Kdo je Jezus
IME Najvišjega

Skrivnost, na veke skrita v Bogu
Vanesa Čanji (junij 2018)

1

Razodetje imena
Čeprav je bil namreč v podobi Boga,
se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, 7 ampak je
sam sebe izpraznil
tako, da je prevzel podobo služabnika
in postal podoben ljudem.
Po zunanjosti je bil kakor človek
8 in je sam sebe ponižal
tako, da je postal pokoren vse do smrti,
in sicer smrti na križu.
9 Zato ga je Bog povzdignil nad vse
in mu podaril ime,
ki je nad vsakim imenom,
10 da se v Jezusovem imenu
pripogne vsako koleno bitij
v nebesih, na zemlji in pod zemljo
11 in da vsak jezik izpove,
da je Jezus Kristus Gospod,
v slavo Boga Očeta. Filipljanom 2: 6-11

S tem se je izpolnila beseda, zapisana v preroku Izaiju:
21 Oznanite in predložite, posvetujte se skupaj:
kdo je to dal slišati oddavnaj, od tedaj oznanil?
Mar ne jaz, GOSPOD, saj razen mene ni Boga,
pravičnega Boga in rešitelja ni poleg mene.
22 Obrnite se k meni in rešite se, vsi konci zemlje,
kajti jaz sem Bog in drugega ni.
23 Sam pri sebi sem prisegel,
iz mojih ust je prišla pravičnost,
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beseda, ki se ne bo vrnila:
meni se bo upogibalo vsako koleno, prisegal vsak jezik.
24 »Samo v GOSPODU,« mi bo vsak rekel,
»je pravičnost in moč.« Izaija 45: 21- 24
Beseda Gospod v Stari zavezi je beseda za NAJVIŠJE IME –
Jahve oz. Jehova. To ime je bilo za Jude tako sveto (Sveti
Izraelov), da ga niso v polnosti ne zapisovali ne izgovarjali.
Pavel, ki je po Svetemu Duhu pisal pismo Filipljanom, je kot
farizej, učenjak, dobro poznal knjigo preroka Izaije. Zavedal se
je, da je Jezus iz Nazareta Jehova – Najvišji Bog.
Pavel je nekdaj preganjal Jezusove častilce ravno zato, ker so
trdili, da je Jezus Bog. Sedaj je po razodetju to trdil tudi sam.
In to razodetje izpolnjuje Jezusovo poslanstvo in odpira vrata
v Boga!
Ravno razodetje IMENA je dalo moč prvi Cerkvi!
Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji
so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj
vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe; kajti besede, ki si mi jih
dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da
sem izšel od tebe, ter začeli verovati, da si me ti poslal. Janez
17: 6-8
Peter in Janez sta šla ob deveti uri molit v tempelj. Prinesli so
moža, ki je bil od rojstva hrom. Vsak dan so ga polagali pred
tempeljska vrata, ki se imenujejo Lepa, da bi prosil vbogajme
tiste, ki so prihajali v tempelj. Ko je mož videl, da nameravata
Peter in Janez stopiti v tempelj, ju je prosil miloščine. Peter in
Janez sta se zazrla vanj in Peter je rekel: »Poglej naju!« Mož ju
je napeto gledal, če bo kaj dobil. Peter pa je rekel: »Srebra in
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zlata nimam, dam ti pa, kar imam: v imenu Jezusa Kristusa
Nazarečana, hôdi!« In prijel ga je za desno roko in ga dvignil.
V hipu so se mu utrdila stopala in gležnji. Skočil je pokonci,
čvrsto stal in hodil. Šel je z njima v tempelj in hodil okoli,
poskakoval in hvalil Boga. Apostolska dejanja 3: 1-8
V tem mestu so se zares zbrali zoper tvojega svetega
služabnika Jezusa, ki si ga ti mazilil. Zbrali so se Herod in
Poncij Pilat, narodi in Izraelovi rodovi, da bi storili, kar si ti s
svojo roko in v svojem sklepu vnaprej določil. In zdaj, Gospod,
glej, kaj grozijo, in daj, da bomo tvoji služabniki z vso srčnostjo
oznanjali tvojo besedo! Iztegni roko, da se bodo dogajala
ozdravljenja in znamenja in čudeži v imenu tvojega svetega
služabnika Jezusa!« In ko so odmolili, se je stresel prostor,
kjer so bili zbrani; in vsi so bili polni Svetega Duha in so z vso
srčnostjo oznanjali Božjo besedo. Apostolska dejanja 4:27-31
Poklicali so apostole, jih dali pretepsti in jim zabičali, da ne
smejo govoriti v Jezusovem imenu; nato so jih izpustili. In
apostoli so zapustili véliki zbor, veseli, da so bili vredni trpeti
zasramovanje zaradi Imena. Dan za dnem so v templju in po
hišah neutrudno učili in oznanjali evangelij o Kristusu Jezusu.
Apostolska dejanja 5: 40, 41
Nekega dne smo šli k molitvi. Srečala nas je dekla, ki je imela
duha jasnovidnosti in je z vedeževanjem prinašala precéj
zaslužka svojim gospodarjem. Pritekla je za Pavlom in za nami
ter vpila: »Ti ljudje so služabniki Boga Najvišjega; oznanjajo
vam pot odrešenja.« To je počenjala več dni. Nazadnje se je
Pavel naveličal, se obrnil in rekel duhu: »V imenu Jezusa
Kristusa ti zapovedujem: pojdi iz nje!« In pri priči jo je duh
zapustil. Apostolska dejanja 16: 16-18
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Kdo je Resnični Jezus?
1. Vladar vsega
Jaz sem Alfa in Omega, govori Gospod Bog, on, ki je, ki je bil in
ki pride, vladar vsega. Razodetje 1:8

2. Alfa in Omega
Jaz sem Alfa in Omega, Prvi in
Zadnji, začetek in konec.
Razodetje 22: 13

3. Jaz sem
Jezus jim je dejal: »Resnično,
resnično, povem vam: Preden
se je Abraham rodil, jaz sem.«
Janez 8: 58
Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke. Hebrejcem 13: 8
4. Podoba nevidnega Boga
5. Prvorojenec vsega stvarstva
6. V njem je bilo ustvarjeno vse
7. Po njem in zanj je vse ustvarjeno
8. V Njem ima vse svoj obstoj
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9. Začetek
10. Prvorojenec med mrtvimi
11. Prvi med vsemi stvarmi
12. Polnost Božanstva v telesu
Ta je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega
stvarstva, kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih
in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor
gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo
ustvarjeno po njem in zanj.
On je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno Ali
ima svoj obstoj. vse in on je glava telesa, to je Cerkve.
On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal
prvi med vsemi stvarmi.
Bog je namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost Tj.
polnost božanstva in da je po njem spravil s sabo vse
stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po njem,
pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih. Kološanom 1: 15-20
On, za katerega je vse in po katerem je vse, je namreč veliko
sinov pripeljal v slavo. Hebrejcev 2: 10
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13. Beseda
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je
bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in
brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in
življenje je bilo luč ljudi.
In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo
njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot
edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Janez 1: 1-4, 14
Po veri spoznavamo, da so bili svetovi urejeni z Božjo besedo,
tako da je to, kar se vidi, nastalo iz tega, kar se ne kaže.
Hebrejcem 11: 3
Ker ste v poslušnosti resnici očistili svoje duše za iskreno
bratoljubje, se goreče in iz čistega srca ljubíte med seboj, ker
niste bili prerojeni iz propadljivega, temveč iz nepropadljivega
semena, po Božji besedi, ki je živa in večna. Kajti vse človeštvo
je kot trava, in vse njegovo veličastvo kot cvet trave. Trava
ovene, cvet se osuje. Gospodova beseda pa ostane na veke. To
je beseda, ki vam je bila oznanjena kot veselo oznanilo. 1.
Peter 1: 22-25
Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak
dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in
mozga ter presoja vzgibe in misli srca. Ni je namreč stvari, ki
bi bila nevidna pred njim. Pred njegovimi očmi je vse
razgaljeno in odkrito. Njemu bomo dajali odgovor. Hebrejcem
4: 12-13
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14. Življenje (večno, obilno)
Pričevanje pa je v tem: Bog nam je dal večno življenje in to
življenje je v njegovem Sinu. Kdor ima Sina, ima življenje; kdor
nima Božjega Sina, nima življenja. To vam pišem, da boste
vedeli, da imate večno življenje, vam, ki verujete v ime
Božjega Sina.1. Janez 5: 11-13
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. Bog namreč svojega
Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po
njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje,
je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.
Janez 3: 16-18
Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem
prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Janez 10: 10
Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne
pride k Očetu drugače kot po meni. Janez 14: 6
Jezus ji (Marti) je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor
vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame
veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« Janez 11: 25, 26

15. Luč sveta, Luč življenja
Spet jim je Jezus spregovoril: »Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za
menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja.« Janez
8: 12
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16. Sveti, Pravični, Začetnik življenja
Vi ste Svetega in Pravičnega zavrgli in si izprosili pomilostitev
ubijalca, začetnika življenja pa ste ubili. Toda Bog ga je obudil
od mrtvih in mi smo temu priče. Apostolska dejanja 3: 14, 15

17. Zvesti in Resnični
Nato sem videl nebo odprto in prikazal se je bel konj. Ta, ki ga
je jezdil, se imenuje (je) Zvesti in Resnični. Razodetje 19: 11

18. Nosilec vse oblasti
Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v
nebesih in na zemlji. Matej 28: 18
… kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki
verujemo po dejavnosti njegove silne moči, ki jo je udejanjil v
Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo
desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad
vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se ne
imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem. In vse
je položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse kot
glavo Cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki v vsem vse
izpolnjuje. Efežanom 1: 19-23

19. Gospod gospodov in Kralj kraljev
Ti se bodo bojevali z Jagnjetom, a Jagnje jih bo premagalo, ker
je Gospod gospodov in Kralj kraljev, in z njim vred tisti, ki so
poklicani, izvoljeni in zvesti.« Razodetje 17: 14
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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 nebesih, na zemlji in pod zemljo in da vsak jezik
izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta.
Filipljanom 2: 9-11
Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je
Mesija, Ali Kristus. Gospod. Luka 2: 11

20. Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez
miru
Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih
ramah,
imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez
miru.
Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu
in v njegovem kraljestvu.
Vzpostavil ga bo in utrdil s pravico in pravičnostjo od zdaj in
na veke.
Gorečnost GOSPODA nad vojskami bo to naredila. Izaija 9: 5,6

21. Sin Najvišjega, kralj
Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu
bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v
Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«
Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne
poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel
nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto,
ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Luka 1: 32-35
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In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, Ali moj
Sin, Ljubljeni. nad katerim imam veselje.« Matej 3: 17
Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom
po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je
spregovoril po Sinu. Njega je postavil za dediča vsega in po
njem je tudi ustvaril svetove. On je odsvit njegovega
veličastva in odtis njegovega obstoja (osebe ali narave ali
bistva) z besedo svoje moči nosi vse.
Potem ko je uresničil očiščenje od grehov, je v nebesih sédel
na desno veličastja. Postal je toliko višji od angelov, kolikor
odličnejše ime od njihovega je dobil.
Kateremu izmed angelov je namreč kdaj rekel: Ti si moj sin,
danes sem te rodil?
In spet: Jaz mu bom oče in on mi bo sin.
Ko vpelje prvorojenca v svet, spet pravi: Pred njim naj se
priklonijo vsi Božji angeli.
Glede angelov pravi: Tisti, ki vetrove dela za svoje angele, za
svoje služabnike plamene ognja,
o Sinu pa:
Tvoj prestol, o Bog, traja na vekov veke, žezlo pravičnosti je
žezlo tvojega kraljestva.
Ljubil si pravičnost in sovražil nepostavnost, zato te je Bog,
tvoj Bog, mazilil z oljem veselja bolj kakor tvoje vrstnike.
In: Ti, Gospod, si v začetku utemeljil zemljo in nebesa so delo
tvojih rok. Ona dva bosta prešla, ti pa ostaneš. Vsa se bosta
postarala kakor obleka, kakor ogrinjalo ju boš zvil, kakor
plašč – in se bosta spremenila.
Ti pa si isti in tvoja leta ne bodo minila.
Kateremu izmed angelov je kdaj rekel: Sédi na mojo desnico,
dokler ne položim tvojih sovražnikov za podnožje tvojih nog?
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Mar niso vsi ti le duhovi, ki opravljajo službo in so poslani, da
strežejo zaradi tistih, ki bodo dediči odrešenja? Hebrejcem 1

22. Božja skrivnost vseh zakladov
… da bi potolaženi v svojih srcih in združeni v ljubezni, imeli
vse bogastvo gotovosti v dojemanju in bi globoko spoznali
Božjo skrivnost, Kristusa, v katerem so skriti vsi zakladi
modrosti in spoznanja. Kološanom 2: 2,3

23. Skrivnost prave pobožnosti – Božjega življenja v nas
Nedvomno je velika skrivnost prave pobožnosti: On je bil
razodet v mesu, potrjen po Duhu, prikazal se je angelom.
Oznanjen je bil poganom, svet je vanj veroval, povzdignjen je
bil v slavo. 1. Timotejeva 3: 16

24. Emanuel – Bog z nami
Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, devica bo
spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel. Izaija 7: 14

25. Kristus, Mesija
Žena (Samarijanka) mu (Jezusu) je dejala: »Vem, da pride
Mesija (kar pomeni Maziljenec). Ko pride, nam bo vse
oznanil.« Jezus ji je rekel: »Jaz sem, ki govorim s teboj.« Janez
4: 25, 26
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26. Pot
Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne
pride k Očetu drugače kot po meni. Janez 14: 6

27. Resnica
Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne
pride k Očetu drugače kot po meni. Janez 14: 6
In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.« Janez
8: 32
Če vas torej Sin osvobodi, boste resnično svobodni. Janez 8:36
Mi vemo, da smo od Boga in da ves svet tiči v zlu. Vemo, da je
Božji Sin prišel in nam dal razum, da spoznavamo Resničnega.
V Resničnem tudi smo, v njegovem Sinu Jezusu Kristusu. On je
resnični Bog in večno življenje. Otroci, varujte se malikov. 1.
Janez 5: 19-21

28. Rešitelj, Osvoboditelj
Sami namreč govorijo o nas, kako ste nas sprejeli in kako ste
se spreobrnili k Bogu: odvrnili ste se od malikov, da bi služili
živemu in resničnemu Bogu ter pričakovali iz nebes njegovega
Sina. Tega je obudil od mrtvih, Jezusa, ki nas rešuje pred
prihodnjo jezo. I. Tesaloničanom 1: 9-10
Kristus nas je osvobodil za svobodo. Zato stojte trdno in se ne
dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti. Galatom 5: 1
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Čeprav je bil Sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil
poslušnosti, dosegel popolnost in postal vsem, ki so mu
poslušni, izvir večnega odrešenja, ko ga je Bog razglasil za
vélikega duhovnika po Melkízedekovem redu. Hebrejcev 5: 8-10
Zato je Jezus tudi postal pôrok boljše zaveze. Hebrejcem 5: 22

29. Sin človekov – , drugi človek, poslednji Adam
Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal
svoje učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Matej
16:13
Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina
človekovega, ki je v nebesih. In kakor je Mojzes povzdignil
kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi
vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Janez 3: 13-15
Tako je tudi pisano: Prvi človek Adam je postal živa duša,
poslednji Adam pa oživljajoči duh. Toda ni najprej to, kar je
duhovno, ampak to, kar je duševno (naravno, zemeljsko)
potem to, kar je duhovno. Prvi človek je iz prsti (iz zemlje),
zemeljski, drugi človek (Gospod) pa je iz nebes. I. Korinčanom
15: 45 – 47
Ker pa so otroci deležni krvi in mesa, je prav tako tudi on
privzel oboje, da bi s smrtjo onemogočil tistega, ki je imel
smrtonosno oblast, to je hudiča, in odrešil tiste, ki jih je strah
pred smrtjo vse življenje vklepal v sužnost. Toda ne zavzema
se za angele, temveč za Abrahamovo potomstvo. Zato se je
moral v vsem izenačiti z brati, da je postal usmiljen, v tem, kar
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se nanaša na Boga, pa zanesljivi véliki duhovnik, ki opravlja
spravno daritev za grehe ljudstva. Hebrejcem 2: 14-17
Jezus: » Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je
izgubljeno.« Luka 19: 10
Jezus mu je dejal: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda,
Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« Matej 8: 20
Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji
odpuščati grehe,« je tedaj rekel hromemu, »vstani, vzemi
svojo posteljo in pojdi domov!« Matej 9: 6
Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo.
Resnično, povem vam: Ne boste obhodili Izraelovih mest,
dokler ne pride Sin človekov. Matej 10: 23
Prišel je Sin človekov, ki jé in pije, pa pravijo: ›Glej, požrešnež
je in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov;‹ in modrost je
bila opravičena po svojih delih.« Matej 11: 19
Sin človekov je namreč gospodar sobote. Matej 12: 8
Kakor je bil namreč Jona v trebuhu velike ribe tri dni in tri noči,
tako bo tudi Sin človekov v osrčju zemlje tri dni in tri noči.
Matej 12: 40
Odgovoril je in rekel: »Sejalec dobrega semena je Sin
človekov. Matej 13: 37
Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz
njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki ravnajo
nepostavno. Matej 14: 41
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Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega Očeta s
svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu.
Matej 16: 27
In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur
ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo obujen od
mrtvih!« Matej 17: 9
Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Ko bo Sin človekov
ob prerojenju sveta sédel na prestol svojega veličastva, boste
tudi vi, ki ste šli za menoj, sedeli na dvanajstih prestolih in
sodili dvanajst Izraelovih rodov. Matej 19: 28
… tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak
da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«
Matej 20: 28
Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete,
bo prišel Sin človekov.« Matej 24: 44
Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim,
takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Matej 25: 31

30. Sveti služabnik Jezus
In zdaj, Gospod, glej, kaj grozijo, in daj, da bomo tvoji
služabniki z vso srčnostjo oznanjali tvojo besedo! Iztegni roko,
da se bodo dogajala ozdravljenja in znamenja in čudeži v
imenu tvojega svetega služabnika Jezusa!« Apostolska dejanja
4: 29, 30
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31. Srednik med Bogom in ljudmi
Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi srednik med
Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, I. Timotejeva 2:5

32. Božje Jagnje, spravna daritev za naše grehe
Naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je
rekel: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta. Janez 1:
29

Ljubezen je v tem – ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On
nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše
grehe. 1. Janez 4: 10
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33. Premagal smrt – oživljen po Duhu
Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je
umrl za naše grehe, kakor je v Pismih. Pokopan je bil in tretji
dan je bil obujen, kakor je v Pismih. 1. Korinčanom15: 3,4
Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od
vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Toda Kristus je vstal od
mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. I. Korinčanom 15: 19, 20
Ker pa so otroci deležni krvi in mesa, je prav tako tudi on
privzel oboje, da bi s smrtjo onemogočil tistega, ki je imel
smrtonosno oblast, to je hudiča, in odrešil tiste, ki jih je strah
pred smrtjo vse življenje vklepal v sužnost. Toda ne zavzema
se za angele, temveč za Abrahamovo potomstvo. Zato se je
moral v vsem izenačiti z brati, da je postal usmiljen, v tem, kar
se nanaša na Boga, pa zanesljivi véliki duhovnik, ki opravlja
spravno daritev za grehe ljudstva. Hebrejcem 2: 14 -17
Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za
vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil
po mesu umorjen, a po Duhu je bil oživljen. V tem Duhu je šel
in oznanjal tudi duhovom, ki so bili v ječi, tistim, ki v dneh, ko
je Noe gradil ladjo, niso bili pokorni, ko jih je Bog nadvse
potrpežljivo čakal. A v ladji se jih je po vodi rešilo le malo,
natančno osem duš. Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj rešuje
vas. Ne odstranjuje madežev z mesa, ampak zaradi vstajenja
Jezusa Kristusa prosi Boga za dobro vest. Ta je šel v nebesa in
je na Božji desnici in so mu podrejeni angeli in oblasti in moči.
1. Peter 3: 18- 22
Bog nas je namreč odrešil in poklical s svetim klicem, ne
zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklepa in milosti, ki
nam jo je pred večnimi časi podaril v Kristusu Jezusu, razkril
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pa zdaj s pojavitvijo našega odrešenika Kristusa Jezusa, ki je
uničil smrt in razsvetlil življenje in nepropadljivost po
evangeliju, za katerega sem bil jaz postavljen kot glasník,
apostol in učitelj. 2. Timotejeva 1: 9 - 11

34. Vrata
Jezus je znova spregovoril: »Resnično, resnično, povem vam:
Jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in
roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi
skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo.
Janez 10: 8, 9

Z Jezusovo smrtjo se je pretrgala pregrada med svetim in najsvetejšim.

35. Skala, Vogalni kamen
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen. Psalm
118: 22
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Vsi (Izraelci v puščavi) so jedli isto duhovno jed 4 in vsi so pili
isto duhovno pijačo. Pili so namreč iz duhovne skale, ki jih je
spremljala. In ta skala je bil Kristus. 1. Korinčanom 10: 3,4

36. Odvetnik, zagovornik
Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili! Če pa že kdo
stori greh, imamo pri Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa,
pravičnega. 1. Janez 2:1

37. Veličasten Veliki duhovnik Po Melkizedekovem redu
Trdno se torej držimo
veroizpovedi, ker imamo
veličastnega
vélikega
duhovnika, ki je šel skozi
nebesa, Jezusa, Božjega
Sina. Hebrejcem 4:14
Pričevanje se namreč
glasi: Ti si duhovnik na
veke po Melkízedekovem
redu. Hebrejcem 5: 17
Takšen véliki duhovnik je bil za nas tudi primeren: svet,
nedolžen, brez zla; tak, ki je ločen od grešnikov in je postal
višji od nebes, tak, ki mu ni treba kakor vélikim duhovnikom
dan za dnem žrtvovati najprej za svoje grehe in nato za grehe
ljudstva. To je namreč storil enkrat za vselej, ko je daroval
sam sebe. Postava namreč postavlja za vélike duhovnike ljudi,
ki so podvrženi slabotnosti; beseda priseganja, ki je prišla za
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postavo, pa postavlja Sina, ki je postal popoln na veke.
Hebrejcem 5: 26 - 28

38. Prerok
Jezus pa jim je govoril: »Prerok ni brez časti, razen v domačem
kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.« Marko 6:4

39. Lev iz Judovega rodu
40. Davidova korenina
Tedaj mi je rekel eden izmed starešin: »Ne jokaj! Glej, zmagal
je lev iz Judovega rodu, Davidova korenina, da bi odprl knjigo
in njenih sedem pečatov.« Razodetje 5:5

41. Začetnik in dopolnitelj vere
Uprimo oči v Jezusa, začetnika ali voditelja in dopolnitelja
vere. (Hebrejcem 12: 2)

42. Kruh življenja
Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni,
gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo
žejen. Janez 6: 35
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43. Dobri pastir
Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce.
Janez 10: 11
Bog miru, ki je od mrtvih privedel našega Gospoda Jezusa, ki
je po krvi večne zaveze véliki pastir ovc, 1 naj vas izpopolni v
vsem dobrem, da boste izpolnili njegovo voljo. Kar mu je po
volji, naj v nas uresniči po Jezusu Kristusu, ki mu bodi slava na
veke vekov. Amen! Hebrejcem 13: 20 – 21

44. Ženin
Jezus jim je dejal: »Ali morejo svatje žalovati, dokler je ženin
med njimi? Prišli pa bodo dnevi, ko jim bo ženin vzet, in takrat
se bodo postili. Matej 9:15

45. Glava Cerkvi
V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje
prestopkov po bogastvu njegove milosti. To milost je obilno
razlil na nas, z vso modrostjo in razumnostjo, ko nam je
razodel skrivnost svoje volje po blagohotnem načrtu, kakor si
ga je vnaprej zastavil, da bi ga uresničil v polnosti časov:
osrediniti v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na
zemlji. Efežanom 1: 7- 10
In vse je položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse
kot glavo Cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki v vsem
vse izpolnjuje. Efežanom 1: 22
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46. Sodnik živih in mrtvih
Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim
Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela
in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je
bil z njim. 39 Mi smo priče vsemu, kar je storil v judovski
deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. 40 Bog
pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval,
41 ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej
izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od
mrtvih. 42 Nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvu in
pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in
mrtvih. 43 O njem pričujejo vsi preroki: Vsakomur, ki veruje
vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi. Apostolska
dejanja 20 – 38-42

47. Naše upanje
Pavel, apostol Kristusa Jezusa po naročilu Boga, našega
odrešenika, in Kristusa Jezusa, našega upanja, … I. Timoteju
1:1
Njim je Bog hotel oznaniti, kakšno je bogastvo slave te
skrivnosti med pogani, namreč Kristus v vas, upanje slave.
Kološanom 1: 27

48. Naš mir
Kajti on je naš mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da je
podrl steno pregrade, to je sovraštvo. V svojem mesu je
odpravil postavo zapovedi v predpisih, da bi v sebi iz dveh
ustvaril enega, novega človeka. Vzpostavil je mir in po križu
23

spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi (na
križu) ubil sovraštvo. Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili
daleč, in mir tistim, ki so bili blizu. Efežanom 2: 14-17
In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi
poklicani vanj v enem telesu, in bodite hvaležni. Kološanom 3:
15

49. Resnična vinska trta
»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik.
Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki
rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi
besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas.
Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti,
tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi
mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu,
kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Janez 15: 1-5

50. Polnost vsega
In vse je položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse
kot glavo Cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki v vsem
vse izpolnjuje. Efežanom 1: 22, 23
Zato upogibam svoja kolena pred Očetom, po katerem se
imenuje vsakršno očetovstvov nebesih in na zemlji, naj vam
dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu
močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri
prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v
ljubezni, mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in
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dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo
ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje
polnosti. Efežanom 3: 14-19

51. Dedič vsega
Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli: ›Ta je
dedič. Dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine!‹
Matej 21: 38
Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca Duha svojega Sina,
ki vpije: »Aba, Oče!« Potemtakem nisi več suženj, temveč sin,
če pa si sin, si tudi dedič po Bogu. Galatom 4: 6,7

52. Nosilec blagoslova
Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je
v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim
blagoslovom Efežanom 1: 3
Kristus pa nas je odkupil od prekletstva postave tako, da je za
nas postal prekletstvo. Pisano je namreč: Preklet je vsak, kdor
visi na lesu. To se je zgodilo zato, da bi Abrahamov blagoslov
prešel v Kristusu Jezusu k poganom in da bi mi po veri prejeli
obljubo Duha.
Bratje, po človeško govorim: pravnomočne oporoke nihče ne
bo razveljavljal ali ji kaj dodajal, čeprav je samo človeško delo.
No, obljube so bile izrečene Abrahamu in njegovemu
potomcu. Ne pravi »in potomcem«, kakor če bi šlo za mnoge,
temveč kakor za enega: in tvojemu potomcu, ki je Kristus.
Efežanom 3: 13-16
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53. Naša bojna oprema
Nadenite si celotno
Božjo bojno opremo,
da se boste mogli
upirati hudičevim
zvijačam. Kajti naš boj
se ne bije proti krvi in
mesu, ampak proti
vladarstvom, proti
oblastem, proti
svetovnim
gospodovalcem te
mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških
področjih. Zato sezite po vsej Božji bojni opremi, tako da se
boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati.
Stojte
 torej prepasani okoli ledij z resnico,
 oblečeni v oklep pravičnosti in
 z nogami, obutimi v pripravljenost za oznanjevanje
evangelija miru.
 Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli
pogasiti vse ognjene puščice hudega.
 Vzemite tudi čelado odrešenja in
 meč Duha, kar je Božja beseda.

54. Zmagovalec
Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z menoj na moj prestol,
kakor sem tudi sam zmagal in sédel s svojim Očetom na
njegov prestol. Razodetje 3: 21
To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate
stisko, toda bodite pogumni: jaz sem svet premagal. Janez
16: 33
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V hebrejščini je ime Jezusa napisano kot "Yeshua". "Ye" v
Yeshua je skrajšana oblika YHWH. "Shua" izhaja iz hebrejske
besede za odrešitev, yasha.
Jezusovo ime dobesedno pomeni "YHWH je odrešenje".
Ime "Jezus" v resnici vsebuje ime "YHWH" v skrajšani obliki.

Medtem ko YHWH opisuje, kdo je Bog, v kombinaciji z
glagolom opisuje, kaj Bog počne. Ime "Jezus" opisuje dejstvo,
da je YHWH postal odrešenje.
Kdo je Kristus? On je YHWH, ki je rešil svoje ljudstvo njihovih
grehov.
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