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Moc krwi Jezusa 
Aby Kościół miał owoc pełnej ochrony, życia duchowego i komunii z Bogiem, to 

konieczne jest, aby umieł korzystać z niezwykłego zasobu duchowego, na który Pan umieścił 

nasza dyspozycja: Krew Jezusa. Krew Jezusa zbyt często była jedynie doktryną 

w co wierzy Kościół, ale nie doktryna, którą żyje. Kościół nie żyje zgodnie z tą doktryną 

utracił wiele błogosławieństw, które są dla niej dostępne, tylko dzięki mocy krwi 

Pan Jezus. 

Słowo Boże uczy nas, że trzeba prosić, aby otrzymać: „proście, a będzie 

dane tobie ”. (Łk 11: 9-10). Niezliczone błogosławieństwa, których Pan pragnie udzielić Kościołowi, muszą 

proszeni są w modlitwie, aby Pan ich obdarzył. Przez wiarę chwytamy Boga 

obietnice znalezione w Piśmie Świętym (Hebr. 11: 1,6). W taki sam sposób, jak nauczył nas Pan Jezus 

prosić o Ducha Świętego (Łukasza 11:13), podobnie powinniśmy prosić o błogosławieństwa płynące przez 

przelanie krwi Jezusa na Kalwarię. 

Jakie to są błogosławieństwa? Zwykle Kościół ma świadomość, że Pan przelał swoją 

własną krew za nasze „zbawienie” lub aby dać nam nowe narodzenie. Jednak zbawienie obejmuje nie tylko 

nowe narodzenie - trwa przez życie uświęcające. Pismo Święte zachęca nas do tego 

wypracowujcie nasze zbawienie ze strachem i drżeniem. Słowo Boże pokazuje nam również, że krew 

Jezus został przelany, aby przynieść następujące błogosławieństwa - zawarte w zbawieniu - w naszym 

Życie chrześcijańskie: 

1. Oczyszczenie z naszych grzechów (1 Jana 1: 7). Z pewnością, tak jak powinniśmy wyznać nasze grzechy 

wybaczono, powinniśmy wierzyć, że krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tak, usuwa każdy 

przeszkody, które utrudniają naszą społeczność z Panem. 

2. Społeczność z Panem (Hbr 10: 19-22). Słowo objawia nam, że możemy teraz śmiało wejść 

Święty Świętych - innymi słowy, w Obecność Pana - przez krew 

Owieczka. Dlatego możemy prosić Pana, aby usunął przeszkody w naszej społeczności, 

czy to w naszym duchu, czy w duszy (umyśle, emocjach), abyśmy mogli mieć doskonałą społeczność 

Pan. 

3. Zwycięstwo nad przeciwnikiem (Obj. 12:11). Wiemy, że ostatecznie pokonamy naszego wroga 

„Krew Baranka” i słowo naszego świadectwa. Powinniśmy w to wierzyć 

obiecujcie w chwilach walki, a Pan objawi w nas moc krwi Jezusa 

żyje i daje nam zwycięstwo, którego potrzebujemy. 

4. Ochrona przed przeciwnikiem. (Wj 12:23). Nasze zwycięstwo obejmuje ochronę, jak widać, gdy 

Izraelici opuszczali Egipt. Niszczyciel nie mógł wejść do domów Izraelitów lub 

zabij ich pierworodnych, ponieważ kiedy zobaczył krew, był zmuszony „przejść” przez te domy. 

 
Strona 2 

Z tego powodu, kiedy prosimy w modlitwie, aby Pan objął nas krwią Jezusa, jesteśmy 

chronione przed atakami przeciwnika w każdej sytuacji, w tym na początku każdej 

usługa lub spotkanie. W ten sposób unikamy przejawów fałszywych darów pośród nas. 

5. Wolność od nawyków, wad i niewłaściwych zachowań (1 Piotra 1: 18–19). Słowo to potwierdza 

zostaliśmy uwolnieni przez krew Pana Jezusa z pustej drogi życia przekazanej nam przez 

nasi przodkowie. Tak więc, gdy jakiś wierzący ujawnia, że wciąż jest w posiadaniu jakiegoś rodzaju 

zachowanie, które hańbi Pana, możemy się modlić, opierając naszą wiarę na Pismach, które gwarantują 

zwycięstwo w tej walce krwią Jezusa. 

Krew Jezusa jest ściśle związana z działaniem Ducha Świętego. Powód jest prosty: 

Duch może działać tylko w oparciu o Dzieło wykonane przez Pana Jezusa na krzyżu Kalwarii, 

przelewając swoją cenną krew; innymi słowy, aby oddać swoje życie za nasze grzechy. W Księdze Kapłańskiej 

to czytamy 

życie jest we krwi. W ten sam sposób życie wieczne jest w krwi Jezusa. Pan nam to powiedział 

bez picia jego krwi nie moglibyśmy mieć życia duchowego. I wkrótce potem wyjaśnił, że 

dzieła, które powiedział, były duchem i życiem. Rozumiemy lekcję: kiedy Duch Święty działał w naszym 

życia On przekazuje życie we krwi Jezusa, życie wieczne, które Pan Jezus otrzymał 

dla nas przelewając Jego krew za nasze zbawienie. 

Tak jak krew Jezusa krążyła w fizycznym ciele Pana Jezusa podczas jego ziemskiego życia, 

Dając życie każdej ze swoich komórek, Duch Święty działa dzisiaj w Kościele, odwiedzając każdego członka 

Ciała, przekazując każdemu z nas życie wieczne, stosując Słowo Boże w naszych sercach. 

Kiedy modlimy się, aby Pan udzielił nam określonego błogosławieństwa (takiego jak już wspomniano), 

opieramy to na mocy krwi Jezusa, a Pan posyła Ducha Świętego, który 



dokonuje błogosławieństwa, którego pragnęliśmy. Przychodzi przez krew, którą wylał; każde błogosławieństwo 

jest 

oparty na Dziele wykonanym przez Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. 

Krew Jezusa została przelana tylko raz na krzyżu Golgoty, ale ciągle się ją kropi 

Słudzy Boży, którzy są „wybrani zgodnie ze świadomością Boga Ojca, w 

uświęcenie Ducha, za posłuszeństwo i pokropienie krwią Jezusa Chrystusa ”. (1 pie. 1: 2) 

Alleluja! 

 


