEPRENEHOMA PRENAVLJA VSAKO CELICO S POSEBNO LIMFNO KOPELJO. BREZ TEGA
CELICE NE MOREJO IMETI SVOJ OBSTOJ.
Tako nam Jezusova kri omogoča obstoj in občestvo z Očetom in Sinom.
3 Kar smo torej videli in slišali, oznanjamo tudi vam, da bi bili tudi vi v občestvu z nami – in mi smo
v občestvu z Očetom in njegovim Sinom Jezusom Kristusom. (1. Janez 1)
19 Saj jim je to, kar je mogoče spoznati o Bogu, očitno: sam Bog jim je namreč to razodel. 20 Kajti
od stvarjenja sveta naprej je mogoče to, kar je v njem nevidno, z umom zreti po ustvarjenih bitjih:
njegovo večno mogočnost in božanskost. Zato so ti ljudje neopravičljivi. (Rim. 1) To, kar človeška kri
naredi za telo, je le slaba slika pomena krvi Kristusa in kakšno moč ima nad temi, kateri verujejo po
Pismu.
!!! Gospodova volja je, da VEDNO zmagujemo nad satanom! Hvala Bógu, ki nas v Kristusu kar naprej
(VEDNO daje, da zmagujemo v Kristusu) venča z zmagoslavjem … 2. Korinčanom 2: 14
TOREJ, NITI EN SAM PORAZ! KAKO?? KO UBOGAMO IN MU ZAUPAMO!
Naše orožje je vera v Kristusovo kri, skupaj z našim pričevanjem o tem, kar je storil Gospod.
Sovražnik lahko pride z boleznijo, strahom, preizkušnjo in s čemerkoli drugim, vendar ga lahko vedno
premagamo s krvjo Kristusa, svojim pričevanjem i s tem, da ne ljubimo svojih življenj vse do smrti!
VISOKO POVIŠUJMO VREDNOST KRVI KRISTUSOVE IN POSLEDIČNO BO TA KRI IMELA NEPRECENLJIVO
MOČ V NAŠIH ŽIVLJENJIH!.
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KRISTUSOVA KRI KOT PREVENTIVA
… in ne dajajte prostora hudiču. Efežanom 4: 27
To pomeni, da nima prostora v nas, če mu to sami ne dopustimo s tem, ko mu odpremo vrata.
Kako odpremo Satanu vrata?
1) Z grehom! Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je
zvest in pravičen. 1. Janez 1: 9 Hvala Gospodu za Njegovo kri, ki nas čisti.
2) Duhovna zaspanost in vinjenost! Trezni bodite in budni! Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor
rjoveč lev in išče, koga bi požrl. 1. Peter 5: 8
Če nismo pazljivi, pozorni, budni, damo Satanu možnost, da ima dostop do naših življenj. Ostanimo v
borbi budni in ne odnehajmo. Bodimo na bojišču 15 minut dlje kot naš sovražnik!
Nihče, ki služi vojsko, se ne zapleta v vsakdanje opravke, da bi le bil po volji tistemu, ki ga je vzel za
vojaka. 2. Timotej 2: 4

KROŽENJE KRVI
Ničesar od Božje ekonomije nima svojega začetka na zemlji, temveč v nebesih. Tudi Kristusova kri ima
svoj terminal v nebesih!
Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso odkupile minljive
reči, srebro ali zlato, 19 ampak dragocena kri Kristusa, brezhibnega in brezmadežnega
jagnjeta. 20 On je bil že pred stvarjenjem sveta spoznan, razodel pa se je poslednji čas za vas, …
1. Peter 1: 18-20

Krožna pot božanske krvi ima svoj začetek v nebesih PRED STVARJENJEM SVETA! Padec človeka v
greh ni bilo nobeno presenečenje za Boga. Bog je vedel, da bo človek zgrešil in zato je že v naprej
pripravil svoj načrt odkupitve preko dragocene krvi Jagnjeta.
Bog je ustvaril človeka kot bitje s KRVJO. Angeli in Lucifer niso bili ustvarjeni kot bitja s krvjo!
Ko je Bog ustvaril človeka, ga je poimenoval ADAM.
DAM = kri (hebrejski jezik)
ADAMAH = prst, zemlja, iz katere je bil ustvarjen
ADOM = rdeče (kri in prst sta rdeče barve)
Gospod je položil duha in dušo v človeško telo, katerega je ustvaril iz prsti. (In vse, kar je vašega, duh,
duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno. 1. Tesaloničanom 5: 23)
Kajti življenje mesa je v krvi in dal sem vam jo za oltar, da opravite spravo za svoje življenje, kajti
kri opravi spravo za življenje. 14 Življenje vsega mesa je namreč njegova kri v njegovi duši. Zato
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sem rekel Izraelovim sinovom: ›Ne uživajte krvi nobenega mesa, kajti kri je življenje vsega mesa;
kdor koli jo užije, bodi iztrebljen!‹ 3. Mojzesova 17: 11, 14
1 Postava vsebuje le senco prihodnjih dobrin in ne prave podobe stvari. Zato kljub istim žrtvam, ki jih
neprestano darujejo iz leta v leto, nikoli ne more pripeljati do popolnosti niti tistih, ki se
približujejo. 2 Mar jih sicer ne bi nehali opravljati, saj se darovalci, ko bi bili enkrat očiščeni, ne bi več
zavedali nobenega greha? 3 Toda po njih se vsako leto oživlja spomin na grehe.
4 Nemogoče je namreč, da bi grehe odvzemala kri volov in kozlov. 5 Zato pravi ob svojem prihodu
na svet:Žrtve in daritve nisi hotel, a telo si mi pripravil. 6 Žgalne daritve in daritve za greh ti niso
bile všeč. 7 Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam; v zvitku knjige je pisano o meni,da izpolnim, o Bog,
tvojo voljo.« Hebrejcem 10
19 ampak dragocena kri Kristusa, brezhibnega in brezmadežnega jagnjeta. 20 On je bil že pred
stvarjenjem sveta spoznan, razodel pa se je poslednji čas za vas, … 1. Peter 1: 18-20
- linija krvi se je začela v nebesih
- najprej je potovala na zemljo skozi razodetje prispodob (Gospod je želel razodeti padlemu človeku
moč in namen krvi Jagnjeta preden je človeka odkupil)
- prvo kri je prelil Bog sam, ko je naredil suknji iz živalske kože za človeka, da bi ju oblekel in zakril
njuno nagoto
- živalska kri na vsakem oltarju v stari zavezi je razodetje Jagnjeta, ki bil spoznan že pred stvarjenjem
sveta
- dragocena kri je bila manifestirana na zemlji, ko je prišel Gospod Jezus na svet. Naslednji dan je
zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta. Janez
1: 29
!!!! - KROG KRVI JE SPET POTOVAL, SE VRNIL NAZAJ V NEBO, KO JE JEZUS TRETJI DAN ZMAGOSLAVNO
VSTAL IN PREMAGAL SMRT, GREH IN SATANA!!! ODNESEL JE SVOJO DRAGOCENO KRI NAZAJ V SVETO
NAD PRESVETIM, KJER JE BILA SPREJETA KOT ODKUPNINA ZA PADLEGA ČLOVEKA! Jagnje, ki je bilo
obujeno, je zaključilo krog in tako dalo slavo Bogu Očetu. Močna, zveličavna kri se je ponovno vrnila v
nebeški terminal in tam kliče: milost, milost!... in sredniku nove zaveze Jezusu in krvi kropljenja, ki
govori bolje kakor Abelova. Hebrejcem 12: 24
BOG JE ZAČRTAL LINIJO KRVI: OD NEBES NA ZEMLJO IN SPET NAZAJ V NEBO. ALI LAHKO TUDI VERNIK
ZARIŠE LINIJO KRVI??
Primer iz življenja: Neki pastor, katerega je Gospod mogočno uporabljal, je bil preplavljen s
hudičevimi mislimi, da bodo vsi njegovi otroci ubiti. Tem mislim se je pastor močno zoperstavil. Satan
mu je odvrnil, da je dal steklino na lisice, ki se nahajajo okoli njegove hiše. Pastor je skupaj s tremi
verniki molil molitev vere in strinjanja in skupaj so v veri zarisali krog krvi obrambe okoli njegove hiše
in posestva. Zatem je pastor odpotoval na pot in čez nekaj časa je dobil pismo svojega brata, v
katerem mu je poročal kako so na meji z njegovim posestvom našli pet mrtvih lisic. Ko so jih
pregledali, so ugotovili, da so vse imele steklino. Lisice so umrle, ko so poskušale prečkati linijo, ki je
bila po veri začrtana s Kristusovo krvjo!
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Najdimo biblijske primere začrtane linije s krvjo:

1) NOČ, KO JE ANGEL SMRTI MORIL
Po devetih nadlogah, ki so prizadele faraona in Egipčane, je Gospod poslal še deseto, da bi lahko
izpeljal svoje ljudstvo iz suženjstva. Izpeljal si svoje ljudstvo Izraela iz egiptovske dežele z znamenji
in s čudeži, z močno roko in z iztegnjenim laktom, in v velikem strahu. Jeremija 32: 21
Mojzes je rekel: »Tako govori GOSPOD: ›Opolnoči pojdem po sredi Egipta. 5 In umrli bodo vsi
prvorojenci v egiptovski deželi od faraonovega, ki sedi na prestolu, do prvorojenca dekle pri
ročnem mlinu in vsi prvenci živine. 2. Mojzesova 11: 4-5
Naslednji dogodki so takole opisani:
1 GOSPOD je rekel Mojzesu in Aronu v egiptovski deželi … 3 Govorita vsej Izraelovi skupnosti in
recita: ›Deseti dan tega meseca naj si vsak priskrbi po eno jagnje za očetno hišo, po eno jagnje za
hišo 5 Jagnje pa naj vam bo neoporečno, eno leto star samec. Morete ga vzeti izmed ovc ali izmed
koz. 6 Hranite ga do štirinajstega dneva tega meseca! Potem naj ga vsa zbrana Izraelova skupnost
proti večeru zakolje. 7 Vzamejo naj nekaj krvi in z njo pomažejo podboja in naddurje hiš, v katerih
ga bodo jedli. 11 Takole ga jejte: imejte ledja prepasana, sandale na nogah in palico v roki; jejte ga
naglo!To je pasha za GOSPODA. 12 To noč pojdem skoz egiptovsko deželo in udarim vse
prvorojence v egiptovski deželi, od človeka do živine, in opravim sodbo nad vsemi egiptovskimi
bogovi. Jaz sem GOSPOD. 13 Tedaj bo za vas kri znamenje na hišah, v katerih bivate: ko zagledam
kri, pojdem mimo vas; pri vas ne bo morilne šibe, ko udarim egiptovsko deželo. 2. Mojzesova 12
NADLOGA = SODBA
ZNAMENJE KRVI = ODVRNE SODBO
Kako so nanašali kri? Mojzes je poklical vse Izraelove starešine in jim rekel: »Pojdite in si priskrbite
živali za svoje družine ter zakoljite pashalno jagnje! 22 Vzemite šop hizopa in ga pomočite v kri v
skledi in z njo pomažite naddurje in podboja! Nobeden izmed vas naj do jutra ne hodi ven skozi
vrata svoje hiše. 23 GOSPOD pojde mimo, da udari Egipt. Ko bo videl kri na naddurju in na
podbojih, pojde GOSPOD mimo vrat in ne bo pustil, da bi Pokončevalec vstopal v vaše hiše in
pobijal. 2. Mojzesova 12: 21-23

KRI, NANOŠENA PO VERI
Za časa Pashe so nanesli kri pashalnega jagnjeta na naddurje in podboja s šopom hizopa. Od
Kristusovega vstajenja naprej pa nanašamo kri po veri. KER V SVOJIH SRCIH VERJAMEMO V MOČ
JAGNJETOVE KRVI, JO NANAŠAMO S SVOJIMI USTI NA NADDURJE IN PODBOJE SVOJIH ŽIVLJENJ IN
ŽIVLJENJ NAŠIH DRUŽIN!
Gospod Jezus je prišel, da bi se nam razodel kot Jagnje, katerega kri se je prelila za odkupitev mnogih.
On se je razodel kot kruh BREZ KVASU (BREZ GREHA), ki je bil prelomljeno za nas in kri, ki je bila
prelita za nas.
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15 In rekel jim je: »Srčno sem želel (hrepenel sem, hrepenel sem, hrepenel sem) jest z vami to
pashalno večerjo, preden bom trpel…19 In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel:
»To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin.« 20 Prav tako je po večerji vzel tudi
kelih in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas. Luka 22
Zavedati se moramo, da ni Božjega otroka na tem svetu, ki bi živel neopažen pred Pokončevalcem!
Moramo se posluževati osebnega nanosa (aplikacije) Kristusove krvi, da bi obvarovali svoje duhovno
uničenje, za katerega si satan tako zelo prizadeva. Po veri je obhajal pasho in je kropil s krvjo, da se
njih ne bi dotaknil pokončevalec prvorojencev. Hebrejcem 11: 28

2) RAHABA
Božja Beseda pravi, da je vse, kar je Rahaba (prostitutka) storila, je storila PO VERI. Po veri je vlačuga
Rahába z mirom sprejela oglednike in ni bila pokončana hkrati z nepokornimi. Hebrejcem 11: 31
Biblija takole opisuje amorejske kralje ob tem času: Ko so slišali vsi kralji Amoréjcev, ki so onkraj
Jordana proti morju, in vsi kralji Kánaancev, ki so ob morju, kako je GOSPOD posušil jordanske
vode pred Izraelovimi sinovi, dokler jih niso prešli, jim je upadlo srce in niso imeli več poguma pred
Izraelovimi sinovi. Jozue 1: 5 V času, ko so vsi živeli v velikem strahu, je ena žena živeli po veri in si je
tako zaslužila omembe na dveh mestih v Bibliji:
1.) Salmónu je Rahába rodila Boaza, Boazu je Ruta rodila Obéda. Obédu se je rodil Jese. 6 Jeseju se
je rodil David, kralj. (Matej 1: 5)
2.) Je pa vera obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo. 2 Zaradi nje je
bilo namreč pričano v korist starih. 31 Po veri je vlačuga Rahába z mirom sprejela oglednike in ni
bila pokončana hkrati z nepokornimi. Hebrejcem 11: 1-2, 31
Rahaba je slišala enake novice, kot vsi ostali: o nadnaravnih čudežih, katere je Gospod storil med
Izraelci. Strah je napolnil srca ostalih ljudi, vera pa je napolnila srce Rahabe in se je odločila, da
verjame Jehovi, kot edinemu resničnemu Bogu.
To smo slišali, in upadlo je naše srce, in ni več duha v nikomer zaradi vas. Resnično, GOSPOD, vaš
Bog, je Bog zgoraj v nebesih in spodaj na zemlji. 12 Zdaj, prosim, mi prisezita pred GOSPODOM; ker
sem jaz vama izkazala dobroto, bosta tudi vidva izkazala dobroto hiši mojega očeta. Dajta mi
zanesljivo znamenje, 13 da boste pustili pri življenju mojega očeta, mojo mater, moje brate, moje
sestre in vse, kar je njihovega, in da boste obvarovali naša življenja pred smrtjo.« Jozue 2: 11
RAHABA JE PROSILA ZA SVOJE ŽIVLJENJE IN NE SAMO TO, UPALA SI JE PROSITI ZA ŽIVLJENJA VSE
SVOJE DRUŽINE IN TUDI ZA VSA NJIHOVA MATERIALNA POSESTVA!!!
KAJ PA JE BILO NJENO ZNAMENJE KRVI, DA JIH POKONČEVALCI NISO UBILI SKUPAJ Z VSEMI
OSTALIMI???
ŠKRLATNA VRV (slika krvi Jagnjeta, spoznanega pred ustanovitvijo sveta)
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… glej, ko pridemo v deželo, boš namreč to vrv iz škrlatnih vlaken pripela na okno, skozi katero si
naju spustila dol. V hiši tedaj ob sebi zberi svojega očeta, svojo mater, svoje brate in vso hišo
svojega očeta. 19 Kateri koli bo stopil ven skozi vrata: njegova kri na njegovo glavo in midva sva
oproščena. Vsak pa, ki ostane s teboj v hiši: njegova kri na najino glavo, če bo roka na njem. 20 Če
pa izdaš to našo stvar, sva prosta tvoje prisege, s katero si naju zaprisegla.« 21 Rekla je: »Po vajinih
besedah naj bo!« Potem ju je odpustila, da sta šla; in je privezala na okno škrlatno vrv. Jozue 2: 18
Rešitev Rahabine družine se ponovno omenja v Bibliji malo kasneje. Ponovitev vedno poudarja
pomen stvari. Možema, ki sta šla ogledovat deželo, pa je Józue rekel: »Stopita v hišo vlačuge in
pripeljita od tam ženo in vse, kar je njenega, kakor sta ji prisegla.« 23 Mlada oglednika sta šla in
pripeljala Rahábo, njenega očeta, njeno mater, njene brate in vse, kar je bilo njenega. Pripeljala sta
vso njeno družino (v hebrejščini pomeni družine) in nastanili so jih zunaj Izraelovega šotorišča.
Jozue 6: 22
Nauk: naznanimo Gospodu v molitvi, po veri naše drage (imenujmo jih po imenih), ki Ga še ne
poznajo. Gospod bo poskrbel, da jih privede k Sebi. Ravno tako, zarišimo kri Kristusa okoli naših
materialnih dobrin. Če je to lahko storila Rahaba v stari zavezi, koliko bolj lahko to stori verujoči v
Novi Zavezi. Dobil je torej toliko odličnejšo službo, kolikor je tudi srednik boljše zaveze, take, ki je
vzpostavljena na boljših obljubah. Hebrejcem 8: 6

3) VRLA (razumna, modra, preudarna) ŽENA
Za svojo družino se ne boji snega, kajti vsa njena družina ima dvojno obleko (ŠKRLATNO).
22 Pripravlja si odeje, njena obleka sta tančica in škrlat. 23 Njen mož je poznan pri mestnih
vratih,ko sedi med starešinami dežele. 24 Platno izdeluje in ga prodaja, pasove oddaja trgovcu (ti
osvobajajo druge, da so zmožni za služenje). 25 Moč in čast sta njeno oblačilo,smeji se prihodnjemu
dnevu. (KER JE NJENA DRUŽINA PRIPRAVLJENA) 26 Svoja usta odpira modro, dober pouk je na
njenem jeziku. 27 Pazi na poti svoje družine in ne jé lenuharskega kruha (OBREKOVANJA,
NEZADOVOLJSTVA, SAMOPOMOLOVANJA). Pregovori 31: 21

BOŽJA SODNA DVORANA NA NEBESIH
Od padca človeka v greh, se v sodni dvorani na nebu odvijajo sodni procesi.
BOG = Bogu, sodniku vseh (Heb. 12: 23)
JEZUS KRISTUS = zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega. 2 On je namreč spravna daritev za naše
grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za ves svet. 1. Janez 2: 1-2
SATAN = obtoževalec bratov. Raz. 12: 10
10 Tedaj sem zaslišal v nebesih močen glas, ki je rekel:»Zdaj je prišlo odrešenje, moč in kraljevanje
našega Boga ter oblast njegovega Mesija, zakaj vržen je bil obtoževalec naših bratov,ki jih je dan in
noč obtoževal pred našim Bogom. 11 Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede
svojega pričevanja, saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti. Raz. 12: 10-11
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Adam je torej s svojo prosto voljo padel v toke Satanu. Kri Jagnjeta pa nas je odkupila IZ satanovega
prijema in nas je vrnila nazaj v Očetov ljubeči načrt.
ODKUPITEV: pomeni obnovo lastništva na podlagi plačila. Primer očeta in sina, ki skupaj izdelata malo
igračko-čolniček. S tem se igrata, dokler ga morje ne odplavi. Oče umre in kasneje deček opazi svojo
igračko v izložbenem oknu neke trgovine. Za svojo igračko mora sedaj plačati, vendar nima dovolj
denarja. Deček se odloči in se oprime dela, da bi s trudom zaslužil dovolj denarja in kupil čolniček, ki
ga je sam izdelal. Končno zasluži dovolj in igračko kupi. Veselo zavpije: »Mali čolniček, mali čolniček!
Sedaj si dvakratno moj! Sam sem te izdelal in sedaj sem te tudi odkupil!« GOSPOD NAS JE NAREDIL IN
GOSPOD NAS JE ODKUPIL S SVOJO DRAGOCENO KRVJO!
ODKUPITEV NA TREH PODROČJIH:
1) od prekletstva postave
2) za blagoslov
3) za prejetje obljube Duha
Kristus pa nas je odkupil od prekletstva postave tako, da je za nas postal prekletstvo. Pisano je
namreč: Preklet je vsak, kdor visi na lesu. 14 To se je zgodilo zato, da bi Abrahamov blagoslov
prešel v Kristusu Jezusu k poganom in da bi mi po veri prejeli obljubo Duha. Galačanom 3: 13-14
Vsi napadi, katere Satan vrši na nas so na točno teh področjih!
1) želi na nas spraviti prekletstvo postave: revščina, bolezen, smrt
2) želi zadržati dostop do naše dediščine blagoslova
3) želi nam preprečiti, da bi živeli v polnosti moči Svetega Duha, ki je v nas
On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega Sina, 14 v
katerem imamo odkupitev (PREKO NJEGOVE DRAGOCENE KRVI), odpuščanje grehov. Kološanom 1:
13-14
Naša domovina pa je v nebesih, od koder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa.
Filipljanom 3: 20
Mi smo državljani nebes v tem trenutku!!! Vendar se moramo zavedati, da Satan ne bo odnehal z
napadi kar tako. Naročeno nam je, naj mu ne dajemo prostora v naših življenjih. (25 Zato opustite laž
in govorite resnico vsak s svojim bližnjim, saj smo med seboj deli enega telesa. 26 Jezite se, a nikar
ne grešite; sonce naj ne zaide nad vašo jezo 27 in ne

dajajte prostora hudiču. 28 Kdor krade,

naj ne krade več, ampak naj se trudi s svojimi rokami in dela to, kar je dobro, da bo lahko dal
tistemu, ki je v potrebi. 29 Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi
bila ob potrebi v izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo. 30 Ne žalostite Božjega
Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve. 31 Naj izginejo med
vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo
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vred. 32 Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi
vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Efežanom 4)
NJEGA IN NJEGOVE TOŽBE BO VEDNO PREMAGALA KRI JAGNJETA, PROTI KATERI NIMA NOBENE
OBRAMBE! Satan je legalno premagan na Golgoti in v Jezusu smo mi takrat postali zmagovalci.
Vendar še vedno poizkuša s svojimi prevarami, saj še ni zvezan.
Naj govorijo GOSPODOVI (NAJ TAKO GOVORIJO GOSPODOVI REŠENCI: »REŠENI SMO!«) rešenci, ki
jih je odkupil iz nasprotnikove roke ... Psalm 107: 2
Sklicevanje na Gospodovo kri se zgodi skozi besede našega pričevanja. PRIČEVANJE GLASI:
»ODKUPLJEN-A SEM OD PREKLETSTVA POSTAVE IN SATAN, TEGA (…) NE MOREŠ PUSTITI NA MENI. V
SKLADU Z 5. MOJZESOVO 28: 61 JE VSA BOLEZEN OPREDELJENA KOT PREKLETSTVO POSTAVE. (Tudi
vsakovrstne bolezni in nadloge, ki niso zapisane v knjigi te postave, bo GOSPOD poslal nadte, dokler
te ne pokončajo). NA PODLAGI GALAČANOM 3: 13 SEM ODKUPLJEN-A OD PREKLETSTVA POSTAVE IN
TAKO TUDI PRIČUJEM S VOJIMI USTNICAMI! ODKUPLJEN-A SEM PO DRAGOCENI KRVI JAGNJETA IN
TE, SATAN, S TO KRVJO IN S SVOJIM PRIČEVANJEM TUDI PREMAGAM.

KRI KOT PRIČA
Trije namreč pričujejo: 8 Duh in voda in kri. In to troje je zedinjeno. 1. Janez 5: 7-8
Kri pričuje o vsem, kar Jezus priboril za nas na Golgoti. Ko nas Zmaj poskuša premagati. Ga spomnimo
na Golgoto. Poveličujmo kri Jagnjeta in Jagnje, ki jo je prelilo za nas! Kri pričuje: opravičen si,
odkupljen si, imaš mir, si Božja lastnina, imaš večno odrešitev, čist si in imaš zmago!
ZMAGOVALCI NA PODLAGI SLEDEČEGA:
1) JAGNJETOVE KRVI
2) BESEDE NAŠEGA PRIČEVANJA. To je praktična aplikacija krvi na podlagi naše vere vanjo.
3) VSA PODROČJA NAŠEGA EGO - ŽIVLJENJA MORAJO BITI MRTVA, ČE ŽELIMO BITI ZMAGOVALCI NAD
SATANOM. Vernik, izpraznjen samega sebe je ta, ki lahko operira v svoji dediščini duhovne avtoritete.
Le takrat bo neomejena moč krvi Jagnjeta sproščena.
»Sklicujem se na kri Jagnjeta in z njo pokrivam in varujem svoj dom in vse, ki živijo v njem. Tudi vsa
moja lastnina je s krvjo Jagnjeta zavarovana proti tebi, satan in tvojim zlim duhovom. Z močjo krvi
Jagnjeta te, satan, vežem!«
NE OMEJUJMO MOČI KRVI KRISTUSA NA TO, KAR LAHKO RAZUMEMO. APLICIRAJMO JO V VERI NA
VSAK PRITISK, VSAK SATANSKI POIZKUS NEGATIVNEGA VPLIVA NA NAŠE ŽIVLJENJE.
!!! Verujoči starši niso nemočni nad demonskimi ukanami, ki jih hoče Satan uresničiti nad njihovimi
otroki. Gre za dva preventivna ukrepa, katerih se verujoči starši morajo redno posluževati:
1) Vzgajaj otroka primerno njegovi poti, tudi ko se postara, ne bo krenil z nje. (Preg. 22: 6)
2) Apliciranje krvi Kristusa z besedo pričevanja in določanje meje s krvjo, katere satan ne sme in ne
more prekoračiti.
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Če preventiva več ne pride v poštev in je meja bila prekoračena, pa držimo kri Kristusa satanu v obraz
dokler ne pobegne! Meditirajmo vrstice o krvi Kristusovi, da bo ta za nas postala realna in potem
neustrašno izjavimo. »V IMENU JEZUSA KRISTUSA SE OKLEPAM IN VISOKO DVIGUJEM KRI KRISTUSA
PROTI VAM, DEMONSKIM DUHOVOM, KI VRŠITE PRITISK ALI STE SE VSELILI V RAZUM IN TELO
MOJEGA OTROKA. JEZUS VAS JE PREMAGAL IN SEDAJ SE V IMENU JEZUSA KRISTUSA OKLEPAM
NJEGOVE KRVI PROTI VAM IN VI MORATE ZBEŽATI!«
Nadaljujte s takšnim pričevanjem in aplicirajte Kri po veri. Kako? Ne pozabimo, da se vera nahaja na
dveh mestih: v srcu in se izrazi skozi usta. Kar verjamemo v srcu, to naša usta tudi izpričajo. To
počnimo, dokler demoni ne odnehajo.
Na enak način aplicirajmo Kri v bitki s strahom, depresijo, nevero, dvomom, z necelovitim srcem.
Tudi, če se demon vrne in hoče znova okupirati izpraznjeno mesto, se mu uprimo s Kristusovo krvjo in
bo moral zbežati.
NAJVEČKRAT KRISTJAN PREHITRO ODNEHA V BITKI! MORAMO BITI VZTRAJNI IN SE BORITI, DOKLER
ZMAGA NI MANIFESTIRANA.
VIZIJA: skozi zunanja vrata je vstopil velikan in zaprl vrata za sabo. To je bila slika demonskega duha.
Ukazano mu je bilo, da naj takoj zapusti hišo, ta pa se je samo usedel se in se posmehljivo smejal.
Ukaz je bil ponovljen v imenu Jezusa Kristusa. Velikan pa se je še naprej smejal in ni kazal nobene
namere, da bi zapustil hiše. Izrečena je bila prošnja Gospodu: »Gospod, kaj mi je storiti?« Pokazan je
bil bič, ki je bil jasna slika KRVI MOJEGA ZMAGOVITEGA JEZUSA KRISTUSA! S tem je bil demonski duh
večkrat tepen. Na začetku ni kazal nobenih sprememb, ko pa je bil bičan vztrajno in brez milosti, se je
izraz v njegovih očeh spremenil. Kar nenadoma je namesto zasmeha v očeh bilo videti spoštovanje.
Ponovno mu je bilo pogumno in odločno ukazano naj na podlagi avtoritete Kristusove krvi v hipu
zapusti hišo in čeprav je poskušal še s taktikami prevare, je nazadnje le zbežal!
Nadaljujmo z bojem proti nevidnim silam, ker z aplikacijo krvi Jagnjeta in z besedo svojega pričevanja
bomo satana sigurno premagali! PO JEZUSU KRISTUSU SMO VEČ KOT ZMAGOVALCI!
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