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KDO JE KRALJEV KRALJ?
Atributi kralja so:
- ima oblast, moč, avtoriteto
- ima ljudi – pripadnike kraljestva
- ima lastnino – bogastvo
- ima ozemlje
Vse skupaj je potrebno, da KRALJ zares vlada.
Bog ima oblast in moč, saj je stvarnik vsega. Genezis 1:1: V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.
Bog ima lastnino.
Eksodus 9: 29 Mojzes mu (faraonu) je rekel: »Ko pridem iz mesta, bom iztegnil roko proti GOSPODU.
Grmenje bo prenehalo in toče ne bo več, da spoznaš, da je zemlja GOSPODOVA.
Eksodus 19: 3 Mojzes pa je stopil k Bogu. GOSPOD mu je zaklical z gore in rekel: »Tako reci Jakobovi
hiši in povej Izraelovim sinovom: 4 ›Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom in kako sem vas nosil na
orljih perutih in vas pripeljal k sebi. 5 Zdaj pa, če boste res poslušali moj glas in izpolnjevali mojo
zavezo, mi boste posebna lastnina izmed vseh ljudstev, kajti moja je vsa zemlja.
Levitikus 25: 23 Zemlje ne smete prodajati za zmeraj, kajti zemlja je moja, vi ste le tujci in gostači pri
meni.
Devteronomij 10: 14 Glej, GOSPODU pripadajo nebo in nebes nebesa in zemlja in vse, kar je na njej.
1. Kroniška 29: 10 Tedaj je David slavil GOSPODA vpričo vsega zbora; David je rekel: »Slavljen
GOSPOD, Bog našega očeta Izraela, od vekov na veke! 11 Tvoji, o GOSPOD, so veličina, moč, čast, sijaj
in veličastvo. Tvoje je namreč vse, kar je v nebesih in na zemlji. Tvoje, o GOSPOD, je kraljestvo in ti
se vzdiguješ kot glava nad vse. 12 Od tebe prihajata bogastvo in slava in ti gospoduješ nad vsem. V
tvoji roki sta moč in oblast in v tvoji roki je, da narediš vse veliko in močno.
Psalm 102: 19 GOSPOD je postavil svoj prestol v nebesih, njegovo kraljestvo vlada nad vesoljstvom.
Agej 2: 8 Moje je srebro in moje je zlato, govori GOSPOD nad vojskami.
Psalm 24: GOSPODOVA je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci. 2 Zakaj on
jo je osnoval na morjih, on jo je utrdil na veletokih.
Psalm 50: 7 »Poslušaj, moje ljudstvo, govoril bom, Izrael, zoper tebe bom pričal; Bog, tvoj Bog sem
jaz. 8 Ne grajam te zaradi tvojih klavnih daritev, tvoje žgalne daritve so vedno pred mano. 9 Nočem
jemati junca iz tvoje posesti, kozlov iz tvojih staj. 10 Zakaj moje je vse gozdno živalstvo, živali na
tisočerih gorah.
Izaija 66: 1 Tako govori GOSPOD: Nebo je moj prestol in zemlja podnožje mojih nog: kakšna je torej
hiša, ki mi jo hočete sezidati, in kakšen je kraj za moje počivališče? 2 Saj je vse to naredila moja roka,
tako je vse nastalo.
1. Korinčanom 10: 26 kajti Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje.
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Razodetje 15: 3 Peli so pesem Božjega služabnika Mojzesa in pesem Jagnjeta: »Velika in čudovita so
tvoja dela,Gospod, Bog, vladar vsega. Pravična in resnična so tvoja pota,kralj narodov! 4 Kdo se ne
bi bal, Gospod,in ne slavil tvojega imena? Zakaj ti edini si svet. Vsi narodi bodo prišli in se poklonili
pred tabo, ker so se razodele tvoje sodbe.«
Razodetje 16: 7 Slišal sem oltar, ki je govoril: »Da, Gospod, Bog, vladar vsega, tvoje sodbe so resnične
in pravične.«
Razodetje 19: 6 Potem sem zaslišal kakor glas velike množice, podoben glasu mnogih vodá in glasu
silnih gromov, ki so govorili: »Aleluja! Zakaj Gospod, naš Bog, vladar vsega, je začel kraljevati.
Razodetje 4: 8 Ta štiri bitja so imela vsako po šest perutnic in so bila vsenaokrog in znotraj polna oči.
Brez prenehanja so govorila noč in dan: »Svet, svet, svet,Gospod Bog, vladar vsega, ki je bil, ki je in ki
pride!«
Kološanom 1: 15 in 16, V Kristusu 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
Kristusi in Zanj.«
Za kraljevanje na Zemlji potrebuje prebivalce kraljestva – ljudi, ki ga priznajo za kralja, ki živijo pod
Njegovo oblastjo.
Ljudje so Boga – Kralje vseh kraljev zavrgli. Janez 1 11 »V svojo lastnino je prišel (Beseda, Jezus), toda
Njegovi ga niso sprejeli.«
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KRALJESTVO BOGA NA ZEMLJI – PRVA ZAVEZA
Bog se je razodel patriarhom kot vsemogočni Bog ali Najvišji Bog. Mojzesu se je razodel kot Jehova,
JAZ SEM. Ko je izraelski narod izpeljal iz Egipta, se je Bog razodel kot njihov kralj. Pesem Mojzesa se
zaključuje z zmagoslavnimi besedami:
"Gospod bo kraljeval na veke vekov.« (Eksodus 15:18)

Gospod vzpostavlja kraljestvo nad svojim ljudstvom
Prvi očiten simbol kraljevine je ustanovna pogodba. Preučevalci Stare zaveze so ugotovili, da zaveza,
ki jo je Gospod dal na gori Sinaj, zelo spominja na starodavne pogodbe na Bližnjem vzhodu (ko je
manjši vladar (vazal) sklenili mir z velikim kraljem območja (suzerain)). Vazal je prisegel zvestobo in
sprejel obveznosti, medtem ko je suzerain - dobesedno "kralj kraljev" - prisegel zaščito, če bi vazala
kdo napadel. Te pogodbe so običajno vsebovale elemente, ki se pojavljajo v Devteronomiju:
- Preambula (1: 1-5),
- zgodovinski prolog (1: 6-4: 40),
- splošna določila (5: 1-11: 32),
- posebne navedbe (12: 26/01: 15),
- blagoslovi in prekletstva (27: 1-28: 68),
- priče (30,19; 31:19; 32: 1-43) .
Jehova kot veliki kralj (suzerain) sklene zavezo z
Izraelom, da bo njihov kralj in zaščitnik. GOSPOD je
velik kralj, kralj kraljev in Gospod gospodov.

Druga očitna znaka kraljestva sta skrinja zaveze kot
prestol in šotor v puščavi kot palača (prebivališče
GOSPODA med ljudmi).
Osemkrat v Stari zavezi je GOSPODA opisan, ki
»prestoluje« na kerubih«, ki so bili na skrinji zaveze (2
Samuel 6: 2, prav tako 1 Samuel 4: 4; 2 Kralji 19:15; 1
Kroniška 13: 6; Psalm 80: 1; glej Ezekiel 10: 1).

Psalm 99: 1 GOSPOD kraljuje, ljudstva trepetajo,
sedi na kerubih, zemlja se maje.
2 GOSPOD je velik na Sionu, vzvišen je nad vsemi ljudstvi.
3 Naj slavijo tvoje ime, veliko in strašno. Svet je on.
4 Kraljeva moč je, da ljubi pravico. Ti si utrdil iskrenost,
pravico in pravičnost v Jakobu si ti naredil.
5 Povzdigujte GOSPODA, našega Boga, padite na kolena k
podnožju njegovih nog.
Svet je on.
Izaija 37 15 Potem je Ezekíja molil pred GOSPODOM in
rekel: 16 »GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog, ki prestoluješ med kerubi! Ti si Bog, ti edini vsem
kraljestvom na zemlji, ti si naredil nebo in zemljo.
Šotor v puščavi moramo razumeti kot prebivališče velikega monarha v puščavi. Sveto nad presvetim,
kjer sta zlat kadilni oltar in skrinja zaveze, je soba s prestolom. Sveto mesto je dvorana, kjer Mu
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njegovi ministri služijo s svečnikom, mizo in položenimi hlebi. Zunanje dvorišče vsebuje umivalnik in
bronast oltar.
Ker je velik kralj, mu pripadata desetina in darovi. Malahija 1 14 pravi : »Preklet zvijačnež, ki ima v
svoji čredi samca in ga obljubi, potem pa daruje Gospodu kaj poškodovanega! Kajti jaz sem velik kralj,
govori GOSPOD nad vojskami, in moje ime je strašno med narodi.«
Kralju je bilo treba dajati desetino (10%) (1 Samuel 8:15), iz katere je kralj plača svojo kraljevsko
upravo. Tako je bila predpisana desetina GOSPODU, iz katere so se preživljali Gospodovi služabniki,
duhovniki in leviti. Tisti, ki ni hotel dati Bogu "celotno desetino" in s tem zagotoviti hrano za
Gospodovo "hišo), je »ropal« Boga (Malahija 3: 8-10).
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IZRAELCI ZAVRŽEJO BOGA KOT KRALJA
GOSPOD je bil Izraelov kralj. V času, ko je bil Samuel sodnik v Izraelu, si je Izrael zaželel kralja. Hoteli
so, da jim kralj sodi, kakor drugim narodom. S tem so zavrgli Najvišjega kot svojega kralja.
1. Samuelova 8: 4 Vsi Izraelovi starešine so se zbrali in prišli k Samuelu v Ramo. 5 Rekli so mu: »Glej, ti
si se postaral, tvoja sinova pa ne hodita po tvojih poteh. Zdaj nam postavi kralja, da nam bo sodil,
kakor je pri vseh narodih!« 6 V Samuelovih očeh pa je bila slaba ta beseda, ko so rekli: »Daj nam
kralja, da nam bo sodil!« In Samuel je molil h GOSPODU. 7 GOSPOD pa je rekel Samuelu: »Poslušaj
glas ljudstva v vsem, kar ti porečejo, saj niso zavrgli tebe, ampak mene so zavrgli, naj ne bom kralj
nad njimi. 8 Kakor so delali od dne, ko sem jih izpeljal iz Egipta, in do tega dne, ko so me zapustili in
služili drugim bogovom, tako delajo tudi tebi. 9 Zdaj torej poslušaj njihov glas, vendar pričaj proti njim
in jim naznani pravice kralja, ki bo kraljeval nad njimi.«
Gospod je jasno definiral pravice kralja.
1. Samuelova 8: 10 Samuel je izrekel vse GOSPODOVE besede ljudstvu, ki je od njega zahtevalo kralja.
11 Rekel je: »To bodo pravice kralja, ki bo kraljeval nad vami: Jemal bo vaše sinove in si jih postavljal
na svoj voz in na svoje konje, da bodo tekli pred njegovim vozom. 12 Postavljal si jih bo za tisočnike in
petdesetnike; orali bodo njegovo ornico, želi bodo njegovo žetev in izdelovali njegovo bojno opravo
in njegovo vozno opremo. 13 Vaše hčere pa bo jemal, da bodo mešale mazila, kuhale in pekle.
14 Vaše najboljše njive, vinograde in oljčne nasade bo jemal ter jih dajal svojim služabnikom. 15 Od
vaših posevkov in od vaših vinogradov bo pobiral desetino in jo dajal svojim dvorjanom in
služabnikom. 16 Vaše najboljše hlapce in vaše dekle, vaše vole in osle bo jemal, da bodo opravljali
njegov posel. 17 Od vaše drobnice bo pobiral desetino, vi sami pa mu boste sužnji. 18 Tisti dan boste
vpili zaradi svojega kralja, ki ste si ga izvolili, a GOSPOD vam tisti dan ne bo odgovoril.«
19 Ljudstvo pa ni hotelo poslušati Samuelovega glasu. »Ne,« so rekli, »ampak kralj naj bo nad nami!
20 Tudi mi bodimo, kakor so vsi narodi: naš kralj naj nam sodi, hodi naj pred nami in bojuje naše
boje!« 21 Samuel je poslušal vse besede ljudstva in jih govoril GOSPODU na ušesa. 22 GOSPOD je
rekel Samuelu: »Poslušaj njihov glas in jim postavi kralja!« In Samuel je rekel Izraelovim možem:
»Pojdite vsak v svoje mesto!«

Iz tega sledi, da ima kralj:
-

oblast nad ljudmi v kraljestvu, da jim določa delo in pravice;
oblast nad vsem posestvom
pravico nad desetino
popolno pravico nad vsem (»vi sami pa mu boste sužnji»)

Bog ni več neposredni kralj na zemlji, saj so ga ljudje ZAVRGLI.
Savel je bil prvi Izraelov kralj, ki ga je Gospod zaradi neposlušnosti zavrgel in je izročil prestol Davidu.
Ta naj bi vladal v imenu Velikega Kralja, po Njegovim maziljenjem. I. Kroniška 11: 1 Tedaj se je ves
Izrael zbral pri Davidu v Hebrónu in rekel: »Glej, tvoja kost smo in tvoje meso! 2 Že prej, ko je bil še
Savel kralj, si ti vodil Izraela na vojsko in nazaj. Tebi je GOSPOD, tvoj Bog, rekel: ›Ti boš pasel moje
ljudstvo Izraela in boš vladar čez moje ljudstvo Izraela.‹«
Kraljica iz Sabe je rekla Salomonu (11. Kroniška 9: 5-8) »Rekla je kralju: »Kako res je, kar sem slišala o
tvojih dosežkih in tvoji modrosti v svoji deželi! Nisem verjela, kar so pravili, dokler nisem prišla in
videla na svoje oči. A glej, še pol mi niso povedali o veličini tvoje modrosti; tako presegaš sloves, o
katerem sem slišala. Blagor tvojim možem, blagor tem tvojim služabnikom, ki venomer stojijo pred
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tabo in poslušajo tvojo modrost. Naj bo slavljen GOSPOD, tvoj Bog, ki je imel veselje nad teboj in te je
posadil na svoj prestol kot kralja v službi GOSPODA, tvojega Boga. Ker tvoj Bog ljubi Izraela in ga
hoče ohraniti na veke, te je določil za kralja nad njimi, da bi uveljavljal pravico in pravičnost.«
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OSEBNI PRIHOD KRALJA NAD KRALJI NA ZEMLJO
Prehod v Novo zavezo se začne s sporočilom kraljestva: Približalo se vam je Nebeško kraljestvo.
To sporočilo je oznanjal Janez Krstnik (Mt 3: 2), kasneje tudi Jezus (Mt 4: 7) in njegovi učenci (Mt 10:
7). S prisotnostjo Kralja vseh kraljev, ki je prišel v svojo »last«, k svojim, je prišlo Kraljestvo.
Prišel je kralj, ki ima:
- oblast
- moč
- teritorij
nad vsem
A tokrat kraljestvo ni prišlo od zunaj (šotor oz. tempelj, plošče zaveze …), ampak od znotraj.
Luka 17: 20 »Ko so ga farizeji vprašali, kdaj pride Božje kraljestvo, jim je odgovoril: »Božje kraljestvo
ne pride takó, da bi zbujalo pozornost. 21 Tudi ne bodo govorili: ›Glejte, tukaj je‹ ali ›Tam je,‹ kajti
glejte, Božje kraljestvo je med vami.«
Matej 6: 31 »Ne skrbite torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹
32 Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. 33 Iščite najprej
Božje kraljestvo (nebeško kraljestvo) in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo.«
Kralj razodene, da je nebeško kraljestvo duhovni sistem oblasti, ki v vsem poskrbi za tiste, ki se
podredijo pravičnosti, ki tam vlada.
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KRALJESTVO, KI ZDROBI VSA DRUGA KRALJESTVA IN VLADA ZAVEDNO

Danijel 226 »Kralj (Nebukatnezer) je odgovoril in rekel Danielu, ki mu je bilo ime Beltšacár: »Ali mi res
moreš razodeti sanje, ki sem jih videl, in njihov pomen?« 27 Daniel je odgovoril kralju in rekel:
»Skrivnosti, po kateri kralj vprašuje, ne morejo kralju pojasniti modreci, vedeževalci, čarovniki in
zvezdogledi. 28 Vendar pa je Bog v nebesih, ki razlaga skrivnosti, in on bo oznanil kralju
Nebukadnezarju, kaj se bo zgodilo v poslednjih dneh. Tvoje sanje in videnje tvoje glave na tvojem
ležišču so bili: 29 Ti, o kralj, si na svojem ležišču razmišljal o tem, kaj se bo zgodilo poslej. On, ki
razodeva skrivnosti, ti naznanja, kaj se bo zgodilo. 30 Ta skrivnost mi je bila razodeta, ne po modrosti,
ki je od vseh živih v meni, ampak zato, da se kralju naznani pomen in se razodenejo misli tvojega srca.
31 Ti, o kralj, si imel videnje: Glej, bila je velika podoba. Ta podoba je bila orjaška in njen blesk je bil
izreden; pred teboj je stala in njen videz je bil grozen na pogled. 32 Glava te podobe je bila iz čistega
zlata, njene prsi in roke iz srebra, njen trebuh in ledja iz brona, 33 njena stegna iz železa, njene noge
deloma iz železa, deloma iz ila. 34 Ti si to gledal, dokler se ni brez človeških rok utrgal kamen in zadel
podobo v njene železne in ilnate noge ter jih zdrobil. 35 Tedaj se je hkrati razdrobilo železo, il, bron,
srebro in zlato ter so postali kakor pleve na poletnih skednjih. Veter jih je odnesel, nikakršnega sledu
ni bilo več za njimi. Kamen pa, ki je zadel podobo, je postal velika gora in napolnil vso zemljo.
36 To so sanje; in njihov pomen povemo pred kraljem. 37 Ti, o kralj, kralj nad kralji, ki ti je Bog nebes
dal kraljestvo, moč, oblast in slavo 38 povsod, kjer koli prebivajo človeški sinovi, poljske živali in ptice
neba, in ki je dal v tvojo roko oblast nad vsem, ti si glava iz zlata. 39 Za teboj vstane drugo kraljestvo,
manj mogočno od tvojega; nato tretje kraljestvo, tisto iz brona, ki bo vladalo vsej zemlji. 40 Četrto
kraljestvo bo trdno kakor železo. Ker bo iz železa, bo zdrobilo in strlo vse, kot železo, ki vse to razbije,
zdrobi in razbije.
41 Potem si videl noge in prste, deloma iz lončarskega ila, deloma iz železa. Kraljestvo bo razdeljeno,
vendar bo v njem nekaj trpežnosti železa, kajti videl si, da je bilo železo pomešano z lončarskim ilom.
42 Da so bili prsti na nogah deloma iz železa, deloma iz ila, pomeni: del kraljestva bo trden, drugi del
pa krhek. 43 Ker si videl železo, pomešano z lončarskim ilom, to pomeni, da se bo človeško seme
pomešalo, vendar se ne bodo držali drug drugega, kakor se tudi železo ne more pomešati z ilom. 44 V
dneh teh kraljev bo Bog nebes ustanovil kraljestvo, ki na veke ne bo razdejano. Njegovo kraljestvo
ne bo prepuščeno drugemu ljudstvu. Razdrobilo in pokončalo bo vsa ta kraljestva, sámo pa bo ostalo
na veke. 45 Kajti videl si, da se je brez človeških rok utrgal z gore kamen in zdrobil železo, bron, il,
srebro in zlato. Veliki Bog tako oznanja kralju, kaj se bo poslej zgodilo. Sanje so resnične in njihov
pomen je zanesljiv.«
Matej 21
33 »Poslušajte drugo priliko! Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal
v njem stiskalnico in sezidal stolp; in dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. 34 Ko se je približal
čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov pridelek. 35 Viničarji pa so
njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. 36 Nato je poslal
druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. 37 Nazadnje je poslal k njim svojega
sina, rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ 38 Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli:
›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine!‹ 39 Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda
in ubili. 40 Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji?« 41 Rekli so mu:
»Hudobneže bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem
času dajali pridelek.« 42 Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v Pismih:
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših
očeh.
43 Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.
44 In kdor bo padel na ta kamen, se bo razbil; in na kogar pade ta kamen, ga bo zmečkal.«
45 Ko so véliki duhovniki in farizeji slišali njegove prilike, so spoznali, da govori o njih. 46 Poskušali
so ga zgrabiti, pa so se zbali množice, ker ga je imela za preroka.
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ŽIVA SKALA RAZBIJE IN ZMEČKA MRTEV KAMEN

Mrtev kamen prinaša prekletstvo in smrt
1 Sam 25,37 Ko pa se je Nabál zjutraj streznil od vina, mu je njegova žena to povedala. Tedaj mu je
omrtvelo srce v njegovem telesu, bil je kakor kamen.
Lk 8,6 Drugo (seme Božje besede) je padlo na skalo, in ko je pognalo, se je posušilo, ker ni imelo
vlage (ni bilo vode).

Posuti ali obtežiti s kamenjem – obsodba prekletstva
2 Kr 3,25 Razrušili so mesta in posuli vso rodovitno zemljo, ker je sleherni vrgel kamen nanjo. Zasuli
so vse studence in posekali vse sadno drevje. Ostalo je le še obzidje Kir Heresa, ki so ga obkolili
pračarji in ga obstreljevali.
Mt 18,6 »Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da se mu obesi
mlinski kamen na vrat in se potopi v globino morja.
Jn 8,7 Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj
prvi vrže kamen vanjo.«
Kamen namesto kruha
Mt 7,9 Ali pa: kdo med vami bo dal svojemu sinu kamen, če ga bo prosil kruha?
Preizkušnja: Če si Sin Božji, reci, naj kamen postane kruh
Matej 4: 2 Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči, je postal naposled lačen. 3 In pristopil

je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« 4 On pa je
odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz
Božjih ust.«
Kamen, ki varuje smrt, preprečuje življenje
Jn 11,38, 39, 41 Jezus je bil v sebi spet pretresen in je šel h grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil
prislonjen kamen. Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« Marta, sestra umrlega, mu je dejala: »Gospod,
že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.«
Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal.
Mt 27,60, 66 » (Jožef iz Arimateje) …in položil (Jezusovo telo) v svoj novi grob, ki ga je bil vsekal v
skalo. Ko je k vhodu v grob zavalil velik kamen, je odšel. In oni so šli s stražo in zavarovali grob, tako
da so kamen zapečatili.
Mt 28,2 In glej, nastal je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odvalil
kamen ter sédel nanj.

2. Korinčanom 3: 7 Če je bila že služba smrti v črkah, vklesana v kamen, obdana s takšnim
veličastvom, da Izraelci niso mogli Mojzesu pogledati v obličje zaradi veličastva na obličju, čeprav je
bilo to veličastvo minljivo, 8 kako ne bo še bolj obdana z veličastvom služba Duha? 9 Če pa je bila
veličastna že služba obsodbe, je tem bolj veličastna služba pravičnosti.
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KRALJEVANJE ŽIVEGA KAMNA – KRALJEVANJE DUHA

1. Peter 2
4 K njemu stopite, k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen. 5 Saj
ste vendar živi kamni. Zato se vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo in boste
darovali duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. 6 V Pismu namreč beremo:
Glej, na Sionu polagam kamen, izbran in dragocen vogalni kamen;
in kdor veruje vanj, ne bo osramočen.
7 Vam torej, ki verujete, čast, tistim pa, ki ne verujejo:
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen
8 in kamen spotike in skala pohujšanja.
Ker niso pokorni besedi, se spotikajo; in prav za to so bili postavljeni.
9 Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali
odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč.
10 Nekdaj niste bili ljudstvo, zdaj pa ste Božje ljudstvo;
niste našli usmiljenja, zdaj pa ste našli usmiljenje.

Kamen spotike, vogelni kamen
Rim 9,32-33 Zakaj ne? Zato, ker pravičnosti ni pričakoval iz vere, temveč je mislil, da jo bo dosegel iz
del. Tako so zadeli ob kamen spotike, kakor je pisano: Glej, na Sionu postavim kamen spotike in skalo
pohujšanja; in kdor veruje vanj, ne bo osramočen.
Iz 8,14 On bo svetišče, kamen spotike in skala pohujšanja, za obe Izraelovi hiši, zanka in zadrga za
prebivalce Jeruzalema.
Iz 28,16 Zato tako govori Gospod BOG: Glej, utemeljil bom na Sionu kamen, preizkušen kamen,
dragocen vogalni kamen, utemeljeni temelj, kdor se nanj opre, ne bo omahnil.
Ef 2,20 Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov. Vogalni kamen pa je sam Kristus Jezus,
1 Pt 2,6 V Pismu namreč beremo: Glej, na Sionu polagam kamen, izbran in dragocen vogalni kamen;
in kdor veruje vanj, ne bo osramočen.
1 Pt 2,7-8 Vam torej, ki verujete, čast, tistim pa, ki ne verujejo: Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je
postal vogalni kamen in kamen spotike in skala pohujšanja. Ker niso pokorni besedi, se spotikajo; in
prav za to so bili postavljeni.
Zah 3,9 Kajti glejte, kamen, ki sem ga položil pred Ješúa, na tem kamnu je sedem očes, glejte, vanj
bom vdolbel napis, govori GOSPOD nad vojskami, v enem dnevu bom odstranil krivdo te dežele
Mt 21,44 In kdor bo padel na ta kamen, se bo razbil; in na kogar pade ta kamen, ga bo zmečkal.«
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GOSPOD SAM JE SKALA
5 Mz 32,4 Skala je, popolno je njegovo delo, zakaj vsa njegova pota so prava; zvest Bog je in v njem ni
krivice, pravičen je in iskren.
5 Mz 32,30 Kako bi jih eden mogel poditi tisoč in dva pognati v beg deset tisoč, da jih ni prodala njih
Skala in da jih GOSPOD ni izročil?
2 Sam 22,2 Rekel je: GOSPOD je moja skala, moja trdnjava, moj osvoboditelj,
2 Sam 22,32 Zares, kdo je Bog razen GOSPODA, kdo je skala razen našega Boga;
2 Sam 22,47 Naj živi GOSPOD, slavljena moja skala, naj bo vzvišen Bog, skala moje rešitve,
Ps 18,3 GOSPOD, moja skala, moja trdnjava, moj osvoboditelj; moj Bog, moja pečina, kamor se
zatekam, moj ščit, rog moje rešitve, moje zavetje.
Ps 18,32 Zares, kdo je Bog razen GOSPODA, kdo je skala razen našega Boga;
Ps 18,47 Naj živi GOSPOD, slavljena moja skala, naj bo vzvišen Bog moje rešitve,
Iz 26,4 Zaupajte v GOSPODA vekomaj, kajti samo GOSPOD BOG je večna skala.
1. Korinčanom 10 1 Nočem, bratje, da bi vi ne vedeli, da so bili vsi naši očetje pod oblakom, da so šli
vsi skozi morje 2 in da so bili v oblaku in morju vsi krščeni v Mojzesa. 3 Vsi 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.
4 Mz 20,8 »Vzemi palico in z bratom Aronom zberita skupnost! Govorita skali pred njihovimi očmi in
dala bo svojo vodo! Tako boš storil, da jim bo pritekla voda iz skale, in boš napojil skupnost in
njihovo živino.«
Iz 48,21 Niso bili žejni, ko jih je vodil po puščavah, točil jim je vodo iz skale, razklal je skalo in pritekla
je voda.
Neh 9,15 Iz nebes si jim dajal kruha v njihovi lakoti in v njihovi žeji si jim preskrbel vodo iz skale. Rekel
si, naj gredo in vzamejo v posest deželo, za katero si vzdignil svojo roko, da jim jo boš dal.
Izaija 44 6 Tako govori GOSPOD, Izraelov kralj, in njegov odkupitelj, GOSPOD nad vojskami:
Jaz sem prvi in jaz sem poslednji, razen mene ni Boga!
7 Kdo je kakor jaz? Naj zakliče, naj oznani in mi razloži: odkar sem ustanovil starodavno ljudstvo,
prihodnje reči in tiste, ki prihajajo, naj jim oznanijo.
8 Ne plašite se in ne bojte se! Mar vam nisem to zdavnaj dal slišati in oznanil?
Vi ste moje priče: ali je še kakšen Bog razen mene? Ni je skale, ne poznam je.
5 Mz 32,15 Pa Ješurún se je zredil in začel brcati – zredil si se, postal tolst in se razširil – in je zapustil
Boga, ki ga je naredil, in zaničeval je Skalo svoje rešitve.
5 Mz 32,18 Zanemaril si Skalo, ki te je rodila, pozabil na Boga, ki te je spravil na svet.

Izklesani iz skale
Iz 51,1 Poslušajte me vi, ki si prizadevate za pravičnost, vi, ki iščete GOSPODA! Glejte na skalo, iz
katere ste izklesani, na odprtino jame, iz katere ste izkopani.
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DUHOVNIK POPOLNE ZAVEZE

1 Mz 14,18 Salemski kralj Melkízedek pa je prinesel kruha in vina. Bil je duhovnik Najvišjega Boga.
Heb 2,17 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.
Heb 5,1 Vsak véliki duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen ljudem v korist glede tega, kar se nanaša
na Boga: da daruje daritve in žrtve za grehe.
Heb 6,20 kamor je za nas kot predhodnik vstopil Jezus, ki je postal véliki duhovnik na veke, po
Melkízedekovem redu.
HEBREJCEM 8
1 Poglavitno pri tem, o čemer govorimo, pa je tole: takšnega vélikega duhovnika imamo, ki je sédel
na desno prestola veličastja v nebesih 2 in je služabnik svetišča in resničnega šotora, katerega je
postavil Gospod in ne človek. 3 Vsak véliki duhovnik je namreč postavljen zato, da daruje daritve in
žrtve. Zato mora tudi naš
imeti kaj, kar bo daroval. 4 Ko bi bil torej na zemlji, niti ne bi bil duhovnik, ker so tu že taki, ki darujejo
darove v skladu s postavo. 5 Toda ti služijo le prispodobi in senci tega, kar je v nebesih, kakor je bilo
pač rečeno Mojzesu, ko je nameraval postaviti šotor: Glej, pravi, da boš naredil vse po podobi, ki ti je
bila pokazana na gori! 6 Dobil je torej toliko odličnejšo službo, kolikor je tudi srednik boljše zaveze,
take, ki je vzpostavljena na boljših obljubah.
7 Ko bi bila namreč tista prva brez graje, ne bi iskali prostora za drugo. 8 Tako pa jih graja in pravi:
Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom z Izraelovo hišo in z Judovo hišo
sklenil novo zavezo; 9 ne take, kakor je bila zaveza, ki sem jo sklenil z njihovimi očeti
tistega dne, ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz egiptovske dežele.
Ker sami niso ostali v moji zavezi, tudi jaz nisem skrbel zanje, govori Gospod.
10 To je namreč zaveza, ki jo bom sklenil z Izraelovo hišo po tistih dneh, govori Gospod:
Svoje postave bom dal v njihov razum, v njihova srca jih bom zapisal.
Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo.
11 Ne bodo učili vsak svojega rojaka,
vsak svojega brata in rekli: »Spoznaj Gospoda!« ker me bodo poznali vsi,
od najmlajšega do najstarejšega med njimi.
12 Zakaj milosten bom do njihovih krivic n njihovih grehov se ne bom več spominjal.
13 S tem da govori o novi zavezi,
je prejšnjo razglasil za staro. Kar pa zastari in se postara, se bliža izginotju.
Heb 9,25 … tudi ne, da bi sebe večkrat daroval, kakor véliki duhovnik hodi v svetišče vsako leto s tujo
krvjo.
Heb 10,11 Vsak duhovnik dan za dnem stoje opravlja bogoslužje in večkrat daruje iste žrtve, ki nikoli
ne morejo odvzeti grehov.
Veliki duhovnik dobrih stvari, ki so se zgodile
Heb 9,11 Nato pa je prišel Kristus kot véliki duhovnik dobrih stvari, ki so se zgodile. Skozi večji in
popolnejši šotor, ki ni narejen z rokami, se pravi, ki ni od tega stvarstva, …

13

DUHOVNIK, KI JE KRALJ
Hebrejcem 1: 5 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.
6 Ko vpelje prvorojenca v svet, spet pravi:
Pred njim naj se priklonijo vsi Božji angeli.
7 Glede angelov pravi: Tisti, ki vetrove dela za svoje angele,
za svoje služabnike plamene ognja,
8 o Sinu pa:
Tvoj prestol, o Bog, traja na vekov veke, žezlo pravičnosti je žezlo tvojega kraljestva.
9 Ljubil si pravičnost in sovražil nepostavnost,
zato te je Bog, tvoj Bog, mazilil z oljem veselja bolj kakor tvoje vrstnike.
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KRALJEVANJE SINOV V DUHU NA PODLAGI ZAVEZE V JEZUSOVI KRVI

V Božje kraljestvo se pride z rojstvom iz Duha. V kraljestvu smo sinovi in hčere.
Janez 1: »Tistim pa, ki so jo (Božjo besedo, Jezusa) sprejeli, je dala moč (zmožnost, oblast, pravico),
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime 13 in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne
iz volje moža, ampak iz Boga.«
Janez 3: 3 Jezus je odgovoril in mu (Nikodemu) rekel: »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne
rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva.« 4 Nikodém mu je dejal: »Kako se more človek
roditi, če je star? Mar more drugič v telo svoje matere in se roditi?« 5 Jezus mu je odgovoril:
»Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo.
6 Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz Duha, je duh. 7 Ne čudi se, da sem ti rekel:
Morate se roditi od zgoraj.«

Kološanom 1: 13 »Bog nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega
ljubljenega Sina, 14 v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov.«
Sedež Božjega kraljevanje v Novi zavezi je v človekovem srcu. Telo osebe, ki je sprejela Gospoda
Jezusa Kristusa za svojega Rešitelja in Kralja, je Božji tempelj.
1. Korinčanom 6: 19 »Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od
Boga? Ne pripadate sebi, 20 saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem
telesu.«
Prestol kraljevanja je v Duhu – v Kristusu. Efežanom 2: …« in z njim nas je obudil in nas posadil (na
prestol kraljevanja) v nebesa v Kristusu Jezusu.«
Rimljanom 5: 17 »Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki
prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu.
18 Kakor se je torej po prestopku enega človeka zgrnila obsodba na vse ljudi, tako tudi zaradi
pravičnega dejanja enega prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje. 19 Kakor so namreč zaradi
neposlušnosti enega človeka mnogi postali grešniki, tako bodo tudi zaradi poslušnosti enega mnogi
postali pravični. 20 Postava pa je nastopila zato, da bi se prestopek pomnožil. Toda kjer se je
pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila milost, 21 da bi prav tako, kakor je greh kraljeval s
smrtjo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu milost kraljevala s pravičnostjo za večno življenje.«

KRALJI, KI SO DUHOVNIKI (KRALJESTVO DUHOVNIKOV)
Rimljanom 8: 29 »Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s
podobo njegovega Sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. 30 Tiste, ki jih je vnaprej določil,
je tudi poklical; in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil; tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal.«
Rimljanom 12: 1 »Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in
Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno (razumno, duhovno) bogoslužje. 2 In nikar se ne prilagajajte
temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče
Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.«
KRALJUJEJO BOŽJI POKLICANI, IZVOLJENI IN ZVESTI
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2 Mz 19,6 Vi mi boste kraljestvo duhovnikov in svet narod.‹ To so besede, ki jih povej Izraelovim
sinovom!«
Iz 42,1 Prvi spev o GOSPODOVEM služabniku Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se
ga veseli moja duša. Položil sem nanj svojega duha, narodom bo delil pravico.
Janez 15: 16 Jezus: »Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in
obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu.«
1 Tes 1,4 Vemo namreč, od Boga ljubljeni bratje, da ste izvoljeni.
Raz 17,14 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.«
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