BIBLIJSKO PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE

Preučimo »rojstno-dnevno zabavo« Božjega moža Kaleba, Jefunejevega sina, iz plemena
Jude (pleme slavljenja). Njegova torta je tokrat štela 85 svečk. Ali je bil zaradi tega kaj
potrt?? Niti slučajno. Zainteresiran je bil le za eno stvar, to pa je bilo njegovo rojstno-dnevno
darilo.
Pred 45. leti mu je Gospod nekaj obljubil in to je Kaleb pričakoval pogumno, brez strahu. Ob
svojem 85. rojstnem dnevu je to obljubljeno stvar neustrašno zahteval. Prav ta obljuba ga je
držala po konci. Kaj je to bilo?
Jozue 14: 6 Tedaj so Judovi sinovi pristopili k Józuetu v Gilgálu in Jefunéjev sin Kaléb,
Kenázovec, mu je rekel: »Ti dobro veš, kaj je govoril GOSPOD Božjemu možu Mojzesu
glede mene in tebe v Kadeš Barnéi. 7 Štirideset let mi je bilo, ko me je GOSPODOV
služabnik Mojzes poslal iz Kadeš Barnée ogledovat deželo, da bi mu prinesel sporočilo,
kakor je pač bilo v mojem srcu. 8 Moji bratje, ki so šli z menoj, so ljudstvu vzeli pogum,
jaz pa sem ostal zvest GOSPODU, svojemu Bogu. 9 Tisti dan me je Mojzes zaprisegel in
rekel: ›Dežela, po kateri je hodila tvoja noga, bodi dedna last tebi in tvojim sinovom na
veke, kajti zvest si ostal GOSPODU, mojemu Bogu.‹ 10 In zdaj glej, GOSPOD me je ohranil
pri življenju, kakor je govoril, in petinštirideset let je od tega, ko je GOSPOD govoril to
besedo Mojzesu, medtem ko je Izrael še hodil po puščavi. Zdaj glej, danes imam
petinosemdeset let, 11 še danes sem močan kakor na dan, ko me je Mojzes odposlal;
kakršna je bila moja moč takrat, takšna je zdaj za vojno, da odhajam in prihajam.
12 Daj mi zdaj to pogorje, o katerem je govoril tisti dan GOSPOD.

Kajti sam si slišal tisti dan, da so tam Anákovci, mesta pa velika in
utrjena. Morda bo GOSPOD z menoj in jih preženem, kakor je govoril GOSPOD.«
13 Józue ga je blagoslovil in dal Kenázovcu Kalébu, Jefunéjevemu sinu, Hebrón v
dediščino. 14 Zato je Hebrón dedna last Kenázovca Kaléba, Jefunéjevega sina, do tega
dne, kajti bil je popolnoma zvest GOSPODU, Izraelovemu Bogu.
Kaj je torej bilo njegovo darilo? Bilo je pogorje, ki je bilo v lasti velikanov.
To najdemo v 4. Mojzesovi 13: 33 Tam smo videli tudi velikane, Anákove sinove iz rodu
velikanov; v lastnih očeh smo bili kakor kobilice in taki smo morali biti tudi v njihovih
očeh.«
To pogorje ga je držalo po konci. Kaj pa je Kaleb nameraval z velikani? 4. Mojzesova 14:
6 Nunov sin Józue pa in Jefunéjev sin Kaléb, ki sta bila med tistimi, ki so ogledali deželo,
sta pretrgala svoja oblačila 7 in rekla vsej skupnosti Izraelovih sinov: »Dežela, ki smo
joprehodili, da bi jo ogledali, je izredno lepa dežela. 8 Če bomo GOSPODU všeč, nas bo
pripeljal v to deželo in nam jo dal, deželo, v kateri se cedita mleko in med. 9 Le ne
upirajte se GOSPODU in ne bojte se ljudstva dežele! Kajti za obed nam bodo;
senca se je umaknila od njih, z nami pa je GOSPOD. Nikar se jih ne bojte!«
Kako ostati pri močeh? Še več-kako večati svojo moč iz leta v leto? Da imamo stabilno dieto»dieto z velikani.« Vsaka težava, s katero se soočamo, naj nam bo kot dieta velikanov, ki
jo bomo pohrustali za obed. Takšna dieta nas bo obdržala v kondiciji, ohranjala nas bo mlade,
po njej bomo zmagoviti. Naš Gospod je Jezus, ki je VSE premagal! Njegova
zmaga je naša! Ne živimo le po človeški moči, ki je opisana v Pridigarju 12: 5 Strah jih je

1

višin, na poti jih je groza. Mandljevec odcveti, kobilica otrpne, kaprovec se razpoči:
kajti človek odhaja v hišo svoje večnosti in žalovalci krožijo po ulici.
Kaleba NI bilo strah višin. Ne samo to, ni ga bilo strah niti velikanov, ki so živeli na teh
višinah! Zakaj? Imel je Božjo obljubo, da bo dobil to pogorje v posest. Kaj je pomenil velikan
v primerjavi z Božjo obljubo? NIČ. Bil mu je le za obed. Pa ne samo le eden-vsi velikani, ki
so tam živeli.
Kaleb je imel dve značilnosti, ki sta ga odlikovali:
1) bil je iz plemena Jude, plemena, ki pomeni SLAVLJENJE. Vemo, da je vera tista, ki
premaga svet in slavljenje daje glas tej veri! 2 GOSPOD je rekel: »Juda naj gre!
Glejte, dal sem deželo v njegove roke.« (Sodniki 1)
2) Ime Kaleb pomeni-pes. 9 Tisti dan me je Mojzes zaprisegel in rekel: ›Dežela, po
kateri je hodila tvoja noga, bodi dedna last tebi in tvojim sinovom na veke, kajti
zvest si ostal GOSPODU, mojemu Bogu.‹(Jozue 14) Pes ne sprašuje svojega gospodarja,
temveč mu zvesto sledi. To je bila Kalebova želja-slediti Gospoda.
Če smo kakor Kaleb, tudi mi lahko dobimo obljubo za svoje pogorje. Tisti, ki stanujejo na
pogorju, vidijo sončni vzhod prej, kot ostali in tudi pogled na sonce je daljši za njih. Zrak
je čistejši na pogorju.
IZPOVED BESEDE (NAŠA ZAVEZA ZA BOŽANSKO ZDRAVJE)
Moj Bog je Gospod, ki me zdravi. On je moj zdravnik. (Exodus 15:26)
Gospod je odstranil bolezen od mene. (Exodus 23:25)
Gospod je odvrnil od mene vsako bolezen, vključujoč vse hude bolezni Egipta (Dev. 7:15)
Izbiram življenje in blagoslov. Gospod je moje življenje in dolgost mojih dni. (Devt. 30:1920)
Gospod mi je naklonil počitek povsem tako, kakor je obljubil. Neizpolnjena ni ostala niti ena
od lepih obljub o zdravju. (1. Kraljev 8:56)
Ne bo me zadela nesreča, udarec se ne bo približal mojemu šotoru. (Psalm 91:10)
Gospod me siti z dolgostjo dni in mi kaže svoje rešenje. (Psalm 91:16)
Gospod ozdravlja vse moje bolezni. (Psalm 103:3)
Gospod je poslal svojo Besedo in me je ozdravil, potegnil me je iz moje jame. (Psalm
107:20)
Ne bom umrl/a, ne, živel/a bom in pripovedoval/a o Gospodovih delih. (Psalm 118:17)
Božja Beseda je življenje in zdravje celemu mojemu telesu. (Pregovori 4:22)
Jezik modrih ozdravlja rane. (Pregovori 12:18b)
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Jezus je v resnici nosil moje bolezni, naložil si je moje bolečine. Bil je ranjen zaradi mojih
prestopkov, strt zaradi mojih krivd. Kazen za moj mir je padla nanj, po Njegovih ranah sem
bil/a ozdravljen/a. (Izaija 53:4-5)
Gospod je poskrbel, da sem okreval/a in me je ozdravil ran. (Jeremija 30:17)
Junak/inja sem! (Joel 3:10)
Stiska ne bo vstala dvakrat. (Nahum 1:9b)
V meni vzide sonce pravičnosti z ozdravljenjem v njegovih perutih. (Malahija 3:20)
Jezus je ozdravil vse bolnike. On je odvzel moje slabosti in moje bolezni.(Matej 8:16-17)
Jezus je ozdravil vsako bolezen in vsako slabost.. (Matej 8:16-17)
Na bolnike polagam roke in ti ozdravijo. (Marko16:18b)
Gospodova moč je prisotna, da me ozdravi. (Luka 5:17)
Božji Duh, ki prebiva v meni je Duh, ki je obudil Kristusa od mrtvih. Ta Božji Duh kliče v
življenje tudi moje umrljivo telo. (Rimljanom 8:11)
Jezus je delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo. (Dejanja 10:38)
Skupaj s Kristusom sem križan/a. Jezus Kristus živi v meni. Življenje, ki ga živim v mesu,
živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame samega sebe.
(Galačanom 2: 19b, 20)
Kristus me je odkupil od prekletstva postave, da je zame postal prekletstvo. Abrahamov
blagoslov je prešel v Kristusu Jezusu k meni. Ozdravljenje je del tega blagoslova.
(Galačanom 3:13-14)
Molitev vere rešuje bolnika in Gospod ga okrepi. (Jakob 5:15)
Po Jezusovih ranah sem bil/a ozdravljena. (1. Peter 2:24)
V vsem mi gre dobro in sem zdrav/a, moji duši gre dobro. (3. Janez 1:2)
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