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Visoka pesem je mistično potovanje v samo središče Jezusovega srca. Navdihnjena po Svetemu Duhu,
nas Visoka pesem želi oblikovati v Kristusov lik, v prečiščeno zlato. Gre za osem poglavij, kjer Jezus
preroško prepeva Svoji nevesti.
Zgodba se prične, ko kralj Salomon sreča dekle iz Šulama, pastirico, ki pase svojo čredo kozic.
Zaljubita se in ona postane njegova nevesta. Prej neznano in nepomembno dekle prevzame in osvoji
srce samega Kralja. Gre za alegorijo (prispodobo), kjer se nam z uporabo simboličnega jezika
predstavijo globoke duhovne resnice. Čeprav Šulamki spodleti, ljubezen njenega čudovitega Ženina
nikoli ne pojenja in se ne spremeni..
Berimo Visoko pesem kot, če bi bil to bil duet med Gospodom Jezusom in nami. Mi smo ta Šunamka,
ki je tako zelo ljubljena od svojega Kralja! Besede ljubezni, ki nam jih tako goreče namenja Kralj Jezus,
bodo osvobodile naša srca, da bodo lahko v popolnosti živela le Zanj! Visoka pesem nam kaže
resničen primer, kako naša duša raste in se razvija v ljubezni neveste do svojega ženina, ki je sam
Božji Sin, dokler nismo popolnoma prežeti z ognjem Njegove svete ljubezni. Naš duh je ta, ki hrepeni
in vzdihuje po tem, da se obleče v oblačila Njegove naklonjenosti in razodetja.
V Visoki pesmi najdemo srčni utrip, hrepenenje srca Jezusa Kristusa, ki želi deliti Svoj prestol, Svoje
življenje, Svojo slavo in moč s Svojo nevesto. To je velja za vse tiste, ki so neomajno odločeni, da želijo
postati Njegovi prijatelji. Jezus Svojim prijateljem zaupa Svoje skrivnosti, vendar mora biti prepričan v
našo pripravljenost, da Ga iščemo z vsem svojim srcem.
Šulamka predstavlja dekle, ki brezkompromisno išče ljubezen. Ona sliši preroško pesem, ki razkriva
Božje srce goreče ljubezni. Sama osebnost našega Kralja je neopisljivo mogočna in čudovita. Visoka
pesem nadaljuje svoj napev, ko potihnejo vse ostale ljubezenske pesmi. Naš ženin prepeva in razkriva
Svoje misli in čustva Svoji bodoči nevesti. Gre za reko, ki preplavlja; za čašo, ki je prepolna; za srce, ki
prekipeva v Svoji ljubezni. To je pesem srca, ki hrepeni in kliče iz Svoje globočine. V Visoki pesmi je
Božji Sin visoko povzdignjen. Božji Duh želi napolniti Svoje ljudstvo z ljubeznijo do Jezusa.
V Zohar-ju (Luč), osrednji knjigi Kabbalah, delu, ki vsebuje judovsko mistično tradicijo, je takole
zapisano o Visoki pesmi:
»Visoka pesem je superiorna nad vsemi predhodnimi pesmimi. Na dan, ko je bila Visoka pesem
razodeta, se je Božja slava (Shekinah) spustila na zemljo in duhovniki niso mogli opravljati svoje
službe zaradi oblaka. ( »Ko so duhovniki prišli iz svetišča, je oblak napolnil GOSPODOVO hišo, tako
da duhovniki zaradi oblaka niso mogli pristopiti, da bi opravili bogoslužje. Kajti
GOSPODOVO veličastvo je napolnilo GOSPODOVO hišo.« 1. Kraljev 8:10-11). Zakaj? Tisti dan je
Salomon v templju zapel Visoko pesem po moči Svetega Duha. Gre za pesem, v kateri sodelujejo
nebeščani in zemljani; za pesem, oblikovano po podobi nebeškega sveta, kar pomeni nadnaravni
Sabbath (počitek); pesem, skozi katero je kronano Ime nad vsakim imenom. Gre za najsvetejše, ker so
vse besede polne Božje ljubezni in radosti.«

Obstajajo različne šole, ki se ukvarjajo z interpretacijo Visoke pesmi:
1. Naravna interpretacija – na podlagi te šole gre za človeško ljubezensko zgodbo med možem
in njegovo nevesto brez figurativnega (slikovitega) duhovnega pomena.
2. Judovsko zgodovinska interpretacija – po njej ta knjiga kaže odnos med Bogom, kot
ženinom, in naravnim Izraelom, kot Njegovo nevesto. »Zgodila se mi je beseda
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GOSPODOVA, rekoč: Pojdi, kliči prestolnici Jeruzalem na ušesa in reci: Tako govori
GOSPOD: Spominjam te na predanost tvoje mladosti, na ljubezen tvoje zaročne dobe, ko si
hodila za menoj v puščavi, v deželi, kjer ne sejejo.« (Jeremija 2:1-2). » Zato, glej, jo
privabim, popeljem jo v puščavo in ji spregovorim na srce. Potem ji od tam dam njene
vinograde in dolino Ahór naredim za vrata upanja. Tam bo odgovarjala kakor v dneh svoje
mladosti, kakor na dan svojega odhoda iz egiptovske dežele. Tisti dan, govori GOSPOD, me
bo imenovala: »Moj mož,« ne bo me več imenovala: »Moj Báal.« Odstranil bom imena
Báalov iz njenih ust in njihovih imen se ne bo nihče več spominjal. Tisti dan bom zanje
sklenil zavezo z živalmi polja, s pticami neba in z laznino zemlje. Lok in meč in orožje bom
zdrobil v deželi in dal, da bodo varno počivali.« (Ozej 2:16-20).
3. Alegorična (prispodobna) interpretacija – gre za prikaz zgodbe, ki je v celoti bazirana na
simboličnem prikazu, brez upoštevanja zgodovinskih dejstev. Vse naravne podrobnosti niso
dejanske, temveč le duhovne resnice. Kljub vsemu pa je za pravilno razumevanje Visoke
pesmi potrebno upoštevati tudi samo zgodbo.
4. Tipološka interpretacija – vsi detajli zgodbe so tipi ali slike, ki razkrivajo globje duhovne
resnice, skupaj s simboli. Simboli (znaki) niso tako pomembni kot je pomembna resnica, ki jo
predstavljajo.
VISOKA PESEM JE NEDVOMNO ZGODBA O JEZUSU, KI S SVOJO LJUBEZNIJO VZGOJI NEVESTO V
STANJE ZRELOSTI. LJUBLJENA JE SKOZI VSA SVOJA OBDOBJA SLABOSTI, NEGOTOVOSTI IN PADCEV.
JEZUSOVA LJUBEZEN JI PREDSTAVLJA TAKŠNO ZAGOTOVILO, DA JI PODARI MOČ PREOBRAZBE.
POPOLNA LJUBEZEN IZŽENE NAMREČ VSAK STRAH, KI NAS DRŽI KOT UJETNIKE V NESPREMENJENEM
STANJU.

Glavne osebe:
1. Kralj Salomon – slika zmagovalnega, vstalega Gospod Jezusa (Kralja miru), ki vlada kot Kralj in
se razodeva Svojim prijateljem kot nebeški ženin. Njegova neizmerno goreča ljubezen do
Svoje neveste je glavna nota Visoke pesmi.
2. Dekle Šulamka – slika Kristusove neveste, ki je v pripravi, da postane sodedinja vsega, z Njim
sedeča na prestolu za vso neminljivo večnost. V začetku je le dekle, ki kasneje postane zrela
nevesta. Gre za vsakega individualnega vernika, Božjega otroka, ki je prebujen v ljubezen
neveste do svojega ženina – slika Šulamke.
3. Zbor mladenk, jeruzalemskih hčera – slika vseh, ki ljubijo in častijo Jezusa, vendar še niso
pridobili zrelost ljubezni, ki jo poseduje nevesta. Predstavljajo vse vernike, ki ljubijo Gospoda,
vendar še niso zrastli v polnost Kristusovega lika (»Dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in
do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove
polnosti. Tako ne bomo več nedorasli otroci, ki jih premetava in kot valove razburka vsak
veter nauka v človeški zvijačnosti in pretkanosti, v blodnem zavajanju. Pač pa živimo iz
resnice v ljubezni, da bomo v vsem rastli vanj, ki je glava, Kristus. Iz njega dobiva rast
celotno telo, združeno in spojeno z njim, ob sodelovanju celotnega veziva, po delovanju, v
skladu z mero slehernega dela, tako da omogoča rast telesa in gradi samo sebe v ljubezni.«
Efežanom 4:13-16). Zgodba se ne prične z začetno izkušnjo rešitve, temveč z prebujanjem
ljubezni do Jezusa. Ko se zgodba konča, so tudi mladenke prebujene in Ga iščejo. Vidimo, da
je duh Šulamke podeljen še drugim.
4. V zgodbi so še omenjeni »jezni bratje«, ki ne morejo razumeti ekstravagantno ljubezen, ko jo
čuti Šulamka do svojega Ženina.
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5. Čuvarji, ki so omenjeni v zgodbi, spadajo v dve kategoriji:
a) Božji služabniki Kristusovega Telesa, ki usmerjajo k Ženinu ( » Našli so me čuvarji, ki
krožijo po mestu: »Ste videli njega, ki ga ljubi moja duša?« Komaj sem šla mimo njih, že
sem našla njega, ki ga ljubi moja duša.« V. pesem 3:3,4).
b) Čuvarji, ki pretepajo, ranijo nevesto in ji strgajo ogrinjalo (»Našli so me čuvarji, ki krožijo
po mestu; pretepli so me, me ranili, strgali so ogrinjalo z mene, ti čuvarji obzidja.« V.
pesem 5:7).

Pesem pesmi, ki je Salomonova. (V. pesem 1.1)
Jezus rad poje nad nami….
Ali se zavedamo, da Gospodu pomenimo takšno radost, da On poje nad nami? Kakšna je ta pesem?
»GOSPOD, tvoj Bog, je v tvoji sredi, tvoj močni rešitelj. Veselí se nad teboj v radosti, nemí (Gr.,
sir. prenavlja te.) v svoji ljubezni, vriska nad teboj v prepevanju.« (Sofonija 3.17).
Gospod nas danes kliče, da se odpravimo na potovanje po stopinjah Šulamke. Na koncu tega
potovanja bomo prežeti z Njim!

»Poljublja naj me s poljubi svojih ust! Saj je tvoja ljubezen opojnejša ( Db. boljša.) od vina, opojnejša
od vonja tvojih olj. Imenitno olje je tvoje ime, zato te ljubijo dekleta. Povleci me za sabo, teciva; kralj
naj me povede v svoje sobane. Radovali in veselili se te bomo, opevali bomo tvojo ljubezen. Bolj kot
slastno vino te ljubijo.« (V. pesem 1:2-4).
Zgodba se začne z globokim hrepenenjem srca: »Poljublja naj me s poljubi svojih ust!« To je tisto, po
čemer hrepeni vsako srce: po sveti intimnosti z Jezusom Kristusom. Ta »poljub« je razlog, da bivamo
na tem svetu. »GOSPOD Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka, v njegove nosnice je
dahnil življenjski dih in tako je človek postal živa duša.« (Geneza 2:7). Gospod je dal Adamu »poljub
življenja« in s tem energijo Adamovemu telesu za življenje. Postal je živa duša. »Tako je tudi pisano:
Prvi človek Adam je postal živa duša, poslednji Adam pa oživljajoči duh.« (1. Korinčanom 15:45). To
nam razkriva, da se je z Adamom zgodilo nekaj posebnega, kar ni skupnega s stvarjenjem živalskega
sveta. Živali so dobile življenje iz razdalje, po izgovorjeni Božji Besedi. Adam pa je bil prejemnik
večnega duha: »GOSPODOVA beseda o Izraelu. Govori GOSPOD, ki je razprostrl nebo in utemeljil
zemljo in človeku oblikoval duha v njegovi notranjosti.« (Zaharija 12:1).
Naš Stvarnik ve, da je resnična preobrazba človeka možna le skozi osebni odnos ljubezni, ki prekrije
množico grehov in nas naredi za ljubke v Gospodovih očeh. Kakor so uničujoči odnosi naše preteklosti
naredili rane v naši duši, prinašali mnoge laži v naš razum, tako je srčno, globoko in strastno iskanje
Ženina ključno za korenite spremembe naših osebnosti.
Jezus ne prihaja, da bi nas ranil, brazgotinil in tako prisilil v osebni odnos z Njim, temveč, da bi nas
snubil, nam dvoril, nas tako prevzel, da bi si želeli Njegovega prijateljstva. V ta namen nam je Gospod
podaril milost in resnico, da bi lahko imeli osebni odnos z Njegovim Sinom. MILOST IMA OBRAZ IN TA
NJEGOV OBRAZ SE NAM SMEJI V LJUBEZNI.
Nebeški Bog išče prostovoljnih ljubljencev, ne tresočih se sužnjev. Jezus snubi našo roko v
ženitev…moškega ali žensko, saj smo vsi del Kristusove neveste. Zidovi, ki nam preprečujejo intimnost
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z Gospodom, se morajo porušiti! Marsikdaj se skrivamo za temi zidovi slabih občutkov, ko se le po
človeško opazujemo… Jezus pa v nas vidi primernega partnerja, ki Mu bo prinašal radost vso večnost.
Obnavljajmo svoj razum s tem, kako nas vidi Gospod! Mnogi nas obsojajo glede na naše največje
slabosti, Gospod pa vidi slavo Svojega Sina, ki sije v nas. Naša srca nas marsikdaj obsojajo, kar je
nepomembno, saj je sam Kralj v ljubezni stopil iz večnosti za nas!
Gospod nas neizmerno ljubi ne glede na to, kako smo se obnašali prejšnji teden. Ker je Njegova
ljubezen VEČNA LJUBEZEN, ne poneha z našim prvim padcem. Tudi še nezreli kristjani predstavljajo
Gospodu veselje. Ali se starš ne veseli svojega majhnega otroka, tudi ko se ta umaže, pade, se
udari…? Gospodova trdna, neomajna in odločna ljubezen nas bo ohranjala v Njegovi bližini ne glede
na vse. Gospodova ljubezen traja na veke. Zakaj? Ker je dober in milosten! »Zahvaljujte se
GOSPODU, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota (LJUBEZEN).« (Psalm 118:1). ( Give
thanks to the LORD, for he is good; his love endures forever. NIV).
Molimo takole: »Gospod, to sem jaz - tvoj najljubši otrok! Jaz sem ta, ki ga Ti ljubiš!« Identificirajmo
se z učencem, apostolom Janezom, ki ga je Jezus ljubil. »Eden izmed njegovih učencev, tisti, ki ga je
Jezus ljubil, je ležal blizu Jezusovega naročja.« (Janez 13:23). Janez se je sam skliceval na to svojo
identiteto in tako se moramo tudi mi!
Jezusovo srce nam sporoča:
Dopusti, da te ljubim. Ne poskušaj se z vsakim svojim padcem vedno iz nova pogajati za najin odnos.
Pridi pred Mene takšen, kakršen si. Okliči se za tega, ki ga jaz ljubim, za mojega najljubšega! Ti si
edinstven-a. Nikogar ni, ki bi bil točno takšen, kot ti si! Ljubim te brezmejno, z vso Svojo vnemo, v
najboljših in najslabših trenutkih tvojega življenja. Ti si resnično moj tip človeka. Naredil sem te za
Svojega prijatelja.
Odkriti moramo sijajno, popolno Božjo ljubezen. Božja ljubezen čaka na nas, ljubezen, ki nas bo
popolnoma prevzela. Pride kot POLJUB IZ NEBA. V naših srcih so področja, ki jih lahko ozdravi le Božja
romanca. Zato pohitimo v naročje svojega Očka (Abba) in se prepustimo Njegovi ljubezni!!
Šulamka ne prosi za propoved, ne za uspeh, ne za nagrado, celo ne za čudež…ona želi samo božanske
poljube: »Poljublja naj me s poljubi svojih ust!«
Ali Gospod resnično želi biti tako blizu mene? Saj vendar On ve, kakšen v resnici sem…Tožnik bratov,
Satan, nam vse prerad pove, da nas bo Bog resnično ljubil v nebesih, ko bomo v popolnem stanju.
Vendar nam Sveti Duh jasno govori: »Ljubim te tudi v stanju zlomljenosti in slabosti. Ti si moj ljubljeni
otrok. Jaz sem bil ta, ki sem s Svojim poljubom Adama spremenil v živo dušo. Moj poljub bo tvojemu
srcu podaril vso ljubezen, ki jo tako zelo potrebuješ. Ne bom te zapustil, ko boš ponovno padel. Tvoj
sem za vse čase in za vso neskončno večnost.« Gospod nas kliče za: »Moji knezi, v njih je vse moje
veselje.« (Psalm 16:3b). Gospod nas oklicuje za heroje še preden storimo karkoli plemenitega in
odličnega!

»S poljubi svojih ust!«
Tukaj ne gre za to, da nas Jezus poljublja na usta temveč, da Gospod prebuja naše srce s Svojo močjo
in ljubeznijo. Sveti Duh nam daje svežo vnemo, da bi spoznavali svojega Ženina – Kralja. Ta poljub
Svetega Duha se nas dotakne, ko odpremo svoja srca Božji Besedi. Poljub je za človeka najbolj
nežnočuten izraz ljubezni. Poljub je ta, ki ga najprej podarimo novorojenčku in zadnje, kar storimo
5

človeku, ki za pušča ta svet. Hrepenenje po poljubu je globoka želja vsakega človeka. Ali me Jezus
resnično ljubi tako zelo??....Njegov nebeški poljub ni združitev ustnic dveh ljudi, temveč združitev
Boga s človekom.
Gospod je govoril z Mojzesom iz obličja v obličje, od ust do ust. »Ni pa tako z mojim služabnikom
Mojzesom; temu sem zaupal vso svojo hišo; odkrito govorim z njim od ust do ust in ne v ugankah in
GOSPODOVO podobo sme gledati.« (Numeri 12:7-8).
Gospod je govoril z Mojzesom iz ust do ust – gre za poljub Božje Besede našemu duhu. Hrepenenje
naše duše je združitev naše duše z Božjo Besedo.
Mera Kristusove ljubezni do nas je mera Očetove ljubezni do Kristusa. MI ZAKLJUČUJEMO KROG
LJUBEZNI, KI SEDI NA NEBEŠKEM TRONU!

1) »Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!« (Janez 15:9).
2) »Jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si
jih ljubil, kakor si ljubil mene.« (Janez 17:23).

Naša molitev k Bogu Očku je: »Naj me Tvoj Sin, Sin veličastja, poljubi z različnimi poljubi Svoje
Besede: s poljubi naklonjenosti, ljubezni, milosti, odpuščanja in sprave. Jaz si sam po sebi ne zaslužim,
da bi poljubil Tvojo roko, niti Tvojih nog; Ti pa me poljubljaš s poljubi Svojih ust!!!« Jezus pa
odgovarja takole. »Ljubim té, ki me ljubijo.« (Pregovori 8:17a).
NAJ ME POLJUBI…GRE ZA OBISKOVANJE NJEGOVE BESEDE, KI SE PRETAKA IZ NJEGOVIH UST V MOJA.
»Široko odpiram usta in sopem, ker hrepenim po tvojih zapovedih.« (Psalm 119:131). Ne gre za
sporočila posrednika, angela, temveč za samega Gospoda. ZA BESEDO IZ NJEGOVIH UST! Ko nas
poljubi Sin s Svojo Besedo, smo za vekomaj spremenjeni! »Izjavljam vam torej, bratje: evangelij, ki
sem ga oznanil, ni po človeku. Nikakor ga namreč nisem prejel in se ga naučil od človeka, temveč
po razodetju Jezusa Kristusa.« (Galačanom 1:11-12).
»Saj je tvoja ljubezen opojnejša ( Db. boljša.) od vina, opojnejša od vonja
tvojih olj. Imenitno olje je tvoje ime (TVOJE IME JE KAKOR IZLIT
PARFUM), zato te ljubijo dekleta.«

Dekletova prošnja za Njegovimi poljubi, Ga je pripeljala k njej. Najprej
je vpila k Očetu, da bi jo Sin poljubljal… »Poljublja naj me s poljubi svojih ust.« Sedaj pa govori
direktno s Sinom: »Saj je tvoja ljubezen opojnejša ( Db. boljša.) od vina, opojnejša od vonja tvojih
olj.« NIČ SE NE MORE PRIMERJATI Z JEZUSOVO LJUBEZNIJO!!!!!!!!! Nič ni opojnejše, nič ni boljše!
VINO – slika zadovoljstev tega sveta. »Vino razveseljuje srce človeku, da pusti sijati obraze bolj
kakor olje.« (Psalm 104:15). Kljub vsemu, pa se vino tega sveta NE MORE PRIMERJATI z dotikom
Sinove ljubezni! Veselja tega sveta so blaten, umazan bazen. Sin je zapustil Očetovo slavo in prišel na
ta svet, da bi našel to, kar je bilo izgubljeno, umazano in osamljeno. Zapustil je vso veličastvo, da bi
nas naredil za Svoje! Gre za ljubezen brez primere!!!
Šulamka uvidi, da je brez Njega vse prazno. Večna ljubezen je našla svoje mesto v njenem srcu! Vina
lahko kaj hitro popijemo preveč, Njegove ljubezni pa ni nikoli preveč za naše srce!
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»In ne opijanjajte se z vinom, v čemer je razbrzdanost, temveč naj vas napolnjuje Duh!« (Efežanom
5:18).
Šulamko sedaj ne bodo več privlačila zadovoljstva tega praznega sveta. BOŽANSKI POLJUB JE V NJEJ
POVZROČIL POPOLNO POZABI VSEGA, KAR TA SVET PONUJA! Sedaj si to dekle želi spoznavati le to
LJUBEZEN, ki je boljša od vina. Njegov poljub odkriva svete Besede, ki so skrite v Njegovem srcu…to je
Njegovo vino, ki ji ga naliva.
Hebrejski tekst tu govori o ljubezni v množini…«Saj so Tvoje ljubezni opojnejše..« Kristusova ljubezen
do nas je v množini. Jezus ima veliko oblik, načinov Svojega objema, s katerimi obnavlja, oživlja,
prenavlja našega duha. Ponuja nam Svojo brezmejno ljubezen, s katero nas je ljubil že pred
ustanovitvijo sveta: ljubezen, ki odpušča, ki sprejema, ki nas oskrbi, ki nas vodi in usmerja, ki nas
ohranja – vse te ljubezni so boljše od vina! LJUDJE, KI HREPENIJO PO NJEGOVI LJUBEZNI, SO
PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI VSE ZA TO LJUBEZEN! Ne obstaja nobena žrtev, nobeno zadovoljstvo tega
sveta, ki bi se lahko primerjalo z Njegovo ljubeznijo.

Razodetje Jezusove osebnosti je boljše kot vsako dišeče olje, vsak parfum! Gre za vonj Njegovega
sočutja. Gre za vonj Njegove prisotnosti! Njegov parfum nam razodeva Njegove misli, čutenja. Vse to
je Šulamko prevzelo…sedaj ona lahko razume čustva Njegovega srca. Jezusova čudovita osebnost je
prepolna vneme za nas in zadovoljstva nad nami! Da pa bi lahko vonjali sladkobo Njegovega vonja, se
Mu moramo čisto približati. Šulamka je v Njegovi bližini odkrila ljubezen, ki je prej ni poznala. Njegova
čudovita sladkoba se jo je dotaknila. »Zato ti povem: Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno
ljubila; komur pa se malo odpusti, malo ljubi.« (Luka 7:47).
JEZUS JE NAJBOLJ PRIJETNA PIJAČA IN NAJOPOJNEJŠI PARFUM.
ŠULAMKA GA JE OKUSILA IN SI GA ZATO ŠE BOLJ ŽELI. PRIPRAVLJENA JE
TEČI ZA NJIM. JEZUSOVE LJUBEČE POTI SO NAJBOLJ PRIJETEN PARFUM.
Moramo se skesati za vse misli naših src, ki so nam govorile, da Bog ni
vedno dober! Da ni vedno pripravljen pomagati, ozdravljati, osvobajati,
blagoslavljati!!!
KLJUČ, KI ODKLENE NAŠA SRCA JE SPOZNANJE OSUPLJIVO KRASNE JEZUSOVE OSEBNOSTI! Ali lahko
vonjamo Njegov parfum, okušamo zadovoljstvo Njegovega poljuba, prijetnost Njegovega vina?

»Imenitno olje je tvoje ime, zato te ljubijo dekleta.«
Ime Jezus je kot imenitno olje, ki se nas globoko dotakne. Razodeva Jezusov popoln karakter. Ime
Jezus Kristus je kot olje razlito na nas. Na kogar se izlije, postane
globoko predan Božji ljubezni.
DEKLETA predstavljajo vernike, ki še niso popolnoma prežeti s
sveto vnemo do Božjega Sina. To so odkriti in resnični verniki,
vendar niso še popolni, zreli, v ljubezni do Gospoda. CELOTNA
ZGODBA VISOKE PESMI SE VRTI OKOLI DEKLET, KI KRALJA SPRVA
LE OD DALEČ SPREMLJAJO, VENDAR KASNEJE POSTANEJO
»ŠULAMKE« V SVOJEM ZASLEDOVANJU KRALJA.

Videti Kralja pomeni ljubiti kralja. Pesem navdihnjena po Svetem Duhu, bo v nas prebudila željo po
spoznavanju Jezusove ljubezni. On je popoln primer možatosti, perfektnosti, milosti in poštenosti.
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»Povleci me za sabo, teciva;«
Dekle hrepeni po sveti intimnosti s Kraljem. Želi spremembo svojega srca. Želi si ven iz svojega
kotička ugodja, greha in samo-preokupacije. »Povleci me za sabo«,
je njena globoka želja. PRIPRAVLJENA JE NAREDITI VSE, DA BI MU
LAHKO SLEDILA. KLJUB SVOJI ŠIBKOSTI, HREPENI PO ODMIKU OD
VSEGA, KAR JE NEČISTO. Če je to naše hrepenenje srca, potem naj
bo naša prošnja, da bi bil Gospod povzdignjen na najvišjo točko
naših hrepenenj. Ničesar ni nad Gospodom! Dekle spozna, da je
njena duhovna rast neposredno odvisna od njenega odgovora na
Božjo ljubezen, ki jo vabi. »Nihče ne more priti k meni, če ga ne
pritegne Oče, ki me je poslal.« (Janez 6:44). On je ta, ki nas
priteguje k Svojemu srcu, da bi Ga resnično lahko spoznali. Prosimo
Svetega Duha, da iz dneva v dan priteguje naša srca k Jezusu.
Kultivirajmo globoko prijateljstvo z Jezusom. Glejmo se kot Njegovi partnerji, družabniki, ti, po kateri
družbi On hrepeni! Tako bo Jezus postal bolj pomemben za nas, kot si to lahko sploh predstavljamo!
Teči za Jezusom, ko On povleče, je edina prava stvar! Teči za Njim pomeni, da bomo nekoč pritekli v
Njegove roke! Tudi drugi bodo potem lahko občutili dotik Božje ljubezni, ko se bodo srečali z nami.
Naša srčna molitev mora biti: »Gospod, tako me povleci, da bom lahko primer za ostale. Tekel bom za
Tabo in hkrati služil drugim!« GOREČA VNEMA ZA JEZUSOM VEDNO S SEBOJ PRINESE SOČUTJE DO
DRUGIH. ON S SVOJO LJUBEZNIJO SPREMINJA SRCA LJUDI. BOŽJI SIN HREPENI PO NEVESTI, NE LE PO
DEKLETU. IŠČE NJO, KI BI TEKLA ZA NJIM IN SKRBELA ZA OČETOVA OPRAVILA. POHITETI MORAMO PRI
OPRAVLJANJU BOŽJE VOLJE, VENDAR NE S TEKMOVALNIM, ZATEŽENIM SRCEM, TEMVEČ S SRCEM, KI
POČIVA OB JEZUSOVI STRANI. NEVESTINA VIZIJA JE KAKO SE Z JEZUSOVO LJUBEZNIJO DOTAKNITI
NARODE SVETA. NA ŽALOST, TO KASNEJE POZABI IN RAJE OSTANE V OBMOČJU UGODJA. (»Moj ljubi
spregovori in mi reče: »Vstani, moja draga, lepotica moja, odpravi se, ker glej, zima je minila,
deževje ponehalo, prešlo. Cvetice so se prikazale v deželi, čas petja je prišel in glas grlice je slišati v
naši deželi. Smokva zori svoje prve sadove in trte dehtijo v cvetju. Vstani, moja draga, lepotica
moja, odpravi se!« 2:10-13).
Sveti Duh nam želi pomagati, da bi imeli hkrati Martino sočutje do drugih in Marijino vnemo za
Jezusa. Če bomo dovolj dolgo sedeli pri Jezusovih nogah, si bomo pripravljeni svoje noge tudi
»umazati« pri služenju drugih.

»Kralj naj me povede v svoje sobane.«
Ali me bo Jezus resnično povedel v Kraljeve sobane? Gre za
Njegove privatne prostore, kjer se On razodeva mojemu
hrepenečemu srcu. To je hiša zakladov Njegovega srca. Ne
pripelje nas le na Kraljevo dvorišče, temveč v Svoje sobane!
Tam smo deležni svežih srečanj s Kraljem, svežih sporočil od
Svetega Duha. Tja ne dospemo s trdim delom in trudom,
TEMVEČ PO MILOSTI. Jezus je namreč Pastir, ki Svojo ovčko
nosi na ramenih. Vendar moramo po tem hrepeneti in Ga
prositi, da nas potegne in nam razodene Svojo slavo! V
Njegovih sobanah smo deležni živega Kruha, mano Njegove prisotnosti.
Šulamka si želi v Kraljeve sobane, kjer bo lahko poslušala izpoved Njegove ljubezni! To so sobane
razodetja, podeljevanja Njegove prisotnosti in sporočil.
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VSAK MORA IMETI SVETO ZGODOVINO IN SEDANJOST Z GOSPODOM,
SKRITO ŽIVLJENJE V NJEGOVIH SOBANAH. TO JE MESTO, KJER NAS
GOSPOD OBLIKUJE, DA POSTAJAMO ZRELI V PRIPRAVLJENOSTI TEKA
ZA NJIM. JEZUS IMA ŽE PRIPRAVLJENO SKRITO MESTO MOČI,
RAZODETJA IN LJUBEZNI ZA VSAKEGA, KI PO TEM SRČNO HREPENI! TO
JE MESTO SKRIVALIŠČA, KI JE PRIPRAVLJENO ZA MENE IN ZA VAS!

Iščimo Kraljeve sobane. Našli jih bomo izza ogrinjala…

»Vsa bleščeča je kraljeva hči v notranjem prostoru, iz zlatih pletenin
je njena obleka. V pisanih oblačilih jo vodijo h kralju, za njo so device, njene družice, pripeljane so k
tebi. Vodijo jih z vzkliki veselja in radosti, prihajajo v kraljevo palačo.« (Psalm 45:14-16).
»Tedaj je poslal dva izmed učencev in jima rekel: »Pojdita v mesto in naproti vama bo prišel moški,
ki bo nosil vrč vode. Pojdita za njim in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju: ›Učitelj
pravi: Kje je moj prostor, kjer bi jedel pashalno jagnje s svojimi učenci?‹ In pokazal vama bo v
nadstropju veliko jedilnico, pripravljeno in urejeno; tam nam pripravita.« (Marko 14:13-15).
Hčere jeruzalemske spregovorijo in rečejo: »Radovali in veselili se te bomo, opevali bomo tvojo
ljubezen.
The Daughters of Jerusalem
We will be glad and rejoice in you.[d]We will remember your[e] love more than wine.
Hčere jeruzalemske so slišale izbruhe ljubezni in so tudi same pritegnjene h Kralju. Tudi one se sedaj
veselijo in opevajo Kraljevo ljubezen. VSAK ISKREN BOŽJI OTROK BO PRIŠEL DO GLOBOKEGA
DUHOVNEGA SPOZNANJA TE NEIZMERNE JEZUSOVE LJUBEZNI, KI GA BO PRITEGNILA V SVOJI VNEMI
IN PRIKLICALA V NJEM NEIZREKLJIVO, POVELIČANO VESELJE. »Njega ljubite, čeprav ga niste videli.
Verujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite, veselite se v neizrekljivem in poveličanem veselju.« (1.
Peter 1:8).
LE SRCE, KI GORI, JE TISTO, KI BO NEZRELEGA KRISTJANA PRIPRAVILO DO TEGA, DA BO TEKEL ZA
JEZUSOM, DA GA BO ISKAL. GRE ZA »SVETI VIRUS«, KI SE RAZŠIRJA, KO OSTALI VIDIJO NAŠO
NEVENLJIVO LJUBEZEN DO KRALJA. Tudi jeruzalemske hčere so zbujene in izzvane na novo stopnjo
predanosti, ko opazujejo Šulamko, ki je prevzeta od svoje ljubezni do Kralja. Veselje v Gospodu je
posledica novih ravni ljubezni do Jezusa.

Bolj kot slastno vino te ljubijo (TVOJO LJUBEZEN, KRALJ, BOMO OPEVALI / LJUBILI BOLJ KOT VINO).
Toliko stvari želi priti med nas in Kralja: posvetne stvari, raznorazna razočaranja, naše napake,
neustaljenost srca, napačne misli…VENDAR NAŠA ODLOČITEV NAJ BO SLEDEČA: KRALJA BOMO
SLAVILI IN LJUBILI BOLJ KOT VSAKO VINO!
PROČ Z VSAKIM RAZOČARANJEM!!! PROČ Z VSAKO ŽALOSTJO!!! IMAMO VENDAR LJUBEZEN KRALJA,
KATERO LAHKO OPEVAMO, SLAVIMO IN LJUBIMO VSAKI DAN! Ko pijemo kelih Zaveze, se
spominjamo sladkobo Njegove ljubezni, ki je bolj opojna od vsakega vina. »Šulamkina telogija« je
Kraljeva ljubezen, ki presega vse užitke in sladkosti tega življenja in sveta. Njegova ljubezen premaga
strah, nevero in sramoto padca. Vsaka zavrženost izgine pred ljubečim pogledom Kraljevih oči.
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Prav je, da vsi častimo in slavimo Božjega Sina! Zakaj si želimo poljubov Njegove Besede? KER SMO
OKUSILI NJEGOVO LJUBEZEN.

Šulamka: »ČRNA SEM« …Kralj: »VENDAR SI LJUBKA, LEPA IN OČARLJIVA!«
“I am dark but beautiful, O girls of Jerusalem, tanned as the dark tents of
Kedar.” King Solomon: “But lovely as the silken tents of Solomon!” (1:5
Living Bible TLB).
»Črna sem in lepa, hčere jeruzalemske, kot kedárski šotori, kot šalmska
šotorna pregrinjala.« (V.p. 1:5)

Naša ljubezen in hrepenenje do Jezusa je pot do Božjega srca. LJUBITI JEZUSA POMENI ODPOVEDATI
SE VSEMU OSTALEMU! Včasih se ne zavedamo, da ljubiti Jezusa hkrati pomeni pot do Njegovega srca
in tudi pot v trpljenje. Ko rečemo trpljenje, mislimo: izpraznitve samega sebe, konec ego-centričnemu
življenju, smrt mesenemu življenju. Spoznamo, da smo mi težava….vendar počakajmo na Jezusov
odgovor!
o je Šulamka popeljana v Kraljeve sobane, tam odkrije temno plat svojega srca. Bolj, kot spoznavamo
Jezusa, bolj odkrivamo naše lastne slabosti in poti sramote. Šulamka to spozna in zakliče: »Črna
sem!« To je prva kriza njenega popotovanja: RAZODETJE LASTNE GREŠNOSTI! Vsi se moramo
zavedati, da smo brez Kristusa padli grešniki Adamove rase. Vendar!!!!! Ko Šulamka skloni glavo v
Njegovi čudoviti prisotnosti, zasliši Njegovo glas, ki ji pravi: »VENDAR SI LJUBKA, LEPA IN OČARLJIVA!«
Ali je to sploh mogoče? Jezus nas pozna, ve za vse stvari…in nas imenuje ljubke?? Ta, ki preiskuje
naše srce in vidi v našega duha ve, da Ga ljubimo.
Vsak vernik ima v sebi delujoči dve silnici: BOŽJEGA DUHA IN POŽELENJE MESA. Eden ne more storiti
nič slabega, drugo pa nič dobrega.
»Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne boste stregli poželenju mesa. 17 Kajti meso si želi, kar je
zoper Duha, Duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar
hočete. 18 Toda če se daste voditi Duhu, niste pod postavo. 19 Sicer pa so dela mesa očitna. To so:
nečistovanje, nečistost, razuzdanost, 20 malikovanje, čaranje, sovraštva, prepirljivost,
ljubosumnost, jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva, 21 nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in
kar je še takega. Glede tega vas vnaprej opozarjam, kakor sem vas že opozoril: tisti, ki počenjajo
takšne stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva.22 Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir,
potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, 23 krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni
postave. 24 Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji
vred. 25 Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu. 26 Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da drug
drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo.« (Galačanom 5).
ČE SPREJMEMO NENAVADNO BOŽJO MILOST, NAS BO IZKUSTVENO VEDENJE O BOŽJI LJUBEZNI IN
NJEGOVEM POPOLNEM SPREJETJU OZDRAVILO NAJGLOBJIH RAN. ČE SE OSREDOTOČAMO NA
KRISTUSA IN NJEGOV POGLED NA NAŠA ŽIVLJENJA, BOMO LAHKO KONČNO DOZORELI, ODRASTLI IN
BILI ZMOŽNI V POPOLNOSTI PREDATI SVOJA ŽIVLJENJA KRISTUSU.
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OČKOVA »KLJUB – VSEMU« LJUBEZEN JE TU! ON PRAVI: »VEM, DA TI JE GREH PRINESEL SRAMOTO,
VENDAR TE KLJUB VSEMU LJUBIM! ZARADI TVOJE LJUBEZNI IN HREPENENJA DO KRISTUSA, SI LJUBEK
V MOJIH OČEH. KER ME RAD POSLUŠAŠ IN IMAŠ VOLJNEGA DUHA, BO TVOJA LJUBEZEN DOZORELA V
ZRELO LJUBEZEN NEVESTE DO SVOJEGA ŽENINA. (»Če me boste radi poslušali (če boste voljni in
ubogljivi),boste uživali dobrine dežele. King James Bible If ye be willing and obedient, ye shall eat
the good of the land.« Izaija 1:19).
Gospodova brezkončna ljubezen do nas nam bo pomagala skozi naše popotovanje in proces rasti in
zorenja. Ne bo nas pustil na pol poti! »Prepričan sem, da bo on, ki je začel v vas dobro delo, to delo
dokončal do dneva Kristusa Jezusa.« (Filipljanom 1:6).
Kralj nas pripelje v Svoje sobane, ne da bi nam očital pretekla dejanja, temveč, da bi nam povedal
kako ljubki, lepi in očarljivi smo!
Šulamka se vidi črno kot kedárski šotori.

To so bili šotori narejeni iz živalske kože, ki so zaradi predolge izpostave na soncu počrneli. Vidi se v
temi, brez žarka svetlobe, polna dejanj mesa. Kralj pa jo vidi kot Salomonove svilene šotorne zavese!
Salomon je uporabljal najboljše tkanine za svoje šotorne zavese. Na ta način ji Kralj sporoča: »TI SE
VIDIŠ ČRNO, POTEMNELO, PREKRITO Z GREHOM IN SRAMOTO, JAZ PA TI ŽELIM POVEDATI, KAKO TE
VIDIM JAZ: ZAME SI LJUBKA KOT BELE ZAVESE MOJIH PREBIVALIŠČ. TO SO ZAVESE PRESVETEGA.« »Za
drugim zagrinjalom pa je bil šotor, ki mu pravimo »presveto«. 4 V njem je bil zlat kadilni oltar in
skrinja zaveze. Ta je bila z vseh strani obložena z zlatom. V njej je bila zlata posoda z mano in
Aronova palica, ki je ozelenela, in tabli zaveze. Nad njo sta bila keruba veličastva, ki sta metala
senco na spravni pokrov.« (Hebrejcem 9).
Le duhovniki so lahko videli lepoto teh zaves (zagrinjala), ki so prekrivale »presveto«. LE ŽIVI BOG
VIDI NAŠO RESNIČNO VREDNOTO, RESNIČNO LEPOTO. NA ZUNAJ LAHKO LJUDJE VIDIJO ŠE
POTEMNELE ŠOTORE, VENDAR NAŠ KRALJ VIDI BELO SVILO (PLATNO). MORDA SE DRUGI NASLAJAJO,
KO GLEDAJO NAŠO STISKO IN TEŽAVO, VENDAR NAŠ ŽENIN UŽIVA OB GLEDANJU NAŠE NOTRANJE
LEPOTE!
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IZ ŽENINOVEGA POGLEDA DOBIMO NOVO IDENTITETO LJUBKOSTI, LEPOTE, OČARLJIVOSTI!!!
LEPOTA - TO JE REALNOST TEGA, DA SMO V KRISTUSU!
Če preslišimo Njegov glas, ki nas kliče za ljubke, se
bomo v naši hoji za Njim ves čas borili z oblakom
negotovosti. Naše srce mora biti utemeljeno v
Kristusovi ljubezni, da bomo pripravljeni na vse
prihodnje teste. Sigurnost, da nas On vidi čiste in
ljubke, nas mora popolnoma preplaviti. Naš Ženin nas
sprejema v stanju naše slabosti. Mi Mu prinesemo
našo zlomljenost, On pa nam da Svoje odpuščanje,
milost in dar pravičnosti, ki pomeni našo ljubkost v
Njegovih očeh!

ZAKAJ NAS ON IMENUJE ZA LJUBKE:
1. ZARADI DOKONČANEGA DELA KRISTUSA NA LESU KRIŽA. Naša ljubkost, lepota in očarljivost
so posledica čudovitega daru pravičnosti, ki ga sprejmemo z vero. »Njega, ki ni poznal greha,
je zavoljo nas storil za greh (za nosilca greha), da bi mi postali Božja pravičnost v njem.« (2.
Korinčanom 5:21). V Njegovih očeh smo torej ljubki NE zaradi tega, kar smo MI storili, temveč
zaradi tega, kar je ON storil. Tako smo pripravljeni za Kraljevo prisotnost! Imamo namreč
kralja, ki je nase vzel našo iznakaženost in nam je dal Svojo bleščečo lepoto! »Kakor so se
številni zgražali nad njim, ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznakažen in njegova
postava ni bila več podobna človeški.« (Izaija 52:14). PO KRISTUSU SEDAJ NOSIMO
DIZAJNERSKA OBLAČILA PRAVIČNOSTI, NA KATERIH PIŠE: »NAREJENO NA NEBU.« »Silno se
veselim v GOSPODU, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odel me je z oblačilom
odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti, kakor ženina, ki si nadene venec, kakor
nevesto, ki se okrasi z nakitom.« (Izaija 61:10). «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.« (Rimljanom 5:17).
2. ZARADI NAŠEGA PONIŽNEGA SRCA, POTRTEGA ČLOVEŠKEGA DUHA, KI REČE GOSPODU:
»DA!« GOSPOD PA NASELI V NAS SVOJEGA VOLJNEGA DUHA, KI NAS PODPIRA IN OBDRŽI.
»Zakaj nad klavno daritvijo nimaš veselja, če bi ti namenil žgalno daritev, bi je ne maral.
Moja daritev Bogu je potrt duh, potrtega in pobitega srca, o Bog, ne preziraš.« (Psalm
51:18, 19). »Čisto srce, o Bog, mi ustvari (OBNOVI MI RADOST ODREŠITVE), stanovitnega
duha obnovi v moji notranjosti (NAJ ME TVOJ VOLJAN, PROSTOVOLJEN, PRIPRAVLJEN DUH
PODPIRA, POKONCI DRŽI, OBDRŽI).« (Psalm 51:12).
»New International Version
Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit, to sustain me.
King James Bible
Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.
Amplified Bible (AMP)
Restore to me the joy of Your salvation and uphold me with a willing spirit.
»Ali mislite, da Pismo v prazno pravi: »Bog do ljubosumnosti hrepeni po Duhu, ki ga je
naselil v nas. (Ali duh, ki ga je (Bog) naselil v nas, hrepeni po ljubosumnosti.)« Toda on daje
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večjo milost, zato Pismo pravi: Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost.« (Jakob
4:5-6).
GOSPOD NAS NE DOLOČA PO ŠIBKOSTI NAŠEGA MESA! GOSPODU SMO LJUBKI ZARADI
NJEGOVEGA SVETEGA, VOLJNEGA, DUHA, KI GA JE NASELIL V NAS IN NAS TA PODPIRA IN
OBDRŽI!!!
3. ZARADI BOŽJEGA VEČNEGA NAMENA, DA POSTANEMO JAGNJETOVA NEVESTA. »Veselimo
se in radujmo ter mu izkažimo čast, zakaj prišla je Jagnjetova svatba in njegova nevesta se
je pripravila. Dana ji je bila obleka iz čiste in bleščeče tančice.« Tančica so namreč pravična
dela svetih.« (Razodetje 19:7-8). »In Duh in nevesta pravita: »Pridi!« In kdor posluša, naj
reče: »Pridi!« In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj zajame vodo življenja.«
(Razodetje 22:17).BOG NAS JE IZBRAL ZA ŽENO SVOJEMU SINU. KO NAS JE JEZUS PRVIČ
ZAGLEDAL, JE VEDEL, DA BOMO NJEGOVI! Ko apostol Pavel govori o Kristusu in Njegovi
nevesti, to označuje za »veliko skrivnost!« »Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se
pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso (ENO TELO). Ta skrivnost je velika; jaz pa pravim:
glede Kristusa in glede Cerkve.« (Efežanom 5:31-32). MI SMO BOŽJE DARILO KRISTUSU!
»Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in
so se držali tvoje besede. 7 Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe;« (Janez 17:6-7).
4. ZARADI PODARJENE BOŽJE MILOSTI, PO KATERI SMO PREROJENI ZA ŽIVO UPANJE KRISTUSA. »Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! V svojem velikem
usmiljenju (PO OBILNI MILOSTI) nas je po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za
živo upanje.« (1. Peter 1:3). (Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who
according to his abundant mercy has begotten us again unto a living hope by the resurrection
of Jesus Christ from the dead.)
»Njim je Bog hotel oznaniti, kakšno je bogastvo slave te skrivnosti med pogani, namreč
Kristus v vas, upanje slave.« (Kološanom 1:27).
Gospod nam je ob novem rojstvu podaril nekaj izredno dragocenega: »Upanje pa ne
osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.«
(Rimljanom 5:5). Kakšna je ta Božja ljubezen? »Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je
ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče
svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. 7 Vse
prenaša (VSE POKRIJE!!!), vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine
(VEDNO JI USPE, NIKOLI SE JI NE PONESREČI, NIKOLI NAS NE PUSTI NA CEDILU).« (1.
Korinčanom 13:4-8).To so vse Božja semena, ki jih ŽE imamo in jim moramo omogočiti razvoj
pod primernimi pogoji (pravilno razlagana Božja Beseda po razodetju Duha, molitev, pravilna
izpoved Božje Besede in ne izpoved stvari, ki jih zaznajo le naša čutila, …). BOG NAS IMENUJE
ZA LJUBKE, KER VIDI V NAS SVOJEGA SINA – UPANJE SLAVE. Z JEZUSOM SMO POSTALI ENO
TELO – VELIKA BOŽJA SKRIVNOST! LIK JEZUSA JE ŽE VTISNJEN V NAS PO BOŽJI MILOSTI! ON
VIDI LEPOTO V NAŠIH OČEH. Poslušajmo, kaj nam pravi: »Nato sem te umil z vodo, spral s
tebe tvojo kri in te mazilil z oljem. Oblekel sem te v pisano vezenino, ti obul sandale iz
delfinove kože, te opasal s tenkim platnom in ogrnil s svilo. 11 Okrasil sem te z nakitom,
zapestnici sem ti del na roke in ogrlico okoli vratu. 12 Dal sem ti obroček v nos, uhane v
ušesa in lepo krono na glavo. 13 Okrašena si bila z zlatom in s srebrom, tvoja obleka je bila
iz tenkega platna, iz svile in pisane vezenine. Kruh iz bele moke, med in olje si uživala.
Postala si zelo zelo lepa, vredna kraljevske časti. 14 Tvoje ime je prodrlo med narode zaradi
tvoje lepote. Saj je bila popolna, zavoljo sijaja, ki sem ti ga nadel, govori Gospod BOG.«
(Ezekiel 16:9-14). »Tudi Juda in Izraelova dežela sta trgovala s tabo: pšenico iz Miníta,
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proso, med, olje in balzam sta dajala za tvoje blago«. (Ezekiel 27:17). Kruh, med olje in
balzam so slika Evangelija, dobre novice: bela moka, proso je slika Božjega podarjenega
življenja; med je slika Ženinove ljubezni; olje je slika polnosti Svetega Duha, balzam je slika
ozdravljenja. »Ali ni več balzama v Gileádu, ni tam nobenega zdravnika? Zakaj se ne zaceli
rana hčeri mojega ljudstva?« (Jeremija 8:22).
BOŽJA LJUBEZEN PRESEGA ČLOVEŠKO LOGIKO. NARAVNI LJUDJE PRAVIJO, DA NI
»NORMALNA«! Pavel je po Svetem Duhu zapisal: »Ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki
presega spoznanje…« (Efežanom 3:19). BOŽJO LJUBEZEN LAHKO SPOZNAMO EDINO PO
RAZODETJU. SVETI DUH MORA PREPRIČATI VSAKO RANJENO DUŠO, DA JIH BOŽJA LJUBEZEN
NIKOLI NE BO RAZOČARALA!
»Nikar ne strmite vame, če sem ogorela, če me je ožgalo (ogledalo) sonce!« (V.p. 1:6).
Šulamka je spoznala svojo črnino, potemnelost od sonca. Sonce je tu slika naravnega sveta – življenja
pod soncem – dediščine, ki jo imamo po Adamu. Ta nam pusti očrnelo, potemnjeno dušo. Kako
čudovito je vedenje, da Bog vzame ogorelo, od sonca ožgano dekle in jo pripravi, da lahko postane
čudovita Nevesta Kralja nad kralji, transformirano po Božji ljubezni. ČAS JE ZA NOVO IDENTITETO!
PROSIMO GOSPODA, DA RAZODENE NAŠEMU SRCU KAKŠNI SMO VIDETI V JEZUSOVIH OČEH…
Šulamka se je zelo zavedala svojih napak in zdelo se ji je, da jo vsi opazujejo. Ko se zavemo, kakšni
smo sami po sebi, brez Gospoda, je to znak napredovanja v našem popotovanju. Vendar – pozor! NE
DOVOLIMO, DA BI ZARADI SRAMOTE, KI JO ZAČUTIMO,
POSTALI PREVEČ INTROSPEKTIVNI IN BI SE NENEHNO
SPRAŠEVALI KAKŠNI SMO VIDETI OSTALIM! Namen
naših življenj NI, da bi neprenehoma živeli s krivdo kot s
svojo sopotnico. JEZUS MORA POSTATI NAŠ PRIJATELJ IN
SOPOTNIK. SMO NJEGOVI LJUBLJENI, LJUBKI IN
NAJLJUBŠI! On je naš Ženin! ON IN NJEGOVE BESEDE
NAJ BODO VSELEJ PREDMET NAŠEGA RAZMIŠLJANJA,
MEDITACIJE.

Jezni bratje
»Sinovi moje matere so se razjezili name: postavili so me za
varuhinjo vinogradov; svojega vinograda pa nisem varovala.«
(1:6b).
Kdo so sinovi moje matere? To so njeni bratje, ki so jezni
nanjo. Šulamka se je tukaj srečala s KRIZO ZAVRŽENOSTI. Njena
mladostna zagnanost v iskanju Ženina s celi svojim srcem je
vzpodbudila ljubosumje pri njenih bratih. » Zakaj zaradi tebe
prenašam sramotenje, obraz mi pokriva zasramovanje. Tujec
sem postal svojim bratom, neznanec sinovom svoje matere.
Zakaj gorečnost za tvojo hišo me použiva, sramotenja tvojih sramotilcev so padla name.« (Psalm
69:8-10). Jezni bratje so ji naložili prekomerno delo v njihovih vinogradih, zato svojega ni mogla
varovati. KER NI IMELA DOVOLJ ČASA, JE NJEN VINOGRAD PRERASTEL S PLEVELOM – BILA
PREZAPOSLENA IN PREOBTEŽENA Z NENEHNIM IZPOLNJEVANJEM PRIČAKOVANJ DRUGIH. Kako
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enostavno se je zaplesti v življenje, ki je odvisno od odobravanja drugih ljudi in ne našo potrebo po
druženju s Kraljem! Jeza, ljubosumnost in trde besede so del cerkvenih ljudi, ki pričakujejo, da bo
drugi opravil njihovo delo. PREVZEM ODGOVORNOSTI, KI NAM NI BILA DODELJENA SKOZI BOŽJO
MILOST, JE DOBER RECEPT ZA PROPAD! TAKO PREOBREMENJENI BOŽJI SLUŽABNIKI MNOGOKRAT
TRPIJO ZA MALODUŠJEM, UTRUJENOSTJO, POMANJKANJEM RADOSTI, OBČUTKI KRIVDE ZARADI
NEUSPEŠNOSTI. PRAV ZARADI TEGA PREMNOGI ODNEHAJO…RELIGIOZNI JAREM JE PRETEŽAK!!!
JEZUSOV JAREM JE PRIJETEN IN BREME LAHKO
Jezus pa pravi: » Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in
obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase
moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v
srcu ponižen, in našli boste počitek svojim
dušam; 30 kajti moj jarem je prijeten in moje breme
je lahko.« (Matej 11:28-30).
BODIMO POZORNI, DA SI ZARADI SVOJE PREBUJENE
VNEME ZA JEZUSA NE PUSTIMO NALOŽITI ČLOVEŠKIH
BREMEN, NAPAČNIH JARMOV!
ČE JE NAŠA IDENTITETA DEFINIRANA S TEM, KAJ DELAMO ZA BOGA, NAMESTO Z INTIMNOSTJO S
KRISTUSOM, BOMO HITRO IZGUBILI SVOJO VIZIJO!!!
Vinogradi drugih so izsušili Šulamkino duhovno življenje. Medtem, ko je čuvala druge vinograde, je
njen ostal nevarovan. Vinograd je namreč slika našega notranjenega življenja v Bogu, življenja po
Duhu.
SKRBETI IN VAROVATI SVOJ VINOGRAD POMENI ISKATI IN ZASLEDOVATI JEZUSA Z NEMOTENO
LJUBEZNIJO. KULTIVIRANJE NAŠEGA SRCA, VRTA, JE NAŠA DNEVNA DOLŽNOST IN ODGOVORNOST!
SATAN SE ZELO TRUDI, DA BI NAS PREUSMIRIL OD NAŠE POPOLNE PREDANOSTI BOGU!
Ljudje lahko mnogo pričakujejo in naša življenja morajo odkrivati pravilne motive, ki ne skušajo
impresionirati drugih, temveč odražati Kristusovo življenje.
»Ti, ki te ljubi moja duša, povej mi, kje paseš, kje daješ počitek opoldne,..« (1:7).
»Ti, ki te ljubi moja duša, povej mi…« Dekle se zaveda, da si ne želi cerkve ali drugih ljudi, temveč
Njega, Kralja. On je ta, ki Ga ljubi. Pripravljena je dati vse, da bi našla in imela Njega, ki ga ljubi. Želi si
Njegove nenehne družbe.
»…Povej mi, kje paseš, kje daješ počitek opoldne,..«

Šulamka želi sedaj izvedeti kam On vodi svojo čredo opoldne,
ko je sonce najbolj svetlo. OPOLDNE NAZNAČUJE OBDOBJE,
ČAS, SVETLOBE IN SLAVE. GRE ZA OPOLDANSKO LUČ
RAZODETJA, KI GA TEMA NE PREMOTI. Njena lakota velja za
Kralja, ne le za učenje o Kralju. Utrujena je od varovanja
drugih vinogradov (opravljanja brezpomembnih stvari). Sedaj
si želi počivati v senci, kamor Kralj vodi Svoje ovce! Tukaj je
Kralj predstavljen v vlogi nežnega, tankočutnega,
poživljajočega Pastirja!!! Kako primerno je to ime za Jezusa:
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»GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče; k vodam počitka me
vodi. Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah (stezah pravičnosti) zaradi svojega imena.«
(Psalm 23:1-3). PAŠNIK JE PRIREJEN NA PODLAGI LAKOTE, KI JO IMAMO…ŠULAMKA SI ŽELI BITI
NAHRANJENA DIREKTNO IZ PASTIRJEVEGA SRCA, POČIVAJOČ V OPOLDANSKI SVETLOBI NJEGOVE
SLAVE IN RAZODETJA. »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal
počitek. 29 Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli
boste počitek svojim dušam;« (Matej 11:28-29).
»Da ne bom kot tista, ki je zagrnjena med čredami tvojih vrstnikov.«
(1:7b).
Hebrejski tekst tu govori o »TAVAJOČI ŽENI«. Ženi, ki tava v svoji sramoti.
Njen klic je namenjen Njemu, da ji odvzame njeno sramoto. »Tisti dan se
bo sedem žená oklenilo enega moža in reklo: »Svoj kruh bomo jedle in s
svojo obleko se bomo oblačile, samo tvoje ime naj nosimo, odvzemi nam
sramoto!« (Izaija 4:1). SRAMOTA JE ZAGRINJALO, KI JE PREPREKA
JASNEMU, DIREKTNEMU POGLEDU NA GOSPODA. SAMO NAŠ PASTIR KRALJ
JE TA, KI LAHKO ODSTRANI IZ NAS ZAGRINJALO NAŠE SRAMOTE. Naš Pastir je zelo sočuten in usmiljen
do nas. »Slišali ste o Jobovi stanovitnosti in videli ste Gospodov konec (namen)– da je Gospod zelo
sočuten in usmiljen.« (Jakob 5:11). On govori nežno, govori na srce besede tolažbe! »Tolažite,
tolažite moje ljudstvo, govori vaš Bog. Govorite hčeri jeruzalemski na srce in ji kličite, da je njena
tlaka dokončana, da je njena krivda poravnana,..« (Izaija 40:1,2a). RESNIČNA PREROŠKA SLUŽBA JE
GLAS JEZUSA, KI GOVORI SVOJI NEVESTI IN JE POSEBEJ NEŽEN DO TISTIH, KI SO PADLI. VSE RANE SO
OZDRAVLJIVE Z JEZUSOVIM DOTIKOM, Z DOTIKOM NJEGOVE BESEDE. »Jezusovo pričevanje je
namreč duh preroštva.« (Razodetje 19:10b). IN PRAV TA KLIC IN HREPENENJE PO KRALJU PASTIRJU,
ČEPRAV V STANJU POTEMNELOSTI, IZČRPANOSTI, NEVREDNOSTI, ZBEGANOSTI, JE ŠULAMKO
NAREDILO ZA LEPO V OČEH KRALJA!!!On vidi v naše srce, ki Ga išče, ki hrepeni po Njem! PRAV TO
VEDENJE, DA SMO LJUBLJENI, ČEPRAV SAMI PO SEBI NEVREDNI, POSTAVI MOGOČNO TRDNJAVO
OKOLI NAŠIH SRC. DVOM, STRAH IN OBTOŽBA TAKO NE MOREJO VEČ POGNATI KORENIN V NAS! Ko
smo v preizkušnji, da bi zaradi lastne ne-vrednosti in obsodbe odnehali, nas vedno iz nova rešuje
globoko vedenje: »Kralj me oklicuje za NAJLEPŠO, ker Ga iščem v svojih slabostih!« Gospod vidi v srce
in sodi drugače od človeka. »Ne sodite torej pred časom, preden pride Gospod, ki bo tudi osvetlil,
kar je skrito v temi, in razkril namene src. Tedaj bo vsak prejel od Boga priznanje.« (1. Korinčanom
4:5).
Toda…kje lahko najde svojega Pastirja Kralja? »Če tega ne veš,
najlepša med ženami, kreni po sledeh drobnice in pasi svoje kozice
pri pastirskih stanovih.« (1:8).

Šulamka zaradi svojega hrepenenja po Kralju- Pastirju dobi TRI
nepričakovane odgovore, ki jo bodo popeljali v Njegovo neposredno
bližino:
1. »KRENI PO SLEDEH DROBNICE.« Pastirja - Kralja ne more najti med truščem tega sveta,
temveč med čredo ovac, ki slišijo in poslušajo Njegov glas. »Moje ovce poslušajo moj glas;
jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in
nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke.« (Janez 10:27-28). Dekle se NE SME izolirati od
»Kristusovega telesa« samo zato, ker so jo jezni bratje prej ranili! Satan želi, d bi se odtujili od
drugih Jezusovih ovac, da bi se preobremenili z prevelikimi odgovornostmi. Rane naših src so
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dobre priložnosti za dozorelost vere. Ostati moramo v Pastirjevi čredi ne glede na pretekle
izkušnje. Klic našega srca mora biti: «Gospod, želim si le Tebe!« Ne pozabimo, da Kristusove
poljube, po katerih je Šulamka hrepenela, najdemo tudi drug v drugem, če Kristus živi v nas.
To so sveti poljubi. »Pozdravite se med seboj s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vse
Kristusove Cerkve.« (Rimljanom 16:16). Drug drugemu dajemo svete poljube, ko se ljubimo v
slabostih in se potrpežljivo prenašamo.
2. »PASI SVOJE KOZICE«. Opravljati mora le tisto delo, ki ji ga je dal Gospod: pasti kozice, ki so
NJENE. Ne delajmo vsega, kar se nam ponudi. Pastirja – Kralja najdemo, KO SE ODPOVEMO
SAMEMU SEBI, DA BI LAHKO BLAGOSLOVILI IN HRANILI DRUGE, KI NAM JIH JE GOSPOD DAL.
Šulamka mora ponovno stopiti v SLUŽBO SLUŽENJA. To je marsikdaj težko, še posebej, če
smo prej doživeli neuspehe in poraz. Morda je to zadnje, kar si želimo slišati, vendar Oče ve,
kaj potrebujemo!
3. »PASI PRI PASTIRSKIH STANOVIH.« Gospoda najdemo blizu šotorov Božjih voditeljev.
Ostanimo povezani s tistimi, ki so najbližje Ženinu, ki iščejo Jezusa. Čeprav ti voditelji niso
popolni, vendar nas bo Božja milost, s katero se obračamo k njim, popeljala v globlja
spoznanja Kristusa samega. Če se oklepamo »SAJ ŽE VSE VEM!«, bomo zgrešili Njega, ki Ga
iščemo!
Gospod Ljubezni pozna katero »gorivo je potrebno za naš tank«, da bi lahko premagali vse pritiske in
težave, s katerimi se srečujemo in iz njih izšli kot zmagovalci! Čeprav nas v popolnosti pozna, nas kliče
za »NAJLEPŠO MED ŽENAMI!« On ljubi Svojo nevesto. Naše ozdravljenje pride po osebnem odnosu s
Kraljem.

KRALJ – PASTIR
»Z žrebico med faraonovo konjenico bi te primerjal, moja draga
(Ali družica.). Tvoja lica so ozaljšana z obeski, tvoj vrat z nizi biserov. Zlate
obeske ti naredimo, s srebrnimi okraski. Ko je kralj na svojem ležalniku ( v
svojem ograjenem prostoru, tj. vrtu.), moja narda daje svoj vonj. Moj ljubi
mi je mošnjiček mire, med nedri mi počiva. Moj ljubi mi je ciprov grozd v
engédijskih vinogradih. Kako lepa si, moja draga, kako lepa! Tvoje oči so
golobi. (Visoka pesem 1:9-15).
V tem obdobju se ji Jezus predstavi kot najbolj prijazen pastir, tako nežen,
nežnočuten in sočuten. Njegove Besede se globoko dotikajo njenega srca.
Jezus ji pravi: »Moja draga, moja lepa, moja ljuba.« Te besede kažejo značaj
Božjega srca, ki izražajo posebno sočutje do človeka v stanju njegove
nezrelosti, šibkosti. On je navdušen nad srcem, ki Ga išče, ki hrepeni po Njem!
Apostol Luka je po navdihu Svetega Duha napisal Evangelij po Luku in Dejanja
apostolov.
»Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med
nami, kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, sem sklenil
tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel, tebi, nadvse odlični Teófil, vse po vrsti
popisati, 4 da spoznaš zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen.« (Luka 1:1-4).
»V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem, kar je Jezus delal in učil.« (Dejanja 1:1).
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TEOPHILUS (BOŽJI LJUBLJENEC):
theós –Bog, Stvarnik in lastnik vsega.
phílos – prijatelj; nekomu draga, ljubljena oseba na intimen, oseben način. Gre za izkustveno
utemeljeno ljubezen.
Malo verjetno je, da bi resnično obstajala oseba Teofil, prejemnik obeh Lukovih pisem. Gre za Božja
ljubezenska pisma, ki so napisana Zaročenki Jezusa Kristusa. Na vsa pisma pripišimo svoje ime. Mi
smo Božji ljubljenci, katerim so bila napisala Božja ljubezenska sporočila. Mirujmo v spoznanju, da je
vsak izmed nas Jezusov dragi-a. Če bi Jezus imel denarnico s slikami svojih najbližjih, bi moja (vaša)
bila prav gotovo v njej!
Z žrebico med faraonovo konjenico bi te primerjal, moja draga.

Ali je primerjava s faraonovo konjenico kompliment? Seveda! Njena močna želja, da bi mu sledila, je
primerljiva z najodličnejšim konjem - žrebico, ki vleče kraljevo kočijo! Konj je slika lepote in moči.
Zgodovinarji opisujejo faraonovo kočijo kot z zlatom prevlečeno. Ko je vanjo posijalo sonce, je njegov
odsev na kočiji oslepil sovražnikovo vojsko. Jezus nam z drugimi besedami sporoča: »Ti si zame nekaj
posebnega, edinstvenega. Vidim tvoj skriti potencial…Ti se lahko počutiš kot izguba, vendar si v mojih
očeh kot žrebica med faraonovo konjenico. Zame si lepa in zame primerna.«
KRALJ OPISUJE NJENO LEPOTO :
Tvoja lica so ozaljšana z obeski. Lica, zunanji izgled, pričajo o čustvih našega srca. Na njih lahko
očitamo jezo, radost, žalost, sramoto. On pravi, da so njena lica lepa,
ozaljšana. Na njih vidi nežna čustva, ki jih ona goji do Njega. Naš Kralj
je dovzeten do naših emocij! Ti obeski so darovi milosti, s katerimi
nas On krasi. On hrepeni po naši lepoti! »Če kralj hrepeni po tvoji
lepoti, on je vendar tvoj gospod, se mu pokloni.« (Psalm 45:12).
Najdimo si čas Zanj, ki nas kliče za lepe!
Tvoj vrat z nizi biserov. Vrat je slika človeške volje. Lahko smo
trmasti, neupogljivi; če pa svoje vratove upognemo, je to znak
podredljivosti, strahospoštovanja. Dekletova volja je podrejena
Kraljevi, saj Mu je pripravljena slediti. Biseri na njenem vratu pričajo
o kraljevem dostojanstvu, Božji avtoriteti. Vsakič, ko Kralju rečemo
»da«, nam On podari nov biser.
Zlate obeske ti naredimo. Celotno Trojstvo (Oče, Sin in Sveti Duh) je tukaj spregovorilo v množini.
Zlato je slika Božjega karakterja, biti upodobljen v lik Kristusa – to je milostno Božje delo. Naše je le,
da NE odnehamo v svojem zasledovanju Jezusa! Zlati obeski – uhani, so slika naših notranjih ušes,
sluha, ki pozna glas svojega Pastirja.
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«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.« (Rimljanom 8:29).
»Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! V svojem velikem usmiljenju nas je po
vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo upanje, za nepropadljivo, neomadeževano in
nevenečo dediščino, ki je v nebesih shranjena za vas, katere Božja moč po veri varuje, da boste
dosegli odrešitev, ki čaka, da se razodene v poslednjem času. Bodite tega veseli, čeprav morate
zdaj nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah, da bo preizkušenost vaše vere veljala več kakor zlato,
ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša, vam v hvalo, slavo in čast, ko se bo razodel Jezus
Kristus. Njega ljubite, čeprav ga niste videli. Verujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite, veselite se v
neizrekljivem in poveličanem veselju, ko dosegate namen svoje vere, namreč odrešitev duš.« (1.
Peter 1: 3-9).
S srebrnimi okraski. Srebro je slika odrešitve. Dekle bo prineslo glas o odrešitvi še mnogim. Kovinski
žeblji so pribili Jezusa na križ, kjer nam je priboril resnično odrešitev.

ZDAJ PA JE PRIMEREN ČAS ZA KRALJEVO MIZO / LEŽALNIK…
Ko je kralj na svojem ležalniku; (KO SEDI ZA SVOJO MIZO) ( v svojem ograjenem prostoru, tj. vrtu.)
King James Bible
While the king sitteth at his table.

Dekle končno spoznava, da je On več kot samo pastir, On je Kralj! Počasi začenja razumeti celotno
bogastvo, vsestranskost njene rešitve. Popeljana je k Njegovi bogato obloženi mizi, da bi videla kaj
vse On priskrbi za člane Svoje hiše. »Salomon je za živež porabil na dan trideset kadi bele moke in
šestdeset kadi zdroba, deset pitanih volov, dvajset pašnih volov in sto ovc poleg jelenov, gazel,
srnjakov in pitane perutnine.« (1. Kraljev 5:2-3). PREDSTAVLJAJTE SI: JEZUS ŽELI VEČERJATI Z VAMI!
Oh, ta veličastna preskrba, ki jo je Jezus na križu pridobil za nas! Koliko nam je daroval po Svoji krvi.
»Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal
z njim, on pa z menoj.« (Razodetje 3:20). Če pozabimo na Kraljevo vabilo k večerji, naš duh strada in
se posledično naša duša začne hraniti s plevelom, luščinami tega sveta. Pri Kraljevi mizi pa je obilje
hrane. Vsak duhoven blagoslov nam je ponujen in dan. »Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa
Kristusa, ki nas je v nebesih (v nebeških področjih) v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim
blagoslovom. (Efežanom 1:3). Poročili smo se s Kraljem, ki je najbogatejši od vseh! Naš Kralj – Pastir
nas bo nahranil tudi vpričo naših sovražnikov, osebnih težav: »Pred mano pogrinjaš mizo vpričo
mojih nasprotnikov.« (Psalm 23:5a).
Njegova MIZA pa je hkrati tudi mesto počitka in osvežitve - LEŽALNIK. Prav zato nekateri prevodi
Visoke pesmi 1:12 govorijo o ležalniku in mnogi drugi o pripravljeni mizi za gostijo. Njegov ležalnik je
mesto, kjer se lahko Nanj naslonimo in Ga slavimo zaradi Njegove čudovite ljubezni.
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Biblijski učenjaki so skozi več stoletij opažali sedem mest Jezusovega počitka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V Očetovem naročju.
V Marijini maternici.
V betlehemskih jaslih.
Za mizo, kjer je večerjal z učenci.
Na križu, kjer je nagnil glavo in izdihnil.
V grobu Jožefa iz Arimateje.
Na tronu, kjer sedi na Božji desnici.

Tem sedmim mestom lahko dodamo še eno: Jezus danes živi in počiva v SRCU SVOJE NEVESTE, V
NAS!!! Srce vsakega, ki goreče ljubi Jezusa, je Gospodu mnogo bolj dragoceno mesto počitka kakor je
bil veličasten Salomonov tempelj. »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? Saj je
vse to naredila moja roka, tako je vse nastalo, govori GOSPOD. Gledam pa na tistega, ki je ponižen,
ki je potrt v duhu in se trese pred mojo besedo.« (Izaija 66:1-2).

ČAŠČENJE GOSPODA, KI PRIHAJA IZ LASTNEGA NAGIBA IN JE PROSTOVOLJNO
»Moja narda daje svoj vonj.«
Ko dekle zagleda svojega Kralja pri mizi, se iz njenega srca izlije prostovoljno čaščenje, katerega vonj
napolni celotno ozračje. Gre za njeno razodetje Kristusovega križa, na katerem ji je Kralj priboril
odrešitev in celotno preskrbo. Pozabljajoč nase, se čaščenje in slavljenje vije iz njenega srca kakor
vonj narde – parfuma. Ne pozabimo, da imamo parfum za svojega Kralja! Jezusu je ta vonj nadvse
prijeten, saj je to odraz naših src, ki so Mu popolnoma predana v čaščenju. »In ko je vzelo knjigo, je
četvero živih bitij in štiriindvajset starešin padlo pred Jagnje. Vsak je imel harfo in zlate čaše,
napolnjene z dišavami, ki so molitve svetih.» (Razodetje 5:8).
Čeprav je bila cerkev v Korintu ena izmed najbolj »mesenih« (življenje po diktatu človeških čutil)
cerkva, jim je apostol Pavel vseeno napisal sledeče: »Za Boga smo namreč blag Kristusov vonj, tako
med tistimi, ki so na poti rešitve, kakor med tistimi, ki so na poti pogubljenja, za ene vonj po smrti
– v smrt, za druge vonj po življenju – v življenje.« (2. Korinčanom 2:15-16). Tudi nezreli verniki, skozi
čaščenje Jezusa, predstavljajo Gospodu prijeten vonj, dišavo. Skozi naše čaščenje se izražajo
Jezusove vrline, zato smo za Boga blag Kristusov vonj!
Tudi prostitutka je skozi svojo lastno zlomljenost izlila dragocen parfum na Jezusove noge v znak
čaščenja. »In glej, ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica, izvedela, da je v farizejevi hiši pri
mizi, je prinesla alabastrno posodo dišavnega olja in vsa objokana od zadaj stopila k njegovim
nogam ter mu jih začela močiti s solzami. Brisala mu je noge z lasmi svoje glave, jih poljubljala in
mazilila z oljem….. In obrnil se je k ženi in rekel Simonu: »Vidiš to ženo? Ko sem stopil v tvojo hišo,
mi nisi ponudil vode za noge; ta pa mi je s solzami zmočila noge in jih obrisala s svojimi
lasmi. Poljubil me nisi; ta pa ni nehala poljubljati mojih nog, odkar sem prišel. Glave mi nisi mazilil
z oljem; ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge. Zato ti povem: Odpuščeni so njeni mnogi grehi,
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ker je močno ljubila; komur pa se malo odpusti, malo ljubi.« Njej pa je rekel: »Odpuščeni so tvoji
grehi!« (Luka 7).
Ali nam je bilo veliko odpuščeno? Slavimo in častimo Ga lahko tudi v stanju lastne zlomljenosti in
potrebe!

NJENO PREMIŠLJEVANJE O KRIŽU
»Moj ljubi mi je mošnjiček mire,..«
Ko dekle začne častiti in slaviti Kralja zaradi obilja dobrot na mizi, zaduha poseben vonj. Ali je to njen
parfum? Ne! To je vonj mire. Njen vonj se je zlil v prevladujoči vonj Njegove dišave, ki je vonjala po
miri.
Pomen mire:

1. Jakob je poslal miro kot dragocenost v Egipt. »And their father Israel
said unto them, If it must be so now, do this; take of the best fruits in
the land in your vessels, and carry down the man a present, a little
balm, and a little honey, spices, and myrrh, nuts, and almonds. Nato
jim je oče Izrael rekel: »Če je tako, storite tole: denite najboljše pridelke
dežele v svoje posode in nesite možu darilo: nekaj mastike in nekaj
medu, kozlinca in ládana, pistacij in mandeljnov! (1. Mojzesova 43:1).
2. Modri z Vzhoda so ob Jezusovem rojstvu prinesli darove: »Stopili so v
hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga
počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire.«
(Matej 2:11). Mira je slika Kristusovega trpljenja. Mira je bila kot dišava vedno uporabljena
pri pogrebih bogatašev. Mira je torej prispodoba za Kristusovo spravno žrtev in smrt. Tudi
Nikodem je prinesel miro, da bi ga pripravili za pokop. » Prišel pa je tudi Nikodém, tisti, ki je
najprej ponoči prišel k Jezusu, in prinesel okrog sto funtov zmesi mire in aloje. Vzela sta
torej Jezusovo telo in ga z dišavami vred povila s povoji, kakor imajo Judje navado
pokopavati.« (Janez 19:39-40).
3. Mira se je uporabljala tudi kot narkotik proti bolečinam. Ponudili so jo Jezusu na križu, vendar
je ni vzel. Jezus je okusil smrt za vsakega posebej. »Pripeljali so ga na kraj, ki se imenuje
Golgota, kar v prevodu pomeni Kraj lobanje. Dajali so mu vina, pomešanega z miro, vendar
ga ni vzel.» (Matej 15:22-23).

Vsa Jezusova oblačila dišijo po miri: »Ljubil si pravičnost in sovražil krivičnost,zato te je Bog, tvoj
Bog, mazilil z oljem veselja bolj kakor tvoje vrstnike. Mira in aloja, kasija so vsa tvoja oblačila, iz
slonokoščenih palač te razveseljujejo strune.« (Psalm 45:8,9).
Mira je torej slika križa in dekle spoznava, da bo slediti Kralju- Kristusu tudi njo nekaj stalo. Vendar
On je tega več kot vreden!!! On je vendar Prerok , Duhovnik, Kralj, Ženin, Pastir in Prijatelj. Nihče se
ne more primerjati z Njim! Imeti Njega pomeni VSE! »Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni
mene vreden; in kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega
križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi
svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.« (Matej 10:37-39).
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VON MIRE BO PREŠEL TUDI NA NAS, KO BOMO PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI SVOJA ŽIVLJENJA ZA
DRUGE! Ko se bomo družili z Njim ob Njegovi bogato obloženi mizi, bomo ob vonju mire spoznali
Njegov križ. Takrat bomo začeli razumeti ceno, ki jo je Kralj plačal, da bi nas lahko pritegnil k Sebi!
Če je razmišljanje o Križu za nas dolgočasno, je to zaradi nerazumevanja. Pavel je ob razodetju Križa
zapisal takole: »Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa,
po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu.« (Galačanom 6:14). Razmišljati, kako je Bog, ki je
vse ustvaril, postal človek, je neverjetno. Jezus, Bog-Beseda, ki se je učlovečila, je umrl na lesu križa,
da bi nas rešil in nam razodel Očetovo srce ljubezni!!! Meditacija o Kristusovem križu je pot do
Božjega srca! Meditirajmo o Jezusovem trpljenju, ki nam je povrnilo popolno življenje. To je čaša
ljubezni za vsakega žejnega.
Moj ljubi mi je…ali je Jezus moj ljubi…ali je to samo religija v moji glavi, ki nikoli ne prodre do mojega
srca…Za mnoge je On irelevanten, dolgočasen; kaj pa je On zame? On je zame najglobje veselje, moja
radost je le v Njem!

ONA OZNANJA NJEGOVO LEPOTO: Moj ljubi mi je ciprov grozd (ŠOP CVETOV KANE) v engédijskih
vinogradih. New International Version
My beloved is to me a cluster of henna blossoms from the vineyards of En Gedi.
Jezus je najlepša roža, ki čudovito diši. Ko po notranjem razodetju resnično uzremo Kristusovo lepoto,
postanemo Božji ljubitelji, ti, ki hrepenimo po Njegovi lepoti.
Hebrejska beseda za kano je kopher, ki se prevaja tudi kot odkupnina, odrešitev, spravna žrtev.
Hebrejski učenjaki verjamejo, da ima šop cvetov kane povezavo z Mesijo, ki je plačal odkupnino za
padlega človeka.
KANA POMENI PO HEBREJSKO KOPHER
Strong's Number: 3724
Original Word
rpk

rpk
Word Origin
from (03722)

Transliterated Word
Phonetic Spelling
Kopher
ko'-fer
Parts of Speech
TWOT
Noun Masculine
1025b
Definition
1. price of a life (cena za življenje), ransom (odkupnina,
odkup, odešitev), bribe
2. asphalt, pitch (as a covering)
3. the henna plant (rastlina kane), name of a plant
(henna?)
4. village

Jezusova spravna žrtev za grehe človeštva izjemno lepo diši. Le zakaj celi svet ne vidi Njegove lepote?
On je Princ življenja, odsev Božjega veličastva, Izpolnitev vseh sanj! Naše srce je varno le pri Njemu.
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Če Mu bomo z vsem srcem predani, bomo kaj kmalu spoznali, da ima le On ekskluzivno pravico do
lastništva naših src. Obstajamo le Zanj brez premišljevanja o našem ugodju in užitkih. »Izpolnjevati
tvojo voljo, moj Bog, me veseli, tvoja postava je v mojem srcu.« (Psalm 40:9). Ko se osredotočimo le
Nanj, se bomo tudi sami videli kot Njegovi ljubljeni, zaželeni. On ima najboljše načrte za nas,
potrebno Mu je le zaupati z vsem svojim srcem!

NJEGOVA BOŽANSKA LJUBEZEN IN NAKLONJENOST: Kako lepa si, moja draga, kako lepa!
Ko dejansko dojamemo KDO nam to pravi, po človeško tega sploh ne moremo doumeti. Jezus, Božji
Sin, nas oklicuje za lepe! S tem utrjuje dekle v njenem čaščenju in razodetju o pomenu križa. Jezus ne
pravi samo: »Izgledaš lepo.« Ne!! On izjavlja: » LEPA SI!« Teh stvari ne moremo razumeti, lahko jih
pa sprejmemo po veri in jih cenimo. On nam je dal vsega obilno v uživanje. To velja tudi za razodetje
Božje ljubezni. »Bogatašem tega sveta naročaj, naj se ne prevzamejo in naj ne naslanjajo svojega
upanja na nezanesljivost bogastva, temveč na Boga, ki nam obilno daje vsega v uživanje.« (1.
Timoteju 6:17).
Ko se verniki ogledujemo med seboj, vidimo same težave, izkrivljenosti. Tako nas lahko vidi tudi ta
svet. Jezus pa gleda na motive srca. Nevesta, ki hrepeni po Njemu, je Njegova! Prav zaradi tega
hrepenenja ji govori, kako lepa je. Bog lahko gleda na človeka, ki ga mi lahko imenujemo za grdega, in
ga poimenuje za lepega. Kjer mi vidimo napake, On vidi lepoto! Jezus je odločen, da bo skakal in
preskakoval čez gore naših strahov, nesigurnosti, dokler ne bo v Svoji ljubezni popolnoma prevzel
naše srce. Ko to dojamemo, se ne bomo več trudili, da bi si pridobili Njegovo naklonjenost, ki jo
vendar ŽE imamo!
Spoznanje kako me Bog vidi, je resnični zdravilni balzam za ranjeno srce. Božja ljubezen zdravi. Izžene
strah in nam podari zaupanje. Osamelost in zavrženost se zaradi Božje ljubezni morata umakniti iz
našega srca. Namesto nesigurnosti se pojavi celovitost, kjer ničesar ne manjka in je vse na svojem
mestu. Tega se moramo naučiti že na začetku naše poti s Kristusom, našim ljubljenim Ženinom, ker se
bomo drugače na poti grdo spotaknili. Njegove vzgoje ne smemo interpretirati za jezo, temveč za
dejanje ljubezni. »Pozabili ste na spodbudo, ki vam govori kakor sinovom: Moj sin, ne zaničuj
Gospodove vzgoje in ne omaguj, kadar te kara. Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja, in tepe
vsakega sina, ki ga sprejema.« (Hebrejcem 12:5,6). »Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim: bodi
torej goreč in se spreobrni.« (Razodetje 3:19). »Kajti kogar GOSPOD ljubi, ga opominja in mu hoče
dobro kakor oče sinu.« (Pregovori 3:12).
Kako pa Gospod kara, opominja in vzgaja? S pošiljanjem bolezni in nesreč??? NE!!!!!! On vzgaja preko
Svoje Besede! »Že od otroštva poznaš Sveto pismo in to ti more po veri v Kristusa Jezusa dati
modrost, ki pelje v rešitev. Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje,
za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro
delo.« (2. Timoteju 3:15-17).
Če tega ne spoznamo, se bomo videli kot grde, nevredne Božje ljubezni. Tisti pa, ki niso prejemniki
Božje ljubezni, ljubezni ne morejo dajati drugim. Toliko se trudimo ugajati drugim, da bi pridobili
njihovo ljubezen, ko pa v bistvu potrebujemo le NJEGOVO LJUBEZEN, ki nam prinaša resnično
zadovoljstvo in ozdravljenje. Občutek zavrženosti nas spremlja od Adamovega padca naprej. Jezusova
zdravilna ljubezen pa nas doseže, ko spoznamo, da smo v Kristusu ponovno rojeni in da nas On kliče
za lepe tudi v stanju naše šibkosti. Dragi smo Mu, ker smo Mu rekli: »Da!« Zanj smo lepi ne zaradi
naše popolnosti, ki je brez Njega nikoli ne bomo mogli doseči, temveč zaradi Njegove ljubezni, ki
premaga vsak strah! KLJUČ, KI NAM DA MOČ PRI ZMAGI NAD VSAKO ZASUŽNJENOSTJO IN
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ZATEMNJENOSTJO DUŠ, JE NAŠ TEK ZA JEZUSOM V HREPENENJU IN LJUBEZNI NEVESTE DO
NEBEŠKEGA ŽENINA! POMENI: BITI PREPOJEN Z POPOLNO VDANOSTJO TISTEMU, KI JE ŽTRVOVAL
SVOJO KRI ZA NAS, DA BI NAS REŠIL IZ SUŽENJSTVA.
Poslušajmo ga z notranjimi ušesi, ko nam sporoča: »Ljubim te. Zame si lep-a, dragocen-a in v tebi
najdem Svoje zadovoljstvo! Moje srce prepeva v vnemi, ko pomislim nate. Kličem te po imenu, moj-a
si! Ko pogledam v tvoje srce, vidi tvoje hrepenenje po Meni in po Moji Besedi. Želiš biti samo moj-a.
Poslušaj me: ti si zame lep-a!« Jezus Svojo nevesto dvakrat na enem mestu imenuje za lepo. Nikoli ni
dovolj slišati Njega, ki pravi: «Lep-a si!«

Tvoje oči so golobi.
Kralj je slišal njeno čaščenje, njeno premišljevanje. Opazil je njeno
lepoto. Sedaj se osredotoča na njene oči, ki so podobne očem
golobice.
1.

V njej vidi čudovito bitje, ki lahko prileti v Njegovo srce in
tam tudi za vekomaj ostane. Le Jezus, ki ima Duha brez mere, je zmožen videti istega Duha v
Svoji nevesti. »Kogar je namreč poslal Bog, govori Božje besede, kajti on ne daje Duha na
mero.« (Janez 3:34). LE KRISTUS JE TA, KI JE NEVESTI USTVARI OČI KOT GOLOBJE. ON JE TA, KI
JI DA NA VOLJO VSE, KAR JE NJEGOVEGA.

2. Oči govorijo tudi o zmožnosti videti duhovne resnice. Ona raste v spoznanju tega kdo On je. Z
očmi vere in jasno duhovno vizijo lahko ogleduje svojega čudovitega Kralja.
3. Oči golobice naj bi se bile zmožne osredotočati le na ENO stvar hkrati. Ona zre LE Njega!
»Svetilka telesa je oko. Če je torej tvoje oko čisto (preprosto, enovito.) bo svetlo vse tvoje
telo.« (Matej 6:22). Postala enovita glede nauka o milosti in jo tako vetrovi obsodbe in
zavrženosti ne morejo več premetavati. Jasno vidi, kaj vse je Kralj storil zanjo in njena
osredotočenost je le na Njem. Ona Mu zaupa.
Veliko se je že naučila, vendar jo glavno razodetje o Njemu še čaka na vrhu gore. Ali Mu dovolj
zaupa, da se bo z Njim podala na goro mire?
Kako lep si, moj ljubi, zares očarljiv! Zares razkošno (Gr. senčnato; lat. cvetoče.)
je najino ležišče; trami najinega doma so cedre, najin opaž ciprese. Šarónska narcisa sem, dolinska
lilija. Kakor lilija med robidami (Ali med trnjem/osatom.), taka je moja draga med mladenkami.
Kakor jablana med gozdnim drevjem, tak je moj ljubi med mladeniči. Z užitkom posedam v njeni
senci in njen sad je sladek mojim ustom. V vinski hram me je peljal in njegov prapor nad mano
( Ali in njegova drža do mene.) je ljubezen. Okrepčajte me z rozinovimi kolači, poživite me z
jabolki, ker sem bolna od ljubezni. Njegova levica je pod mojo glavo, njegova desnica me
objema. Rotim vas, hčere jeruzalemske, pri gazelah ali poljskih srnah: Ne budite in ne motite
ljubezni, dokler se veseli (Ali ji ugaja ali uživa.)! (Visoka pesem 1:16-17, 2:1-7).

To je čudovito obdobje za Šulamko, saj jo njen Pastir-Kralj hrani z jabolki, z rozinovimi kolači, nad njo
vihti svoj prapor in jo objema. Veselo sprejmimo Gospodove valove osvežitve. Pijmo vino Njegove
ljubezni, saj bomo vse to potrebovali za učne ure, ki so pred nami..
Kakšen je dekletova reakcija? »Kako lep si, moj ljubi, zares očarljiv!« Bolj ko dekle govori besede
ljubezni svojemu Kralju, bolj sijajen On postaja v njenih očeh. LJUBEZEN ODPIRA POT RAZODETJU
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NAŠIH SRC. Začnemo opažati kdo je ta ljubeči Kralj. Razodetje Kralja pa
nam prinaša še bolj vročo ljubezen do Jezusa.
Ključ rasti v Gospodu je sprejemanje razodetja Božje ljubezni!
»Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in
utemeljeni v ljubezni, mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je
širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo
ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti.«
(Efežanom 3:17-19).
Štiridimenzionalna Božja ljubezen nam v življenje prinese polnost Jezusa Kristusa.
Nikoli ne moremo rasti v Bogu, brez spoznanja kako zelo smo Mu dragi in kako
zelo nas On ljubi. Čaščenje Jezusa mora postati posledica lastnega nagiba naših
src, ki so prežeta z Njegovo ljubeznijo. Šulamkino spoznanje - kako čudovit je njen
Kralj – napravi preboj do njenega srca in zato ji On postaja vedno bolj atraktiven.
On vendar ni krut gospodar, kot so ji prej napovedale religiozne laži. Končno je
spoznala kako sijajen, nežen in čudovit je tudi v stanju njene nedozorelosti in
šibkosti.
Jezus popolnoma zadovolji človeško srce! Le laž je tista, ki ljudi odvrača in jim
preprečuje dostop do Njega! Njegove zapovedi niso težke, temveč dajejo življenje
v obilju. On je zanesljiv in nikoli ne laže! Ko Jezus postane ljubek naši duši, ko
ugledamo lepoto Njegovega milega obraza, ko Njegova prijaznost prevzame naše
srce, naša ubogljivost Njemu ni več vprašljiva. Je sama po sebi umevna, saj Mu želimo s celim srcem
ugajati. To postane naše zadovoljstvo in srčna želja. On nas vendar goreče ljubi!!! Ljubiti Njega bolj
kot vse drugo, postane za nas normalno. Kadar bi si za svoja dejanja zaslužili slabo, se On ustavi in nas
poljubi, saj nas nežno usmerja preko Svoje Besede. Namesto pesti, On odpre Svojo roko, ki ima še
vedno brazgotino od žeblja. Kakšen očarljiv Kralj je to! Kdo Ga ne bi ljubil?

Zares razkošno (Gr. senčnato; lat. cvetoče.) je najino ležišče;
»In z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa (Db. v nebeška
(področja). v Kristusu Jezusu.« (Efežanom 2:6). Ne obstaja boljše
mesto počitka, kot je mesto zraven Kralja nad kralji. To je resnično
cvetoče, senčno mesto izobilja Božje ljubezni in prisotnosti. Šulamka
govori o »najinem ležišču,« ki pomeni mehko, varno posteljo v
Ženinovem srcu. Postane ji jasno, da je postala Njegova so-dedinja.
Trami najinega doma so cedre, najin opaž ciprese…
Cedre so težak in trden les in predstavljajo moč in zavetje. Šulamka
spozna kako zelo varna je v njunem domu. Cedra je slika življenja in
cipresa slika smrti. Obe vrsti lesa je uporabil kralj Salomon pri gradnji
Gospodovega templja. Življenje in smrt našega Gospoda Jezusa je
naša sigurnost in zaščita.
Dom predstavlja Božjo hišo…«Božji hiši, ki je Cerkev živega Boga,
steber in opora resnice.« (1. Timoteju 3:15b). Ker je Šulamka
spoznala, da je On njeno mesto počitka in sigurnosti, je sedaj
pripravljena ponovno vstopiti v skupnost z drugimi. Njeno srce je
prevzeto od Kraljeve ljubezni in je pripravljeno za nove teste in rast v lik Kristusa.
Najprej pa mora sprejeti svojo pravo identiteto: Šarónska narcisa sem.
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Njena identiteta je v Jezusu. Nevesta Jezusa Kristusa se mora videti kot Njegova
roža. Dano nam je bilo vso bogastvo odrešitve in plašč pravičnosti. Smo Njegova
dediščina in predstavljamo veselje Njegovemu srcu. Mi smo dediščina, ki jo je Oče
obljubil Svojemu Sinu, darilo ljubezni.
Šaron pomeni Njegova pesem. Dekle spozna, da predstavlja temo Kraljeve pesmi.
Čas je, da se ne vidimo več za nevredne Njegove ljubezni, temveč kot rožo, ki opije
srce našega Gospoda. Oče je vzgojil rožo za Svojega Sina. »KRISTUSOVA ROŽA« je
naša prava identiteta.
Ko doumemo, da smo šaronska roža, nam ni več mar za težave, saj imamo v Njemu sidrišče upanja, ki
nas drži. Tudi, če se znajdemo v stanju šibkosti, smo še vedno Njegova roža. »Naj vriskata puščava in
goljava, raduje naj se pustinja in naj cvete kakor narcisa. Bujno naj cvete, naj se raduje in radostna
vriska. Dano ji bo veličastvo Libanona, krasota Karmela in Šaróna. Gledali bodo
GOSPODOVO veličastvo, krasoto našega Boga.« (Izaija 35:1-2).
Dolinska lilija
»Ozdravil jih bom njihovega odvračanja, rad jih bom ljubil,
kajti moja jeza se je odvrnila od njih. Postal bom Izraelu
kakor rosa, kakor lilija bo cvetel in poganjal korenine kakor
libanonski gozd.« (Ozej 14:5,6). Tudi, ko se nahajamo v
najglobji dolini, so naša življenja še vedno združena z
Jezusovim. Naša ljubezen do Njega ne pojenja niti v dolini,
saj nas On vidi kot lilijo. LILIJA JE SLIKA ČISTOSTI,
NEDOLŽNOSTI. Naše celotno življenje dobi novo podobo, ko
sprejmemo svojo pravo identiteto, ki je odsev samega Kralja: Šarónska narcisa sem, dolinska lilija.
Kristusova Nevesta se mora na tej stopnji še marsikaj naučiti. Še vedno ni povsem zrela in je vase
zazrta. Vendar ima pravo identiteto: Božja častilka in ljubiteljica. Ona ve, da jo Kralj ljubi in da
predstavlja hrepenenje Njegovega srca.
KRALJ POTRJUJE NJENO VREDNOST IN LEPOTO: Kakor lilija med robidami (Ali med trnjem/osatom.),
taka je moja draga med mladenkami.
Kralj je razmesaril Svojo roko, ko je posegel v trnje, da bi nas
rešil. Trnje je slika prekletstva. »Trnje in osat ti bo rodila in
jedel boš poljsko rastlinje.« (1. Mojzesova 3:18). Kot dišeče
lilije pa širimo svoj blagoslov tudi sredi prekletstva, ki nas
obkroža. BREZ TRUDA IN PRIZADEVANJA KAŽEMO BOŽJO
LEPOTO SREDI POKVARJENEGA SVETA. Jezus je rekel učencem: »Pomislite na lilije, kako rastejo. Ne
delajo in ne predejo (rastejo ... predejo različica ne predejo in ne tkejo.), toda povem vam: Še
Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor katera izmed njih.« (Luka 12:27).
Kakor lilija med trnjem…med vsemi mladenkami obstaja dekle, ki hrepeni po čistosti in nedolžnosti,
hrepeni po Njem. Ona je Kristusova Nevesta. Lilije, za razliko od trnja, nikogar ne poškodujejo. Jezus
nas pošilja: »Glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove.» (Matej 10:16a). Nismo le lilije, temveč
lilije med trnjem; ovce med volkovi…Lilija in ovca ne bosta nikoli nazaj vračali udarcev …To je naše
pravo poslanstvo!
Kakor jablana med gozdnim drevjem, tak je moj ljubi med
mladeniči.
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Jezus je sladak in prijeten naši duši. Jezus Kristus je naše DREVO ŽIVLJENJA. Spoznavanje Njega
človeka izpolni na način, kot ga nobeden drug odnos ne more. Le On lahko zadovolji naša najgloblja
hrepenenja. Njegova ljubezen je ljubezen zaveze. Le Jezus sam mora biti naša vizija in ne apostol
Pavel, apostol Peter, naš najljubši učitelj ali prerok. Med vsemi drevesi stoji drevo, ki je bolj sijajno in
slavno kot vsa druga.
Z užitkom posedam v njeni senci (od jablane – slika
Gospoda Jezusa).
Biti blizu Njega, posedati v Njegovi senci, pomeni varnost in
počitek. GRE ZA POČITEK V SENCI NJEGOVE MILOSTI!
Ponižno podvrzimo svoje duše Njegovi avtoriteti in naše
borbe bo konec. Pod diktatom njenih jeznih bratov se je
Šulamka utrudila. Ranili in poškodovali so jo. Sedaj pa lahko
počiva na skritem mestu Njegove prisotnosti, v senci
Njegovega gospodovanja. ČE JE PETROVA SENCA PRINESLA
OZDRAVLJENJE LJUDEM, LE KAJ NAM BO ŠELE PRINESLO
BIVANJE V GOSPODOVI SENCI NA KONSTANTNI BAZI? »In tako so prinašali bolnike na ceste ter jih
polagali na ležišča in nosila, da bi se, kadar je šel Peter mimo, vsaj njegova senca dotaknila
katerega izmed njih. Tudi iz krajev v okolici Jeruzalema so prihajali ljudje in prinašali bolnike in
takšne, ki so jih mučili nečisti duhovi; in vsi so bili ozdravljeni.« (Dejanja 5:15-16). KRIŽ JE TO DREVO
ŽIVLJENJA, KI PONUJA SENCO UTRUJENEMU. ŠULAMKA SE OBRAČA H KRALJU-PASTIRJU NA PODLAGI
NJEGOVIH DEJANJ IN NE NJENE LASTNE STOPNJE ZRELOSTI.
Njen sad je sladek mojim ustom.
Nič se ne more primerjati s sladkobo sadu Njegovega karakterja. Apostol Pavel govori o
SADU DUHA. »Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost,
dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari (Ali Zoper takšne
ljudi.) ni postave.« (Galačanom 5:22-23). Njeno srečanje z Jezusom pod senco jablane ji prinaša sad
Njegovih dejanj, ki so namenjena njej. Ona NE stoji v svoji lastni senci, temveč mora bivati v Njegovi
senci, da bi lahko okusila slasten sadež. Kralj-Pastir jo pripravlja, da bo lahko stopila ven iz vase
zazrtega razmišljanja.
V vinski hram me je peljal.
Ko postane Jezusova prisotnost naša največja radost, nas On popelje še
bližje k Svojemu srcu, na slavnostno pojedino (He brought me to the
banqueting house. 2:4 KJV) - v vinski hram. Ta banket je torej vinski hram,
slika cerkve, ki vriska od veselja, ko odkrije opojnost Ženinove ljubezni.
SAD JABLANE VODI K SADU VINSKE TRTE. VINSKI HRAM JE IZKUSTVENO
SPOZNANJE SVETEGA DUHA. Kralj želi, da bi dekle spoznalo MOČ SVETEGA DUHA. Pelje jo torej še v
globlje izkušnje z močjo Svetega Duha. To je za njo nova raven, priokus njunega skupnega življenja. V
vinskem hramu je svoboda, prepevanje, veselje in ples v Svetem Duhu. Le Jezus je ta, ki nas lahko
popelje iz milosti v še večjo milost. »Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo.«
(Janez 1:16). Tega ne more storiti naša gorečnost, duhovna zrelost, le Kralj sam! Le On lahko ovčko, ki
je zašla, spet pripelje na pravo pot. Pustil bo 99 ovac in odšel reševat tisto, ki je odtavala. »Kdo izmed
vas, ki ima sto ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in gre za
izgubljeno, dokler je ne najde? In ko jo najde, jo vesel zadene na rame.« (Luka 15:4,5). Marsikdaj se
zašla ovčka upira, brca, dokler končno ne spozna resničnost Kraljevega srca. JEZUSOVA NEVESTA JE
OVČKA, KATERO ON NOSI IN JO POPELJE V HRAM RADOSTI.
Njegov prapor nad mano ( Ali in njegova drža do mene.) je ljubezen.
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Kralj se vrne k Svoji zaročenki in ji pravi: »Ta zastava je prapor ljubezni, ki sem ga naredil kot znak, ki
plapola nad teboj in pomeni, da si blagoslovljena, zaščitena in prekrita za vso večnost.« Tako dekle
odkrije, da je ljubljena samo zato, ker je rekla Jezusu: »da« in ne zaradi popolnosti svojega življenja.
Njegova ljubezen je večna ljubezen. Tudi, ko smo najslabši, se Njegova ljubezen še vedno ne
spremeni! To zastavo ljubezni moramo ponesti vsem ranjenim, polomljenim, šibkim. Ozrimo se
navzgor in poglejmo prapor ljubezni, ki plapola nad nami.
Okrepčajte me z rozinovimi kolači, poživite me z jabolki, ker sem bolna od
ljubezni.
Dekle prosi za okrepitev, da bi lahko imela še večjo kapaciteto spoznavanja Njegove
ljubezni. Rekel je: »Ne boj se, mož ljubljeni! Mir s teboj! Bodi močan, da, bodi
močan!« Ko mi je tako govoril, sem se počutil okrepljenega in sem rekel: »Naj govori moj gospod,
kajti okrepil si me!« (Daniel 10:19). »
»Zato upogibam svoja kolena pred Očetom, po katerem se imenuje vsakršno očetovstvo v nebesih
in na zemlji, naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v
notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni
v ljubezni, mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in
globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje
polnosti.« (Efežanom 3: 14.19).
JABOLKA predstavljajo obljube Vesele novice ali Evangelija. »Zlata jabolka v
srebrnih koških so besede, izrečene o pravem času.« (Pregovori 25:11). Božje
Obljube so za Božjega otroka izhod iz preizkušenj.
»Znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušani
čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati.« (1.
Korinčanom 10:13).
»Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost, prek
spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo. Po njiju nam je podaril tiste
dragocene in največje obljube, da bi po teh postali deležni božanske narave in ubežali pred svetno,
poželjivo pokvarjenostjo.« (2. Peter 1:3,4)
Njegova levica je pod mojo glavo, njegova desnica me objema.
DESNICA je manifestirana Božja moč, Božja dejanja, ki jih lahko
vidimo, čutimo in razpoznavamo. »Daješ mi spoznati pot življenja;
polnost veselja je pred tvojim obličjem, večne radosti na tvoji
desnici.« (Psalm 16:11).
»Zakaj bil si mi pomoč,v senci tvojih peruti vriskam. Moja duša se te
je oklepala, podpirala me je tvoja desnica.« (Psalm 63:8,9).
»Glas vriskanja in zmagoslavja v šotorih pravičnih: »GOSPODOVA desnica dela mogočne reči,
GOSPODOVA desnica se je vzdignila, GOSPODOVA desnica dela mogočne reči.« (Psalm 118:15,16).
»Gospod je rekel mojemu Gospodu: ›Sédi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov
pod tvoje noge.‹« (Matej 22:44).
»Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel
križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki je od
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grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali.«
(Hebrejcem 12:2,3).
Gospod se nas s Svojo desnico dotika z ljubeznijo. Njegova desnica, ki nas ljubeče objema, je naša
sigurnost in tolažba.
LEVICA je slika Božjega nevidnega delovanja, ki nas ohranja. Gospod za nas uresničuje in dela mnoge
stvari, katerih pa ne vidimo ali zaznamo. Ohranja nas pred zlim in nas varuje. Naš Bog je dober Bog.
Imamo Kralja, v čigar rokah je celotno vesolje, vendar nas prav te roke objemajo. Le česa bi se bali, če
imamo takšnega Kralja? Nevestina glava počiva na Njegovi roki, dokler niso uničeni vsi njeni
sovražniki. V takšnem čudovitem zaupanju tudi zaspi, naslanjajoč se na Njegovih rokah.

Rotim vas, hčere jeruzalemske, pri gazelah ali poljskih srnah: Ne budite in ne motite ljubezni,
dokler se veseli (Ali ji ugaja ali uživa.)!
Šulamka je postala speča lepotica. V vinskem hramu, kjer ji je Kralj pripravil zaročni banket, jo je
prevzela moč Svetega Duha in sedaj vsa zadovoljna zaspi v
objemu svojega Kralja. Kralj in vsi povabljeni gostje strmijo v
speče dekle in Kralj jim šepeče: »Rotim vas, hčere
jeruzalemske, pri gazelah ali poljskih srnah: Ne budite in ne
motite ljubezni, dokler se veseli (Ali ji ugaja ali uživa.)!« Z
drugimi besedami jim pravi: »Nikar jo prezgodaj zbudite iz
spanca ljubezni, saj je prevzeta ob Kraljevi lepoti.« Mnogi
kristjani so ljubosumni, ko opazujejo druge brate in sestre
okoli sebe, ki so bolj goreče zaljubljeni v Jezusa. Želijo jih
prebuditi, zmotiti in zahtevati od njih dejanja truda in samo
prizadevanja. V hebrejskem jeziku pomenijo gazele nebeške
vojske, torej te, ki so nežnega duha in nikomur ne škodujejo. Le kdo si želi premotiti gazele, ta lepa
bitja? Prav tako naj nihče ne zmoti Jezusove Neveste, ki je prevzeta s sveto ljubeznijo do Jezusa. To
je čas njenega počitka v Njegovem božanskem objemu. To obdobje se bo kmalu končalo, vendar v
tem času ona odkrije globoko intimnost s svojim Ženinom. Trenutno pozablja, da so mnogi ljudje na
poti uničenja in potrebujejo sporočilo rešitve. Zdi se, kot da je rešena le z enim namenom: osebno
zadovoljstvo s Svojim Kraljem. Žrtev, duhovno bojevanje, disciplina ji še ne pridejo niti na misel, ko
sedi pod Njegovo jablano in uživa v sladki skupnosti s svojim Ženinom. Ta faza se bo kmalu končala in
začel se bo oblikovati njen značaj in zrelost. Za vladanje kot so-dedinja Kralja se bo morala primerno
uriti. Kralj jo bo kmalu predramil iz spanca in pozval naprej…ali bo pripravljena?
Glas mojega ljubega! Glej ga, prihaja: skače čez gore, preskakuje griče. 9 Moj ljubi je podoben
gazeli ali mlademu jelenu. Glej, že stoji za našim zidom, pogleduje skoz okna, oprezuje skozi mrežo.
Zaročenec 10 Moj ljubi spregovori in mi reče: Vstani, moja draga, lepotica moja, odpravi se, 11 ker
glej, zima je minila, deževje ponehalo, prešlo. 12 Cvetice so se prikazale v deželi, čas petja je prišel
in glas grlice je slišati v naši deželi. 13 Smokva zori svoje prve sadove in trte dehtijo v cvetju.
Vstani, moja draga, lepotica moja, odpravi se! 14 Golobica moja v skalnih duplinah, v zavetju
pečine, pokaži mi svojo postavo (Ali podobo; lat. obraz.), daj mi slišati svoj glas; zakaj tvoj glas je
prijeten in tvoja postava prikupna.
Zaročenka 15 Polovite nama lisice (Ali šakale.), male lisice, uničevalke vinogradov, ker sta najina
vinograda v cvetju. 16 Moj ljubi je moj in jaz sem njegova, med lilijami pase. 17 Preden zaveje
(Ali Dokler veje.) dan in se razbežijo sence, se vrni (Db. se obrni.), moj ljubi. Bodi podoben gazeli ali
mlademu jelenu v razgrápanih (Ali v betrskih.) gorah! (Visoka pesem 2: 8-17)
29

Čas je, da zaročenka zagleda Ženina v novi luči. Jezus ima veliko obrazov, ki Ga izražajo.
On je:
1.) LEV IZ JUDOVEGA RODU »Tedaj mi je rekel eden izmed starešin: »Ne jokaj! Glej, zmagal je
lev iz Judovega rodu, Davidova korenina, da bi odprl knjigo in njenih sedem pečatov.«
(Razodetje 5:5)
2.) BOŽJE JAGNJE »Naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte,
Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta.« (Janez 1:29).
3.) ALFA IN OMEGA »Jaz sem Alfa in Omega, Prvi in Zadnji, začetek in konec.« (Razodetje
22:13).
4.) ŽENIN »Kdor ima nevesto, je ženin. Ženinov prijatelj pa, ki stoji in ga posluša, se srčno
veseli zaradi ženinovega glasu. To moje veselje je torej zdaj dopolnjeno.« (Janez 3:29).
5.) SODNIK »Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, pri njegovi pojavitvi
in njegovem kraljestvu.« (2. Timoteju 4:1).
Ko se nam zdi, da smo ugotovili kakšen Jezus je, se nam On razodene spet v novi podobi. Dekle se
mora še mnogo tega naučiti o svojem Kralju-Pastirju in enako velja tudi za nas! Do sedaj je uživala v
Njegovi prisotnosti in je bila deležna Njegove pozornosti. Zdi se, da On obstaja samo zaradi nje.
Vendar Jezus želi zrelega partnerja, ne samo dekle, zaročenko. Jezus želi imeti zakonsko družico,
zakon in ne samo občasne zmenke! Pripravljeni moramo biti, da bomo lahko sedli na Njegov tron.
Posloviti se moramo od vseh kompromisov, naš um mora biti obnovljen in naše spoznanje Kralja se
mora poglobiti. Kralj dekle potrpežljivo vodi iz enega do drugega testa, da bi jo opremil skozi Svojo
popolno ljubezen.
8 Glas mojega ljubega! Glej ga, prihaja: skače čez gore, preskakuje griče.
9 Moj ljubi je podoben gazeli ali mlademu jelenu. Glej, že stoji za našim zidom,
pogleduje skoz okna, oprezuje skozi mrežo.
10 Moj ljubi spregovori in mi reče: Vstani, moja draga, lepotica moja, odpravi se, 11 ker glej, zima
je minila, deževje ponehalo, prešlo. 12 Cvetice so se prikazale v deželi,
čas petja je prišel in glas grlice je slišati v naši deželi. 13 Smokva zori svoje prve sadove in trte
dehtijo v cvetju. Vstani, moja draga, lepotica moja, odpravi se! 14 Golobica moja v skalnih
duplinah, v zavetju pečine, pokaži mi svojo postavo (podobo; lat. obraz), daj mi slišati svoj glas;
zakaj tvoj glas je prijeten in tvoja postava prikupna. 15 Polovite nama lisice(šakale), male lisice,
uničevalke vinogradov, ker sta najina vinograda v cvetju. 16 Moj ljubi je moj in jaz sem njegova,
med lilijami pase. 17 Preden zaveje dan in se razbežijo sence, se vrni (obrni), moj ljubi. Bodi
podoben gazeli ali mlademu jelenu v razgrápanih gorah! (Visoka pesem 2:8-17).
Napočil je čas, da zaročenka ugleda Ženina v novi luči. Jezus ima veliko obrazov, ki Ga izražajo.
On je:
1.) LEV IZ JUDOVEGA RODU "Tedaj mi je rekel eden izmed starešin: »Ne jokaj! Glej, zmagal je lev iz
Judovega rodu, Davidova korenina, da bi odprl knjigo in njenih sedem pečatov.« (Razodetje 5:5).
2.) BOŽJE JAGNJE "Naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Božje
Jagnje, ki odvzema greh sveta." (Janez 1:29).
3.) ALFA IN OMEGA "Jaz sem Alfa in Omega, Prvi in Zadnji, začetek in konec." (Razodetje 22:13).
4.) ŽENIN "Kdor ima nevesto, je ženin. Ženinov prijatelj pa, ki stoji in ga posluša, se srčno veseli
zaradi ženinovega glasu. To moje veselje je torej zdaj dopolnjeno." (Janez 3:29).
5.) SODNIK "Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, pri njegovi pojavitvi in
njegovem kraljestvu." (2. Timoteju 4:1).
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Ko se nam že zdi, da smo spoznali kakšen Jezus je, se nam On spet razodene v novi podobi. Dekle se
mora še mnogo tega naučiti o svojem Kralju-Pastirju in enako velja tudi za nas! Do sedaj je uživala v
Njegovi prisotnosti, bila deležna pozornosti in okrepčil. Zdi se ji, da On obstaja le zaradi nje same.
Vendar Kralj želi imeti zakonsko družico, torej zakonsko razmerje in ne le občasne zmenke. Pripraviti
nas želi za kraljevaje. Posloviti se moramo od vseh kompromisov, naš um mora biti obnovljen in naše
spoznanje Jezusa se mora poglobiti.
Zastava, ki se vihti nad njo, je konstantna Kraljeva ljubezen, ki jo pelje iz enega testa do drugega, da
bi jo okrepila in pripravila za bodoče naloge kraljevanja kot Kraljeve zakonske žene.
Od tu naprej pa je opis odgovora na njeno hrepenenje: "Povleci me za sabo, teciva." (Visoka pesem
1:4).TOREJ, NAPOČILA JE SEZONA, KO JO BO KRALJ-PASTIR POVABIL NAJ TEČE ZA NIM, KAR JE BILA
NJENA ŽELJA ŽE OD SAMEGA ZAČETKA! ON
PRIHAJA, ALI JE PRIPRAVLJENA?

8 Glas mojega ljubega! Glej ga, prihaja: skače čez
gore, preskakuje griče.
9 Moj ljubi je podoben gazeli ali mlademu jelenu.
Glej, že stoji za našim zidom,
pogleduje skoz okna, oprezuje skozi mrežo.
On že išče svojo predrago. Najprej ona zasliši
Njegov glas, potem zagleda Njegovo moč. Ona spozna glas svojega ljubega! Tokrat Jezus prihaja z
novo podobo. Nikoli prej Ga ni videla kako skače čez gore in preskakuje griče. Mislila je, da le rad sedi
v senci dreves in jo hrani z jabolki...Tokrat njen Princ skače! On je mnogo več kot to, kar si je
predstavljala. Griči, gore in prepreke ne predstavljajo ovire za njenega ljubega. ZA JEZUSA NOBENA
GORA, OVIRA, PREPREKA NIČ NE PREDSTAVLA. ON VSE PRESKOČI, VSE DOSEŽE, VSE PREČKA! ON JE
PRINC MILOSTI! NJEGOVA LJUBEZEN DO NAS JE TAKO MOČNA, DA GA PRAV NIČESAR NE ZAUSTAVI!
VSE SE MORA UMAKNITI PRED SLAVO NJEGOVEGA VELIČASTVA! Kako veličasten in kraljevski On je!
Gre za BOJEVNIKA-KRALJA, KI JE VEDNO ZMAGOVALEC!!! Kar predstavlja zanjo prepreko, Njemu nič
ni! On bo prišel k Svoji ljubljeni lepotici in pokazal Svojo moč vstajenja ne glede na težave, v katerih se
ona nahaja. On je vendar vstali Kralj, ki vlada in ima oblast nad vsem!
Vprašanje pa je, ali bo ona pripravljena oditi z Njim? Ali je že pripravljena plačati ceno? Čas je, da se
odpravi iz mesta ugodja pod senco jablane. Preskakujoči Gospod bo prišel in nas pozval v življenje
izzivov in služenja. Jezus si želi partnerico, ki bo z Njim preskakovala gore in griče. Tudi ostale narode
je treba pridobiti, poučiti in narediti v Njegove učence. Jezus nas kliče v življenje, ki ni vedno ugodno,
temveč zahteva žrtve iz naše strani. Ne moremo Ga vedno ljubiti iz distance, oddaljeni od Njega. Z
Njim vred ustvarjamo zgodovino, ki bo polna skupnega teka in moči vstajenja. ČAS JE, DA SE
ZAVEMO, DA NE GRE LE ZA NAŠE OSEBNO DUHOVNO ZADOVOLJSTVO! JEZUS ŽELI, DA BI NJEGOVA
NEVESTA ŽIVELA ZA NJEGOVO ZADOVOLJSTVO! Okoli nas se bijejo same duhovne bitke in za te bitke
je potrebna pogumna Nevesta, ki bo tekla za Ženinom in z Njim vred preskakovala gore.

Ljubi je podoben gazeli ali mlademu jelenu.
Gazela ali mladi jelen sta hitri in zanesljivi živali. TO JE NOVO RAZODETJE ŽENINA SVOJI NEVESTI!
PSALM 22 Zborovodju, po napevu Košuta ob zori. Davidov psalm.
4 In ti si Sveti,nad hvalnicami Izraela.
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5 Vate so zaupali naši očetje, zaupali so, in si jih osvobodil.
6 K tebi so klicali, in so bili rešeni, vate so zaupali, in niso bili osramočeni.
13 Obkrožilo me je mnogo juncev, bašánski biki so me obdali;
14 svoje gobce so razprli proti meni kakor lev, ki trga in rjove.
15 Razlil sem se kakor voda, vse moje kosti so se razklenile. Moje srce je postalo kakor vosek,
raztopilo se je sredi mojega telesa.
16 Suha kakor črepinja je moja sila, moj jezik se lepi na nebo; v smrtni prah si me položil.

Košuta ob zori govori o Kristusovem vstajenju. Jezus je Košuta - Gazela, ki je skočil iz temnega groba
ob jutru vstajenja. On skače z močjo vstajenja! On bo preskočil vsako goro samo, da bi prišel do nas.
Povzpel se je in preskočil tudi samo Golgoto, goro lobanje. TO JE LJUBEZEN!!!

Glej, že stoji za našim zidom, pogleduje skoz okna, oprezuje skozi mrežo.
Prvič je prišlo do tega, da zid ločuje dekle in njenega Zaročenca! Dekle opazi, da svojemu ljubemu ni
več tako blizu, kot mu je bila poprej. Ona to imenuje "zid", vendar je ona ta, ki se skriva izza tega zidu.
On je preskakuje gore z močjo vstajenja, ona pa se skriva izza zidu samo-varovanja.
Ko sami postavimo zidove, ki bi nas naj varovali pred bolečino, se sami oddaljimo od prisotnosti
Zdravnika nad zdravniki. Vendar bo On kljub vsemu prišel k temu zidu, ki smo ga postavili in čakal, da
se Mu odzovemo. " Zares, ti mi prižigaš svetilko, o GOSPOD; moj Bog mi razsvetljuje temo. Zares, s
teboj napodim sovražna krdela, s svojim Bogom preskočim zidovje." (Psalm 18: 29-30).
ZID USTVARIMO, KADAR SMO ZAGLEDANI SAMI VASE. GLEDATI SEBE JE KOT GLEDATI ZID. V SEBI
OPAZIMO VSE, KAR SE ZDI, DA JE PREPREKA ZA NAŠO INTIMNOST Z JEZUSOM. JEZUS TO VIDI, A JE ŠE
VEDNO LJUBEČ IN POTRPEŽLJIV Z NAMI. ON OPAZUJE SVOJO NEVESTO SKOZI MREŽO, SKOZI OČI
NAŠE DUŠE IN VIDI, DA GA NJEGOVA NEVESTA LJUBI, ČEPRAV ŠE NI PRIPRVLJENA ZAPUSTITI MESTO
UGODJA. NEVESTA SE ŠE VEDNO SKRIVA IZZA ZIDU IN "SKRBI" ZA SVOJO VARNOST. Videli bomo, da
dekle negativno odgovori na Ženino povabilo. Boji se teka in preskakovanja. Ni še pripravljena.

LJUBEZEN VABI, DA SE POVZPNEMO VIŠJE
10 Moj ljubi spregovori in mi reče: Vstani, moja draga, lepotica moja, odpravi se.
Kadarkoli ji On spregovori, je to vedno z nežno ljubeznijo. Oh, ko bi le vsi Božji služabniki sledili
Njegovemu vzoru! On ji pravi, da je Njegova draga, da je lepotica. Kaj je tisto, kar jo naredi za lepo?
Čeprav Kralj v njenih očeh vidi oklevanje, vendar opazi v njej kreposti, ki so v razvoju. Nikoli ji ne bo
odrekel Svojega srca! Nikoli!!! Gospod prekriva naše slabosti z močno silo Svoje ljubezni. On nas
močno drži v Svoji roki in nas ne izpusti. Oklicuje nas za lepe mnogo prej kot je Njegova lepota
dejansko vidna v nas. Njegova goreča ljubezen do nas ima moč streti vsake navezave ali želje, ki nas
še povezujejo s tem svetom. Naša molitev naj bo sledeča: "Gospod, naj Tvoj Sveti Duh na novo zažge
moje srce s Tvojo ljubeznijo, da bom lahko zapustil svoje mesto skrivališča izza svojega zidu in tekel za
Teboj." Jezus je pripravljen za akcijo! Čas je, da zapustimo predvidljive stvari in se odpravimo za
Jezusom na doslej še neraziskana področja. S Svojo ljubeznijo nas bo On usmerjal k zelenim
pašnikom, k tihim vodam, na višja mesta.
Dekle pa se boji višin in ne mara gorskih vrhov. Raje počiva izza svojega zidu. Ni pripravljena na
podvig. Vedno gre za riziko hoje po veri. Odločna vera je način delovanja Božjega Kraljestva. "Saj v
veri hodimo (živimo) in ne v gledanju. ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne
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vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno." (2. Korinčanom 5:7, 4:18). Ali je
takšno življenje tvegano v očeh tega sveta? Seveda! Vendar Gospoda počastimo, kadar Mu
brezmejno zaupamo. Božje Kraljestvo deluje na skrivnosten način in za takšno življenje je potrebno
Gospodu zaupati in zapustiti svoje mesto ugodja. Gospod se kaže za močnega v naši lastni šibkosti.
"Vesel sem torej slabotnosti, žalitev, potreb, preganjanj in stisk za Kristusa. Kajti močan sem tedaj,
ko sem slaboten." (2. Korinčanom 12:10).
Jezus uživa v Svoji dragi tudi v času njene šibkosti. Uživa v njej tudi v času njene nezrelosti, duhovne
rasti. ČEPRAV SE DEKLE ŠE NI NITI ODZVALA NJEGOVEMU POVABILU, JO ON OKLICUJE ZA DRAGO IN
LEPO. ZAPOMNIMO SI SLEDEČE: JEZUS IMA RAD NEZRELEGA VERNIKA! Kakor oče uživa v vsakem
trenutku svojega odraščajočega otroka, tako naš Gospod uživa v nas od trenutka, ko Mu je naše srce
reklo: "da." On nas vendar pozna!
SEDEM PREROŠKIH ZNAMENJ VSTALEGA ŽIVLJENJA
To so skrivnosti, katere ji Kralj zaupa, da bi lahko ona vstala in Mu sledila. Te Besede bi jo naj
prepričale o Njegovi moči in o prihajajočemu času žetve:
1. Zima je minila.
Hladni vetrovi preizkušenj so ponehali. Če je bil zvest Gospod v težavah zime, bo zvest tudi pomladi,
ko bodo cvetele cvetlice Njegove milosti. Toplota Njegove ljubezni prinaša s seboj novo upanje. Le kaj
bi se še lahko bala, ko je zima minila? Njegova zvestoba bo vselej prisotna.
2. Deževje ponehalo, prešlo.
Reke več ne poplavljajo. Deževje je opravilo svojo nalogo in sedaj je zemlja napojena. Ne hodimo več
po blatu, temveč po novih tleh. Celotna narava se odziva v pričakovanju poletja. Ali se bo dekle
odzvalo Njegovi ljubezni in bilo pripravljeno iti za Njim?
3. Cvetice so se prikazale v deželi.
V Mateju 6:30 beremo sledeče: "Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri
vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni?" Trava in cvetlice nam sporočajo, da
Gospod skrbi za nas. Gre za preroško znamenje prihajajoče se žetve. Kralj jo vzpodbuja, da zapusti
svojo dobo nezrelosti in se pripravi na službo, ki jo čaka kot zrelo partnerico samega Kralja nad kralji.
4. Čas petja je prišel.
Napočil je čas slavljenja in petja. V Izaiji 54:1-3 je naročeno ženi, ki ni nikoli rodila, naj se vnaprej
veseli. "Zavriskaj, jalovka, ki nisi rodila, zaženi vrisk in vzklikni, ki nisi imela porodnih bolečin! Kajti
osamela bo imela več otrok kakor omožena, govori GOSPOD. Razširi prostor svojega šotora, razpni
pregrinjala svojih bivališč. Nikar ne varčuj! Podaljšaj svoje vrvi, utrdi svoje kole! Kajti razširila se
boš na desno in na levo, tvoji potomci bodo podedovali narode in naselili opuščena mesta." Nova
stvar, ki jo Gospod ustvarja, zahteva petje nove pesmi! Napočil je torej čas pesmi in plesa.
5. Glas grlice je slišati v naši deželi.
Glas grlice je Gospodovo sporočilo ljubezni, ki krepi in pomirja naše duše. Glas grlice poje našemu
duhu in budi nevestino ljubezen do Ženina. Znano je, da grlica poje v času žetve! Poslušajmo in slišali
bomo grličino petje, ki naznanja, da Kraljestvo Ljubezni prihaja na svet.
6. Smokva zori svoje prve sadove.
Smokva je preroško znamenje skozi celotno Sveto Pismo. »Od smokvinega drevesa pa se naučite
priliko: Kadar njegova veja postane že mužévna in poganja listje, veste, da je poletje blizu. Tako
tudi vi: Ko boste videli vse to, védite, da je blizu, pred vrati." (Matej 24:32-33). Fige rastejo tudi po
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zimi. Sad smokvinega drevesa je slika vsega, kar je bilo testirano
med zimskim časom in je uspešno prestalo preizkušnjo in je sedaj
dozorelo. Jezus je ta, ki vidi naše prve sadove.
7. Trte dehtijo v cvetju.
Gre za Božjo milost, ki je na nas in širi naokoli svoj vonj. Jezus vidi
Svojo Nevesto kot trto, ki je prekrita s cvetjem, slika bodoče
plodnosti. Celo vonj njenih majhnih grozdov se je začel razširjati.
Ženin vabi nevesto, da z Njim deli radosti nebeškega življenja.

Vstani, moja draga, lepotica moja, odpravi se!
Ker dekle še vedno omahuje in se skriva, jo Kralj ponovno vzpodbuja. Poziva jo, naj se odpravi in gre
za Njim. Pozabiti mora nase in Mu slediti v moči Njegovega vstajenja. Stopiti mora v veri naprej in se
pripraviti na žetev poslednjega časa. Moč, ki jo razkrivajo Dejanja apostolov, se bo udejanjila v
Nevesti poslednjega časa skozi vsakega posameznega vernika. Duh bo skozi nas pisal 29. poglavje te
Knjige (vemo, da jih je v Svetem Pismu zapisanih le 28!). Jezus ji pravi: "Ali ne vidiš znamenja končne
žetve?" Želim, da z menoj vred preskakuješ gore. Vabi jo le s Svojo gorečo ljubeznijo in nikakor z
nobeno grožnjo. Ljubezen nas dviguje vedno višje in višje, mnogo višje kot strah zavrnitve.
Vendar...temu povabilu se moramo sami odzvati!!!
Jezus vidi, da sedaj še ni sposobna zapustiti mesto svojega skrivališča, mesta ugodja in se podati na
pot za Njim. Kakor je Jezus vedel, da Ga bo Peter zatajil, tako tudi ve, da se Njegova Nevesta še vedno
bori s strahom. Kljub temu je z njo ljubeč in ji razkriva Svoje srce ljubezni. Svojo ljubezen do nje
opisuje, kot je David po Svetem Duhu zapisal takole: "Če boste prebivali med ovčjimi stajami, bodo
golobje (od golobice) peruti pretkane s srebrom, njegovo perje z rumenim zlatom."(Psalm 68:14).
Golobica je slika čistosti, nedolžnosti, miru in pripadnosti. Golobica se po smrti svojega partnerja
nikoli več ne pari. Takšno pripadnost kaže Ženin do Svoje še vedno nezrele neveste. Pravi ji, da je z
Njim varna in da Mu lahko popolnoma zaupa.
Golobica moja v skalnih duplinah, v zavetju pečine pokaži mi svojo postavo (podobo; lat. obraz),
daj mi slišati svoj glas; zakaj tvoj glas je prijeten in tvoja postava prikupna.
Sedaj, ko je varna v skalnih duplinah, v zavetju pečine, ji Jezus lahko svobodno razkrije Svoje srce.
Želi, da Mu pokaže svoj obraz. Z drugimi besedami, želi, da kljub svojim slabostim svobodno pride k
Njemu, čeprav še vedno plašnega srca.
Jezus nas želi pogledati v oči, zato poziva, da pokažemo svoj obraz. Prav tako želi slišati naš glas, glas
našega slavljenja in molitve. Ko bi le vedeli, kako sladko zveni naš glas Kralju, ko odzvanja iz skalnih
duplin. TO JE NAŠE MESTO POTREBE IN GLAS SLAVLJENJA, KI SE RAZLEGA V ČASU NAŠE STISKE, JE ŠE
POSEBEJ DRAGOCEN NAŠEMU KRALJU. NAŠ GLAS MU JE PRIJETEN, SLADAK. PRAV TAKO MU JE NAŠ
OBRAZ, NAŠA POSTAVA, PRIKUPNA. Jezus nas pogleda v oči in v njih vidi ljubezen. Jezusu smo prijetni
in On uživa v nas tudi v stanju naše nezrelosti in stiske.

ZNEBIMO SE VSAKEGA KOMPROMISA
Polovite nama lisice(šakale), male lisice, uničevalke vinogradov, ker sta najina vinograda v cvetju.
V vsakem odnosu se srečamo s kompromisi, ki lahko predstavljajo ovire za mlado ljubezen. Lahko gre
za besede, navade, slabosti, ki kvarijo svežino ljubezni v naših srcih. Resnično si Ga želimo ubogati in
zapustiti vse, kar kali naš odnos z Njim.
On ne govori o "levih uporništva," temveč o področjih našega življenja, ki se zdijo na pogled majhna,
neznatna, vendar za Gospoda je vse pomembno! "Polovite nama" govo,ri o skupnem projektu. On
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nam bo pomagal in nam pokazal lisice kompromisov. "Preizkusi me, o Bog, spoznaj moje srce,
preizkusi me in spoznaj moje vznemirljive misli (moje steze)!"(Psalm 139:23). Jezus pride k nam in
nam naznani, da je čas za lov na lisice. Čas je, da se odstranijo področja teme iz naših življenj, da se
vrt našega srca ne uniči. Lisice pridejo po noči (skrita področja) in uničujejo vinograd. Te majhne lisice
so sovražnice, uničevalke majhnih cvetov novega življenja. Naredimo z njimi tako, kot je to storil
Samsom: zvežimo jih za repe in jih zažgimo z ognjem Božje Besede. Ta majhna področja uničujejo
našo plodnost. "Mazilar voha mrtve muhe in izliva olje proč: dragocenejša ko znanje brez ugleda je
majhna topost." (Pridigar 10:1). Male lisice, majhna topost-norost...
Kaj lahko uniči notranje življenje? Nespametnost, norost, ponos, razširjanje govoric, jeza, lenoba,
proč metanje časa, misliti po načinu tega sveta, prehitri odgovori, braniti samega sebe, biti občutljiv
ali kritičen do drugih, negativen, godrnjav duh, nepotrpežljivost, zanemarjanje molitve, pretiravanje,
samo-pomembnost, samosvoj duh. Vse te lisice je treba ujeti in pokončati! Lisice so prepredene in
prav takšno je naše meso! Marsikdaj ujamemo tigra ali leva, prezremo pa majhno lisico.
Moj ljubi je moj in jaz sem njegova, med lilijami pase.
Dekle vidi svoje kompromise in hkrati vidi Njegovo ljubezen do nje. Opazi svoje potrebe. Kljub vsemu
izjavlja, da On pripada njej! Ko opazimo svoje napake in spodrsljaje, naj bo naša izpoved vedno
sledeča: "Moj ljubi je moj in jaz sem njegova!" Lisice ali ne, Gospod Jezus je naš in pripada nam tudi v
našem stanju nezrelosti in napak. To spoznanje ji bo kasneje dalo moč, da bo polovila majhne lisice in
jih odstranila iz svojega vrta. Ona razmišlja takole:" On je tako in tako moj...le zakaj bi morala oditi z
Njim na vrhove gora? Vem, kje Ga lahko najdem ob kateremkoli času, saj pase med lilijami..." Še
vedno ni doživela resnično "smrt sami sebi." Ona ve, da je Njegova izbranka, Nevesta. Ve, da se je on
boril zanjo in prelil zaradi nje Svojo sveto kri. Najprej je premagal njen greh, potem je prišel, da bi
osvojil njeno srce. Ne pripada cerkvi, ampak pripada Njemu! Nevesta ne pripada ne grehu, ne sebi in
ne Satanu. Nevesta pripada le Ženinu, Jezusu! "Jaz sem Njegova!" Vedno Ga najdemo med lilijami
Njegovega paradiža. To je mesto, kjer uspevajo lilije, slika nedolžnosti src Njegovih ljudi.
Psalm 45 je napisan : po napevu Lilije. Pouk Korahovih sinov. Ljubezenska pesem.
2 Srce mi prekipeva od dobre besede, s svojo pesmijo se obračam h kralju, moj jezik je pisalo
hitrega pisca. 3 Lep, najlepši si med človeškimi sinovi, s tvojih ustnic lije milina, zato te je Bog
blagoslovil na veke. 4 Opaši si svoj meč okoli ledij, o junak, svoje veličastvo in svoj sijaj.5 To je tvoj
sijaj, uspevaj. Jezdi za resnico in milino pravičnosti,strašnih del naj te uči tvoja desnica.
Lilije ne delajo, ne predejo in se ne bojijo. Ona spozna, da se v njegovi prisotnosti ničesar ne boji.
Kljub vsemu razodetju, Nevesta reče Ženinovemu povabilu: "Ne!"

NJENA BOLEČA ZAVRNITEV
Preden zaveje dan in se razbežijo sence, se vrni (obrni), moj ljubi. Bodi podoben gazeli ali mlademu
jelenu v razgrápanih gorah!
Njen odgovor se z drugimi besedami glasi. "Ne! Ne morem iti s Teboj! Pojdi sam, brez mene. Obrni se,
bodi podoben gazeli ali mlademu jelenu v razgrapanih gorah. Sama nisem pripravljena zapustiti
predvidljivo mesto lastnega ugodja in teči za Teboj. Ti si moj ljubi, vendar me je hkrati tudi zelo strah.
Morda pozneje, ko se spet zdani ter se razbežijo sence."
Kolikokrat se je to zgodilo nam samim? Mislimo, da moramo še malo zrasti, še malo počakati, da se
temačni oblak dvigne, da vidimo okoli sebe malo bolje, preden sledimo Jezusu na neraziskana
področja. Želimo, da Jezus ostane z nami, ko nam je težko, ko Ga potrebujemo. Le zakaj nismo
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pripravljeni teči za Njim, ko nas povabi? On ima velike načrte za nas! Mnogokrat mislimo, da so naši
načrti boljši od Njegovih in želimo ostati glavni načrtovalci svoje prihodnosti. Pozabljamo, da se
glavna preobrazba zgodi, ko Jezus postane naša Pot in naša Prihodnost- "usoda."
NE SMEMO ČAKATI NA ČAS, KO BODO NAŠE POMANJKLJIVOSTI IZGINILE, KO BODO SENCE
ZBEŽALE. ZDAJ JE ČAS, DA SE ODPRAVIMO IN ZAČNEMO TEČI ZA KRALJEM! V NJEGOVI LUČI SE
RAZBEŽIJO VSE SENCE. NAŠE SVETILKE MORAJO BITI OČIŠČENE IN POLNE SVEŽEGA OLJA. "Steza
pravičnih je kakor svit zore, ki se vedno bolj sveti do polnega dne." (Pregovori 4:18). NADNARAVNO
ŽIVLJENJE NAS PRIČAKUJE...ALI BOMO ŠLI ZA JEZUSOM?
Dekle še ni pripravljeno in Ženin se težkega srca obrne ter se sam poda na pot. Dekle ostane samo.
1 Na svojem ležišču sem ponoči iskala njega, ki ga ljubi moja duša; iskala sem ga, pa ga nisem našla.
2 Vstala bom in krožila po mestu, po ulicah in trgih. Iskala bom njega, ki ga ljubi moja duša. Iskala
sem ga, pa ga nisem našla. 3 Našli so me čuvarji, ki krožijo po mestu: »Ste videli njega, ki ga ljubi
moja duša?« 4 Komaj sem šla mimo njih, že sem našla njega, ki ga ljubi moja duša. Prijela sem ga in
ga nisem spustila, dokler ga nisem pripeljala v hišo svoje matere, v izbo nje, ki me je spočela.
5 Rotim vas, hčere jeruzalemske, pri gazelah ali poljskih srnah: Ne budite in ne motite ljubezni,
dokler se veseli! (Ali ji ugaja ali uživa.) 6 Kdo je ta, ki prihaja iz puščave kakor dimni steber,
odišavljena z miro in s kadilom, z vsemi trgovčevimi vonjavami? 7 Glej, nosilnica – Salomonova je!
Šestdeset junakov je okoli nje izmed Izraelovih junakov. 8 Vsi so opasani z mečem, izurjeni za boj,
vsak z mečem ob boku zavoljo nočnih strahov. 9 Kralj Salomon si je izdelal prenosen prestol (Gr.,
lat. Nosilnico) iz libanonskega lesa:10 njegove stebre je naredil iz srebra, njegovo naslonjalo iz
zlata, sedež je škrlaten, sreda opremljena (Ali tlakovana.) z ljubeznijo jeruzalemskih hčera.
11 Pridite ven, poglejte, hčere sionske, kralja Salomona s krono, s katero ga je kronala njegova mati
na njegov poročni dan, na dan veselja njegovega srca. (Visoka pesem 3).
Gospod dobro ve kako nas pripeljati do zrelosti. To je pot, ki vodi skozi obdobja mnogih blagoslovov
in obdobja discipline in suše. Dekle se bo naučilo svoje lekcije. Spoznala bo, kaj pomeni zavrniti
Kraljevo povabilo. Vstopila bo v obdobje samo-povzročene puščave, kjer sicer ne bo zavržena, vendar
bo izkušala obdobje samote.
Na svojem ležišču sem ponoči (CELO DOLGO NOČ) iskala njega, ki ga ljubi moja duša;
Z njeno zavrnitvijo Jezusovega vabila: »Vstani, moja draga, lepotica, odpravi se!« (2:13b), je prišel
občutek, zavedanje, da jo je zapustila tudi Njegova prisotnost. Počuti se oddaljena in preizkušnje
starih grešnih navad se lahko v tem obdobju močno stopnjujejo. Zdi se, da Gospoda ni več ob nas in
posledično razočaranje zajame naše srce. Gre za obdobje vzgajanja. Gospodovo vzgajanje pa ne
pomeni Njegove zavrnitve! Njegova ljubezen do nas je enako močna v vsakem našem življenjskem
obdobju.
Kaj storiti v temačnem obdobju? Ko dekle reče: ponoči (CELO DOLGO NOČ), to dejansko pomeni: noč
za nočjo – gre torej za časovno obdobje discipline. Seveda ji
postane žal, da je zavrnila Njega, ki ga ljubi njena duša. Iskanje
Gospoda v »nočnem obdobju« ustvarja v nas občutke obupa.
Prav ta obup pa nas žene naprej, da ne »zaspimo,« temveč se
borimo in odstranjujemo vse prepreke, da bi končno lahko
našli svojega Ljubljenega.
iskala njega, ki ga ljubi moja duša; iskala sem ga, pa ga nisem
našla.
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To je vzdevek, ime, s katerim dekle poimenuje Jezusa: »Njega, ki ga ljubi moja duša.« Njena ljubezen
do Njega je močna tudi v nočnem obdobju njenega življenja. Ko zmedenost in nemir hočeta vstopiti v
njeno srce, se ona odloči, da Ga bo začela iskati. NAJMOČNEJŠA ŽELJA, KI JO LAHKO ČLOVEŠKA DUŠA
POZNA, JE HREPENENJE PO ISKANJU JEZUSA. LJUBEZEN DO JEZUSA BO ZLOMILA MOČ TISOČERIH
GREHOV. ENKRAT, KO ZARES SPOZNAMO SLADKO VINO NJEGOVE LJUBEZNI, BO NAŠA ŽELJA PO
ZASLEDOVANJU JEZUSA EDINO, KAR SI BOMO RESNIČNO ŽELELI. »Moja duša hrepeni po tebi ponoči,
duh v moji notranjosti te išče zgodaj zjutraj.« (Izaija 26:9).
Kakšnih lekcij se torej naučimo v »nočnem obdobju« svojih življenj?
1.) Globje iskrenosti v preiskovanju svojih src: kaj je Gospoda oddaljilo od nas?
2.) Odkrivanje skritih napak, ki jih moramo popraviti, da ne bi žalostili Svetega Duha.
3.) Negovanje iskrene ponižnosti.
4.) Spoznavanje svojih šibkosti in učenje kako živeti po veri.
5.) Naslanjanja se le Nanj, kot vira Božjih čustvovanj.
Jezus hrepeni po Nevesti, ki jo bo lahko pokazal celemu vesolju; Nevesti, ki je vredna Njegovega
prestola! To pa zahteva nenehne Božje posege v naša življenja. Naša hrepenenja morajo biti
usmerjena le v Jezusa. To lahko doseže v nas le Njegova ljubezen. Le, ko Božja ljubezen napolnjuje
vsak naš najmanjši kotiček srca, se lahko uresniči beseda, da Satan v nas nima prostora! »Ne bom več
veliko govoril z vami, kajti vladar tega sveta (Tj. hudič) prihaja. Meni sicer ne more nič (Db. In v
meni nima nič.), vendar naj svet spozna, da ljubim Očeta in da delam tako, kakor mi je naročil Oče.
Vstanite, pojdimo od tod!« (Janez 14.30-31).

Vstala bom in krožila po mestu, po ulicah in trgih.
Ljubezen do Jezusa premaga njen strah pred nočjo. Dekle se odloči, da Ga bo poiskala in nič ne more
preprečiti njene odločitve. Šele sedaj razume visokost cene, ki jo mora plačati ob zavrnitvi Jezusovega
povabila. Mnogokrat razmišljamo o ceni, ki jo je potrebno plačati zaradi ubogljivosti Božjemu klicu.
Ali kdo kdaj razmišlja o mnogo višji ceni, ki jo plačamo zaradi zavrnitve Njegovega klica? CENA ZA
NEPOSLUŠNOST JE ZELO, ZELO VISOKA! Pomanjkanje poduka in discipline v učeništvu stane mnogo
več! Vzgojni ukrep, katerega je bila deležna, je bil občutek samote, odsotnost Njegove prisotnosti.
Na Gospodove vzgojne ukrepe se lahko odzovemo na tri načine:
1. Vzamemo jih prelahko, čeprav je Gospod dosleden.
2. Vzamemo jih pretežko, čeprav On vzgaja vse, ki jih ljubi. (»Pozabili ste na spodbudo, ki vam
govori kakor sinovom: Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje in ne omaguj, kadar te kara.
Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja, in tepe vsakega sina, ki ga sprejema. Ko vas
vzgaja, zdržite, saj Bog ravna z vami kakor s sinovi. Kje je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo
vzgajal?« Hebrejcem 12:5-7).
3. Vztrajajmo skozi disciplinsko obdobje in se naučimo vseh lekcij. Naš Gospod je v resnici nežen
in sočuten.
Bolečina ob izgubi Njegove prisotnosti žene dekle naprej. Vstala je in Ga že išče po mestu, po ulicah in
trgih. VPRAŠANJE: ALI SE TUDI MI OTRESEMO ZASPANOSTI IN GA ZAČNEMO ISKATI, ALI PA SE
PREDAJAMO SAMO-POMILOVANJU? Seveda ni lahko vstati sredi noči in Ga iskati, vendar je mnogo
težje živeti brez občestva z Jezusom. » (Tedaj jim je Peter, poln Svetega Duha, odgovoril:
»Poglavarji ljudstva in starešine! Danes naju zaslišujete zaradi dobrote, ki sva jo storila bolnemu
človeku. Po kom je ta ozdravel? Bodi znano vsem vam in vsemu izraelskemu ljudstvu: v imenu
Jezusa Kristusa Nazarečana, ki ste ga vi križali, Bog pa ga je obudil od mrtvih. V njegovem imenu
stoji ta človek zdrav pred vami. On je
kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli, a je postal vogalni kamen. V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj
pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.« Videli so Petrovo in
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Janezovo pogumno odkritost; opazili so, da sta preprosta človeka in brez izobrazbe. Čudili so se in
so spoznali, da sta se družila z Jezusom. Dejanja 4:8-13).
MESTO je slika CERKVE. »Vi ste se približali gori Sionu in mestu živega Boga, nebeškemu
Jeruzalemu, nepreštevnim angelom, prazničnemu zboru in Cerkvi (Ali občestvu, skupnosti.)
prvorojencev, ki so zapisani v nebesih, in Bogu, sodniku vseh, in duhovom pravičnih, ki so dosegli
popolnost.« (Hebrejcem 12:22-23).
Sveto mesto je Jagnjetova Nevesta, novi Jeruzalem: »Zatem je prišel eden izmed sedmih angelov,
ki so držali sedem čaš, napolnjenih s sedmimi poslednjimi nadlogami, in mi je spregovoril: »Pridi,
da ti pokažem zaročenko, Jagnjetovo nevesto!« Nato me je angel v Duhu odnesel na veliko in
visoko goro ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga in je imelo Božje
veličastvo. Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu kamnu, kamnu, kakor je kristalni jaspis. In
dvanajst vrat je bilo dvanajst biserov: posamezna vrata so bila iz enega samega bisera. Cesta skozi
mesto pa je bila iz suhega zlata kakor prosojen kristal.« (Razodetje 21:8-11, 21).
MESTO ŽIVEGA BOGA govori o Božjem namenu in klicu za naša življenja. »Pričakoval je namreč
mesto, ki ima temelje in je njegov graditelj in stvaritelj Bog.« (Hebrejcem 11:10). Gre za združeno
aktivnost ljudstva v mestu, po njegovih ulicah in trgih. CERKEV IMA ORGANIZIRANOST, KI JE
PODOBNA MESTNI ORGANIZACIJI: IMA STAREŠINE (vodstvo) in RED.
Torej, dekletov obup in želja po Jezusu jo znova popelje v skupnost z drugimi. Jezusa bomo vselej
našli v skupnosti Njegove črede, Njegovih otrok. Jezus ljubi ljudi z različnimi potrebami, napakami. ČE
SE IZOGIBAMO SKUPNOSTI VERNIKOV, SE IZOGIBAMO JEZUSA, SAJ ON BIVA MED SVOJO ČREDO.
KO NAŠA LAKOTA PO JEZUSU ZRASTE DO TE STOPNJE, DA NE MOREMO VEČ PRENESTI SAMOPOVZROČENE IZOLACIJE, NAS JEZUS POVEDE V NJEGOVO »MESTO,« KJER SE NAM RAZODENE.
Seveda pa obstaja riziko pri vstopu v mesto: ljudje nas lahko prizadenejo in ranijo. Kljub vsemu, pa je
to prostor kjer najdemo Jezusa.
Našli so me čuvarji, ki krožijo po mestu: »Ste videli njega, ki ga ljubi moja duša?«
Čuvarji so varuhi, stražarji, voditelji, pastirji mesta (Cerkve). To so duhovni čuvaji, ki bdijo nad dušami.
» Poslušajte svoje voditelje in jih ubogajte. Oni namreč bedijo nad vašimi dušami kot tisti, ki bodo
dajali odgovor.« (Hebrejcem 13:17a).
»Sin človekov, postavil sem te za stražarja Izraelovi hiši. Ko zaslišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v
mojem imenu!« (Ezekiel 3:17).
»Na tvoja obzidja, Jeruzalem, sem postavil stražarje, ves dan in vso noč, nikoli ne bodo umolknili.
Vi, ki kličete v spomin GOSPODU, ne mirujte. Ne dajte mu miru, dokler je ne vzpostavi, dokler
hčere jeruzalemske ne napravi za hvalo na zemlji.« (Izaija 62:
6,7).
Ti Božji čuvaji skrbijo za varnost Cerkve so že prej omenjeni v
Visoki pesmi 1:8 kot pastirji: »Če ti tega ne veš, najlepša med
ženami, kreni po sledeh drobnice in pasi svoje kozice pri
pastirskih stanovih.«
Dekle sedaj pripoznava duhovno avtoriteto, ki je dana Telesu. Obstajajo torej resnični in pravi
duhovni pastirji, ki opravljajo Božje naloge. Prav ti so jo našli in dekle jih je obupano vprašala: »Ste
videli njega, ki ga ljubi moja duša?« Šulamka je izgubila Kraljevo prisotnost in zanimalo jo je, če ji
lahko pomagajo čuvarji. DEKLE SE PRED ČUVARJI PONIŽA PREDEN ZAPROSI ZA POMOČ. ČUVARJI PA JI
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LAHKO POMAGAJO IN JO VODIJO LE TJA, KJER SO SAMI VIDELI JEZUSA! Ali ste Ga videli? Ali Ga
poznate? Ali živi v vas?
Komaj sem šla mimo njih, že sem našla njega, ki ga ljubi moja duša.
Čuvarji so blagoslov, vendar moramo mimo njih, da najdemo Jezusa. Čuvarji niso Jezus! Nihče ne
more nadomestiti našega Kralja – Pastirja. Naša najgloblja, najbolj čista ljubezen mora biti namenjena
le Jezusu! Ko je dekle pogledala mimo čuvarjev, je zagledala Jezusa. Ves njen trud je bil poplačan, saj
Ga je našla!!! Jezus poskrbi, da ga duša, ki Ga išče z VSEM srcem, zlahka najde. Ljubezen je ta, ki
priteguje. »Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam
bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka,
se mu bo odprlo.« (Matej 7:7-8).

Prijela sem ga in ga nisem spustila.
To govori že o globljem izkustvu. Jezusa se moramo okleniti. Dekle je trdno
odločeno, da ga ne bo več izpustila. Bolečina pretekle »duhovne noči« jo je
izučila. Kako se Ga lahko oklenemo? V moči duhovne odločnosti! »Jaz sem
trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti
brez mene ne morete storiti ničesar.« (Janez 15:5).
To odločenost so pokazali še drugi:
-

-

-

Učenca na poti za Emavs sta Ga prosila: »Silila sta ga in govorila: »Ostani z nama, kajti proti
večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za
mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta
ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce
gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?« (Luka 24:29-32).
Jakob je svojo odločnost pokazal takole: »Potem je rekel: »Spusti me, kajti zarja že vstaja!«
Rekel je: »Ne bom te spustil, dokler me ne blagosloviš.« Rekel mu je: »Kako ti je ime?« Pa
je rekel: »Jakob.« In je rekel: »Tvoje ime ne bo več Jakob, temveč Izrael ( Tj. ‘ta, ki se
bojuje z Bogom’ ali ‘naj se Bog pokaže močnega’.), kajti bojeval si se z Bogom in z ljudmi in
si zmagal.« (1. Moj. 32: 27-29).
Učenci niso pustili Jezusa kar iti mimo njih: »In takoj je primoral svoje učence, da so šli v
čoln in se peljali pred njim na drugo stran proti Betsajdi, medtem pa je sam odpuščal
množico. Ko se je od njih poslovil, je šel na goro molit. Proti večeru je bil čoln sredi jezera,
on sam pa na kopnem. Videl je, kako se mučijo z veslanjem, kajti veter jim je bil nasproten.
Okrog četrte nočne straže je šel k njim tako, da je hodil po jezeru. Hotel je iti mimo
njih, toda videli so, da hodi po jezeru. Mislili so, da je prikazen in so zavpili. Vsi so ga
namreč zagledali in se prestrašili. On pa je takoj začel govoriti z njimi. Dejal jim je: »Bodite
pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« Nato je stopil k njim v čoln in veter je ponehal; bili so vsi
iz sebe.« (Marko 6:45-51).

OSTATI V KRISTUSU IN ON V NAS POMENI ČVRSTO SE OKLENITI NJEGOVE MILOSTI! MLADIKA
OSTAJA NA TRTI, KJER JE POVEZANA Z VIROM PRESKRBE. PRAVA LJUBEZEN DO JEZUSA NAS BO
VEDNO VZPODBUJALA K INTIMNI POVEZAVI Z NAŠIM ŽENINOM. GRE ZA »SVETO ODLOČENOST,
SILO,« ZARADI KATERE PREMAGAMO VSAKO OVIRO IN SE POLASTIMO KRALJEVEGA NAČINA
ŽIVLJENJA. »Od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo s silo utira pot in močni ga
osvajajo.« (Matej 11:12). Mnogokrat dobimo nebeški odgovor le takrat, ko imamo v srcih gorečo
odločnost. Le naša intenzivna ljubezen osvoji Njegovo srce in posledično nas On popelje na višjo
stopnjo Svoje milosti.
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…dokler ga nisem pripeljala v hišo svoje matere, v izbo nje, ki me je spočela.
Cerkev je »hiša svoje matere« in Jezus je mož Svoje hiše. Božja Beseda razkriva sledeče: »In nekdo
mu je rekel: »Glej, tvoja mati in tvoji bratje stojijo zunaj in bi radi govorili s teboj.« On pa je
tistemu, ki mu je to povedal, odgovoril in dejal: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In
pokazal je na svoje učence ter rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdor koli namreč
uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.« (Matej 12: 47-50).
Žena je slika Cerkve: »In porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo namenjeno, da bo pasel vse narode
z železno palico. Njen otrok je bil odnesen k Bogu in k njegovemu prestolu.« (Razodetje 12:5).
»Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod
postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje.« (Galačanom 4: 45).
Dekle si torej želi svojega Ženina popeljati vsepovsod, kamor gre sama. Včasih prav čudno, vendar je
resnično težko popeljati Jezusa v cerkev, kjer smo bili sami večkrat ranjeni. DEKLE SE GA TAKO ZELO
OKLEPA, DA SE NJUNA ZVEZA DOTAKNE VSEH NJENIH ODNOSOV ZNOTRAJ BOŽJE DRUŽINE! Ko
postane naša ljubezen do Jezusa goreča v tej meri, da brez Njega ne moremo več živeti, to ljubezen
začnemo širiti še z drugimi verniki. Pripeljati Jezusa v materin dom, v cerkev, je slika dekletove
poslušnosti! Kralj jo je najprej popeljal v Njegove sobane, sedaj pa Ga ona pelje v hišo svoje
matere.
Rotim vas, hčere jeruzalemske, pri gazelah ali poljskih srnah: Ne budite in ne motite ljubezni,
dokler se veseli! (Ali ji ugaja ali uživa.)
Te besede govori Kralj! Ne želi, da bi Njegovo Nevesto kdo motil in obremenjeval v obdobju njune
obnovljene intimnosti. Mnogokrat ne razumemo, kaj Gospod počne v življenju brata ali sestre. Hčere
jeruzalemske so nezreli verniki, ki še ne razumejo različne operacije Svetega Duha. Napačno je motiti
s prezgodnjimi sodbami. PREŽIVLJANJE ČASA Z JEZUSOM IN ZAJEMANJE MOČI V NJEGOVI SILI, BO
SPREMENILO IN TRANSFORMIRALO ŠE TAKO ŠIBKEGA VERNIKA!
Gospod nas spreminja v zrele sodelavce, ki delajo vse narode v učence. »Jezus je pristopil in jim
spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za
moje učence (Ali in poučite vse narode.): krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih
izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«
(Matej 28:18-20). Za te naloge pa sta potrebna čas miru in čas služenja. Božja modrost je tista, ki je
potrebna pri razločevanju časa med obojima. Le Gospod ve KAKO poteka čas dozorevanja pri
vsakem verniku posamezno. Ne smemo operirati s človeškim usmiljenjem in obžalovanjem do teh,
ki so v obdobju odtujevanja se od Gospoda! Prenehajmo s človeškim modrovanjem in ugibanjem o
načinu Božjega delovanja. Gospod z vsakim izmed nas deluje na zelo
individualen način. Popelje nas v različna obdobja, da bi nas transformiral v
Svoj lik! Kralj torej spominja nezrele jeruzalemske hčere naj ne motijo dekleta,
dokler sama ne spozna novega obdobja Božjega obiskovanja. Gazele ali poljske
srne pa so slika posebne nežnosti in senzitivnosti do teh, ki so v obdobju
obnovljene intimnosti z Gospodom. Teh se ne sme motiti, da lahko v miru
zajemajo Gospodovih novih moči.

Svet Duh je ta, ki vpraša dekle: »Kdo je ta, ki prihaja iz puščave kakor dimni
steber?«
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V novem obdobju obnovljene intimnosti se dekletu ponovno odprejo duhovne
oči in tako zagleda njenega Ženina v novi luči. Vidi Ga kot prihajajočega iz
puščave, kar je slika življenja na padlem planetu. V puščavo Ga je nekoč vodil
Sveti Duh, kjer se je ob preizkušnjah izkazal za zvestega. Iz puščave je Jezus
izšel kot zmagovalec! Po vstajenju iz mrtvih pa se je vrnil v Božjo slavo kakor v
dimnem stebru in sedel na Božjo desnico. Jezus je Kralj, ki ni omejen s Svojo
človečnostjo. Dim je prav tako posledica ognja Svetega Duha, ki zažge vsako žrtev, ki je izročena
Jezusu. Gre za sliko Božje slave in veličine. »Shodni šotor je tedaj pokril oblak in Gospodovo
veličastvo je napolnilo prebivališče.« (2. Mojzesova 40:34). »Božja slava in Božja moč sta tedaj
napolnili svetišče z dimom. In nihče ni mogel stopiti v svetišče, dokler se niso izpolnile sedmere
nadloge sedmih angelov.« (Razodetje 15:8). »Dajal bom čudežna znamenja na nebu in na zemlji, kri
in ogenj in stebre dima.« (Joel 3:3). Dekle dobi vizijo kako čudovit On v resnici je: vsemogočni
Rešitelj. Z Njim bo vselej varna.

Odišavljen- a (ODIŠAVLJEN) z miro in s kadilom, z vsemi trgovčevimi vonjavami?
V drugih prevodih imamo: odišavljen in ne odišavljena. Govori o Jezusu, ki je odišavljen z MIRO (slika
Njegovega trpljenja) in s KADILOM (slika Njegovega veličastva). Na križu je namreč plačal visoko ceno
in trpel za Svojo Nevesto. To trpljenje, Njegova agonija, predstavlja parfum: miro za Njegovega Očeta.
Kadilo priča o Njegovi posredniški službi za vse svete. »Dokončno (Ali Popolnoma.) lahko odreši
tiste, ki po njem prihajajo k Bogu, ker vedno živi, da posreduje zanje.« (Hebrejcem 7:25).
Kdo je trgovec? Jezus je Trgovec, ki je našel skriti zaklad (Svojo Nevesto) kot en dragocen biser. Vse
je prodal zato, da bi nas pridobil. »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je
nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.
Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in
proda vse, kar ima, in ga kupi.« (Matej 13: 44-46).

Glej, nosilnica – Salomonova je!
Naloga Svetega Duha je prepričati nas, da smo z Jezusom varni. Mnogi se bojijo kaj vse bodo
»zamudili,« če se bodo predali Jezusu z vsem svojim srcem. Prav ta strah jih vodi v mnoge
kompromise, ker se verniki ne zavedajo kako zelo so varni v Jezusovi ljubezni. Sovražnik vedno
zastavlja sledeča vprašanja: »Ali gre popolnoma zaupati Jezusu? Ali bo tam, ko Ga bom potreboval?
Kaj pa, če me pusti na cedilu?« Ta vprašanja rojevajo strah. Nekateri ljudje prav iz tega strahu ne
prekinejo vseh posvetnih vezi, saj se bojijo, da bodo drugače ostali sami. STRAH VEDNO PELJE V
KOMPROMISE! Sveti Duh pa nam želi pokazati Kraljevo slavno poročno
nosilnico. Ta je nošena na ramenih Njegovih služabnikov, ki so prenašali
ženina in nevesto, zakrita v tančico. Ob nosilnici je hodilo še precej osebnih
čuvajev. TO JE SLIKA, KI NAM JO ŽELI POKAZATI GOSPOD, DA BI VIDELI KAKO
SMO PO NJEGOVI ZAVEZI MILOSTI NOŠENI ČEZ ŽIVLJENJE. ŽIVIMO IZZA
TANČICE, SAJ SMO SKRITI V NJEM. SLIKA SALOMONOVE NOSILNICE JE SLIKA
NAŠE VARNOSTI V DOKONČANEM DELU NAŠEGA ŽENINA, JEZUSA KRISTUSA.
On je slavnostno slavil zmago nad vsemi Svojimi sovražniki. Tudi mi smo
skupaj z Njim poklicani k vladanju, a smo tudi v obdobju čakanja na varnem. »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. Veselimo se in radujmo ter mu
izkažimo čast, zakaj prišla je Jagnjetova svatba in njegova nevesta se je pripravila.« (Razodetje 19:
6-7).
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Šestdeset junakov je okoli nje izmed Izraelovih junakov. Vsi so opasani z mečem, izurjeni za boj,
vsak z mečem ob boku zavoljo nočnih strahov.
Ti bojevniki so Božji angeli, ki nas obkrožajo in nam strežejo. »Mar niso vsi ti le duhovi, ki opravljajo
službo in so poslani, da strežejo zaradi tistih, ki bodo dediči odrešenja?« (Hebrejcem 1:14). Večina
predsednikov in kraljev tega sveta ima ob sebi 20-30 telesnih čuvajev, mi pa jih imamo 60!!! Vsak
izmed njih ima meč in je izurjen za boj. Tu ni novincev. Tudi posredniki v molitvi so kot bojevniki z
meči!

Kralj Salomon si je izdelal prenosen prestol (Gr., lat. Nosilnico) iz libanonskega lesa:

Kralj Salomon, kralj Izraela, je slika Gospoda Jezusa.
Jezus si je zase naredil nosilnico. Pomislimo: Jezus,
Stvarnik vsega, po katerem je vse nastalo (Beseda), je
izgovoril besedo, ki se je materializirala v drevo, iz
katerega so naredili Njegov križ. Po Njegovem
dokončanem delu na Golgoti, je Njegov KRIŽ slika
POROČNE NOSILNICE, ki predstavlja naše mesto
počitka. Libanonski les je slika Njegove človečnosti. Gre
za najdražji, najbolj dragocen les.
njegove stebre je naredil iz srebra, njegovo naslonjalo iz
zlata,
Štirje stebri, ki so podpirali zagrinjalo, so bili narejeni iz srebra. To je slika
odrešitve. Stebri predstavljajo: pravičnost, moč, ljubezen in zvestobo kot naše
zagrinjalo.
Zlato pa govori o našem odnosu, ki je svet, čist in božanski.
SREBRO IN ZLATO GOVORITA O JEZUSU KRISTUSU, KI JE HKRATI NAŠ
REŠITELJ (SREBRO) IN NAŠ BOG (ZLATO).

sedež je škrlaten, sreda opremljena (Ali tlakovana.) z ljubeznijo
jeruzalemskih hčera.
Škrlat priča o Jezusovem kraljevem dostojanstvu. To pa je slika Njegove dragocene krvi. Počivamo
torej na škrlatnem sedežu kraljeve avtoritete, v nosilnici odrešitve. Lahko se radujemo brez
vsakega strahu in dvoma v Jezusovo slavno zmago na lesu križa. Tam je Njegova kri plačala ceno za
našo svobodo in življenje v obilju. Sreda je tlakovana z ljubeznijo. Čeprav Nevesta še ni čisto zrela, je
nošena v Jezusovi ljubezni. JEZUSOVA LJUBEZEN PREDSTAVLJA TEMELJ NAŠEGA ODNOSA Z NJIM.
VSE, KAR JE JEZUS STORIL ZA NAS, JE STORIL IZ LJUBEZNI!

Pridite ven, poglejte, hčere sionske,
Jeruzalemske hčere sedaj dekle poimenuje sionske hčere. To je duhovni
termin, ki označuje Božje ljudstvo. Tudi dekle sedaj gleda nanje z očmi vere in
upanja in jim izreka besede vzpodbude, kakor jih je namenjal njej predtem
njen Kralj-Pastir. Dekle nad njimi prerokuje duhovno rast in dozorevanje. Tudi one se bodo dvignile v
moči Svetega Duha in postale sionske hčere, ki ljubijo svojega Kralja. Dekle tudi zanje želi, da bi
spoznale Njegovo avtoriteto nad Satanom, svetom in narodi. Njen ljubi vendar nosi zmagovalčevo
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krono. Ko zagledamo Njegovo krono, se ne bojimo več višin gora. Ko uvidimo Njegovo avtoriteto, se
lahko brez strahu spopademo z vsemi težavami tega življenja.

kralja Salomona s krono, s katero ga je kronala njegova mati na njegov
poročni dan, na dan veselja njegovega srca.
Mati je slika Cerkve Jezusa Kristusa. Dekle pravi ostalim: »Pridite, poglejte Ga!
Poglejte Njegovo kraljevo avtoriteto. Mi smo Ga kronali z našo ljubeznijo.«
Jezus nosi krono slave skozi vso večnost. »Oči so mu kakor ognjen plamen in
na glavi nosi veliko diademov.« (Razodetje 19:12a). Kot Kralj je spoštovan, ljubljen in čaščen. Vendar
Mu od vsega največ pomeni krona, s katero Ga krona Njegova Cerkev na poročni dan. Prostovoljno
Mu darujemo svoja življenja in se Mu podvržemo z ljubeznijo za vso večnost! Krona, s katero Ga
kronamo, je krona čaščenja in slavljenja.
»Kajti kakor se mladenič poroči z devico, tako se bo tvoj graditelj poročil s teboj, kakor se ženin
veseli neveste, tako se tebe veseli tvoj Bog.« (Izaija 62:5).
1 Kako lepa si, moja draga, kako lepa! Tvoje oči so golobi za tvojo tenčico. Tvoji lasje so kot čreda
koz, ki se zgrinjajo z gileádske gore. 2 Tvoji zobje so kot čreda strižnih ovc, ki so prišle s kopanja; vse
imajo dvojčke, jalove ni med njimi. 3 Kot škrlaten trak sta tvoji ustni, tvoja usta so ljubka. Kot kos
granatnega jabolka je tvoje sencè (Lat. sta tvoji lici;) za tvojo tenčico. 4 Kakor Davidov stolp je tvoj
vrat, sezidan v plasteh; tisoč zaslonov visi na njem, sami ščiti junakov. 5 Tvoji dojki sta kakor dva
mladiča, gazelina dvojčka, ki se paseta med lilijami. 6 Preden zaveje dan in se razbežijo sence,
pohitim h gori mire in h griču kadila. 7 Vsa lepa si, moja draga, in madeža ni na tebi. 8 Pridi z
Libanona, nevesta, pridi z Libanona, pridi; spusti se (Ali poglej.) z vrha Amáne, z vrha Senírja in
Hermona, iz levjih votlin, z gorá panterjev! (Visoka pesem 4: 1-8).
Gre za nebeško romanco: Jezus je našel svojo »Princeso Nevesto« in sedaj ji govori besede nežne
ljubezni. To so besede brezpogojne ljubezni, ki navdihujejo in določajo – vnaprej napovedujejo – njen
namen.
Nevesto čakajo časi preizkušenj, ki so opisani v prihodnjem, petem poglavju, in prav zaradi tega ji
Jezus govori besede, ki jo bodo obdržale v prihajajočem se obdobju. Te besede prav tako
premagujejo vsak strah in negotovosti, s katerimi se sooča. V Visoki pesmi ni zaslediti nobenega
karanja, le vzpodbude. Razodeva se nam Božje srce, ki je polno milosti. »Zato GOSPOD čaka, da se
vas usmili, zato se bo vzdignil, da vas potolaži, kajti GOSPOD je Bog pravice, blagor vsem, ki
zaupajo vanj.« (Izaija 30:18).
Jezus nam govori: »Kako lepa si, moja draga, kako lepa!« Kralj kraljev in Gospod gospodov, nebeški
Princ, nas popolnoma pozna, pa še vedno nad nami govori besede ljubezni. Tudi Njegove misli so
napolnjene z ljubeznijo do nas. »Zadaj in spredaj me obdajaš in name polagaš svojo roko.
Prečudovito je zame spoznanje, previsoko je, ne morem ga doseči. In zame, kako težke so tvoje
misli, o Bog, kako silna so njihova načela! Če bi jih štel, bi jih bilo več kot peska; kadar se prebudim,
sem še vedno pri tebi.« (Psalm 139: 5-6, 17-18). On je izbrisal naše grehe in uničil našo zadolžnico in
nas popolnoma očistil. On ne želi biti naš nadzornik, temveč naš Rešitelj! Imamo Očeta, ki hrepeni po
nas. Jezusova ljubezen ni začasni emocionalni val med sodniškim procesom. Njegova milost vztraja
skozi naše spodrsljaje, padce in nezrelostjo. Naš ABA je Očka, Prijatelj, ki nas oklicuje za lepe v
obdobju, ko se sami počutimo za najbolj nevredne in šibke. On hrepeni po druženju z nami.
Poslušajmo Njegovo Visoko pesem, ki je najbolj vzvišena pesem. Ta ne poneha v času, ko od zvenijo
še tako goreče pesmi človeške »ljubezni.«
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BOŽJI NAČIN TRANSFORMACIJE SLABOTNE, NEPOPOLNE NEVESTE JE OKLICOVANJE JO ZA LEPO IN
IZJAVLJANJE JI SVOJO BREZPOGOJNO LJUBEZEN. SVETI DUH VRŠI SLUŽBO RAZODETJA JEZUSOVEGA
GOREČEGA SRCA NJEGOVI NEVESTI POSLEDNJEGA ČASA.
»Iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim
možem kakor Gospodu, mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava Cerkvi: on, odrešenik
telesa. In kakor je Cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo v vsem žene možem. Možje, ljubíte
svoje žene, kakor je Kristus vzljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s
kopeljo vode z besedo, tako da bi sam postavil predse veličastno Cerkev, brez madeža, gube ali
česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoja
lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa (Tj.
telesa.), temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus Cerkev: smo namreč deli njegovega telesa. Zaradi
tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Ta skrivnost je
velika; jaz pa pravim: glede Kristusa in glede Cerkve. Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo
ženo kakor sebe, žena pa naj spoštuje moža.« (Efežanom 5: 21-33).
Mnogi možje želijo spreminjati svoje žene na vse mogoče načine. Enako velja za poizkuse žena, ki
niso zadovoljne s svojimi možmi. Zavedati pa se moramo, da ima edino LJUBEZEN MOČ, KI
SPREMINJA. Ta, ki nas objema, je močnejši kot vsak greh. Njegova ljubezen spremeni kamnito srce v
meseno, ki je zmožno ljubezni.
Jezus ni definiral Šulamke na podlagi njenega pomanjkanja discipline, srca, polnega strahu ali
začasnih trenutkov slabosti. On jo opisuje in definira na podlagi vrlin, ki začenjajo poganjati v njenem
srcu. Le On vidi prebujajočo se željo njenega srca, ki hrepeni po Njemu, svojemu Kralju-Pastirju.
JEZUSOV PRINCIP: ON OKLICUJE LJUDI PO NAMENU, V KATEREGA ŠELE STOPAJO. NAZNANJA
KONEC ŽE NA SAMEM ZAČETKU!
GIDEON: »MOČNI JUNAK«
»Tedaj je prišel GOSPODOV angel in se usedel pod terebinto v Ofri, last Abiézerjevca Joáša. Njegov
sin Gideón je v stiskalnici s palico otepal pšenico, da bi jo spravil na varno pred Midjánci. Tedaj se
mu je prikazal GOSPODOVangel in mu rekel: »GOSPOD s teboj, močni junak!« Gideón mu je rekel:
»Toda, moj gospod, če je GOSPOD z nami, zakaj nas je potem vse to zadelo? Kje so vsa njegova
čudežna dela, o katerih so nam pripovedovali naši očetje, ko so rekli: ›Ali nas ni GOSPOD izpeljal iz
Egipta?‹ Zdaj pa nas je GOSPOD zavrgel in izročil v roke Midjáncem.« GOSPOD se je obrnil k njemu
in rekel: »Pojdi v tej svoji moči in rešil boš Izraela iz rok Midjáncev. Ali te ne pošiljam jaz
sam?« Rekel mu je: »Toda, moj gospod, s čim bom rešil Izraela? Glej, moja rodbina je najrevnejša v
Manáseju in jaz sem poslednji v hiši svojega očeta.« GOSPOD pa mu je rekel: »Jaz bom s teboj.
Pobil boš Midjánce kakor enega moža.« Rekel mu je: »Če sem našel milost v tvojih očeh, mi daj
znamenje, da si ti, ki govoriš z menoj! Prosim te, ne hodi od tod, dokler se ne vrnem k tebi,
prinesem svoj dar in ga postavim predte!« Rekel mu je: »Ostanem, dokler se ne vrneš.« (Sodniki 6:
11-18).
GOSPOD VIDI NAŠ NAMEN IN NAM NADENE IME, KI JE PRIMERNO TEMU.
»Če tega ne veš, najlepša med ženami, kreni po sledeh drobnice in pasi svoje kozice pri pastirskih
stanovih; Kako lepa si, moja draga, kako lepa! Tvoje oči so golobi.« (V. p. 1:8, 15).
»Moj ljubi spregovori in mi reče: Vstani, moja draga, lepotica moja, odpravi se. Vstani, moja draga,
lepotica moja, odpravi se!« (V. p. 2. 10, 13).
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»Kako lepa si, moja draga, kako lepa! Vsa lepa si, moja draga, in madeža ni na tebi. Kako lepa je
tvoja ljubezen, moja sestra, nevesta, kako prija tvoja ljubezen, bolj kakor vino, in vonj tvojih mazil
bolj kot vse dišave.« (V. p. 4: 1,7,10).
»Lepa si, moja draga, kakor Tirca, privlačna kakor Jeruzalem, strašna kakor vojska v zastavah. Kdo
je ta, ki se razgleduje kakor zora, lepa kakor luna, čista kakor sonce, strašna kakor vojska v
zastavah?« (V. p. 6: 4, 10).
»Kako lepe so tvoje noge v sandalah, knežja hči!« (V. p. 7:2).
Služba cerkve zadnjega časa mora slediti vzgledu, ki je podan v Visoki pesmi! Tisti, ki skrbijo za Božje
ovce, morajo biti vzpodbujevalci, ki kličejo ljudi po njihovih namenih in jih goreče ljubijo s Kristusovo
ljubeznijo. Ne smejo se osredotočati na njihove ne-zmožnosti in slabosti, temveč na prebujajoče se
kreposti, ki jih sam Jezus v njih vzgaja. Le Njegova ljubezen je zmožna zaključiti v njih začeto delo in
ne jezno očitanje. JEZUS VZGAJA KRISTJANE Z VZPODBUJANJEM IN NE Z OBSODBAMI. ON JE TA, KI ŽE
DOLGO ČAKA NA SVOJO NEVESTO.

JEZUS NAPOVEDUJE NEVESTINO ZRELOSTNO OBDOBJE S SEDMIMI SLIKAMI NJENIH ZOREČIH SE
VRLIN:

1. Tvoje oči so golobi za tvojo tenčico.
Golobje oči se nanašajo na naše oči srca.
»Zaradi tega se ne neham zahvaljevati za vas in se vas spominjati v svojih molitvah, 17 da bi vam
Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in razodetja, v spoznanju
njega, 18 in razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je
veličastvo njegove dediščine v svetih, 19 kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki
verujemo po dejavnosti njegove silne moči, 20 ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih
in ga posadil na svojo desnico v nebesih, 21 nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in
gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v
prihodnjem. 22 In vse je položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse kot glavo Cerkvi, 23 ki
je njegovo telo, polnost njega, ki v vsem vse izpolnjuje.« (Efežanom 1).
Ona Ga po razodetju vidi takšnega, kakršen On je. Gre za OČI VERE:
Njena nadnaravna zmožnost dojemanja duhovnih stvari je del njene poti
v zrelost. Satan je ta, ki slepi. »… ki jim je bog tega sveta (Ali bog tega
veka; tj. hudič.) zaslepil misli, tako da jim ne zasveti razsvetljenje
evangelija o veličastvu Kristusa, ki je podoba Boga.« (2. Korinčanom 4:4). Lejine oči so bile motne,
slabe in ona je slika kristjanov z omejenim duhovnim vidom. »Leine oči so bile motne.« (1.
Mojzesova 29:17). Šulamka gleda svojega Kralja z golobjimi očmi. »Tisti dan se bo človek ozrl na
svojega Stvarnika, njegove oči bodo gledale na Svetega Izraelovega.« (Izaija 17:7).
Golobje oči govorijo o čistosti, zvestobi in predanosti. Njene oči iščejo vse, kar je svetega, čistega in
dobrega. Osredotočajo se lahko le na eno stvar hkrati in to je na Božjo dobroto. »Svetilka telesa je
oko. Če je torej tvoje oko čisto (Db. preprosto, enovito.), bo svetlo vse tvoje telo. 23 Če pa je tvoje
oko pokvarjeno (Ali hudobno.), bo temačno vse tvoje telo. Če je namreč luč, ki je v tebi, tema, kako
velika je tema!« (Matej 6).
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Tenčica pomeni tenčica ponižnosti. Ponižnost je vedno znak prave duhovne zrelosti. Mnoga
razodetja, ki nam jih Gospod daje, so dana z namenom za osebno rast vere in rast v podobo Kristusa.
Če jih prehitro podelimo z drugimi, se njihova moč za našo lastno transformacijo zmanjša. Pavel je
čakal štirinajst let preden je podelil z drugimi svojo nebeško izkušnjo. »Ali se je res treba ponašati?
To sicer nič ne koristi, vendar bom prišel do videnj in razodetij Gospoda. 2 Vem za človeka v
Kristusu. Pred štirinajstimi leti je bil vzet do tretjih nebes – ali v telesu, ne vem, ali brez telesa, ne
vem, to ve Bog. 3 Vem tudi, da je bil ta človek – ali v telesu ali brez telesa, ne vem, to ve Bog –
4 vzet v raj in je slišal neizrekljive besede, ki jih človeku ni dovoljeno spregovoriti. 5 S tem
človekom se bom ponašal, s seboj pa se ne bom ponašal, razen s slabotnostmi. 6 Če bi se že hotel
ponašati, ne bi bil neumen, saj bi govoril resnico. Pa se rajši zdržim, da ne bi kdo mislil o meni več
kakor to, kar na meni vidi ali kar povem.« (2. Korinčanom 12).
RESNIČNO RAZODETJE, KI JE PREKRITO S PONIŽNOSTJO POMENI BOŽJI KARAKTER.

2. Tvoji lasje so kot čreda koz, ki se zgrinjajo z gileádske gore.
Lasje so slika predanosti in ločenosti za Boga samega. Nazirec si ni smel striči las kot zunanje
znamenje notranje predanosti Gospodu.
»GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 2 »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Kadar mož ali žena
naredi posebno zaobljubo, nazirsko zaobljubo (Db. zaobljubo nazirca, tj. tistega, ki je
ločen ali tistega, ki je posvečen; podobno v nadaljevanju), in se posveti GOSPODU, 3 naj se zdržuje
vina in opojne pijače; naj ne pije ne vinskega kisa ne kisa iz druge opojne pijače; naj ne pije
nikakršnega soka iz grozdja in naj ne jé ne svežega ne suhega grozdja. 4 Vse dni svojega nazirstva
naj ne jé ničesar, kar je narejeno iz sadov vinske trte, od nezrelih jagod do tropin.5 Noben dan
zaobljube njegovega nazirstva naj ne pride britev na njegovo glavo. Dokler se ne dopolnijo dnevi,
za katere se je posvetil GOSPODU, je svet; lase naj si pusti prosto
rasti na glavi.« (4. Mojzesova 6).
Tako je bilo tudi s Samsonom. Njegovo srce naj bi bilo vedno
predano samo Gospodu in posledično se je to odražalo tudi na
njegovi moči. »Razodel ji je vse svoje srce in ji rekel: »Britev ni
prišla na mojo glavo, kajti Božji nazirec sem od telesa svoje matere.
Če bi me ostrigla, bi me moja moč zapustila, oslabel bi in bi postal
kakor vsak človek.« (Sodniki 16:17).
Enako je s Kristusovo Nevesto. Naš Kralj opazuje naša srca, ki so Mu
popolnoma predana in to gane Njegovo srce. Naša srca so slika črede
koz, ki se zgrinjajo iz gileadske gore. Gilead je namreč mesto, kjer so
čuvali ovce in koze, ki so bile namenjene žrtvovanju v templju. Te
živali so se pasle na gileadski gori. Jezusova Nevesta tako postane
»živa žrtev,« ker se odziva na Božjo milost. »1Ker je torej Bog tako
usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše
smiselno 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.«
(Rimljanom 12). Njeno srce predanosti pomeni njeno žrtev Bogu.
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3.

Tvoji zobje so kot čreda strižnih ovc, ki so prišle s kopanja; vse imajo dvojčke, jalove ni
med njimi.

Njeni zobje kažejo na njeno zmožnost jesti močno hrano, ki ji je dana iz Božje Besede. »13 Kdor se
namreč hrani z mlekom, nima izkušnje z besedo pravičnosti, saj je še otrok. 14 Močna hrana je za
odrasle,
za take, ki imajo zaradi svoje trajne drže izurjena čutila, da razlikujejo med dobrim in zlim.«
(Hebrejcem 5).
Dojenčki še nimajo zob, da bi lahko prežvekovali hrano. Mnogi si še ne zmorejo pridobiti Božjo
Besedo kot njim lastno razodetje. »1 Bratje, nisem vam mogel govoriti kot duhovnim, ampak kot
zgolj mesenim bitjem, kot nedoraslim v Kristusu. 2 Mleka sem vam dal piti, ne jedi, saj je še niste
zmogli. Pa tudi zdaj je še ne zmorete. 3 Še ste namreč meseni. Mar niste še vedno meseni in zgolj
ljudje, dokler sta med vami nevoščljivost in prepir?« (1. Korinčanom 3). Nevesta pa je sedaj že v
stanju, da sprejema globlje Božje resnice.
Čreda strižnih ovc pomeni ovce, ki jim je bila pravkar odstranjena vsa odvečna volna. Odvečna volna
pa slika mesene energije, ki jo moramo odstraniti za vstop v Najsvetejše. »15 Levitski duhovniki,
Cadókovi sinovi, ki so skrbeli za opravila v mojem svetišču, ko so Izraelovi sinovi zablodili od mene,
se mi smejo približati, da mi služijo. Naj stopajo predme, da mi darujejo tolščo in kri, govori Gospod
BOG. 16 Ti naj hodijo v moje svetišče in pristopajo k moji mizi, da mi služijo in skrbijo za moja
opravila. 17 Kadar stopijo skozi vrata v notranji dvor, naj bodo oblečeni v platnena oblačila. Nič
volnenega ne smejo imeti na sebi, kadar opravljajo službo pri vratih v notranji dvor in v templju.
18 Platnena pokrivala naj imajo na glavi in platnene hlače okoli ledij. Naj se ne opasujejo z ničimer,
kar povzroča znojenje. « (Ezekiel 44). DUHOVNIKI NISO SMELI NOSITI NIČ VOLNENEGA, DA SE NE
BI POTILI. MESENA DEJANJA (VOLNA) SE LAHKO ŠE TAKO TRUDIJO, PA TUDI S POTENJEM NE
MOREJO USTREČI BOGU. MESENA ENERGIJA IN NJENA DEJANJA SE MORAJO OSTRIČI, ODSTRANITI!
Trud naših lastnih dejanj prinaša le prekletstvo nerodovitnosti. »5 Tako govori GOSPOD: Preklet
mož, ki zaupa v človeka in se opira na meso (Tj. na ustvarjeno bitje.), njegovo srce pa se odmika od
GOSPODA. 6 Je kakor suh grm v pustinji, ne vidi, ko pride kaj dobrega; prebiva v izsušeni puščavi, v
solnati, neobljudeni deželi.« (Jeremija 17).
Nevestina predanost (lasje) so kakor čreda ovc, ki so bile pravkar postrižene. Ona se hrani z Besedo in
se hkrati zaveda, da njena duhovna rast ni utemeljena le na njeni moči in zagnanosti, temveč na
realnosti Božjih besed, ki jih vsaki dan uresničuje.
Ovce so pravkar prišle s kopanja v Božji Besedi, ki jih je očistila. »25 Možje, ljubíte svoje žene, kakor
je Kristus vzljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe, 26 da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z
besedo.« (Efežanom 5).
»21 Zato odpravite vso umazanost in odvečno zlo ter s krotkostjo sprejmite besedo, ki je v vas
vrojena ( Ali vsajena.) in ima moč, da reši vaše duše.« (Jakob 1).
Nevestin razum je transformiran, posvečen in očiščen po Božji Besedi.
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Vse imajo dvojčke, jalove ni med njimi…govori o modrosti. Gre za uravnoteženost in lepoto pri
dojemanju Božjih resnic. Slika dvojčkov je tudi plodnost, dvojni blagoslov.

4.

Kot škrlaten trak sta tvoji ustni, tvoja usta so ljubka.

Usta so namenjena za komunikacijo. Usta izražajo to, česar je
prepolno naše srce. Njen govor ima »škrlatne« kvalitete rešitve, saj
svoje besede uporablja za blagoslov drugih. Ona blago odgovarja
vsem tistim, ki ji nasprotujejo. » 24 Gospodov služabnik se ne sme
prepirati, temveč mora biti do vseh blag, zmožen za poučevanje in
potrpežljiv. 25 S krotkostjo mora vzgajati nasprotnike, da jim morda
Bog le nakloni, da se bodo skesali in spoznali resnico, 26 se spet streznili in rešili iz zanke hudiča. Ta
jih je namreč ujel, da bi v njih uresničeval svojo voljo.« (2. Timoteju 2).
»1 Mil odgovor pomirja togoto, žaljiva beseda pa zbuja jezo.« (Pregovori
15).
Dekletov govor je sedaj namenjen reševanju nedozorelih in tistim, ki so na
poti za pogubljenje. »6 Vaše govorjenje naj bo zmeraj ljubeznivo,
začinjeno s soljo, da boste vedeli, kako morate odgovarjati komur koli.«
(Kološanom 4).
Ko rastemo v Božjih vrlinah, naše besede postanejo kot: »Zlata jabolka v
srebrnih koških so besede, izrečene o pravem času.« (Pregovori 25:11).
Ko postanejo naša usta očiščena, potem smo pripravljeni, da nas gospod
uporabi. »1 Duh Gospoda BOGA je nad menoj, ker me je GOSPOD mazilil.
Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost,
zapornikom osvoboditev, 2 da oznanim leto GOSPODOVE milosti, dan maščevanja našega Boga, da
potolažim vse, ki žalujejo, 3 da se obrnem k žalujočim na Sionu in jim dam venec namesto pepela,
olje veselja namesto žalovanja, ogrinjalo za hvalnico namesto potrtega duha. Imenovali se bodo
Hrasti pravičnosti, GOSPODOV nasad za njegovo poveličanje. 4 Pozidali bodo prastare razvaline,
spet bodo vzdignili nekdanje ruševine, obnovili bodo zapuščena mesta, ruševine številnih rodov.
5 Tujci bodo pristopili in pasli vaše črede, sinovi drugorodcev bodo vaši orači in viničarji. 6 Vi pa se
boste imenovali GOSPODOVI duhovniki, imenovali vas bodo služabnike našega Boga. Bogastvo
narodov boste uživali in se ponašali z njihovo slavo.« (Izaija 61).
Naj bodo naša usta, naše besede polne rešitvenih kvalitet za druge, tudi do tistih, ki hudo govorijo o
nas. Gospod potem lahko izjavi: »Tvoja usta so ljubka.« Ona sedaj prinaša svojemu Kralju sladke
poljube čaščenja in slavljenja.
5. Kot kos granatnega jabolka je tvoje sencè (Lat. sta tvoji lici;) za tvojo tenčico.
Sence ali lici so slika čustev. Gre za izraz njenega obličja, ki izraža emocije njenega srca. Jezus lahko
izza njene tenčice razbere njeno srce. Rdeča granatna jabolka so slika njenih rdeče obarvanih lic,
njenega srca, ki je odprto Zanj. Lica zardijo od sramu pred sramotnimi stvarmi. Gre za njeno
sramežljivost in skrito življenje, ki ga neguje le za svojega Kralja. To je Kralju nadvse privlačno. Le
Njemu namenja svoje nežnosti, do drugih pa je sramežljiva – ne hvali se in se ne razkazuje.
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Kralj Salomon je na tempeljskih stebrih položil vrste z granatnimi jabolki. »20 Na glavičih na obeh
stebrih in še više ob trebušastem delu nad mrežo je bilo dvesto granatnih jabolk v vrstah naokrog;
enako pri drugem glaviču. 21 Stebra je postavil pri preddverju templja.« (1. Kraljev 7).
»12 Kdor zmaga, ga bom naredil za steber v svetišču svojega Boga in nikoli več ne pojde iz njega.
Nanj bom napisal ime svojega Boga in ime mesta svojega Boga, novega Jeruzalema, ki prihaja z
neba od mojega Boga, ter svoje novo ime.« (Razodetje 3).
Ko Gospod pogleda, vidi Svoj tempelj, okrašen z granatnimi jabolkami. Naj bodo naša srca vedno
odprta pogledu našega Kralja Jezusa Kristusa.

6.

Kakor Davidov stolp je tvoj vrat, sezidan v plasteh; tisoč
zaslonov visi na njem, sami ščiti junakov.

Vrat predstavlja našo voljo. Trmoglavi in ponosnega srca so poimenovani
»otrdelega vratu.« Dekletova volja je popolnoma podrejena Kralju in to je
slika čudovite, dozorele Neveste. Njen vrat (slika visokega Davidovega
stolpa) govori o volji, ki je odločena delati prave stvari ne glede na ceno.
Ni več nestanovitna v svojem mišljenju. Stoji na trdnih duhovnih tleh,
odločena, da izpolni vso voljo svojega Kralja. Njena volja je podobna
Davidovem srcu. »8 Moje srce je pripravljeno, o Bog, moje srce je pripravljeno,
peti hočem in igrati.« (Psalm 57). Kakor je to poprej storil David, sedaj Nevesta
odločeno sledi svojemu Ljubemu. To brezpogojno sledenje in odločenosti volje
predstavlja mogočno duhovno bojno orožje zoper Satanovim ukanam.
Nehemija govori orožarni, ki je bila blizu kraljevega stolpa. »19 Ob tem je
utrjeval tudi Ješúajev sin Ezer, načelnik v Micpi, in sicer na drugem koncu,
vzdolž klanca proti orožarni na vogalu. 25 Uzájev sin Palál pa z nasprotne
strani; od kota in stolpa, ki gre od gornje kraljeve hiše do dvorišča jetnišnice;
za njim Paróšev sin Pedajá. (Nehemija 3).
To orožje ima tisoč zaslonov, ščitov samih junakov. Tisoč je slika
obilne zaščite in moči zoper sovražnika. Dekle vsako misel ujame in
jo podvrže poslušnosti Kristusu. »4 Orožje našega bojevanja ni
meseno, ampak ima v Bogu moč, da podira trdnjave. Podiramo
razmisleke 5 in vsakršno visokost, ki se dviga proti spoznanju Boga,
in vsako misel podvržemo poslušnosti Kristusu.« (2. Korinčanom
10).
Ščiti izurjenih borcev skozi vsa stoletja pričajo o Božjih služabnikih, ki so zaključili svojo pot v veri in
zvestobi.
32 Kaj naj še rečem? Saj bi mi zmanjkalo časa, če bi hotel pripovedovati o Gideónu, Baráku,
Samsonu, Jefteju, Davidu, Samuelu in prerokih. 33 Ti so po veri premagovali kraljestva, ravnali
pravično, prejeli obljube. Levom so gobce zaprli, 34 silo ognja so pogasili, ušli so rezilu meča, iz
slabotnosti so postali močni, okrepili so se v boju in v beg so pognali tuje trume. 35 Žene so spet
dobile svoje mrtve, ker so vstali, drugi pa so bili mučeni in niso sprejeli oprostitve, da bi dosegli
boljše vstajenje. 36 Drugi so izkusili zasmehovanje in bičanje pa še verige in ječo. 37 Kamnali so jih,
žagali, umirali so pobiti od meča, okrog so hodili v ovčjih kožuhih in kozjih kožah, trpeli so
pomanjkanje, stiske in zatiranje. 38 Tisti, ki jih svet ni bil vreden, so se potikali po puščavah, po
49

gorah, po votlinah in podzemeljskih jamah.39 Zaradi vere je bilo za vse te pričano, vendar niso
dosegli izpolnitve obljube, 40 kajti Bog je za nas priskrbel nekaj boljšega, tako da oni ne bi dosegli
popolnosti brez nas.« (Hebrejcem 11).
Vera je tista, ki premaga vse! »16 Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse
ognjene puščice hudega.« (Efežanom 6).

7.

Tvoji dojki sta kakor dva mladiča, gazelina dvojčka, ki se paseta med lilijami.

Dojki govorijo o preskrbi prehrane za dojenčke, novorojenčke. Kakor doječa mati, bo prav tako tudi
cerkev dajala hrano iz Božje Besede vsem novorojenim. Ta hrana bo sestavljena iz življenjskih snovi
nežnosti, nedolžnosti in čistosti (gazelina mladiča, ki se paseta med lilijami – slika čistosti). Cerkev ima
zmožnosti dajanja dvojnih porcij vsem mladim in nedozorelim.
» 8 Mi, ki pripadamo dnevu, pa bodimo trezni: oblecimo si oklep vere in ljubezni, za čelado pa
upanje odrešenja.« (1. Tesaloničanom 5). Vera in ljubezen sta kvaliteta, ki sta jasno vidni v
dekletovem življenju. Vera in ljubezen združeno formirata pravičnost pred Bogom in pred ljudmi. To
so Kristusove vrline, ki se razvijajo v Jezusovi Nevesti. Ne samo, da Nevesta odrašča v svoji zrelosti,
temveč je tudi usposobljena za hranjenje in dajanje življenja drugim
okoli sebe.

DEKLE SE KONČNO ODZOVE POVABILU KRIŽA
6 Preden zaveje dan in se razbežijo sence, pohitim h gori mire in h
griču kadila.
Ko dekle sliši teh sedem preroških afirmacij, se odloči zapustiti svoje območje ugodja. Končno je
pripravljena pohiteti h gori mire, h griču kadila. Njeno srce je pripravljeno za bitke in posredovanja.
Nevesta sprejme odločitev, ki ji bo spremenila življenje. Njegova ljubezen jo je čisto spremenila.
Odločena je plačati vsako ceno, saj je Njegova ljubezen pregnala iz nje vsak strah! Prava sprememba
pride po izkušnji prave ljubezni. Njegova ljubezen premaga moč tisočerih grehov. On nas pripravlja za
visoka mesta in duhovne borbe.
Ali se zavedamo, kaj pomeni GORA MIRE? To je slika križa, smrt sebičnosti, odpovedanju se samemu
sebi, saj izlivamo svoja življenja za druge. REALNOST KRIŽA JE PRINCIP, KI GA BO NEVESTA
POSLEDNJEGA ČASA DOBRO POZNALA. Gora mire je slika drevesa
življenja, Jakobovih lestev, gorečega grma, kakor bo prišlo vsako
srce, ki išče svojega Kralja. To je mesto, kjer se nam bo dal najti.
To je mesto, kjer se bomo naučili Božjih poti in odkrili samo –
pozabo. Dnevi, ko smo iskali Kralja le za lastne užitke, so minili.
GRIČ KADILA je mesto posredovanja in čaščenja. Grič je manjši od
gore. Le iz griča kadila smo sposobni iti na goro mire. Vsak vnet
vernik se mora naučiti lekcij Kristo-centričnega čaščenja in
posredovanja za druge. Nihče se ne more uspešno povzpeti na
goro mire, ali tekati za Jezusom, brez pravega molitvenega življenja. Naše kadilo, dišave, so MOLITVE
pred Božjim tronom.
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»In ko je vzelo knjigo, je četvero živih bitij in štiriindvajset starešin padlo pred Jagnje. Vsak je imel
harfo in zlate čaše, napolnjene z dišavami, ki so molitve svetih.« (Razodetje 5:8).
»2 Moja molitev naj se kakor kadilo usmerja predte, vzdigovanje mojih rok kakor večerna daritev.«
(Psalm 141).
Dan je čas popolne zmage nad temo. (Preden zaveje dan in se razbežijo sence).
Dekle se odloči, da bo šla s Kraljem na hrib kadila in goro mire, dokler se vse njene sence
nepopolnosti ne razbežijo pod lučjo Njegovega dneva. Vsi njeni kompromisi bodo odstranjeni s slavo
Njegove prisotnosti. Tam sem bo izoblikovalo njeno posredniško življenje, postala bo Nevesta brez
gube ali madeža. To bo naredilo Njegovo maziljenje.

ODZIV KRALJA NA NJENO ODLOČITEV: Vsa lepa si, moja draga, in madeža ni na tebi. Ona je Njegova
ljubljenka! Nikoli ne reče: »Ti nekoč morda boš lepa« Ne! Temveč: »Ti si sedaj lepa, moja draga!«
In madeža ni na tebi..ne pomeni, da ni brez napak, temveč Jezus pripoznava njeno odločenost in
željo, da se nauči vsega, kar jo je On pripravljen naučiti za hojo v Njegovi luči.

Pridi z Libanona, nevesta
Kralj jo vabi v partnerski odnos, da bi gledala na narode iz
Njegovega zornega kota. Gre za treniranje v nebeški
perspektivi za Božje namene. To je povabilo na lekcije višjih
ravni duhovne borbe, ki jo bodo usposobile za pozicijo
Neveste nebeškega Ženina. Na vrhovih Libanona so področja,
kjer se nahajajo levi in leopardi.
Jezus jo oklicuje za Svojo nevesto. Prešla je iz teme, da bi skupaj z Njim skakala čez gore in griče. To
kaže na Nevestino ljubezen do ženina. Sedaj skupaj delita nebeško perspektivo na ta svet. V zadnjih
urah cerkvenega časa, bosta Duh in Nevesta skupaj klicala

… pridi z Libanona, pridi; spusti se (Ali poglej.) z vrha Amáne, z vrha Senírja in Hermona, iz levjih
votlin, z gorá panterjev!
4:9Osvojila si mi srce, moja sestra, nevesta, osvojila si mi srce z enim samim pogledom, z enim
biserom v svoji ogrlici. 10 Kako lepa je tvoja ljubezen, moja sestra, nevesta, kako prija tvoja
ljubezen, bolj kakor vino, in vonj tvojih mazil bolj kot vse dišave. 11 Tvoje ustnice kapljajo med,
nevesta, med in mleko sta pod tvojim jezikom in vonj tvojih oblačil je kot vonj Libanona.
12 Zaklenjen vrt je moja sestra, nevesta, zaklenjen izvir, zapečaten vrelec. 13 Tvoje krilo je gaj
granatovcev z žlahtnimi sadeži, nasad cipra z nardami, 14 narde in žafrana, kolmeža in cimeta z
vsakršnim kadilnim drevjem, mire in aloe z vsemi vrhunskimi balzami;

KRALJEVO SRCE, KI JE OČARANO OB ZAROČENKINI LJUBEZNI
Jezus, Kralj nad kralji, odkriva zaročenki Svoje srce, ki prekipeva z ljubeznijo do nje. Celo večnost je
hrepenel po družici, ki bi z Njim delila tron. Sedaj ji izjavlja Svoja ljubezenska sporočila. Ali Ga slišimo,
ko nam pravi: "Osvojila si mi srce." Mi smo tisti, katere je prišel rešit. Te vrstice resnično odkrivajo
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Jezusovo srce. Želi nam pokazati, kako zelo vnet je do nas. Stvarnik, ki je ustvaril človeška čustva, nam
sedaj želi razkriti Svoja čustva. Naše čaščenje še posebej razvname Njegovo srce. Gospod je prav zdaj
očaran ob naši ljubezni. Zdaj in ne šele takrat, ko bomo živeli bolj "urejena" življenja.
osvojila si mi srce z enim samim pogledom
Gospodova ljubezen do Njegovih otrok je neopisljivo velika. Mi smo tisti, ki imamo težave z različnimi
ljudmi, medtem ko so Gospodu ti isti ljudje zelo atraktivni. On ljubi tudi slabotne in nepopolne
otroke. Le Jezusova ljubezen lahko zruši mogočne trdnjave, ki so zrastle v človeških srcih zaradi
zavračanj, negativnih mišljenj, ipd. Kakor Oče ljubi Sina, tako Jezus ljubi vas in mene. "Kakor je Oče
mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!" (Janez 15:9). Prej ali slej se nam bo po
Božji milosti posvetilo, da nas Gospod ne more bolj ljubiti, kot nas ljubi že sedaj! Tudi, če se bomo
jutri obnašali boljše ali slabše, se Njegova ljubezen do nas ne bo spremenila! Osvojili smo vendar
Kraljevo srce!!! Naša srca morajo varno počivati v Jezusovi ljubezni, kajti drugače bodo pre- tresi okoli
nas porušili sladko navezavo naših src z Jezusovim. Ni dovolj le vedeti, kaj je storil za nas na lesu križa,
temveč moramo spoznati Njegove globoke želje srca in čutenja do nas. To nam da vpogled v Njegovo
osebnost in razkrije motive Njegovega srca. Njegova disciplina v ljubezni za naše dobro bo obrodila
sadove in nas ne bo zamajala.
Nihče drug ni tako prijazen, kot je prijazen Jezus. Le Božji Sin je ta, ki v nas vidi ljubkost, ko drugi
vidijo le umazanijo. Jezus nosi očala milosti. Ko nas tako opazuje in vidi našo rast in izpolnjevanje
namenov za naša življenja, je Njegovo srce preplavljeno z radostjo. Dal je Svoje življenje za nas, ker
nas je tako zelo ljubil. Jezus išče ljudi, ki so iskrenega srca. NJEGOVO SRCE NE OSVOJIJO LJUDJE
ZARADI SVOJIH TALENTOV IN DAROV, PREVZAMEJO GA LE TISTI, KI SO MU POPOLNOMA PREDANI.
Naše čaščenje in slavljenje resnično napolnjuje Božje srce z radostjo.
Poslušajmo preroške besede, ki jih Jezus izreka nad nami, Svojo nevesto:
Naj Ti povem, kaj mi pomeniš, moja predraga Nevesta. Vsakič, ko me pogledaš s pogledom slavljenja
in čaščenja, vedno iz nova osvajaš moje srce. Moje srce gori v ljubezni do Tebe, ko se obračaš Name v
svoji bolečini in izoliranosti. Želim te izpopolnjevati v Svoji ljubezni in spreminjati v Svoj lik. Vse bom
storil Zate, moja partnerica, moja Nevesta. Tu sem zaradi Tebe. Vem, da si se pripravljena naučiti vseh
lekcij na mračni gori mire. Vse Tvoje molitve v nočnih obdobjih, v sušnem času; Tvoja ubogljivost in
ljubezen do mene, so mi ljubše bolj kot vsako vino. Išči me tudi takrat, ko imaš občutek, da nisem
blizu. Išči me in našla me boš, moja predraga Nevesta!
Osvojila si mi srce, moja sestra, nevesta, osvojila si mi srce z enim samim pogledom, z enim
biserom v svoji ogrlici.
"SESTRA" pomeni podobnost narave; pripadnost isti družini.
" On, za katerega je vse in po katerem je vse, je namreč veliko sinov pripeljal v slavo. Zato se je
spodobilo, da je tistega, ki je začetnik njihovega odrešenja, izpopolnil s trpljenjem. 11 Vsi so
namreč iz enega, tisti, ki posvečuje, in tisti, ki so posvečeni. Zato ga ni sram, da jih imenuje
brate, 12 ko pravi: Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom, sredi zbora te bom hvalil, 13 in spet:
Vanj bom zaupal, in spet: Glej, jaz in otroci, ki mi jih je dal Bog. 14 Ker pa so otroci deležni krvi in
mesa, je prav tako tudi on privzel oboje, da bi s smrtjo onemogočil tistega, ki je imel smrtonosno
oblast, to je hudiča, 15 in odrešil tiste, ki jih je strah pred smrtjo vse življenje vklepal v
sužnost. 16 Toda ne zavzema se za angele, temveč za Abrahamovo potomstvo. 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. 18 Ker je sam pretrpel preizkušnjo, lahko
pomaga preizkušanim." (Hebrejcem 2).
"49 In pokazal je na svoje učence ter rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje. 50 Kdor koli
namreč uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.« (Matej 12).
52

Kakšna neverjetna ponižnost je to, da je Jezus prevzel naše meso, telo, naravo in nam po Svojem
vstajenju daroval Svojo!!! Ni Ga sram, ko nas imenuje za Svoje brate/sestre! Kliče nas za člane Svoje
družine, s katerimi ima družinske vezi in odnos na podlagi Svoje velike milosti. On je za nas več kot
Kralj. On je naš Brat. Ali ste vedeli, da je naš Brat Kralj??
"NEVESTA" ali zakonski partner, izkazuje Jezusov klic, da postanemo Njegova družica, so - dedinja
vsega, kar je Njegovega. Jezus ljubi Svojo Nevesto. Ona Mu predstavlja najbližje, najdražje...
"BISER V SVOJI OGRLICI"..ogrlica je slika Njene volje, ki je podrejene Božjim namenom. Mnogokrat
je lažje reči z besedami, da bomo nekaj storili, kot pa to dejansko storiti. Ko rečemo "da" in to tudi
izpolnimo, dejanje poslušnosti pomeni biser v naši ogrlici.

KAKO JEZUS GLEDA NA NAŠO LJUBEZEN DO NJEGA

kako prija tvoja ljubezen, bolj kakor vino, in vonj tvojih mazil bolj kot vse dišave.
Jezusu prija naša ljubezen. Bolj ceni našo ljubezen kot katerokoli drugo zadovoljstvo. Ljubezen
ocenjuje in meri po iskrenosti in ne po moči. Jezus ve, da Ga ljubimo tudi, če pademo v greh. On si
bolj želi naše ljubezni kot dejanj služenja.
" Da, dobroto (ljubezen) hočem in ne klavne daritve, spoznanja Boga bolj kakor žgalne daritve."
(Ozej 6:6).
English Standard Version
For I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than
burnt offerings.
"In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo,
da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi."(1. Kor. 13:3).
"1 »Angelu Cerkve v Efezu piši: ›To govori on, ki drži v svoji desnici sedem
zvezd in ki stopa med sedmimi zlatimi svečniki. 2 Vem za tvoja dela, za tvoj trud in za tvojo
stanovitnost; vem tudi, da ne moreš prenašati hudobnih. Preizkusil si tiste, ki sebe imenujejo
apostole, pa niso, in si v njih odkril lažnivce. 3 Stanoviten si in si marsikaj prenesel zaradi mojega
imena, pa se nisi utrudil. 4 Vendar imam zoper tebe to, da si opustil svojo prvotno
ljubezen. 5 Spomni se torej, od kod si padel, spreobrni se in opravljaj prvotna dela! Če pa se ne
spreobrneš, bom prišel k tebi in odstranil tvoj svečnik z njegovega mesta." (Razodetje 2).
bolj kakor vino, in vonj tvojih mazil bolj kot vse dišave
Jezusu veliko pomeni čas, ki ga preživimo z Njim. Naše
molitve - naša mazila, so mu ljubša bolj kot vse dišave.
Ko opravljamo posredovanja za druge in Ga častimo, je
to nadvse prijetno našemu Kralju.
Naša ljubezen je Njegovo vino. Njegov vonj je na Njegovi
Nevesti.
"14 Hvala Bógu, ki nas v Kristusu kar naprej venča z
zmagoslavjem in ki po nas razširja po vseh krajih blag vonj njegovega spoznanja. 15 Za Boga smo
namreč blag Kristusov vonj, tako med tistimi, ki so na poti rešitve, kakor med tistimi, ki so na poti
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pogubljenja, 16 za ene vonj po smrti – v smrt, za druge vonj po življenju – v življenje." (2. Kor. 2).
Ne pozabimo, da je bilo to napisano najbolj težavni cerkvi v Novi zavezi, Korinčanom. Naše skrito
duhovno življenje je za Gospoda bolj prijetno kot vsaka dišava.
Redke in izbrane dišave so se kot darila izmenjavale med kralji in odličniki. Tako je storila tudi kraljica
iz Sabe, ko je obiskala kralja Salomona. "Ko je kraljica iz Sabe slišala o Salomonovem slovesu zaradi
GOSPODOVEGA imena, ga je prišla preizkušat z ugankami. 2 Prišla je v Jeruzalem z zelo velikim
spremstvom; kamele so nosile dišave, zelo veliko zlata in dragih kamnov. Ko je prišla k Salomonu,
se je z njim pogovarjala o vsem, kar ji je ležalo na srcu."(1. Kraljev 10).
Modri možje iz Vzhoda so prinesli dišave za Jezusa, ko se je rodil. "Stopili so v hišo in zagledali dete z
Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali
zlata, kadila in mire." (Matej 2:11).
Dišave so vključene v sveta olja za maziljenje. "22 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in
rekel: 23 Vzemi si najbolj dragocene dišave: tekoče mire petsto šeklov, dišečega cimeta polovico
toliko, to je dvesto petdeset šeklov, dišečega kolmeža dvestopetdeset šeklov, 24 kasije petsto
šeklov, po svetiščnem šeklu, in oljčnega olja en vrč! 25 In iz tega napravi olje za sveto maziljenje,
mazilo, kakor ga dela mazilar; to bodi olje za sveto maziljenje!"(2. Mojzesova 30).
Tvoje ustnice kapljajo med, nevesta, med in mleko sta pod tvojim jezikom
in vonj tvojih oblačil je kot vonj Libanona.
Kralj je pozoren na vsako našo besedo. Besede, ki jih izgovarja Nevesta
svojemu Kralju, so sladke kot med. "Prijazni izreki so satovje medu, sladki za
dušo in zdravi za kosti." (Pregovori 16:24). "Jezik modrih podarja
spoznanje, usta norcev izlivajo bedaštvo." (Pregovori 15:2).
Mleko in med je primerna hrana tudi za otroke. Nevesta sedaj hrani tudi druge z izbranimi, ljubečimi
besedami. Med in mleko je prav tako slika Obljubljene dežele. Gre za izobilje prijaznosti in modrosti.
"Pod tvojim jezikom," pomeni skladnost med jezikom in srcem. Njene misli so domišljene v Njenem
srcu, preden jih z jezikom izgovori. Usta in jezik sta kanala Njene službe.
Vonj Njenih oblačil je kot vonj Libanona, ki izraža Njena dejanja, ki jih opravlja zaradi ljubezni do
Njenega Kralja.
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. 7 Veselimo se in
radujmo ter mu izkažimo čast, zakaj prišla je Jagnjetova svatba in njegova nevesta se je pripravila.
8 Dana ji je bila obleka iz čiste in bleščeče tančice.« Tančica so namreč pravična dela svetih."
(Razodetje 19:6-8).
Vsako dejanje, narejeno v ponižnosti, je pred Kraljem pripoznano! "Bog seveda ni krivičen, da bi
pozabil na vaše delo in ljubezen, ki ste jo izkazali njegovemu imenu, ko ste stregli in še strežete
svetim." (Hebrejcem 6:10).

KRALJEVI ZASEBNI RAJ
Nevestino srce je zasebni raj samega Kralja nad kralji. Včasih je bila Njegova Nevesta podobna divjini
s preraslo pleveljo, sedaj pa je postala rodoviten vrt.
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Zaklenjen vrt je moja sestra, nevesta,
Izročilo pravi, da je imel kraj Salomon takšen zaklenjen vrt, kamor je odhajal,
da bi se odpočil. Dragi v Gospodu, mi smo vrt, ki je dostopen samo našemu
Kralju, Stvarniku. To je mesto sladkega druženja. " Jaz sem zasadil, Apolo je
zalil, Bog pa je dal rast, 7 tako da ni nič tisti, ki sadi, in nič tisti, ki zaliva,
ampak tisti, ki daje rast, Bog. 8 Kdor pa sadi in kdor zaliva, sta eno. Vsak bo
prejel svoje plačilo po svojem naporu. 9 Božja sodelavca sva, vi pa ste Božja
njiva in Božja zgradba." (1. Korinčanom 3:6-9).
Naši vrtovi, skrite sobane našega srca, morajo biti
odprte le za našega Kralja. Vsa naša domišljija in
fantazija mora pripadati le Jezusu. Satan se bo trudil, da
bi okrnil ta mir, zato mora ostati naš vrt zaklenjen, da ne
more imeti dostop do njega. Nevesta je kot vrt, ki je
zaklenjen, zastražen in Božja slava počiva nad njim in
okoli njega. Nevesta ni odprta za greh in je zaščitena
pred sovražnikom. Gospod nam bo pomagal, da bomo
živeli v tej Resnici, če jo bomo iskali z vsem srcem.
V Gospodu je mesto, kjer se nas preizkušnja ne more
dotakniti. "Znašli ste se le pred človeško preizkušnjo,
Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušani
čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati." (1.
Kor. 10:13).
Le Jezus nas lahko obvaruje pred padcem! " Njemu pa, ki vas more
varovati pred padcem ter vas brez madeža in v veselju postaviti pred
svoje veličastvo." (Juda 1:24).
zaklenjen izvir
Ta sveža izvirska voda zaliva Kraljevi vrt. Ta izvir je zaklenjen in s tem
pomeni, da ni v njem nobene umazanije. Gre za izvir vode, ki odžeja
Kralja. Nevesta ne želi biti umazana od stvari tega sveta, saj je rezervirana
za samega Kralja. Njeno čisto življenje predstavlja Zanj osvežitev.
"GOSPOD te bo vedno vodil in ti sitil dušo v suhih krajih, okrepil ti bo kosti in postal boš kakor
namakan vrt, kakor vodni vrelec, ki mu voda ne usahne." (Izaija 58:11).

zapečaten vrelec
Nevesta je sveti vrelec, zakrit uporabnikom tega sveta. Le Jezus
lahko pije iz tega vrelca. " Pij vodo iz svojega vodnjaka,
studenčnico iz svojega studenca." (Pregovori 5:15). Spet drugo
izročilo govori o zapečatenem studencu kralja Salomona, ki ga
je lahko odprl le njegov prstan. Tudi mi smo postali Jezusov
sveti vrelec, zapečaten s Svetim Duhom. "Ne žalostite Božjega
Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za
dan odkupitve." (Efežanom 4:30).
Tvoje krilo (tvoje rastline) je gaj granatovcev z žlahtnimi sadeži
Njen um je postal kot gaj granatovcev z žlahtnimi sadeži. To je vrt Božjih misli. Cerkev je kot gaj, polna
različnih prijetnih sadežev, rastlin in dišav. Jezusu predstavljamo neopisljiv užitek. Vsak izmed nas Ga
razveseljuje z različnimi darovi in izrazi slavljenja.
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Granatovec je sladak sadež, ki ga moramo zlomiti, da bi ga lahko jedli. Ko smo mi tako zlomljeni, da
postanemo odprti za Gospoda, postane naša služba Bogu in drugim sladka, prijetna in koristna. "Da,
GOSPOD bo potolažil hčer sionsko, potolažil bo vse njene razvaline. Iz puščave bo naredil raj, iz
pustinje GOSPODOV vrt. V njej bodo doma radost in veselje, hvalnica in glas pesmi." (Izaija 51:3).
Nevesta je sedaj izpolnjena z Njegovo ljubeznijo, radostjo in mirom. "Sad Duha pa je: ljubezen,
veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, 23 krotkost, samoobvladanje. Zoper te
stvari ni postave. 24 Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji
vred." (Galačanom 5:22-24). Vseh devet delov sadeža Duha žari iz Njene osebnosti, ker sam Kralj
odseva iz Nje.
Vsi ti eksotični sadeži in dišave so morali biti uvoženi od drugod, iz druge zemlje. Skozi Nevesto pa
prav tako cvete nebeško življenje Svetega Duha.
DEVET ZAČIMB IN CVETOV:
1. Nasad cipra (kana). Raste na drevesu, katerega listje uporabljamo za rdeče barvilo. Korenina
besede kana pomeni: odpustiti. Pomeni sliko prelite krvi na križu, zelo drago ceno, ki jo je Gospod
plačal za rešitev Svoje Neveste. Po stari židovski tradiciji je eno noč pred poroko Nevesta morala
namazati svoje roke in noge s kano. Jagnjetova Nevesta oddaja sladek vonj odpuščanje v svojih
dejanjih (rokah) in v svoji hoji (nogah).
2. Narda. Narda je dišava, ki jo je Marija izlila na Jezusove noge (Janez 12:3). Čista narda je zelo draga
začimba. Gre za posušena debla rastline, ki raste visoko na Hamalaji, kjer je sonce močno in čisto.
Hebrejski koren besede za nardo je "luč." Jezus Kristus je prava Luč in v Njem ni teme. (1. Janez 1:5).
Nevesta mora živeti eno z Njim, v popolni luči, kjer ni senc in ničesar prikritega.
3. Žafran. Žafran je dišava zaljubljencev. Gre tudi za zelo drag parfum. Šulamka obožuje Božjega Sina.
Žafran je draga in dragocena začimba, ki je vredna svoje teže v zlatu. Je slika naše vere, ki je vredna
več kot zlato, se v ognju preizkuša, da se izkaže za pravo. Prinaša pa slavo in čast ob razodetju Jezusa
Kristusa.
4. Kolmež. Hebrejska beseda za to začimbo pomeni "vzravnan in pokončen." To je tudi Božje ime za
Izrael: Ješurun. (Izaija 44:2). Jezus je resnično ta, ki je pokončen, vzravnan, pošten. Kot Božji izvoljenci
smo poklicani v hojo pravičnosti, vzravnanosti po Njegovi milosti. "Steza pravičnega je ravna, ti
izravnavaš pot pravičnega." (Izaija 26:7).
5. Cimet. Cimet je začimba, ki predstavlja vonj Gospodove svetosti. Bil je uporabljen v svetih oljih za
maziljenje, ki so jih uporabljali duhovniki v Templju in še prej v Šotoru. Naša posvečenost Kristusu
mora biti kot cimet Zanj in za ta svet.
6. Vsakršno kadilno drevje. Gre za cedre in drevesa, ki so jih uporabljali za kadila. Predstavljajo
čistost in vdanost vstalega Kristusa, ki posreduje pred Očetom za nas. Njegove molitve se dvigajo kot
kadilo pred tron milosti. Jezus neprenehoma posreduje za nas. Ta pomirjujoča aroma Božjega
življenja se sedaj vije tudi iz Njegove Neveste. Drevesa se morajo posekati, da bi lahko oddajala svojo
dišavo in prav tako mora tudi Nevesta umreti sami sebi, da bi se lahko Kristusov vonj širil od Nje.
7. Mira. Mira predstavlja dišavo trpljenja. Nevesto nenehno spominja na ceno, ki jo je moral plačati
Jezus za njeno rešitev. Začimba mire prihaja iz prepičene skorje trnjevega drevesa. To je čudovita
slika križa in trpljenja Jezusa Kristusa. Jezus se je izpraznil in bil pokoren do same smrti zaradi veselja,
ki Ga je čakalo. Prav tako mora vsak pravi vernik hoditi v popolni poslušnosti Kristusu in zaničevati
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svoje lastno življenje: "Da bi spoznal njega in moč njegovega
vstajenja ter delež pri njegovem trpljenju, pri tem pa postajam
podoben njegovi smrti." (Filipljanom 3:10).
8. Aloa. Aloa je predstavljena kot zdravilni balzam. Gospodova
prisotnost v Nevesti je kakor zdravilni balzam za vse, katerih se
dotakne. Tudi Jezusova oblačila so dišala po aloi. (Psalm 45:9a "Mira
in aloja, kasija so vsa tvoja oblačila."). Eno izmed imen, ki se
uporablja za aloo je: "Les orlov." Kakor orli, tako tudi mi letimo nad
svojimi ranami, prosti preteklosti, ker hodimo v tesni povezavi z
Gospodom. Ljubeči Ženin pozdravi naše bolno srce. ("Sicer pa vemo,
da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki
so bili poklicani po njegovem načrtu." Rim. 8:28).
9. Vsi vrhunski balzami. To so vsi najpomembnejši in najboljši balzami. Jezus, Glava Cerkvi, je podelil
s Svojo Nevesto vse, kar je najbolj vrhunskega. To so simboli dekletove posebnosti in lepote.
vrtni vrelec, studenec
4: 15 vrtni vrelec, studenec (Db. vodnjak.) žive vode, ki dere z Libanona.
16 Zdrami se, sever, privrši, jug! Prepihaj moj vrt, naj se cedijo njegove dišave!
Moj ljubi naj pride v svoj vrt in uživa njegovo žlahtno sadje.
5: 1 Prihajam v svoj vrt, moja sestra, nevesta, trgam svojo miro s svojim balzamom, jem svoje satje
s svojim medom, pijem svoje vino s svojim mlekom.

Ona je Njegovo svetišče
Ti si: vrtni vrelec, studenec (Db. vodnjak.) žive vode, ki dere z Libanona.
Ona je Njegovo svetišče, edenski vrt, iz katerega se pretakajo reke žive vode.
"Ob reki bo na obeh bregovih rastlo vsakovrstno
sadno drevje. Njegovo listje ne bo ovenelo in
sadja mu ne bo zmanjkalo. Vsak mesec bo rodilo
nov sad, kajti voda, ki ga napaja, teče iz svetišča.
Njegov sad bo za jed in njegovo listje za zdravilo."
(Ezekiel.47:12).
"Na zadnji, veliki dan praznika je Jezus vstal in
zaklical: »Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj
pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo,
iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.« To pa je
rekel o Duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli vero vanj. Duha namreč še ni bilo, ker Jezus
še ni bil poveličan." (Janez 7: 37-39).
Ona ima notranji vir oskrbe milosti in vode življenja. Kot Njegov studenec, je vedno polna nove
gorečnosti in ljubezni do Ženina.
Poglejmo, kako se dotok vode stopnjuje: vrelec, studenec, vodnjak.
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Vodnjak je globok in samo Jezus lahko črpa vodo
iz njega. Vodnjak skladišči vodo, katera posreduje
žejnemu življenje. Vodnjak nas oskrbuje z
osvežitvijo tudi v obdobjih suše. Takšno je
notranje življenje tega, ki ljubi Jezusa z vsem
svojim duhom, dušo in telesom. Izplačalo se je
njeno prejšnje iskanje in zasledovanje Gospoda,
saj je v njej sedaj postavljen vodnjak! Reke žive
vode, ki se pretakajo sedaj v njenem osrčju, bodo
prinesle življenje drugim, obnovitev duhovnih
moči.
Živa voda, ki dere iz Libanona je slika zunanjih milosti, ki se podeljujejo z drugimi. Ona ni žuboreči
potoček, temveč deroča reka, reka obilne milosti, ki se pretaka v njej.
Libanon, vzvišeni vrh, govori o pravem viru blagoslovov, ki izvirajo iz nebeških področij. Iz našega
občestva s Kristusom tečejo deroče reke, ki prinašajo drugim blagolove.

Dekle vneto prosi za večjo mero maziljenja
Šulamka je slišala Gospodove besede in ve, da Zanj predstavlja vrt veselja, edenski vrt. Njegove
besede jo sedaj vzpodbujajov želji za severni in južni veter. Kralj ve, kaj dekle potrebuje za večje
maziljenje, ki jo bo usposobilo za posredovanje milosti drugim.V njej cvetijo sadeži, se cedijo dišave,
ki predstavljajo njeno življenje, ki je popolnoma podrejeno Njegovemu. Dekle razširi svoje roke in
vzklikne: "Zdrami se, sever, privrši, jug! Prepihaj moj vrt, naj se cedijo njegove dišave!"
Zdrami se, sever, privrši, jug! Prepihaj moj vrt, naj se cedijo njegove dišave!
To je vneta prošnja njenega srca. Prosi Božji veter, da prepiha njen
vrt in v njem odklene dišave njenega srca. Njen pogled je obrnjen
proč od same sebe in se obrača k vetru za prepih. Severni veter je
hladen veter stisk in težav....Ali resnično želi, da njeno srce prepiha
severni veter?
Seveda! Pripravljena sprejeti težke okoliščine, če te pomenijo rast
sadja in razširjanje Njegovih dišav. Za to nalogo prosi severni veter, da
bi opravil svoje delo v njej. Severni veter mora prepihati vsako srce, ki
gori za Kralja nad kralji. Gre za odpravljanje ponosa, samozavesti,
jeze, strahu, ki jih odkrije le hladen in rezajoč severni veter.
Šulamka sedaj razume pomen stisk in težav kot proces zorenja in
spreminjanja se v dišeč Božji vrt. Prav zaradi tega je zainteresirana za
še večjo disciplino in urjenje, za še več stisk. "Moji bratje, kadar
pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje, saj
spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost. Za
stanovitnost pa naj bo značilno popolno delo, da boste popolni in
celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo." (Jakob 1:2-4). Naj severni veter prepiha moj vrt, mojo
misijo, moje življenje v Gospodu. Naj opravi svoje delo in prikliče Božje življenje v meni!
Severni veter je razbil Marijino alabastrno posodo in sprostil vonjave njenega vrta vsepovsod po hiši.
Ko pred Njim ponižamo svoja srca v kesanju, se lahko iz nas začnejo širiti Kraljeve dišave. Velikokrat
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pa se zgodi, da nismo pripravljeni storiti teh
korakov...Gospod želi, da je le On naše največje veselje in
moč. To je vendar dediščina Božjih služabnikov!
Kaj pa južni veter?
Ta veter je blag in osvežujoč. Gre za veter milosti, ki
blagoslavlja in ljubkuje. To je božanska ljubezen, ki greje
njeno srce. Dekle prosi za prihod Tolažnika. Odkrije, da so
stiske in blagoslovi ti, ki iz nje privabijo Kristusovo dišavo.
Tudi prerok Ezekiel je prerokoval Besedo Božjo in priklical
Božjega Duha od štirih vetrov, ki je oživel suhe kosti. Ko
začne pihati veter Božjega Duha čez naš vrt, oživi vse, kar je
mrtvega.
"GOSPODOVA roka je bila nad menoj. GOSPOD me je po
duhu peljal ven in me postavil v sredo doline, ki je bila
polna kosti. 2 Peljal me je krog in krog ob njih: glej, bilo jih
je silno veliko po dolini in glej, zelo suhe so bile. 3 Rekel mi je: »Sin človekov, ali lahko te kosti
oživijo?« Rekel sem: »Gospod BOG, ti veš!« 4 Tedaj mi je rekel: Prerokuj nad temi kostmi in jim
reci: »Suhe kosti, poslušajte GOSPODOVO besedo! 5 Tako govori Gospod BOG tem kostem: Glejte,
poslal bom duha v vas in boste oživele. 6 S kitami vas bom obdal in dal, da bo zrastlo meso na vas.
Prevlekel vas bom s kožo in vam dal duha, da boste oživele. Tedaj boste spoznali, da sem jaz
GOSPOD.«7 Prerokoval sem, kakor mi je bilo ukazano. Ko sem prerokoval, je nastal šum. In glej,
hrup: kosti so se približale druga drugi. 8 Videl sem: glej, že so bile kite na njih, zrastlo je meso in
koža se je razpela čeznje po vrhu. Duha pa ni bilo v njih. 9 Tedaj mi je rekel: »Prerokuj duhu,
prerokuj, sin človekov, in reci duhu: Tako govori Gospod BOG: Od štirih vetrov pridi, duh, in dihni v
te pobite, da oživijo!« 10 Ko sem prerokoval, kakor mi je bilo ukazano, je prišel vanje duh. Oživele
so in se postavile na noge: silno velika vojska." (Ezekiel 37. 1-10)
Zgodilo se bo, da bosta severni in južni veter zapihala skupaj, ker bo potreben hitri proces
dozorevanja in potreba po širjenju Božje dišave iz vrta naših src.
Dekle, ki je nekoč paslo nekaj kozic je resnično ta, ki jo Kralj ljubi. Sedaj ji je pomembno le to, da se
Njegove dišave širijo iz njenega vrta. Veter, ki veje na njen vrt je dih Gospodov, ki prinaša milost in
usmiljenje.
Veter in dih sta v hebrejskem jeziku ena
beseda. Gre za pihanje in pretakanje. Njena
srčna želja je , da bi bilo njeno življenje
popolnoma prežeto z Božjo močjo in
maziljenjem, da bi drugi okoli nje lahko
zaduhali Njegovo dišavo.
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NJEGOV VRT
Moj ljubi naj pride v svoj vrt in uživa njegovo žlahtno sadje.
Tokrat v Visoki pesmi dekle prvič spozna in uvidi svoje življenje in služenje kot Kraljevi vrt. Kraljeve
besede ljubezni, namenjene njej, so imele zanjo velik učinek. Ljubezen ji je odprla oči srca. Razodetje
se je začelo po njej pretakati. Razumevanje se je začelo razvijati. Ona vendar pripada Njemu! Pomen
življenja je najti v spoznavanju Njega in ne samo nje same.
Nevesta si močno želi, da bi Kralj prišel v Svoj vrt (njeno notranje življenje in služenje) in okusil sadeže
Svoje milosti. Resnično hrepeni, da bi Jezus prišel in užival v tem, kar je Duh storil v njej. Ona čaka
Njegov obisk.
"Moj ljubi naj pride v svoj vrt in uživa njegovo žlahtno sadje." Vse v vrtu raste zaradi Njega in po
Njem. Ona je Njegova dediščina, zato ga vabi na obisk. " In razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v
kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih." (Efežanom
1:18).
NJENO CELO ŽIVLJENJE SE JE SPREMENILO, KO JE SPREMENILA SVOJ
FOKUS: POMEMBNO JE, KAKŠNO VREDNOST IMA ONA V NJEGOVIH OČEH
IN KAJ ONA LAHKO JEZUSU NUDI IN NE SAMO OBRATNO!
5: 1 Prihajam v svoj vrt, moja sestra, nevesta, trgam svojo miro s svojim
balzamom, jem svoje satje s svojim medom, pijem svoje vino s svojim
mlekom.
Jezus SEDEMKRAT reče: svoj/o/jim/e/jim....Ona je resnično postala
Njegova! Predala Mu je svoje življenje in služenje.
Ona je Njegov vrt, Njegova mira, Njegov balzam, Njegovo satje, Njegov
med, Njegovo vino, Njegovo mleko. Uslišal je njeno prošnjo: "Moj ljubi naj
pride v svoj vrt in uživa njegovo žlahtno sadje." (4:16). Kralj je prišel v njen
vrt in uživa v Svoji dediščini. Ona je doživela spremembe in sedaj je zmožna
dajati ljubezen Kralju na povsem drugi ravni.

KRALJ UŽIVA V SVOJI DEDIŠČINI
Trgam svojo miro s svojim balzamom.
Gospod prihaja v Svojo cerkev, da bi utrgal
tisto, kar je sam pridelal v nas. Jezus želi
sprejeti iz naših src izraze ljubezni in čaščenja,
katerega je vreden le On. Prihaja, da bi videl,
če smo se oklenili Njegovega Križa (mire) in če
smo izkusili Božje milosti v hoji z Njim
(balzam-dišava). Kralj bo prišel v Svoj vrt, ko
bo opazil, da so tam sadja in dišave,
pripravljene za Njega.
Je svoje satje s svojim medom.
Jezus prihaja jesti satovje in med Svoje
dozorele Neveste. Njegova Nevesta je Zanj
postala okrepčilo. Ona Ga je vabila na
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pojedino in sedaj se je povabilu odzval. Kako je Jezus blagoslovljen ob pogledu na to, kar je Duh
uresničil v Nevesti.
Pijem svoje vino s svojim mlekom.
Jezus se je lahko odžejal z vinom naše ljubeče predanosti. On praznuje
nad tem, kar je v nas storila Njegova milost. Ona se Mu je povsem
predala. Vino je namenjeno praznovanju in mleko okrepitvi. Gre za
zvezo in občestvo Neveste in Ženina na Svetem mestu. Naša ljubezen
prinaša Jezusovemu srcu ogromno srečo in spodbudo.
Jezus sedaj vabi Svoje prijatelje, da bi pili: "Jejte, o, prijatelji; pijte, da,
pijte v izobilju. O preljubi."
King James 2000 Bible
I have come into my garden, my sister, my spouse: I have gathered my myrrh with my spice; I have
eaten my honeycomb with my honey; I have drunk my wine with my milk: eat, O friends; drink, yea,
drink abundantly, O beloved.
(5:1 Jejta, draga, pijta, opijta se z ljubeznijo! - te vrstica je povsod v drugih prevodih namenjena kot
povabilo Jezusovim prijateljem!)
To je preprosto čudovito! Dekle je doživelo velike spremembe: od časa, ko je zanemarjala svoje
notranje življenje; do obdobja jeze nad tistimi, ki so jo ranili; obdobja sebičnosti in končno v dobo
zrele Neveste, ki je dana narodom v hrano in pijačo! Jezus želi, da bi tudi drugi lahko uživali v izobilju
in rodovitnosti Njegovega zakonskega partnerja. Nevesta je postala banketna miza za prijatelje.
Ali si želimo postati hrana za nedozorele?
Prav to je tisto, kar je Jezus mislil, ko je dejal Petru: " Jezus mu je rekel: »Hrani moje ovce!" (Janez
21:17).
In to je tisto, kar je mislil, ko je rekel učencem: »Dajte jim vi jesti!« (Marko 6:37).
Jezus pelje Svoje prijatelje v vrt, da bi z njimi delil sadeže Svoje Neveste. To je pojedina, namenjena
vsem še nedozorelim, da bi jedli od zrele Cerkve, ki ljubi Jezusa z vsem svojim srcem. Ko dopuščamo
Jezusu, da v nas vzgaja Svoj vrt in v Njem Svoj sadež, ta dozoreli sadež kasneje vzame in z njim
nahrani lačne okoli nas. Na takšen način postane tudi Nevesta pastirica vsem še nedoraslim. "...in
pasi svoje kozice pri pastirskih stanovih." (1:8).

ŽENINOV SIJAJ
5:2 Spala sem, a moje srce je bedelo. Glas mojega ljubega, ki trka!
Odpri mi, moja sestra, moja draga, golobica moja, moja krasotica (Db. moja popolna), kajti moja
glava je polna rose, moji kodri nočnih kapljic.
3 Slekla sem si obleko, kako naj se spet oblačim? Umila sem si noge, kako bi jih mogla umazati?
4 Moj ljubi je iztegnil roko skozi lino in srce mi je vzkipelo (Ali vztrepetalo.) zanj.
5 Vstala sem, da bi odprla svojemu ljubemu; z rok mi je kapljala mira, s prstov topna mira
na držaj zapaha. 6 Odprla sem svojemu ljubemu, a moj ljubi se je obrnil proč, odšel je.
Moja duša se je topila (Db. je šla ven.), ko je govoril. Iskala sem ga, pa ga nisem našla, klicala sem
ga, pa mi ni odgovoril.
7 Našli so me čuvarji,ki krožijo po mestu; pretepli so me, me ranili, strgali so ogrinjalo z mene, ti
čuvarji obzidja.
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8 Rotim vas, hčere jeruzalemske: Če najdete mojega ljubega, kaj mu sporočite? Da sem bolna od
ljubezni!
9 V čem tvoj ljubi prekaša druge, najlepša med ženami? V čem tvoj ljubi prekaša druge, da nas tako
rotiš?
10 Moj ljubi je žareč in rdeč, med deset tisoči opazen. 11 Njegova glava je zlato, čisto zlato; njegovi
kodri so bujni, črni kot vran (Ali krokar). 12 Njegove oči so
kot golobi ob potokih vodá: kopljejo se v mleku, počivajo v
jamicah (Db. sedijo v polnini/vdolbini.). 13 Njegova lica so
kot dišavne gredice, na katerih rastejo dišavna zelišča.
Njegove ustnice so lilije, ki kapljajo tekočo miro. 14 Njegove
roke so zlati obročki, okrašeni z dragulji. Njegov život gladka
slonova kost, prekrita s safirji. 15 Njegove noge so alabastrni
stebri, postavljeni na zlatih podstavkih. Njegova postava je
kakor Libanon, izbrana kakor cedre. 16 Njegova usta so sama sladkost, ves očarljiv je. Tak je moj
ljubi, tak moj dragi, hčere jeruzalemske.
Duhovna zrelost pomeni vzeti svoj križ, slediti Jezusu in postati Njegov učenec. Božja modrost ima
križ. Pot na Golgoto je rezervirana za vsakega pravega sledilca Jagnjeta. Okleniti se Kristusovega križa
pomeni ceniti stvari, ki so Jezusu pomembne. Božja Beseda govori o novi obleki, ki je Kristus. "Pač pa
si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa in ne skrbite za meso, da bi stregli njegovim poželenjem
(prenehajte razmišljati o mesenih željah)." (Rimljanom 13:14). Tako postanemo žareča Jezusova
nevesta, s katero si On želi deliti Svoje življenje. Bodimo pripravljeni na nove vizije Drevesa Življenja,
Kristusovega križa....pridimo, jejmo Njegove sadeže!
Gospod Jezus se nam rad pokaže v novi podobi, da bi nam lahko podal nova razodetja o Sebi. Razodel
se nam je že kot Sladki Rešitelj, Preskakujoči Princ, Mož Bolečin. Ne moremo sprejeti le del Jezusa,
temveč se Ga moramo okleniti v celoti. Vsako novo obdobje našega življenja nam bo prineslo nova
razodetja Jezusa, veličastnega Božjega Sina.
Za dekle je nastopilo novo obdobje...obdobje preizkušenj, testov. Ljubezen, ki jo povezuje s Kraljem
nad kralji, je v njej doseglo že mnoge stvari. Zrastla je, šla čez mnoge transformacije, vendar mora
odkriti še mnogo tega, kar se tiče Jezusa.
Po tem, ko je slišala Njegove mnoge izjave ljubezni, prosila severni veter za opravljanje službe v
njenem srcu, je dekle zaspalo. Spala sem.

Ta izjava se nanaša tudi na "počitek vere" in zaupnost, da je vse v najlepšem redu. "Potemtakem
sobotni počitek čaka Božje ljudstvo. Kdor namreč stopi v njegov počitek, se spočije od svojih del,
kakor se je Bog od svojih. Potrudimo se torej stopiti v ta počitek, da ne bo kdo po tem zgledu padel
zaradi nepokornosti. " (Hebrejcem 2:9-11). Vsaka mesena aktivnost je ponehala in v srcu se je
odločila za vzpon na goro mire, kjer bo plačala potrebno ceno.
...a moje srce je bedelo. Srce dekleta je kljub spancu budno, saj je to posledica poslušnosti Božjim
besedam. Dekle ne spi spanec kompromisa, ki ga zasledimo pri laodikejski cerkvi. »Angelu Cerkve v
Laodikeji piši: ›Tole govori Amen, zvesta in resnična priča, začetek Božjega stvarjenja. Vem za tvoja
dela, da nisi ne mrzel ne vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč! Ker pa nisi ne vroč ne mrzel
(KOMPROMIS), ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunem iz svojih ust. Praviš: premožen sem,
obogatel sem in ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se, da si siromak in bednež, ubog, slep in
nag. Svetujem ti, da kupiš od mene zlata, v ognju prečiščenega, tako da obogatiš, in belih oblačil,
da se pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote, ter mazila, da si natreš oči in spregledaš. Jaz
karam in vzgajam vse, ki jih ljubim: bodi torej goreč in se spreobrni." (Razodetje 3:14-19).
Dekletovo srce ostane budno za pravičnost.
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" Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat, saj ste vsi sinovi luči in sinovi
dneva. Nismo sinovi noči in ne teme, zato nikar ne spimo kakor drugi, ampak bodimo budni in
trezni. Tisti namreč, ki spijo, spijo ponoči, in tisti, ki se opijajo, se opijajo ponoči. Mi, ki pripadamo
dnevu, pa bodimo trezni: oblecimo si oklep vere in ljubezni, za čelado pa upanje odrešenja." (1.
Tesaloničanom 5:4-8).
"Poleg tega poznate čas, v katerem smo. Ura je že, da se zbudite iz spanja, zdaj je naša rešitev bliže
kakor takrat, ko smo vero sprejeli. Noč se je pomaknila naprej in dan se je približal. Odvrzimo torej
dela teme in nadenimo si orožje luči. Živimo pošteno, kakor se podnevi spodobi: ne v požrešnosti
in v popivanju, ne v posteljah in v razuzdanosti, ne v prepirljivosti in v nevoščljivosti. Pač pa si
oblecite Gospoda Jezusa Kristusa in ne skrbite za meso, da bi stregli njegovim poželenjem."
(Rimljanom 13:11-14).
Glas mojega ljubega, ki trka! Nevesta je sedaj senzitivna za glas njenega ljubega Ženina. On prihaja k
njen, trkajoč na vrata njenega srca. GRE ZA GLAS NJENEGA LJUBEGA, ki trka na vrata njenega srca! On
hrepeni po tem, da bi jo lahko popeljal skozi nova vrata v duhu. " Vem za tvoja dela. Glej, pred tabo
sem na stežaj odprl vrata, ki jih nihče ne bo mogel zapreti. Čeprav imaš majhno moč, si vendar
ohranil mojo besedo in nisi zatajil mojega imena. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj
glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj." (Razodetje 3:8,20). Nova
vrata pomenijo novo razodetje Jezusa. On jo poziva, naj Mu odpre. V Njegovem glasu je melodija, ki
jo prebudi. Le kdo lahko zavrne Jezusov glas?
On jo pokliče s štirimi ljubkovalnimi izrazi:
moja sestra,
moja draga,
golobica moja,
moja krasotica /moja popolna
Jezus je popolni vir nežnosti in sočutja. Le On je popolnoma dober in ničesar se ni za bati ob
Njegovem klicu. Ko pogleda v njene oči, vidi, da je popolnoma Njegova ....in da je brez gube in
madeža. Besede Njegove spodbude jo pripravljajo na največji izziv, ki jo čaka.
moja glava je polna rose, moji kodri nočnih kapljic.

Kdo je ta, ki prihaja sredi noči? Le oseba, ki se je ponoči nahajala zunaj, ima lahko lase prepojene z
roso. To je Jezus, ki je celo noč molil na vrtu Getsemani za nas.
"Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so
tvoji; in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v
njih. Nisem več na svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti
Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva."
(Janez 17:9-11).
"Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Njegov pot je postal
kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo." (Luka 22:24).
Jezus je ta, ki je za nas prenašal temno noč svoje duše in nas sedaj vabi, da
imamo delež v Njegovem trpljenju.
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"In če smo otroci, smo tudi dediči: dediči pri Bogu, sodediči pa s Kristusom, če le trpimo z njim, da
bomo z njim tudi poveličani." (Rimljanom 8:17).
"Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim si
zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili." (Izaija 53:3).
"Da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter delež pri njegovem trpljenju, pri tem pa
postajam podoben njegovi smrti..." (Filipljanom 3:10).
Jezus nas kliče, da sprejmemo svoj delež pri Njegovi sramoti,
zavrženosti in osami. Ali bomo sprejeli Jezusa iz Getsemani? Ali
lahko z Njim vztrajamo v nočni molitvi in boju duše? Naš Jezus je
tudi Mož Bolečine, znanec bolezni. Čas je, da spoznamo Njegovo
srce in prevzamemo delež Njegovega trpljenja. On je mogočni
Posredovalec za druge. On je v boju molitve potil kaplje krvi in
preživljal agonijo duše za padlega človeka. Ali bo našel Svojo
Nevesto, ki je pripravljena sprejeti delež v Njegovem trpljenju?
KRIŽANI ŽELI IMETI KRIŽANE SLEDILCE!

Slekla sem si obleko, kako naj se spet oblačim? Umila sem si noge, kako bi jih mogla umazati?
Medtem, ko je ona udobno spala na postelji, je On preživel celo noč v molitvi in agoniji. S tonom
njenega odziva na Njegovo trkanje nam dekle pokaže popolno zadovoljstvo s
tem, kar je doživela do sedaj. Slika slačenja obleka kaže na zunanje dejanje
odlaganja starega človeka. Umila si je noge (izpovedala svoje grehe) in tako
dovolila Besedi, da opravi svojo nalogo očiščevanja. Vprašanje pa je, če je
dejansko umrla sami sebi in sprejela Njegovo življenje vstajenja? Njeno
vprašanje: "Kako naj se spet oblačim?" pomeni - "Ali moja zunanja podoba
dobrote ni dovolj?" Zmotena je njena dosedanja duhovna lagodnost. Sedaj
ugotavlja, da je pomen Kristusovega križa globlji, kot si je do sedaj
predstavljala...Pomen križa je v odkrivanju naše globoke potrebe po Njem in
popolne združitev z Njim v smrti in v vstajenju. Da bi pa lahko spoznala vse to,
mora vzdržati skozi "temno noč svoje duše," obdobje, ko se Jezus umakne od
nje brez vnaprejšnje obrazložitve. Ali Ga bo dekle sposobno ljubiti brez tega,
da občuti Njegovo prisotnost?

Moj ljubi je iztegnil roko skozi lino in srce (duša) mi je vzkipelo
(Ali vztrepetalo.) zanj.
On prihaja z milostjo, da bi se jo dotaknil. Dotika se vrat njenega srca, ki se široko odpirajo Kralju.
"Vzdignite, vrata, svoje glave, vzdignite se, starodavne duri, da vstopi kralj slave." (Psalm 24:7).
Potreben je samo en Njegov dotik in naša srca vzkipijo, se topijo v želji, da bi Ga spoznali v resnici;
kakor resnično On je. Tudi učencema je gorelo srce, ko sta hodila z Jezusom po poti za Emavs. "In
rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral
Pisma?« (Luka 24:33). Tako tudi Šulamka ni mogla ostati v svoji postelji, ko je bil On tako blizu...
Vstala sem, da bi odprla svojemu ljubemu;
Končno je vstala v popolni poslušnosti, da bi odprla svoja vrata.
z rok mi je kapljala mira, s prstov topna mira na držaj zapaha.
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Tu govori o obilju milosti, ki je potrebna za popolno sprejetje Jezusovega
križa in Njegove volje za naša življenja. Šulamka si želi slediti svojemu
Kralju.
Odprla sem svojemu ljubemu, a moj ljubi se je obrnil proč, odšel je.
Vsak iskreni vernik bo moral iti skozi test, katerega je pretrpela Šulamka.
Za naše dozorevanje so potrebni testi vere. Mnogi izmed nas
interpretiramo trpljenje kot Božjo kazen ali direktno Satanovo aktivnost.
Velikokrat pa gre za Božji način treniranja, da bi nas pripeljal do stopnje
zrelosti. (Vedeti pa moramo, da Gospod ne pošilja bolezni nad ljudi, ker On
ni avtor bolezni). Gre za teste vere.
"Ker nas torej obdaja tako velik oblak pričevalcev, tudi mi odstranimo
vsakršno breme in greh, ki nas zlahka prevzame, ter vztrajno tecimo v
tekmi, ki nas čaka. Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je
čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj,
ki je od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in
omagali. Niste se še do krvi uprli v boju zoper greh. Pozabili ste na spodbudo, ki vam govori kakor
sinovom: Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje in ne omaguj, kadar te kara. Kogar namreč Gospod
ljubi, tega vzgaja, in tepe vsakega sina, ki ga sprejema." (Hebrejcem 12:1-6).
"Ne zametuj, sin moj, GOSPODOVE vzgoje, njegov opomin naj ti ne
bo nadležen. Kajti kogar GOSPOD ljubi, ga opominja in mu hoče
dobro kakor oče sinu." (Pregovori 3:11-12).
"Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim: bodi torej goreč in se
spreobrni. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in
odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj."
(Razodetje 3:19-20).
Moja duša se je topila (Db. je šla ven.), ko je govoril.
Njena duša se je topila ob zvoku Njegovega glasu. Že je vstala, da bi Mu odprla, pa je že odšel. To je
čas njenega popotovanja, ko spoznava, da je On Bog, ki se skrije za določen čas.
"Bogu je v čast, če kaj prikriva, kraljem pa je v čast, če kaj odkrijejo." (Pregovori 25:2).
"Bogu je v čast, če kaj prikriva, kraljem pa je v čast, če kaj odkrijejo." (Izaija 45:15).
"S svojo drobnico in s svojim govedom hodijo iskat GOSPODA, a ga ne najdejo, umaknil se je od
njih." (Ozej 5:6).
"Ko je prišel na tisti kraj, jim je rekel: »Molíte, da ne pridete v skušnjavo!«, 41 sam pa se je oddaljil
od njih približno za lučaj kamna." (Luka 22:40-41).
Šulamka se takoj sooči z osamljenostjo in zavrženostjo. Ne gre za satanski napad, ampak Božji test, ki
jo bo spremenil v večjo skladnost s Kristusovo podobo. Gospod želi, da Ga začnemo iskati z vsem
svojim srcem. V "temnih nočeh svoje duše" resnično spoznavamo vse skrite kotičke svojih src in svoje
resnične motive. Jezus je Petru napovedal preizkušanje njegove vere. »Simon, Simon! Glej, satan
vas je zahteval (Ali hotel imeti.), da bi vas presejal kakor pšenico. Jaz pa sem molil zate, da ne
opeša tvoja vera (Ali zvestoba). Ko se boš nekoč spreobrnil (Db. Ko se (ali jih) boš nekoč
obrnil/vrnil.), utŕdi svoje brate.« (Luka 22:31-32).
Vprašanje: Ali sledimo Jezusu zaradi osebnega duhovnega zadovoljstva, ali zaradi Njega samega?
Iskala sem ga, pa ga nisem našla, klicala sem ga, pa mi ni odgovoril.
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To je obsežen test, ko Gospoda ni za najti in ne odgovori. Molitev in iskanje Njegove prisotnosti tega
testa časovno NE more skrajšati! Dekle se obleče, obuje in Ga začne vneto iskati po ulicah.
Pomembno je, da ovržemo Satanove obtožbe in živimo pod zastavo Njegove ljubezni. "Njegov prapor
nad mano (Ali in njegova drža do mene) je ljubezen." (Visoka pesem 2:4).
Našli so me čuvarji,ki krožijo po mestu; pretepli so me, me ranili, strgali so ogrinjalo z mene, ti
čuvarji obzidja.
Ko Šulamka teče po ulicah in kriči za svojim Ljubim, zbudi celo sosesko. Pridejo čuvarji, da bi odkrili,
kaj se dogaja. Čuvarji zanjo pomenijo preganjanje in zavrnitev. Čuvarji so osebe duhovne avtoritete v
telesu Jezusa Kristusa. Ko se je v tretjem poglavju dekle srečalo s čuvarji Davidovega tipa, so ji ti
pomagali k večji intimnosti z Gospodom. Tokratni čuvarji pa so Savlovega tipa čuvarjev, ki jih motivira
ljubosumje in strah, zato Šulamko pretepejo, ranijo in strgajo z nje ogrinjalo. Njihovo ljubosumje jih
vodi v dejanja, ki očrnijo vse tiste, ki so v iskrenem zasledovanju Jezusa. Dekle ranijo z obtožbami in
krivico. Gospod jim je zaupal službo varovanja, zaščite, vendar so svojo avtoriteto sprevrgli in vse
slabotne in spotikajoče duše tepli in zlorabili. Tudi v Šulamki niso prepoznali Kraljeve Neveste.
Vse, ki preganjajo namesto, da bi ščiti, bo Gospod sam kaznoval. Kljub vsemu so testi preganjanj in
nerazumevanj namenjeni vsem iskrenim Kristusovim sledilcem. Celo Jezus sam je bil zasramovan v
prijateljevi hiši. "Zares, ni sovražnik tisti, ki me zasramuje, to bi prenesel; ni se moj nasprotnik
povzdigoval nad mano, pred njim bi se mogel skriti. To si ti, človek, ki je enak meni, moj prijatelj in
moj zaupnik, s katerim sva imela skupaj sladek dogovor v Božji hiši,hodila sva z množico." (Psalm
55:13-15).
Šulamka se je znašla pred dvojnim testom: Božja prisotnost se je odmaknila od njenih čutenj in
Kristusovo telo se obrnilo proti njej. Čuvarji so ji strgali ogrinjalo in začasno je izgubila svojo službo v
Kristusovem Telesu. Dekle je povabilo severni veter, da opravi službo, ker je želela odkriti vse skrite
kotičke svojega srca.
Ali se bomo oklenili Getsemanov? Ali bomo vneto služili in ljubili Jezusa tudi ko se zdi, da gre vse
narobe? Ali bomo ljubili Kristusovo Telo tudi, ko se grdo obnaša do nas?
Z vsemi čustvi bolečine, sramote, se dekle obrne in prosi - Rotim vas, hčere jeruzalemske: Če najdete
mojega ljubega, kaj mu sporočite? Da sem bolna od ljubezni!
Ona Ga ljubi. "Ti, Gospod, si moja ljubezen, ne glede na to, kako se drugi obnašajo do mene! Tudi ni
pomembno, da čutim Tvojo bližino, ker vem, da me nikoli ne boš zapustil." Ona se ne spotakne ob
Njem, ker je Ga nadvse ljubi. Prestala je končni test!
V čem tvoj ljubi prekaša druge, najlepša med ženami? V čem tvoj ljubi prekaša druge, da nas tako
rotiš?
Druga dekleta ne morejo razumeti kako Ga lahko še vedno tako zelo ljubi. One vidijo moč njene
ljubezni. Ne pozabimo kako glasno lahko naša vera govori drugim, ko vztrajamo v času preizkušenj.
Nezreli kristjani so spodbujeni v spoznavanju
Ljubega ob samem gledanju naše zvestobe do Njega
v obdobju ognjenih testov. Njihovo vprašanje o
edinstvenosti Jezusa kaže na njihovo pomanjkljivo
razumevanje Njegove osebnosti. Za Šulamko On
nima tekmeca! Druga dekleta ji izkažejo čast, ko jo
okličejo za najlepšo med ženami. Občudujejo njeno
zvestobo, neomajno ljubezen do Kralja. Opazijo, da
se Njegova lepota začela zrcaliti na in v njej. Nevesta
jim poda enega izmed najbolj jasnih, slavnih opisov
Jezusa Kristusa v celem Svetem Pismu. Začne jim
opisovati svojega Ženina, ki jo je tako zaslepil v
ljubezni, da lahko vidi le Njega in nikogar drugega.
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Vse na Njemu je ljubko, čudovito, popolno. Dvojni test, katerega je vzdržala, ji je prinesel novo
razodetje veličastva in sijaja Kralja nad kralji. Vsak delček Njegove osebnosti ima moč obnove in
oživitve naših duš. Zato nas Sveto Pismo poziva: "Uprimo oči v Jezusa.." (Hebrejcem 12:2). Ko smo
testirani ali smo pod pritiski, glejmo le na Jezusa. Biti v Njemu pomeni črpati moč iz Njegovih vrlin in
to krepi naša srca.

Moj ljubi je žareč in rdeč
Pomembno je, da Jezusu zaupamo tudi v času, ko ne razumemo
Njegovega početja. Ko ne vidimo Njegovega obraza, takrat
zaupamo Njegovemu srcu. Ko Ga okličemo za Ljubega, bo
Njegov žar pregnal vse sence in zasvetil bo dan. On je vendar
žareč. Žareč pomeni biti sončen, posebej svetel. Tudi v času
naših bolečin Jezus sveti v svojem briljantnem veličastju. Njegov
tron je obkrožen z veličastnimi barvami. On biva v nedostopni
svetlobi. "Ohrani zapoved brez madeža in brez graje do pojavitve našega Gospoda Jezusa
Kristusa, ki jo bo ob svojem času pokazal blaženi in edini vladar, kralj nad kraljujočimi in Gospod
nad gospodujočimi, ki ima edini nesmrtnost, ki biva v nedostopni luči in ga noben človek ni videl in
ga ne more videti. Njemu čast in večna oblast! Amen." (1. Timoteju 6:14-16).
Jezus je primerjan s kamnoma jaspisom in sardijem. To sta kamna krvavo rdeče barve. Slika Jezusove
krvi. Rdeče se nanaša tudi na pordela lica, kar je slika Jezusove človečnosti. On je Bog, ki si je nadel
človeško podobo. Torej, hkrati božanski in človeški.
"V hipu me je navdal Duh. In glej, v nebesih je stal prestol in na prestolu je sedèl nekdo. Sedeči je
bil na pogled podoben kamnu jaspisu in sardiju, vsenaokrog prestola pa se je pela mavrica, na oko
podobna smaragdu." (Razodetje 4:2-3).
med deset tisoči opazen.
Tu govori o Jezusovi edinstvenosti in nadvladi. Nihče Mu ni enak!
"On je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno vse in on je glava telesa, to je Cerkve.
On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi. Bog je namreč
hotel, da se je v njem naselila vsa polnost in da je po njem spravil s sabo vse stvarstvo, saj je s krvjo
njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih." (Kološanom 1:1720).
"Lep, najlepši si med človeškimi sinovi, s tvojih ustnic lije milina, zato te je Bog blagoslovil na veke."
(Psalm 45:3).
"Svit postaja kakor svetloba, iz njegove roke mu izhajajo žarki, tam je skrivališče njegove moči."
(Habakuk 3:4).
"Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela
kot luč." (Matej 17:2).
"Obrnil sem se, da bi videl, čigav glas je govoril z menoj. Ko sem se obrnil, sem zagledal sedem
zlatih svečnikov in sredi med svečniki nekoga, ki je bil podoben Sinu človekovemu. Oblečen je bil v
haljo do tal in prevezan čez prsi z zlatim pasom. Njegova glava in lasje so bili beli kakor bela volna,
kakor sneg, njegove oči so bile kakor ognjen plamen, noge je imel kakor v pêči razbeljen bron, glas
pa kakor glas mnogih vodá. V desnici je držal sedem zvezd in iz ust mu je segal oster dvorezen meč,
njegovo obličje pa je bilo kakor sonce, kadar žari v vsej svoji môči. Ko sem ga zagledal, sem se
zgrudil k njegovim nogam kakor mrtev. On pa je položil name desnico in rekel: »Ne boj se! Jaz sem
Prvi in Zadnji in Živi. Bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja."
(Razodetje 1:12-18).
"Videl sem: Takrat so bili povzdignjeni prestoli in Staroletni se je usedel. Njegovo oblačilo je bilo
belo kakor sneg in lasje na njegovi glavi kakor čista volna. Njegov prestol so bili ognjeni plameni in
njegova kolesa goreč ogenj." (Daniel 7:9).
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Število deset tisoč je število neskončnosti.
Sedaj dekle strmi Vanj in Mu izreka slavo in moč. Tu uporablja metafore Njegovega fizičnega telesa,
da bi približala in tako drugim posredovala opis vrlin in odličnosti Jezusa Kristusa.
1. VRHOVNA OBLAST/ Njegova glava je zlato, čisto zlato;
To je slika Jezusove božanske kvalitete oblasti. Nobena glava se ne more primerjati z Njegovo.
"Glava te podobe je bila iz čistega zlata, njene prsi in roke iz srebra, njen trebuh in ledja iz
brona, njena stegna iz železa, njene noge deloma iz železa, deloma iz ila. Ti si to gledal, dokler se ni
brez človeških rok utrgal kamen in zadel podobo v njene železne in ilnate noge ter jih
zdrobil. 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. To so sanje; in njihov pomen povemo pred
kraljem. Ti, o kralj, kralj nad kralji, ki ti je Bog nebes dal kraljestvo, moč, oblast in slavo 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." (Daniel 2:32-38).
" ..ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih,
nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se ne
imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem. In vse je položil pod njegove noge, njega
pa postavil čez vse kot glavo Cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki v vsem vse izpolnjuje."
(Efežanom 1:20-23).
" V njem imate svojo polnost tudi vi, kajti on je glava vsakršnega vladarstva in oblasti. "
(Kološanom 2:10).
Jezus vlada s sočutjem, močjo, milostjo in modrostjo. On je Božja modrost, kar je slika najboljšega,
čistega zlata. Blagoslovljen je vsakdo, čigar kralj je Jezus.
"Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in
odkupitev." 1. Korinčanom 1:30).

2. SVETA POSVETITEV/Njegovi kodri so bujni, črni kot vran (Ali krokar).
Jezus je bil popolnoma posvečen Bogu. Nazirejci so bili ljudje, kateri si niso strigli las, da bi njihovi
dolgi lasje bili očiten znak popolne Božje posvečenosti.
Bujni, kodrasti, črni lasje so slika mladosti, gorečnosti in moči. Jezus je večno mlad, energičen in goreč
v Svoji predanosti Bogu in ljudem. On je včeraj, danes in na veke isti. "Jezus Kristus je isti, včeraj in
danes in na veke." (Hebrejcem 13:8). Njegova duhovniška služba poteka po moči neskončnega,
neuničljivega življenja. "Ta, ki ni postal duhovnik po postavi mesene zapovedi, temveč po moči
neuničljivega življenja." (Hebrejcem 7:16).

3. LJUBEČI VPOGLED/Njegove oči so kot golobi ob potokih vodá: kopljejo se v mleku, počivajo v
jamicah /kakor dragulji (drugi prevod).
Jezusove oči govorijo o Njegovem dojemanju, brezkončnem vedenju, modrosti in razumevanju. Ima
enovitost pogleda goloba in nas gleda v čistosti. Tudi, ko opazi nepravilnosti v našem življenju, nas
Njegove golobje oči prekrivajo v ljubezni. Golobi ob potokih voda so slika čistosti božanskega
vpogleda v naša življenja. Njegovo razsojanje je prosto jeze in zavrnitve. Njegovo oko vidi področja v
naših življenjih, katera so potrebna korekcije in dozorevanja.
Kopati se v mleku/oprani v mleku(drugi prevod) govori o čistosti Jezusovih oči, da lahko hranijo vse,
ki so slabotni v veri in nedozoreli v svojih dejanjih. On vidi vsa naša dejanja in razmišljanja, ko nihče
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ni prisoten. Pri Njemu je zabeleženo vsako privatno dejanje vere, ko ne odnehamo pod pritiskom,
kako se odzovemo na preganjanja, ali žrtvujemo finančna sredstva za Njegovo kraljestvo, ali je On
resnično na prvem mestu v našem življenju.
Ko imamo razodetje Njegovih golobjih oči, ki vse spremljajo, nam ni več tako pomembno, da nas vsi
razumejo ali se strinjajo z nami. Ne čutimo več potrebe, da bi pretiravali v pripovedovanju lastnih
slavnih zgodb drugim. Vedenje, da Njegove golobje oči vse vidijo, postane za nas dovolj.
Počivajo v jamicah kakor dragulji nam priča, da Jezusov pogled ni deformiran, zvit. Njegove oči so
kakor sijoči se dragulji, ki topijo naša srca.
4. ODLIČNOST ČUSTVOVANJA/Njegova lica so kot dišavne gredice, na katerih rastejo dišavna
zelišča.
Njegovo obličje vedno odraža milost. Jezusovo srce je kakor vrt, ki je prepoln odličnih vonjav. Njegova
lica so okna, odraz Njegove emocionalne konstitucije. Hebrejska beseda za lica je vzeta iz besednega
korena, ki pomeni biti nežen, mehak - Jezus je mehkega srca. Iz Njegovega srca so se vile najbolj
prijazne besede. "Jezus se je vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče obsodil?« Rekla je:
»Nihče, Gospod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!« (Janez
8:10-11). Njegov mil odgovor odvrača togoto. "Mil odgovor pomirja togoto."
(Pregovori 15:1a).
Dišavne gredice, na katerih rastejo dišavna zelišča pomeni oprsje, kjer se
ustvarjajo želje. Življenje in osebnost Jezusa Kristusa v nas prebuja željo, da bi Ga
spoznavali še v večji meri.

5. ŽIVLJENJE DARUJOČE BESEDE/ Njegove ustnice so lilije, ki kapljajo tekočo miro.
Njegove ustnice so poštene. "Poštene ustnice veljajo za vselej." (Pregovori 12:19).
Nihče ni prej govoril tako kakor Jezus: "Gospod BOG mi je dal jezik učencev: da bi znal krepiti
omagujoče, zgodaj zbuja besedo, zgodaj mi zbuja uho, da prisluhnem kakor učenci." (Izaija 50:4).
Njegove ustnice so bile maziljene z milostjo. "Služabniki so odgovorili: »Še nikoli ni nihče tako
govoril.« (Janez 7:46).
Njegove besede so Duh in življenje. "Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi. Besede, ki sem vam
jih govoril, so Duh in življenje." (Janez 6:63). Jezusove besede so polne spodbude in so čiste kakor
lilije. Mira je skrivnost Njegovega maziljenja. Mira v Jezusovem govoru pripelje ljudi do razodetja
Njegovega križa. Njegove besede nas bodo vedno vodile k oklenitvi se Jezusovega križa in smrti
samemu sebi. Njegova Beseda je ostrejša kot dvorezni meč in zareže do vsakih opravičil in izgovorov.
Lilija oddaja sladko vonjavo, medtem ko ima mira nase pripeto konotacijo trpljenja, grenkobe. Na
ustnicah Kralj najdemo sladkobo in smelost.

6. POPOLNA MOČ/Njegove roke so zlati obročki/palice (drugi prevod), okrašeni z dragulji (krizoliti).
Gospodove roke pomenijo razodetje Njegove moči v človeških zadevah. Njegove roke so močne in
uspešne pri uresničevanju vseh stvari, ki ležijo v Njegovem srcu. Ta moč je kakor zlati obročki/palice.
To je slika Božje vsemogočnosti. Govorimo o Božji palici, Mojzesovi palici, Aronovi palici (ki je
vzcvetela) in Božjem žezlu pravičnosti. Vse, kar Božje roke storijo, je čisto, zlato, mogočno in slavno.
Palice, ki so okrašene z dragulji. Gre dragulj krizolit,ki se sveti kakor diamant. Vsa Jezusova dejanja so
zlata in vešče okrašena kakor z dragulji. Vse, kar On počne, se sveti skozi vso večnost. Videti in
spoznati Njegova dejanja za lepa, je znak zrelosti. "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 15:4).
7. NEŽNO SOČUTJE/Njegov život/osrčje/hrepeneče srce - gladka slonova kost,
prekrita s safirji.
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Različni prevodi: život, telo, osrčje, hrepeneče srce pomenijo Njegovo nežno sočutje.
" Ozri se iz nebes in poglej iz svojega svetega in veličastnega bivališča: kje sta tvoja gorečnost in
tvoja moč? Utrip tvojega srca in tvoje usmiljenje sta se zaustavila pred menoj." (Izaija 63:15).
"Ali je Efrájim moj dragi sin ali otrok ljubljenček? Kadar koli mu zagrozim, se še in še spomnim nanj.
Zato moje srce bije zanj, zagotovo se ga usmilim." (Jeremija 31:20).
Nihče nima tako rad slabotnih ljudi kakor naš Jezus. On je tako tenkočuten, potrpežljiv, ljubeč in
prijazen s padajočim se vernikom v težavah. Iz Njegovega osrčja se pretakajo reke Božje ljubezni, ki
odžejajo žejna srca.
gladka slonova kost je čista in svetla, kakor so Njegova dejanja milosti do nas. Njegova milost nas
gladi. Večina ljudi je zelo nepotrpežljivih do slabosti drugih, Kralj pa nam izkazuje neobičajne milosti.
"In GOSPOD je šel mimo njega in klical: »GOSPOD, GOSPOD, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v
jezi in bogat v dobroti in zvestobi, ki ohranja dobroto tisočem, odpušča krivdo, upornost in greh,
toda nikakor ne oprosti krivde, ampak obiskuje krivdo očetov na sinovih in na sinov sinovih, na
tretjih in na četrtih.« (2. Mojzesova 34:6-7).
prekrita s safirji. Safirji so dragulji, ki jih je Aron nosil na svojem naprsniku. So tudi del temelja
mestnega obzidja Novega Jeruzalema. " Temelji mestnega obzidja so bili okrašeni z vsakovrstnim
dragim kamenjem: prvi temeljni kamen je bil jaspis, drugi safir, tretji halkedon, četrti smaragd, peti
sardoniks, šesti sardij, sedmi hrizolit, osmi beril, deveti topaz, deseti hrizopraz, enajsti hijacint,
dvanajsti ametist. In dvanajst vrat je bilo dvanajst biserov: posamezna vrata so bila iz enega samega
bisera. Cesta skozi mesto pa je bila iz suhega zlata kakor prosojen kristal."(Razodetje21:19-21).
Tudi Božji tron je tron iz safirja.
" Vrh nebesnega oboka, ki je bil nad njihovimi glavami, je bilo nekaj, kar je bilo videti kakor kamen
safír, podobno prestolu." (Ezekiel 1:26).
"O uboga, razmršena, nikoli potolažena! Glej, sam bom položil v malto tvoje kamne, utemeljil te
bom s safiri." (Izaija 54:11).
Ljubeči Ženin o Svoji Nevesti (Novemu Jeruzalemu) govori, da ima tron iz safirjev. Da bi pa lahko
vgradili safirje v gladko slonovo kost, je za to potreben čas, znanje in kreativnost. Takšna pa je Božja
naklonjenost do nas. Njegova ljubezen nas gladi, dokler nismo videti kot safirji.

8. POTI MODROSTI/Njegove noge so alabastrni stebri, postavljeni na zlatih
podstavkih.
Jezus hodi v edinstveni modrosti. Njegove noge / Njegove poti so narejene z
močjo in dostojanstvom. Nič Ga ne more zaustaviti, ko se odloči za določeno
dejanje. Njegove noge so vendar čvrste kakor alabastrni stebri, postavljeni na
zlatih podstavkih. On nikakor ne klone pod pritiski. Njegove poti so sigurne.
Nevesta ima na voljo steber za oporo tudi v času preizkušenj. Zlati podstavki so
božanski temelji, na katerih sloni Božja pravičnost. Vse, kar Gospod počne, je
narejeno v pravičnosti in resnici. "Velika in čudovita so tvoja dela,
Gospod, Bog, vladar vsega. Pravična in resnična so tvoja pota, kralj
narodov!" (Razodetje 15:3).
Njegova celotna postava, od glave in pete, je narejena iz zlata. Celo
vojaki na Golgoti niso polomili kosti Njegovih nog! "Ko so prišli do
Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog." (Janez 19:33).

70

9. NJEGOVA ODLIČNOST/Njegova postava je kakor Libanon, izbrana kakor cedre.

Njegova pojava, postava, resnično vzbuja strahospoštovanje in občudovanje. Videti je kako gorovje.
Ko zremo Vanj, se lepota, ki žarči iz Njega, pretaka na nas. Njegova postava daje luč in radost našemu
duhu. Gledati v Njegovo lice je kakor gledati v Libanon, simbol moči in velike lepote.
Libanonska cedra je znana kot kralj med drevesi. To je slika Jezusa, ki je postal Kralj dekletu, ki je
bolna od ljubezni po Njem. On je to zimzeleno drevo z večnim življenjem. Božja slava se odraža na
Jezusovem obrazu. "Kajti Bog, ki je rekel: »Iz teme bo zasvetila luč,« je zasijal v naših srcih zaradi
razsvetljenja Božjega veličastva na obličju Jezusa Kristusa." (2. Korinčanom 4:6). Gledati na Jezusa je
glavna tema naše predanosti.

10. INTIMNOST Z NJIM/ Njegova usta so sama sladkost, ves očarljiv je.
Sveta intimnost z Jezusom je sladkost naše duše. Vsako zadovoljstvo, vsaka zabava in začasno veselje
povsem zbledijo ob enem "poljubu" Njegove svete intime. Ta sladkoba je najslajša izkušnja
človeškemu duhu. S seboj nosi moč transformacije in moči, ki nas popelje skozi najtežja obdobja
naših življenj kakor na orlovih krilih. Spoznati Ga pomeni ljubiti Ga. Ljubiti Ga pomeni biti ljubljen od
Njega. Biti ljubljen od Kralja pa so sama nebesa. Nebesa so ta večni "poljub" Jezusa Kristusa.
Tak je moj ljubi, tak moj dragi, hčere jeruzalemske.
Lepota našega Gospoda se ne more opisati. Njegova ljubezen je edinstvena; milost sega nad nebesa;
Njegova svetost topi gore; zaradi Njegovega veličastva si serafi zakrivajo svoje obraze. Njegova
naklonjenost spreminja otrdela človeška srca. Vsaka čudovita melodija, veličastni sončni vzhod, vsako
delo lepote in umetnosti kaže in usmerja Nanj. On je vsestransko zaželen. Vsaka želja Neveste je v
Njem potešena. Nič se ne da primerjati z Njim. Dekle priča o Njegovih atributih brez Njegove
trenutne prisotnosti. Čeprav se zdi, da jo je zapustil za določen čas, se vendarle globoko zaveda, da je
radost najti le v Njem. Jezus je izpolnitev naših največjih sanj. Jezus je kruh lačnemu, voda žejnemu,
zdravilo ranjenemu. Karkoli si naša duša zaželi, je Jezus to in še mnogo več! On je čudovit preprosto
že s tem, ko je. Jezus je najbolj čudovit med človeškimi sinovi, Luč svetu, Pot k Očetu, Resnica, ki
osvobaja ljudi, Veliki Prerok, Veliki Duhovnik in Veliki Kralj, ki vlada Svoji hiši z milostjo in slavo. Jezus
je najboljši prijatelj, ki z nami podeljuje skrivnosti in se Ga dotaknejo naše slabosti in padci. Je nadvse
prijazen, občuti naše bolečine in nosi naša bremena. On je brezmadežno Jagnje, ki je odvzelo greh
sveta. Ali ni čudovit?
Sledi Jezusovo vprašanje: "Kdo praviš, da sem jaz?" On je toliko več, kot smo mislili, slišali, razumeli.
Njegovo oblačilo pravičnosti nima šiva "Ko so vojaki križali Jezusa, so mu vzeli oblačila – razdelili so
jih na štiri dele, za vsakega vojaka po en del – in suknjo. Suknja pa je bila brez šiva, od vrha scela
stkana." (Janez 19:23). Vsa Njegova popolnost je celovita. Vsi človeški in angelski jeziki skupaj Ga ne
morejo popolno opisati. On je čudovit, vendar igriv. Naklonjen, vendar strašen. Nežno čuten, vendar
nad mejo same človeške izkušnje. Če Ga enkrat dejansko ugledamo v Njegovem veličastju, se ne
moremo več ločiti od Njega.
tak moj Dragi/tak je moj Prijatelj (drugi prevod)
Ali vidimo, zakaj se Nevesta ne more spotakniti ob Njem tudi v času preizkušenj? Ženinova slava je
neprimerljivo večja od bolečine, ki je povezana s procesom rasti in dozorevanja. On ni samo naš
dragi, temveč tudi naš prijatelj. Oh, kakšen Rešitelj! On je Nevestin ljubi Dragi in zvesti Prijatelj. Nikoli
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nas ne bo razočaral ali zapustil! Nihče, prav nihče, ni kot je On! Dekle je vzdržalo skozi dolgo, temno
noč njene duše brez občutenja Njegove prisotnosti. Kako močna je postala njena ljubezen do Njega!

KRALJ JE RAZVNET NAD SVOJO POPOLNO GOLOBICO
1 Kam je šel tvoj ljubi, najlepša med ženami? Kam se je obrnil tvoj ljubi, da ga bomo iskale s teboj?
2 Moj ljubi je šel dol v svoj vrt, k dišavnim gredicam, da pase po vrtovih in trga lilije.
3 Jaz sem svojega ljubega in moj ljubi je moj, med lilijami pase.
4 Lepa si, moja draga, kakor Tirca, privlačna kakor Jeruzalem, strašna kakor vojska v zastavah.
5 Obrni oči od mene, ker me vznemirjajo (Ali razvnemajo.). Tvoji lasje so kot čreda koz, ki se
zgrinjajo z Gileáda. 6 Tvoji zobje so kakor čreda ovc, ki so prišle s kopanja; vse imajo dvojčke in
jalove ni med njimi. 7 Kot kos granatnega jabolka je tvoje sencè za tvojo tenčico. 8 Šestdeset je
kraljic, osemdeset stranskih žen in deklet brez števila. 9 Ena sama je moja golobica, krasotica moja
(Db. moja popolna.), edinka je svoji materi, ljubljenka svoji porodnici. Mladenke jo vidijo in
blagrujejo, kraljice in stranske žene, in jo hvalijo: 10 »Kdo je ta, ki se razgleduje (Gr., lat. ki
vzhaja.) kakor zora, lepa kakor luna, čista (Ali sijoča.) kakor sonce,
strašna kakor vojska v zastavah?«
11 Šla sem dol v orehov vrt pogledat zelenje v dolini, gledat, ali že trta
poganja, ali granatovci cveto. 12 Nisem vedela, da me je moje srce
naredilo za bojni voz mojemu krasnemu junaku.
Vrni se, vrni, Šulámka, vrni se, vrni, da si te ogledamo!
Kaj hočete ogledovati Šulámko pri plesu med taboroma? (Visoka pesem
6.1-12, 7:1).

Jezusove ljubezni se ne da opisati z besedami. Efežanom 3:16-20 »Prosim, da bi vas Bog iz Njegovih
slavnih, neomejenih virov opolnomočil z notranjo močjo po Svojem Duhu. Takrat bo lahko Kristus
naredil dom v vaših srcih, ker Mu boste zaupali. Vaše korenine bodo zrastle in dosegle Božjo ljubezen
in ta vas bo držala močne. Takrat boste lahko doumeli, kot bi naj vsi Božji ljudje, kako široka, dolga,
visoka in globoka je Njegova ljubezen. Izkusili boste Kristusovo ljubezen, ki je prevelika, da bi jo v
popolnosti razumeli. Šele takrat boste narejeni popolne s polnostjo življenja in moči, ki prihajata od
Boga. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, mogli
z vsemi svetimi doumeti kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati
Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti.« (prevod iz New
Living Translation Bible).
Gre za največjo, najbolj popolno ljubezensko zgodbo vseh časov in večnosti. Nekega dne bo Jezus
prišel, pretrgal nebo in vzel Nevesto k Sebi.
Kam je šel tvoj ljubi, najlepša med ženami? Kam se je obrnil tvoj ljubi, da ga bomo iskale s teboj?
Jeruzalemske hčere so poslušale dekletova navdušena opisovanja vrlin njenega ljubega in ugotovile,
da je nadvse čudovit. Sedaj se tudi one želijo pridružiti dekletovemu iskanju. Sčasoma bodo tudi
jeruzalemska dekleta postala nove Šulamke in Visoka pesem se bo znova pela.
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Prej so ji zastavila vprašanje: »V čem tvoj ljubi prekaša druge, najlepša med ženami? V čem tvoj ljubi
prekaša druge, da nas tako rotiš?« (5:9), sedaj pa jih zanima le kam je šel, kje je?
Sveta vnetost preplavi vsakega, ki opazi Kristusovo
lepoto. Cilj služenja mora vedno biti izražanje
Ženinovega sijaja. Maziljeni odgovor Šulamke
prepriča jeruzalemske hčere, da njenega ljubega
začnejo tudi same. Vedeti morajo namreč kam je šel
in kje Ga je moč najti. V njej prepoznajo božanski
primer te, ki sledi Jezusu.
Kam je šel tvoj ljubi, najlepša med ženami? (6:1).
…najlepša med ženami. (1:8).
Ženinov sijaj jo je naredil za lepo tudi v očeh drugih.
Hčere uporabljajo iste besede opisa zanjo, kot jih je že na začetku uporabil Ženin. Njeno hrepenenje
po Jezusu in samo po Jezusu, je spremenilo njeno življenje v nekaj privlačnega in lepega, najlepšega.
Sedaj jo druga dekleta hrepeneče sprašujejo kam je odšel Ženin. Še vedno je On v tem trenutku samo
njen Ženin. Jeruzalemske hčere se zavedajo njihove distančnosti, vendar so se, skupaj s Šulamko,
sedaj tudi same pripravljene podati na pot iskanja.
Jezusa velikokrat najdemo v skupnosti in ne v izolaciji. S ponižnim, učljivim srcem se združimo pri
najpomembnejšem iskanju. Tudi ostala dekleta so na dobri poti spreminjanja se v dekleta, ki
hrepenijo po Kralju.
Moj ljubi je šel dol v svoj vrt…
Ko je Šulamka tako premišljevala, se je spomnila kam bi On lahko šel…šel je vendar v Svoj vrt! Ona ve,
kje se nahaja ta vrt…ona je Njegov vrt…On se nahaja v
njej!!! Gospodov vrt je Njegova Cerkev. Jezusa
najdemo med Njegovimi ljudmi. To je lekcija, ki se
ponavlja ne le v Visoki pesmi, temveč skozi celotno
Biblijo. V času stisk, preizkušenj in duhovne žeje
marsikdaj pozabljamo, da Jezusa prebiva med ljudmi, ki
Ga ljubijo. On ne čaka na čas, da bi postali popolni in bi
šele takrat prišel med nas. Sveto Pismo vendar pravi v
Mateju 28.20 sledeče: »In glejte: jaz sem z vami vse
dni do konca sveta (veka).« V Janezu 13:1 nam Gospod
zagotavlja: »..ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu,
tem izkazal ljubezen do konca.«
Ljubljeni v Gospodu, svojega Prijatelja in Gospoda boste našli v Njegovem vrtu, v Cerkvi. To je enak
odgovor, ki ga je On dal Šulamki ob zastavljenem njenem vprašanju: »..kreni po sledeh drobnice in
pasi svoje kozice pri pastirskih stanovih.« (1:8b). Z drugimi besedami: »Če me želiš najti, se vključi v
delovanje Telesa, Cerkve. Sledi po sledeh teh, ki mi sledijo.« Naš Ljubi je Vrtnar, ki skrbi za našo
rodovitnost in notranjo lepoto. Ne iščimo Gospoda zunaj Telesa, saj se Gospoda Slave da vedno najti
znotraj Njegovih ljudi in novih izkušenj z Jezusom bomo deležni v povezavi z Njegovim Telesom,
Cerkvijo.
…k dišavnim gredicam…
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Mi smo kot različne dišavne gredice. Njegov vrt je poln raznolikosti. Nihče ni povsem enak. Vsa ta
združena raznolikost prinaša Kralju veliko zadovoljstvo. Gospod želi, da cenimo različnost, ki pa je
poenotena v Gospodu. On uživa ob pogledu na nas in v našem izražanju ljubezni do Njega. Jezus ljubi
celotno Svojo Cerkev, in se vsakemu manifestira na specifičen, njemu primeren, način.

…da pase po vrtovih in trga lilije.
To kaže na globoko zadovoljstvo Jezusa, ko sprejema
ljubezen Svoje neveste. Njegovo srce prekipeva ob Njeni
čisti predanosti. Sprehaja se iz enega vrta v drugi, tretji in
tako naprej, da bi Zase zbiral lilije.
»Obrnil sem se, da bi videl, čigav glas je govoril z menoj.
Ko sem se obrnil, sem zagledal sedem zlatih
svečnikov 13 in sredi med svečniki nekoga, ki je bil
podoben Sinu človekovemu. Oblečen je bil v haljo do tal
in prevezan čez prsi z zlatim pasom. 14 Njegova glava in
lasje so bili beli kakor bela volna, kakor sneg, njegove oči so bile kakor ognjen plamen, 15 noge je
imel kakor v pêči razbeljen bron, glas pa kakor glas mnogih vodá. 16 V desnici je držal sedem zvezd
in iz ust mu je segal oster dvorezen meč, njegovo obličje pa je bilo kakor sonce, kadar žari v vsej
svoji môči. 17 Ko sem ga zagledal, sem se zgrudil k njegovim nogam kakor mrtev. On pa je položil
name desnico in rekel: »Ne boj se! Jaz sem Prvi in Zadnji 18 in Živi. Bil sem mrtev, a glej, živim na
veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja. 19 Zapiši torej, kar si videl, kar je in kar se bo zgodilo
poslej! 20 Skrivnost sedmih zvezd, ki si jih videl v moji desnici, in sedmih zlatih svečnikov pa je v
tem: sedem zvezd so angeli sedmih Cerkvá, sedem svečnikov pa sedem Cerkvá.« (Razodetje 1).
Lilije predstavljajo verniki, ki so iskreni v svoji predanosti Kralju; so predani
čistosti, nedolžnosti in zvestobi kot nevesta svojemu ženinu. Trgati in zbirati
lilije pomeni združitev Neveste, da bi pripadala le Jezusu. »Jeruzalem,
Jeruzalem, ki moriš preroke in kamnaš tiste, ki so poslani k tebi! Kolikokrat
sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor zbira koklja svoja piščeta pod peruti,
pa niste hoteli.« (Matej 23:37).
Jezus želi, da smo združeni v Njegovi ljubezni z Njim in drug do drugega.

POPOLNOMA NJEGOVA
Jaz sem svojega ljubega in moj ljubi je moj, med lilijami pase.
To je najpomembnejša Šulamkina izjava. On jo je poimenoval za Njegov »vrt« in sedaj se Mu je dekle
popolnoma predalo. Z novim razodetjem se Mu je bila pripravljena predati in zavezati z Njegovim
namenom v življenju za Njegovo zadovoljstvo. Nastopilo je obdobje zrelosti. Njen fokus ni več sama
sebi, temveč se je popolnoma predala Jezusu in Njegovemu vodstvu.
Biti Kristusova Nevesta pomeni razumeti namen svojega bivanja na tej zemlji. Njegova želja je biti
Jezusova dediščina, saj ne pripada več nikomur drugemu. Ona je postala Jezusova lilija. Šulamkina
zgodba je naša zgodba. Gre za tranzicijo iz samo- zagledanega življenja v življenje, ki pripada le
Gospodu. Vsi začnemo pot v Jezusovo srce iz točke, da želimo ugajati samim sebi. Naš prvotni fokus
je lastno zadovoljstvo ob druženju z Jezusom in ne Njegovo zadovoljstvo v druženju z nami. Radi
govorimo, kaj vse je storil Jezus za nas in kaj nam pomeni. Resnično je čudovita sreča poznati Njega!
Vendar ob procesu dozorevanja spoznavamo in pripoznamo Njegove pravice, ki jih ima do nas; mi
smo Njegova dediščina. On je vendar umrl, da bi nas odrešil! Jezusova velika želja je po druženju se z
nami, z Njegovo nevesto. Ustvarjeni smo Zanj! Blagoslovljeni smo vsi tisti, ki brezpogojno služimo
Kralju brez misli na same sebe. Smo kot lilije sredi Njegovega vrta.
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Ko se dekle pogovarja z
jeruzalemskimi hčerami, Gospod
Jezusu nenadoma prekine Svoj
molk z izjavo: »Lepa si, moja
draga, kakor Tirca, privlačna
kakor Jeruzalem,…« On ima za
Svojo Nevesto pripravljene
besede hvale, ki kažejo Njegova
globoka čustva do nje. Ne
pozabimo, da se je za določen čas
od nje umaknil. »Odprla sem
svojemu ljubemu, a moj ljubi se
je obrnil proč, odšel je.« (5:6). To
jo je prisililo, da se je podala v
temno noč z namenom, da bi Ga našla. Jezus je preizkušal njeno srce. Sedaj je slišal njeno
ekstravagantno slavljenje: »Moj ljubi je žareč in rdeč, med deset tisoči opazen. Njegova glava je
zlato, čisto zlato; njegovi kodri so bujni, črni kot vran. Njegove oči so kot golobi ob potokih vodá:
kopljejo se v mleku, počivajo v jamicah. Njegova lica so kot dišavne gredice, na katerih rastejo
dišavna zelišča. Njegove ustnice so lilije, ki kapljajo tekočo miro. Njegove roke so zlati obročki,
okrašeni z dragulji. Njegov život gladka slonova kost, prekrita s safirji. Njegove noge so alabastrni
stebri, postavljeni na zlatih podstavkih. Njegova postava je kakor Libanon, izbrana kakor cedre.
Njegova usta so sama sladkost, ves očarljiv je. Tak je moj ljubi, tak moj dragi, hčere jeruzalemske.«
(5:10-16).
Jezus ji na to slavljenje odgovarja z besedami: »Lepa si, moja draga, kakor Tirca, privlačna kakor
Jeruzalem.«
Tirca (Tirzah) in Jeruzalem sta bili najpomembnejši mesti v Izraelu. Tirca je bilo glavno mesto
severnega dela in Jeruzalem glavno mesto južnega dela Izraela. Tirca pomeni lepa in prijetna, saj je
mesto polno naravne lepote. Jezus ji govori vzpodbujajoče se besede ljubezni po obdobju Njegove
distančnosti.
Jeruzalem pa je hkrati tudi glavno mesto celega Izraela in pomeni
radost cele zemlje. Božja prisotnost je počivala v Najsvetejšem delu
jeruzalemskega templja. Zvesta ljubezen Njegove Neveste je tukaj
primerjena s svetim mestom Jeruzalemom, bivališčem Božje slave.
Kakor je bil Jeruzalem center slavljenja, tako se je njena notranja
lepota pokazala skozi njeno slavljenje v obdobju preizkušenj.
Resnična ljubkost duha se je izoblikovala kot sad njenih
preizkušenj. To je lepota, ki jo je Kralj sam izpopolnil v njej.
Ljubljeni, mi smo čudovito prebivališče samega Boga, Božji tempelj.
Pismo govori o Božjemu narodu kot o mestu. »Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more
skriti.« (Matej 5:14). Abraham je pričakoval takšno mesto. «Pričakoval je namreč mesto, ki ima
temelje in je njegov graditelj in stvaritelj Bog.« (Hebrejcem 11:10).
Abraham je iskal mesto in nevesto za svojega sina Izaka. Apostol Janez je našel oba v poveličani
Cerkvi! »Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in
morja ni bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga,
pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močen glas, ki je
prišel od prestola in rekel: »Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo
njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne
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bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo.« (Razodetje 21:1-4).
Novi Jeruzalem ni le mesto, temveč pomeni ljudi.
…strašna kakor vojska v zastavah.
Zmagovita Nevesta ne izgledala le
kot sijoče mesto, temveč se bo zdela
strašna kakor vojska v zastavah. Tu je
govora o zmagoslavna vojski. Le
vojska, ki je dosegla zmago, se vrne
nazaj v mesto z zastavami, ki jih vije v
veličastni procesiji. Takšna vojska
ohranja red in položaj, saj se je
naučila lekcij duhovne avtoritete, ki
jo poseduje. Razumela je, da je
zmagovita, ker sledi svojega Kralja. Nevesto sedaj odlikujeta lepota in veličastna moč. Pripravljena je
razdejati sovražnikov tabor. Ključ za zmago nad silami teme je hoja pod Kraljevo avtoriteto. Jezus jo
oklicuje za čudovito, strašno, saj je v neokrnjeni zvestobi sledila svojemu Kralju in uspešno prestala
obdobje preizkušenj.

Obrni oči od mene, ker me vznemirjajo (Ali razvnemajo.).
Ko vztrajamo z Jezusom sredi svoje bolečine in preizkušenj, so On
obrača k nam z velikem sočutjem. Njegovo srce je ganjeno do
mere, da tega ne more več prenesti in prosi Svojo Nevesto, da
obrne pogled drugam. Ko gledamo Nanj z očmi vere, se Njegovo
srce do nas razvname. Šulamka je bila presejana kakor pšenica,
preizkušana na vse načine in kljub vsemu ostala zvesta.
»3 Slavljen Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe. 4 On nas
tolaži v vsaki naši stiski (UŽALOŠČENJE, SILA, BEDA TRPLJENJE, BITI POD PRITISKOM, KJER SE ZDI
IZHOD NEMOGOČ. TO POMENI IMETI DELEŽ V KRISTUSOVEM TRPLJENJU ALI TRPLJENJU ZARADI
KRISTUSA), tako da moremo mi tolažiti tiste, ki so v kakršni koli stiski, in sicer s tolažbo, s kakršno
nas same tolaži Bog (TO JE POMOČ NAJVIŠJE STOPNJE). (2. Korinčanom 1). TRPIMO ZATO, DA BI
POTEM LAHKO POMAGALI DRUGIM!
8 Nočemo namreč, bratje, da bi vi ne vedeli za našo stisko, ki nas je zadela v Aziji. Čez mero in čez
naše moči nas je obtežila, tako da smo obupali celo nad življenjem. 9 Da, sami v sebi smo sprejeli
smrtno obsodbo, da ne bi več zaupali vase, ampak v Boga, ki obuja mrtve. 10 On nas je rešil iz tako
velike smrtne nevarnosti. In še nas bo reševal. Vanj zaupamo in še nas bo rešil, 11 ker nas z drugimi
tudi vi podpirate z molitvijo. In tako se za nas veliko ljudi z marsičim zahvaljuje za milostni dar, ki
nam je bil podeljen. (1. Korinčanom 1).

Ta njena predanost je neustavljivo privlačna in razvnemajoča za njenega Kralja. Tukaj uporablja
poetični jezik in prosi, da bi obrnila svoje oči proč od Njega. Resnično prevzamemo srce svojega
Ljubega, ko Ga slavimo z nerazdeljenim srcem. To ne pomeni, da je Nevesta na tej točki svojega
potovanja brez napak, saj se mora naučiti še marsikaterih lekcij. Veliko razodetje Visoke pesmi se
glasi: CELO SLABOTNI IN NEPOPOLNI VERNIKI RAZVNEMAJO BOŽJE SRCE, KO SE MU OBRAČAJO S
PRAVIM SRCEM. Jezus je ustvaril celotno vesolje, vendar Ga nič tako ne prevzame kot Njegova
Nevesta in to smo mi! Naša ljubezen, ki jo izkazujemo Njemu v času preizkušenj, je Zanj
neprecenljiva.
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V Stari Zavezi se je Bog odločil uničiti izraelski narod, ko je malikoval z
zlatim teletom. Mojzesova molitev pa je spremenila Božji načrt! Vsak
predan slavilec, ki je napolnjen z Božjo ljubeznijo, ima moč, da
razvname Ženinovo srce. Le en pogled naših, v Kralja zaljubljenih, oči
slavljenja, osvoji srce Njega, ki je vse premagal!

KRALJ OPISUJE NJENO ZRELOSTNO POSVEČENOST:

Tvoji lasje (PREDANOST GOSPODU)so kot čreda koz, ki se zgrinjajo z Gileáda.
Tvoji zobje (ZMOŽNOST UŽIVANJA MOČNE HRANE)so kakor čreda ovc, ki so prišle s kopanja; vse
imajo dvojčke in jalove ni med njimi.
Kot kos granatnega jabolka ( »Zlata jabolka v srebrnih koških so besede, izrečene o pravem času.«
(Pregovori 25:11). Božje Obljube so za Božjega otroka izhod iz preizkušenj.) je tvoje sencè za tvojo
tenčico (obvladane emocije).
Dekle se je spremenilo iz nezrele osebe, ki ni slutilo kaj vse ima Kralj pripravljeno zanjo, v močno,
Kralju predano Nevesto. Lasje, zobje in senca odkrivajo Njegovo nespremenljivo ljubezen do nje in
njeno neomajno predanost do Njega. Njena zrelost ji omogoča, da ima Beseda glavno vlogo v njenem
življenju in da so njene emocije popolnoma predane Bogu in očuvane, prikrite v odnosu do drugih.
Skrivnost njene zrelosti je v poslušanju Njegovih Besed, v nenehnem opazovanju Njegovega
veličastva in v preživljanju časa z Njim. Jezus nam ne očita napak, temveč kaže naše vrline.

Šestdeset je kraljic, osemdeset stranskih žen in deklet brez števila. Ena sama je moja golobica,
krasotica moja (Db. moja popolna.).

Števila: 60. 80 in brez števila so številke, ki pomenijo različne stopnje slave v Božjih dvorih. Vendar
Jezus oznanja, da se nihče ne more meriti z vneto Nevesto. Nihče izmed angelskega zbora ne more
zavzeti njenega mesta.
V dvoru kralja Ahasverja je bila le ena glavna kraljica Estera kljub temu, da je bil kraljevi harem poln
žen. Nobena izmed žena pa ni posedovala pravic, ki so pripadale glavni kraljici Esteri. Jezus oklicuje za
popolnega vsakega vernika, ki spoznava Njegovo ime, Njega samega. Ne samo, da smo vi in jaz
Kraljevi ljubljenčki, temveč nas tudi oklicuje za popolne. Kaj nas dela popolne? Ljubezen in Njegova
kri, po kateri smo očiščeni in sprejeti. »Z eno samo daritvijo je torej za vselej naredil popolne tiste,
ki so posvečeni.« (Hebrejcem 10:14).

edinka je svoji materi, ljubljenka svoji porodnici. Mladenke jo vidijo in blagrujejo, kraljice in
stranske žene, in jo hvalijo…
Vsi nedozoreli verniki občudujejo milino in dostojanstvo Neveste. Naša duhovna zrelost bo nekoč
videti sijajna za oči vseh ljudi. Ni več govora o legalističnemu samo-odrekanju in fanatičnosti brez
biblijskega temelja. Ne bo več prostora za ljubosumje. Vsi sveti in angeli občudujejo Božjo modrost, ki
se manifestira v Cerkvi.
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Vseh 60 kraljic, 80 stranskih žena in deklet
brez števila jo z občudovanje štirikratno
opišejo in se sprašujejo: »Kdo je ta, ki se
razgleduje (Gr., lat. ki vzhaja.)
1. kakor zora
Jutranja svetloba osebne zmage se dviguje nad
Cerkev. Nekoč je dekle čakalo jutranje
svetlobe, sedaj pa je postala jutranja svetloba
– zora. Zora naznanja nove začetke v Božji stvareh. Z novo milostjo Cerkev doseže novi dan Njegove
pojavitve. Sveti se in spominja na zoro. To je slika slave poslednjega časa, ki se dviguje nad nami!
Kakor se sonce postopoma vzpenja po obzorju, tako se odvija duhovna rast v vsakem vnetem
Jezusovem sledilcu. »Steza pravičnih je kakor svit zore, ki se vedno bolj sveti do polnega dne.«
(Pregovori 4.18). Sence kompromisov so se razbežale in nastopil je nov dan ljubezni. To bodo
pripoznali vsi narodi, ko bodo strmeli v Kristusovo Nevesto poslednjega časa. »Vsi, ki jih bodo videli,
bodo priznali, da so zarod, ki ga je GOSPOD blagoslovil.« (Izaija 61:9). Gre za sijočo Nevesto!
2. lepa kakor luna,
…ali lepa kakor polna luna. Polna luna se dviguje! V
Pismih je Cerkev prikazana kakor luna, ki reflektira
sončeva svetlobo. Bog je soncu in luni določil naj
razsvetljujeta ta svet. »14 Bog je rekel: »Naj bodo luči
na nebesnem oboku! Ločujejo naj dan od noči in naj
bodo znamenja za čase, dneve in leta! 15 Naj svetijo
na nebesnem oboku in razsvetljujejo zemljo!« Zgodilo
se je tako. 16 Bog je naredil dve veliki luči: večjo luč,
ki naj gospoduje dnevu, in manjšo luč, ki naj
gospoduje noči, ter zvezde. 17 Bog jih je postavil na
nebesni obok, da bi razsvetljevale zemljo. 18 Gospodovale naj bi dnevu in noči in ločevale svetlobo
od teme. Bog je videl, da je dobro. 19 In bil je večer in bilo je jutro, četrti dan.« (Geneza 1).
Cerkev tako reflektira Kristusovo luč temu temnemu svetu. Kot Ženinova refleksija, Cerkev sveti skozi
temačno obdobje Njegove odsotnosti. Svetimo in vztrajno prenašamo in premagujemo Satanove
napade. Vladamo v obdobju noči. Luna, kot zvesta na nebu, je slika naše moči pričevanja. »Njegov
zarod bo ostal na veke, njegov prestol bo kakor sonce pred mano, kakor je luna, trdna na veke,
zvesta priča na nebu.« (Psalm 89: 37, 38). »Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša
dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Matej 5:16).
3. čista (Ali sijoča.) kakor sonce,
Na njej se sveti vedno večja velikost Njegove slave.
Najprej sveti kakor polna luna žetve, sedaj sveti čisto in
sijoče kakor sonce. Spreminjamo se iz slave v slavo,
dokler se v nas popolno ne oblikuje Kristusov karakter.
»Vsi mi, ki z odgrnjenim obrazom motrimo Gospodovo
veličastvo – kakor bi odsevalo v ogledalu–, se
spreminjamo v isto podobo, iz veličastva v veličastvo,
prav kakor od Gospoda, Duha.« (2. Korinčanom 3:18).
Prerokinja Debora je prerokovala po Svetem Duhu takole: »Tako se naj pogubijo vsi tvoji sovražniki,
o GOSPOD, kateri pa te ljubijo, naj bodo kakor sonce, ko vzhaja v svoji moči« (Sodniki 5:31).
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Tudi Jezus je rekel: »Takrat bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvu svojega Očeta. Kdor ima
ušesa, naj posluša.« (Matej 13:43).
Jezus je sonce novega mesta: »Mesto ne potrebuje ne sonca ne lune, da bi mu svetila, kajti
razsvetljuje ga Božje veličastvo in njegov svetilnik je Jagnje.« (Razodetje 21:23).
Nevesta je sedaj postala ogledalo, ki odseva Gospodovo lepoto.
4. …strašna kakor vojska v zastavah«
Bojevniška Nevesta se dviga. To je veličastna vojska, strašna v zastavah. Dosegla bo popolno zmago
nad vsakim temnim sovražnikom. » V tistih dneh in v tistem času, govori GOSPOD, bodo iskali
Izraelovo krivdo, pa je ne bo več; in Judove grehe, pa jih ne bo najti, ker bom odpustil ostanku, ki
ga pustim. Pojdi nad deželo Meratájim, nad njo in nad prebivalce Pekóda! Pobij jih in pokončaj z
zakletvijo.« (Jeremija 50:20). Po tem, ko Cerkev zaradi Kristusove žrtve slavi zmago nad grehom,
postane Božja poslanka, ki pobija in s kletvijo pokončuje Satanove temne sile. Razširja se kot
strašna vojska z zastavami slavljenja.

NJEGOVA CENJENA DRUŽICA
Šla sem dol v orehov vrt pogledat zelenje v dolini, gledat, ali že trta poganja, ali granatovci cveto.
Nevesta končno opazi svoj namen. Rekla je »da« popolni ubogljivosti Kralju ne glede na ceno tudi v
času severnega vetra preizkušenj in težav. Gospod ji je odkril vsa skrita področja njenih slabosti, a je
hkrati prejela štirikratno vzpodbudno Gospodovo pričevanje. Končno se lahko obrne h Kristusovemu
telesu in postane blagoslov tudi zanje. Prej so jo različna preganjanja nezrelih vernikov močno
prizadela, sedaj pa je dozorela in v njej živi Beseda, ki naroča: »Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in
ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj
nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge.« (Filipljanom 2:3-4).
orehov vrt
Ona se poniža in gre pogledat novo rast drugih vernikov in njihovih
služb. Ne gre le pogledat, temveč v molitvi zanje tudi posreduje. Te
misije so slike orehovega vrta. Mnogi izmed nas imamo trde lupine, ki
morajo popadati, da bi lahko kdo užival naš sad. Oreh je uporaben
kot čistilo, hrana, če ima primerno senco, da dozori. Dozorel sadež
(sad Svetega Duha) postane izvir okrepčila za mnoge druge.
»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
V dekletu se je izoblikoval karakter služabnice, saj ne misli več samo na samo-sebe.
Kje poteka rast? V DOLINI! Mesta našega ponižanja
so v bistvu mesta naše rasti! Sadež Kristusove
podobnosti se izoblikuje v dolini. Ne samo, da je
Nevesta dolinska lilija, temveč je pripravljena iti tudi k
drugim lilijam in jih blagoslavljati.
Poganjajoča se trta in cvetenje granatovcev pa kaže
na raven zrelosti.
Šulamka ni več kritična do nezrelosti drugih. Hitro
prepozna njihove vrline, njihovo rast in potencialno
79

rodovitnost. Le tisti, ki so bili po Duhu ponižan, vedno opazijo novo
rast in ne več stare rane.
Pavel je bil vesel tudi drugih, ki so oznanjali Kristusa, pa čeprav so
mu povečevali težave. »15 Nekateri sicer oznanjajo Kristusa tudi iz
zavisti in iz tekmovalnosti, nekateri pa tudi z dobrim
namenom. 16 Ti delajo to iz ljubezni, saj vedo, da sem bil določen za obrambo evangelija, 17 oni pa
oznanjajo Kristusa iz stremuštva in ne iz čistega namena, ker mislijo, da s tem povečujejo bridkost
mojih verig. 18 A kaj za to! Da se le, pa naj bo na kakršen koli način že, iz preračunljivosti ali v
resnici, oznanja Kristus. To mi je v veselje in mi tudi bo v veselje.« (Filipljanom 1). Ne bodimo
nepotrpežljivi do drugih! Posedujejo vrline, ki so se pravkar začele razvijati v popek.
Napolnjeni z Božjo ljubeznijo, lahko skupaj z Jožefom tolažimo svoje brate, ki so nas močno
prizadeli. »15 Ko so Jožefovi bratje videli, da je oče umrl, so rekli: »Kaj, če nas
bo Jožef sovražil in nam hotel povrniti vse húdo, ki smo mu ga
prizadeli!« 16 Pristopili so k Jožefu in rekli: »Tvoj oče je pred smrtjo zapovedal
in rekel: 17 ›Tako recite Jožefu: Oh, odpusti vendar hudodelstvo svojih bratov
in njihov greh!‹ Res so ti prizadeli húdo, a odpusti vendar zdaj hudodelstvo
služabnikov Boga tvojega očeta!« Ko so mu to govorili, se je Jožef zjokal.
18 Tedaj so prišli tudi njegovi bratje, se vrgli predenj in rekli: »Glej, tvoji sužnji
smo!« 19 Jožef jim je rekel: »Ne bojte se! Sem mar jaz namesto
Boga? 20 Hoteli ste mi sicer storiti húdo, Bog pa je to obrnil na dobro, da
naredi to, kar je očitno danes: da ohrani pri življenju številno ljudstvo. 21 Ne bojte se torej!
Poskrbel bom za vas in za vaše otroke.« Tako jih je tolažil in jim govoril na srce.« (Geneza 50).

Nisem vedela, da me je moje srce (moja želja) naredilo za bojni voz (me je postavilo med kraljeve
bojne vozove) mojemu krasnemu junaku.
Preden se Nevesta popolnoma zave, jo njeno posredovanje povzdigne v neizrecno radost in jo
postavi mes sijajne kraljeve vozove. Božji bojni vozovi so hitri, močni, saj prevažajo duše.
Povzdignjena je torej na mesto duhovnega navdušenja skozi goreče posredniške molitve, ki jih
opravlja za druge. Zrela ljubezen je prevladala in posredniški duh se je spustil nanjo.

Vrni se, vrni, Šulámka, vrni se, vrni, da si te ogledamo!
Jeruzalemske hčere hrepenijo po njeni bližini.. Zreli verniki so zelo atraktivni drugim delom
Kristusovega Telesa. Tistim z nezrelo vero je mnogokrat lažje videti Jezusa skozi zrelega vernika.
Šulamka sedaj sprošča Kristusovo prijetno dišavo kamorkoli gre. Juruzalemske hčere sedaj vidijo kako
ljubi slabotne, nezrele, stiskane vernike in druga dekleta želijo posedovati njeno zrelo ljubezen.
Podobno se je dogodilo tudi med Pavlom in efeškimi starešinami v Dejanjih 20. »17 Iz Mileta je poslal
sporočilo v Efez in poklical k sebi cerkvene starešine. 18 Ko so prišli, jim je rekel: »Dobro vam je
znano, kako sem od prvega dne, ko sem stopil na tla province Azije, ves čas živel med vami. 19 Z
vso ponižnostjo sem služil Gospodu, v solzah in preizkušnjah, ko so me Judje zalezovali. 20 Ničesar
vam nisem zamolčal, kar vam je v korist, ampak sem vam oznanjal in vas učil, javno in po vaših
domovih. 21 Jude in Grke sem rotil, naj se spreobrnejo k Bogu in naj verujejo v našega Gospoda
Jezusa. 22 In glejte, zdaj grem, zavezan Duhu, v Jeruzalem, in ne vem, kaj me bo tam
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doletelo. 23 Vem edinole to, na kar me Sveti Duh v vseh mestih opominja, da me čakajo vezi in
stiske. 24 Vendar mislim, da moje življenje ni omembe vredno, samo da dokončam svoj tek in
dovršim službo, ki sem jo prejel od Gospoda Jezusa, da izpričam evangelij o Božji milosti. 25 In
glejte, hodil sem med vami in vam oznanjal kraljestvo, a zdaj vem, da mi poslej nobeden izmed vas
ne bo več gledal v obraz. 26 Zato vam današnji dan slovesno povem: čist sem od krvi
vseh. 27 Ničesar nisem zamolčal, vso Božjo voljo sem vam oznanil. 28 Pazíte nase in na vso čredo, v
kateri vas je Sveti Duh postavil za škofe, da bi pasli Božjo Cerkev, ki si jo je bil pridobil s svojo
krvjo. 29 Vem, da bodo po mojem odhodu prišli med vas grabežljivi volkovi, ki ne bodo prizanašali
čredi. 30 Tudi iz vaših vrst bodo vstali možje, ki bodo s svojimi krivimi nauki potegnili učence za
sabo. 31 Zato ostaníte budni in ne pozabíte, da tri leta noč in dan nisem nehal s solzami opominjati
vsakega izmed vas! 32 Zdaj pa vas izročam Bogu in besedi njegove milosti. On ima moč, da vas
izgradi in vam zagotovi dediščino med vsemi posvečenimi. 33 Od nikogar si nisem poželel srebra,
zlata ali obleke. 34 Sami veste, da so te roke prislužile vse, kar smo potrebovali jaz in moji
spremljevalci. 35 Vsem sem vam dal zgled, kako moramo s trdim delom pomagati slabotnim in se
spominjati besed Gospoda Jezusa, ki je rekel: ›Večja sreča je dajati kakor prejemati.‹«36 Po teh
besedah je pokleknil in vsi skupaj so molili. 37 Nastal je velik jok, vrgli so se Pavlu okrog vratu in ga
v slovo poljubljali. 38 Še posebej so bili potrti ob njegovi
besedi, ki jo je rekel, da ga poslej ne bodo več gledali v
obraz. Nato so ga pospremili do ladje.«
Kako čudovita je Kristusova Nevesta!
Kaj hočete ogledovati Šulámko pri plesu med taboroma?
Vrni se, vrni se nazaj, Šulamka; vrni se, vrni se nazaj, da
si te ogledamo! Zakaj hočete zreti Šulamko kot na plesu
Mahanaima? (NIV).

Sedaj spregovori Ljubljeni Ženin vsem iskrenim hčeram, ki si želijo postati Šulamke in jih z drugimi
besedami sprašuje: »Kaj vidite v njej? Ali je to morda kakor gledanje plesa angelov?« Sama Šulamka
bo na to vprašanje odgovorila kasneje.
MAHANAJIM je bilo mesto, kjer je Jakob čakal na svojega brata Ezava po tem, ko se je pred leti z njim
sporekel zaradi prvorojenstva, ki ga je Jakob od Ezava s prevaro ukradel.
»Jakob se je odpravil po svoji poti in naproti so mu prišli Božji poslanci. Ko jih je zagledal, je Jakob
rekel: »To je Božji tabor.« Zato je dal tistemu kraju ime Mahanájim (Tj. ‘dva tabora’.). (Geneza
32:2-3).
Jakob je torej srečal v Mahanajimu dva tabora ali dve vojski angelov, Božjih poslancev. Angeli so mu
izrekli dobrodošlico, ko se je Jakob vračal nazaj k svoji dediščini. Jakob je Staro-zavezni primer
Izgubljenega sina, ki se je vrnil nazaj v hišo Očetove Obljube. Angeli so Jakoba obkrožili in radostno
zaplesali zaradi njegove vrnitve. Ta dva tabora zelo močnih angelov sta zaščitila Jakoba pred njegovim
jeznim bratom in Ezav je bil ob ponovnem srečanju Jakoba vesel.
Jezus omenja ples angelov ob pogledu na sijočo Nevesto. Kakor je Jakob videl ples angelov ob svoji
vrnitvi v Obljubljeno deželo, tako Nevesta sodeluje pri plesu z angeli, ko začne svojo hojo v polnosti
svoje dediščine. Resnično je lepa v Jezusovih očeh…
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VESELJE OB POGLEDU NA NJENO LEPOTO

Kako lepe so tvoje noge v sandalah, knežja hči! Obline tvojih bokov so kot koralde,
delo mojstrovih rok. 3 Tvoje naročje je vrčasta posoda; naj ji ne manjka odišavljenega vina. Tvoj
trebuh je kup pšenice, z lilijami obdan. 4 Tvoji dojki sta kakor dva mladiča,
gazelina dvojčka. 5 Tvoj vrat je kot slonokoščen stolp, tvoje oči so ribniki v Hešbónu, pri
Batrabímskih vratih. Tvoj nos je kot libanonski stolp, ki gleda proti Damasku. 6 Tvoja glava na tebi
je kot Karmel in kodri na tvoji glavi kakor škrlat, kralja so prevzele kite. 7 Kako lepa si in kako zala,
ljubezen v radostih! 8 Tvoja postava je podobna palmi in tvoje prsi grozdom. 9 Dejal sem: Splezal
bom na palmo, segel po njenih šopih. Tvoje prsi naj bodo kot grozdi vinske trte in vonj tvojega diha
kakor jabolka, 10 tvoja usta kot najboljše vino, ki teče mojemu ljubemu v slast, drsi po ustnicah
spečih.
11 Jaz sem svojega ljubega in on hrepeni po meni. 12 Pridi, moj ljubi, pojdiva na deželo, prenočujva
po vaseh. 13 Navsezgodaj se odpraviva v vinograde, videla bova, ali že trta poganja, ali se cvetje
razpira, ali granatovci cveto. Tam ti bom podarila svojo ljubezen.
14 Nadliščki dajejo svoj vonj in pri naših vratih je sámo žlahtno sadje: novo in staro, moj ljubi, zate
sem ga shranila. (Visoka pesem 7:2-14).
Vnetost za Kristusa se bo pokazala v nas z željo po služenju drugim. Obnovitev in preporod Cerkve bo
spremenil njeno vizijo. Jezusove preroške besede se bodo vse do pičice izpolnile!

Poslušajmo, kaj Jezus govori Šulamki, saj so to Njegove
preroške besede Cerkvi zadnjega časa! Ko Jezus sprašuje
jeruzalemska dekleta: »Zakaj hočete zreti Šulamko kot
na plesu Mahanaima?« mu ta podajajo opis Neveste, ki v
času dozorevanja. V bistvu gre razodetje Svetega Duha,
govorečega preko teh sionskih deklet. Duh odkriva
Kraljevo slavo, ki odseva skozi Njegovo Nevesto.
Nevesta je že podala svoj opis Ženinove slave v desetih
točkah (V.p. 5:10-16). Uporablja metafore Njegovega
fizičnega telesa, da bi približala in tako drugim
posredovala opis vrlin in odličnosti Jezusa Kristusa (povzetek):
1. VRHOVNA OBLAST/ Njegova glava je zlato, čisto zlato; To je slika Jezusove božanske kvalitete
oblasti. Nobena glava se ne more primerjati z Njegovo.
2. SVETA POSVETITEV/Njegovi kodri so bujni, črni kot vran (Ali krokar).
Jezus je bil popolnoma posvečen Bogu. Nazirejci so bili ljudje, kateri si niso strigli las, da bi njihovi
dolgi lasje bili očiten znak popolne Božje posvečenosti.
3. LJUBEČI VPOGLED/Njegove oči so kot golobi ob potokih vodá: kopljejo se v mleku, počivajo v
jamicah /kakor dragulji (drugi prevod).
Jezusove oči govorijo o Njegovem dojemanju, brezkončnem vedenju, modrosti in razumevanju.
4. ODLIČNOST ČUSTVOVANJA/Njegova lica so kot dišavne gredice, na katerih rastejo dišavna
zelišča.
Njegovo obličje vedno odraža milost. Jezusovo srce je kakor vrt, ki je prepoln odličnih vonjav.
5. ŽIVLJENJE DARUJOČE BESEDE/ Njegove ustnice so lilije, ki kapljajo tekočo miro.
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Njegove ustnice so poštene. "Poštene ustnice veljajo za vselej." (Pregovori 12:19).
6. POPOLNA MOČ/Njegove roke so zlati obročki/palice (drugi prevod), okrašeni z dragulji (krizoliti).
Gospodove roke pomenijo razodetje Njegove moči v človeških zadevah. Njegove roke so močne in
uspešne pri uresničevanju vseh stvari, ki ležijo v Njegovem srcu.
7. NEŽNO SOČUTJE/Njegov život/osrčje/hrepeneče srce - gladka slonova kost, prekrita s safirji.
Različni prevodi: život, telo, osrčje, hrepeneče srce pomenijo Njegovo nežno sočutje.
8. POTI MODROSTI/Njegove noge so alabastrni stebri, postavljeni na zlatih podstavkih.
Jezus hodi v edinstveni modrosti. Njegove noge / Njegove poti so narejene z močjo in dostojanstvom.
9. NJEGOVA ODLIČNOST/Njegova postava je kakor Libanon, izbrana kakor cedre.
Njegova pojava, postava, resnično vzbuja strahospoštovanje in občudovanje. Videti je kako gorovje.
Ko zremo Vanj, se lepota, ki žarči iz Njega, pretaka na nas.
10. INTIMNOST Z NJIM/ Njegova usta so sama sladkost, ves očarljiv je.
Sveta intimnost z Jezusom je sladkost naše duše. Vsako zadovoljstvo, vsaka zabava in začasno veselje
povsem zbledijo ob enem "poljubu" Njegove svete intime.
Sedaj pa Kralj – Ženin izreka deset preroških deklaracij preko Svoje Neveste. Kakšna nežnost veje iz
Kraljevega srca in se dotika Neveste. V Njeno življenje sprošča več in več Svojega življenja in lepote.
Nevesta reflektira Ženinovo lepoto in te lepote se Ženin – Kralj veseli. To so kvalitete večnega
življenja! Vse te kvalitete, preroške deklaracije, se bodo izpolnile v Cerkvi pred Jezusovim prihodom.
To so vrline, ki jih On nadnaravno nalaga v Svojo Nevesto.
Predtem (V.p. 4.poglavje)je Kralj že izrekel preroške besede, ki so se zažele z njeno glavo (povzetek):
1.Tvoje oči so golobi za tvojo tenčico. Golobje oči se nanašajo na naše oči srca
2. Tvoji lasje so kot čreda koz, ki se zgrinjajo z gileádske gore. Lasje so slika predanosti in ločenosti
za Boga samega. Nazirec si ni smel striči las kot zunanje znamenje notranje predanosti Gospodu.
3. Tvoji zobje so kot čreda strižnih ovc, ki so prišle s kopanja; vse imajo dvojčke, jalove ni med
njimi. Njeni zobje kažejo na njeno zmožnost jesti močno hrano, ki ji je dana iz Božje Besede.
4. Kot škrlaten trak sta tvoji ustni, tvoja usta so ljubka. Usta so namenjena za komunikacijo. Usta
izražajo to, česar je prepolno naše srce. Njen govor ima »škrlatne« kvalitete rešitve, saj svoje besede
uporablja za blagoslov drugih.
5. Kot kos granatnega jabolka je tvoje sencè (Lat. sta tvoji lici;) za tvojo tenčico. Sence ali lici so slika
čustev. Gre za izraz njenega obličja, ki izraža emocije njenega srca. Jezus lahko izza njene tenčice
razbere njeno srce.
6. Kakor Davidov stolp je tvoj vrat, sezidan v plasteh; tisoč zaslonov visi na njem, sami ščiti junakov.
Vrat predstavlja našo voljo. Dekletova volja je popolnoma podrejena Kralju in to je slika čudovite,
dozorele Neveste.
7.Tvoji dojki sta kakor dva mladiča, gazelina dvojčka, ki se paseta med lilijami. Dojki govorijo o
preskrbi prehrane za dojenčke, novorojenčke. Kakor doječa mati, bo prav tako tudi cerkev dajala
hrano iz Božje Besede vsem novorojenim.
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Tokrat pa ji Kralj izreka preroške deklaracije, ki služijo kot »zemljevid
poti« duhovne rasti, ki jo vodi in spreminja v Nevesto poslednje časa.
Vse te vrline bo moč videti v Njej, ko se bo povsem predala v vnetem
iskanju razodetja Božjega Sina. Prosimo Boga, da nam da vse
potrebne vrline, ki jih potrebujemo kot »gorivo« za posredovanje:
1. Kako lepe so tvoje noge v sandalah, knežja hči!
To so čevlji oznanjevanja Dobre novice! »Stojte torej prepasani okoli
ledij z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami, obutimi v pripravljenost za
oznanjevanje evangelija miru.« (Efežanom 6:14-15). Dekle je postalo hitro za oznanjevanje
evangelija miru. V Cerkvi Duh veje evangelizacije. Oznanjevati Dobro novico in prilastitev si
duhovnega ozemlja na mestih, kjer hodimo, je DEDIŠČINA CERKVE! »Vsak kraj, kjer bo hodilo
stopalo vaših nog, vam dajem.« (Jozue 1:3a). Pridobivanje duš za Jezusa Kristusa pomeni za Nevesto
radost in užitek, saj Njena luč razsvetljuje narode. Že prej si je sezula svoje čevlje: »Slekla sem si
obleko, kako naj se spet oblačim? Umila sem si noge, kako bi jih mogla umazati?« (V. pesem 3:5),
sedaj pa nosi čudovite sandale, ki rešujejo izgubljene.
SEZUTI SI ČEVELJ POMENI ODPOVEDATI SE SVOJIM PRAVICAM:
»Če pa mož ne mara vzeti svakinje, naj gre svakinja k mestnim vratom k starešinam in reče: »Moj
svak noče ohraniti imena svojega brata v Izraelu, noče mi izpolniti svaške dolžnosti.« Starešine
njegovega mesta naj ga pokličejo in mu prigovarjajo. Če vztraja in reče: »Ne maram je vzeti,« naj
njegova svakinja stopi k njemu pred očmi starešin, mu sezuje sandalo in mu pljune v obraz. Potem
naj spregovori in reče: »Tako naj se stori možu, ki noče zidati hiše svojemu bratu.« In njegovo ime
naj se v Izraelu glasi hiša sezutega.« (5. Mojzesova 25:7-10).
»Pri odkupu in zamenjavi pa je bilo nekdaj v Izraelu tako, da so vsako stvar potrdili: eden je sezul
svojo sandalo in jo dal drugemu. To je veljalo v Izraelu za potrdilo. Odkupitelj je torej rekel Boazu:
»Odkupi zase!« in je sezul svojo sandalo.« (Ruta 4:7,8).
»Ko je bil Józue pri Jerihi, je povzdignil oči, pogledal in glej: nasproti mu je stal mož z izdrtim
mečem v svoji roki. Józue mu je pristopil in mu rekel: »Ali si naš ali naših sovražnikov?« Rekel je:
»Ne, marveč poveljnik GOSPODOVE vojske sem. Pravkar sem prišel.« Józue je padel s svojim
obrazom na zemljo in se mu poklonil. Rekel mu je: »Kaj ima moj gospod povedati svojemu
hlapcu?« Poveljnik GOSPODOVE vojske je rekel Józuetu: »Sezuj si obuvalo svojih nog, kajti kraj, ki
na njem stojiš, je svet.« In Józue je storil tako.« (Jozue 5:13-15).
»Peter mu je rekel: »Ne boš mi umival nog, nikoli ne!« Jezus mu je odgovoril: »Če te ne umijem,
nimaš deleža z menoj.« (Janez 13:8).
Sezuti si čevelj pomeni:
-odpovedati se svojim pravicam
-biti na Jezusovi strani in dopustiti, da On vse prevzame in vodi
-le Jezus je ta, ki nas lahko temeljito umije
O čudovite, plešoče noge Šulamke! Njene noge niso bose, kot so bose noge berača. Ona nosi sandale
evangelija miru, ki hodijo po kamnitih srcih ljudi. Gre za zmagovito, borbeno Cerkev, oblečeno v
bojevniška oblačila. Evangelizacija je oblika duhovnega bojevanja, ki podira trdnjave nevere in
napačnih religij v človeških srcih. Evangelij je Božja moč, ki prinaša izgubljenim rešitev in svobodo.
»Ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in
potem Grku.« (Rimljanom 1:16).
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kako lepe -Cerkev bo postala močna in uspešna v evangelizaciji, saj deluje kot eno z Ženinom. Njeno
delo postane plodonosno, saj se preko Nje pretaka Ženinovo maziljenje. Ona je vneta v svoji ljubezni
do Kralja! To jo naredi lepo za narode! V Njej vidijo lepoto Gospoda Jezusa, ko tako hodi naokoli in
govori drugim o Njem!
knežja hči Nevesta je hči Princa Slave! Ona je knežja hči! S kraljevo milostjo se poda v pridobivanje
narodov in posveti s Kristusovo lučjo na vsak temni del zemlje. Po novem rojstvu je po Duhu in
kreposti povezana s Princem. Vsakdo lahko sedaj vidi in spozna: Cerkev je kraljevo duhovništvo.
Dotaknila se nas je Jezusova kri in nas naredila v kralje, ki so duhovniki; duhovnike, ki so kraljevega
rodu.
»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.« (1. Peter 2:9).
»In vam bom Oče in vi boste moji sinovi in hčere, govori Gospod, vladar vsega.« (2. Korinčanom
6:18).
»Zatem je prišel eden izmed sedmih angelov, ki so držali sedem čaš, napolnjenih s sedmimi
poslednjimi nadlogami, in mi je spregovoril: »Pridi, da ti pokažem zaročenko, Jagnjetovo
nevesto!« Nato me je angel v Duhu odnesel na veliko in visoko goro ter mi pokazal sveto mesto
Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga 11 in je imelo Božje veličastvo.« (Razodetje 21:9-11a)

2. Obline tvojih bokov (TVOJE ELEGANTNE NOGE) so
kot koralde, delo mojstrovih rok. (How beautiful your
sandaled feet, O prince's daughter! Your graceful legs are
like jewels, the work of an artist's hands.« 7:1 NIV).
Kralj opazi dostojanstvo Nevestinih nog (bokov ali
stegen), njeno očarljivo hojo. Torej, njene noge pričajo o
njeni hoji v moči in modrosti. Kraljeve noge (hoja) so bile že prej opisane kot stebri. »Njegove noge
so alabastrni stebri.« (V.p. 5:15a). Nevestine noge pa so kakor koralde. Njena hoja je zasnovana v
moči Njega, ki je zanjo daroval Svoje življenje. Skozi disciplino Svetega Duha je razvila noge atletov.
Plačala je ceno, kakor je cena draguljev, da bi lahko hodila in sledila Ženinu v hoji po visokih mestih.
Dragulji nas spominjajo na modrost in razodetje Duha, po katerem opravlja Gospodovo delo. »Kajti
modrost je boljša od biserov, nobena želja ji ni enakovredna.« (Pregovori 8:11).
delo mojstrovih rok. Jezus je spreten Mojster! On nas je ustvaril, oblikoval, nas ozdravil in napolnil.
»Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej
pripravil, da bi v njih živeli.« (Efežanom 2:10). Kot Mojster Pesnik, je napisal v naša srca nebeške
rime. Njegovo mojstrovino v Cerkvi bodo nekoč vsi opazili.
Kraljeva ljubezen nas je okrepila in pripravila za službo poslednjega časa. Njegova hoja v modrosti in
moči se bo prenašala po Cerkvi. Naša življenja so bila v naprej načrtovana. Določil in načrtoval je našo
hojo tako, da bi izpolnila nebeški namen za naša življenja.
»Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da
se ne bi kdo hvalil. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas
je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.« (Efežanom 2:8-10).
»Da vse razsvetlim glede skrivnostnega načrta, ki je bil od vekov skrit v Bogu, stvarniku vsega. Tako
naj bi se zdaj po Cerkvi oznanila vladarstvom in oblastem v nebeških področjih mnogovrstna Božja
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modrost, in sicer po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal v Kristusu Jezusu, našem
Gospodu.« (Efežanom 3:9-11).

3. Tvoje naročje je vrčasta posoda; naj ji ne manjka odišavljenega vina (tvoj popek
je kakor zaokrožen kelih, ki mu nikoli ne zmanjka mešanega vina) (Your
navel is a rounded goblet that never lacks blended wine. 7:2 NIV).
NJEN POPEK, NJENO NAROČJE GOVORI O NJENEM NOTRANJEM ŽIVLJENJU.
Notranje življenje je pogojeno s povezavo na popkovnico Gospodovega
Duha. V njeni notranjosti se pretakajo reke žive vode. »Na zadnji, veliki dan
praznika je Jezus vstal in zaklical: »Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj
pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.« To pa
je rekel o Duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli vero vanj. Duha namreč še ni bilo, ker
Jezus še ni bil poveličan.« (Janez 7:37-39). Nevestino notranje življenje je torej kakor kelih mešanega
vina. Ona je polna vina Svetega Duha, služi drugim z radostjo v notranje okrepčilo. Njeno notranje
življenje je bogato, prekipevajoče, mešano in nikoli v pomanjkanju. V njej so se odprli vrelci in to
preroštvo bo vidno v Cerkvi zadnjih časov. Ker je Cerkev povezana s Kristusom, se v Njej pretaka Duh
iz Jezusove polnosti.
Mešano vino govori o vsestranskosti duhovne hrane, ki jo Cerkev podeljuje narodom. Njena zrelost
notranjega življenja prinaša uravnoteženo, mešano pijačo žejnim, ki se nahajajo okoli nje.

4. Tvoj trebuh (PAS) je kup pšenice, z lilijami obdan.
Kup pšenice je slikoviti prikaz prihajajoče se žetve. To je preroška izjava, da se žetev rodi iz žetve!
Trebuh/pas se lahko prevede v maternico. Iz maternice zrele Neveste pride žetev pšenice in ne
kokolja. Kakor pri nosečnici, se pri Nevesti začenja poznati kup pšenice, saj se ona prehranjuje s skrito
mano, Božjim kruhom. »Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam. Zmagovalcu bom dal
od skrite mane.« (Razodetje 2:17a). Sedaj Ona postane kruh narodom, saj žetev izhaja iz njenega
notranjega življenja. Pšenica ravno tako kaže na Božji kruh, živi kruh, Besede večnega življenja. »Božji
kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz
nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za
življenje sveta. Simon Peter mu je odvrnil: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja
imaš.« (Janez 6:33, 51, 68).
Žetev, ki izhaja iz Neveste, bo zasnovana na čistosti – slika lilije. Odlikovale jo bo svetost, nevestina
ljubezen, čistost srca in goreča vnetost za Jezusa.

5. Tvoji dojki sta kakor dva mladiča, gazelina
dvojčka.
Njeni dojki pričata o njeni zmožnosti, da poskrbi za mlade. Ob rojevanju se iz nje širita ljubezen in
skrb za dojenčke, ki potrebujejo mleko Božje Besede. Sedaj je pripravljena za rojstvo žetve in za
blagoslavljanje tistih, ki jih pridobi za Kristusa. Gazelina mladička sta nežna, mladostna, energična in
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zmožna teka in preskakovanja skupaj z Gospodom
Slave. Dvojčka govorita o dvojni meri milosti za
poučevanje in utrjevanje novih vernikov.
6. Tvoj vrat je kot slonokoščen stolp
Njen vrat je: »Kakor Davidov stolp je tvoj vrat, sezidan v plasteh; tisoč zaslonov visi na njem, sami
ščiti junakov.« (Visoka pesem 4:4). Ta Beseda ji je bila dana že prej. Slonokoščen stolp govori o
zaščiti, o stanju redke in drago plačane pravičnosti. Ona bo plačala ceno, ki je potrebna za to, da stoji
visoko in je pogled nanjo čudovit za vse narode. Kakor slonokoščeni svetilnik bo oddajala Jezusovo luč
narodom. Vrat je slika volje našega srca. Gre za čvrsto odločenost, ki je postala njena zaščita pred
zlim. Sedaj je Nevesta postala močna zaščita za druge v času napadov sovražnika.

7. tvoje oči so ribniki v Hešbónu, pri Batrabímskih vratih.
Oči njenega srca so bile razsvetljene v skladu z apostolsko molitvijo: »Razsvetljene oči srca, da bi
vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih.«
(Efežanom 1:18). Njeni vera in razodetje sta dosegla novo duhovno stopnjo in duhovni vpogled jo
sedaj označuje. Cerkev Jezusa Kristusa hodi v Njegovi luči in v spoznanju Njegovih poti! Njene
»golobje oči« so sedaj postale ribniki! Ribniki so odprti proti nebu in prav tako, kdorkoli pogleda
Nevesto, najde v njej vse ribe. Govori o ribniku, ne o vrelcu (tam imamo mehurčke, slika
ničemurnosti, praznega življenja) in ne o morju (ni obtežena s skrbmi tega sveta).Z enostavno, čisto
vero živi z mirnim in duhovnim vpogledoma na življenje.
Ribniki v Hešbonu so znani po svoji najbolj čisti vodi v deželi. Hešbon je bilo nekoč kraljevo mesto.
Vladal mu je amorejski kralj Sihon. »Izrael je zavzel vsa ta mesta in se naselil v vseh amoréjskih
mestih, v Hešbónu in v vseh podrejenih mestih. Hešbón je namreč mesto amoréjskega kralja
Sihóna; ta pa se je vojskoval s prejšnjim moábskim kraljem in mu vzel iz rok vso njegovo deželo do
Arnóna.« (4. Mojzesova 21:25-26). Hešbon je bilo eno izmed šestih mest, kakor so lahko ljudje
pribežali in so bili na varnem.
Nevestina vizija in razodetje Duha je čisto in Njenemu notranjemu vpogledu je moč zaupati. Besede,
ki jih govori, so izrečene ob pravem času in podeljujejo okrepčilo za ljudi. Njene odločitve so
utemeljene na razodetju ljubezni, ki ga prejema od Ženina. Hešbon lahko pomeni tudi utrdbo. Torej,
Nevesta uničuje kraljestvo teme z Gospodovim spoznanjem. Oči Neveste, Cerkve so torej mirni
ribniki, mesto zavetja za vse ljudi, kamor pribežijo k Jezusu Kristusu kot k mestu miru.
Pri Batrabimskih vratih – vrata Bath Rabbim. Bath je enkratna mera, s katero so merili tekočino.
Imenovana je kot »hči množice,« ali »unikatna hči med mnogimi,« saj množica narodov zre vanjo.
Nevestine oči so tiste, v katerih vidijo čisto razodetje, milost in globok počitek, mir.
8. Tvoj nos je kot libanonski stolp, ki gleda proti Damasku.
Nos ima zmožnost »zavohati« sovražnika in njegov položaj. Nevesta je dorastla v razločevanju in je
postala učinkovita v duhovnem bojevanju. Libanonski stolp je bil mesto, kjer so odkrivali sovražnikove
aktivnosti. Bil je tudi izjemnega pomena za zaščito kraljevih nepremičnin. Libanonski stolp je menil na
Sirijo in je bil enkratnega pomena za zaščito Izraela.
Nevesta je vedno v budnem stanju in
pogleduje proti Damasku. Brez jasnega
razločevanja v duhovnem bojevanju,
postanemo lahke sovražnikove tarče. To
vedenje ni bazirano na človeški logiki, temveč
na Božji Besedi. Presega vse, kar se lahko vidi
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ali sliši in ločuje med tem, kar prihaja od satana, človeka ali Boga. Precizni bojni načrti so podarjeni
iščoči, senzitivni Nevesti samega Kralja. Jezus ima Nevesto, ki je budna in nudi zaščito vsem narodom,
ki pridejo k Njej in jo iščejo.
9.Tvoja glava na tebi je kot Karmel
Glava je slika misli in modrosti. Nevesta ima
čiste misli in odličnost Božje modrosti. Kakšna
milost počiva na njen! Hitra je v tem, da vsako
svojo misel podredi poslušnosti Kristusu! Na
takšen način podira trdnjave. Nosi čelato
rešitve in osvoboditve, ki je na njej videti kakor
krona. Napolnjena je z upanjem in se tako
lahko bojuje zoper vsako misel, ki se zoperstavlja Božji modrosti. »Jaz sam, Pavel, ki sem sicer
ponižen, dokler sem osebno med vami, od daleč pa sem drzen, vas pri krotkosti in prizanesljivosti
Kristusa rotim in prosim: uredite, da ne bom osebno navzoč prisiljen pokazati neustrašnost v
zaupanju, s katerim mislim drzno nastopiti proti nekaterim, ki menijo, da živimo po mesu. Res
živimo v mesu, a se ne bojujemo v skladu z mesom. Orožje našega bojevanja ni meseno, ampak
ima v Bogu moč, da podira trdnjave. Podiramo razmisleke in vsakršno visokost, ki se dviga proti
spoznanju Boga, in vsako misel podvržemo poslušnosti Kristusu.« (2. Korinčanom 10:1-5).
Gora Karmel je ena izmed najlepših gora na tem ozemlju. Njena plodna modrost in čistost misli je
sedaj podobna prav gori Karmel. Karmel lahko pomeni škrlat, kar je barva Jezusove krvi. Nevesta je
rdečelasa! Prekrita je s škrlatno krvjo Ženina. Gora Karmel je mesto, kamor je Gospod na Elijevo
prošnjo poslal ogenj iz nebes. Nevesta ima na sebi krono oblasti in moči nad njenimi sovražniki. Jezus
bo imel Nevesto, ki je čista in ima nepremagljivo modrost.

10. kodri na tvoji glavi kakor škrlat, kralja so prevzele kite.
Kraljeva brezkompromisna, brezpogojna ljubezen Nevesto čisto prevzame. Ta ljubezen ji napolnjuje
srce. Predanost njenega življenja Ženinu je nepogrešljiva. Škrlatni kodri, kite so odlične, nekaj
posebnega. Prav takšno je njeno srce, ki je izpolnjeno s čisto ljubeznijo. Ona je škrlaten okras Njegovi
kraljevi sobi. Celo angeli sami občudujejo sijočo se Nevesto. Prihaja iz težav in je neomajna v svoji
sveti predanosti in posvečenju Kristusu.
Sam Kralj je prevzet ob pogledu na njene škrlatne kodre in kite. To je slika trdne odločenosti v
izpolnjevanju Božje volje ne glede na ceno, ki jo je treba plačati. Naša ljubezen prevzeme Kralja! Mi
smo tisti, za katere je žrtvoval Svoje življenje na golgotskem križu! Ženin in Nevesta ostaneta skupaj
za vso večnost! Ni več majhnih lisic, ki bi jih morali poloviti, ni več skritih kompromisov in ni več
nepripravljenosti vstati ob Ženinovem klicu. Nevesta je izpolnjena s Kraljevo ljubeznijo. Jezus ima
Nevesto, ki Mu je predana povsem tako, kot je Jezus predan Očetu.

Prijetna Božjemu sinu
Kako lepa si in kako zala, ljubezen v radostih!
Nevesta je ljubka, plešoča, sijoča. Spremenila se je v lika Njega, ki ga goreče ljubi. Ljubezen je
spremenila njeno srce. Popolnoma je predana Kralju in Njegova narava sveti iz nje.
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Izaija 62:4 »Ne bodo ti več rekli Zapuščena, tvoji deželi ne bodo več rekli Osamljena, temveč te
bodo imenovali Pri njej je moja radost, tvojo deželo Omožena. Kajti GOSPOD bo imel veselje nad
teboj in tvoja dežela bo imela moža.«
Sofonija 3:16-17 »Tisti dan bodo rekli prestolnici Jeruzalem: »Ne boj se, Sion, naj ti roke ne
omahujejo! GOSPOD, tvoj Bog, je v tvoji sredi, tvoj močni rešitelj. Veselí se nad teboj v radosti,
nemí v svoji ljubezni, vriska nad teboj v prepevanju.«
Malahija 3:12 »In vsi narodi vas bodo blagrovali, ker boste dežela ugodja, govori GOSPOD nad
vojskami.«
Jezus dvigne spev Visoke pesmi za ton višje, ko opisuje Svoj pogled na Nevesto. Gospod uživa ob
sadežih Nevestine ljubezni in ubogljivosti! To Njegovo zadovoljstvo presega naše razumevanje.
Kraljeva ljubezen do Šulamke je resnično globočina ljubezni, ki jo Gospod čuti do nas. Tako nas ljubi
Jezus še v času našega popotovanja na tej zemlji. Marsikdaj morda mislimo, da je Gospod že utrujen
ob pogledu na nas, nad našimi potmi…. Vendar nas On oklicuje za lepe v času naših stisk, težav, v
premagovanju greha. Predstavljajmo si Ga, kako nas gleda v oči in nam pravi: »Kako lep-a si; nad
teboj nisem razočaran, temveč si mi v veselje!«
Gre za ljubezen v radostih, za Božjo romanco. On uživa v naših molitvah, ko se obračamo proč od
zlega, ko vidi našo sijočo se vero in zadovoljstvo, ki ga najdemo v Njem. Kako kipi srce Jezusa Kristusa,
ko odpiramo svoja srca in Ga slavimo. Mi smo Božja Nevesta, za katero je zapisano v Psalmu 16:3
»svetim, ki so v deželi: »Moji knezi, v njih je vse moje veselje.« Jezus ima Nevesto, ki Mu prinaša
zadovoljstvo in veselje!
Tvoja postava je podobna palmi
Njena postava govori o njeni zrelosti. Palminovo drevo je biblijski simbol
zmage. »Drugi dan je velika množica, ki je prišla na praznik, slišala, da
Jezus prihaja v Jeruzalem. Vzeli so palmove veje, mu šli naproti in
vzklikali: »Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! In
Izraelov kralj!« (Janez 12.12-13). Dani so nam milostni darovi Svetega
Duha, ki nas peljejo v polno Kristusovo rast. Kakšna zmaga obdaja
Nevesto! Ona sega do nebes, ker ve od kod prihaja njena polnost življenja.
»Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus,
sedeč na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na
zemlji. Kajti umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše
življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi.« (Kološanom 3.1-4).
Njene skrite korenine so razlog rojevanja sadu, ki ostaja zelen ne glede na različna vremenska
obdobja.
Tvoje prsi so podobne grozdom.
Dekle je sedaj povsem dorastla Nevesta, Gospodova palma. Njene prsi ne
samo da proizvajajo mleko za prehranjevanje drugih, temveč so podobne
grozdom, sadežu življenja. Ta sladek sadež duhovne zrelosti blagoslavlja
druge s svojimi darovi, maziljenjem, milostjo in z duhovnim razločevanjem.

Dejal sem: Splezal bom na palmo, segel po njenih šopih.
To izjavlja Ženin, ko napoveduje svojo zdužitev moči z Nevesto. Jezus je pripravljen napolniti veje
Svoje Neveste z močjo. Mi smo te veje, skozi katere bo Jezus manifestiral Svojo moč narodom zemlje.
Življenje Gospodovih mladik, ki proizvajajo Gospodovo življenje, se bo v zadnjih dneh okrepilo.»Tisti
dan bo GOSPODOVA mladika v okras in slavo, sad dežele pa v ponos in slavo Izraelovim
ubežnikom.« (Izaija 4:2). Gre za veliko preroštvo »Neveste - palme zadnjega časa.
JEZUSOVA PREROŠKA NAVODILA ZA DOSEGANJE TROJNE DEMONSTRACIJE NJEGOVE MOČI:
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1.Tvoje prsi naj bodo kot grozdi vinske trte.
Jezus želi, da sedaj sama skrbi in hrani duše, ki se bodo spreobrnile v času velike žetve. Prerokuje ji,
da bo imela po Duhu zmožnost blagoslavljati in krepiti druge. Vino Svetega Duha bo teklo skozi njo.
2. Vonj tvojega diha kakor jabolka.
Dih govori o njenem notranjem življenju. Iz nje bo vel veter osvežujočega Svetega Duha. Kakor je
»GOSPOD Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka, v njegove nosnice je dahnil življenjski
dih in tako je človek postal živa duša.« (Geneza 2:7), in je Gospod Jezus »..dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmite Svetega Duha!« (Janez 20:22), bo Cerkev zadnjega časa oddajala (izdihovala) moč Svetega
Duha, ki bo prinašal narodom obnovo in poživljajoče moči. Gre za vonj jabolk, ki so sladka in prijetna.
Ona se je predtem hranila z jabolki Ženinove prisotnosti (»Kakor jablana med gozdnim drevjem, tak
je moj ljubi med mladeniči. Z užitkom posedam v njeni senci in njen sad je sladek mojim ustom.«
2:3). Nevesta je sama okusila, da je Gospod dober in sedaj bo tako obnovljena dihnila na suhe kosti iz
Ezekiela 37!
3.Tvoja usta kot najboljše vino.
Skozi celotno Visoko pesem so usta slika intimnosti z Jezusom (»Poljublja naj me s poljubi svojih
ust!« 1:2). Jezus Kristus prerokuje Cerkvi, da bo njuna intimnost kakor najboljše vino. Jezus je ta, ki
najboljše vino hrani za konec. Odličnost Svetega Duha in sladkobnost intimnosti človeškega duha se
bo izlila kakor vino na Cerkev zadnjega časa. Jezus nas bo krepil in nam dajal Svojih moči na tem
mestu intimnosti z Njim. On imenuje to intimnost za najboljše vino, to je ljubezenski odnos med
Kristusom in Njegovo Cerkvijo.
Poljub tega dela Pisma je drugačen od poljuba, ki smo ga srečali prej. GRE ZA POLJUB OBNOVE. To je
poljub Očeta ob vrnitvi izgubljenega sina (Luka 15:20). Kralj ji tukaj daje Svojo odkupitveno ljubezen.
Zavonja njen vonj po jabolkih in jo poljubi s poljubom moči. Potrebni smo veliko takšnih poljubov. Na
Jezusovo ljubezen se moramo zanesti in vanjo verovati. » Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do
nas, in verujemo vanjo.« (1. Janez 4:16).

Jezus je sedaj prekinjen z Nevestinimi vzkliki in deklaracijo ljubezni, ki jo čuti do Njega: Naj vino gre
direktno k mojemu Ljubemu (manjka v našem prevodu!!!) in teče mojemu ljubemu v slast, drsi po
ustnicah spečih.
Nevesta si bolj od vsega želi življenje, ki nikoli ne bo ugašalo ali se zoperstavljalo Svetemu Duhu. Vino
Svetega Duha prinaša zadovoljstvo ne samo nam, temveč tudi Njemu. Ali se zavedamo, da nas Sveti
Duh napolnjuje za Njega? Le s tem vinom nevestine ljubezni v naših srcih, lahko ljubimo Jezusa tako,
kot si On želi in zasluži. Delo Duha v nas je z namenom zadovoljiti Jezusa. Če se Duhu zoperstavljamo,
ropamo Božjega Sina za radost zmage v naših življenjih. Vse, kar Bog dela v človeških srcih je z
namenom, da bi bil Jezus oslavljen! To vino Svetega Duha nežno drsi in oživlja, obuja duhovno speče,
ki se ne zavedajo Njegove prisotnosti. Budi ustnice, dokler se ne odzovejo s slavljenjem in
hrepenenjem po Ženinu. Sveti Duh bo skozi zrelo Nevesto, ki ima partnerski odnos z Jezusom,
prebudil hrepenenje v srcih spečih svetih. Besede, ki bodo z Duhom navdane, bodo speče izgrajevale,
izzvale, vzpodbudile za vneto iskanje Jezusa.
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1:7 Jaz sem svojega ljubega in on hrepeni po meni.
Poglejmo sedaj Šulamko! Vsaka njena prejšnja želja se
je izgubila in je postala nepomembna v primerjavi z
ljubeznijo, ki jo je našla v Njem. Postala je Njegova
Obljubljena dežela in Njegova dediščina! »..kako
bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih.«
(Efežanom 1:18). Njeno srce pripada sedaj samo
Ljubemu. On je vse, kar si ona želi, vse, po čemer ona
hrepeni. Njeno srce sta predtem pestila strah in skrbi;
sedaj pa tega ni več, saj je Njemu predala celotno svoje
srce.
O, čudoviti dan, ko naša identiteta ne pripada več nam, našim zakonskim partnerjem, družini, cerkvi!
Pripada pa Njemu, ki nas je tako vzljubil, da nas je odrešil greha in nas je popeljal v rešitev! Naša
izpoved identitete, ki pripada sedaj le Gospodu Jezusu Kristusu povzroči, da ga naš notranji človek
ljubi bolj in bolj…
Hrepenenja Božjega Sina do nas so močna tudi takrat, ko mi pozabimo na Njega. »Mi ljubimo, ker
nas je on prvi vzljubil.« (1. Janez 4:19). Mi torej lahko ljubimo Njega, ker nas je On prvi vzljubil.
Naše srce prestopi mejo hladne ljubezni, ko izjavi: »On hrepeni po meni!« Ko se poglobimo v
Jezusovo srce, spoznamo veličino Njegove ljubezni do nas. Hrepenenja Njegovega srca smo jaz in vi!
Jezus neprestano premišljuje o Svoji Nevesti. »In zame, kako težke so tvoje misli, o Bog, kako silna
so njihova načela! Če bi jih štel, bi jih bilo več kot peska; kadar se prebudim, sem še vedno pri
tebi.« (Psalm 139:17-18). »Glej, na obe dlani sem te napisal, tvoje obzidje je vedno pred menoj.«
(Izaija 49:16). Le kako lahko pozabiš nekoga, ki ga imaš napisanega na obe svojih dlaneh? Če se nam
ta resnica resnično razodene, nam prežene vsako depresijo in povsem spremeni naše življenje. Ko nas
nekdo napačno razume in obtoži, ko se do nas grdo obnaša, se vedno spomnimo in rečemo: »On
hrepeni po meni!« Naš izvir čustvene stabilnosti je torej ovit v Njegovo izjavo brezpogojne ljubezni do
nas. Naš duh v notranjosti od sreče skače gor in dol, ko zaslišimo Njegove besede ljubezni. Resnično
smo Mu všeč!!!
Ker je Božje hrepenenje in so želje Njegovega srca obrnjene v ljubezni do nas, nas nihče ne more
premagati! Tudi v stanju svojih slabosti in šibkosti, se On ne obrne proč od nas, ko Mu izjavljamo:
»Gospod, Ti hrepeniš po meni!« Janez, Jezusov apostol, je za sebe zapisal: »Tisti, ki ga je Jezus
ljubil.« To ne pomeni, da ga je Jezus ljubil bolj od ostalih apostolov, temveč da se je Janez identificiral
v Božji ljubezni osebno do njega. Ljubezen ga je to naučila. Ali lahko mi danes izrečemo iste besede z
globoko prepričanostjo v srcu: »Jaz sem ta, ki ga Jezus ljubi?«
Jezus je izrekel Svoja hrepenenja do učencev iste noči, ko je bil izdal. Vedel je, da ga bodo zapustili in
zbežali. Vedel je, da ne bodo imeli moči, da bi stali skupaj z Njim v času stisk, težav in preganjanj.
Kljub vsemu je še vedno v ljubezni hrepenel po njih. Izjava ljubezni našega Gospoda je enako
namenjena najšibkejšemu, kakor je najmočnejšemu. Nič nas ne more ločiti od ljubezni Božje v
Kristusu Jezusu!
Kje je naš fokus danes? Ali je namenjen našemu Ljubemu, ali pa smo ga izgubili kje drugje? Ali se
vidimo, da živimo na tej Zemlji zaradi Njegovega zadovoljstva? Naj ogenj Njegovih hrepenenj do nas
omehča naša srca. Pustimo, da se hladno srce segreje ob ognju Njegove ljubezni, dokler ne bomo
mogli izjaviti: »Jaz sem svojega Ljubega in On hrepeni po meni!«
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NASLANJATI SE NA LJUBEGA
Njeno potovanje v Jezusovo srce se bliža h koncu.
Milost jo je varno pripeljala do sem in milost jo bo
peljala naprej do doma. Odkrila je božansko nežnost
in to nežnost sedaj vrača Njemu nazaj. Vse, kar ji je
Kralj prerokoval, sedaj rodi svoje sadove. Uči se lekcij
naslanjanja na Ženina. Dva postajata eno.

7:12 Pridi, moj ljubi, pojdiva na deželo (Db. ven na
polje.) , prenočujva po vaseh (Ali med ciprom;
grmovjem kane).
Tokrat Nevesta prostovoljno zapusti svoje območje ugodja, ko jo Ženin pokliče. Zakliče Mu: »Pridi,
moj ljubi, pojdiva…« Pripravljena se je z Njim povzpeti na vrh gora in iti preko vseh dolin. Razodetje,
ki ji ga je dal (»Tvoj vrat je kot slonokoščen stolp, tvoje oči so ribniki v Hešbónu, pri Batrabímskih
vratih. Tvoj nos je kot libanonski stolp, ki gleda proti Damasku. Tvoja glava na tebi je kot Karmel in
kodri na tvoji glavi kakor škrlat, kralja so prevzele kite. Kako lepa si in kako zala, ljubezen v
radostih! Tvoja postava je podobna palmi in tvoje prsi grozdom. Dejal sem: Splezal bom na palmo,
segel po njenih šopih. Tvoje prsi naj bodo kot grozdi vinske trte in vonj tvojega diha kakor jabolka.«
7:5), jo je povsem spremenilo. Rodila se je nova odločenost, zaveza, da izpolni Jezusovo poslanstvo in
se dotakne narodov z Njegovo močjo. Jezusove obljube so gorivo za ogenj njenega posredništva.
Visoka pesem tako zaključuje svoj krog. Na začetku Kralj kliče Šulamko, sedaj Šulamka kliče Kralja!
Ona posreduje za dežele, za vasi in za vse kotičke Zemlje, da spoznajo tega Kralja! Gre za partnerski
odnos pri nalogi oznanjevanja. »Oni pa so šli in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval ter
besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.« (Marko 16:20).
»Po Božji milosti pa sem to, kar sem, in njegova milost, ki mi je bila dana, ni postala prazna.
Nasprotno, bolj kakor oni vsi sem se trudil, pa ne jaz, ampak Božja milost, ki je z menoj.« (1.
Korinčanom 15:10).
V začetnem obdobju njenega popotovanja, je Šulamka ždela izza svoje zidu, ali pa je počivala za mizo
in uživala v Ženinovi prisotnosti. Kadarkoli jo je prosil, da bi Mu sledila, Ga je dekle zavrnilo. Bila je
namreč prepričana, da bi jo to preveč stalo in ne bi uspela v podvigu. Sedaj, na koncu popotovanja, je
dekle postalo neustrašno. Temne poti jo več ne prestrašijo, saj je povsem pripravljena preživeti noč v
oddaljenih vaseh. Dokler je Ženin z njo, Nevesta ne pozna preprek, ki bi ji onemogočile zapustiti
njeno mesto ugodja. Zrastli sta njena vera in poslušnost.
V Šulamki se je rodila narava popotnice.
Postala je zadovoljna in pripravljena iti z Njim iz vasi v
vas in poiskati vse izgubljene in ranjene ovce.
Pripravljena je postati tujka v tem svetovnem sistemu,
ker je končno postala povsem svobodna. Njena izpoved
je enaka Rutini: »Kamor pojdeš ti, pojdem jaz; kjer boš
prenočevala ti, bom prenočevala jaz; tvoje ljudstvo bo
moje ljudstvo.« (Ruta 1:16 b).
Dežela (Db. ven na polje.) govori o področjih poslanstva oznanjevanja Evangelija. »Naj vriska od
veselja polje in vse, kar je na njem, tedaj naj vriskajo vsa drevesa v gozdu pred GOSPODOM, ker
prihaja, ker prihaja sodit zemljo. Sodil bo svet s pravičnostjo, ljudstva po svoji zvestobi.« (Psalm
96:12-13).
»Ogleda si njivo in jo kupi, z zaslužkom svojih rok zasadi vinograd.« (Pregovori 31:16).
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Vasi pa predstavljajo lokalne cerkve. Nevesta posreduje in prosi Jezusa za manifestacijo Njegove
prisotnosti v skupnem delovanju. Vasi se hebrejsko lahko prevajajo tudi kot kanino grmovje. Kaphar
je hebrejska beseda za kano in pomeni odkupitev. Torej, zrela Nevesta je pripravljena za tek do vseh
koncev sveta, da bi prinesla sporočilo Jezusove ljubezni vsem, ki ga še niso slišali. Z Jezusom bo tekla
na mesta, kjer bo odkupitev ponujena in sprejeta s strani različnih skupin ljudi tega sveta. To je
poslanstvo sprave, ki ga Nevesta prezentira neverujočemu svetu. »Če je torej kdo v Kristusu, je nova
stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s
seboj, nam pa naložil službo sprave, namreč to, da je bil Bog tisti, ki je v Kristusu spravil svet s
seboj, s tem da ljudem ni zaračunal njihovih prestopkov, nam pa je zaupal besedo sprave. Zavoljo
Kristusa smo torej poslani, po nas vas kliče Bog. Zavoljo Kristusa vas prosimo, spravite se z
Bogom. Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v
njem.« (2. Korinčanom 5:17-21).
Navsezgodaj se odpraviva v vinograde, videla bova, ali
že trta poganja, ali se cvetje razpira, ali granatovci cveto.
Nevesta ni več sebična. Njena želja je blagoslavljati tiste,
ki jih prej ni marala. Želi si, da bi uspevali in cveteli v
Božjih namenih. Spoznati moramo, da smo za Gospoda vsi
nadvse pomembni! Jezusovo srce gori za vsako lokalno
cerkev in tudi za takšne, ki so Ga prizadeli in ranili. Le
zrela Nevesta lahko z Njim teka po vaseh Kristusovega
Telesa z nežnočutnim srcem.
Nekoč je Kralj pristopil k njej, da bi si ogledal ali njena trta že poganja, ali se njeno cvetje razpira in
granatovci cveto. Sedaj to nalogo skupaj opravljata za vse potrebne, nezrele vernike. Opazujeta, ali se
njihove vrline razpirajo kakor cvetje. Le Jezusovo maziljenje je to, ki daje vinski trti, cvetovom in
granatovcem moč, da se razvijajo. Aronova palica je nekoč vzbrstela čez noč z manifestiranim
življenjem Božje prisotnosti. Ko tako hodimo z Jezusom, Njegova prisotnost kliče v bivanje Božje
življenje v nas. Vsi naši vrelci se nahajajo v Njem!
Nevesta je sedaj podobna Ženinu in nobena cena žrtve ji ni previsoka, da se v imenu Jezusa Kristusa
lahko dotakne vseh v potrebi. Jezus se je v Svoji službi na tej Zemlji vstajal zelo zgodaj, da je lahko
iskal Očetovo obličje. Tudi Nevesta se zgodaj vstaja, kakor jo vidimo v Pregovorih 31: 15 »Vstaja, ko
je še noč, in daje hrano svoji družini, obrok svojim deklam.« Njena glavna prioriteta je Nebeško
kraljestvo. Kako temeljito delo je v njej opravil Kristusov križ! Nosi Božjo ljubezen, sad in darove
Svetega Duha, ki jih želi posredovati vsem, ki so nedorasli v Božji milosti. Njena goreča želja je: »Kajti
njega oznanjamo, ko vsakega človeka spodbujamo in vsakega človeka poučujemo z vso modrostjo,
da bi vsakega napravili popolnega v Kristusu.« (Kološanom 1:28). Brezplačno je sama prejela te
darove in sedaj jih želi brezplačno dajati dalje. Njeno srce želi kultivirati Božji vrt v srcih ostalih
nedoraslih in nezrelih. Gre za apostolsko milost, ki jo opremlja za Gospodovo službo.
Najprej je bila neprostovoljno določena za varuhinjo vinogradov s strani drugih. Tega ni rada
opravljala in je zato tarnala. Sedaj pa je vse drugače! Ker resnično ljubi Kralja, z veseljem hrani
Njegova jagnjeta. »Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj
kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Hrani moja
jagnjeta!« Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod,
ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moje ovce!« Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali
me imaš rad?« Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: »Ali me imaš rad?« in mu je rekel:
»Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Hrani moje ovce!« (Janez 21:1517). V njenih zgodnjih, nezrelih letih ji je služenje drugim predstavljalo motnjo pri druženju se
Jezusom. Njeno služenje, misija je zanjo predstavljala oviro. Vendar je sedaj, zaradi svoje popolne
enotnosti z Ženinom, postala posoda, ki je popolnoma prežeta z Njegovim življenjem. Njena služba ji
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ne predstavlja več nobene prepreke in motnje, saj je nič ne more ločiti od Njegove prisotnosti.
Postala je ognjeni bojni voz!
Tam ti bom podarila svojo ljubezen.

Tam, na mestu darovanja svojega življenja za druge, kjer je veliki riziko poškodb, preganjanj, se
nahaja zunaj območja lagodja, tam Nevesta podarja Ženinu svojo nedeljeno ljubezen. Ko je
obkrožena z duhovnimi bitkami, konflikti; ko jo strah in pritiski hočejo uničiti…je to natanko čas, ko
dekle Jezusu izraža svojo ljubezen, svoje čaščenje in slavljenje. Oče pripravlja Nevesto za Sina, ki Ga
bo ljubila v vseh okoliščinah, še posebej v težkih trenutkih njenega življenja. Ali Mu lahko izkazujemo
gorečo ljubezen tudi v času najhujših bitk? Eno je ljubiti Jezusa, ko se zdi vse super, drugo pa je še
vedno ljubiti Ga, ko se zdi, da nič ne funkcionira. To pa zmore le zrela Nevesta po moči Svetega Duha.
Gre za resnično apostolsko krščanstvo, katerega glavne karakteristike so sveta intimnost, žrtveno
poslanstvo in zvestoba v trpljenju. »Da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter delež pri
njegovem trpljenju, pri tem pa postajam podoben njegovi smrti.« (Filipljanom 3:10).

V ZRAKU JE VONJ PO LJUBEZNI
Nadliščki dajejo svoj vonj
Nadliščki so znani kot jabolka ljubezni, lepih barv in
krasnega vonja. Govorijo o kraljevi ljubezni. »Ko je šel
Ruben v času pšenične žetve na polje, je našel nadliščke.
Nesel jih je svoji materi Lei. Rahela pa je rekla Lei: »Daj mi
nekaj nadliščkov svojega sina!« Pa ji je rekla: »Ti mar ni
zadosti, da si mi vzela moža, da mi hočeš vzeti še sinove
nadliščke?« Rahela je rekla: »Prav, pa naj nocoj leži s teboj
za nadliščke tvojega sina!« Ko se je Jakob zvečer vračal s
polja, mu je šla Lea naproti in rekla: »K meni pojdeš, kajti
plačala sem zate z nadliščki svojega sina!« Ležal je torej tisto noč z njo.« (Geneza 30:14-16).
Nadliščki poganjajo svoje cvetove v času pšenične žetve. Nevesta dela skupaj s Kraljem v času velike
žetve duš. Ko medtem časom zaduha vonjave nadliščkov, jo to spomni na nežno ljubezen, ki ji jo je
Kralj podaril in izkazal. Nevesta hrepeni, da bi postala mati Kraljevega otroka.
Šulamka hrepeni po rojstvu Sina v njej. To je hrepenenje Cerkve zadnji časov človeške zgodovine: da
se v njej izoblikuje Kristus! »Otroci moji, ki vas ponovno rojevam v bolečini, dokler ne bo v vas
izoblikovan Kristus.« (Galačanom 4:19). Ta odnos ljubezni med Ženinom in Nevesto bo obrodil sad.
Gre za Kristusovo Telo, ki je umrlo samemu sebi in sedaj živi le za Gospoda.
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in pri naših vratih je sámo žlahtno sadje
To je hiša mladoporočencev! V njej je vsaka možna poslastica, ki si jo človek
lahko zamisli. Ljubezen je v zraku! Njuno skupno življenje rojeva izkušnje
skupnih podvigov v času žetve. Skupaj izkušata življenje slave in milosti.
Kakor poslastice duše, so sadeži življenja, ki je Njemu povsem predano. Ona
sedaj živi, se giba in biva v Njem. »Zakaj v njem živimo, se gibljemo in smo.«
(Dejanja 17:28).

novo in staro, moj ljubi, zate sem ga shranila.
Nevesta črpa svoje bogate, globoke izkušnje iz preteklosti in tem dodaja sveža, nova razodetja. Ne
ostaja praznih rok!
»Kajti kdo je naše upanje in naše veselje in venec, s katerim bi se lahko ponašali pred našim
Gospodom Jezusom ob njegovem prihodu, če ne prav vi? Vi ste namreč naša slava in naše
veselje.« (1. Tesaloničanom 2:19-20). Nove izkušnje z milostjo tečejo iz hiše zakladov Svete
Ljubezni. Neprenehna žetev rojeva nenehno veselje. »Jedli boste dolgo hranjene stare pridelke in
morali boste odstraniti stare pridelke, da boste imeli prostor za nove.« (3. Mojzesova 26:10).
Njeni zakladi so uskladiščeni na Nebu, položeni pred Ženinove noge kot dar večne ljubezni.

NJENA LJUBEZEN POSTANE POGUMNA
8: 1 O, da bi mi bil kakor brat, ki je sesal na prsih moje matere! Če bi te srečala zunaj, bi te lahko
poljubila, pa me ne bi zaničevali.
Nevesta pogleda Ženinu v oči in odpre svoje srce, da bi Mu zaupala skrivnost….O, da bi mi bil kakor
brat…Skrbi jo javno izkazovanje naklonjenosti. To je bilo nespodobno v njenem času in v njeni kulturi.
Poljub v javnosti je takrat veljal za kršenje splošnih standardov morale. Izjema pri tem so bila krvna
sorodstva med bratom in sestro. Vendar ona kljub temu hrepeni po pogumnem izkazovanju svoje
pripadnosti in ljubezni tako čudovitemu Kralju. Oh, če bi On le bil njen brat, bi Mu lahko javno
pokazala svojo naklonjenost, vendar je On njen Ljubi.
Nevesta hrepeni po polni manifestaciji svoje enosti s Kraljem, saj ljubezni do Njega ne more več
prikrivati. Nekoč je hrepenela, da bi jo Kralj poljubil, sedaj pa se pogumno odpravi in sama poljubi
Kralja. Drugi ne morejo razumeti čustev Neveste, ki jih goji do Ženina in mislijo, da gre za norost.
Nevesta prosi za pogum pri premagovanju strahu pred sodbami drugih ljudi.
Peljala bi te, te pripeljala v hišo svoje matere; moral bi me poučiti.
Večinoma razmišljamo kako nas Kralj vodi naokoli. Vendar lahko resnično tudi mi pripeljemo Njega k
drugim skozi goreče molitve in sveto ljubezen. Nevesta hrepeni po tem, da bi pripeljala Njegovo
prisotnost v Cerkev, v hišo svoje matere. »Oni Jeruzalem, ki je zgoraj, pa
je svoboden in ta je naša mati.« (Galačanom 4:26). Oni potrebujejo
Njegovo maziljenje in tega se dekle zaveda!
Jezus nam dopušča, da Ga vodimo! Daje nam avtoriteto Nebeškega
kraljestva in sodeluje pri naših odločitvah. Samo zreli vernik odkriva
polnost partnerstva z milostjo.
Nevesta ni zadovoljna s tem, da Ga ne more javno poljubiti, zato hrepeni
po tem, da bi Ga pripeljala med ljudi, ki so jo prvi učili. Ni pozabila tistih,
ki so jo v preteklosti učili in blagoslovili. Sedaj pa ona želi prinesti domov blagoslov svoje goreče
ljubezni do Jezusa.
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Napajala bi te z odišavljenim vinom, z moštom svojih granatovcev.
Dekle obljublja Ljubemu, da ga bo napajala z vinom svoje ljubezni. Vino,
ki je pomešano z začimbami, je mnogo okusnejše in dražje. Pomeni, da
Mu bo dala svoje najboljše in najdražje čaščenje. Ona sama je postala
Njegova čaša užitka! Nam je bil dodeljen privilegij čaščenja Jezusa! Ko
Mu odpremo svoja srca v iskrenem in predanem slavljenju, Mu vedno
znova ponudimo nekaj sladkega, prijetnega. Oddajamo vonj sladke
dišave. Sedeti ob Njegovih nogah, biti povezani v enem duhu z Božjim Sinom, pomeni življenje v
polnosti!
Njegova levica je pod mojo glavo in njegova desnica me objema.
Napočil je čas popolnega objema ljubezni. Ženin ji lahko izkazuje celotno
ljubezen in jo vzame v Svoj ljubeč objem za celo njeno življenje. Njegova
desna roka je roka moči in v levici je skrita demonstracija oskrbe. Levica, ki
je pod njeno glavo, daje sigurnost njenim mislim, da lahko mirno počivajo v
zagotovilu Njegove ljubezni do nje. Nič več ji ni treba dvomiti ali Mu je mar
zanjo, saj je prišel kot odgovor na njene molitve.
Ta Gospodov objem bo vselej ohranjal Cerkev. Jezus nas drži v Svojih rokah,
ko se temni oblaki zgrinjajo nad nami. Ali smo danes že objeli Jezusa? Te
roke, ki so oblikovale vesolje, nas bodo ob našem klicu objele in poskrbele
za nas.

Ko jo Kralj tako drži objeto v Svojih rokah, zakliče jeruzalemskim hčeram:
Rotim vas, hčere jeruzalemske: Ne budite in ne motite ljubezni, dokler se veseli!
Jezus bo vsakomur, ki napačno razume naš objem ljubezni z Njim, spregovoril z besedo avtoritete. To
prepustimo Njemu! On je ta, ki roti hčere jeruzalemske naj ne motijo Nevesto v božanskih trenutkih
slave, ko uživa s Kraljem. Ta stavek Ženin izgovori tri krat v Visoki pesmi.
- »Rotim vas, hčere jeruzalemske, pri gazelah ali poljskih srnah: Ne budite in ne motite
ljubezni, dokler se veseli!« (2:7).
- »Rotim vas, hčere jeruzalemske, pri gazelah ali poljskih srnah: Ne budite in ne motite
ljubezni dokler se veseli!« (3:5).
»Rotim vas, hčere jeruzalemske: Ne budite in ne motite ljubezni, dokler se veseli!« (8:4).
Tokrat izpušča del: pri gazelah ali poljskih srnah, saj so njeni dnevi strahu in plašnosti minili.
Jezus jo bo čuval v Svoji milosti in poskrbel za dosego njenega namena.

PROROŠTVO O ZMAGOSLAVNI NEVESTI
Sliši se glas Svetega Duha, ki prerokuje o zmagoslavni Nevesti:
Kdo je ta, ki prihaja iz puščave in se naslanja na svojega ljubega?
Z drugimi besedami: Kdo je ta, ki je vztrajala skozi čas samote
in preizkušenj v puščavi? Nič se v celotni zgodovini človeštva
ne more primerjati s Kristusovo Nevesto! Ona je sestavljena
iz ljudi, ki imajo le en poglavitni cilj v življenju: kako postati
eno z Božjim Sinom! Ta Nevesta je prestala življenjske teste,
pripotovala je skozi temačna obdobja težkih preizkušenj…to
je zmagoslavna Nevesta! Nikoli ni odnehala, temveč je ostala
zvesta. Ljubezen do Kralja je ohranjalo njeno srce v zvestobi.
Le ta ljubezen vztraja v puščavi! Religiozna motivacija krivde,
96

sramu in strahu ni zadostna za ohranjanje takšne zvestobe; potrebna je prava ljubezen.
Šulamka zapušča puščavo in vstopa v slavo poslednjih časov. Tega ni mogla doseči, dokler se ni
naučila naslanjati se na svojega Ljubega. Ker je očiščena z ognjem, je sedaj pripravljena na vstop v
večno mesto. Sveti Duh prerokuje njen končni triumf po Božji moči. Takšno Nevesto je Oče obljubil
Svojemu Sinu.
Nevestin položaj je naslanjanje se na Ljubega. »Eden izmed njegovih učencev, tisti, ki ga je Jezus
ljubil, je ležal blizu Jezusovega naročja.« (Janez 13:23). On je njen izvir življenja, oskrbe, tolažbe, njen
Ljubi! Božje želje se bodo izpolnile tudi v naših življenjih, kakor so se v Šulamkinem. To je preroška
pesem, ki velja tudi za nas!
8:5 »Kdo je ta, ki prihaja iz puščave in se naslanja na svojega ljubega?« JE NAŠA USODA!
Gospodova strategija skozi naše življenje je ta, da v nas izoblikuje naravnanost kompletne odvisnosti
do Njega. »Kdor se marveč hoče ponašati, naj se ponaša s tem, da je razumen in pozna mene, da
sem jaz GOSPOD, ki delam dobro, prav in pravično na zemlji. To mi je namreč všeč, govori
GOSPOD.« (Jeremija 9:23).
Srca, ki se naslanjajo Nanj v ljubečem odnosu so ta, ki se ne zanašajo sama nase, temveč so odkrila
izvir Življenja brez omejitev v Gospodu. »Nismo sami po sebi zmožni, da bi – kakor sami od sebe – o
čem sodili. Ne, naša zmožnost je od Boga, ki nas je tudi usposobil za služabnike nove zaveze, ne
črke, ampak Duha. Črka namreč ubija, Duh pa oživlja.« (2. Korinčanom 3:5-6). Ko se tako naslanjamo
Nanj, vase vsrkavamo Njegovo življenje. Skozi nas se začne pretakati Njegova modrost, ne naša
bistroumnost; dotikamo se Njegove moči, ne naših slabotnih stremljenj; spoznavamo ljubezen, kateri
nikoli ne spodleti in ne človeško ljubezen, ki išče svojo korist. Še bolj se naslonimo Nanj, da se bodo
drugi spraševali: »Kdo je ta, ki se naslanja na svojega Ljubega?«
Načini, kako se lahko naslanjamo na našega Ljubega:
-

-

-

Da smo rešeni greha. Naslanjajmo se na Kristusov križ in na Njegovo kri, ki čisti vsaki greh.
Da lahko živimo nad močjo greha. Naslanjajmo se na Kristusovo življenje v nas, da
premagamo moč greha v naših življenjih. Odločenost, disciplina, molitev in verni prijatelji so v
pomoč, vendar le Njegovo neuničljivo življenje, ki je sproščeno v nas, rešuje greha in prinaša
trajno zmago.
Da lahko živimo v čustveni celovitosti. Naslanjamo se na Kristusa, da bi lahko bili osvobojeni
preteklih ran in težavnosti vsakodnevnega okolja. On je bil ta, ki je za nas nosil rane,
posmehovanja, zavrženosti, vendar je ohranjal celovito življenje. To nam On želi podariti, ko
se naslanjamo Nanj. Vsi samo-zaščitniški mehanizmi so nepotrebni in se izkažejo za
neučinkovite. Potrebno se je naslanjati Nanj.
Da lahko dobimo vodstvo in prave usmeritve za življenje. Naslanjati se na Kristusa za
modrost, je edini pravi način pri spoznavanju Božje volje za naša življenja. On je edini, ki
lahko obrne naša srca v smer, da si želijo izpolnitve Božje volje. On ima moč poseči v naša
življenja, da se natančno skladajo z Njegovimi nameni zanje.

Da lahko On v vsem za nas poskrbi in nam izkazuje Svojo ljubezen. Naj bo Jezus naš edini vir oskrbe.
Ne zanašajmo se na druge vire. On je v naši sredi kot ta, ki služi. Ko se v celoti naslonimo nanj, nam
ničesar ne manjka. Vse dobre stvari pridejo od Njega, ki nas je prvi vzljubil in se za nas daroval.
»Revni in ubogi iščejo vodo, pa je ni, njihov jezik se suši od žeje. Jaz, GOSPOD, jih bom uslišal, jaz,
Izraelov Bog, jih ne bom zapustil. Na golih gričih bom odprl reke in studence sredi dolin, puščavo
bom spremenil v jezero vodá, suho deželo v vrelce vodá. V puščavo bom zasadil cedro, akacijo,
mirto in oljko, v pustinjo bom postavil cipreso, brest in jelko skupaj, da bodo videli in spoznali,
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opazili in hkrati doumeli, da je to naredila GOSPODOVA roka, da je to ustvaril Sveti Izraelov.« (Izaija
41:17-20).
Premnogo krat smo se v svojih življenjih naslanjali na svojo lastno razumnost, zmožnost reševanja
težav in nismo pomislili, da bi se lahko naslonili na Ljubega. Naučili so nas, da se moramo postaviti
sami zase in se rešiti iz zmešnjav, v katerih smo se znašli. Tako od Njega odtavamo namesto, da bi se
Nanj naslanjali. To pa se sedaj spreminja! Sveti Duh že poje nad nami preroško pesem. Vidi nas, kako
prihajamo iz puščave in se naslanjamo na našega Ljubega! Ko Ga bomo spoznali za Ljubega, se bomo
Nanj tudi naslonili. Gospod je izkoristil puščavo naših življenj, da nas je notranje zlomil. Kakor se je
Jakob po bojevanju z angelom opiral pri hoji na palico, tako mi potrebujemo Gospoda, da se pri hoji
naslanjamo Nanj. Ne zmožni planiranja svojih poti, se naslanjamo Nanj, kot na svojo Luč, ki nam kaže
pravo pot. Trmasto, kamnito srce je bilo odstranjeno in zamenjano z mesenim srcem, ki je odzivno
Gospodu.
»Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega
telesa in vam dam meseno srce. Svojega duha denem v vašo notranjost in storim, da se boste
ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali.« (Ezekiel 36:26-27).
»Modril te bom in te učil na poti, po kateri moraš hoditi, svetoval bom, moje oko je nad tabo.«
(Psalm 32:8).
»Obrnite se k mojemu opominu, glejte, točila vam bom svojega duha, razodevala vam bom svoje
besede.« (Pregovori 1:23).
SPOMIN NA PRETEKLOST:
Pod jablano sem te zbudila (Sir. sem te zbudil.). Tam te je spočela tvoja mati, tam je spočela in te
rodila.
Šulamko je kot ubogo grešnico
Gospod našel pod jablano in jo vzljubil
v stanju, v kakršnem je bila. Jablana je
slika Kristusa v polnosti Njegove
ljubezni. Pod senco Njegove večne
ljubezni jo je njen Ljubi zbudil z
namenom, da bi videla Križ.
Če nas Jezus ne bi zbudil, zdramil
naših src in nas vzpodbudil k iskanju
Njega samega, bi bili še vedno
izgubljeni. Vse dolgujemo Jezusu! Gre
za delo Svetega Duha, ki je začetnik in
dovršitelj našega duhovnega
popotovanja. On potrka na naša srca
in nas zbudi v duhovni vnemi za
Kristusa. Bog je Avtor našega
telesnega in duhovnega rojstva.
Gospod Jezus je zadovoljen, če lahko skozi nas zbudi v življenje še koga. Vsi smo slišali dobro novico
Evangelija od koga drugega. Tako sami postajamo del Božjih poti pri zbujanju grešnikov v življenje z
Jezusom. Bog je naš Oče in Cerkev je kakor naša mati – »Tam te je spočela tvoja mati, tam je spočela
in te rodila.« Cerkev je ta, ki skozi posredniške molitve in oznanjevanje Evangelija rojeva nove
spreobrnjence. »Na nebu se je prikazalo veliko znamenje: žena, ogrnjena s soncem, in luna pod
njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd. Bila je noseča in je vpila od porodnih muk
in bolečin.« (Razodetje 12.1-2). Ti spreobrnjenci postanejo nove jeruzalemske hčere, ki sčasoma
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same spoznajo Kraljevo ljubezen in tudi same začnejo Šulamkino popotovanje do zrele Neveste.
Visoka pesem se nikoli ne konča!
JEZUS ČUDOVITO VABI SVOJO ZRELO NEVESTO S POVABILOM:
»Deni me kot pečat na svoje srce,
….«
Njeno popotovanje se je pričelo s hrepenenjem po poljubih in se
končuje z ognjenim pečatom božanske ljubezni, ki ovija njeno srce.
Ženin je bil ta, ki jo je prebudil in Njegova ljubezen jo bo ohranila
brezmadežno. Pečat, o katerem je tu govora, je pečat zaščite,
ohranitve in gorečnosti. Ta pečat govori o odobravanju in izkazovanju Kraljeve naklonjenosti. S tem
pečatom Kralj priznava, da je Nevesta njegova. Tega Kraljevega pečata se ne da prelomiti. Ta pečat ni
narejen iz voska, temveč iz nadnaravne, božanske ljubezni. Gre za moč nadnaravne ljubezni, ki je
izlita po Svetem Duhu v njeno srce. Jezus jo vabi naj Ga dene kot pečat na srce za vse njene dni.
Ko Gospod Jezus postane ognjeni pečat na naših srcih, naša življenja vse bolj pripadajo Njemu. On
postane lastnik naših duš, naših čustev, našega duha in naših življenj. Gre za spreminjanje našega
človeškega duha v lik Jezusa Kristusa, ko On obnavlja in oblikuje našo notranjost. Božja ljubezen je
naš pečat, saj to nikakor niso naše pretekle zmage ali disciplina mesa. Tudi naša predanost Njemu ne
predstavlja tega pečata, kakor tudi ne pretekli porazi; ognjeni pečat našega srca je Kristus sam. To je
enaka terminologija, ki jo je uporabil David v Psalmu 16:8 »Vedno postavljam predse GOSPODA
(KAKOR PEČAT NA SVOJE SRCE); ker je na moji desnici, ne bom omahnil.«
Pečat je iz hebrejskega jezika lahko preveden tudi kot »zaporniška celica.« Gospod Jezus nas želi
zapreti v Božjo ljubezen. Oh, kakšna blagoslovljena zaporniška celica je Njegova ljubezen! Apostol
Pavel je takole zapisal: »Zato vas jaz, jetnik v Gospodu, opominjam, da živite vredno klica, s katerim
ste bili poklicani, v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug
drugega.« (Efežanom 4:1-2). V zaporniški celici odkrijemo, da je samo Njegova volja in Njegovo
zadovoljstvo naš užitek. Nobena človeška težnja se ne more primerjati z zadovoljstvom, ko
postanemo z Njim eno.
KAKO DENEMO JEZUSA KOT PEČAT NA SVOJE SRCE? S tem, ko se z Njim družimo. Svoja srca Mu
odpremo in Ga sprejmemo skozi božansko občestvo. On prekrije naša srca s poročnim baldahinom
ljubezni in nas tako zapečati zase in zaščiti pred našimi sovražniki. On nas neprenehoma nosi v
Svojem srcu, mi pa Ga moramo dati kot ognjeni pečat na svoje srce.
Ko odpremo svojega duha, da ugleda Njegovo ljubezen (»Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril
Oče: Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega.« 1.
Janez 3:1), On sprosti v nas delovanje Svetega Duha. Tako postanemo eno v živem, ljubečem
partnerstvu z Božjim Sinom. Njegova ljubezen nas trdno zapečati. Nudimo Mu stalno mesto
prebivališča za prebivanje v palači ljubezni.

»…kot pečat na svoj laket.«
Srce je mesto ljubezni, laket pa je slika moči. Jezus želi biti naš pečat na čustvenem področju in na
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področju naše moči. Jezus nam daje to, kar najbolj potrebujemo: vnetost in moč! Jezus sam bo
zapečatil naše roke z božanskim maziljenjem in z močjo. Z Njegovim življenjem v sebi smo zmožni
služiti drugim. Maziljenje je naša skrivna moč, ki podeljuje blagoslove v sveti vnetosti drugim, ki so v
potrebah. Ko tako služimo drugim z Jezusom kot naši pečatom na svojih laktih, smo ohranjeni pred
»izgorelostjo in izčrpanostjo« služenja. Nadnaravna milost namreč povsod spremlja te, ki imajo
Jezusov pečat na svojih laktih. Tečemo, a ne opešamo; hodimo, a ne omagamo; vzdigujemo svoj trup
kakor orli. Vse lahko premagamo in v vsem lahko vzdržimo, če naša moč priteka iz Njegovega
neomejenega izvira ljubezni!

Zakaj močna kakor smrt je ljubezen, silna kakor podzemlje (grob) ljubezenska strast!
(Ali ljubosumje, srd; gr. gorečnost.).
Kako močna je smrt? Tako močna, da ji nihče po naravni poti ne uide iz primeža. Smrt je kraljica vseh
strahov. Človeška moč je ničeva v primerjavi z močjo smrti. Smrti ni mogoče podkupiti z denarjem, da
bi odšla od nas. Smrt preži za svojimi žrtvami. Enkrat, ko človeka prime, ga več ne izpusti. TAKŠNA JE
BOŽJA LJUBEZEN!!! Haleluja! Božja ljubezen je močna kakor smrt, silna kakor grob ali podzemlje.
Božja ljubezen nas močno drži v Svojih rokah in nas ne izpusti. Lahko zbežimo proč od nje, pa nas bo
poiskala! Neomajna, vsevedna Božja ljubezen bo na koncu slavila Svojo zmago!
Karakteristika Jezusove ljubezni je, da ni zadovoljna z delnim lastništvom človeškega srca, saj ga želi
imeti popolnoma v Svoji lasti. Gre za ljubosumno, gorečo Ljubezen. Jezus je hodil v takšni ljubezni v
odnosu do Svojega Očeta. »Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano: Gorečnost za tvojo hišo me
použiva.« (Janez 2:17). Ljubosumje Njegove ljubezni je čisto; manifestacija globokega, intenzivnega
hrepenenja po tem, da bi nas imel kot Svojo obljubljeno deželo (dediščino).
»Ali mislite, da Pismo v prazno pravi: »Bog do ljubosumnosti hrepeni po Duhu, ki ga je naselil v
nas.« (Jakob 4:5).
»In razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo
njegove dediščine v svetih.« (Efežanom 1:18).
Kaj je lahko bolj krutega kot grob? Ni dovzeten za solze žalujočih, ko spuščamo ljubljeno osebo v
hladno zemljo smrti. Grob ne pozna nobenega pomilovanje, nobene simpatije. Kakor grob ne izpušča
svojih žrtev, tako Jezusova ljubezen ne obupa in ne zapušča človeka. Mi smo vendar ustvarjeni Zanj!
Naše popotovanje je usmerjeno proti Njegovemu ognjenemu, ljubosumnemu srcu, ki bije v ljubezni
do nas! Kako močna je Njegova ljubezen do šibkih, opotekajočih se vernikov! Jezus izraža Nevesti
Svojo ljubezen, ki je tako vsestranska, goreča in ljubosumna, da jo lahko primerjamo le s smrtjo in
grobom. Ta ljubezen nas ujame pri naših padcih, porazih in nas popolnoma ozdravi. Nikoli ne počiva,
dokler nismo popolni v Njegovi milosti in izklesani v lik Jezusa Kristusa, našega Ljubega!
Ko se je Jezus za nas na križu daroval, je mislil na veselje časa, ko ga bomo dali kakor pečat na svoja
srca in lakte. Za Njega grob ni bil krut, saj je bil sredstvo, da nas je lahko našel. Zadnje besede, ki jih je
izrekel, so bile: »Dokončano je!« V aramejskem jeziku gre za besedo »kalah,« ki se lahko prevaja na
dva načina: »Dokončano, kompletirano je!« in »Nevesta.« Zadnja beseda, ki jo je naš Ko je Kralj
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umiral za nas, je bil Njegov vzdih v mislih za Nevesto….umrl je za Svojo Nevesto!

OGNJENI PLAMENI LJUBEZNI
Njene strele so ognjene strele,
GOSPODOV plamen (Ali mogočen plamen.).
Plameni ljubezni, ki izhajajo iz Jezusovega srca
so kakor ognjene strele, Gospodov plamen.
Ta plamen Božjega Sina nas bo na koncu v
celoti použil. Zajela nas bo Njegova ljubezen.
Ko bo Ženin dan kakor pečat na Nevestino
srce, se bodo ognjene strele ovile okoli njene
duše. Kakšen ogenj ljubezni je to? Ta ogenj
gori kot ogenj Jehove, vsemogočnega Boga.
Dotakniti se te ljubezni pomeni dotakniti se samega Gospoda, saj je On ogenj, ki požira. »Kajti
naš Bog je ogenj, ki požira.« (Hebrejcem 12:29). Eno izmed prvih razodetij Boga samega je »Kajti
GOSPOD, tvoj Bog, je ogenj, ki požira, ljubosumen Bog.« (5. Mojzesova 4:24). Gospod definira
samega sebe kot tega, ki ima vročo, gorečo ljubezen do Svojega ljudstva, ki bo požrla in uničila vsako
motnjo, ki služi kot prepreka manifestaciji Njegovi svetosti.
Ko mislimo o Božjem ognju, pomislimo o sodbi. Vendar pa je Božji ogenj najprej ogenj Njegove
vnetosti za Božje ljudstvo. Jezus gleda Svojo Nevesto z očmi, ki so kakor ognjen plamen. »Oči so mu
kakor ognjen plamen in na glavi nosi veliko diademov; napisano pa ima ime, ki ga ne pozna nihče,
le on sam.« (Razodetje 19:12). To ni ogenj obsodbe, temveč ogenj goreče ljubezni.
Nemoteča predanost Jezusu bo označila Nevestino srce z gorečo vnetostjo. Nič se ne da primerjati s
Kraljevo ljubeznijo. Ta ljubezen bo uničila vse naše spone emocionalnega suženjstva in bolečin. Ko se
nas dotakne Njegova ljubezen, pride do erupcije svetega vulkana znotraj nas. Lava Njegove ljubezni
ožge naše mesenosti in odstrani vsako samo-zagledanost, ponos, zemeljske ambicije. Gospodov
plamen ne bo miroval, dokler ne postanemo popolnoma Njegovi. Gre pa za ogenj, ki hkrati mehča
naša srca, da postanejo v celoti odzivna samo za Ženina.
Velike vode ne morejo pogasiti ljubezni in reke je ne morejo preplaviti.
Govora je o velikih vodah in rekah preprek in
pritiskov. Nič ne more pogasiti in preplaviti
Božjo ljubezen, ki močno gori v Nevesti. Voda
gasi požar, vendar še tako velike vode ne
morejo pogasiti ogenj Božje ljubezni. Celo
reke preganjanj niso kos temu. Reke
napačnega razumevanja, bolečin srca,
razočaranj, obtožb, obsojanj ali zavrnitve ne
morejo pogasiti Božje ljubezni. Jožef je občutil
preizkušnje, Peter je Jezusa tri krat zatajil,
Savel je preganjal Božje svete, vendar vse to
ni moglo pogasiti ljubosumne in goreče
plamene Božje ljubezni.
Ta nadnaravni ogenj ljubezni je použil Nevesto in se ne da več pogasiti. Nobena bolezen, neuspeh,
ločitev, sramota, krivda ji ni kos. Gospod nikoli ne bo ugasnil ogenj ljubezni, ki gori v naših srcih do
Njega. Lahko izgubimo službo, lahko nas vržejo iz cerkve, lahko nas zavrne ljubljena oseba; vendar še
tako silna reka težav ne more pogasiti plamenečega ognja Božje ljubezni. »A ženi je priskočila na
pomoč zemlja: zemlja je odprla svoja usta in popila reko, ki jo je zmaj bruhnil iz svojih ust. Zmaj pa
se je razjezil nad ženo in se bojeval proti preostalim iz njenega rodu, proti tistim, ki se ravnajo po
Božjih zapovedih in imajo Jezusovo pričevanje.« (Razodetje 12:16-17).
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Njegova ljubezen je kakor pečat in izvir ljubezni je sam Gospod Bog. Naša zmožnost za pridobitev te
Ljubezni ni odvisna od našega karakterja, temperamenta, kaj vse smo naredili v svojem življenju
(zmage in padci). Njegov ogenj je večji kot nelegalni plameni seksualnega greha, pornografije in
mnogih drugih odvisnosti. Njegova ljubezen je pečat in ne naši skrivni padci in sramotna zgodovina.
Božja ljubezen bo končna zmagovalka, saj nas bo v celoti použila! Ljubezen vse premaga! Ko mi
pademo, Ljubezen ne pade! »Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo
umolknili, spoznanje bo prešlo, kajti le delno spoznavamo in delno prerokujemo. Ko pa pride
popolno, bo to, kar je delno, prenehalo. Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor
otrok, sklepal kakor otrok. Ko pa sem postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega. Zdaj
gledamo z ogledalom, v uganki, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa
bom spoznal, kakor sem bil spoznan. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In
največja od teh je ljubezen.« (1. Korinčanom 13:8-13).

LJUBEZEN BREZ CENE
Če bi kdo dal za ljubezen vse bogastvo svoje hiše, bi ga še vedno zaničevali.
Naše življenje, naša hiša, naše bogastvo, naša misija, NIČ se ne da primerjati z Ljubeznijo, ki se ne da
kupiti, saj nima cene.
Jezusova ljubezen je ta, ki za človeka žrtvuje vse, kar ima. Vse ostalo je vredno zaničevanja. To je tudi
prva zapoved, da ljubimo Boga z vsem, kar smo in kar imamo, z vso močjo in z vsem mišljenjem. Tja
nas bodo popeljali Kraljevi poljubi. Ko resnično nekoga ljubiš, ne pomisliš na ceno, ki jo moraš plačati
in ne na žrtev, ki jo moraš narediti. Gre za ljubezen brez cene in limita. Pavel je napisal sledeče: »Še
več, za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi
njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi bil Kristus moj dobiček.« (Filipljanom 3:8). Ko se
ljubezen žrtvuje, ne pozna izgube! Če damo vse, kar imamo in kaj smo na eno stran tehnice in Jezusa
na drugo, v katero smer se bo tehnica nagnila? Ko resnično okusimo neopisljiv užitek spoznanja Sina
Božjega, ko Ga resnično ugledamo v Njegovi lepoti in pijemo vino Njegove ljubezni, lahko živimo
samo še Zanj! Jezus je edina prava nagrada in več kot dovolj, da osvoji vsako srce.
NEVESTA POSREDUJE ZA NEZRELE
Sestrico imamo, nima še prsi. Kaj bomo storili svoji sestri na dan, ko jo bodo snubili? (Db. ko bo
govorjeno o njej.
Šulamka pogleda okoli sebe in vidi hčere jeruzalemske ter začenja posredovati zanje, za ostale dele
Kristusovega Telesa. S Kraljevim pečatom na svojem srcu, začne skrbeti za druge, ki se odpravljajo na
isto popotovanje, ki ga ona sedaj zaključuje. To so še vedno duhovni otroci, nedorasli v Kristusu, saj
še ne poznajo globine Kristusove ljubezni. Dekle sprašuje: »Kaj bomo storili svoji sestri?« Ne gre za
osebne odnose, saj je vse skupno: bomo storili; svoji sestri…Vse je skupno z Ženinom. Nevesta želi
spoznati Njegove misli na vseh področjih.
Nevesta razume svojo odgovornost do teh, ki so mladi, nedorasli, nezreli v Kristusu. Pripravljena je za
služenjem svoji mladi sestrici v partnerskem odnosu z Jezusom. »Kdor koli namreč uresničuje voljo
mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.« (Matej 12:50). Ti mladi še niso prosili
za Kristusove poljube in Njegovo večjo bližino; zanje bo Nevesta molila in posredovala. Mora jim
pomagati pri rasti v pogumu in zaupanju, da jih Jezus ljubi navkljub njihovim slabostim.
nima še prsi.. Ta sestrica predstavlja vse, ki iskreno ljubijo Gospoda Jezusa, vendar še niso razviti in so
še vedno nezreli. Niso še opremljeni za hranjenje in krepitev drugih kot duhovna mati hrani svoje
otroke. Mnogi v cerkvi so namreč nezmožni opogumljati druge in za njih skrbeti, saj sami potrebujejo
nenehno oskrbo. Preplavljajo jih njihove lastne težave in morajo še sami dozoreti, da bi posledično
lahko bogato blagoslavljali druge v Kristusovem Telesu. Manjka jim dozorelost karakterja,
potrpežljivost, modrost, razpoznavanje in kot takšni še niso zmožni za službo služenja. »Do vas
namreč čutim Božjo ljubosumnost, ker sem vas kot čisto devico zaročil z enim možem, Kristusom,
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da bi vas postavil predenj.« (2. Korinčanom 11:2).
Bliža se sestričin dan snubitve, vendar je še vedno nepripravljena. Gospod bo prišel in jo snubil. Naše
posredništvo je namenjeno opremiti druge z isto vnemo za srčno iskanje Jezusa. Gospod bo želel najti
določeno mero zrelosti tudi med mladimi. »Dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja
Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove polnosti.« (Efežanom 4:13).
Potruditi se moramo, da bo Jezus imel tistega dne zrelo Nevesto. »Kajti njega oznanjamo, ko
vsakega človeka spodbujamo in vsakega človeka poučujemo z vso modrostjo, da bi vsakega
napravili popolnega v Kristusu. V ta namen se tudi trudim in bojujem, z njegovo močjo, ki v meni
silovito deluje.« (Kološanom 1:28-299.

Če je zid, sezidamo na njej srebrn branik,
Če je zid, pomeni, da je dovolj zrela za obrambo pred duhovnimi
sovražniki in bomo na njeni predanosti sezidali srebrn branik.
Mesta, ki so imela sezidana obzidja, so bila dobro zavarovana pred
sovražnim udorom.
Šulamka ugotavlja, da je sestrica že dovolj zrasla, saj je ostala
močna tudi v času napada, bomo na njej sezidali razgledne stolpe
ali srebrn branik. Pomeni, da napreduje v duhovnem bojevanju in
Nevesta ji pomaga v njeni bitki vere in zaščite. Srebrni branik ji bo
odprl odkupitveni pogled. Zmožna bo v naprej videti od kod
sovražnik prihaja in bo lahko uporabila orožje odkupnine (srebro),
da se bo pred sovražnikom obranila. »Če GOSPOD ne zida hiše, se
zaman trudijo z njo njeni graditelji; če GOSPOD ne varuje mesta,
zaman bedi tisti, ki straži.« (Psalm 127:1).
Z apostolsko zrelostjo je sedaj Šulamka pripravljena za gradnjo
stolpov v življenjih drugih. Sestrico bo ta stolp/branik okrepil v Gospodu in obvaroval v obdobju
nezrelosti, da bo lahko uspešno prestala vse teste.
Kaj pa, če ona ni zid in je vrata? Če je vrata, jo zapremo s
cedrovino.
Vrata so točka vstopa. V Svetem Pismu so večkrat omenjena kot
odprta vrata za oznanjanje Evangelija. »Obenem pa molíte tudi za
nas, da bi nam Bog odprl vrata besede in da bi oznanjali
Kristusovo skrivnost.« (Kološanom 4:3). Ko Jezus odpre vrata, jih
nihče ne more zapreti. »Vem za tvoja dela. Glej, pred tabo sem
na stežaj odprl vrata, ki jih nihče ne bo mogel zapreti.«
(Razodetje 3:8).
Če je sestričin namen biti vrata za posredovanje rešitve drugim,
potem jo zapremo s cedrovino. Biti zaprt ali odet s cedrovino je
slika biti oblečen v Jezusa Kristusa, v moč iz višav. Govora je o
maziljenju, ki prihaja preko posredništva direktno od Jezusa, da se
dotakne z veselo novico Evangelija narodov. Če se torej sestrica
strinja, da bi bila vrata za ta namen, bomo nad njo izprosili Božjo moč za delovanje v tej smeri.
Jezus je dišeči libanonski les, cedrovina. »Kralj Salomon si je izdelal prenosen prestol iz libanonskega
lesa.« (3:8). Odeta v Jezusa Kristusa, bo sestrica šla naokoli in se dotaknila še mnogih z Evangelijem.
Nekatere misije, poslanstva, službe v Kristusovem Telesu so postavljene v funkcijo zidu, da ščitijo in
blagoslavljajo druge. Gre za pastorske in preroške službe. Druge pa so kot vrata za nove stvari.
Govorimo o učiteljskih in evangelizacijskih službah, ki odpirajo vrata Evangeliju in Resnici. Nekatere
torej ščitijo, druge odpirajo vrata; potrebni sta obe službi! Vsi moramo goreti za Jezusa!
»Glej, danes te naredim za utrjeno mesto, za železen steber, za bronasto obzidje proti vsej deželi,
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proti Judovim kraljem, proti njegovim knezom, proti njegovim duhovnikom in proti ljudstvu
dežele. Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali, ker sem jaz s teboj, govori GOSPOD,
da te rešujem.« (Jeremija 1:18-19).
Kakšno krasno sliko ugledamo: Kralj je vesel, Nevesta žari. Ona je Njegova Kraljica, Njegov ko-partner
pri vladanju čez vse stvari. Pripravljena je sedeti z Njim na prestolu. Prinaša duhovno seme, ki bo
uničilo kačino glavo.
ZAKLJUČEK: NAJBOLJ SREČEN KONEC!
Kakšno popotovanje je to bilo! Mistično,
skrivnostno potovanje naše duše v srce Jezusa
Kristusa. Ta Pesem bo za večno ostala Jagnjetova
pesem. »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! 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 15:3-4).
Jaz sem zid in moje prsi so kakor stolpi. Tako sem postala v njegovih očeh
kakor tista, ki je našla mir (Ali kakor prinašalka miru/ ZADOVOLJSTVA).
Šulamkina zadnja izpoved v Visoki pesmi je njeno razodetje, da je v Ženinovih očeh postala kakor
tista, ki prinaša zadovoljstvo! Ali se tudi mi vidimo kot te, ki Kralju prinašamo zadovoljstvo? Pečat
ognjene ljubezni nas je transformiral v čudovitega partnerja, Kraljico, ki vredna Kraljevega prestola.
Čudovita Nevesta prinaša Kralju veliko zadovoljstvo!
Nevesta priznava, da je zid, torej ta, ki ima zrelo službo, katere namen je varovanje in blagoslavljanje
drugih. Zaveda se, da je le delo Božje milosti, ki ga je sprostil v njej pečat ljubezni, zaslužno za njeno
rast in zrelost. To zrelost priznava brez kančka praznega ponašanja. »Postanite moji posnemovalci,
kakor sem jaz Kristusov.« (1. Korinčanom 11:1).
Kot zid, je ona tista, katero zadeva kamenje in puščice, saj ščiti vse nezrele okoli sebe. Ostaja v svoji
zrelosti in zvestobi tudi v dneh bitke. Oh, kako Cerkev potrebuje takšne zrele Šulamke!!! Njene prsi so
kakor stolpi. S tem nam pravi, da ima veliko zmožnost hranjenja in oskrbe za druge. Stolpe je mogoče
videti že iz daljave, saj je njena služba presegla vse lokalne meje. Ko tako sebe daje za druge, je
Jezusovo srce zelo zadovoljno nad njenim življenjem. Njena usoda je izpolnjena. Našla je veliko milost
v Gospodovih očeh.
»O uboga, razmršena, nikoli potolažena! Glej, sam bom položil v malto tvoje kamne, utemeljil te
bom s safiri. Postavil ti bom nadzidke iz rubinov, tvoja vrata iz ognjencev in vso tvojo ograjo iz
žlahtnih kamnov. Vsi tvoji sinovi bodo GOSPODOVI učenci in velik bo mir tvojih sinov. Utrjena boš v
pravičnosti: daleč boš od zatiranja, ne boš se ga več bala, daleč boš od pogube, ne bo se ti več
približala. Glej, če kdo vpade in napade, nihče ne bo od mene, kdor te bo napadel, bo padel pred
teboj. Glej, jaz sem ustvaril kovača, ki razpihuje tleče oglje in izdeluje orožje za njegovo delo, in jaz
sem ustvaril pokončevalca, da uničuje. Nobeno oblikovano orožje ne bo uspelo proti tebi, in vsak
jezik, ki se bo na sodbi vzdignil proti tebi, boš obdolžila. To je dediščina GOSPODOVIH služabnikov
in njihova pravičnost je od mene, govori GOSPOD.« (Izaija 54:11-17).
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PRILIKA O ODGOVORNOSTI
Salomon je imel vinograd v Báal
Hamónu; vinograd je izročil varuhom:
vsak naj bi dajal za njegov sad po tisoč
srebrnikov.
Ta kratka prilika govori o odgovornosti
Božjega ljudstva. Gospod je vsakemu
zaupal skrbništvo Njegovih vinogradov s
primernim plačilom.
»Drugega temelja namreč nihče ne more
položiti namesto tistega, ki je že položen,
in ta je Jezus Kristus. Če pa kdo na tem temelju zida zlato, srebro, dragocene kamne, les, seno ali
slamo – delo vsakega bo postalo vidno. Razkril ga bo namreč dan, ker se bo razodel z ognjem, in
ogenj bo preizkusil, kakšno je delo tega ali onega. Kdor bo gradil na temelju, bo prejel plačilo, če bo
njegovo delo zdržalo. Tisti pa, čigar delo bo zgorelo, bo trpel škodo. Sam se bo sicer rešil, vendar
kakor skozi ogenj.« (1. Korinčanom 3.11-15).
»Vsi se bomo namreč morali pojaviti pred Kristusovim sodnim stolom, da bo vsak prejel plačilo za
to, kar je v zemeljskem življenju delal, dobro ali slabo.« (2. Korinčanom 5.10).
»Potemtakem bo vsak izmed nas dajal Bogu račun o sebi. Zato nehajmo soditi drug drugega. Rajši
pazíte na to, da ne boste bratu v spotiko ali v pohujšanje. Vem in sem prepričan v Gospodu Jezusu,
da ni nič sámo na sebi nečisto; a če kdo misli, da je kaj nečisto, je zanj nečisto.« (Rimljanom 14:1214).
Vinograd, kot prispodobo, večkrat najdemo v Svetem Pismu kot opravilo hranjenja, vodenja in
dozorevanje Božjega ljudstva:
»Zapel bom o svojem ljubem, pesem svojega ljubega o njegovem vinogradu. Moj ljubi je imel
vinograd na rodovitnem griču. Prekopal ga je, ga otrebil in zasadil z žlahtno trto. Sredi njega je
sezidal stolp in v njem izdolbel tudi stiskalnico. Upal je, da bo dajal grozdje, pa je dal viníčje.« (Izaija
5.1-2).
»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu,
odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem
vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne
ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni.« (Janez 15:1-4).
»Tako bo namreč kakor s človekom, ki se je odpravljal na potovanje in sklical svoje služabnike ter
jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu
po njegovi zmožnosti, in odpotoval. Ta, ki je prejel pet talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je
pridobil pet drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridobil dva druga. Oni pa, ki je prejel enega,
je šel, skopal jamo in skril denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel gospodar teh
služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet
drugih in rekel: ›Gospodar, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridobil.‹ Gospodar mu je
rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v
veselje svojega gospodarja!‹ Nato je pristopil tisti, ki je dobil dva talenta, in rekel: ›Gospodar, dva
talenta si mi izročil, glej, dva druga sem pridobil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti
služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega
gospodarja!‹ Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel: ›Gospodar, vedel sem, da si trd
človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi razsul. Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent
v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹ Gospodar pa mu je odgovoril: ›Malopridni in leni služabnik!
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Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in zbiram, kjer nisem razsul? Zato bi moral dati moj denar
menjalcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte
tistemu, ki jih ima deset; kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se
bo vzelo tudi to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najzunanjejšo temo. Tam bo
jok in škripanje z zobmi.‹« (Matej 25:14-30).
Gospodar vinograda se bo nekega dne vrnil in bo vse varuhe poklical na odgovornost glede
vinograda, ki jim ga je zaupal v oskrbo. Tu je seveda govora o nekom mnogo večjem kot je bil
Salomon, o Gospodu Jezusu Kristusu.
Vinograd v Báal Hamónu govori o Cerkvi, ki se razteza po vsej Zemlji. »Baal Hamon« pomeni
»gospod množice.« Jezus je namreč Gospod mnogih oskrbnikov, varuhov. Preden se naš Gospod
Jezus vrne, pričakujemo namreč veliko žetev duš, ki bodo odkupljene po Njegovi ljubezni. »Pogledal
sem in prikazal se je bel oblak in na oblaku je sedèl nekdo, ki je bil podoben Sinu človekovemu. Na
glavi je nosil zlat venec, v roki pa oster srp. Iz svetišča je stopil drug angel in z močnim glasom
zavpil njemu, ki je sedèl na oblaku: »Zamahni s srpom in požanji, ker je prišla ura žetve, kajti žetev
zemlje je dozorela.« Tedaj je on, ki je sedèl na oblaku, zamahnil s srpom po zemlji in zemlja je bila
požeta.« (Razodetje 14:14-16).
Jezus nam je zaupal odgovornost, da poskrbimo za Njegovo čredo, vinograd in obrodimo sadove
pravičnosti.
»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.« (Matej 21:33).
»Božja sodelavca sva, vi pa ste Božja njiva in Božja zgradba.« (1. Korinčanom 3:9).
»Oni pa so šli in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval z znamenji, ki
so jih spremljala.« (Marko 16:20).
Jezus je zakoniti lastnik Božjega kraljestva in daje privilegij oskrbništva komur sam želi. Gospod je ta,
ki daje rast, vendar so varuhi odgovorni za zvestost v službi.
Moj lastni vinograd je pred mano: Tistih tisoč naj bo
zate, Salomon. Tisoč šeklov srebra predstavlja polnost
zrelosti. »Tisti dan bo vsaka površina, kjer je tisoč trt,
vrednih tisoč srebrnikov, zarasla z robidovjem in s
trnjem.« (Izaija 7:23).
Vsota tisoč govori o polni meri, ki jo Gospod zahteva za
Svojo investicijo. Gospod nam je poklonil vse, kar
potrebujemo za prinašanje sadu: talente, duhovne
darove, milosti in maziljenje. Zemljo moramo
obdelovati, kultivirati in skrbeti zanjo do polne mere
zrelosti.
Jezus sprejme tisoč šeklov za vsako dušo, ki po principu Visoke pesmi doseže polno mero zrelosti.
Ne pozabimo, da je srebro simbol ODKUPITVE. Šulamka lahko sedaj stopi pred Kralja in Mu ponudi
tisoč šeklov, ki predstavlja zrele osebe, skozi katere sedaj teče Božje življenje, ki so v ljubezni
združene s Ženinom, kot se je to najprej zgodilo z njo. Njeno življenje je v celoti posvečeno Ženinu, saj
Njegovo življenje rodovitnosti in kreposti sveti skozi njo. Njeno življenje je vredno tisoč šeklov srebra
in sedaj lahko Njemu ponudi vse, kar si On želi od nje. Njegovo delo v njej je zaključeno, saj je ona
izklesana v Njegovo podobo. Nekoč je so jo postavili za varuhinjo vinogradov, medtem pa sama
svojega vinograda ni varovala. »Sinovi moje matere so se razjezili name: postavili so me za
varuhinjo vinogradov; svojega vinograda pa nisem varovala.« (1:6). Sedaj pa je njen vinograd poln
in zrel in nosi čudovit sadež.
in dvesto za varuhe njegovega sadu!
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Ta dvojna porcija je namenjena vsem zvestim varuhom. »Starešine, ki so dobri predstojniki (Ali ki
dobro vodijo (Cerkev), naj bodo deležni dvojne časti (Ali dvojnega plačila.), posebno tisti, ki si
prizadevajo za oznanjevanje besede in za poučevanje.« (1. Timoteju 5.17).
Gre za dvojno porcijo sadu in ne šeklov srebra. Gospod ne pozablja teh, ki opravljajo službo v
Njegovem Imenu. »Bog seveda ni krivičen, da bi pozabil na vaše delo in ljubezen, ki ste jo izkazali
njegovemu imenu, ko ste stregli in še strežete svetim.« (Hebrejcem 6:10).
Kako čudovito je to popotovanje in kako velika je Njegova ljubezen, ki nas je prestavila iz teme v
čudovito svetlobo Njegove rodovitnosti skozi Njegovo delo milosti. »Bog je namreč tisti, ki po svojem
blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje.» (Filipljanom 2:13).
Ali vidimo sebe na tem popotovanju? Na katerikoli točki tega popotovanja se nahajamo, se moramo
zavedati, da pred nami hodi goreč ogenj in ljubezen, ki nas ne bo zapustila.

SVETI, NAJSREČNEJŠI ZAKLJUČEK POPOTOVANJA IN IZMENJAVA DEKLARACIJ LJUBEZNI MED
DEKLETOM IN KRALJEM
Kralj ima zadnjo željo Svojega srca: »Ti, ki
bivaš v vrtovih– spremljevalci poslušajo tvoj
glas –daj, da ga slišim!
On hrepeni po tem, da bi slišal njen glas,
njeno posredništvo za Njegov ponovni prihod.
Kako sladek je naš glas Gospodu! Naš glas
predstavlja Gospodu veliko zadovoljstvo. Ne
pozabimo, da je Šulamkin glas predstavljal
zadovoljstvo Kralju tudi v času njene
nezrelosti. »Golobica moja v skalnih
duplinah, v zavetju pečine, pokaži mi svojo
postavo, daj mi slišati svoj glas; zakaj tvoj glas je prijeten in tvoja postava prikupna.« (2:14). Oh,
koliko bolj sladak je njen glas Zanj sedaj, v času njene zrelosti. Dviganje naših glasov v slavljenju,
čaščenju, oboževanju Gospoda je nekaj neprecenljivega Zanj. Ženin poziva Nevesto naj posreduje za
druge in ohrani svojo zvestobo vse do Njegove vrnitve, do časa večnega »medenega meseca« na
nebu.
Pokliče jo takole: »Ti, ki bivaš v vrtovih.« Ona namreč Zanj zvesto opravlja delo po vrtovih drugih.
Odločila se je, da bo kontinuirano opravljala delo v Telesu Jezusa Kristusa, saj biva v vrtovih.
Spremljevalci poslušajo tvoj glas. Mnogi so deležni njenega dela, poslanstva in predstavljajo
spremljevalce ali preprosto prijatelje (drugi prevodi), ki bodo s časoma sami postali Šulamke. Oni
sedaj poslušajo glas Neveste, da se od nje naučijo svete vnetosti za Kralja.
Daj, da ga slišim! To so še zadnje besede vzpodbude: »Moja draga, naj slišim tvoj glas med vsem tem
tvojim delom in služenjem drugim.« Ne zanemarimo molitev in posredovanje za druge. Nikoli ne
dopustimo, da bi nam prevelika zaposlenost, prizadetosti, pritiski in druge stvari preprečile
vsakodnevno druženje z Jezusom, v sladkem času čaščenja, zahvaljevanja, slavljenja, prošnjah. Naj nič
ne zavre naš glas, ki ga Kralj srčno želi poslušati. Vsaka naša izjava: »Ljubim Te, Gospod!« je sladek
zvok Njegovim ušesom.

POSLUŠAJMO ŠE NEVESTINE VZDIHE, KO HREPENI PO ČASU, KO BO LAHKO Z NJIM: Pohiti, moj ljubi,
bodi podoben gazeli ali mlademu jelenu na balzamovih gorah!
Nevesta ljubi Kralja. Ona Ga končno razume. V njenem glasu je čutiti hrepenenje in vzdihe, kakor jih
oddaja vso stvarstvo, ki hrepeni po času razodetja Božjih sinov. »Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po
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razodetju Božjih sinov.« (Rimljanom 8:19).
Dokler vse sence noči ne bodo pregnane in se
bo končno zasvital dan, bo njeno hrepenenje in
klic ostal nespremenjen: »Pohiti, moj Ljubi!«
Visoka pesem se zaključi v slogu svojega
začetka. Tokrat Šulamka skače in teče skupaj z
Ženinom. Njena molitev je bila uslišana. Ženinu
je rekla «da« in sedaj božanska partnerja
skupaj preskakujeta gore, tečeta in se dotikata
narodov z Jezusovo ljubeznijo.
Ženin in Nevesta bosta za vselej podobna
gazelam ali mladim jelenom, ki poskakujejo v
moči vstajenja. Njuna ljubezen je nedolžna
kakor pomladno jutro in čista kakor gorski izvir.
Kakšno radost skupaj najdeta na gorah začimb
(balzamovih gorah)!
PRAVKAR POROČENA!
na balzamovih gorah!
Balzamove gore govorijo o zadovoljstvih in užitkih, ki jih skupaj odkrivata. Neizrecna radost ju čaka
…za večno. ZA VEČNO!!!
Tudi mi bomo nekoč skakali z Njim in ne bomo od Njega nikoli več ločeni…
Ljubim Te, moj Kralj!
Ti si moj Ljubi, moj Prijatelj!
Nikoli Te ne izpustim! Nikoli!
Nevesta in Duh pravita: »Pridi!«
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