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Življenje vernika ne pomeni odsotnost boja, temveč uspešnost v boju. Sveto Pismo nam pravi, da 

smo zaradi Jezusove spravne žrtve več kot zmagovalci. »Toda v vseh teh preizkušnjah (Db. v vsem 

tem.) zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil.« (Rimljanom 8:37). Biti zmagovalec pomeni sprejeti 

izziv konflikta in se podati v boj. Gospod nam razkriva, da premagamo sovražnika zaradi krvi Jagnjeta, 

beseda svojega pričevanja in pravilnega odnosa do svojih življenj. »Toda oni so ga premagali zaradi 

krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti.« 

(Razodetje 12:11). 

Nahajamo se v življenjski bitki, katero moramo preteči z jasnim ciljem zmage. »Mar ne veste, da 

tisti, ki tečejo na tekališču, res vsi tečejo, da pa le eden dobi nagrado? Tako tecite, da jo boste 

dosegli.  Vsak tekmovalec pa se vsemu odreče, ôni, da prejmejo venec, ki ovene, mi pa 

nevenljivega.  Zato jaz ne tečem kar na slepo, ne bojujem se, kakor bi mahal po zraku.  Nasprotno, 

trdo ravnam s svojim telesom in ga usužnjujem, da ne bi bil sam zavržen, ko oznanjam drugim.« (1. 

Korinčanom 9:24-27). 

Kako teči k zmagi, ko imaš občutek, da je bolečina prehuda za vztrajanje v tekmi? Vsak, ki živi 

življenje, je občutil bolečino. Gre za pritiske, prešo, ko vere pogumno oznani: »Ni še konec,« a vsak 

zunanji znak kriči ravno nasprotno. 

Preroški glas naše generacije jasno oznanja sporočilo: »Ni še konec!« Sveto Pismo pravi v Izaiji 59:19 

takole: »Ko bo prišel sovražnik kakor poplava, bo Gospodov Duh dvignil nad njim zastavo zmage.« 

(prevod iz KJV). V kateremkoli obdobju se trenutno nahajamo, ne pozabimo, da je gre samo za 

obdobje, ki ga lahko Gospod obrne v našo prid.  

Obdobje pritiskov je obdobje izpopolnjevanja in prejemanja avtoritete oblasti in moči. Ko izkušamo 

pritiske, moramo tudi sami izvrševati pritiske nad sovražnikom! Vztrajajmo skozi bolečino in 

posezimo po zmagi. Ne verjemimo laži, ki nas skuša prepričati, da je vsega konec. Ni res! Pritiski niso 

pokazatelj, da je bil naš namen zavržen ali da je postal nedosegljiv! »Ter tečem (ustvarjam pritisk) 

proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu.« (Filipljanom 3:14).  Naši 

pogledi vedno ne morejo uzreti popolne slike kako Gospod izpeljuje vse stvari v naše dobro. Njegov 

urnik je drugačni od našega. »Gospod dela vse lepo ob svojem času, tudi večnost jim je položil v 

srce, da človek dela, ki ga je Bog naredil, ne more doumeti od začetka do konca.« (Pridigar 3:11). 

 

 

Mediteransko olivno olje je eno najboljših, najbolj okusnih olj. Postopek pridobivanja tega olja pa 
je dolgotrajen. Ko olive na drevesu dozorijo, je treba drevo dobro potresti, da popadajo. V najkrajšem 
času jih je potrebno dati v stiskalnico, da ne bi izgubile svojega okusa in kvalitete. Potekajo torej 
postopki pokanja, prepletanja, stiskanja, ogrevanja, da bi se iz oliv iztisnila še zadnja kapljica olja.  
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Olje je simbol Svetega Duha. Če dovolimo Gospodu, da v nas dokonča Svoje delo 
dozorevanja, se v postopku pritiskov iz nas iztisne sladko, dišeče olje Svetega Duha.  
 
 
PRITISKI IZPOSTAVIJO NUJNO POTREBO PO MAZILJENJU 
 
Zgodbi dveh žena, ki sta v Elizejevem času doživljali različna tipa pritiskov.  
 

1. VDOVA  
»Žena enega izmed preroških sinov je vpila k Elizeju in rekla: »Tvoj služabnik, moj mož, je 

umrl in ti veš, da se je tvoj služabnik bal GOSPODA. Prišel pa je upnik, da bi si moja sinova 

vzel za sužnja.«  Elizej ji je rekel: »Kaj naj ti storim? Povej mi, kaj imaš v hiši!« Odgovorila je: 

»Tvoja dekla nima v hiši ničesar razen vrča olja.«  Pa je rekel: »Pojdi k vsem sosedom naokoli in 

si od njih izprosi posod, praznih posod, a ne premalo!  Potem pojdi domov, zakleni vrata za sabo 

in za sinovoma in napolni vse te posode; katera bo polna, jo postavi na stran!«  Šla je torej od 

njega in zaklenila vrata za sabo in za sinovoma; ta dva sta prinašala posode, ona pa je 

nalivala.  Ko so bile posode polne, je rekla sinu: »Prinesi mi še kakšno posodo!« Rekel ji je: »Ni 

več posode!« Tedaj se je olje ustavilo.  Prišla je to povedat Božjemu možu. Rekel je: »Pojdi, 

prodaj olje in poplačaj dolgove. S preostankom pa preživljaj sebe in svoja sinova!« (2. Kraljev 

4:1-7).  

Ta žena je bila dejansko obubožana in nedvomno notranje zlomljena. Ne dolgo tega je izgubila 

svojega moža, ki ji je predstavljal SEDANJOST. Bila je na tem, da izgubi oba sinova, ki sta ji 

predstavljala PRIHODNOST. Vse, kar je zanjo predstavljalo gotovost, je bilo od nje odmaknjeno. 

Doživljala je pritiske iz vseh strani. Ugotovila, da je vse, kar je imela bilo le nekaj olja v vrču. 

Potrebno je bilo le nekaj maziljenja; za preobrat njene situacije je potrebovala Svetega Duha! 
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2. ŠUNEMKA  

»Nekega dne je Elizej potoval skozi Šuném. Tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, 

da je obedoval pri njej. In kadar koli je potem šel mimo, je zavil tja na obed.  Svojemu možu je 

rekla: »Glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vselej oglasi pri nas, svet Božji mož.  Naredimo mu 

torej zidano gornjo izbico in postavimo vanjo posteljo, mizo, stol in svetilko, da se lahko umakne 

tja, kadar bo prišel k nam!« Ko je nekega dne prišel tja, se je umaknil v gornjo izbo in tam 

legel. Potem je rekel svojemu služabniku Gehazíju: »Pokliči to Šunémko!« Poklical jo je in 

stopila je k njemu.  Rekel mu je: »Reci ji vendar: ›Glej, skrbela si za naju s tolikšno skrbjo. Kaj 

lahko storim zate? Naj govorim zate pri kralju ali pri vojskovodju?‹« Rekla je: »Saj živim sredi 

svojega ljudstva.«  Pa je rekel: »Kaj naj torej naredim zanjo?« Gehazí je rekel: »Na žalost nima 

sina in njen mož je že star.«  Tedaj je rekel: »Pokliči jo!« Ko jo je poklical, je stopila k 

vratom.  Rekel je: »Ko se bo izteklo leto, v tem času, boš objemala sina.« Rekla je: »Nikar, moj 

gospod, Božji mož, nikar ne zbujaj svoji dekli lažnih upov!« A žena je res spočela in rodila sina, 

ko se je izteklo leto, v istem času, kakor ji je govoril Elizej. Ko je deček odrastel, je šel nekega 

dne k svojemu očetu med žanjce.  Rekel je očetu: »O moja glava, moja glava!« Ta je rekel 

hlapcu: »Nesi ga k njegovi materi!«  Vzdignil ga je in odnesel k materi. Ležal ji je v naročju do 

opoldne, nato pa umrl.  Šla je in ga položila v posteljo Božjega moža, zaprla vrata za njim in 

odšla.  Poklicala je svojega moža in rekla: »Pošlji mi, prosim, enega izmed hlapcev in eno izmed 

oslic. Pohitela bom k Božjemu možu in se spet vrnila.«  Rekel je: »Zakaj pa greš danes k njemu? 

Saj ni ne mlaj ne sobota.« Pa je rekla: »Ostani v miru!«  Nato je osedlala oslico in rekla svojemu 

hlapcu: »Dobro jo priganjaj in ne zadržuj me pri ježi, razen če ti bom rekla!«  Odšla sta torej in 

prišla k Božjemu možu na goro Karmel. Ko jo je Božji mož zagledal od daleč, je rekel svojemu 

služabniku Gehazíju: »Glej, to je Šunémka!  Teci ji torej naproti in ji reci: ›Je mir s teboj, je mir 

s tvojim možem, je mir s tvojim otrokom?‹« Rekla je: »Mir.«  Ko pa je prišla k Božjemu možu 

na goro, se je oklenila njegovih nog. Gehazí je pristopil, da bi jo odstranil, a Božji mož je rekel: 

»Pusti jo, kajti njena duša je zagrenjena, GOSPOD pa mi je to prikril in mi ni naznanil.«  Tedaj 

je rekla: »Sem mar jaz prosila sina od svojega gospoda? Ali nisem rekla: ›Ne zavajaj 

me?‹«  Rekel je torej Gehazíju: »Opaši si ledja, vzemi mojo palico v roko in pojdi! Če koga 

srečaš, ga ne pozdravljaj, in če te kdo pozdravi, mu ne odzdravljaj. Mojo palico položi dečku na 

obraz!«  A dečkova mati je rekla: »Kakor živi GOSPOD in živiš ti, ne zapustim te!« Vstal je 

torej in šel za njo.  Gehazí je prispel pred njima in položil palico dečku na obraz; vendar ni bilo 

ne glasu ne znamenja življenja. Zato se je vrnil k njemu ter mu sporočil in rekel: »Deček se ni 

prebudil.« Ko je Elizej prišel v hišo, glej, je deček ležal mrtev na njegovi postelji. 33 Vstopil je, 

zaprl vrata za obema in molil h GOSPODU.  Potem se je povzpel na posteljo in legel na dečka, 

del usta na njegova usta, oči na njegove oči in roke na njegove roke; in ko se je tako zleknil nanj, 

se je dečkovo meso ogrelo.  Nato je vstal in šel po sobi gor in dol, se spet povzpel in se zleknil 

nanj. Tedaj je deček sedemkrat kihnil, in deček je odprl oči.  Poklical je Gehazíja in rekel: 

»Pokliči to Šunémko!« Poklical jo je, in ko je prišla k njemu, je rekel: »Odnesi svojega 
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sina!«  Prišla je, padla k njegovim nogam, se priklonila do tal, vzela svojega sina in odšla.« (2. 

Kraljev 4:8-37). 

 

Šunemka je bila za razliko od vdove premožna žena, vendar sta obe izkusili obdobje pritiskov, ki je 

izpostavilo nujno potrebo po maziljenju. Njena obljuba od Boga – sinek – ji je opoldne umrl v naročju. 

OPOLDNE je slika spremembe časa, saj se nahaja med jutrom in večernim časom. OBDOBJE 

PRITISKOV SIMBOLIZIRA SPREMEMBO ČASA ALI OBDOBJA.  

Šunemka je vedela, da potrebuje maziljenje, zato je pohitela k Božjemu možu. Maziljenja ni bilo v 

njeni hiši, vendar je vedela kje ga iskati. Pri tem ni zapravljala časa. Deček je umrl in realnost je vpila, 

da je vse končano, brezupno. PRITISKI PA ZAHTEVAJO LE ENO: PRITISNI NAZAJ! Šunemka je to storila 

in pritisnila nazaj in se odpravila k Elizeju. Ni se dala odpraviti in ni želela zapustiti Elizijeve bližine. Ni 

se poslovila od Božje obljube! Za svojo vztrajnost in neomahljivost je bila bogata poplačana.  

Pritiski očiščujejo produkt. Tisti, ki obupajo in odnehajo v obdobju pritiskov in dovolijo grenkobi, da 

se v njih naseli, ne razumejo pomen obdobja pritiskov. Vzdržimo in ne pozabimo, da je naš Gospod 

zvest Bog ne gleda na to kaj nam pravijo zunanje okoliščine.  

 

ČAKALNICA     

Kadarkoli se nahajamo v obdobju pritiskov, sledi čakalnica. To je čas, ko se skozi našo glavo pretaka 

mnogo različnih misli. Čakanje je eno izmed najtežjih obdobij, v katerem je najpomembnejše to, KAJ 

POČNEMO, KO ČAKAMO. Naša primerna akcija v času čakanja lahko pospeši zmago, ki je že 

pripravljena.  

Današnji človek ni navajen čakanja. Čakanje mora biti priučena aktivnost, katero postopoma 

razvijamo. Ko nastopi čas krize, se moramo zavestno odločiti ali bomo sledili svojim instinktom ali 

iskali Božje vodstvo in naredili stvari na Njegov način.  

Čakanje pomeni ZAUPANJE. Čakanje pomeni VEROVANJE. Čakanje pomeni NE SKRBETI ZA 

NIČESAR. ČAKANJE JE POTRPEŽLJIVOST IN TA JE VEČ KOT LE VZTRAJANOST. Gre za 

vztrajnost z dobro, veselo naravnanostjo z upom na zmago.  

»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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Osnovno vprašanje ni povpraševanje po tem kako temna bo dolina, temveč kako bomo reagirali in 

čakali v času bivanja v dolini. Čakanje mora biti namerno. Nič nas ne sme zmotiti od enostavne 

odvisnosti od Boga.  

»Odnehajte (BODITE MIRNI) in spoznajte, da sem jaz Bog, vzvišen med narodi, 

vzvišen na zemlji.« (Psalm 46:10). 

Spremenimo obdobje čakanje v obdobje slavljenja! Zavestno zapustimo trenutno dogajanje in se 
podajamo v občestvo z Gospodom. Naučiti moramo svoja čustva pravilnega bojevanja. Ljudje različno 
reagirajo v času nesreč, stresa, pritiskov. Nekateri se takoj obrnejo na Gospoda, drugi iščejo pomoč v 
človeški modrosti in spet nekateri se obrnejo proč od Boga in dovolijo grenkobi, da prežame njihova 
srca.  
 

PRIMER DAVIDA V ČASU PRITISKOV   
 
Davidova izvedenost, katero se je naučil v času pritiskov, nesreč in drugih zunanjih nevšečnosti je bila, 
da je ohranjal pravilnega duha radosti, ki ni bil odvisen od okoliščin. David je naš vzornik kako 
UKROTITI ČUSTVENE BURKE.  
 
David je bil mož po Božjem srcu. Iz ovčjega pastirčka ga je Gospod postavil za Pastirja Kralja nad celim 
Izraelom. David je bil dodobra seznanjen s stiskami, nerazumevanji, nevarnostmi in grožnjami. Kot 
deček se je bojeval proti divjim zverem, kasneje se je v Gospodovem imenu zoperstavil velikanu 
Goljatu. Niso mu prišle do živega napačne obtožbe starejšega brata Eliaba in ne vso zlo, katero je iz 
ljubosumja do njega koval in izvajal kralj Savel.  
 
V čem je bila Davidova skrivnost? David je ohranjal vesela duha in se krepil v Gospodu!  »Ko je David 
s svojimi možmi tretji dan prišel v Ciklág, so Amalečani vdrli proti jugu in v Ciklág. Udarili so Ciklág 
ter ga požgali z ognjem. Ujeli so žene, ki so bile v njem, od majhnih do velikih. Usmrtili niso nikogar, 
ampak so jih odpeljali in šli svojo pot.  Ko je David s svojimi možmi prišel v mesto, glej, je bilo 
požgano z ognjem, njihove žene, njihovi sinovi in njihove hčere pa so bili ujeti.  David in ljudstvo, ki 
je bilo z njim, so povzdignili glas in jokali, dokler niso od joka onemogli.  Tudi obe Davidovi ženi, 
Jezreélka Ahinóam in Abigájila, žena Karmélčana Nabála, sta bili ujeti.  David je bil zelo v stiski, ker 
so ljudje govorili, da ga bodo kamnali, kajti vsemu ljudstvu je bilo bridko pri duši, vsakemu zaradi 
njegovih sinov in njegovih hčera. David pa se je okrepil v GOSPODU, svojem Bogu.« (1. Samuel 30:1-6).  
 
GOSPOD VEDNO PONUJA REŠITEV, KI PA OD NAS ZAHTEVA UMIRITEV IN ISKANJE NJEGOVIH POTI. 
GOSPODOVA REŠITEV NAS VEDNO PRIPELJE DO ZMAGE! 
 

»Trdno sem upal v GOSPODA (POTRPEŽLJIVO SEM ČAKAL NA GOSPODA) , pa se je 

sklonil k meni in uslišal moje klicanje. Potegnil me je iz pogubne jame, iz blatnega 

močvirja, moje noge postavil na skalo, utrdil moje korake. Dal mi je v usta novo pesem, 



7 
 

hvalnico našemu Bogu. Mnogi bodo videli in se bali, zaupali bodo v GOSPODA.« (Psalm 

40:2-4). 

Potrpežljivo čakati na Gospoda vsebuje naslednje AKTIVNE elemente:  

- MOLITEV 

- POST 

- SLAVLJENJE 

- MEDITACIJO BOŽJE BESEDE. 

Primer Pavla in Sile v rimskem zaporu, kjer je njuna svoboda prinesla 

svobodo še drugim jetnikom.  

»Okoli polnoči sta Pavel in Sila molila in pela Bogu hvalnice, drugi jetniki pa so ju 

poslušali. Iznenada pa je nastal silen potres, tako da se je ječa v temeljih zamajala; v hipu so se vsa 

vrata odprla in vsem jetnikom so odpadle verige.« (Dejanja 16:25-26). 

 
 
ZALIVANJE V ČASU  ČAKANJA  - NAUK BAMBUSOVEGA DREVESA                            

                                         
 
Kitajsko bambusovo drevo nam ponuja lekcijo pomembnosti zalivanja v obdobju čakanja. Bambusovo 
drevesce mora biti vsajeno v primerno prst, biti dnevno zalivano, da bi se lahko ob primernem času 
razvilo. Štiri leta dnevnega zalivanja in oskrbe pretečejo, ko na zunaj ni videti prav nobene 
spremembe. Gre za obdobje čakanja in zalivanja. V petem letu bi človek že povsem izgubil 
potrpljenje, ker drevesce ne daje oskrbovalcu nobenega upanja napredka, vendar se zgodi nekaj 
neverjetnega! Drevesce zraste samo v šestih tednih v višino, ki meri preko 24 m.  
Zalivajmo svoje življenje z Božjo Besedo in verjemimo, da je Gospod na delu, čeprav se vse zdi brez 
sprememb! 
 

»Veliko nesreč (PRITISKOV) zadene pravičnega, a iz vseh ga GOSPOD rešuje.« (Psalm 

34:20). 
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Edini resnični pritisk, boj, s katerim se soočamo, je boj za našo vero. Ta vera nam je bila enkrat za 
vselej dana, vendar jo je treba ohraniti do konca. Gre za ohranitev vere v Zavezo, ki jo je Bog naredil 
z nami. Sveto Pismo nam jasno pravi, da je Satan ta, ki prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. 
Gospod ni avtor slabih stvari, temveč avtor vsega dobrega. »Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in 
uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.« (Janez 10:10).  
 
Beseda diabolus (hudič) izhaja iz Latinščine in je sestavljenja iz: Dia (narediti preboj ali prebosti se 
skozi) in bolus (nenehno očitati). Sovražnikova naloga, da nas nenehno obsipava z očitki, dokler ne 
predre skozi našo vero. On nikoli ne odneha dokler ne prodre v vaše miselne vzorce, da začnemo 
verjeti laži in mislimo, da Gospod ne drži z nami ali ni primeren za nas. Ponuja nam vprašanje, ki se 
zdi logično: » Če bi bilo drugače, se nas ne bi dogajale vse te nevšečnosti!«  
 
Ne ustavljajmo se v »DOLINI – ZAKAJ!« Ne predajajmo se grenkobi, prizadetosti, notranji zlomljenosti 
in bolečini zaradi vsega, kar se nam je pripetilo včeraj ali leta nazaj. 
Mogoče je, da na tej zemlji nikoli ne bomo znali razložiti – zakaj, vendar imamo možnost kontrole nad 
svojim odzivom po zakaj-u. Ko se znajdemo v na videz brezizhodni situaciji, dvignimo svoje roke v 
slavljenju in zaupanju. Tudi če ne vidimo Božjo akcijo, verjemimo, da je na delu glede vsega, kar se 
nas tiče. »GOSPOD bo izpolnil načrt (vse, kar se mene tiče) v moje dobro.« (Psalm 138:8a). 
 
NI ŠE KONEC (pesem) 
 
Še tik pred zoro je vse temno. 
To je morda najtežje obdobje od vseh. 
Vem da boli, vendar ne bo trajalo več dolgo. 
Bližje si, kot si misliš, bližje, kot si bil predtem.  
Nekaj se premika, nekaj obrača. 
Letni časi se spreminjajo, vse je drugače sedaj. 
Poglej gor, sonce prihaja in se s svojimi žarki prebija skozi oblake. 
Ni še konec, ni še končano! 
Ne gre za zaključek, temveč za novi začetek. 
Ko je Gospod  gospodar situacije, vse postane novo.  
 
 
 

ZAVEZA Z GOSPODOM   
 
Nadvse pomembno je, da poznamo in razumemo zavezo, ki jo je Gospod sklenil z nami. Gre za naš 
osebni odnos z živim Bogom. 
 
Božja Beseda nam podaja več analogij našega odnosa z Bogom, ki so ponazorjene z različnimi slikoviti 
prikazi: 

- On je Pastir – mi smo ovce. 
- On je Oče – mi smo otroci. 
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- On je Lončar – mi smo glina. 
- On je Glava – mi smo telo. 
- On je Poveljnik – mi smo vojska.  
-  On je Gospodar – mi smo služabniki. 

 
Vsak analogija nam predstavlja jasne direkcije kako živeti v odnosu zaveze z Gospodom. Božji del 
zaveze in odgovornosti do nas je, da za nas skrbi, da nas uči in vodi, da nam pomaga pri 
premagovanju ovir in nam zagotovi dediščino. Naš del zaveze pa je neomajno zaupanje in verovanje 
Vanj. 
Današnji vek je izgubil razumevanje kaj pomeni obljuba: »Dokler naju smrt ne loči.«  
ZAVEZA JE BREZKONČNO IN ZAVEZUJOČE SE PARTNERSTVO MED DVEMA ALI VEČ STRANKAMI.  
 
Bog je v preteklosti sklenil kar nekaj rešujočih zavez z različnimi ljudmi: 

- Z NOETOM  »Glej, zlil bom vode potopa na zemljo, da uničim vse meso pod nebom, v 
katerem je dih življenja. Vse, kar je na zemlji, bo preminilo.  S teboj pa sklepam zavezo. 
Pojdi torej v ladjo ti in s teboj tvoji sinovi, tvoja žena in žene tvojih sinov!  In od vseh živali, 
od vsega mesa, spravi po dvoje v ladjo, da bodo skupaj s teboj ostale pri življenju! Naj bodo 
samci in samice!  Od ptic po njihovih vrstah, od živine po njenih vrstah in od vse laznine na 
zemlji po njenih vrstah, od vsake vrste naj po dve živali prideta k tebi, da bodo ostale pri 
življenju. Ti pa si vzemi vsakršnega živeža, kar boš potreboval za hrano, in ga spravi pri sebi, 
da se boste mogli hraniti ti in oni.« (1. Mojzesova 6:17-21). 
 

- Z ABRAHAMOM »GOSPOD je rekel Abramu: »Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine 

in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal.  Iz tebe bom naredil velik 

narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo v blagoslov. 

Blagoslovil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali, in preklel tiste, ki te bodo 

preklinjali, in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje.« (1. Mojzesova 12:1-3). 

- Z MOJZESOM  »Tretji mesec po izhodu Izraelovih sinov iz egiptovske dežele, prav ta dan, so 
prišli v Sinajsko puščavo.  Odpravili so se iz Refidíma in prišli v Sinajsko puščavo ter se 
utaborili v puščavi. Tam se je Izrael utaboril nasproti gori,  Mojzes pa je stopil k Bogu. 
GOSPOD mu je zaklical z gore in rekel: »Tako reci Jakobovi hiši in povej Izraelovim 
sinovom:  ›Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom in kako sem vas nosil na orljih perutih 
in vas pripeljal k sebi.  Zdaj pa, če boste res poslušali moj glas in izpolnjevali mojo zavezo, 
mi boste posebna lastnina izmed vseh ljudstev, kajti moja je vsa zemlja. Vi mi boste 
kraljestvo duhovnikov in svet narod.‹ To so besede, ki jih povej Izraelovim sinovom!« (2. 
Mojzesova 19:1-6). Poglavja 19-40 razkrivajo različne dele Božje zaveze z izraelskim narodom.  
 
»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.« (2. 
Mojzesova 15:26). 
 

- S PINHASOM »Potem je GOSPOD govoril Mojzesu in rekel:  »Pinhás, sin Eleazarja, ki je sin 
duhovnika Arona, je odvrnil moj srd od Izraelovih sinov, ker se je med njimi vnel v 
gorečnosti zame. Tako nisem pokončal Izraelovih sinov v svoji gorečnosti.  Zato reci: ›Glej, 
dajem mu svojo zavezo miru;  naj bo zanj in za njegove potomce zaveza večnega 
duhovništva, ker je gorel za svojega Boga in opravil spravo za Izraelove sinove.‹« (4. 
Mojzesova 25:10-13). 
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- Z DAVIDOM »Zdaj torej tako povej mojemu služabniku Davidu: Tako govori 

GOSPOD nad vojskami: Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, da bi bil vladar 

mojemu ljudstvu Izraelu.  Bil sem s teboj, kjer koli si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse 

tvoje sovražnike. Naredil ti bom veliko ime, ki bo enako imenu velikašev na 

zemlji.  Določil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu in ga zasadil vanj, da bo prebivalo na 

svojem in se mu ne bo treba več bati in ga krivičneži ne bodo več stiskali kakor 

nekdaj,  od dneva, ko sem postavil sodnike čez svoje ljudstvo Izraela. Naklonil ti bom 

mir pred vsemi tvojimi sovražniki. GOSPOD ti oznanja, da ti bo GOSPOD naredil 

hišo.  Ko se ti dopolnijo dnevi in boš legel k svojim očetom, bom povzdignil tvojega 

potomca, ki bo izšel iz tvojega telesa, in bom utrdil njegovo kraljestvo.  Ta bo sezidal 

hišo mojemu imenu in prestol njegovega kraljestva bom utrdil na veke.  Jaz mu bom oče 

in on mi bo sin. Če se pregreši, ga bom kaznoval s človeško šibo in z udarci človeških 

sinov.  A svoje milosti mu ne bom odtegnil, kakor sem jo odtegnil Savlu, ki sem ga 

odstranil pred teboj.  Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke in 

tvoj prestol bo utrjen na veke.« (2. Samuelova 7:8-16). Psalm 89, 132. 

 

- NOVO ZAVEZO Z JEZUSOM KRISTUSOM  

 

Jeremija 31:31-34: »Glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko bom z Izraelovo hišo in Judovo 

hišo sklenil novo zavezo.  Ne zaveze, kakršno sem sklenil z njihovimi očeti tistega dne, ko 

sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz egiptovske dežele; to zavezo z menoj so prelomili, 

čeprav sem bil njihov gospodar, govori GOSPOD.  To je namreč zaveza, ki jo bom sklenil z 

Izraelovo hišo po tistih dneh, govori GOSPOD: Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost 

in v njih srce jo bom zapisal. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Ne bodo več 

učili vsak svojega rojaka, vsak svojega brata in rekli: »Spoznajte GOSPODA!«, ker me bodo 

poznali vsi, od najmanjšega do največjega med njimi, govori GOSPOD. Kajti njihovo krivdo 

bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal.« 

 

Matej 26: 26-30:  »Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, dal 

učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.«  Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga 

dal in rekel: »Pijte iz njega vsi. To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v 

odpuščanje grehov.  A povem vam: Odslej ne bom več pil od tega sadu vinske trte do 

tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega Očeta.«  In ko so odpeli 

hvalnico, so odšli proti Oljski gori.« 

 

Hebrejcem 8: »Poglavitno pri tem, o čemer govorimo, pa je tole: takšnega vélikega 

duhovnika imamo, ki je sédel na desno prestola veličastja v nebesih  in je služabnik 

svetišča in resničnega šotora, katerega je postavil Gospod in ne človek.  Vsak véliki 

duhovnik je namreč postavljen zato, da daruje daritve in žrtve. Zato mora tudi naš imeti 

kaj, kar bo daroval.  Ko bi bil torej na zemlji, niti ne bi bil duhovnik, ker so tu že taki, ki 

darujejo darove v skladu s postavo.  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! Dobil je 

torej toliko odličnejšo službo, kolikor je tudi srednik boljše zaveze, take, ki je 

vzpostavljena na boljših obljubah. Ko bi bila namreč tista prva brez graje, ne bi iskali 

prostora za drugo. Tako pa jih graja in pravi: Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom 

z Izraelovo hišo in z Judovo hišo sklenil novo zavezo; 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.  To je 

namreč zaveza, ki jo bom sklenil z Izraelovo hišo po tistih dneh, govori Gospod: Svoje 
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postave bom dal v njihov razum, v njihova srca jih bom zapisal. Jaz bom njihov Bog in oni 

bodo moje ljudstvo.  Ne bodo učili vsak svojega rojaka, vsak svojega brata in rekli: »Spoznaj 

Gospoda!« ker me bodo poznali vsi, od najmlajšega do najstarejšega med njimi. Zakaj 

milosten bom do njihovih krivic in njihovih grehov se ne bom več spominjal.  S tem da 

govori o novi zavezi,  je prejšnjo razglasil za staro. Kar pa zastari in se postara, se bliža 

izginotju.« 

ZAVEZA JE RAZLOG NAŠEGA UPANJA, KO VZTRAJAMO V OBDOBJU 

»NI KONEC!«  

Naša zaveza z Gospodom je ta, ki določa naše reakcije in akcije. Ta mora povsem 

določiti pozicijo, iz katere se odločamo. 

Prav zaradi tega moramo dodobra razumeti 9 – stopenjski proces biblijske 

zaveze. Gre za Božje obljube ZAMENJAVE med Bogom in Abrahamovim 

potomstvom, kar smo vi in jaz. 

 

- 1. KORAK: ZAMENJAVA PLAŠČEV  

V biblijskem času je plašč simboliziral status neke osebe. Kralji in duhovniki so nosili posebne 

plašče, ki so kazali na njihovo avtoriteto. Zamenjava plaščev pomeni: »Vse, kar je mojega, je 

sedaj postalo tvoje in vse, kar je tvoje, je sedaj moje. Vse, do česar imam jaz dostop, imaš sedaj 

tudi ti in obratno.« Takšen odnos pomeni konec neodvisnemu življenju, saj obe osebi sedaj živita 

druga za drogo. Gre za predajo samo-interesov v korist drugemu. 

V 1. Samuelovi knjigi 18:3-4 beremo o izmenjavi plaščev med Davidom in Jonatanom. »Jonatan 

pa je sklenil zavezo z Davidom, ker ga je ljubil kakor svojo dušo.  Jonatan je slekel plašč, ki ga je 

imel na sebi, in ga dal Davidu, prav tako svojo opravo s svojim mečem, s svojim lokom in s 

svojim pasom.«  

Ne samo, da je Jonatan Davidu z zamenjavo plaščev izkazal neverjetno čast, temveč je bila ta 

gesta preroške narave. Jonatan je s tem eliminiral Davidom status pastirja in ga postavil za sebi 

enakega. David si je »oblekel« Jonatana in tako nase prevzel Jonatanovo identiteto. Vidimo, da se 

je Jonatan prostovoljno odrekel svoje pravice po kraljevem prestolu v Davidovo prid. 

Nova zaveza, ki jo najdemo v Jezusu Kristusu pa je največje dejanje zamenjave plaščev. Jezus je 

zamenjal svoj božanski plašč, da bi si lahko oblekel našega. 

Filipljanom 2:6-8 »Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje 

enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in 

postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da 

je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu.« 

Gre za novo zavezo v Kristusovi krvi. Ko nas sedaj pogleda Oče, nas vidi oblečene v plašč 

Sinove pravičnosti. 
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- 2. KORAK: ZAMENJAVA PASOV  

Pas je bil vojakov glavni okras in je bil visoko cenjen v tedanjih deželah in civilizacijah. Ta korak 

pa v zavezi pomeni partnerjevo pripravljenost po nudenju opore in svoje moči. Na pasu je slonelo 

celotno vojakovo orožje. Ko sta si zavezna partnerja izmenjala svoja pasova, sta s tem izjavila, da 

se bosta ščitila in branila. Pomeni sledeče: »Če kdo napade tebe, je s tem napadel mene.« Tudi 

Jonatan in David sta si izmenjala orožje, meče, loke, katere je vse povezoval pas.  

Gospod kot naš partner zaveze, se je zavezal, da bo sam bojeval naše bitke in da bo naša zaščita. 

»Kajti GOSPOD, vaš Bog, hodi z vami, da se bo bojeval za vas z vašimi sovražniki in vam dal 

zmago.« (5. Mojzesova 20:4).  

David je ta, ki je pripoznal Gospoda za svojega zaveznega Zaščitnika. »Boga, ki me z močjo 

opasuje in mi daje pot popolnosti? Dela mi noge kakor košutam in me postavlja na moje 

višine. Uči moje roke za vojno, moje lakte za napenjanje bronastega loka. Dal si mi ščit 

svoje rešitve, tvoja desnica me podpira, tvoja skrbnost me dela velikega.« (Psalm 18.33-

36). 

 

 

 

- 3. KORAK: ZAMENJAVA IMENOV  

Pri izmenjavi imen prihaja avtoriteta in moč za uporabo imena zaveznega partnerja. Ime pomeni vse, 

kar le-to reprezentira. Vsak partner zaveze se indentificira z drugim in oba skladno razmišljata, 

govorita in se obnašata.  

Takšen primer izmenjave imen najdemo, ko Abram postane Abraham in Bog Jehova postane Bog 

Abrahama. » Ko pa je Abram imel devetindevetdeset let, se mu je prikazal GOSPOD in mu 

rekel: »Jaz sem Bog Mogočni. Hodi pred menoj in bodi popoln!  Sklenil bom svojo zavezo med 

seboj in teboj in silno te bom namnožil.«  Abram je padel na obraz in Bog je govoril z njim ter 

rekel:  »Glej, to je moja zaveza s teboj: postal boš oče množice narodov.  Ne boš se več imenoval 

Abram (Tj. ‘oče je vzvišen’.), temveč Abraham (Tj. ‘oče množice’.) ti bo ime, kajti postavljam te 

za očeta množici narodov.  Naredil te bom silno rodovitnega, napravil bom iz tebe narode in 

kralji bodo izšli iz tebe.  Postavljam svojo zavezo med seboj in teboj ter tvojimi potomci za teboj 

iz roda v rod kot večno zavezo. Tebi in tvojim potomcem za teboj bom Bog.  Tebi in tvojemu 

potomstvu dajem deželo, v kateri bivaš kot tujec, vso kánaansko deželo, v večno last in bom 

njihov Bog…. Potem je Bog rekel Abrahamu: »Svoje žene Saráje ne imenuj več Sarája, temveč Sara 

bodi njeno ime!« (1. Mojzesova 17.1-8, 15).  
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»Potem je rekel: »Jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.« (2. 

Mojzesova 3:6).   

Jezusovo ime je vse- mogočno ime, za katerega nam je sam Gospod dal avtoriteto 

uporabe: » Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v 

Sinu.  Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil.« (Janez 14:13-14). 

 

 

 

- 4. KORAK : VZPOSTAVA ZAVEZE S PRELITJEM KRVI  

»Narediti zavezo« dejansko pomeni »odrezati zavezo« (karath berith). 

Original Word: כ   karath: to cut off, cut down (ODREZATI, POSEKATI) ַתרָּ
Original Word: ְּכ  berith: a covenant (ZAVEZA) תירר

 
Svetopisemske zaveze so bile posvečene z žrtvovanje točno določenih živali.  
 
»Pa mu je rekel: »Vzemi zame triletno telico, triletno kozo, triletnega kozla, grlico in mladega 
goloba!«  Vzel je torej zanj vse te živali, jih razpolovil in položil vsako polovico nasproti drugi, le ptic 
ni razpolovil.« (1. Mojzesova 15:9-10). 
 
»Z možmi, ki so prelomili mojo zavezo in se niso držali določb zaveze, ki so jo sklenili pred menoj, 
bom storil kakor s teletom, ki so ga razsekali na dvoje in šli med njegovima polovicama.  Judove in 
jeruzalemske višje uradnike, dvornike, duhovnike in vse ljudstvo dežele, ki so šli med polovicama 
teleta,  bom dal v roke njihovih sovražnikov in v roke tistih, ki jim strežejo po življenju. Njihova 
trupla bodo žrle ptice neba in zveri zemlje.« (Jeremija 34:18-20). 
 
Če bi nekdo samo poskušal prelomiti sklenjeno zavezo, je prelita živalska kri služila kot vizualni poduk, 
da bo prelita tudi kri lomilca zaveze.  
 
Končno, rezanje in prelivanje krvi je reprezentiralo dajanje svojega življenja za drugega, kot najvišje 
žrtveno dejanje. 
 
USTVARJANJE ZAVEZE: 
Zavezna partnerja sta se zaobljubila drug drugemu s sledečimi besedami: »Ta dan se odločam umreti 
samemu sebi in živeti s ciljem, da sem v blagoslov tebi, moj partner zaveze. Vse svoje odločitve in tok 
svojega življenja bom vedno usmerjal z mislijo na tebe. Tvoj dobrobit je zame pomembnejši od 
mojega.« Tudi drugi partner zaveze se je zaobljubil z enakimi besedami prvemu. Skupaj sta usmerila 
svoj pogled navzdol, na prelito živalsko kri in izjavila: » Naj mi Bog stori to ali ono, če naju le smrt ne 
loči.« 
 
V Svetem Pismu najdemo veliko primerov lomilcev zaveze in njihove  strašne posledice.   
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Primer Ahana: 
» Izraelovi sinovi pa so prekršili zapoved glede zakletve. Ahán, sin Karmíja, ki je bil sin Zabdíja, ta pa sin Zeraha iz 
Judovega rodu, si je vzel od predmetov zakletve. In vnela se je GOSPODOVA jeza proti Izraelovim sinovom. Józue je 
odposlal može iz Jerihe v Aj, ki je pri Bet Avenu, vzhodno od Betela. Rekel jim je: »Pojdite in oglejte si deželo!« Možje so 
odšli in si ogledali Aj. Potem so se vrnili k Józuetu in mu rekli: »Naj ne hodi vse ljudstvo; le kakih dva ali tri tisoč mož naj 
gre in premaga Aj. Ne pošiljaj tja vsega ljudstva, kajti malo jih je.«  Kakih tri tisoč mož iz ljudstva je šlo torej tja, vendar so 
morali pobegniti pred možmi Aja. Od teh so možje Aja pobili šestintrideset mož. Podili so jih od mestnih vrat do Šebaríma 
in jih na pobočju pomorili. Ljudstvu je upadlo srce in postalo kakor voda. Józue je tedaj raztrgal svoja oblačila. Padel je z 
obrazom na zemljo in tako ostal pred GOSPODOVO skrinjo do večera, on in Izraelovi starešine; in potresali so si pepel na 
glave.  Józue je rekel: »Oh, Gospod BOG, čemu si dovolil, da pojde to ljudstvo čez Jordan, in nas dal v roke Amoréjcem, da 
nas pokončajo. O, ko bi bili vendar sklenili, da se naselimo onkraj Jordana.  Prosim, Gospod, kaj naj še rečem potem, ko je 
Izrael pokazal hrbet svojim sovražnikom?  Kánaanci in vsi prebivalci dežele so slišali in obrnili se bodo proti nam in 
izbrisali naše ime iz dežele. Kaj boš zdaj storil za svoje veliko ime?« GOSPOD je Józuetu rekel: »Vstani! Zakaj si padel na 
svoj obraz? Izrael je grešil. In tudi mojo zavezo, ki sem jim jo zapovedal, so prekršili. Da, vzeli so si od zakletih reči; ukradli 
so jih, jih utajili in dali med svojo opravo.  Zato Izraelovi sinovi ne morejo obstati pred svojimi sovražniki; hrbet bodo 
obrnili svojim sovražnikom, kajti polastili so se predmetov zakletve. Ne bom več z vami, dokler ne odstranite zakletih reči 
iz svoje srede.  Vstani in posveti ljudstvo! Rekel jim boš: ›Posvetite se za jutrišnji dan!‹ Kajti tako govori GOSPOD, Izraelov 
Bog: ›Zaklete reči so v tvoji sredi, Izrael. Ne boš mogel obstati pred svojimi sovražniki, dokler ne odstranite zakletih reči iz 
svoje srede.‹  Zjutraj se zvrstite po svojih rodovih. Rod, ki ga bo GOSPOD zaznamoval, naj pristopi po rodbinah; rodbina, 
ki jo bo GOSPOD zaznamoval, naj pristopi po hišah; in hiša, ki jo bo GOSPOD zaznamoval, naj pristopi po možeh.  Tisti, ki 
ga najdete s predmetom zakletve, naj zgori v ognju z vsem, kar ima, kajti prestopil je GOSPODOVO zavezo in storil gnusno 
dejanje v Izraelu.« Józue je vstal zgodaj zjutraj in ukazal, naj Izrael pristopi po svojih rodbinah. Zaznamovan je bil Judov 
rod.  Judov rod je pristopil in zaznamovana je bila Zerahova rodbina. Zerahova rodbina je pristopila po možeh in 
zaznamovan je bil Zabdí.  Pristopila je njegova hiša po možeh in zaznamovan je bil Ahán, sin Karmíja, ki je bil sin Zabdíja, 
Zabdí pa sin Zeraha iz Judovega rodu.  Józue je tedaj rekel Ahánu: »Moj sin, daj čast GOSPODU, Izraelovemu Bogu, in 
izkaži mu slavo! Povej mi, kaj si storil! Ničesar mi ne prikrivaj!«  Ahán je Józuetu odgovoril in rekel: »Res je, grešil sem 
zoper GOSPODA, Izraelovega Boga; tako in tako sem storil:  med plenom sem videl lep plašč iz Šinárja, dvesto šeklov 
srebra in zlat jeziček, petdeset šeklov težak. Zahlepel sem po vsem in vzel. Glej, zakopano je v zemlji, sredi mojega šotora, 
s srebrom spodaj.« Potem je Józue odposlal sle. Tekli so v šotor in glej, zakopano je bilo v njegovem šotoru in srebro 
spodaj pod njim.  Vzeli so jih iz šotora in jih prinesli k Józuetu in vsem Izraelovim sinovom ter jih položili pred 
GOSPODA.  Potem je Józue in z njim ves Izrael vzel Zerahovega sina Ahána, srebro, plašč, zlati jeziček, njegove sinove in 
njegove hčere, njegovega vola in njegovega osla, njegovo drobnico, njegov šotor in vse, kar je bilo njegovega, in odpeljali 
so jih v dolino Ahór. Józue je rekel: »Zakaj si nas spravil v nesrečo? GOSPOD te bo spravil v nesrečo ta dan.« Tedaj ga je 
ves Izrael kamnal s kamenjem. Nato so jih zažgali z ognjem in jih zasuli s kamni.  Nanj pa so nanosili veliko gomilo 
kamnov, ki je tam do tega dne. Takrat se je polegla GOSPODOVA huda jeza in tisti kraj se do tega dne imenuje Dolina 
Ahór. (Jozue 7). 
 
 

Ko smo vstopili v zavezo z Bogom po Jezusu Kristusu, smo vstopili z njim v krvno zavezo. »To je 

namreč moja kri zaveze (nove zaveze), ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov.« (Matej 

26:28).   

V tistem trenutku se je dogodila božanska zamenjava: »Njega je Bog javno določil, da bi bil s svojo 

krvjo orodje sprave, h kateri prideš po veri. S tem je hotel pokazati svojo pravičnost, tako je v 

svoji potrpežljivosti odpustil prej storjene grehe. Hotel je pokazati svojo pravičnost v sedanjem 

času, da je namreč sam pravičen in da opravičuje tistega, ki veruje v Jezusa.« (Rimljanom 3:25-

26). 

Po Jezusu smo prišli do vseh Njegove dragocenosti, On pa je prevzel vse naše dolgove, obveznosti. 
Hvala Gospodu za Njegovo dragoceno kri, ki edina lahko izbriše naše grehe in krivde.   
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- 5. KORAK: MEŠANJE KRVI  

Po rezanju / žrtvovanju živali,  je vsak udeleženec zaveze naredil majhni rez na svojem zapestju, da je 
prišlo do prelitja lastne krvi. Potem je s partnerjem zaveze naredil potezo, ki je podobna našemu 
rokovanju, da se je njuna kri pomešala. Tako sta postala kakor eden. Ko slišimo frazo: »Kri je 
močnejša kot voda,« se je le-ta originalno nanašala na dejstvo, da je kri, ki je bila prelita ob sklepanju 
zaveze močnejša od porodne vode. Primer tega sta prav gotovo David in Jonatan, saj je njuna zaveza 
presegla družinske vezi skozi čas in po moči.  
 
Mešanje krvi, ki predstavlja življenje pomeni, da bo odslej njuno življenje povezano za vso 
večnost. 
Božja zaveza je večna zaveza. 
Kakor je Gospod Abrahamu zavezal s Svojimi obljubami, tako je imel Abraham svoj delež 
obligacij, ki jih je ob zavezi moral izpolniti. Gre za OBREZO: »To je moja zaveza, ki se je držite, 
zaveza med menoj in vami ter tvojimi potomci za teboj: vsak moški pri vas naj bo 
obrezan!  Obrežite si meso svojih prednjih kožic! To bodi znamenje zaveze med menoj in 
vami! Osem dni po rojstvu naj bodo obrezani vsi moški iz roda v rod, najsi bodo rojeni v hiši ali 
pridobljeni za denar od katerega koli tujca, ki ni izmed tvojih potomcev.  Oboji morajo biti 
obrezani, rojeni v tvoji hiši in pridobljeni za tvoj denar. Takó bo moja zaveza v vašem mesu večna 
zaveza.  Kar pa zadeva neobrezanega moškega, ki ni obrezan na mesu svoje prednje kožice, naj bo 
iztrebljen iz svojega ljudstva; prelomil je mojo zavezo.« (1. Mojzesova 17:10-14). 

 

 

 

- 6. KORAK: NAREDITI BRAZGOTINO  

Rez na zapestju ob sklepanju zaveze je bil dovolj globok, da se je oblikoval ob celjenju v brazgotino. 

Ta brazgotina je bila večni spomin na zavezo (pogoji in dolžnosti) med partnerjema. Prav tako je 

brazgotina služila kot viden znak s kom je bil partner z zavezo zaobljubljen.  

Jezus ima po križanju brazgotine žebljev na svojem telesu. Ti so vidni dokaz nove zaveze, ki jo je 

sklenil z nami. »Potem je rekel Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in 

jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj 

Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so 

začeli verovati!« (Janez 20: 27-29).  

»Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi one pozabile, 
jaz te ne pozabim. Glej, na obe dlani sem te napisal, tvoje obzidje je vedno pred menoj.« (Izaija 

49:15-16). 
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» On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir 

je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni (IN ZA CENO JEZUSOVEGA 

TRGANJA, UDARCEV, BIČANJA, TEPEŽA, ZMEČKANIN, BUL, RAN, SUVANJA 

SMO ZDRAVI).« (Izaija 53:5). And at the cost of his (Moshiach’s) chaburah (stripes, 

lacerations) we are healed. (Jewish Orthodox Bible) (bruise (2), scourging (1), striking (1), 

stripes (1), welts (1), wounds (1) 

BRUISE: ZMEČKANINA, POŠKODBA, BULA 
SCOURGING: BIČANJE, TEPEŽ, KAZNOVANJE 
STRIKING: UDARCI, SUNJENJA 
STRIPES: PROGE, ČRTE, UDARCI, PROGE NAREDITI 
WELTS: MODRICA, BULA, UDARCI, TEPEŽ 
WOUNDS: RANA, ŽALJENJA 
LACERATIONS: TRGANJE 
 

 

 

- 7. KORAK: ZAOBLJUBA  

Medtem ko sta partnerja zaveze še vedno stala v krvi, sta si izrekala zaobljube, ki so jima dale popoln 

dostop do drug drugega posestva, denarja, premoženja, itd. Ne samo, da je šlo za izmenjavo dobrin, 

temveč tudi zapadlih obveznosti, dolgov, ipd.  

 

Shema – poslušaj in ubogaj          
»Potem je vzel knjigo zaveze in jo prebral ljudstvu. Tedaj so rekli: »Vse, kar je govoril GOSPOD, bomo 

izpolnjevali; pokorni bomo.« (shema)!" Exodus 24:7 

Beseda pomeni "poslušaj," shema  ("shmah") in je odličen primer razlike med hebrejskim jezikom, 

kjer pomeni predvsem fizično akcijo in grško-zahodno kulturo, kjer je poudarek le na mentalni 

aktivnosti. V hebrejščini pomeni poslušati, slišati, biti besedi poslušen, jo ubogati in tako izpolniti 

zapovedano.  

Beseda "Shema" je hkrati tudi izročilo zvestobe (Deut. 6:4-5): »Poslušaj, Izrael: GOSPOD je 

naš Bog, GOSPOD je edini! (Ali GOSPOD je eden ali samó GOSPOD.) Ljubi GOSPODA, svojega Boga, z 

vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo,« ki so ga Judje izrekali vsako jutro in večer, da bi se 

spominjali ZAOBLJUBE, ki so jo dali Bogu, da Ga bodo ljubili, Mu ostali zvesti in učili svoje 

otroke Njegove Postave.  

V tej luči lahko razumemo Jezusove Besede mnogo bolje, ko nam naroča: »Kdor ima ušesa za 

poslušanje, naj posluša!« (Marko 4:9). Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami 

sebe varajo.« (Jakob 1:22). 
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- 8. KORAK : UDELEŽITI SE SPOMINSKEGA OBROKA  

V nadaljevanju sta si partnerja zaveze umila noge in se udeležila spominskega obroka. To je 

Gospodova Zadnja večerja, ki predstavlja velikost Božje ljubezni do Njegovega naroda.  

Kruh predstavlja Jezusovo telo, ki je bilo bičano, trgano za nas in kelih predstavlja Njegovo prelito kri. 
Na križu se je dogodila zamenjava, ko je Jezus prevzel vse naše grehe, bolezni in krivde na Svoje 
popolno telo. Zaradi te zamenjave lahko mi danes hodimo v popolnem božanskem zdravju. (Izaija 
53:5, 1. Peter 2:24). 
Kelih pa je: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas.« (Luka 22:20). Pavel nam pravi 
takole: » V katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov.« (Kološanom 1:14); »V njem, po njegovi 
krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove milosti.« (Efežanom 1:7). 
 
Zadnja večerja je kanal za kristjanovo zdravje (ozdravljenje) in celovitost.  
Jezusova želja je, da se Ga spominjamo, ko imamo deleža pri Zadnji večerji in da oznanjamo: »Kajti 
kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride.« (1. 
Korinčanom 11:26). 
 

 

 

- 9.  ZASADITEV DREVESA  

Zadnji korak pri 9 – stopenjskem procesu biblijske zaveze je zasaditev majhnega drevesca na 

mestu, kjer se je zaveza sklenila. Drevo je slika življenja. Drevesce torej simbolizira zavezo, ki bo 

rastla, rodila sad in zorela zaradi svojih globokih korenin in čvrstega temelja.  

Po Zadnji (pashalni) večerji, so Jezusa križali na leseni križ.  

Nadvse pomembno dejstvo je, da Jezus poimenuje Svoje učence za PRIJATELJE šele PO Zadnji 

večerji. Sveto Pismo besede PRIJATELJ ne omenja kar tako.  

Ko je Gospod Bog sklenil zavezo z Abrahamom, ga je poimenoval za  »Božjega prijatelja:« To 

lahko preberemo v Jakobu 2:22: »Tako se je izpolnilo Pismo, ki pravi: Abraham je verjel Bogu in 

to mu je bilo šteto v pravičnost, in imenovan je bil »Božji prijatelj«. 
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»Torej, Jezus na tej stopnji poimenuje Svoje učence takole: »Ne imenujem vas več služabnike, 

ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam 

razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta.« (Janez 15:15). 

Kot Jezusov partner zaveze lahko zamenjamo vse svoje zmešnjave, bolezni, pritiske,…za Božje 

obljube in blagoslove!!! Berimo Jezusove Besede v luči zaveznega razodetja: 

»Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam 
opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.  Kar koli boste prosili v mojem 
imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu.  Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to 
storil.« (Janez 14:12-16). 

 

» Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori GOSPOD: načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam 

prihodnost in upanje.  Klicali me boste in prihajali molit k meni in vas bom uslišal.  Iskali me boste 

in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem.« (Jeremija 29:11-13). 

 

 

 

 

STEBRI UPANJA 

»Gradil bom svoje upanje na Jezusovi KRVI in PRAVIČNOSTI:« 

 
Ko vse okoli nas in v nas kriči: »Odnehaj! Predaj se,« upanje šepeče: »Poskusi znova!«  
UPANJE JE ODLOČITEV, PO KATERI MORAMO POSEČI DANES IN VSAKIČ, KO SE OGLASITA STRAH IN 
DVOM IN NAS HOČETA PREPRIČATI, DA JE VSEGA KONEC IN JE SITUACIJA POSTALA BREZUPNA.  
Upanje zdravi srce! Upati moramo vselej ne glede na zunanje okoliščine.  
 

Poglejmo, kaj pravi Slovar slovenskega knjižnega jezika:  upati úpati  -am nedov. (ȗ) 1. biti v 

duševnem stanju, ko se vidi možnost za rešitev iz težkega položaja: dolgo časa je upal, nazadnje je 

obupal; dokler bo upal, bo vzdržal // biti v duševnem stanju, ko se zaželeno kaže mogoče, 

dosegljivo: upal je, da se bo vrnil; niso več upali, da ga bodo našli živega / upati na dobro plačilo, na 

boljše stanovanje; upati na pomoč, uspeh, star. pomoči, uspeha; upati v srečen potek česa, v rešitev 

/ star. upal je doživeti, da jih bo videl / od prihodnosti je malo upal pričakoval 2. z odvisnim ali 

glavnim stavkom izraža nepopolno prepričanost o čem zaželenem: stanje se izboljšuje, tako da upam 

na ozdravljenje; upam, da bomo še prišli na vlak; upamo, da bodo opomini zalegli; upajmo, da tega še 
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ne ve; on je, upamo, že na varnem // izraža zaželenost uresničitve: upam, da si boste premislili; 

upamo, da bo sezona uspešna / kot vljudnostna fraza upam, da ne boste preveč hudi, če vas malo 

zmotim; upamo, da vas z obiskom ne nadlegujemo // ekspr. izraža nujnost uresničitve česa glede na 

okoliščine: upam, da si stvar premislil; vi ste, upamo, to že preštudirali, saj imate knjigo že dolgo 3. v 

prislovni rabi izraža pritrditev s pridržkom: bodo prišli? Upamo; bo ostal? Upam da / to ve vsak otrok. 

Upam 4. star. dati na upanje: rajši mu ga je podaril, kot da bi mu ga upal; krčmar mu ni hotel več 

upati ● star. temu človeku ni upati zaupati; ni upati na izboljšanje vremena izboljšanja vremena skoraj 

gotovo ne bo; upati na koga, v koga zanašati se na njegovo pomoč;  

BIBLIJSKO UPANJE JE DRUGAČNO!!! POMENI MOČNO IN POVSEM PREPRIČANO 

PRIČAKOVANJE.  

Dejstvo za nas je sledeče: Če je Gospod obljubil, SE BO OBLJUBA IZPOLNILA. NOBENE 

DEBATE!!! Ne mogoče, ne upajoče. Beseda obljube se bo izpolnila po Gospodovem urniku! Gospod 

je zvest svoji obljubi in ni spremenljiv!  

Upanje: 
- yachal: čakati, zaupati »Tvoja dobrota, GOSPOD, naj bo nad nami, kakor smo 

upali vate.« (Psalm 33:22). 

 

- towcheleth: upati, pričakovati  »In zdaj, kaj naj upam, o Gospod? Moje 

pričakovanje velja tebi.« (Psalm 39:8). 
 
 

»Bog upanja (Tj. Bog, ki je vir upanja.) pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v 

verovanju (KO ZAUPATE VANJ), da bi bili v môči Svetega Duha polni upanja 

(PREKIPEVALI OD UPANJA).« (Rimljanom 15.13). 

 
Naše upanje ali vera v Boga lahko spremeni ne samo naše življenje, temveč življenja generacij, ki nam 
bodo sledile.  
 

Abraham:  »Potemtakem postajamo dediči po veri, tako da je 

dedovanje iz milosti in da je obljuba zagotovljena vsemu potomstvu, ne samo tistemu, ki izvira iz 
postave, ampak tudi tistemu, ki izvira iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh, kakor je 
pisano: Postavil sem te za očeta mnogih narodov, pred Bogom, kateremu je verjel, in ki oživlja 

mrtve in kliče v bivanje stvari, ki jih ni.  Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo 
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postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno: Takó bo s tvojim potomstvom.  In vera se mu ni 
omajala, čeprav je videl, da mu je telo že zamrlo, saj je imel nekako sto let, in da je Sari naročje 
omrtvelo.  Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast 
Bogu,  popolnoma prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti.« (Rimljanom 4:16-21). 
 
Na osnovi (BOŽJEGA) upanja  je Abraham proti (človeškemu) upanju veroval! 
Ne bodimo preplašeni, ko človeško upanje umre. Človeško upanje MORA umreti, da bi lahko dalo 
prostor manifestaciji Božjega upanja, ki je zasnovano na Božji obljubi! 
Kaj je gonilo Božjega upanja?  
»Upanje (Božje) pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je 
bil dan.« (Rimljanom 5:5). 
 
Kaj se bo zgodilo v poslednjih časih? Kaj je karakteristika poslednjih časov? 
»Ker se bo nepostavnost ( hudobnost, greh, brezpravje) povečala, se bo ljubezen pri mnogih 
ohladila.« (Matej 24:12). 
 
Če se ljubezen ohladi, Božje upanje ne more funkcionirati. Mi pa imamo po Svetem Duhu 
izlito Božjo ljubezen v srca, katero moramo negovati in jo varovati, saj je od tega odvisno 

delovanje Božjega upanja! Bodimo polni pričakovanja izpolnitve Božje obljube in ne klonimo v 
čakalnici! 
 
 
 
 

NE ODLAŠAJMO S PRAZNOVANJEM IN PROSLAVLJANJEM -  
GOSPODOVI PRAZNIKI 
 
Ali veste, da Gospod rad praznuje? Gospod neprenehoma prireja zabave in uživa v lepoti Svoje 

kreacije. V 3. Mojzesovi 23. poglavju je Gospod naročil Izraelcem naj praznujejo sedem praznikov. 

Prvi štiri praznike, katere so Izraelci obhajali, je Kristus ŽE izpolnil, ostale tri pa še bo. Torej, gre za 

praznovanje praznikov preteklih in prihodnjih zmag!  KOT BOŽJI OTROCI MORAMO PRAZNOVATI 

VSE, KAR JE GOSPOD ŽE STORIL IN TUDI TO, KAR BO ŠE STORIL! TO JE GLAS VERE. GRE ZA 

PRAZNOVANJE ZMAG, KI SO NAM BILE ŽE DANE IN PRAZNOVANJE ZMAG, KI NAM BODO ŠE 

DANE!!! Radost in smeh nista isti stvari. Lahko se smeji, vendar kljub temu nimamo prave radosti. 

Smeh se nanaša na stvar trenutka, radost pa je naravnanost srca in je večna. Zabava, šala je pogojena 

z zunanjimi okoliščinami, radost pa je posledica notranjega miru in vere. Radost ni čustvo!!! Radost je 

odločitev!  Praznovanje stvari, dogodkov, ki se še niso izpolnili in so v nevidni sferi, je odločitev. To 

odločitev moramo narediti danes! To odločitev moramo znova narediti jutri. Gre za odločitev, ki jo 

moramo delati, ko gremo skozi okoliščine, ki delujejo brezupne. Radost je nepogrešljiva pri verovanju 

in deklaraciji: »Ni še konec! Psalm 16:11 nam razkriva, kje je radost mogoče najti: »Daješ mi 

spoznati (POKAŽEŠ MI) pot življenja; polnost veselja je pred tvojim obličjem (V 

TVOJI PRISOTNOSTI JE POLNOST RADOSTI), večne radosti (VEČNEGA UŽITKA 

ZA VEČNO) na tvoji desnici.« 

Edino mesto, kjer najdemo pravo radost, je v Njegovi prisotnosti. Tam je prava radost, pravo 
zadovoljstvo in pravi mir. Naš izvor radosti ni naš partner, ne naši otroci, ne naša služba, ne naš 
pastor ali naša cerkev. Naš izvor radosti je Gospod in samo Gospod! 
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LEVITIKUS 23: GOSPODOVI – IZRAELOVI PRAZNIKI: 
1 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 2 »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›To so 
GOSPODOVI prazniki, ob katerih sklicujte svete shode, moji prazniki. 3 Šest dni opravljajte delo, 
sedmi dan pa je sobota, dan počitka s svetim shodom; ne opravljajte nobenega dela, to je počitek 
za GOSPODA, kjer koli prebivate. 4 Tole so GOSPODOVI prazniki s svetimi shodi, ki jih sklicujte ob 
časih, ki so zanje določeni: 5 Štirinajsti dan prvega meseca proti večeru (Db. med večeroma, tj. med 

sončnim zahodom in trdo nočjo.) je pasha za GOSPODA. 6 Petnajsti dan tega meseca pa je 

praznik nekvašenega kruha za GOSPODA; sedem dni jejte nekvašeni kruh! 7 Prvi dan imejte 

sveti shod; nobenega težkega dela ne opravljajte! 8 Sedem dni darujte GOSPODU ognjeno daritev! 
Sedmi dan je sveti shod; nobenega težkega dela ne opravljajte!‹« 9 GOSPOD je spregovoril Mojzesu 
in rekel: 10 »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Ko boste prišli v deželo, ki vam jo dajem, in 

boste poželi njeno žetev, prinesite prvi snop svoje žetve k duhovniku! 11 Ta naj snop daruje s 

primikanjem pred GOSPODOM, da boste sprejeti; na dan po soboti naj ga duhovnik daruje s 
primikanjem. 12 Tisti dan, ko s primikanjem darujete snop, pripravite enoletno neoporečno jagnje 
v žgalno daritev za GOSPODA 13 in z njim vred jedilno daritev: dve desetinki bele moke, umešene z 
oljem, kot ognjeno daritev v prijeten vonj GOSPODU; zraven pa še pitno daritev: četrtinko vrča 
vina. 14 Kruha in praženega ali svežega zrnja ne jejte vse do dne, ko boste prinesli dar svojemu 
Bogu. To naj vam bo večni zakon iz roda v rod, kjer koli prebivate! 15 In od dneva po soboti, od 
dneva, ko ste prinesli snop primikanja, si štejte sedem tednov; naj bodo popolni; 16 štejte do 

dneva po sedmi soboti petdeset dni in darujte GOSPODU novo jedilno 
daritev! 17 Iz svojih prebivališč prinesite dva hleba, spečena iz dveh desetink moke s kvasom, v 

daritev primikanja kot prvine za GOSPODA. 18 Poleg kruha darujte sedem enoletnih neoporečnih 
jagnjet, junca in dva ovna v žgalno daritev za GOSPODA in zraven še jedilno in pitne daritve kot 
ognjeno daritev v prijeten vonj GOSPODU! 19 Darujte tudi kozla kot daritev za greh in dve enoletni 
jagnjeti kot mirovno daritev! 20 Duhovnik naj jih s kruhom prvin vred daruje s primikanjem kot 
daritev primikanja pred GOSPODOM; zraven pa tudi jagnjeti; to naj bo posvečeno GOSPODU za 
duhovnika. 21 Prav ta dan razglasite sveti shod; ne opravljajte nobenega težkega dela! To naj bo 
večni zakon, kjer koli prebivate, iz roda v rod! 22 Kadar spravljate žetev svoje dežele, ne požanji 
čisto do roba polja in ne paberkuj po svoji žetvi; to pusti revežu in tujcu; jaz sem GOSPOD, vaš 
Bog.‹« 23 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 24 »Govôri Izraelovim sinovom in reci: ›Prvi dan 

sedmega meseca vam bodi slovesen dan počitka, spomin s trobentanjem,  sveti 

shod! 25 Nobenega težkega dela ne opravljajte in darujte ognjeno daritev GOSPODU!‹« 

26 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 27 »Deseti dan tega sedmega meseca pa je spravni 
dan; imejte sveti shod, pokorite svoje duše in darujte ognjeno daritev GOSPODU! 28 Na isti dan 

ne opravljajte nobenega dela, kajti to je spravni dan, da se za vas opravi sprava pred GOSPODOM, 
vašim Bogom! 29 Kajti vsak, ki se ta dan ne spokori, naj bo iztrebljen izmed svojega 
ljudstva. 30 Vsakega, ki bi prav ta dan opravljal kakršno koli delo, bom izbrisal izmed njegovega 
ljudstva.31 Nobenega dela ne opravljajte! To naj vam bo večni zakon iz roda v rod, kjer koli 
prebivate. 32 To naj vam bo sobota slovesnega počitka; pokorite svoje duše! Deveti dan meseca na 
večer, od večera do večera, praznujte svojo soboto!«33 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in 
rekel: 34 »Govôri Izraelovim sinovom in reci: ›Petnajsti dan tega sedmega meseca naj bo sedem dni 

šotorski praznik za GOSPODA. 35 Prvi dan imejte sveti shod, nobenega težkega dela ne 

opravljajte! 36 Sedem dni darujte ognjeno daritev GOSPODU! Osmi dan imejte sveti shod in 
darujte ognjeno daritev GOSPODU; prazničen shod je, nobenega težkega dela ne opravljajte! 37 To 
so GOSPODOVI prazniki; ob njih sklicujte svete shode, da opravite GOSPODU ognjene, žgalne, 
jedilne, klavne in pitne daritve, kakor je določeno za vsak dan, 38 poleg GOSPODOVIH sobot, poleg 
vaših darov in poleg vseh vaših zaobljubnih in prostovoljnih daritev, ki jih dajete GOSPODU! 
39 Petnajsti dan sedmega meseca, ko pospravite pridelke dežele, praznujte GOSPODOV praznik 
sedem dni! Prvi dan naj bo slovesen počitek in osmi dan naj bo slovesen počitek. 40 In prvi dan si 
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vzemite sadja žlahtnih dreves, palmovih mladik, vej gostolistnatega drevja in potočnega vrbja in se 
sedem dni veselite pred GOSPODOM, svojim Bogom! 41 Tako ga obhajajte kot GOSPODOV praznik 
sedem dni na leto! To naj vam bo večni zakon iz roda v rod. V sedmem mesecu ga 
praznujte! 42 Sedem dni prebivajte v šotorih; vsi, ki so domačini v Izraelu, naj prebivajo v 
šotorih, 43 da bodo prihodnji rodovi vedeli, da sem dal Izraelovim sinovom, ko sem jih izpeljal iz 
egiptovske dežele, prebivati v šotorih! Jaz sem GOSPOD, vaš Bog.‹« 44 In Mojzes je naznanil 
Izraelovim sinovom GOSPODOVE praznike. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IZRAELOV PRAZNIK IZPOLNITEV V JEZUSU 
KRISTUSU 

RAZVOJ OTROKA V 
MATERI 

1. PASHA 1. NOVO ŽIVLJENJE 
(jajčece) 

1.OVULACIJA 

2. PRAZNIK 
NEKVAŠENEGA KRUHA 

2. SEME 2.OPLODITEV 

3. PRVI SNOP 3. VSTAJENJE 3.IMPLANTACIJA 

4. PENTAKOST (NOVA 
JEDILNA DARITEV) 

4. ŽETEV 4.FETUS – NOVO STVARSTVO 

5. TROBENTANJE 5. ODVZETJE 5.SLUH 

6. SPRAVNI DAN 6. OSVOBODITEV 6.KRI (HEMOGLOBIN) 

7. ŠOTORSKI PRAZNIK 7. KRALJESTVO 7.PLJUČA 

8. HANUKKAH 8. VEČNO ŽIVLJENJE 8.ŽIVLJENJE 
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Sedem Gospodovih – Izraelovih praznikov pomeni preroški sistem, ki se mora obhajati po Njegovem 
izbranem ljudstvu, Izraelu. Vsi prazniki padejo na polno luno. Božji koledar se vedno začne med 
sončnim zahodom in trdo nočjo.  
 

A. Pomladni prazniki 
 

1.PASHA (Pesach)  
Pasha je pomladni praznik, kateri se praznuje meseca aprila (leta 2016 bodo Izraelci praznovali Pasho 
22. aprila). Njen znak je cvetoči mandljevec, ki oznanja konec zime in Pasha se zgodi prvo polno luno 
v pomladnem času. Gre za praznik rešitve, saj je Jagnje odrešilo Izraelce njihove sužnosti. Angel smrti 
je Izraelce obšel (pass – over)Tudi nas danes Jagnjetova kri, kri Jezusa Kristusa, po veri odrešuje spon 
greha in jetništva. Gospod Jezus je bil žrtvovan točno v času Pashe, kot popolno Jagnje. 
 
JAJČECE – SIMBOL NOVEGA ŽIVLJENJA, KI NAM JE BILO PODARJENO SKOZI JAGNJETOVO ŽRTEV. 
 
 
 

2.PRAZNIK NEKVAŠENEGA KRUHA (Chang Hamotzi)  (matzah) 
 
Ta praznik praznujejo kar naslednjo noč. Kvas je slika greha, zlega. Nekvašen kruh, ki se je v času 
sedmih dni, predstavlja hojo v svetosti v povezavi z Gospodom. Nekvašen kruh (B'rit Chadashah) 
predstavlja Gospodovo telo. On je predstavljen kot »Kruh Življenja) (Lechem haChayim), ki je bil rojen 
v Betlehemu,  v Hiši Kruha (Bet Lechem).  
Poglejmo, kako matzah, izraelski nekvašen kruh, ima proge in je preboden. Božja Beseda pravi, da 
»Po njegovih ranah (stripes – progah) smo bili ozdravljeni. (Izaija 53:5b). 
»In spet drugo Pismo pravi: Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli.« (Janez 19:37). 
»Ozirali se bodo name, na tistega, ki so ga prebodli, in žalovali bodo za njim, kakor žalujejo za 
edincem, in bridko bodo jokali, kakor jočejo za prvorojencem.« (Zaharija 12:10b). 
 
Jezus je bil pokopan na samem začetku praznika Nekvašenega kruha. Seme, ki je padlo v zemljo, je 
vstalo ob točno pravem času. »Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo 
in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.« (Janez 12:24). Kristjana je nemogoče 
zakopati za vedno!  
 
OPLODITEV JAJČECA V ROKU 24. UR. 
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3.PRVI SNOP-PRVI SADEŽI (Yom habikkurim)  
Na dan po soboti praznika Nekvašenega kruha, se praznuje praznik Prvega snopa (First fruits – prvih 
sadežev). To je praznik, ki se obhaja in se zahvaljuje Gospodu za rodovitnost, ki jo je naklonil 
Izraelcem. Na praznik Prvega snopa je Gospod Jezus vstal od mrtvih, kar hkrati pomeni vstajenje 
Njegove celotne cerkve iz mrtvih, saj smo vstali skupaj z Njim!  
»Grobovi so se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je bilo obujenih.  Po njegovi obuditvi so šli 
iz grobov in prišli v sveto mesto ter se prikazali mnogim.« (Matej 27:52-53). Po Jezusovem obujenju 
je prišlo že do prvih snopov vstajenja od mrtvih! 
Ta praznik je zaenkrat zadnji, ki ga je Jezus vidno izpolnil na zemlji. 
 
IMPLANTACIJA OPLOJENEGA JAJČECA. 
 
 
 
 

4.PENTAKOST -NOVA JEDILNA DARITEV (Shavu'ot)  
 
»Od dneva po soboti, od dneva, ko ste prinesli snop primikanja, si štejte sedem tednov; naj bodo 
popolni;  štejte do dneva po sedmi soboti petdeset dni in darujte GOSPODU novo jedilno daritev!« 
Poznega maja ali zgodnjega junija praznik Shavu'ot označuje poletno žetev. Gospod zapoveduje 
daritev dveh hlebov, spečenih s kvasom, kar predstavlja Cerkev, ki je sestavljena iz Judov in poganov.  
Sveti Duh je bil poslan torej točno na dan praznika Pentakosta. Žetev ljudi, kateri so poslušali Petrovo 
propoved, je štela 3.000. To je točno enako število ljudi, ki jih je bilo umorjenih zaradi malikovanja 
zlatega teleta. »Levijevi sinovi so storili po Mojzesovi besedi in tisti dan je padlo izmed ljudstva 
približno tri tisoč mož.« (2. Mojzesova 32:28). 
Danes zaenkrat še ostajamo v času žetve (delavci na njivi). 
 
Ponovimo: Jezus je bil križan na Pasho, ob 9h zjutraj. Umrl je v šestih urah – ob 15h, ravno ob pravem 
času, da je bilo Njegovo telo pripravljeno za pokop ob sončnem zatonu tega istega dne -  na praznik 
Nekvašenega kruha. Vstal od mrtvih na praznik Prvega snopa ali Prvih sadežev in poslal Ruach 
Hakkodesh (Svetega Duha) na Pentakost.  
To so prazniki, ki so se do sedaj ŽE izpolnili! 
 
 
PO 50. DNEH JE JASNO RAZVIDNO, DA GRE ZA ČLOVEŠKI FETUS.  GRE ZA NOVO KREACIJO V 
DUHOVNEM SMISLU. SEDAJ NASTOPA DALJŠE OBDOBJE V RAZVOJU OTROKA, KO SE NIČ POSEBNEGA 
NE DOGAJA. 
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B. Jesenski prazniki 
 

5.TROBENTANJE (Yom Teru'ah)  
Od takrat, ko je bilo Izaku in s tem Abrahamu prizaneseno in se je v grmovje ujela druga žrtvena žrtev 
- »Abraham je povzdignil oči in pogledal, in glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi zapletel v 
grmovje. Abraham je torej šel in vzel ovna in ga daroval v žgalno daritev namesto svojega sina.« (1. 
Mojzesova 22:13), to je bil oven, zapleten z rogovi v grmovje, je Gospod velikokrat uporabljal njegov 
rog.  
 
»Sedem duhovnikov, ki so nosili sedem rogov, ovnovih rogov, je šlo pred GOSPODOVO skrinjo. Hodeč 
so trobili na rogove. Bojevniki so hodili pred njimi, preostali pa so hodili za GOSPODOVO skrinjo. Hodeč 
so trobili na rogove.« (Jozue 6:13). 
 
»Kajti sam Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob Božji trobenti stopil z neba. Najprej 
bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu.  Potem pa bomo mi, ki živimo in bomo ostali, skupaj z njimi 
odneseni ( Db. ugrabljeni.)na oblakih v zrak, naproti Gospodu: tako bomo zmeraj z Gospodom.« (1. 
Tesaloničanom 4:16-17). 
 
»Štej si sedem sobotnih let, sedemkrat sedem let, tako boš iz sedmih sobotnih let dobil 
devetinštirideset let. Deseti dan sedmega meseca, na spravni dan, daj zatrobiti na rog naznanilo, 
po vsej vaši deželi dajte trobiti na rog! Posvetite petdeseto leto in razglasite po deželi osvoboditev 
vsem njenim prebivalcem! To naj vam bo jubilej in vsakdo naj se vrne k svoji lastnini, vsak k svoji 
rodbini.« (3. Mojzesova 25:8-10). 
 
3.Mojzesova 23: 24 »Govôri Izraelovim sinovom in reci: ›Prvi dan sedmega meseca vam bodi 

slovesen dan počitka, spomin s trobentanjem,  sveti shod!   

Torej, praznik s trobentanjem se praznuje meseca septembra. Trobentanje nedvomno predstavlja 
odvzetje Cerkve. Rog je poklical žanjce k čaščenju v Tempelj. »Glejte, skrivnost vam povem: vsi ne 
bomo zaspali (Tj. umrli.), vsi pa bomo spremenjeni,  hipoma, kakor bi trenil z očesom, ob glasu 
poslednje trobente. Zadonela bo namreč in mrtvi bodo vstali nepropadljivi in mi bomo 
spremenjeni.  Kajti to, kar je propadljivo, si mora obleči nepropadljivost, in kar je umrljivo, obleči 
neumrljivost.« (1. Korinčanom 15:51-53). Rog bo poklical Cerkev ven iz te zemlje.  
 
OB TEM ČASU JE OTROKOV SLUH KOMPLETNO RAZVIT. 
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6. SPRAVNI DAN (Yom Kippur)  DRUGI PRIHOD JEZUSA 
KRISTUSA!!!! 

3. Mojzesova 23:27 »Deseti dan tega sedmega meseca pa je spravni dan; imejte sveti shod, 

pokorite svoje duše in darujte ognjeno daritev GOSPODU!« 
Gre za dan sprave, ki jo je Veliki duhovnik opravil za svetišče, za shodni šotor, za oltar, za duhovnike 
in vse občestvo. Kdor tega ni opravil, je bil izločen iz izraelske skupnosti. Vse to je Jezus za nas enkrat 
za vselej opravil. To je praznik, ki ni izpolnjen po Cerkvi, saj je Zanjo Jezus sam opravil spravno žrtev. 
Cerkev je v očeh Boga nedolžna. Ta dan bo izpolnjen, ko ob Jezusovem Drugem prihodu. To bo konec 
Njegove ločitve od Njegove originalne Neveste – Izraela. 
 
»29 To naj vam bo večni zakon: Deseti dan sedmega meseca pokorite svoje duše in ne opravljajte 
nobenega dela, ne domačin ne tujec, ki biva med vami!30 Kajti ta dan bo za vas opravljen spravni 
obred, da boste očiščeni; vseh svojih grehov boste očiščeni pred GOSPODOM. 31 Naj vam bo to dan 
sobotnega počitka in pokorite svoje duše; to je večni zakon. 32 Spravo naj opravi duhovnik, ki je bil 
maziljen in posvečen, da bi opravljal duhovniško službo namesto svojega očeta. Obleče naj 
platnena oblačila, sveta oblačila. 33 Opravi naj spravo za svetišče, za shodni šotor in za oltar; tudi za 
duhovnike in za vse občestvo ljudstva naj opravi spravo. 34 To naj vam bo večni zakon, da se enkrat 
na leto opravi spravni obred za Izraelove sinove zaradi vseh njihovih grehov.« (3. Mojzesova 16). 
 
»Nad Davidovo hišo in prebivalce Jeruzalema pa bom razlil duha naklonjenosti in prošenj.  
Ozirali se bodo name, na tistega, ki so ga prebodli, in žalovali bodo za njim, kakor žalujejo za 
edincem, in bridko bodo jokali, kakor jočejo za prvorojencem.» (Zaharija 12:10). 
 
»In če mu kdo poreče: »Kaj so te brazgotine na tvojih prsih?« bom odgovoril: »Ranjen sem bil v hiši 
tistih, ki me ljubijo!« (Zaharija 13:6). 
 
»Nočem namreč, bratje, da ne bi vedeli te skrivnosti, da se ne bi imeli za razumne: del Izraela se je 
zakrknil, dokler ne pristopi k veri polnost poganov.  In tako bo rešen ves Izrael, kakor je pisano: 
S Siona bo prišel Rešitelj, odvrnil bo brezbožnost od Jakoba; to bo moja zaveza z njimi, ko bom 
odvzel njihove grehe.« (Rimljanom 11:25-27). 

  

 
SPRAVNI DAN JE POVEZAN S KRVJO. V OTROKU SE TAKRAT HEMOGLOBIN V KRVI SPREMENI IZ 
STOPNJE FETUSA V STOPNJO ZRELEGA ČLOVEŠKEGA BITJA. TUDI IZRAELCI SO MORALI PO VELIKEM 
DUHOVNIKU PRINESTI KRI PRED GOSPODA. ČE JE BILA KRI SPREJEMLJIVA, JE TO POMENILO NOVO 
ŽIVLJENJE. 
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7. ŠOTORSKI PRAZNIK-TABERNAKLI (Sukkot).  
 
3.Mojzesova 23:34 »Govôri Izraelovim sinovom in reci: ›Petnajsti dan tega sedmega meseca naj bo 

sedem dni šotorski praznik za GOSPODA.  

Gospod je žele proslaviti dejstvo, da je za Izraelce v puščavi vedno priskrbel zavetišče. Vsako leto 
predani Judje postavijo majhne tabernakle zunaj svojih hiš, kjer opravijo čaščenje. Gospodov 
Tabernakel bo postavljen v Novem Jeruzalemu: »Z njimi bom sklenil zavezo miru: to bo večna 
zaveza z njimi. Utrdil jih bom in jih namnožil ter postavil svoje svetišče v njihovi sredi na veke.« 
(Ezekiel 37:26). 
Ves svet bo iz leta v leto hodil častit Gospoda in praznovat šotorski praznik.   »Zgodilo se bo: Vsi 
preostali iz vseh narodov, ki so prišli nad Jeruzalem, bodo iz leta v leto hodili častit Kralja, 
GOSPODA nad vojskami, in praznovat šotorski praznik.  Zgodilo se bo: Če katera izmed rodbin dežele 
ne bo hotela prihajati v Jeruzalem častit Kralja, GOSPODA nad vojskami, zanjo ne bo dežja.« (Zaharija 
14:16-17).  
 
 
TO JE PRAZNIK ŠOTORA - HIŠE DUHA. TA DUH OŽIVLJA MRTVE KOSTI. (Ezekiel 37). PRI OTROKU GRE 
ZA KOMPLETNI RAZVOJ PLJUČ. ČE SE OTROK V TEM ČASU RODI, LAHKO SAM ZADIHA.  GRE ZA  
OBDOBJE 280. DNI OTROKOVEGA RAZVOJA OD JAJČECA DO SAMOSTOJNEGA ŽIVEGA BITJA. 
 
 
 

8.HANUKKAH  PRAZNIK POSVEČENJA 
Ta praznik ni dan po Mojzesu na gori Sinaj, kakor ostalih sedem. Gre za preroško Besedo, dano po 
Danielu. 
»Iz enega od njih je zrastel majhen rog. Ta je postal silno velik v smeri proti jugu, proti vzhodu in 
proti čudoviti deželi. Zrastel je do nebesne vojske, vrgel nekaj vojske in zvezd na zemljo in jih 
pomendral.  Celo do kneza vojske se je povzdignil; odvzeta je bila nenehna daritev in porušen kraj 
njegovega svetišča. Vojska mu je bila dana zoper nenehno daritev v pregrehi; ta je vrgla resnico na 
tla. To je delala in bila je uspešna.  Tedaj sem slišal, da je sveti spregovoril. Drugi sveti pa je rekel 
tistemu, ki je govoril: »Doklej to videnje o nenehni daritvi, o pregrehi opustoševalca ter teptanje 
svetega in vojske?« Rekel mu je: »Še dva tisoč tristo večerov in juter in potem pride svetišče do 
svoje pravice.« (Daniel 8:9-14).  
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To preroštvo se je izpolnilo 165 pr.Kr., ko je bil Tempelj ponovno posvečen. Praznik obhajajo v času 
med poznim novembrom in decembrom. Znan je kot Festival Luči.  
 
V DUHOVNEM SMISLU GOVORIMO O VEČNI LUČI, VEČNEM ŽIVLJENJU. Z GOSPODOM BOMO VSO 
VEČNOST. VSAK IZMED NAS JE IZPOLNIL VSEH SEDEM PRAZNIKOV ŽE S TEM, KO SE JE RODIL.  
 
Kar je Gospod spregovoril na gori Sinaj je dejavno še danes in je tudi v znanstvenem smislu zelo 
relevantno za človeško preteklost in prihodnost. 
 

STRINJANJE Z GOSPODOM 
 
Gospod nas je v 280 dneh ustvaril z namenom, z Božjim DNK-jem. Določil nas je za nadnaravno 
življenje. Mi nismo običajna, naravna bitja, čeprav lahko tako izgledamo. Gospod nas je ustvaril ne 
kot termometre, temveč kot termostate, ki spreminjajo situacije okoli sebe. Imamo življenje-
darujočega Svetega Duha v sebi, ki je obudil Jezusa Kristusa od mrtvih. Gospod pravi, da bo edino 
Njegova Beseda ostala za večno. Sejmo Besedo! 
 
Položimo roko na sebe in oznanimo: »Oče, v imenu Jezusa Kristusa, izrekam odlok in oznanjujem, da 
sem to, kar Ti praviš, da sem. Zapovedujem slabosti, utrujenosti, frustraciji, lenobi, vsaki 
nepravilnosti, da me razveže. Nisem bolnik. Nisem žrtev zatiranja. Nisem osamljena oseba. Nisem 
revež. Razvezujem čudeže, čudeže v imenu Jezusa Kristusa. Sem kandidat za čudeže! Kličem v bivanje 
čudeže. Gospod, zahvaljujem se Ti, da ne bivam kar tako na tem svetu. Bivam z namenom in 
kraljujem na svetu po Tebi, Jezus Kristus. Odpiram svoje srce in verjamem vsem Tvojim Besedam.  
 
Vse, kar mi Gospod ni zapovedal storiti, zapovedujem, da me izpusti. Odklanjam vsako religiozno 
tradicijo, da bi vršila moč nad menoj. Sem osredotočena oseba z Božjo vizijo, percepcijo in 
zmožnostjo razločevanja. Po tej zemlji hodim z Gospodovim Duhom, ki je poslan v reševanje ljudi. 
Sem protistrup za vsako negativno situacijo. Zavračam vsak pogled nazaj in razmišljanje o porazu.  
 
To je dan, ki ga je ustvaril Gospod. Vsako seme, ki ga Gospod ni posadil, izkopavam. Zapovedujem 
depresiji, da me zapusti. Ne želim zapravljati svojega denarja, energije ali časa za karkoli, česar 
Gospod ni začetnik. 
 
Slišim in poslušam Gospodov glas. Imam le do Njega straho-spoštovanje. Sem aktualni kandidat za 
območje čudežev. Poslušaj me, Gospod, ko prerokujem: »Te suhe kosti bodo oživele!«  
 
Sem glava in ne rep. Sem nad in ne izpod. Sem ozdravljena, osvobojena, uspešna oseba. Sem vse to, 
kar moj Gospod pravi zame. 
 

Čas je, da poletimo, saj smo Gospodovi orli! 

 
 
 


