VESZEK A SZENT VÉRBÕL
Drága mennyei Atyám, Jézus nevében jövök Eléd, a szent oltárod
elé, a Krisztus Jézus Fõpapom elé, a Szent Szellem által. Hálával
áldozom Neked a Szent Vér megtisztító, oltalmazó és életet adó
erejéért az életemben, amit a Te szerelmetes szíved dobogása
szolgáltat és keringtet az életemben. (Zsid. 10,19.)

Az Igéd szerint a Sion hegyéhez járulok, az angyalok ezreihez
és az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés
véréhez, amely megszólal felettem. A szent és szeplõtelen vér
megszólal felettem, és Isten akaratát szólja az életem felett. Mivel
a Te rendelésedbõl és kegyelmedbõl közösségem van a Szent
Vérrel, ezért odajárulhatok a Szent Vér meghintéséhez. Szent
Vér meghintése, borítsd be az életemet teljesen. (Zsid. 12,22. 24.)

Felemelem a hálaadásnak poharát, és megáldom azt, a Krisztus
vérével való közösségem az. A Szent Vér közösségében megszentelten állok Elõtted. Köszönöm Atyám, hogy a Szent Vér kering az
életemben. (1Kor. 10,16.)

Drága Fõpapom, Úr Jézus, eléd járulva megkérlek, vegyél a Szent
Vérbõl, és a papi felszentelésem részeként hintsél meg engem a
Szent Vérrel, hogy mindig pontosan halljalak, hogy kezem minden
munkája áldott lehessen, és hogy minden utam a Te oltalmadban és
akaratodban lehessen és beteljesedjen. Drága Szent Szellem, áradj
mindezeken a területeken, és hozd a szent olajodat, mert a Szent Vér
meghintése által a Te szent olajad folyhat, és így megkened a fülem,
hogy mindenkor halljak Tõled. Felkenetést adsz nekem arra, hogy
amire a kezem teszem, áldott, gyógyult és teljes legyen, és minden
utam a tökéletes akaratodban beteljesedjen. Magasztallak Atyám,
hogy a Szent Vér által ezt beteljesíted az életemben. (2Móz. 24,6–8.)
Veszek a Szent Vérbõl, amely kiontatott itt a földön a kereszten, és
most fent van a mennyben, és egyben bizonyságot tesz itt a földön.
Veszek ebbõl a Szent Vérbõl, a Bárány Vérébõl, a szeplõtelen
és tökéletes áldozati Bárány Vérébõl, és hintek a szellememre,
a lelkemre, a testemre, és az egész életemre, annak ajtófélfáira, és
szemöldökfájára, Jézus nevében. Veszek a Szent Vérbõl, és hintek
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az akaratomra, az érzelmeimre, az indulataimra, az értelmemre, a
gondolataimra és a memóriámra, Jézus nevében. Így csak a Te akaratod élhet bennem, csak a Te érzelmeidet hordozom a szívemben,
csak a Te indulataidat és szándékaidat engedem meg; a Te értelmed
birtokában csak a Te gondolataidat gondolom, mert a Szent Vér
uralkodik felettem, Jézus nevében. A Szent Vér keringése tisztaságot, isteni képességeket, teljes helyreállítást és gyógyulást hoz
mindezeken a területeken. (2Móz. 12,7. 1Ján. 5,8.)

Veszek továbbá a Szent Vérbõl, és hintek a Könyvre, hogy mindenkor tiszta kijelentéseket vehessek belõle; hintek Isten Szent Igéjére,
hogy az élõ és ható lehessen az életemben; hintek a Gyülekezetre,
a gyermekeimre és családom minden tagjára. Hintek a kapcsokra
és kötelekre a Testben, hogy a tiszta szeretet tudjon áradni az örök
élettel, a gyógyító kenettel és a Szent Szellem csodálatos kegyelmi
ajándékaival. (Zsid. 9,19–20. 12,24.)
Veszek a Szent Vérbõl, és hintek az angyalok munkáira, és az angyali küldetésekre, hogy nagyobb betekintést kaphassak ezekbe, és hogy
minden küldetésük beteljesedhessen. (Zsid. 1,14. Zsolt. 103,20–21.)

Köszönöm Atyám, hogy elmostad rólam véremet, hogy megmostál
a víznek fürdõjével az Ige által, hogy meghintettél Jézus Krisztus
Fõpapom által a Szent Vérrel, hogy közösséget engedsz nekem
a Szent Vérrel, és hogy megkentél engem csillogó olajjal, a Szent
Szellemed által. (Ezék. 16,6. Ezék. 16,8–9. Ef. 5,26.)

Köszönöm Atyám, hogy a velem való szövetségnek Véréért kihozod a foglyokat a tömlöcbõl, kibocsátod õket a kútból, amelyben
nincs víz, és megitatod õket az örök életnek vizével, és megkened
õket csillogó olajjal. (Zak. 9,11.)

Atyám, a Te kegyelmedbõl elfoglaltam a hatalmi helyemet Krisztusban. Ott trónolok és uralkodom az ellenség minden ereje felett, ahova
Krisztust ültetted, amikor feltámasztottad Õt a halálból, és ültetted
Õt a jobbodra a mennyekben; magasan minden fejedelemség és
hatalmasság és erõ és uraság és minden név fölé, amely neveztetik
nemcsak e világon, hanem a következendõben is: és mindeneket
vetettél az Õ lábai alá, és Õt tetted mindeneknek fölötte a Gyülekezet
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fejévé, mely az Õ Teste, teljessége Õnéki, aki mindeneket betölt
mindenekkel. Errõl a hatalmi helyrõl parancsolok a fejedelemségeknek, hatalmasságoknak, ez élet sötétsége világbíróinak, és a gonoszság szellemeinek, melyek a magasságban vannak, hogy foglalják el
a helyüket az életemben Krisztus Testének lábai alatt. A keresztfán
szerzett gyõzelmet a hitem által érvényesítem felettük a Szent Vér
által, és a békesség Istene meg fogja rontani, és meg fogja semmisíteni a sátán minden ezen erejét, tervét, szándékát és idõzítését
a lábaim alatt hamar. A Szent Vér tesz minderrõl bizonyságot,
tanúskodik és megszólal felettem. (Ef. 1,20–23. 6,12. Róm. 16,20. 1Ján. 5,8.)

Az adóslevelem, és az ellenség minden követelése, terve és szándéka, amelyet arra felírt, eltervezett és kiírt ellenem: mindaz oda
lett szegezve arra a keresztfára, amelyen Jézus szenvedett. Értem
szenvedett sebeibõl a Szent Vére folyt az ellenem szóló kézírásra, és
minden, ami az adóslevelemen szerepelt, minden, ami arra írva volt,
eltöröltetett, mert lemosta és eltörölte azt a Szent Vér. Így a Szent
Vér az ellenség minden követelését eltörölte Isten kegyelmébõl az
életemben, és eltette azt az útból. A hatalom helyérõl – ahol most
trónolok és uralkodom és uralmat gyakorlok Krisztussal – kijelentem: a keresztfán minden adósságom eltöröltetett Jézus Vére által.
A hitem által érvényre juttatom ezt a szent gyõzelmet az életemben,
és szólítom a Szent Vért, szólja ezt felettem, mert Isten örök igazsága ez. A keresztfának gyõzedelmes Vére által kijelentem továbbá:
semmi nem akadályozhat engem abban, hogy Isten tökéletes akarata beteljesedjen az életemben. Semmi nem szakaszthat el Istennek
szerelmétõl, mely van az én Uram Jézus Krisztusban. Mindezt annak
nevében parancsoltam, aki Istennek jobbján van – én is Õbenne –,
felmenvén a mennybe; akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erõk. Mindezen erõk engedelmeskednek és behódolnak
a Jézus nevére, mert alávettettek Jézus teljhatalmának. Atyám, hálát
adok, dicsõítelek, és örvendezek ebben a gyõzelemben, amelyet
számomra szereztél, és amelyet most érvényesítettem a Jézus nevében, a Szent Vér pecsétjével. Ámen. (Kol. 2,14–15. Róm. 8,38–39. 1Pét. 3,22.)
A hatalom helyérõl parancsolok, el kell engedned az életemet, és
minden szeretettem életét, mert a Szent Vér – ami a váltság volt
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érettem – kifolyt a kereszten. Meghúzom ezen terület körül a Szent
Vér vonalát, és azt át nem lépheted; ezt a területet nem érintheted,
lábadat erre a földre nem teheted, mert Istennek szentelt az a Szent
Vér által, Jézus nevében és hatalmában. Maga a Szent Vér van
ellened ezen a területen, a hitem pajzsával kifeszítve. Köszönöm
Atyám, hogy az õrzõ, védõ szárnyaid alatt, a Szent Vér oltalmának
védõburkában élhetem az életemet. (Zsid. 12,24. Ef. 6,16.)

Atyafiak vádolója, sátán, aki vádolod a szenteket éjjel és nappal, kitartom ellened a Szent Vért, és így maga a Szent Vér van ellened.
A Szent Vér erejében megsemmisült minden gonosz szándékod,
terved, küldetésed és idõzítésed, Jézus mindenható nevében. Így
gyõztes vagyok a Szent Vér által, a szellemembõl fakadó hatalmi
imáim által, és a bizonyságtételem beszédei által. Isten kegyelmébõl
ama nemes harcot megharcolom, és így az enyém lesz a gyõzteseknek járó jutalom. A teljes jutalmat elnyerem, mert velem van Isten
kegyelme. (Jel. 12,11. 2Tim. 4,7.)
Atyám, meg van írva a szent Igédben: „Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül
legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévõ élet által szerez
engesztelést.” Így a Krisztus Testének élete a Szent Vérben van,
mely kering és élteti a Krisztus Testét, így engem is. Az én életem
is a Krisztus Vérében van. A Szent Vér szerzett nekem engesztelést, megmosott engem és adott nekem új életet. Ez a Szent Vér
oltalmazza, újítja meg és teljesíti be az életemet, mert ki vagyok
választva a Szent Vér meghintésére. A Szent Vér által kegyelem és
békesség adatik nekem bõségesen, hogy Isten tökéletes akarata
beteljesedjen az életemben. A Szent Vér meghintése által a lelkiismeretem megtisztult a holt cselekedetektõl, hogy örök hûséggel
szolgálhassak az élõ Istennek. (3Móz. 17,11. 1Pét. 1,2. Zsid. 9,14.) Ámen.

Gyõztes vagyok a Bárány vére által, és a bizonyságtételem beszédei által, mert a Szent Vér megszólal felettem, mint tanúbizonyságtevõ, mindezeken a területeken, ahol a hitem pajzsával kifeszítettem.
(Jel. 12,11.) Ámen.
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