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JAGNJETOVA KRI, BESEDA
PRIČEVANJA IN PRAVA
POSTAVITEV DO LASTNEGA
ŽIVLJENJA

Razorožil (BOG OČE) je vladarstva in oblasti ter jih javno izpostavil,
ko je v njem (V KRISTUSU) slavil zmago nad njimi (SATANOM IN
NJEGOVO VOJSKO). Kološanom 2:15

Toda oni (BOŽJI OTROCI) so ga (SATANA) premagali zaradi
krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili
svojega življenja vse do smrti. Razodetje 12:11

Larisa Čanji, junij 2018
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KRI - POVEZAVA MED DUHOVNIM IN MATERIALNIM SVETOM

Ko je Gospod Bog ustvaril človeka, je uporabil zemeljski prah za oblikovanje njegovega telesa, s
Svojim dihom pa je vanj dahnil življenje, katerega kompleksnost nosi v sebi kri. »GOSPOD Bog je iz
zemeljskega prahu (Hebr. ´adamáh) izoblikoval človeka (Hebr. ´adám), v njegove nosnice je dahnil
življenjski dih in tako je človek postal živa duša.« (1. Mojzesova 2: 7).

KRI NI ŽIVLJENJE, TEMVEČ JE NOSITELJICA ŽIVLJENJA.
Življenje samo je duhovno, vendar ima fizično nositeljico – kri. Kri ima torej kapaciteto nositi Božji
dar življenja in kot takšna pomeni stik med božanskim in človeškim; med duhovnim in materialnim
svetom.

KRI PO ADAMOVEM PADCU V GREH - KRALJEVANJE GREHA IN SMRTI
»Glej, v krivdi sem bil rojen, v grehu me je spočela moja mati.« (Psalm 51:7).
Človek je sam po sebi zapisan prekletstvu in grehu. Bolezni in smrt se prenašajo po krvi. Že obisk pri
zdravniku nam razjasni celotno zadevo. Tam nas vedno vprašajo, kaj se prenaša po krvi našega rodu.
Ljudje se sami po sebi borijo zoper prekletstva, vendar smrt na koncu vedno zmaga.

POMEN KRVNEGA ŽRTVE
Žrtev pomeni daritev nečesa dragocenega za poseben namen. Opraviti spravo, pomeni zadovoljiti
nekoga ali nekaj zaradi storjenega prestopka. V ta namen je dana KRI: »Kajti življenje mesa / živih
bitij je v krvi in dal sem vam jo za oltar, da opravite spravo za svoje življenje, kajti kri opravi
spravo za življenje.” (3. Mojzesova 17: 11).
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DUHOVNI ZAKON SUBSTITUCIJE:

»Abraham je povzdignil oči in pogledal, in glej, za njim je bil oven, ki se je
z rogovi zapletel v grmovje. Abraham je torej šel in vzel ovna in ga daroval v žgalno daritev
namesto svojega sina.« (Geneza 22:13).

»Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega
Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.« (Janez 3:16).
Božja Beseda nas uči, da je Bog pripravil telo za Svojega sina in prav zato je bila Jezusova kri čista,
prosta Adamovega madeža greha. »Zato pravi ob svojem prihodu na svet: Žrtve in daritve nisi
hotel, a telo si mi pripravil.” (Hebrejcem 10:5). To vnaprej pripravljeno telo je bilo vsajeno v Marijino
maternico in se je razvijalo. Življenje, ki se je pretakalo v Jezusovih žilah, je prišlo direktno od Boga.
Zato je Jezus rekel sledeče: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po
meni.« (Janez 14:6). Marijina kri je prenašala Adamovo pokvarjeno kri, zato je sam Bog dal Svoje
življenje v Jezusov krvni obtok. Prav iz tega razloga je Marija poimenovala sina Jezusa za svojega
Odrešenika. »In moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku.” (Luka 1:47). Marija je bila torej
izbrana posoda za nositeljico telesa Jezusa Kristusa, vendar je vsa Jezusova kri prišla od Boga.
Jezus je v Svetem Pismu označen za zadnjega (poslednjega) Adama. »Tako je tudi pisano: Prvi človek
Adam je postal živa duša, poslednji Adam pa oživljajoči duh.« (1. Korinčanom 15:45). Jezus je prišel
v podobi grešnega Adama, vendar s čisto, brezgrešno božansko krvjo. Bog Ga je poslal na ta svet, da
bi s prelitjem Svoje čiste krvi lahko odrešil padli Adamov rod kontaminirane grešne krvi.
»Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso odkupile
minljive reči, srebro ali zlato, ampak dragocena kri Kristusa, brezhibnega in brezmadežnega
jagnjeta.« (1. Peter 1: 18-19).
»Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt in je tako smrt prišla na
vse ljudi, ker so vsi grešili ...; greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava. In
čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi
nad tistimi, ki se niso pregrešili podobno kakor Adam. On pa je podoba njega, ki je imel priti.
Vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. Če so namreč zaradi prestopka
enega umrli mnogi, sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar, po milosti
enega človeka, Jezusa Kristusa. Z darom pa ni kakor z grehom enega človeka: sodba, ki je
izhajala iz enega, je privedla do obsodbe, medtem ko je milostni dar, ki je prišel po mnogih
prestopkih, privedel do opravičenja. Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po
enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življe nju po enem, Jezusu Kristusu. Kakor se je torej po prestopku enega človeka zgrnila obsodba na
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vse ljudi, tako tudi zaradi pravičnega dejanja enega prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje
življenje. Kakor so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka mnogi postali grešniki, tako
bodo tudi zaradi poslušnosti enega mnogi postali pravični.« (Rimljanom 5:12-19).

JEZUSOVA KRI – edino čistilo
»Opravičil (očistil) bom njihovo kri, ki je prej nisem opravičil (očistil). In GOSPOD bo prebival na
Sionu.« (Joel 4:21).
»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 9:14).
»Če pa hodimo / živimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj v občestvu /v skupnosti.
in kri njegovega Sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha.« (1. Janez 1:7).

STAROKULTURNA ŽRTVOVANJA LJUDI ZA »POMIRITEV BOGOV«
Človeška žrtvovanja so bila ritualni obredi za pridobitev naklonjenosti bogov, kakor tudi izkazovanje
spoštovanja voditeljem takratnih dežel. Obredi so lahko potekali v mirni obliki – od zaužitje strupa,
pa vse zažigov ali pokopov ljudi v še živečem stanju. Predvsem pa so se zdeli ti obredi kot nekaj
popolnoma običajnega.

1.KARTAGINA je bilo antično feničansko mesto in kolonija v severni Afriki. Nahajala se je na
vzhodni strani jezera Tunis v današnji Tuniziji. Okoli leta 814 pr. n. št. so jo ustanovili Feničani iz Tira.

.

Praksa: DAROVANJE DOJENČKOV ZA PRIDOBITEV BOGASTVA IN KONTROLO POPULACIJE
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2. STARODAVNI IZRAELCI v času egiptovskega suženjstva, Salomona, kralja Ahaza.
Praksa: DAROVANJE OTROŠKIH ŽGALNIH DARITEV KANAANSKEMU BOGU MOLOHU.

3. ETRUŠČANI so bili predrimsko ljudstvo v osrednji
Italiji. Živeli so na ozemlju med Tibero in Arnom na eni
strani in Tirenskim morjem in Apenini na drugi. Določen čas
so bili tudi glavni tekmeci Rima za oblast na tem območju.

Praksa: DAROVANJE ODRASLIH, DOJENČKOV IN OTROK TUJCEV, BOLNIH ALI LJUDI NIZKEGA
SOCIALNEGA STATUSA.

4. STARI KITAJCI

Praksa: DAROVANJE ČLOVEŠKIH ŽRTEV JE ZABELEŽENO V PISNI OBLIKI. POZNALI SO TRI TIPE
ŽRTVOVANJA: RAZČETVERJENJE MLADENIČEV, BRUTALNA USMRTITEV OTROK, DOJENČKOV IN
ŽRTVOVANJE MLADIH DEKLIC. RAZLOG ZA ŽRTVOVANJE: DOSEGANJE POLITIČNE KONTROLE IN RELIGIOZNE KOMUNIKACIJE.

5. KELTI, skupno ime za ljudstva in plemenske skupnosti mlajše železne
dobe v srednji Evropi, ki so govorile keltske jezike in imele podobno kulturo (z
začetka 6. stoletja pr. n. št.).

Praksa: MOŽA, KI JE BIL DOLOČEN ZA ŽRTVOVANJE, SO ZABODLI V HRBET IN
PREROKOVALI NAD NJIM; V OGROMNO OBLIKOVANO POSTAVO IZ SLAME
ALI LESA SO METALI ŽIVINO ALI LJUDI IN OPRAVLJALI ŽGALNE DARITVE.
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6. STARI HAVAJCI

Praksa: ČLOVEŠKO ŽRTVOVANJE V TEMPLJIH ZA PRIDOBITEV NAKLONJENOSTI BOGA VOJNE
IN OBRAMBE. ŽRTEV JE VISELA NA LESU Z GLAVO NAVZDOL. ČLOVEKA SO MOČNO TEPLI, ODSTRANILI NJEGOVE NOTRANJE ORGANE, KATERE SO KASNEJEN SKUHALI ALI POUŽILI KAR
SUROVE.

7. MEZOPOTAMCI so bili ljudstvo v deželi med rekama Evfrat in Tigris. Na ozemlju Mezopotamije
so sedaj Irak, Kuvajt, severozahodni del Sirije, majhen del vzhodne Turčije in še manjši del jugozahodnega Irana. V Zahodnem svetu se zaradi bogate zgodovine nanjo gleda kot na zibelko civilizacije.

Praksa: DAROVANJE ČLOVEŠKIH ŽRTEV JE POTEKALO OB POKOPIH KRALJEVIH IN ELITNIH
DRUŽIN, DA BI DELALI »DRUŽBO« POKOJNIM V POSMRTNEM ŽIVLJENJU.

8. AZTEKI so bili ena izmed najrazvitejših civilizacij predkolumbovske Amerike. Ime izhaja iz
njihove mitične domovine Aztlan, ker naj bi pomenilo kraj, kjer raste trst.

Praksa: ČLOVEŠKO ŽRTVOVANJE, DA BI PREPREČILI SMRT SONCA. TRDNO SO VERJELI, DA IMA
KRI SVETO MOČ ŽIVLJENJA, KI JO POTREBUJE BOG SONCA ZA HRANO IN POMIRITEV. ŽRTVAM
SO BRUTLNO PREREZALI TELO OD GRLA DO TREBUHA. SRCE SO ZAŽIGALI KOT DARITEV, OSTALE DELE TELESA PA RAZČETVERILI.
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9. STARI EGIPČANI

Praksa: ČLOVEŠKA ŽRTVOVANJA ZA NAMEN SLUŽENJA FARAONOM V POSMRTNEM ŽIVLJENJU.

10. INKI so bili ljudstvo v Južni Ameriki, ki so ustanovili močno državo v Andih, na ozemlju
današnjih držav Peru, Čile, Bolivija, Argentina in Ekvador imenova

Praksa: ŽRTVOVANJE MAJHNIH OTROK, DA BI PREPREČILI POJAV NARAVNIH KATASTROF:
VULKANSKIH ERUPCIJ, POTRESOV, POPLAV.

DANAŠNJA DOGAJANJA:

PALMIRIN OBOK ZMAGOSLAVJA, 2.000 – let stari ostanki Baalovega templja, posvečeni
rimskemu cesarju Septimiju Severu (žrtvovanje otrok, tempeljske prostitutke: pitje menstrualni krvi,
abortusi) v Siriji, ki ga je oktobra 2015 uničil ISIS. 3D rekonstrukcija oboka je realizirana preko
Inštituta digitalne arheologije, ki sodeluje z Oxfordom, Harvardom in Muzejem prihodnosti v Dubaju.
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1. London (19.4.2016-Trafalgar Square)

3D obok je stal v Londonu 3 dni in tri noči, ponoči obžarjen z rdečimi žarometi. Dogajalo se je 13 dni
pred festivalom ognja Beltine (Baalov ogenj) in 22.4. je London obiskal Obama. Naključje??

2. New York - City Hall Park. (20.-23.9.2016)

3. Dubai (21.10.2017- čas sestanka svetovnih velesil)
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4. Firence (2.4.2017 – čas sestanka G7)

5. Arona, Italija (29.4.2017-30.7.2017)
3D replika Palmirinega slavoloka je sedaj namenjena v Pariz. Zanimivo je, da tamkajšnji predsednik
Macron primerja svojo izvajanje oblasti vladavini rimskega boga Jupitra. In čeprav ljudski glas označuje vsa ta dejanja za optimistična, kooperativna in človekoljubna, le-ta niso naključna. Gre namreč
za predverje Balovega templja, ki si ustvarja pot širom sveta – simbol Satanovega imperija. Ljudje
imenujejo dobro hudo in hudo dobro. »Gorje njim, ki hudemu pravijo dobro, pa húdo, ki temo
delajo za luč, luč pa za temo, ki grenko delajo za sladko, sladko pa za grenko.” (Izaija 5:20).
Še danes poteka žrtvovanje človeških žrtev v različne namene. To prakso najdemo na različnih
življenjskih področjih. Kri je življenjska energija, ki jo priznavajo tudi sile teme in jo potrebujejo za
svojo manifestacijo. Človek jo potrebuje za svoje ohranjanje na določenih nizkih frekvencah, kjer se
lahko manifestirajo demonske sile (duhovni svet), po katerih hrepeni.
Poznamo različne oblike žrtvovanj: abortusi, ugrabitve otrok v te namene, žrtvovanja živali, uživanje
krvi, ipd. Ljudje, ki si želijo slave tega sveta, so pripravljeni zanjo prodati svoje duše Satanu. V ta
namen žrtvujejo svoje najbližje (substitucije). Žrtve so velike, saj Satan ni milostni gospodar. Ko se
mu enkrat predajo, postanejo njegovi sužnji in on odloča o njihovih življenjih. S tem se ni za igrati!

Gospod je že v Stari zavezi jasno pokazal Svoj gnus do demonskih bogov in njihovih
gnusnih obredov: »Ne dajaj nobenega od svojih potomcev v daritev/da bi prešel (skoz ogenj) k
Molohu in ne skruni imena svojega Boga; jaz sem GOSPOD.« (3. Mojzesova 18:21). (MOLOH JE
KANAANSKI BOG-BAAL).
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»Ahazjá je padel skozi pregrado ob svoji zgornji izbi v Samariji in se poškodoval.
Odposlal je sle in jim rekel: »Pojdite in poizvedite pri Báalu Zebúbu, bogu v Ekrónu, ali bom
ozdravel od te poškodbe!« GOSPODOV angel pa je rekel Tišbéjcu Eliju: »Vstani, pojdi naproti slom
samarijskega kralja in jim govori: ›Mar ni Boga v Izraelu, da greste poizvedovat k ekrónskemu bogu
Báalu Zebúbu? Zato tako govori GOSPOD: S postelje, na katero si legel, ne boš vstal, temveč boš
zagotovo umrl.‹« Potem je Elija odšel.« (2. Kraljev 1: 2-4).
»Jezus je izganjal demona, ki je bil nem. Ko je demon šel ven, je nemi spregovoril. Množice so se
začudile, nekateri izmed njih pa so rekli: »Z Bélcebubom, poglavarjem demonov (MUH), izganja
demone.« (Luja 11: 14-15).

Božja pot k človeku skozi kri na pravilen, posvečen način:

»Narêdi tudi spravni pokrov iz čistega zlata; dva komolca in pol naj bo dolg in poldrugi komolec
širok! Narêdi dva keruba iz zlata, s kovanjem ju narêdi na obeh koncih spravnega pokrova! Enega
keruba narêdi na enem koncu, drugega na drugem; keruba naredite tako, da se bosta dvigala iznad
spravnega pokrova na obeh njegovih koncih! Keruba naj razprostirata peruti navzgor in zaslanjata
z njimi spravni pokrov, obrnjena z obrazom drug proti drugemu; obraza kerubov naj gledata na
spravni pokrov. Deni ta pokrov na skrinjo in vanjo deni pričevanje /zavezo, tj. dokument zaveze
oz. plošči desetih zapovedi, ki ti ga bom dal! Tam se bom shajal s teboj in ti iznad spravnega
pokrova med keruboma, ki sta na skrinji pričevanja / zaveze govoril vse, kar ti bom zapovedal za
Izraelove sinove.« (2. Mojzesova 25:17-22).

ŠKROPLJENJE S KRVJO (očiščevanje, veljavnost zaveze)
Hebrejcem 9: 1 Prejšnja zaveza je res imela bogoslužna določila in pozemeljsko svetišče. Postavljen
je bil namreč prvi šotor. Temu pravimo »sveto«. V njem so bili svečnik, miza in položeni hlebi. 3 Za
drugim zagrinjalom pa je bil šotor, ki mu pravimo »presveto«. 4 V njem je bil zlat kadilni oltar in
skrinja zaveze. Ta je bila z vseh strani obložena z zlatom. V njej je bila zlata posoda z mano in
Aronova palica, ki je ozelenela, in tabli zaveze. 5 Nad njo sta bila keruba veličastva, ki sta metala
senco na spravni pokrov. Toda o tem zdaj ne bomo podrobno govorili. 6 Te reči so bile torej
10

11
urejene takole: v prvi šotor stopajo duhovniki vedno, ko opravljajo bogoslužje, 7 v drugega pa
enkrat na leto samo véliki duhovnik, pa ne brez krvi, ki jo daruje zase in za nenamerne
prestopke ljudstva. 8 S tem Sveti Duh kaže, da pot v svetišče še ni odprta, dokler še stoji prvi
šotor, 9 kar je podoba /prilika, simbol, ponazoritev za sedanji čas. V njem se namreč darujejo

daritve in žrtve, ki pa ne morejo tistega, ki službo opravlja, narediti popolnega/popolnoma
pomiriti v vesti, 10 ker gre le za jedi in pijače in razna umivanja, pač za mesene predpise, ki so
veljali do časa preureditve. 11 Nato pa je prišel Kristus kot véliki duhovnik prihodnjih dobrih
stvari. Skozi večji in popolnejši šotor, ki ni narejen z rokami, se pravi, ki ni od tega stvarstva, 12 je
stopil v svetišče enkrat za vselej, ne s krvjo kozlov in juncev, temveč s svojo krvjo, in dosegel
večno odkupljenje. 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. 15 Zato je srednik nove zaveze, da bi po smrti,
ki jo je pretrpel za odkupitev od prestopkov v prvi zavezi, tisti, ki so poklicani, prejeli obljubljeno
večno dediščino. 16 Kjer namreč gre za oporoko, beseda pomeni tako zaveza kot oporoka mora
biti dokazana oporočnikova smrt. 17 Oporoka je namreč veljavna po smrti, saj nima moči,
dokler oporočnik živi. 18 Zato tudi prva zaveza ni stopila v veljavo brez krvi. 19 Ko je namreč
Mojzes oznanil vsemu ljudstvu vse zapovedi, kakor so v postavi, je vzel kri juncev in kozlov z
vodo, s škrlatno rdečo volno in s hizopom, poškropil knjigo in vse ljudstvo 20 in rekel: To je kri
zaveze, ki vam jo je Bog zapovedal. 21 Prav tako je s krvjo pokropil tudi šotor in vse

bogoslužno orodje. 22 In po postavi se skoraj vse očiščuje s krvjo in brez krvi ni odpuščanja.

MANIFESTACIJA BOŽJE PRISOTNOSTI PO KRVI
»Kralj Salomon in z njim ves Izraelov zbor, ki se je zbral ob njem pred skrinjo, je daroval toliko
drobnice in goveda, da ju zaradi množine niso mogli ne prešteti ne izmeriti. Ko so duhovniki
prišli iz svetišča, je oblak napolnil GOSPODOVO hišo, tako da duhovniki zaradi oblaka niso mogli
pristopiti, da bi opravili bogoslužje. Kajti GOSPODOVO veličastvo je napolnilo GOSPODOVO hišo.« (1.
Kraljev 8: 5, 10.11).

Rezultat KROPLJENJA KRVI je Božja manifestacija SLAVE ŠEKINA (pomeni Božjo prisotnost,
Božjo Besedo, tega, »ki prebiva«). Bog sam je spregovoril duhovniku nad spravnim pokrovom
(pokrovom milosti).
PO KROPITVI / POŠKROPLJENJU S KRVO JE PRIŠLO DO:
- Manifestacije Božje slave, ki je bila vidna
- Manifestacije ušesom slišnega Božje glasu
Ni bilo dovolj, da je imel duhovnik vero v kri, MORAL JE S KRVJO ŠKROPITI.
Nihče ne more vstopiti v svetišče - nebeška področja, razen: »Bratje, ker imamo zaupnost, da po
Jezusovi krvi stopamo v svetišče, in sicer po novi in živi poti, ki nam jo je odprl skozi zagrinjalo, to
je skozi svoje meso, in imamo tudi veličastnega duhovnika nad Božjo hišo, prihajajmo z resničnim
srcem in v polni gotovosti vere, saj smo v srcih očiščeni (POŠKROPLJENI) slabe vesti in naše telo je
umito s čisto vodo. « (Hebrejcem 10: 19-22).
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BOŽJA ENAČBA
»Jezus Kristus je tisti, ki je prišel z vodo in s krvjo, ne le z vodo, ampak z vodo in s krvjo. Duh to
pričuje, kajti Duh je resnica. Trije namreč pričujejo na nebu: Oče, Beseda in Sveti Duh, in ti trije
so eno. In trije pričujejo na zemlji: Duh in voda in kri. In to troje je zedinjeno.« (1. Janez 5: 6-8).
ENAČBA NA NEBU: OČE + BESEDA + SVETI DUH
Oče je nad vsem, Sin (Beseda) sedi na Njegovi desnici in Sveti Duh se strinja z vsemi odločitvami.
Sveti Duh je hkrati prisoten na Nebu in na Zemlji.
ENAČBA NA ZEMLJI: DUH + VODA + KRI
Tu je zanimivo opaziti, da je Sveti Duh na Zemlji postavljen na prvo mesto kot naš glavni fokus! Drugo
mesto zavzema VODA, ki je slika Svetega Duha, pretakajoče se vode. (Janez 7:38 »Kdor veruje vame,
bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.«). Živa Beseda se mora iz nas
pretakati. Jezus je napovedal: »Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste
moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.« (Dejanja 1:8).
Sveti Duh in Beseda – pretakajoča se Voda - pa sta ZEDINJENA z JEZUSOVO KRVJO! Ta kri je ŽIVA
KRI.

JEZUSOVA KRI GOVORI
»In GOSPOD je rekel: »Kaj si storil? Glas krvi tvojega brata vpije iz zemlje k meni. Bodi torej preklet z
zemlje, ki je odprla svoja usta in iz tvojih rok sprejela kri tvojega brata!« (1. Mojzesova 4: 10-11).
»In sredniku nove zaveze Jezusu in krvi kropljenja, ki govori bolje kakor Abelova.« (Hebrejcem
12:24).
Jezusova kri govori: GREH JE PREKRIT! KAZEN JE PLAČANA!
»Bratje, ker imamo zaupnost, da po Jezusovi krvi stopamo v svetišče, in sicer po novi in živi poti, ki
nam jo je odprl skozi zagrinjalo, to je skozi svoje meso, in imamo tudi veličastnega duhovnika nad
Božjo hišo, prihajajmo z resničnim srcem in v polni gotovosti vere, saj smo v srcih očiščeni slabe
vesti in naše telo je umito s čisto vodo.« (Hebrejcem 10: 29-22).

Jezus je po vstajenju Očetu ponudil Svojo kri za našo odkupitev. Oče je Jezusovo
brezmadežno kri sprejel
»Jezus ji je rekel: »Žena, zakaj jokaš? Koga iščeš?« Mislila je, da je vrtnar, in mu rekla: »Gospod, če
si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil, in ga bom jaz odnesla.« Jezus ji je dejal: »Marija!« Ona
se je obrnila in po hebrejsko /Tj. aramejsko.rekla: »Rabuní« (kar pomeni Učitelj). 17 Jezus ji je
rekel: »Ne oklepaj se me! /Ne dotikaj se me. Kajti nisem še šel gor k Očetu; pojdi pa k mojim
bratom in jim povej: ›Odhajam gor k svojemu Očetu in vašemu Očetu, k svojemu Bogu in vašemu
Bogu.‹«( Janez 20:15-17).
»Kristus namreč ni stopil v svetišče, ki bi ga naredila roka in bi bilo le odtis resničnega, ampak v
sama nebesa, da se je zdaj za nas pojavil pred Božjim obličjem, tudi ne, da bi sebe večkrat
daroval, kakor véliki duhovnik hodi v svetišče vsako leto s tujo krvjo. Ko bi bilo tako, bi moral od
začetka sveta večkrat trpeti. Tako pa se je razodel enkrat ob koncu vekov, da je prek svoje
žrtve odpravil greh.« (Hebrejcem 9:24-26).
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Zaradi Jezusove žrtve se lahko sedaj pogumno pojavimo pred Božjim tronom
»Bratje, ker imamo zaupnost, da po Jezusovi krvi stopamo v svetišče, in sicer po novi in živi
poti, ki nam jo je odprl skozi zagrinjalo, to je skozi svoje meso, in imamo tudi veličastnega
duhovnika nad Božjo hišo, prihajajmo z resničnim srcem in v polni gotovosti vere, saj smo v
srcih očiščeni slabe vesti in naše telo je umito s čisto vodo.” (Hebrejcem 10: 19-22).
KRISTUSOVA KRI NAM JE KUPILA VSAK BLAGOSLOV ODREŠENJA.

NEPRENEHNO OČIŠČEVANJE
»Tole pa pripravi na oltarju: vsak dan dve enoletni jagnjeti, vedno! Eno jagnje pripravi zjutraj,
drugo pa proti večeru;« (2. Mojzesova 29:38-39).
Jezusova žrtev je bila za nas storjena ENKRAT ZA VSELEJ in ni potrebe več ža žrtvovanje, vendar
JEZUS OSTAJA ZA NAS JUTRANJA IN VEČERNA ŽRTEV v duhovnem svetu. Kako sodelujemo pri
obredu očiščevanja? Tako, da apliciramo Jezusovo kri z besedami svojega pričevanja zjutraj in
zvečer.
»Če rečemo, da smo v občestvu / v skupnosti z njim, pa kljub temu hodimo v temi, lažemo in
ne ravnamo v skladu z resnico. Če pa hodimo / živimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med
seboj v občestvuin kri njegovega Sina Jezusa nas očiščuje (NEPRENEHEN PROCES) vsakega
greha.« (1. Janez 1:6-7).
Gospod nas je odrešil (če smo doživeli novo-rojstvo), vprašanje pa je: ALI HODIMO NAOKOLI V
OČIŠČENEM STANJU? Jezusova kri očiščuje in razkužuje vse duhovne rane.
Gospod želi:
1. ČISTA USTA, ker z njimi zapisujemo lastno življenje in besede naših ust kažejo na stanje
našega srca.
2. ČISTE ROKE, ker so te orodja moči za premagovanje sil teme. Spomnimo se Mojzesovih
dvignjenih roki in zmage nad Amalečani (2. Moj. 17:9-12). Tudi Božja moč je skrita v
Njegovih rokah: »..iz njegove roke mu izhajajo žarki, tam je skrivališče njegove moči.«
(Habakuk 3:4b). »Reševal bo tega, ki ni nedolžen, in rešen bo po čistosti tvojih rok.”
(Job 22:30).
3. ČISTA UŠESA »Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam. Zmagovalcu bom
dal jesti z drevesa življenja, ki je v Božjem raju.‹« (Razodetje 2:7).
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NAŠE POSLANSTVO KOT KRALJEVSKO DUHOVNIŠTVO:
OPRAVLJANJE SLUŽBE SPRAVE
»Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za
Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo
čudovito luč.« (2. Peter 2:9).
»Njemu, ki nas ljubi in nas je s svojo krvjo osvobodil naših grehov ter napravil iz nas
kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in Očeta, njemu slava in oblast na veke vekov. Amen.«
(Razodetje 1: 5b-6).
»In peli so novo pesem: »Vredno si, da vzameš knjigo in odtrgaš njene pečate, ker si bilo
zaklano in si s svojo krvjo odkupilo Bogu ljudi iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda ter
si jih napravilo našemu Bogu za kraljestvo in duhovnike in kraljevali bodo na zemlji.«
(Razodetje 5:9-10).
»Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. Vse je od
Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo sprave.« (2. Korinčanom 5:1718).
»Saj ste vendar živi kamni. Zato se vgrajujte / Ali dajte vgraditi ali vgrajujete v duhovno stavbo, tako
da boste sveto duhovništvo in boste darovali duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne
Bogu.« (1. Peter 2:5).

NEKOČ….
UMESTITEV DUHOVNIKOV – APLIKACIJA KRVI
»Nato je dal pripeljati še drugega ovna, ovna umestitve, in Aron in njegovi sinovi so položili roke
na ovnovo glavo in bil je zaklan. Mojzes pa je vzel nekaj krvi in Aronu pomazal mečico desnega
ušesa in palca njegove desne roke in desne noge. Pripeljal je Aronove sinove in jim s krvjo
pomazal mečice desnih ušes in palce desnih rok in desnih nog; z drugo krvjo pa je okrog in okrog
poškropil oltar.« (3. Mojzesova 8: 22-24).
Izraelci so bili poučeni, DA KRI ČISTI IN POSVEČUJE:

1.

2.

MEČICO DESNEGA UŠESA

PALEC DESNE ROKE
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3.

PALEC DESNE NOGE

Duhovnik ni mogel v daritev za greh ponuditi ničesar drugega kot KRI.
Starozavezna daritev za greh - 3. Mojzesova 4:4-6 »Pripelje naj junca k vhodu v shodni šotor pred
GOSPODA, položi naj mu roko na glavo in ga zakolje pred GOSPODOM. Potem naj maziljeni
duhovnik vzame nekoliko junčeve krvi in jo nese v shodni šotor. Omoči naj si prst v krvi in z njo
sedemkrat poškropi pred GOSPODOM proti zagrinjalu svetišča.
ZMAGO NE PRINESE PASIVNA VERA V KRISTUSOVO KRI, AMPAK AKTIVNA VERA Z DEJANJI KROPITVE /
ŠKROPLJENJA.

DANES….
Božja Beseda nam zelo jasno govori, da nas je Jezus naredil v kraljevsko duhovništvo za darovanje
duhovnih žrtev v poslanstvu službe sprave, ki nam jo je zaupal.
Kar je nekoč duhovnik opravljal v naravnem, opravljamo sedaj mi v duhovnem:
1. Skrbimo za posode v svetišču in za šotor. (Hebrejcem 9:21b »… je s krvjo pokropil tudi
šotor in vse bogoslužno orodje; 2. Timoteju 2:20-23 “ V veliki hiši ni le zlate in srebrne
posode, marveč tudi lesena in lončena, prva za čast, druga za nečast. Kdor se bo teh
očistil, bo postal posoda za čast, posvečena, gospodarju koristna in pripravljena za vsako
dobro delo. Béži pred mladostnimi poželenji. Prizadevaj si za pravičnost, vero, ljubezen in
mir s tistimi, ki iz čistega srca kličejo Gospoda. Ogiblji se nespametnih in nesmiselnih
razprav, ker veš, da rodijo prepire.«
2. Imamo dolžnosti okoli žrtvenega oltarja, saj le duhovniki darujejo žrtve.
3. Podajamo ljudem navodila glede Božjih poti in zahtev.
4. Pazimo na/oskrbujemo zdravstvenega področja ljudi in igramo pomembno vlogo pri
ohranjanju zdravja. (3. Moj. 13:15).
5. Apliciramo Kristusovo kri za področje SPRAVE katerekoli vrste. Kristusova kri namreč
omogoča ljudem priti v odnos z živim Bogom in jih lahko povrne v stanje celovitosti. »Sam
Bog miru naj vas posveti, da boste popolni /posveti v celoti. In vse, kar je vašega, duh, duša in
telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus.« (1.
Tesaloničanom 5:23).

6. Upravljamo naloge na Božjem sodišču, kjer posredujemo za vse, ki so se oskrunili in
umazali. Gospod jih kliče v opravičenje in nam je dal razodetje aplicirane Kristusove krvi.
7. Trobimo in s tem kličemo ljudi v duhovne vojne ali pa naznanjamo praznovanje Božjih
praznikov (ti pomenijo generalke/vaje vsega, kar je Jezus že izpolnil ali pa še bo: izpolnjeno
(Pasha, Praznik nekvašenih kruhov, Praznik prvih sadežev, Pentakost); čaka izpolnitev
(Praznik trobent-odvzem Cerkve, Praznik šotorov).

Duhovnik mora imeti čisto, neoporečno srce.
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5 znamenj srčnih težav:
1. Človek, ki nima moči se zoperstaviti grehu.
2. Človek, ki ne poseduje lakote za Boga, Besedo in pripravljenosti biti izvrševalec Besede.
3. Človek, ki zavzema naravnanost nevere in mesenosti. Kot takšen ne more ničesar prejeti od
Boga.
4. Človek, ki ne daruje Gospodu svojega denarja. Gospod ljubi veselega darovalca.
5. Človek brez lakote za Božjo prisotnostjo in Božje stvari.
Takšen človek niti ne opazi Božje prisotnosti. Svoj um si ne obnavlja v Božji Besedi in se dnevno ne
očiščuje v Kristusovi krvi.
Naj Kristusova kri zmehča vsak delček našega otrdelega srca in naj Kristusova kri jutranje in večerne
žrtve očisti, transformira srce tako, da bo hrepenelo po živemu Bogu!

Uničevalec ne more mimo aktivne, po veri aplicirane, linije Kristusove krvi. Edini način, kako lahko
pride do nas je, če smo v neposlušnosti….., s posvečenjem Duha, zavoljo poslušnosti in
pokropljenosti s krvjo Jezusa Kristusa: milost in mir naj se vam pomnožita.« (1. Peter 1: 1-2).
KROPLJENJE KRVI ALI Z DRUGIMI BESEDAMI: SKLICEVANJE SE NA KRISTUSOVO KRI BREZ
POSLUŠNOSTI BOŽJI BESEDI JE NEUČINKOVITO!!!

Če bi Izraelci zapustili svoje domove v času
Mimohoda (Pashe), bi jih pokončevalec uničil skupaj z ostalimi neposlušnimi Egipčani. Kri jih NI
ŠČITILA mimo območja Božjih navodil.
To je praznik PASHE ali MIMOHODA. JEZUS JE NAŠA PASHA, NAŠ MIMOHOD. »Postrgajte stari kvas,
da boste novo testo, ker ste nekvašeni. Kristus, naše pashalno jagnje, je bil namreč žrtvovan. «
(1. Korinčanom 5:7).
TOREJ – KRISTUSOVO KRI ŠKROPIMO – JO APLICIRAMO V VERI Z DEKLARACIJO IN S POPOLNO
POSLUŠNOSTJO BESEDI BOŽJI.
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KAKO UŽIVATI POLN EFEKTI KRISTUSOVE KRVI DANES?
»Vzamejo naj nekaj krvi in z njo pomažejo podboja in naddurje hiš, v katerih ga bodo jedli.« (2.
Moj. 12:7).
»Zato, sveti bratje, deležni nebeškega klica, pomislite na Jezusa, apostola / odposlanca in vélikega
duhovnika vere, ki jo izpovedujemo.« (Hebrejcem 3:1).
»Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili
svojega življenja vse do smrti.” (Razodetje 12:11).
»Po svojih besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš obsojen.« (Matej 12:37).
Nahajamo se v direktnem konfliktu s silami teme in Satan se boji samo tistih kristjanov, ki so
neustrašni in ne ljubijo svojih življenj vse do smrti, temveč BREZKOMPROMISNO oznanjajo Božjo
Besedo o moči Kristusove krvi. Ostajati pri življenju jim ni na prvem mestu, temveč izpolnjevati Božjo
voljo. SATANA PREMAGAMO, KO OSEBNO IZPOVEDUJEMO KAJ BOŽJA BESEDA GOVORI O EFEKTU
KRISTUSOVE KRVI ZA NAŠE ŽIVLJENJE.

PRAKTIČNA DEMONSTRACIJA TRANSFERJA BOŽJE KRVI NA NAŠE
ŽIVLJENJE – BESEDE NAŠEGA PRIČEVANJA:
1. ODKUPITEV
Efežanom 1:17 »V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu
njegove milosti.«
1.Peter 1:18-19 »Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso
odkupile minljive reči, srebro ali zlato, ampak dragocena kri Kristusa, brezhibnega in
brezmadežnega jagnjeta.«
Psalm 107:2 »Naj govorijo GOSPODOVI rešenci, ki jih je odkupil iz nasprotnikove roke.«
BESEDE PRIČEVANJA: PO KRISTUSOVI KRVI SEM BIL ODKUPLJEN IZ SATANOVE
ROKE.«

2. OČIŠČENJE
1.Janez 1:7 »Če pa hodimo / živimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj v občestvu /v
skupnosti in kri njegovega Sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha.«
Psalm 51:9 »Očisti me greha s hizopom, da postanem čist, operi me, da postanem bel bolj kot
sneg.«
BESEDE PRIČEVANJA: KO V TEM TRENUTKU HODIM V LUČI, ME JEZUSOVA KRI
OČIŠČUJE VSAKEGA GREHA. DOKAZ MOJE NENEHNE HOJE V LUČI JE MOJE
ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI.

3. OPRAVIČENJE
Rimljanom 5:9 »Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj, ko smo opravičeni z njegovo
krvjo.«
Izaija 61:10 »Silno se veselim v GOSPODU, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odel me je z
oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti, kakor ženina, ki si nadene venec, kakor
nevesto, ki se okrasi z nakitom.«
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BESEDE PRIČEVANJA: PO KRISTUSOVI KRVI SEM OPRAVIČEN, ODET Z
OBLAČILOM ODREŠENJA IN Z OGRINJALOM PRAVIČNOSTI, KAKOR DA NE BI
NIKOLI GREŠIL. HVALA TI, GOSPOD!

4. POSVEČENJE
Hebrejcem 13:12 »Zato je tudi Jezus trpel zunaj vrat, da bi ljudstvo posvetil s svojo krvjo.«
Hebrejcem 12:10 »Oni so namreč vzgajali le za nekaj dni, in sicer po lastni presoji, ta pa v našo
korist, da bi postali deležni njegove svetosti.«
BESEDE PRIČEVANJA: PO KRISTUSOVI KRVI SEM POSVEČEN, LOČEN OD GREHA
IN DELEŽNIK BOŽJE SVETOSTI.

5. ŽIVLJENJE
3.Mojzesova 17:11 » Kajti življenje mesa / živih bitij je v krvi in dal sem vam jo za oltar, da opravite
spravo za svoje življenje, kajti kri opravi spravo za življenje.‹«
Janez 6: 53-57 »Jezus jim je tedaj rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina
človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor jé moje meso in pije mojo kri,
ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri
resnična pijača. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene
poslal živi Oče in jaz živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki mene jé, živel po meni.«
1.Korinčanom 10:16 » Mar blagoslovljeni kelih / kelih blagoslova, ki ga blagoslavljamo, ni udeležba
pri Kristusovi krvi? Mar kruh, ki ga lomimo, ni udeležba pri Kristusovem telesu?«
BESEDE PRIČEVANJA: GOSPOD JEZUS, KO PIJEMO TVOJO KRI, SPREJEMAMO
SÁMO ŽIVLJENJE BOGA. TO ŽIVLJENJE JE VEČNO, BOŽANSKO, BREZKONČNO.
HVALA TI!

6. POSREDOVANJE
Hebrejcem 12: 22-24 »Vi ste se približali gori Sionu in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu,
nepreštevnim angelom, prazničnemu zboru in Cerkvi / občestvu, skupnosti prvorojencev, ki so
zapisani v nebesih, in Bogu, sodniku vseh, in duhovom pravičnih, ki so dosegli popolnost, in
sredniku nove zaveze Jezusu in krvi kropljenja, ki govori bolje kakor Abelova.«
Čas: sedaj.
Abelova prelita kri je bila prelita brez Abelovega privoljenja; prelita je bila na Zemljo in kliče po
maščevanju. Kristusova kri je bila darovana prostovoljno; prelita na Zemlji, odnesena v Nebesa in
kliče: »Milost!«
BESEDE PRIČEVANJA: HVALA TI, GOSPOD, DA KO NE VEM KAJ PROSITI, TVOJA
KRI NA NEBU GOVORI IN TI POSREDUJEŠ ZAME.

7. DOSTOP DO BOŽJEGA TRONA
Hebrejcem 10:19-23 »Bratje, ker imamo zaupnost, da po Jezusovi krvi stopamo v svetišče, in sicer
po novi in živi poti, ki nam jo je odprl skozi zagrinjalo, to je skozi svoje meso, in imamo tudi
veličastnega duhovnika nad Božjo hišo, prihajajmo z resničnim srcem in v polni gotovosti vere, saj
smo v srcih očiščeni slabe vesti in naše telo je umito s čisto vodo. Oklepajmo se neomajne izpovedi
upanja, ker je on, ki je dal obljubo, zvest.«
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Hebrejcem 3:1 »Zato, sveti bratje, deležni nebeškega klica, pomislite na Jezusa, apostola /
odposlanca in vélikega duhovnika vere, ki jo izpovedujemo.«
Hebrejcem 4:14 »Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega vélikega duhovnika,
ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina.«
3.Mojzesova 14:7 »Tistega, ki se očiščuje gob, naj sedemkrat poškropi in ga tako očisti, živo ptico
pa spusti na površje polja.«
Ne dopustimo, da bi nam kakršnekoli težavne situacije spremenile našo veroizpoved! Tudi, ko vse
kaže nasprotno, ohranjajmo pravilno pričevanje Božje Besede na svojem jeziku. Če ne izpričujemo,
nimamo tega, kar prosimo. Božja Beseda je vselej resnična. Kri so morali sedem-krat kropiti in tudi
Jezus jo je prelil na sedmih mestih za časa Njegovega bivanja na Zemlji.
BESEDE PRIČEVANJA: HVALA TI, GOSPOD, DA IMAM ZARADI KROPITVE
KRISTUSOVE KRVI DOSTOP DO BOŽJE PRISOTNOSTI, DO BOŽJEGA SVETIŠČA, DO
NAJSVETEJŠEGA MESTA.
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PRAVOSODNA DIMENZIJA DUHOVNEGA
SVETA

»Trezni bodite in budni! Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi
požrl.« (1.Peter 5:8).
»Tedaj sem zaslišal v nebesih močen glas, ki je rekel: »Zdaj je prišlo odrešenje, moč
in kraljevanje našega Boga ter oblast njegovega Mesija / Kristusa zakaj vržen je bil
obtoževalec naših bratov , ki jih je dan in noč obtoževal pred našim Bogom. Toda
oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso
ljubili svojega življenja vse do smrti.« (Razodetje 12: 10-11).
»Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne pride v ovčjo stajo skozi vrata, ampak spleza vanjo od
drugod, ta je tat in ropar. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje.« (Janez 10:1, 10a).
Hudič/Satan deluje na legalen IN nelegalen način v pravosodni dimenziji duhovnega sveta – v
Božji sodni dvorani.
1. LEGALEN PRAVOSODNI NAČIN:
-

Imenovan je kot NASPROTNIK (gr.: ANTIDIKOS – TISTI, KI PRINAŠA TOŽBO). Govora je
torej o pravosodnem sistemu. Če Satan nastopa iz legalnega položaja, ga moramo
odstraniti s KRVJO KRISTUSA.

-

Označen je tudi kot OBTOŽEVALEC BRATOV (gr.: KATEGOROS – PRITOŽNIK PO
ZAKONU, PRED SKUPŠČINO NA SODIŠČU). Satan prinaša pred Božji sodni prestol zoper
nas obtožbe, da bi nam s tem onemogočil pravico posedovanja vsega, kar nam je Jezus s
Svojo smrtjo priboril.

Ko pride do legalne obtožbe, legalnega dokumenta, se moramo pojaviti v Božji sodni
dvorani, da bi nasprotnika lahko utišali in pregnali. Satan v tem primeru deluje na legalen
pravosodni način.
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2. NELEGALEN PRAVOSODNI NAČIN:
-

Hudič je imenovan TAT in ROPAR, ker ne deluje samo na legalen način, temveč tudi na
nelegalen (protizakonit) način.

V tem primeru pa se moramo zavedati maziljenja, krvi Kristusa, avtoritete in moči Božje, ki jo
posedujemo in ga pregnati. Za nelegalne akcije ne potrebujemo sodnega postopka. V tem
primeru Satan počne stvari brez dovoljenja.

ZADEVA: OZDRAVLJENJE
Božja deklaracija: ozdravljenje je KRUH OTROK. (Marko 7:27). Z drugimi besedami:
OZDRAVLJENJE JE PRAVICA, KI IZHAJA IZ ZAVEZE MED BOGOM IN NJEGOVIMI OTROCI. Gospod
je že v Stari zavezi razodel eno izmed Svojih imen: RAFA – »kajti jaz sem GOSPOD, tvoj zdravnik.«
(EKSODUS 15:26B). Celotno Svetom Pismo od začetka do konca razgalja Njegov karakter, ki želi
ozdravljati.
V Božji sodni dvorani pa se pojavi OBTOŽEVALEC, NASPROTNIK, ki si je pridobil material, da bi nas
lahko po legalni poti oropal blagoslova in pravice ozdravljenja.
Katere TRI poglavitne stvari Satan uporablja zoper nas?
1. GREH (MOTIVI SRCA, RANE, PRIZADETOSTI, NAMERE)
Čeprav je Gospod plačal ceno za nas in nas je odkupil; izlil je tudi milost na nas, nas apostol Peter po
Svetem Duhu še vedno opozarja naj bomo trezni in budni, ker nas Satan želi požreti. Razlog je ta, da
Satanu lahko damo legalno pravico delovanja skozi greh, napačne motive srca. Če v srcu hranimo
grenkobo, jezo in sovraštvo, se odpremo Satanovem uničujočem delovanju. (Matej 5:21-22).
Satan si je priboril legalno pravico nad Jobom, ker je postavil pod vprašaj motive Jobovega srca (ali
služi Gospodu samo zato, ker Gospod tako obilno blagoslavlja..). »Ne godrnjajte drug nad drugim,
bratje, da ne boste obsojeni. Glejte, sodnik (BOG-KOT SODNIK) stoji pred vrati. Bratje, za zgled
trpljenja in potrpežljivosti si vzemite preroke, ki so govorili v Gospodovem imenu.« (Jakob 5:9-11).
2. SAMOVOLJA
Gre za hebrejsko besedo pasha, ki pomeni revolt ali neupoštevanje avtoritete. Z drugimi besedami,
ni nam mar za Božja navodila, ker smo se odločili, da bomo delali po svoje. S tem je povezana tudi
naša zunanja naravnanost. Ko se torej odločam delati po svoje, s tem dajem Satanu legalno pravico,
da zoper mene izda obtožbo.
3.KRIVDA
Hebrejska beseda avon pomeni perverznost, izkrivljenost. Ta beseda je tesno povezana z grehi naših
prednikov. Prerok Jeremija je izkazal kesanje za grehe svojih očetov: »Priznavamo, GOSPOD, svojo
krivičnost, krivdo svojih očetov, res, grešili smo zoper tebe.” (Jeremija 14:20). To je storil tudi
pravični, pri Bogu ljubljeni mož – Daniel: »Grešili smo in krivično ravnali, brezbožni smo bili, upirali
smo se in odstopili od tvojih zapovedi in od tvojih sodb. 6 Nismo poslušali tvojih služabnikov prerokov, ki so v tvojem imenu govorili našim kraljem, našim knezom, našim očetom in vsemu ljudstvu dežele.« (Daniel 9:5-6).
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Šest področij, ki so povezana z linijo krvi naših prednikov:
1. uporništvo (zaupati v meso in ne v Boga)
»V devetintridesetem letu svojega kraljevanja je Asá zbolel na nogah in bolezen je postajala vedno
hujša. A tudi v svoji bolezni ni iskal pomoči pri GOSPODU, temveč pri zdravnikih. Nato je Asá legel k
svojim očetom: umrl je v enainštiridesetem letu svojega kraljevanja.« (2.Kroniška 16:12-13).
2. trgovanje/zamenjave (vse v duhovnem svetu je povezano s trgovanjem- z zamenjavami)
Pozitiven primer zamenjave v duhovnem svetu: »Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za
greh / Tj. za nosilca greha, da bi mi postali Božja pravičnost v njem.« (2. Kor. 5:21). POSLEDICA
ZAMENJAVE S KRISTUSOM JE PRIDOBITEV NAŠE REŠITVE.
Negativni primeri zamenjav-trgovanja: »Bil si maziljeni kerub, za varuha sem te postavil, bil si
na sveti Božji gori, se sprehajal sredi ognjenih kamnov. Popoln si bil v sv ojem ravnanju od
dneva, ko si bil ustvarjen, dokler se ni našla na tebi krivica. Zaradi svojega obilnega trgovanja
si postal poln nasilja in si grešil. Oskrunjenega te pahnem z Božje gore in kerub varuh te izž ene izmed ognjenih kamnov.” (Ezekiel 28:14-16).
»Božjo resnico so zamenjali z lažjo. Častili in oboževali so stvarstvo namesto Stvarnika, ki je
slavljen na veke, amen. 26 Zaradi tega jih je Bog prepustil sramotnim strastem. Njihove ženske so namreč zamenjale naravno občevanje s protinaravnim, 27 podobno so tudi moški opustili naravno občevanje z žensko in se v svojem poželenju vneli drug do drugega. Moški so
počenjali nespodobnosti z moškimi in tako sami na sebi prejemali povračilo, ustrezno svoji
zablodi.« (Rimljanom 1:25-27).
»Poklical je svojih deset služabnikov, jim razdelil denar, deset min, in dejal: ›Trgujte, dokler ne
pridem.‹ Njegovi podložniki pa so ga sovražili. Poslali so za njim poslance s sporočilom: ›Nočemo,
da bi ta zavladal nad nami.‹ Zgodilo pa se je, da se je vrnil, ko je dobil kraljevsko oblast. Ukazal je,
naj mu pokličejo služabnike, ki jim je izročil denar, da bi izvedel, kaj so prigospodarili.« (Luka
19:13-15).
Kaj predstavlja denar v duhovnem smislu in s čim nam je dano, da trgujemo? ČAS, DAROVI, ENERGIJA, NAKLONJENOST, MAZILJENJE,..(primer ap. Pavla) « Sam bom prav rad razdajal in celo sam
sebe bom do konca razdal za vaše duše.« (2. Kor. 12:15).
Satanova ponudba zamenjave, ki je bila dana Jezusu: »In mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in
njihovo slavo, kajti meni je izročena in jo dam, komur hočem. Če torej mene moliš /Ali počastiš ali se mi pokloniš, bo vsa tvoja.« (Luka 4:6-7).
3.zaveze, ki jo ustvarijo zamenjave ali trgovanja
(Zaveza jeruzalemskih mož) »Vi, ki pravite: »Sklenili smo zavezo s smrtjo, naredili smo pogodbo s podzemljem. Kadar pride poplavljajoča povodenj, nas ne bo dosegla, ker smo si laž po stavili za zavetje in se skrili v prevaro.« (Izaija 28:15).
KARKOLI JE V POSESTI SATANA, BO V KONČNI FAZI VEDNO UNIČENO Z BOLEZNIJO, REVŠČINO
ALI TRAGEDIJO.
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Primer prekinjene satanske vezi:
(Luka 13:11-13) Jezus je legalno osvobodil ženo, ki je bila 18 let zvezana in ji nato lahko posredoval ozdravljenje: Te pa, ki je Abrahamova hči in jo je satan zvezal za – poslušajte – osemnajst
let, ni bilo potrebno rešiti te vezi na sobotni dan?« (13:16).
1.«In glej, tam je bila tudi žena, ki je že osemnajst let imela duha bolezni (DEMONSKA SILA). Bila je
sključena in se sploh ni mogla vzravnati. (LEGALNO ZVEZANA KLJUB ABRAHAMOVI ZAVEZI)
2.Ko jo je Jezus videl, jo je poklical k sebi in ji rekel: »Žena, rešena(ODVEZANA)si svoje bolezni.«
(JEZUS JO JE LEGALNO PRAVNO OSVOBODIL-PRETRGAL JE NJENE VEZI ZAVEZE)
3.Položil je nanjo roke in takoj se je
»Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, v katerih ste nekoč živeli na
način tega sveta, ko ste sledili poglavarju oblasti zraka; ta duh zdaj deluje v sinovih neposlušnosti. Sicer pa smo nekoč tudi mi vsi živeli tako kot oni v svojih mesenih poželenjih; počenjali smo, kar
sta hotela meso in razum, in smo bili po naravi otroci jeze kakor drugi.« (Efežanom 2:1-3).
Takšne posvetitve so zelo običajne. Naštejmo oltarje v Afriki, kjer so celotna mesta posvečena
demonskim silam in se to prekletstvo pretaka po krvni liniji ljudi. Azijska kultura služi mrtvim sorodnikom, Polinezijci darujejo na oltarjih človeško kri, da bi pridobili moč, ipd. Vse to je prisotno tudi pri
nas!

JEZUS – REŠITELJ + JEZUS – GOSPOD
Pomembno je, da sprejmemo Jezusa ne samo kot svojega Rešitelja, temveč tudi kot svojega Gospoda. To zna biti za mnoge zelo težavno. Rimljanom 10: 9-10 pravi: »Kajti če boš s svojimi usti priznal,
da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. S srcem
namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja.«
REŠENI: gr.: SOZO=zaščiteni, rešeni, ozdravljeni, povrnjeni v stanje celovitosti.
ODREŠENJE: gr.: SOTERIA=odrešiti, manifestacija zdravja, rešitev.
IZPOVEDOVATI: gr.: HOMOLOGEO=izreči isto stvar /enaka izpoved
PRIZNATI JEZUSA ZA GOSPODA POMENI STRINJATI SE Z VSEM, KAR JE BOG OČE REKEL ZA JEZUSA
KOT GOSPODA IN POZICIJO, KI MU JO JE DAL: »Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril
ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno bitij v neb esih, na zemlji in pod zemljo in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga
Očeta.” (Filipljanom 2:9-11).
Ko priznamo Gospoda Jezusa Kristusa, se s tem podvržemo Njegovi AVTORITETI in hkrati se
strinjamo z vsem, kar nam je ON OBLJUBIL: dobroto, prijaznost, oskrbo, zaščito, ljubezen.
»Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja, ko je trpel, ni grozil, ampak je vse prepuščal /Ali
ampak se je izročal njemu, ki sodi pravično. Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na
les, Tj. na križ, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah /Db. Po njegovi modrici/podplutbi ste bili ozdravljeni.Kakor ovce ste namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili
k pastirju in varuhu svojih duš.« (1. Peter 2:23-25).
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LEGALNI ZAHTEVI ZA NAŠE OZDRAVLJENJE: PRETRPETI MUČENJE TEPENJA, JE GOSPOD JEZUS
"ZADOSTIL. Sedaj se lahko ponovno podvržemo Njegovi avtoriteti kot: pastirju in varuhu
naših duš.
SAMO, ČE DEJANSKO ŽIVIMO POD NJEGOVO AVTORITETO KOT GOSPODA, SMO DELEŽNI VSEH
BLAGOSLOVOV / UGODNOSTI, KI JIH ON NUDI. JEZUS KOT GOSPOD PA NAM JE FUNKCIONALNO ZNAN SKOZI MOČ SVETEGA DUHA. ON NAS SPREMINJA V KRISTUSOVO PODOBO. SVETI
DUH POSEDUJE VSE, KAR JE KRISTUSOVA KRI KUPILA.
5.ne-odpuščanje
»Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov.« (Matej 6:14-15).
»Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: »Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši
zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat…. Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg
sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor
sem se jaz usmilil tebe?‹ In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi
povrnil vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu
bratu.« (Matej 18: 21-22, 33-35).
Ne-odpuščanje je greh, ki ga Satan lahko legalno uporabi zoper nas. Pomembno je udejanjati sledeče:
1. Vedno bodimo pripravljeni odpustiti ne glede na okoliščine
2. Odpustimo iz srca in pri tem si ne ponavljajmo krivice, ki smo jih doživeli (ljudje, ki pestujejo zamere so najbolj mizerni, polni grenkobe, nesrečni in bolni ljudje)
3. Iz Jezusove prilike se lahko naučimo, da je gospodarjevo odpuščanje služabniku bilo preklicano, ko
služabnik ni izkazal odpuščanja človeku pod seboj. »Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam / nam Bog milostno odpustil v Kristusu.«
(Efežanom 4:32).

6.izrečene besede prekletstev
Posebej tu štejejo prekletstva, ki so jih izrekle nad nami osebe, pod katero avtoriteto se nahajamo.
»Tudi če bi se jaz še bolj ponašal s svojo oblastjo, ki jo je dal Gospod v vaše izgrajevanje in ne v
vaše rušenje, me ne bo sram.« (2. Korinčanom 10:8).
Besede so v duhovnem svetu zelo pomembne.
»Smrt in življenje sta v oblasti jezika, kdor ga rad uporablja, bo jedel njegov sad.« (Pregovori
18:21).
»Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso
ljubili svojega življenja vse do smrti.« (Razodetje 12:11).
»Nobeno oblikovano orožje ne bo uspelo proti tebi, in vsak jezik, ki se bo na sodbi vzdignil
proti tebi, boš obdolžila. To je dediščina GOSPODOVIH služabnikov in njihova pravičnost je od
mene, govori GOSPOD.« (Izaija 54:17).
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Štirje koraki za preklic izrečenih besed prekletstev:
1. kesanje za vsakič, ko smo kritizirali druge.
2. kesanje za vse, za kar so drugi izrekli zoper nas in je bilo res. Prošnja Jezusove krvi za čišč enje.
3. prošnja za izničenje teh besed, da jih Satan ne bo mogel legalno uporabiti zoper nas.
4. deklaracija, da za nas veljajo le stvari, ki so o nas zapisane v nebeških knji gah. (»Moj zarodek so videle tvoje oči. V tvojo knjigo so bili vsi zapisani, dnevi, ki so bili oblikovani, ko ni še
nobeden od njih obstajal.” Psalm 139:16).

POMEBNO JE, DA NAM SVETI DUH RAZODENE PODROČJE, KI GA SATAN UPORABLJA ZOPER NAS. KO
TO SPOZNAMO, SE SKESAJMO IN PREKLIČIMO S KRISTUSOVO KRVJO. NAŠA VERA MORA PRIDOBITI
KARAKTERISTIKO ODLOČENOSTI.

RAZSODBA KRISTUSOVEGA KRIŽA:
1. BOLEZEN JE NELEGALNA
2. PRIDOBLJEN JE MIR ZA EMOCIJE IN RAZUM
3. BOŽJI MIR ŠALOM PRINAŠA OZDRAVLJENJE
»Zgôdi se ti po tvoji veri!« (Matej 9:29). VERA SE ODLOČI, DA RAZODETJE BOŽJE BESEDE UTIŠA VSE
NASPROTUJOČE GLASOVE, KI JIH SLIŠI OKOLI SEBE.
PREROŠKA SLIKA:
“Kdo bo veroval, kar smo slišali / temu, kar oznanjamo nad kom se je razodel GOSPODOV
laket? Pognal je kakor mladika pred njim / pred Bogom kakor korenika iz suhe zemlje.
Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Bil je zanič evan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo
obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše
bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ra njen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svojo pot,
GOSPOD pa je naložil nanj krivdo nas vseh.” (Izaija 53:1-6).
LEGALNA RAZSODBA: »Izpolnjeno / Dokončano je.« (Janez 19:30).
RESNICA:
»Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les / na križ, da bi mi grehom odmrli in živeli
za pravičnost. Po njegovih ranah /Po njegovi modrici/podplutbi ste bili ozdravljeni.
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Križ je podal razsodbo: bolezen je nelegalna!
DEJSTVO: RAZSODBA, KI NI UDEJANJENA, NIMA MOČI.
Ko so enkrat vse Satanove legalne pravice preklicane, lahko Satan deluje samo še kot tat in
ropar.
MORAMO VEDETI KAKO DELOVATI V MAZILJENJU, KI JEMLJE BREMENA IN UNIČUJE JARME.
«Tisti dan bo vzel njegovo breme s tvojega hrbta, njegov jarem s tvojega tilnika, jarem bo uničen
zaradi maziljenja.« (Izaija 10:27).
Razumeti moramo naravo in delovanje Svetega Duha, nositelja maziljenja. »Glede duhovnih
darov,bratje, nočem, da bi bili vi v nevednosti.« (1. Kor. 12:1).

PET SKRIVNOSTI KOOPERACIJE S SVETIM DUHOM, KI NAM PRINAŠA VSE, KAR JE JEZUS ZA NAS
PRIBORIL:
1.Izkazujmo spoštovanje Svetemu Duhu (»Kaj mislite, koliko hujšo kazen bo zaslužil šele tisti,
ki potepta Božjega Sina, tisti, ki ima za navadno tisto kri zaveze, s katero je bil posveč en, tisti,
ki zasramuje / objestno žali, se norčuje iz Duha milosti?« Hebrejcem 10:29).
2.Sveti Duh se bo manifestiral ob čaščenju Jezusa (»Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v
vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo
prihodnje reči. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal.« Janez 16:13-14).
3.Vera nas poveže v delovanje Svetega Duha (»Pazíte, bratje, da v katerem med vami ne bo hudobnega in nevernega srca in bi odstopil od živega Boga.« Hebrejcem 3:12). Resnična vera ima v sebi
elemente agresivnosti, odločenosti, nepopustljivosti, ker ima razodetje kaj ji pripada. Primer: žena s
krvotokom, slepi Bartimej, ipd.
4.Hoja v maziljenju Svetega Duha in v moči Duha
»Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi, hudič
pa ga je skušal.« (Luka 4:1).
»Jezus se je v môči Duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej okolici.« (Luka 4:14). (ŠE
VEČJA DIMENZIJA DUHA).
»Moja beseda in moje oznanilo nista bila v prepričevalnih besedah modrosti, temveč sta se
izkazala Duh in moč, zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji
moči.« (1. Kor. 2:4-5).
5.Maziljenje je dejanska substanca (maziljenje se lahko prenaša na različne načine)
»V njej je bila tudi žena, ki je že dvanajst let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo celo sla bše. Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove
obleke. Rekla je namreč: »Tudi če se v hipu dotaknem le njegove obleke, bom rešena.« /bom
ozdravela. In se ji je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge.« (Marko
5:25-29).
»In tako so prinašali bolnike na ceste ter jih polagali na ležišča in nosila, da bi se, kadar je šel Peter
mimo, vsaj njegova senca dotaknila katerega izmed njih. Tudi iz krajev v okolici Jeruzalema so pri-
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hajali ljudje in prinašali bolnike in takšne, ki so jih mučili nečisti duhovi; in vsi so bili ozdravljeni.«
(Dejanja 5:15-16).
»Bog je po Pavlovih rokah delal nenavadne čudeže, tako da so ljudje prinašali bolnikom robce ali
rute, ki so se dotaknile Pavlovega telesa, in bolezni so izginjale in zli duhovi so jih zapuščali.«
(Dejanja 19:11-12).
»Njim je Bog hotel oznaniti, kakšno je bogastvo slave te skrivnosti med pogani, namreč Kristus v
vas, upanje slave.« (Kološanom 1:27).
»Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo..” (Efežanom 3:20).
SUBSTANCA MAZILJENJA ŽIVI V BOŽJEM OTROKU – PRENESIMO JO NA DRUGE!
Molitev:
Gospod, hvala Ti za maziljenje Svetega Duha. Pomagaj mi, prosim, razpoznavati naravo demo nske aktivnosti zoper mene: legalen ali nelegalen način, ki me ohranja v bolezni in zasužnjenosti.
Gospod, po veri vstopam v odnos strinjanja z maziljenjem Svetega Duha. Sveti Duh, hvala Ti, da
v mojem življenju udejanjaš vse, kar je zame priboril Jezus na lesu križa. Naj bo sedaj vsaka
legalna zadeva, ki jo Satan uporablja zoper me uničena in preklicana. Sveti Duh, sprejemam
Tvojo substanco maziljenja, ki se dotika vseh mojih bolnih in poškodovanih delov telesa, duše in
duha. Po veri se v tem trenutku neomajno oklepam Božje moči in prisotnosti substance m aziljenja. Otresam se vsake svoje prejšnje tolerance in pasivnega sprejemanja bolezni. Aktivno in z
vso zavzetostjo sprejemam Tvojo moč, Sveti Duh. V imenu Jezusa sprejemam maziljenje, ki od stranjuje, lomi, preklicuje vsako breme in jarem satanske presije nad menoj. V tem trenutku sprejemam ozdravljenje po moči Svetega Duha. Hvala Ti, Jezus, za vse, kar si storil zame, saj si od stranil legalno pravico, ki jo je imel Satan do mene. Vse je sedaj izničeno, razveljavljeno po Tvoji
krvi, Jezus. Sedaj sem prost-a, da sprejmem celotno odkupitev in ozdravljenje po moči Svetega
Duha. V Jezusovem imenu to sprejemam in že imam! Hvala! Amen.

EVIDENCA NAŠEGA PRIČEVANJA….NA KAJ SE SKLICUJEMO V BOŽJI SODNI
DVORANI:
1. NA VSE, KAR JE JEZUS STORIL ZA NAS: »V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše
bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ra njen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njeg ovih ranah smo bili ozdravljeni.« VSE, KAR JE JEZUS STORIL ZA NAS, NJEGOVO DOKONČANO
DELO, PREDSTAVIMO KOT EVIDENCO NA BOŽJEM SODIŠČU.
Jezus je hkrati naš ZAGOVORNIK in SPRAVNA ŽRTEV. »Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi
grešili! Če pa že kdo stori greh, imamo pri Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega. On je
namreč spravna daritev za naše grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za ves svet.” (1. Janez 2:1-2).
Sveti Duh je naš TOLAŽNIK/POMOČNIK/ZAGOVORNIK/POSREDNIK/PRIJATELJ, ki nam daje
pravne nasvete. »Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika / Pomočnika,
Zagovornika, Posrednika, Prijatelja; da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne
more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostajai / prebiva pri vas in bo / je
v vas.« (Janez 14:16.17).
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2.NA VSE, KAR JE ZAPISANO V NAŠI KNJIGI V NEBESIH: »Moj zarodek so videle tvoje oči. V
tvojo knjigo so bili vsi zapisani, dnevi, ki so bili oblikovani, ko ni še nobeden od njih obstajal.«
(Psalm 139:16).
»Naj bodo izbrisani iz knjige življenja, naj ne bodo zapisani med pravične.« (Psalm 68:28).
“Nato sem videl umrle, velike in majhne, kako stojijo pred prestolom. In odprle so se knjige. Odprla pa se je tudi druga knjiga: knjiga življenja. Umrli so bili sojeni po tem, kar je bilo napisano v knjigah, po svojih delih.« (Razodetje20:12).
»Videl sem: Takrat so bili povzdignjeni prestoli in Staroletni se je usedel. Njegovo oblačilo je
bilo belo kakor sneg in lasje na njegovi glavi kakor čista volna. Njegov prestol so bili ognjeni
plameni in njegova kolesa goreč ogenj. Ognjena reka je tekla in se izlivala pred njim.Tisočkrat
tisoči so mu stregli in desettisočkrat desettisoči so stali pred njim. Sodni dvor je sedel in knj ige so se odprle.” (Daniel 7:9-10).
PREDSTAVLJAM EVIDENCO V SODNI DVORANI, DA NE MOREM IZPOLNITI VSEGA, KAR MI JE
GOSPOD NAMENIL BREZ MOČNEGA TELESA, KI JE SPOSOBNO ZA AKCIJE.

KAJ JE ZAPISANO V MOJI KNJIGI? Za takšno razodetje moram kultivirati:
1.osebni odnos z Gospodom, da slišim in prepoznam Njegov glas
2.prepoznati želje svojega srca, ki mi jih prižiga Sveti Duh
3. prepoznati darove, ki mi jih je Gospod dal
4. prepoznati svoje frustracije, kajti zmage na teh področjih so moja področja služenja

3.NA VSE BOŽJE OBLJUBE, KI SO ZAPISANE V SVETEM PISMU
Primer: Psalm 91 »Tisti, ki stanuje v zavetju Najvišjega, ki prenočuje v senci Mogočnega, pravi
GOSPODU: »Moje zatočišče in moja trdnjava, moj Bog, ki vanj zaupam.« Zares, on te bo rešil
iz ptičarjeve zanke, pred pogubno kugo. S svojimi krili te pokrije, pod njegove peruti se zatečeš; ščit in oklep sta njegova zvestoba. Ne boš se bal nočne strahote, ne puščice, ki leti po dnevi, tudi ne kuge, ki hodi v temi, ne žela, ki pustoši opoldne. Naj jih pade tisoč na tvoji str ani, deset tisoč na tvoji desnici, tebi se to ne bo približalo. Samo s svojimi očmi boš gledal, pa
boš videl plačilo krivičnikov. Zares, ti, GOSPOD, si moje zatočišče, Najvišjega si postavil za
svoje prebivališče; ne bo te zadela nesreča, udarec se ne bo približal tvojemu šotoru. Zakaj
svojim angelom bo zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih. Na rokah te bodo
nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Čez leva in gada boš stopal, poteptal boš mladega
leva in morsko pošast. Ker mi je vdan, ga hočem osvoboditi, branil ga bom, ker spoznava
moje ime. Kliče me, pa ga uslišim, z njim sem, ko je v stiski, rešim ga in mu izkažem čast. Z
dolgostjo dni ga nasitim, pokazal mu bom svoje rešenje.”

4.NA SVOJO POT ZA GOSPODOM (moje ponižno srce z željo, da bi v vsem sledil Gospoda)
»Ne imej sam sebe za modrega, boj se GOSPODA in varuj se hudega. To bo zdravilo za tvoje
telo, poživilo za tvoje kosti.« (Pregovori 3:7).
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PONIŽNO PREDSTAVIMO GOSPODU, DA SO BILA NAŠA PRIZADEVANJA VEDNO NARAVNANA V
SMERI POSLUŠNOSTI DO NJEGA. GOSPOD IMA SPOMINSKE KNJIGE. »Tedaj so govorili tisti, ki se
bojijo GOSPODA, vsak s svojim bližnjim, GOSPOD pa je prisluhnil in slišal. Pred njim je bila napisana
spominska knjiga za tiste, ki se bojijo GOSPODA in spoštujejo njegovo ime. »Ti bodo ob dnevu, ki ga
napravim, moja lastnina, govori GOSPOD nad vojskami. Imel bom z njimi usmiljenje, kakor je kdo
usmiljen do svojega sina, ki mu služi.« (MALAHIJA 3:16-17).
5.NA BOŽJO MILOST »In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel vpiti in govoriti: »Jezus,
Davidov sin, usmili se me!« Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: »Davidov
sin, usmili se me!« Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so slepega in mu rekli: »Le
pogum, vstani, kliče te!« (Marko 10:47-49).
6.NA SVOJO LJUBEZEN DO IZRAELA IN NA GRADNJO BOŽJE HIŠE »Potem ko je končal vse svoje
besede pred ljudstvom, ki ga je poslušalo, je prišel v Kafarnáum. Neki stotnik pa je imel na smrt
bolnega služabnika, ki mu je bil zelo drag. Ko je slišal za Jezusa, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo, da bi prišel in rešil njegovega služabnika. Prišli so k Jezusu in ga vneto prosili: »Vreden je, da mu to storiš. Rad ima naš narod in shodnico nam je sam sezidal.« Jezus je šel z njimi. Ko
ni bil več daleč od hiše, je stotnik poslal prijatelje s sporočilom: »Gospod, ne trudi se! Nisem namreč vreden, da prideš pod mojo streho. Zato se tudi nisem imel za vrednega, da bi prišel k tebi,
ampak reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem postavljen pod oblast in
imam vojake pod seboj in rečem temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stôri to‹ in stori.« Ko je Jezus to slišal, se je začudil nad njim. Obrnil se je k množici, ki ga
je spremljala, in rekel: »Povem vam: Niti v Izraelu nisem našel tolikšne vere.« In ko so se poslanci
vrnili domov, so našli služabnika zdravega.« (Luka 7:1-10).
»GOSPOD je rekel Abramu: »Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v
deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil
tvoje ime veliko, da bo v blagoslov. Blagoslovil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali, in preklel
tiste, ki te bodo preklinjali, in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje.« (Geneza 12:1-3).

PRAVA POSTAVITEV DO LASTNEGA ŽIVLJENJA: Niso ljubili
svojega življenja vse do smrti
»Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso
ljubili svojega življenja vse do smrti.« (Razodetje 12:11).
Velika nagrada čaka tiste, ki so dejansko za Gospoda žrtvovali svoja fizična telesa. Vendar ta
citat govori tudi o pripravljenosti in zmožnosti odreči se svojemu duševnemu življenju, kar
prinaša veliko avtoriteto, vpliv in možnost predstavitve svojega primera na Božjem sodišču. NE
ljubiti svoje življenje vse do smrti pomeni odrekati se svojih preferenc, želja, ugodja in udobja
zaradi služenja Gospodu. Življenje (gr.: SUCHE) pomeni v tem kontekstu tudi duševno življenje.
Primer Marije in Marte:
Obe sestri sta po smrti brata Lazarju Gospodu govorili enake besede, vendar iz dr ugačnih stanj
srca.
MARTA: »Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl;« (Janez
11:21).
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MARIJA: »Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus. Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla:
»Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl.« (Janez 11:32).
Marta je govorila iz srca, ki je bilo polno bolečine. Ta žalost je prešla v obtoževalne besede zoper
Gospoda. V njenem govoru je moč začutiti vprašanje, zakaj Gospod ni preprečil smrt njenega brata
Lazarja. To je znamenje življenja, ki ni bilo povsem predano Božjim stvarem…
Marija pa je kultivirala življenje popolne predanosti Gospodu. Čeprav je izrekla iste besede kot jih je
poprej njena sestra Marta, so prišle iz drugačnega stanja srca. Njene besede so bile izjava vere in
deklaracija čaščenja. Z drugimi besedami je Marija izjavila: »Gospod, ne razumem, zakaj se je to
moralo zgoditi, vendar Ti zaupam!« Jezus je bil ganjen zaradi njenih besed ljubezni, čaščenja, pomešanih z žalostjo njenega bolečega srca. BESEDE ZLOMLJENEGA IN PONIŽNEGA SRCA NOSIJO VELIKO
TEŽO V BOŽJI SODNI DVORANI.
Iz Jezusovi besed ugotovimo, da ni bil duhovno neaktiven v času Lazarjeve bolezni in smrti: «Jezus
je rekel: »Odstranite kamen!« Marta, sestra umrlega, mu je dejala: »Gospod, že ima zadah,
saj je četrti dan mrtev.«Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo,
če boš verovala?« Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji
okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.« In ko je to izrekel, je zaklical z
močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s
povoji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in pustite, naj gre!«
(Janez 11:39-44).
Le zakaj je Jezus že poprej molil?
Večinoma je predčasna smrt dokaz tega, da Satan najde legalno pravico, da lahko potem nje
človeka prikrajša za življenje s primerno dolgostjo dni. Jezus je s Svojo molitvijo odstranil vsako
takšno oviro v Lazarjevi krvni liniji. Ko se je znašel pred Lazarjevim grobom, je lahko z avtoriteto
moči vstajenja obudil Lazarja od mrtvih z besedami: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven.
Jezus se je odzval Marijinim prošnjam iz pravilne postavitve do lastnega življenja in obudil nj enega brata Lazarja. Nebo se bo odzvalo tudi nam, ko bomo zavzeli enako naravnanost do las tnega življenja.
Molitev:
Gospod, prihajam pred Tvoj tron s pravilno postavitvijo do svojega življenja, ki ga polagam pred
Tebe v vsej ponižnosti. Sprejemam Tvojo milost, ki mi omogoča pred Teboj razgaliti vsak košček
svojega duševnega življenja. Želim biti čista posoda, ki jo Ti lahko uporabiš za Svoje namene in
načrte. Padam pred Teboj v duhu, kakor je Marija padla pred Tvoje noge, Jezus. Predajam se Ti
v celoti in Te prosim, da iz mene odstraniš vse obtožbe, jezo, vsakršen občutek nepravičnosti, ki
jih pestujem zoper Tebe. Izlušči iz mene vsak najmanjši delček Martinega duha. POMAGAJ MI,
PROSIM, SE SOOČITI S SVOJIMI BOLEČINAMI IN JIH PREMAGATI. Priznavam Te in Ti želim popo lnoma zaupati, kot je to storila Marija. Izročam Ti svoje duševno življenje in Te prosim za pretok
ozdravljenja iz nebeških področij v moje življenje. Prosim Te, da moč Tvojega vstajenja prikliče v
življenje moje umrljivo telo. Gospod, zahvaljujem se Ti za vse, kar si storil zame. Iz mesta svoje
popolne predanosti sprejemam vso oskrbo dokončanih dejanj Tvojega križa. Bolezen je pretrgana in ozdravljenje je sprejeto v imenu Jezusa! Amen.
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