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SEDEM MEST, KJER JE JEZUS PRELIL SVOJO KRI
Kristusova kri je mnogo močnejša, kot se tega mnogi zavedajo. Je naš vir odrešitve in osvoboditve.
Grška definicija besede rešiti pomeni: nazaj kupiti, odkupiti, nadomestiti, povrniti, poravnati,
osvoboditi. S tem, ko je Jezus prelil Svojo kri, nam je povrnil možnost življenja v popolnem
blagoslovu, ki sta ga uživala Adam in Eva pred padcem. »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.« (1. Peter 1:18-19). Vrata so edino
mesto, kakor nam pravi Pismo v Janezu 10:9, kjer se lahko srečata Bog in človek. »Jaz sem vrata.
Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo.« Kri pa je edino sredstvo
sprave. Duhovnik Aron je v Stari zavezi moral sedemkrat škropiti z živalsko krvjo pred spravnim
pokrovom in na spravni pokrov, ko je opravljal spravno daritev za greh. »Potem naj vzame nekaj
junčeve krvi in naj s prstom poškropi sprednjo stran spravnega pokrova in pred pokrovom naj s
prstom sedemkrat poškropi s krvjo.«(3. Mojzesova 16:14).
Tudi Gospod Jezus je na sedmih mestih prelil Svojo sveto kri, da bi nas odkupil in nam povrnil
svobodo. Kristusova kri je izvir moči v življenju vsakega vernika. Poglejmo teh sedem mest.

1. KRI, KI JE BILA PRELITA V GETSEMANSKEM VRTU, OSVOBODI ČLOVEKA, DA SE ZNOVA PODREDI
BOŽJI VOLJI IN ZAVRNE HUDIČEV NAČRT
»Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel: »Sédite tukaj, medtem
ko stopim tja, da bom molil.« 37 S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti
in trepetati. 38 Tedaj jim je rekel: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite z
menoj!« 39 In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih
mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« (Matej 26:36-39).
»Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo
na zemljo.« (Luka 22:44).
Vse se je pričelo v vrtu. Adam in Eva sta se v Edenskem vrtu odločila proti Božji volji in jedla
prepovedan sadež. (1. Mojzesova 3:6-17). Zavrgla sta Božjo voljo in naredila odločitve, ki so bile v
skladu s Hudičevim načrtom. Od takrat naprej je Hudič uveljavljal svojo voljo proti Božji, ker mu je
Adam to omogočil. Jezusova agonija se je začela prav v Getsemanskem vrtu, kjer je Njegov pot postal
kakor kaplje krvi. Hematidrosis je medicinski termin, ki pomeni izločanje krvavega potu. Jezusova kri
je bila prelita, da bi odkupil našo voljo. Molil je: »Ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« Sklicujmo se
in aplicirajmo Kristusovo kri na področje človekove volje, da se lahko le-ta podredi Božji volji!

2. KRI, KI JE BILA PRELITA ZARADI BIČANJA, NAM OMOGOČA OZDRAVLJENJE
V Stari zavezi je Gospod izraelskim otrokom obljubil sledeče: » Rekel je: »Če boš res poslušal glas
GOSPODA, svojega Boga, in delal, kar je prav v njegovih očeh, in ubogal njegove zapovedi in
izpolnjeval vse njegove zakone, ne bom spravil nadte nobene od bolezni, ki sem jih poslal nad
Egipt; kajti jaz sem GOSPOD, tvoj zdravnik.« (Exodus 15:26). Kljub temu, da se jim je Gospod
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predstavil kot »Jehova-Rafa«, so zaradi neposlušnosti obolevali za istimi boleznimi kot Egipčani.
Tisoče let kasneje je bil Jezus nepredstavljivo bičan, da bi nas odrešil in povrnil človeku vse, kar je po
padcu izgubil. »Tedaj jim je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga je izročil, da bi bil križan.«
(Matej 27:26). »Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bíli, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado.
Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki.« (Izaija 50:6).
Bičanje je bila najbolj kruta oblika kazni. Jezus je bil javno kaznovan z bičem, ki je imel devet usnjenih
jermenov s kovinskimi zobci, pritrjenimi na koncu jermenov. »Po mojem hrbtu so orali orači, rezali
so dolge brazde.« (Psalm 129:3).
» Kakor so se številni zgražali nad njim, ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznakažen in
njegova postava ni bila več podobna človeški.« (Izaija 52:14). Gospod Jezus je šel čez nepredstavljivo
agonijo, da bi nas odrešil bolezni. Njegova kri je tekla po vseh organih Njegovega telesa, ki je bilo
odprto zaradi biča. »…po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.« (Izaija 53:5b). V imenu Jezusa
Kristusa in zaradi Njegove prelite krvi si lahko danes lastimo ozdravljenje, ki nam ga je Gospod
priboril. Njegov bič je imel devet usnjenih jermenov. Število devet je število polnosti.

3. KRI, KI JE BILA PRELITA ZARADI TRNJEVE KRONE, NAM OMOGOČA ŽIVLJENJE V IZOBILJU
Ker je Adam poslušal glas svoje žene (1. Mojzesova 3:17-19) in jedel od prepovedanega drevesa, je to
dejanje prineslo prekletstvo na zemljo. »In človeku je rekel: »Ker si poslušal glas svoje žene in jedel z
drevesa, o katerem sem ti zapovedal in rekel: ›Nikar ne jej z njega!‹ naj bo zaradi tebe prekleta
zemlja; s trudom boš jedel od nje vse dni svojega življenja. 18 Trnje in osat ti bo rodila in jedel boš
poljsko rastlinje. 19 V potu svojega obraza boš jedel kruh, dokler se ne povrneš v zemljo,kajti iz nje
si bil vzet. Zares, prah si in v prah se povrneš.« Trnje ima takšne bodice, da vsak dotik z njim zada
rano. Trnje in osat zadušita dobro seme in uničita želje kmetovalca. Prav zaradi tega je moral Adam
trdo delati in v potu svojega obraza jesti kruh. Ko je bil Jezus pretepen, so mu nadeli trnjevo krono.
To trnje se je zarilo globoko v kožo in povzročilo krvavenje. » Iz trnja so spletli krono in mu jo dali na
glavo in trst v njegovo desnico. Poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili: »Pozdravljen,
judovski kralj!« 30 In pljuvali so vanj, mu vzeli trst in ga z njim tepli po glavi.« (Matej 27:29-30). Po
Jezusovem obrazu ni tekel pot, temveč Njegova kri. Ta je premagala prekletstvo revščine in
prekletstvo, ki je bilo izrečeno nad zemljo! Gospod Jezus je plačal ceno, da bi lahko živeli življenja
izobilja in svobode. Aplicirajmo kri na svoja življenja, ki je tekla po Njegovem obrazu zaradi trnja, in
živimo polna življenja.

4. KRI, KI JE TEKLA OB ZABIJANJU ŽEBLJEV SKOZI ZAPESTJA NJEGOVIH ROK, NAM JE POVRNILA MOČ
GOSPODOVANJA IN AVTORITETE
V 1. Mojzesovi 1:26-28 beremo sledeče: »Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot
svojo podobnost! Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki
se plazi po zemlji!« 27 Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril,
moškega in žensko je ustvaril. 28 Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Bodita rodovitna in
množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter
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vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!« Vidimo, da je Gospod Bog dal Adamu in Evi oblast
gospodovanja in avtoritete na zemlji. To oblast sta zaradi greha izgubila.
Zgodba Jožefa v Putifarjevi hiši nam v 1. Mojzesovi knjigi odkriva pomembno resnico: »GOSPOD pa je
bil z Jožefom, zato je bil uspešen človek. Bival je v hiši svojega gospodarja Egipčana. 3 Gospodar je
videl, da je GOSPOD z njim in da mu GOSPOD daje, da v njegovih rokah uspeva vse, česar koli se
loti.« Slika uspešnosti človeških rok je prispodoba gospodovanja in avtoritete.
» Pripeljali so ga na kraj, ki se imenuje Golgota, kar v prevodu pomeni Kraj lobanje. In križali so
ga.« (Janez 15:22,24a). Križali so ga tako, da so ga pribili na križ z žeblji, ki so jih zabili najprej skozi
zapestja rok. Ko je tekla kri po Njegovih rokah, nam je le-ta povrnila oblast gospodovanja in
avtoritete, ki jo je Adam prodal Satanu.

5. KRI, KI JE TEKLA OB ZABIJANJU ŽEBLJEV V NJEGOVE NOGE, NAM JE POVRNILA POLOŽAJ
ODLOČANJA, ŽIVLJENJA V BLAGOSLOVU IN VSEGA IZGUBLJENEGA
Božja obljuba Izraelcem se je glasila: » GOSPOD te bo naredil za glavo in ne za rep; samo navzgor
boš šel in nikoli navzdol, če boš poslušal zapovedi GOSPODA, svojega Boga, ki ti jih danes dajem, in
jih vestno izpolnjeval in se ne boš odvrnil od nobene izmed besed, ki vam jih danes zapovedujem,
ne na desno ne na levo, da bi šel za drugimi bogovi in jim služil.« (5. Mojzesova 28:13,14). Vemo, da
je izraelski narod prekršil Božje ukaze in tako ni užival blagoslove Božje obljube.
Druga obljuba se je glasila takole: »Vsak kraj, kamor stopi stopalo vaše noge, bo vaš;« (5. Mojzesova
11:24). Ko so zabili žeblje v Jezusove noge in je pritekla kri, nam je ta kri povrnila naravnanost naše
hoje. Zavedati se moramo, da kamorkoli stopamo, kjerkoli se nahajamo, tja se je približalo Nebeško
kraljestvo. Imamo avtoriteto, da gremo v sovražnikovo taborišče, ga v Jezusovem imenu zvežemo in
oropamo. Gospod je povedal Jozuetu: »Vsak kraj, kjer bo hodilo stopalo vaših nog, vam dajem.«
(Jozue 1:3). Sedaj je primeren čas, da se polastimo celotnega ozemlja, ki nam ga je sovražnik ukradel.
Čas je, da se vrnemo k svoji lastnini, saj živimo v Jubilejnem letu Gospodovem! Tudi kraljica Estera je
obrnila prekletstvo, ki ga je naklepal Haman, v blagoslov za vse Jude. Jezus je bil preboden, da bi nam
povrnil avtoriteto. Bodimo pogumni in neustrašni, kakor je bil Jozue in prevzemimo nazaj
gospodovanje in avtoriteto nad našimi domovi, mesti in vsem, kar nam je sovražnik ukradel!

6. KRI, KI JE PRITEKLA ZARADI PREBODENE STRANI, NAM JE PRINESLA REŠITEV ZA ZLOMLJENO SRCE
Zlomljeno srce je šesto mesto, kjer nam je Sovražnik zadal bolečino. »Ko so prišli do Jezusa in videli,
da je že mrtev, mu niso strli nog, ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran in takoj
sta pritekli kri in voda.« (Janez 19:33-34). Jezus je trpel strašne agonije in Njegovo srce se je zlomilo.
Izdal ga je bližnji prijatelj in učenec - Juda. Množica je govorila: »No, ti, ki podiraš tempelj in ga v treh
dneh postaviš, stopi s križa in se tako reši.« Podobno so ga med seboj zasmehovali tudi véliki
duhovniki s pismouki in so govorili: »Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Mesija,Izraelov kralj, naj
zdaj stopi s križa, da bomo videli in verovali.« Tudi ona dva, ki sta bila križana z njim, sta ga
sramotila.« (Marko 15:29-32). Sam Bog Oče ga je zapustil. »Ob deveti uri pa je Jezus zavpil z
močnim glasom: »Eloí, Eloí, lemá sabahtáni?« kar v prevodu pomeni: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si
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me zapustil?« (Marko 15:34). Z medicinskega vidika je znano, da se človeku, ki prestaja strašne
agonije, okoli srca nabira vreča vode. Ko mu je eden izmed vojakov prebodel stran, sta takoj pritekli
kri in voda. Kadar imamo strto srce, nimamo več radosti v Gospodu. Nimamo moči. Posledično je
zajeto celotno naše življenje. ODPUŠČANJE je ključno pri ozdravitvi strtega srca. Jezus je v Izaiji 61:1-2
opisal namen Svoje službe takole: »Duh Gospoda BOGA je nad menoj, ker me je GOSPOD mazilil.
Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost,
zapornikom osvoboditev, da oznanim leto GOSPODOVE milosti,« Ker sta kri in voda pritekli iz
Jezusove strani, lahko danes terjamo svoja srca nazaj. Znova nam je omogočena hoja v Gospodovi
radosti, v moči in zaščiti, pod odprtimi nebesi.

7. KRI, KI JE TEKLA ZARADI JEZUSOVIH PODPLUDB - NOTRANJE STRTOSTI, NAM PRINAŠA
MOŽNOST UVELJAVLJANJA GENERACIJSKIH BLAGOSLOVOV IN ZLOM GENERACIJSKIH PREKLETSTEV
Zadnje področje trpljenja so naša čustva. Ta del se nahaja v človeški notranjosti. V Izaiji 53:5 pravi:
»On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd.« Če si strt, pomeni da krvaviš v
svoji notranjosti. Božja Beseda pravi: »Ki obiskujem ali kaznujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih
in na četrtih, ali do tretjega in četrtega rodu tistih, ki me sovražijo.« (2. Mojzesova 20:5). Torej,
grehi očetov se lahko prenašajo naprej, iz roda v rod. To se imenuje generacijsko prekletstvo. Mnogi
ljudje trpijo bolečine notranje ranjenosti zaradi pregreh (napačnih odločitev) svoji očetov, starih
očetov,…Jezus je bil torej strt, da smo mi lahko notranje ozdravljeni! Jezusova prelita kri nam
omogoča ozdravljenje na fizičnem, čustvenem in duhovnem področju.
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Kako lahko Jezusova kri v popolnosti deluje v mojem življenju?

Jezusova žrtev za nas je čudovita, a kako jo lahko izkusim praktično v svojem življenju? Kako lahko
Jezusova kri praktično deluje v mojem življenju in mi prinese zmago na vseh področjih?
Razodetje 12: 11 Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja,
saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti.
V Razodetju 12: 11 se nam odkriva ključ, kako Božje ljudstvo premaga satana:
- z Jezusovo krvjo, ki je za nas že prelita
- z besedo svojega pričevanja
- s stanjem našega srca, ko se ne oklepamo svojega življenja, ampak naše življenje pripada
Bogu.
Ko se ne bojimo za svoja življenja, ampak smo popolnoma podrejeni Božji volji (se z njo
identificiramo), Njegovi besedi, smo nepremagljivi.
Hvala Gospodu, Božje ljudstvo zmeraj zmaga. A imamo svojo vlogo pri tem, da dosežemo zmago.
Satana premagamo, ko osebno pričujemo, kaj Božja beseda pravi, da za nas stori Jezusova kri.
Poglejmo starozavezno sliko, ki lepo ilustrira, kako se jagnjetova kri aplicira, da prinaša konkretno,
praktično spremembo v življenju tistih, ki storijo to, kar pravi Bog.
Eksodus 12
GOSPOD je rekel Mojzesu in Aronu v egiptovski deželi: 2 »Ta mesec naj vam bo začetek mesecev,
naj vam bo prvi med meseci v letu! 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. 4 Če pa je hiša
premajhna za eno jagnje, naj ga vzame skupaj s svojim sosedom, ki je najbližji njegovi hiši, po številu
duš; na jagnje štejte po tem, koliko more vsak pojesti! 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 (kri naj steče v posodo). 7 Vzamejo
naj (hisopove vejice in jo pomočijo v kri) kri (ki je v posodi) in z njo pomažejo oba podboja in naddurje
hiš, v katerih ga bodo jedli.
8 Tisto noč naj jedo meso, pečeno na ognju, in nekvašeni kruh; z grenkimi zelišči naj ga jedo. 9 Ne
jejte od njega nič surovega, tudi ne kuhanega na vodi, marveč na ognju pečeno, skupaj z glavo,
nogami in drobovjem! 10 Ne puščajte od njega do jutra ničesar! Kar pa bi ostalo od njega do jutra,
sežgite v ognju! 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.
Imejmo v mislih, da je to slika Jezusa kot našega pashalnega jagnjeta.
I. Korinčanom 5: 7b Kristus, naše pashalno jagnje, je bil namreč žrtvovan.
Pashalno jagnje so morali žrtvovati in njegovo kri zajeti v posodo, saj je bila kri jagnjeta zelo
dragocena in ni smela biti razlita po tleh.
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Sedaj poglejmo:
- priskrbeli so brezmadežno jagnje,
- jagnje so zaklali,
- kri so zajeli v posodo.
Torej, imeli so kri, ki je imela moč zaščititi človeška življenja. A dokler je bila kri v posodi, NI ZAŠČITILA
NIKOGAR!
Morali so prenesti kri iz posode na podboje in nadduri svojih domov – nikoli pa ne na tla (nihče ni
nikoli smel stopiti na kri ali hoditi po njej).
Njihova življenja so bila odvisna od tega, da so kri prenesli iz posode na podboje in nadduri svoje hiše.
Kako so to storili?
Bog je naročil: priskrbite si vejice hizopa; namočite te vejice v kri in namažite ali poškropite kri na
podboje in nadduri. Čeprav so bile hizopove vejice skromne in same po sebi nepomembne, so postale
za rešitev življenj Izraelcev ključnega pomena.
In še eno stvar je Bog zahteval: Ko je kri poškropljena na podbojih in naddurih vašega doma, morate
ostati v hiši, saj ste v njej zaradi krvi zaščiteni. Kdor je šel iz hiše, ni bil več zaščiten.
1. Peter 1: 1 Peter, apostol Jezusa Kristusa, izvoljenim priseljencem, v razseljenosti po Pontu, Galatiji,
Kapadokiji, Aziji in Bitiniji, 2 po vnaprejšnjem vedenju Boga Očeta, s posvečenjem Duha, zavoljo
poslušnosti in pokropljenosti s krvjo Jezusa Kristusa: milost in mir naj se vam pomnožita.
Tu vidimo, da je pred pokropitvijo zmeraj potrebna POSLUŠNOST! Kri ni poškropljena na tiste, ki so
neposlušni. Pashalno jagnje je popolnoma zaščitilo tiste, ki so bili poslušni – od začetka do konca. Na
katerem koli koraku bi se zaustavili, ne bi prišli do rešitve – popolne zaščite.
Kristus je resnično pashalno jagnje, žrtvovano za nas. Kristus je bil žrtvovan pred 2 tisoč leti. Če
uporabimo prispodobo starozaveznega jagnjeta, lahko rečemo:
- jagnje je bilo žrtvovano in
- kri je v posodi.
A kri, ki je v posodi, nikogar ne zaščiti. Storiti moramo enako, kot so morali Izraelci. Jagnjetovo kri
moramo prenesti iz posode na našo hišo – na prostor, kjer živimo. Če smo poslušni, smo zaščiteni,
rešeni.

Kako lahko apliciramo kri – kako jo lahko prenesemo iz »posode« na mesto, kjer živimo?
Spomnimo se ključa zmage v Razodetju 12 »11 Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta
in zaradi besede svojega pričevanja …«
Satana premagamo, ko osebno pričujemo, kaj Božja beseda pravi, da za nas stori Jezusova kri.
Kaj prenese kri iz mesta žrtve na mesto, kjer živimo? NAŠE PRIČEVANJE, NAŠA IZPOVED.
Izpoved ali pričevanje pomeni, da ponovimo iste besede – resnice, kot pravi Božja beseda. Nikoli ne
moremo preveč poudariti pomena našega pričevanja.
Hebrejcem 3:1 Zato, sveti bratje, deležni nebeškega klica, pomislite na Jezusa, apostola in vélikega
duhovnika vere, ki jo izpovedujemo.
Jezus je veliki duhovnik naše izpovedi. Torej nas Jezus zastopa v stvareh, ki jih izpovemo, ko se naše
besede skladajo z Božjo besedo. Takrat se lahko Božja beseda izpolni v naših življenjih.
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Dokler je Božja beseda le zapisana ali izrečena s strani Boga, nima moči nad našimi življenji. Ko pa jo
sprejmemo za svojo, za resnico in jo izpovemo, se v nas uresniči! Če ni izpovedi, veliki duhovnik ne
more opraviti svoje naloge za nas.
Jezus je rekel v Mateju 12: 37: Po svojih besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš
obsojen.
Jezik ima isto vlogo, kot jo je imela hizopova vejica za mazanje ali poškropljenje. Jezik usmerja
celotno ladjo, celoten tok življenja. S svojimi besedami usmerjamo naša življenja.
Zato nikoli o sebi in drugih ne recimo nekaj, česar ne želimo, da Jezus, naš veliki duhovnik, uresniči.

SEDAJ PRAKTIČNO PRENESIMO JEZUSOVO KRI IZ MESTA ŽRTVE NA NAŠE ŽIVLJENJE
To naredimo z besedam, z našim pričevanjem. Ključno je, da poznamo Božjo resnico o Jezusovi krvi.
Stara zaveza uči, da je veliki duhovnik Aron 7-krat poškropil pokrov s krvjo; to je slika Jezusove žrtve,
ko je Jezus na 7 mestih prelil svojo kri.
Božja Beseda odkriva 7 načinov in področij, na katerih Jezusova kri deluje za nas.

I.

1. Odrešitev - odkupitev
Efežanom 1:7 V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove
milosti.
Peter 1: 18: 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.
Psalm 107: 2 Naj govorijo GOSPODOVI rešenci, ki jih je odkupil iz nasprotnikove roke
Vsi smo bili v hudičevi roki, Jezus nas je odkupil.
SAMO ČE PRIPOZNAMO S SVOJIMI USTNICAMI, ZA NAS VELJA ODKUPITEV, SICER KRI OSTANE V
»POSODI«!
Naša izpoved:
Po Jezusovi krvi sem bil/a odkupljen/a iz hudičeve roke.

2. Očiščenje
1. Janezov list 1: 7 Če pa hodimo Tj. živimo.v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj v občestvu
Ali v skupnosti.in kri njegovega Sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha.
Ključno je, da smo v občestvu. Če smo v občestvu, smo v luči. Če opustimo občestvo, nismo več v luči.
Kri je čisti v temi.
Dokler hodimo v luči, nas Jezova kri nenehno očiščuje slehernega greha.
Psalm 51: 9 Očisti me greha s hizopom, da postanem čist, operi me, da postanem bel bolj kot sneg.
David govori o hizopu. Kaj je imel v mislih? Pashalno jagnje, ki je slika Jezusa. Kako velika milost je, da
vemo, kam lahko gremo, da se razbremenimo in očistimo greha!
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Naša izpoved:
Ko hodim v luči, kakor je On v luči, me Jezusova kri očiščuje sedaj in nenehno od vsakega greha.

3. Opravičenje
Opravičenje pomeni postati pravičen.
Rimljanom 5: 9 Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj, ko smo opravičeni z njegovo krvjo.
Lahko si zamislimo primer, ko nam sodijo na sodišču. Če nas obsodijo, nam vzamejo življenje. Sodnik
razglasi sodbo: NI KRIV, saj je za našo krivdo Jezus že plačal. To pomen, da si opravičen, izpuščen na
svobodo brez obsodbe. A pomeni še več, proglašen si za pravičnega z Jezusovo pravičnostjo.
Po Jezusovi krvi smo opravičeni.
Opravičen pomeni, da si v takšnem stanju, kot da ne bi nikoli grešil. Zakaj je to možno? Jezus mi je dal
svojo pravičnost in On ni nikoli grešil.
Hudič nima več podlage za svoje obtožbe.
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.
Z Jezusovo žrtvijo sta nam dani rešitev in opravičenje – pravičnost. Popolnoma smo oviti, prekriti z
JEZUSOVO PRAVIČNOSTJO. Za nas ni več obsodbe, ker smo v Kristusu!!!
Naša izpoved:
Po Jezusovi krvi sem opravičen in pravičen, nisem kriv, nisem pod obsodbo in nisem pod
nepravičnostjo. Sem ovit v Jezusovo pravičnost, kakor da ne bi nikoli grešil.

4. Posvetitev
Hebrejcem 13: 12 Zato je tudi Jezus trpel zunaj vrat, da bi ljudstvo posvetil s svojo krvjo.
Beseda posvetiti je neposredno povezana s svetostjo, s svetnikom. To pomeni, da smo ločeni od
greha in vsega, kar onečisti. A to še ni vse! Posvečeni smo s svetostjo samega Boga!
Hebrejcem 12: 10 Oni (naravni starši) so namreč vzgajali le za nekaj dni, in sicer po lastni presoji, ta
pa v našo korist, da bi postali deležni njegove svetosti.
Kako lahko postanemo deležni Božje svetosti? Po Jezusovi krvi.
Naša izpoved:
Po Jezusovi krvi sem posvečen/a, ločen/a od greha, oddvojen/a za Boga, deležen/a Božje svetosti.
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5. Življenje

3. Mojzesova 17: 14 Življenje vsega mesa - vseh živih bitij. je namreč njegova kri v njegovi duši.
Božje življenje – življenje Stvarnika je v Jezusovi krvi. Naš um ne more dojeti razsežnosti te resnice, saj
je Stvarnik neprimerno večji od vsega, kar je ustvaril. Kako je težko dojeti, kakšna moč je v Jezusovi
krvi!!!! To je večno, neustvarjeno, neomejeno ŽIVLJENJE samega Boga. To je življenje, ki je obstajalo,
še preden je bilo karkoli ustvarjeno.
Janez 6: 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.
Ko jemo spominsko večerjo, jemo Njegovo meso in pijemo Njegovo kri.
1. Korinčanom 10: 16 Mar blagoslovljeni kelih, ki ga blagoslavljamo, ni udeležba pri Kristusovi krvi?
Mar kruh, ki ga lomimo, ni udeležba pri Kristusovem telesu?
1. Korinčanom 11: 23 23 Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil: Gospod
Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh 24 in se zahvalil, ga razlomil in rekel: »To je moje telo za
vas. To delajte v moj spomin.« 25 Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel: »Ta kelih je nova
zaveza v moji krvi. Kolikokrat boste pili, delajte to v moj spomin.« 26 Kajti kolikokrat jeste ta kruh in
pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride.
Naša izpoved:
Gospod Jezus, ko pijemo Tvojo kri, v Njej prejemamo Tvoje življenje. Božje življenje – neustvarjeno,
večno življenje.

6. Posredništvo
Hebrejcem 12: 22 Vi ste se približali gori Sionu in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu,
nepreštevnim angelom, prazničnemu zboru 23 in Cerkvi prvorojencev, ki so zapisani v nebesih, in
Bogu, sodniku vseh, in duhovom pravičnih, ki so dosegli popolnost, 24 in sredniku nove zaveze
Jezusu in krvi kropljenja, ki govori bolje kakor Abelova.
Pomembno je, da se je to že zgodilo; je v preteklosti ne v prihodnosti.
Premerjamo Abelovo in Jezusovo kri:
Abelova kri je bila prelita proti njegovi volji. Jezus je prostovoljno daroval svojo kri.
Abelova kri je bila prelita na zemlji. Jezusova kri je bila poškropljena v Najsvetejšem.
Abelova kri je klicala maščevanje. Jezusova kri proti za milost.
Pomembno je, da vemo, da Jezusova kri nenehno govori – kliče milost na naša življenja; zmeraj
govori v Božji prisotnosti nam v prid.
Naša izpoved:
Hvala Ti, Gospod Jezus, tudi kadar ne morem moliti, Jezusova kri zmeraj posreduje zame v nebesih.
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7. Z Jezusovo krvjo imamo pristop v najsvetejše – v svetišče
Hebrejcem 10: 19 Bratje, ker imamo zaupnost, da po Jezusovi krvi stopamo v svetišče, 20 in sicer po
novi in živi poti, ki nam jo je odprl skozi zagrinjalo, to je skozi svoje meso, 21 in imamo tudi
veličastnega duhovnika nad Božjo hišo, 22 prihajajmo z resničnim srcem in v polni gotovosti vere, saj
smo v srcih očiščeni slabe vesti in naše telo je umito s čisto vodo.
23 Oklepajmo

se neomajne izpovedi upanja, ker je on, ki je dal obljubo, zvest.
drugega, takó da se spodbujajmo k ljubezni in dobrim delom.

24 Mislimo

drug na

Z veliko zaupnostjo – s POGUMOM lahko pridemo v Najsvetejše, pred sam prestol živega BOGA zaradi Jezusove krvi.
Naša izpoved:
Hvala Ti, Gospod Jezus, ker imamo zaradi Tvoje krvi prost dostop do Božjega prestola – prestola
milosti.

