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V dneh kralja … 
 
Kraljev, tudi kraljic, je bilo v zgodovini človeštva veliko. Nekateri med njimi so izstopali po svoji veličini 
in po vplivu, ki so ga imeli. Marsikatera njihova zgodba se začne z besedami »bilo je v dneh tega in 
tega kralja … ». Kaj to pomeni? Ta oseba je ključno zaznamovala tisto obdobje, mnoga življenje.  
S temi besedami se začne tudi Esterina knjiga v Stari zavezi Svetega pisma. Bilo je v dneh kralja 
Ahasverja. Njegova beseda je bila najvišja oblast, zakon, ki ga nihče ni mogel več spremeniti. Nič zares 
pomembnega se ni zgodilo brez njega. V tretjem letu svojega kraljevanja je naredil nekaj, kar na prvi 
pogled ni nič posebnega, a odkriva veliko modrost, ki je pomembna za uspeh vsakega kraljestva in 
vsakega kralja. Naše proučevanje bo seveda usmerjeno na kralja vseh kraljev – Gospoda Jezusa 
Kristusa in na Njegovo veličastno kraljestvo, ki je večno. A najprej poglejmo, kaj je storil kralj Ahasver, 
ki je le senca tega, kar se razodeva v volji kralja vseh kraljev.  
 
 
Estera 1 

»1 Bilo je v dneh Ahasvérja, tistega Ahasvérja, ki je kraljeval od Indije do Etiopije nad sto 
sedemindvajsetimi pokrajinami. 2 Tiste dni, ko je kralj Ahasvér sedèl na prestolu svojega 
kraljestva v prestolnici Suze, 3 je v tretjem letu svojega kraljevanja napravil vsem svojim 
knezom in služabnikom gostijo, na kateri so bili pri njem vojni poveljniki c s plemiči in 
pokrajinski poglavarji, 4 medtem ko je razkazoval sijajno bogastvo svojega kraljestva in 
bleščečo slavo svoje veličine, mnogo dni, sto osemdeset dni.  
5 Ko so se ti dnevi dopolnili, je kralj vsemu ljudstvu, kar se ga je našlo v prestolnici Suze, od 
najvišjega do najnižjega, napravil sedemdnevno gostijo na dvorišču v vrtu kraljeve palače. 
6 Na srebrnih drogovih vrh alabastrnih stebrov so bile z vrvicami iz bele tančice in rdečega 
škrlata pripete tkanine iz belega platna in bombaža ter iz vijoličastega škrlata. Na tleh, ki so 
bila iz dragih kamnov, alabastra, biserovine in pisanega marmorja, so stali zlati in srebrni 
ležalniki. 7 Pijačo so točili v zlate posode, posode različnih vrst. Kraljevega vina je bilo v 
izobilju, kakor se spodobi kraljevski darežljivosti.«  
 
V tem kratkem besedilu se odkriva veliko pomembnih dejstev. Najprej je zapisano ime tistega, ki je 
imel kraljevsko oblast. Kraljevska oblast v tistem času je bila popolnoma suverena, saj se je morala 
izpolniti sleherna beseda kralja. Kralj je imel seveda tudi nasprotnike. V nadaljevanju Esterine knjige 
beremo, da sta se dva evnuha razjezila in sta mu stregla po življenju. A kraljeva beseda in volja je v 
trenutku preglasila vsak nasproten poskus in odstranila vse nasprotnike.  
 
Drugo pomembno dejstvo iz tega besedila je, da je imelo njegovo kraljestvo jasno opredeljene meje. 
Kraljeval je od Indije do Etiopije nad sto sedemindvajsetimi pokrajinami. Meje kraljestva so meje 
njegovega kraljevanja in oblasti. Znotraj teh meja je suveren. Njegova beseda je zadnja.  
Nadalje vidimo, da je imelo kraljestvo jasno definiran sistem oblasti, razdeljene vloge izvajalcev te 
oblasti ter hierarhijo moči in oblasti. Omenjajo se knezi, služabniki, vojni poveljniki Medije in Perzije, 
poglavarji. Kraljestvo je imelo svojo prestolnico, kjer je bil kraljev prestol in od koder so izhajala vsa 
povelja. 
 
V tretjem letu kraljevanja je kralj poklical k sebi, v center kraljestva, vse svoje plemeniteže, torej 
ključne osebe v vojski in kraljevi administraciji. Razlog tega sklica? Povabil jih je na gostijo. Že hiter 
pogled na zemljevid odkrije, da so ti imenitneži prišli iz zelo oddaljenih krajev. Glede na takratna 
transportna sredstva so za pot potrebovali veliko časa in gotovo to ni bilo poceni. Lahko si 
predstavljamo, da se v prestolnici ni zbralo malo ljudi, saj je bilo pokrajin kar 127, zastopane pa so 
bile različne ravni oblasti kraljestva. Če so že prišli v prestolnico, bo to kralj, ki je šele na začetku 
kraljevanja in ima gotovo ambiciozna načrte, zagotovo izkoristil za posvete o vojaški strategiji, o 
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zavzemanju novih območjih, o novih gospodarskih idejah ipd. Se vam ne zdi? A kraljevi načrti so bili 
popolnoma drugačni. Gostija ni bila pretveza za strateško posvetovanje o pomembnih dejavnostih 
kraljestva. Kralj Ahasvér je svojim imenitnežem razkazoval sijajno bogastvo svojega kraljestva in 
bleščečo slavo svoje veličine. 
Zakaj je razkazoval svoje kraljestvo in predstavljal sebe v vsej svoji bleščeči slavi vsem tistim v 
kraljestvu, ki so imeli pomembne pozicije? In to tako dolgo – kar 180 dni, polnih šest mesecev?  
Na prvi pogled se zdi to nepotrebno razsipno, a v resnici je to zelo modro dejanje, ki bo imelo ključni 
vpliv za uspeh njegovega kraljevanja in veličino njegovega kraljestva. 
 

 
 
Poglejmo nekaj ključnih vzrokov. 
Kraljestvo je bilo obsežno in najbrž večina kraljevih pomembnežev kralja ni poznala osebno. Vsak je 
poznal majhen del kraljestva, kjer je živel in delal. Vsak je imel svojo predstavo o tem, kakšen naj bi 
bil kralj in kakšno se mu zdi kraljestvo. Kralju se je zdelo ključno, da ga vsi njegovi pomembneži 
spoznajo osebno in da jim svoje kraljestvo prikaže v prestolnici. Tam, kjer izvira vse in od koder se vse 
spreminja.  
 
Ustavimo na kratko miselni film, ki ga pravkar gledamo, in vstopimo vanj kot igralci. Zamislimo si, da 
smo bodisi knezi ali vojni poveljniki. Recimo, da prihajamo iz južnega dela Indije. Nekega dne dobimo 
kraljevo povabilo na gostijo v prestolnico Suza.  
Imamo mešane občutke, saj smo o kralju samo slišali. Informacije so zelo različne, saj ga nihče, s 
katerimi se družimo, ne pozna osebno. Malce smo prestrašeni, kaj nam o njegovo kraljevanje 
prineslo. Nam bo prinesel revščino ali blagostanje? Bomo vojska zmagovalcev ali nas bodo naši 
sovražniki teptali s svinčenim škornjem? Kakšen bo naš status? Bo do nas dober? Bomo še imeli 
pozicijo v njegovem kraljestvu ali nas bo ponižal …? Veliko vprašanj, še več negotovosti, celo strahov.  
 
Ko pridemo v prestolnico, se mesto kar blešči od preobilja in veličastja. Ogledujemo si zlate in srebrne 
predmete, impresivno arhitekturo, prekrasno okrasje. Kraljevi vrtovi so nasičeni z razkošjem, njegove 
mize se kar šibijo od dobrot. Kakšen vtis vse to naredi na nas? 
Kralj je v vsem svojem blišču do nas nadvse ljubezniv in darežljiv in na vsakem koraku izkazuje do nas 
neizmerno naklonjenost. Vse se sveti od urejenosti, veličine in svetle prihodnosti mogočnega 
kraljestva.  
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Z vsakim trenutkom , ko smo prevzeti od bogastva tega kraljestva in prijaznosti kralja, se naša 
negotovost topi. Strah izginja, saj nam kralj vsak dan potrjuje naše novo spoznanje, da je resnično 
kralj velikega sijaja, prihodnosti in naš zaveznik.  
 
Smo veseli, da smo del takšnega kraljestva in da imamo takega kralja? Mar vsak dan druženja z njim 
in z drugimi imenitneži kraljestva ne utrjuje naša pripadnost kralju in kraljestvu? Nas ta pripadnost ne 
navdaja z upanjem in dobrim pričakovanjem? Želimo sodelovati pri njegovih zmagovalnih načrtih, 
četudi bi za to plačali visoko ceno? 
 
Gotovo dobro razumemo, da ta šest-mesečna gostija ni bila nepotrebno zapravljanje, ampak izjemno 
pomembna, celo strateška investicija kralja v prihodnost kraljestva. Kralj je vedel, da se bo lahko na 
osebe na ključnih položajih zanesel, če ga bodo resnično dobro spoznale. Če bodo ti pomembneži 
prepričani v veličino in oblast kraljestva, se bodo na kraljestvo lahko zanesli in se bodo zanj 
pripravljeni boriti.  Želel jih je osvoboditi vseh napačnih prestav o njem samem in o kraljestvu. Vedeti 
moramo, da  so bile praktične izkušnje življenja v tako različnih pokrajinah tega velikega kraljestva 
zelo različne. Gotovo so bili deli kraljestva, ki so bili revni ali preganjani s strani sovražnih sil, zato 
njihovo mišljenje o kraljestvu ni bilo prav visoko. Kakšni deli kraljestva so bili zavojevani pred kratkim 
in delovanja kraljestva sploh niso dobro poznali. Vojaški poveljniki teh pokrajin so najbrž imeli precej 
strahu pred sovražnikovimi napadi, saj niso poznali veličine kraljestva in kako jih lahko kralj s svojo 
vojsko zaščiti.   
 
Kralj je želel svoje odličnike prepričati o bogastvu svojega kraljestva in o svoji veličini. Kaj je najboljša 
metoda prepričevanja? Ta, da jih je poklical k sebi in jim je razkazoval sijajno bogastvo kraljestva in 
svoj lasten sijaj. Dan za dnem. Dan za dnem. Šest mesecev.  
Pomislimo, bogastvo njegovega kraljestva je moralo biti zares tako sijajno, da jim je lahko vsak dan 
pokazal kaj takega, kar jih je vedno znova fasciniralo. Če ne bi bilo tako, bi kralj tvegal nasproten 
učinek: vsi njegovi plemeniteži bi si hitro ogledali vse, kar jim je imel pokazati, na kar bi se začeli 
dolgočasiti, saj bi gledali stvari, ki so jih že vedeli. Teh šest mesecev ne bi bila nagrada za visoke 
plemeniteže, ampak prisilni obisk, ki bi iz dneva v dan izgubljal na svoji vrednosti.   

Če lahko šest mesecev nenehno kažeš 
bogastvo kraljestva in svoje goste nenehno 
fasciniraš, saj mu ni videti konca, je to 
bogastvo zares sijajno! 
 
Sedaj razumemo, zakaj kralj svojim 
pomembnežem v tem času ni razdeljeval 
strateško pomembnih nalog za napredek 
kraljestva.  
Vsi, ki so si dan za dnem osebno ogledovali 
sijajno bogastvo kraljestva in izjemno 
veličino kralja, so v teh šestih mesecih 
doživeli osebno preobrazbo.  
Globoko so se prepričali, da pripadajo 
najimenitnejšemu kraljestvu, ki ima izjemno 
oblast. So del kraljestva, ki je mogočno in 
bogato. To kraljestvo jim daje pomen, 
pripadnost, varnost, sedanjost, prihodnost. 
Kraljeva beseda ima vrhovno oblast. In 
spoznali so svoj pomen in vlogo v tem 
izjemnem kraljestvu. Niso bili več majhni 
posamezniki. Niso več del neke manj 
pomembne pokrajine na obrobju. Spoznali 
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so, da so pomemben del nečesa zelo velikega in mogočnega. V njihovem srcu se je rodila globoka 
pripadnost kraljestvu in kralju. Globoka identiteta, kdo so v tem kraljestvu.  
 
 
Kraljev kralj Jezus najbolje ve, kako uspešno kraljevati. On še kako dobro ve, kako pomembno je, da 
najprej spoznamo Njegovo kraljestvo in njegovo pravičnost (Matej 6: 33), saj smo v kraljestvo 
ljubljenega Sina (vsi, ki smo bili ponovno rojeni) prišli, ko smo bili iztrgani iz kraljestva teme in smrti 
(Kološanom 1: 13).  O, kako povsem drugačno kraljestvo je to! Kako povsem drugačen kralj, ki je Princ 
miru, večna Ljubezen, polnost življenja, neskončen v svoji slavi, mogočnosti, moči in svetosti! 
 
Zato nas kraljev kralj Jezus vabi na gostijo k sebi osebno. Na gostijo, ki traja mnogo, mnogo, mnogo 
dni. Vabi nas samo zato, da nam razkazuje neskončno bogastvo svojega kraljestva in izjemno slavo 
svoje veličine. Raziskuj, glej. Glej. Glej. Mnogo dni. Šest mesecev (celo življenje). Dovoli, da ti 
razkazuje in te gosti. Dovoli, da postane tvoje srce popolnoma prepričano, da je kraljestvo Jezusa 
Kristusa najvišje kraljestvo. Da je neomejeno v slavi, bogastvu, moči, veličastvu.  
 
Dovoli, da tvoje srce tako dolgo gleda veličino samega kralja, da je popolnoma in neomajno 
prepričano, da je Njegovi suvereni besedi moči podvrženo vse in da mu nič, res nič ni nemogoče. 
 

Koliko časa mu bomo namenili, da nam razkazuje izjemno bogastvo mogočnosti Svojega kraljestva?  
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Teritorij nebeškega kraljestva 
 

 
 
Vsako kraljestvo ima jasne meje, v okviru katerih je suvereno. V teh mejah ima kralj glavno besedo. 
Predstavljajmo si, da smo prvi dan na gostiji pri kralju kraljev Gospodu Jezusu. Nekdo izmed nas ga 
vpraša: »Od kod do kod velja oblast Tvojega kraljestva? Kje so meje Nebeškega kraljestva?« 
 
Kraljev kralj Jezus odpre večno knjigo najvišjega zakona – Sveto pismo in nam na zemljevidu kaže 
meje svojega kraljestva.  
 
Genezis 1:1: V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. 
 
Eksodus 9: 29 Mojzes mu (faraonu) je rekel: »Ko pridem iz mesta, bom iztegnil roko proti GOSPODU. 
Grmenje bo prenehalo in toče ne bo več, da spoznaš, da je zemlja GOSPODOVA. 
 
Eksodus 19: 3 Mojzes pa je stopil k Bogu. GOSPOD mu je zaklical z gore in rekel: »Tako reci Jakobovi 
hiši in povej Izraelovim sinovom: 4 ›Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom in kako sem vas nosil na 
orljih perutih in vas pripeljal k sebi. 5 Zdaj pa, če boste res poslušali moj glas in izpolnjevali mojo 
zavezo, mi boste posebna lastnina izmed vseh ljudstev, kajti moja je vsa zemlja. 
 
Levitikus 25: 23 Zemlje ne smete prodajati za zmeraj, kajti zemlja je moja, vi ste le tujci in gostači pri 
meni. 
 
Devteronomij 10: 14 Glej, GOSPODU pripadajo nebo in nebes nebesa in zemlja in vse, kar je na njej. 
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1. Kroniška 29: 10 Tedaj je David slavil GOSPODA vpričo vsega zbora; David je rekel: »Slavljen 
GOSPOD, Bog našega očeta Izraela, od vekov na veke! 11 Tvoji, o GOSPOD, so veličina, moč, čast, sijaj 
in veličastvo. Tvoje je namreč vse, kar je v nebesih in na zemlji. Tvoje, o GOSPOD, je kraljestvo in ti 
se vzdiguješ kot glava nad vse. 12 Od tebe prihajata bogastvo in slava in ti gospoduješ nad vsem. V 
tvoji roki sta moč in oblast in v tvoji roki je, da narediš vse veliko in močno. 
 
Psalm 102: 19 GOSPOD je postavil svoj prestol v nebesih, njegovo kraljestvo vlada nad vesoljstvom.  
 
Agej 2: 8 Moje je srebro in moje je zlato, govori GOSPOD nad vojskami. 
 
Psalm 24: GOSPODOVA je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci. 2 Zakaj on 
jo je osnoval na morjih, on jo je utrdil na veletokih.  
 
Psalm 50: 7 »Poslušaj, moje ljudstvo, govoril bom, Izrael, zoper tebe bom pričal; Bog, tvoj Bog sem 
jaz. 8 Ne grajam te zaradi tvojih klavnih daritev, tvoje žgalne daritve so vedno pred mano. 9 Nočem 
jemati junca iz tvoje posesti, kozlov iz tvojih staj. 10 Zakaj moje je vse gozdno živalstvo, živali na 
tisočerih gorah.  
 
Izaija 66: 1 Tako govori GOSPOD: Nebo je moj prestol in zemlja podnožje mojih nog: kakšna je torej 
hiša, ki mi jo hočete sezidati, in kakšen je kraj za moje počivališče? 2 Saj je vse to naredila moja roka, 
tako je vse nastalo.  
 
1. Korinčanom 10: 26 kajti Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje. 
 
Razodetje 15: 3 Peli so pesem Božjega služabnika Mojzesa in pesem Jagnjeta: »Velika in čudovita so 
tvoja dela, Gospod, Bog, vladar  vsega. Pravična in resnična so tvoja pota, kralj narodov! 4 Kdo se ne 
bi bal, Gospod, in ne slavil tvojega imena? Zakaj ti edini si svet. Vsi narodi bodo prišli in se poklonili 
pred tabo, ker so se razodele tvoje sodbe.«  
 
Razodetje 16: 7 Slišal sem oltar, ki je govoril: »Da, Gospod, Bog, vladar vsega, tvoje sodbe so resnične 
in pravične.«  
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Razodetje 19: 6 Potem sem zaslišal kakor glas velike množice, podoben glasu mnogih vodá in glasu 
silnih gromov, ki so govorili: »Aleluja! Zakaj Gospod, naš  Bog, vladar vsega, je začel kraljevati.  
 
Razodetje 4: 8 Ta štiri bitja so imela vsako po šest perutnic in so bila vsenaokrog in znotraj polna oči. 
Brez prenehanja so govorila noč in dan: »Svet, svet, svet, Gospod Bog, vladar vsega, ki je bil, ki je in ki 
pride!«  
 
Ste opazili, kolikokrat se pojavlja beseda »vse« ali »vsega«? Kraljestvo kralja nad kralji Gospoda 
Jezusa nima meja. Vse, kar obstaja, je Njegovo. Vse, kar se vidi, in kar se ne vidi. Vse na nebu in vse 
na zemlji. VSE! 
Marsikdo izmed nas se čudi, da je vsa zemlja Gospodova. Velikokrat je slišal, da je hudič vladar zemlje 
in njenega bogastva. Kakšna laž! Hudič ni zakonit lastnik ničesar. Vse je Gospodovo!!! 
 
Če razodetje Kristusa, zapisano v Kološanom 1: 15 in 16, slišimo iz Jezusovih ust v prvi osebi, se glasi 
takole: »Jaz, Kristus, sem podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v meni je bilo 
ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor 
gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po meni in zame.« 
 
 »Jaz, Jezus Kristus (sin) sem postavljen za dediča vsega in po meni je Bog tudi ustvaril svetove.« 
Hebrejcem 1: 2 
 
Mar ne vidimo popolne zakonite oblasti kralja vseh kraljev nad vsem? Kaj je zunaj Njegovega obsega? 
Kaj obstaja, pa ni Njegovo?  
Ko se tega enkrat začnemo globoko zavedati, ne bomo več tako lahkotno in hkrati nemočno gledali, 
kaj se z njegovo lastnino. Vedno bolj bo v nas naraščal upor proti prevarantu in uničevalcu, ki si 
prisvaja nekaj, česar ni ustvaril (saj ni stvarnik!) in kar ni njegovo.  
 
A kako najvišji kralj vzpostavlja svojo vladavino nad vsem, kar je zakonito njegovo? Na ta vprašanje 
nad odgovori sistem oblasti Nebeškega kraljestva.  
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Sistem oblasti kraljestva 
 

 
Vsaka vladavina ima svoj sistem oblasti. V Nebeškem kraljestvu Kristus, ki je odsvit Božjega veličastva 
in odtis njegovega obstoja (osebe ali narave ali bistva), vlada pravičnost. V tem kraljestvu ni krivice, 
tam je vse PRAV. Kralj vso oblast nad vsem nosi z besedo svoje moči (Hebrejcem 1:3). 
Božja beseda, ki je Duh in je življenje, je ustvarila vse in nosi vse. Brez Božje besede ni življenja, ni 
Božjih del, ni Božje moči, saj je Bog Božja beseda. Ali rečeno drugače – Božja beseda je Bog sam 
(Janez 1: 1-2). 
 
Delovanje Nebeškega kraljestva z močjo besede je v času Jezusa na zemlji razumel rimski stotnik. 
Vedel je, da je sam pod oblastjo nadrejenih v rimski vojski in mora brezpogojno izpolniti njihovo 
besedo. Prav tako pa se je zavedal oblasti svoje besedi, ki jo izreče svojim sto vojakom, ki so bili pod 
njim. Po veri mu je bilo razodeto, da je Jezus najvišji poveljnik in da z besedo svoje moči nosi vse.  
 
Matej 8: 5 Ko je Jezus prišel v Kafarnáum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil 6 ter govoril: »Gospod, 
moj služabnik leži doma hrom in hudo trpi.« 7 Jezus mu je rekel: »Pridem in ga ozdravim.« 8 Stotnik pa 
mu je odgovoril: »Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj 
služabnik bo ozdravljen. 9 Kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj ter rečem temu: 
›Pojdi‹ in gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stôri to‹ in stori.« 10 Ko je Jezus to 
slišal, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem: »Resnično, povem vam: Pri nikomer v Izraelu 
nisem našel tolikšne vere!« 
 
Rimski stotnik je imel pod sabo sto rimskih vojakov. Stotnikovo besedo so izpolnjevali vojaki, ki so bili 
zelo konkretne osebe s svojimi imeni. Kdo izpolnjuje besedo moči  kralja vseh kraljev Gospoda 
Jezusa? Komu konkretno gospoduje?  
 
V Kološanom 1: 15 nam Božja beseda odkriva, da kralj Jezus vlada vidnim in nevidnim stvarem. 
Vlada: 

 prestolom 

  gospostvom 

 vladarstvom  

 oblastem 
 
To so duhovne sile, nebeške vojske v nebeških področjih. V svoji kraljevski vlogi združuje tudi vlogo 
vrhovnega poveljnika nebeških vojska. Eno izmed Njegovih imen je  Gospod nad vojskami.  
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Izaija 48: 2 Kajti po svetem mestu imajo ime in na Boga Izraelovega se opirajo, GOSPOD nad vojskami 
je njegovo ime.  
 
Izaija 51: 15 Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki burka morje, da hrumijo njegovi valovi, njegovo ime je 
GOSPOD nad vojskami.  
 
Izaija 2: 12 Kajti dan GOSPODA nad vojskami pride nad vse ošabne in visoke in nad vse mogočne, da 
bodo ponižani … 
 
Izaija 5: 16 GOSPOD nad vojskami bo vzvišen pri sodbi, sveti Bog se bo izkazal svetega s pravičnostjo. 

  
Ko nas kraljev kralj Gospod Jezus gosti in nam razkazuje svoje kraljestvo, nam pove, da je ta svet, v 
katerem živimo, podredil angelom. V Hebrejcem 2: 5 je namreč zapisano, da »prihodnjega sveta, o 
katerem govorimo, namreč ni podredil angelom«.  
Angeli so veličastva, ki po moči in sili prekašajo ljudi (2. Peter 2: 10 Ti predrzni svojeglavci niti pred 
veličastvi angeli ne trepečejo, ampak jih sramotijo. 11 Pa vendar angeli, ki jih po moči in sili prekašajo, 
ne tožijo pred Gospodom s preklinjanjem.) 
 
Božja beseda je zelo natančna, ko razodeva, da kralj Jezus ni na angelski ravni. To je v našem času 
potrebno poudariti, saj so zelo prisotni demonska, lažniva učenja, ki postavljajo Gospoda Jezusa 
Kristusa na raven različnih duhovnih sil. On ni ustvarjeno duhovno bitje, kot so angeli. On je 
neustvarjen, On je prvorojeni Božji Sin. In kot Sin je »na Božji desnici v nebesih in so mu podrejeni 
angeli in oblasti in moči.« (1. Peter 3: 22) Angelska bitja morajo izvrševati Njegovo besedo! 
Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker je na tem področju veliko prevar. Ljudje se obračajo po pomoč 
k angelom in jih častijo, kar pomeni direktni upor proti Najvišjemu Bogu, ki to izrecno prepoveduje! 
Častimo samo Boga v Jezusu Kristusu! To je pomembno tudi za to, da nam je kristalno jasno, da ni 
hudič nič drugega kot padel angel Lucifer. On nikoli ni bil, ni in ne bo na Božji oziroma Jezusovi ravni.  
 
Ker je na tem področju veliko laži in prevar, Božja beseda v Hebrejcem, v prvem poglavju zelo jasno 
razmeji položaj Jezusa Kristusa kot Sina in angele.  
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Hebrejcem 1; 3 Potem ko je Jezus uresničil očiščenje od grehov, je v nebesih sédel na desno (na 
oblast) veličastja. 4 Postal je toliko višji od angelov, kolikor odličnejše ime od njihovega je dobil. 
5 Kateremu izmed angelov je namreč kdaj rekel: Ti si moj sin, danes sem te rodil?  
In spet: Jaz mu bom oče in on mi bo sin.  
6 Ko vpelje prvorojenca v svet, spet pravi: Pred njim naj se priklonijo vsi Božji angeli.  
7 Glede angelov pravi: Tisti, ki vetrove dela za svoje angele, za svoje služabnike plamene ognja, 8 o 
Sinu pa:  Tvoj prestol, o Bog, traja na vekov veke, žezlo pravičnosti je žezlo tvojega 
kraljestva. 9 Ljubil si pravičnost in sovražil nepostavnost, zato te je Bog, tvoj Bog, mazilil  
z oljem veselja bolj kakor tvoje vrstnike.  
10 In: Ti, Gospod, si v začetku utemeljil zemljo in nebesa so delo tvojih rok.  
11 Ona dva bosta prešla, ti pa ostaneš. Vsa se bosta postarala kakor obleka,  
12 kakor ogrinjalo ju boš zvil, kakor plašč – in se bosta spremenila. Ti pa si isti in tvoja leta ne bodo 
minila.  
13 Kateremu izmed angelov je kdaj rekel: Sédi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov 
za podnožje tvojih nog?  
14 Mar niso vsi ti le duhovi, ki opravljajo službo in so poslani, da strežejo zaradi tistih, ki bodo dediči 
odrešenja?  
 
Jezus je kot sin vrhovni poveljnik angelskim silam. Angeli so duhovi, ki opravljajo službo. Jezus ima 
vrhovno oblast nad vsem. Preden je šel v nebo je Jezus pristopil (učencem) in jim spregovoril: »Dana 
mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.« (Matej 28: 18 ) 
  
Gospod Jezus Kristus ima po svoji besedi oblast nad: 

- vsako materijo 
- duhovi  
- časom  
- prostorom 

 
Nobeno Jezusovo dejanje na zemlji ni bilo storjeno samo zato, da bi bila zapisana zgodba o Njegovem 
izjemnem življenju. Vsako njegovo dejanje je odkritje zakona Nebeškega kraljestva in Njegove oblasti 
nad vsem. Kaj je definicija zakona? Zmeraj mora delovati, sicer ni zakon. Če nekaj deluje samo tu in 
tam, rečemo, da gre za pojav. V določenem kraljestvu ali državi, ki je pravična, zakon velja enako za 
vse. In Nebeško kraljestvo je vladavina pravice.  
 
Kakšno oblast ima vrhovni kralj Jezus nad materijo? Popolno: 

- lahko jo spremeni (na primer iz vode vino; kačo iz palice) 
- razmnoži (hlebe in ribe, olje) 
- prestavi (Filipa je prestavil iz enega kraja v drugi) 
- prodre skozi materijo (Jezus v poveličanemu telesu vstopi skozi zaprta vrata) 
- nadvlada naravne zakone fizike (hodi po vodi, vzdigne se v nebo: Jezus, Elija, Enoh) 
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Ima oblast nad duhovi in angelskimi bitji – tako angeli svetlobe kot angeli teme. Z njimi ravna v skladu 
s svojim večnim načrtom. Tudi čas upora sil teme je del Njegovega načrta. In ta načrt ima natančno 
določen konec.  
 
Večni vladar je zunaj časa, čeprav je v skladu s svojim načrtom rešitve vstopil tudi v čas. Njegov Duh 
je zunaj časa in ker je Njegova beseda Duh in Življenje, je tudi Njegova beseda zunaj časa. Zato kliče v 
bivanje stvari, ki jih ni. Zato že na začetku pove, kaj se bo zgodilo. Zato lahko starcu ali starki 
popolnoma vrne mladost. Zato lahko po molitvi Jozueta za določen čas ustavi čas.  
 
Večni vladar ima tudi popolno oblast nad prostorom, saj je prostor tudi ustvaril. Nebo in zemljo bo 
zvil kakor obleko in bo naredil novo nebo in novo zemljo, kjer vlada pravičnost (2. Peter 3: 13).  
 
Ko nam vladar vsega Jezus Kristus kaže svojo popolno oblast, ga nekdo od nas osuplo vpraša: »Ali ti je 
kaj nemogoče? Saj je tvoji oblasti podrejeno vse!« 
 
Kralj Jezus z nasmehom odgovori: »Bogu je vse mogoče (Matej 19: 26) in vse je mogoče tistemu, ki 
veruje (Marko 9: 23).« 
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Kraljeva veličina in slava 
 

 
 
Naš kraljev kralj je na zemljo prišel kot služabnik, v človeški podobi. Mogočni vladar, čigar je vse, kar 
se vidi in kar se ne vidi, najvišji kralj, ki drži vse z močjo svoje besede, se je razodel kot človek. K 
svojim je prišel, k tistim, ki jih je ustvaril, a ga niso prepoznali (Janez 1: 10). Njegova zunanja podoba 
je kakor zagrinjalo v templju zakrivala nedostopno veličastvo Najvišjega Boga, polnost božanstva. 
Ljudje, zaklenjeni v materialni svet, Njegovega božanstva niso prepoznali. Posebej ne tisti, ki so bili 
zaslepljeni z iskanjem lastne pravičnosti, ki jo daje izpolnjevanje strogih religioznih zahtev.  
 
Tistim pa, ki so z očmi vere zrli v realnost tistega, kar se ne vidi (Hebrejcem 11:1), so videli Njegovo 
veličastje, veličastvo Njegove slave.  
 
2. Peter 1: 16 Ko smo vam oznanili moč in prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, nismo sledili vešče 
izmišljenim bajkam, ampak smo na lastne oči videli njegovo veličastje. 17 Od Boga Očeta je prejel 
čast in slavo, ko je k njemu iz veličastne slave prišel takšen glas: »To je moj ljubljeni Sin, nad katerim 
imam veselje.« 18 In ta glas smo mi sami slišali prihajati iz nebes, ko smo bili z njim na sveti gori. 
 
Kološanom 1: 13: 15 Kristus je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, 16 kajti v njem 
je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor 
gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj. 17 On je obstajal 
pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno vse 18 in on je glava telesa, to je Cerkve. On je začetek, 
prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi. 19 Bog je namreč hotel, da se je 
v njem naselila vsa polnost. 
 
V Gospodu Jezusu Kristusu telesno biva vsa polnost božanstva!!! Vsa neomejenost Boga se je naselila 
v omejeno človeško telo. Razkošnost popolnega življenja in grandioznost stvarnika se je zakrila  v 
podobo tesarja v podjarmljeni Palestini, ki je vzdihovala pod težkim rimskim škornjem. Vsemogočnost 
neuničljivega življenja je bivala v človeku, ki se je po dolgi poti utrudil (ob vodnjaku je srečal 
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Samarijanko). Bogastvo vsega vesoljstva se je skrilo v telo, ki je postalo lačno in žejno. Izjemna 
skrivnost je bila prikrita modrim in razumnim (gledano po človeško), a razkrita tistim z otroško vero 
(Matej 11: 25).  
 
Kristus je odsvit Božjega veličastva in odtis njegovega obstoja (osebe ali narave ali bistva), z besedo 
svoje moči nosi vse. (Hebrejcem 1: 3)  
Do prihoda Jezusa Kristusa na svet so ljudje spoznavali Boga le v podobah, v sencah. Po koščkih. Jezus 
pa je natančen odsvit Boga, ki je Duh. Nič več nam ni treba tavati po labirintih, kakšen je Bog in 
kakšna je Njegova volja. To je sedaj jasno razodeto v Gospodu Jezusu Kristusu. Če podoba oziroma 
originalni ne potrjuje lastnosti, ki smo jo osebi pripisali na podlagi sence, jo odvrzimo, saj ni resnična. 
Resnica je Jezus Kristus sam!!! 
 
 
Z razodetjem prave narave, resničnega odtisa Božjega veličastva na zemlji se ni zaokrožilo Jezusovo 
poslanstvo. Po smrti se je »spustil v spodnje kraje zemlje. On, ki se je spustil, je isti, ki se je vzdignil 
čez vsa nebesa, da bi napolnil vse.« (Efežanom 4: 9, 10) 
 
V Jezusu se je uresničila polnost časov, saj je V NJEM OSREDINJENO VSE!! Vse, kar je v nebesih in kar 
je na zemlji. 
Efežanom 1: 9 Bog nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohotnem načrtu, kakor si ga je vnaprej 
zastavil, 10 da bi ga uresničil v polnosti časov: osrediniti v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar 
je na zemlji. 

 
Kaj rečemo na vse to? Ta je slava, ki jo je potrebno gledati mnogo, mnogo, mnogo dni. 
Tako dolgo, da nas povsem prevzame. Dokler ne vidimo Njegove popolne oblasti, veličine in lepote 
Njegove izjemne dobrote, ljubezni in prijaznosti. Milosti, ki je On sam.  
Kdo je še poleg Njega? Nihče! Kraljuje On sam!. Vsa polnost Božanstva.  
 
V knjigi Razodetje se Jezus Kristus sam predstavlja:  

 Jaz sem zanesljiva priča, prvorojenec izmed umrlih in vladar nad kralji zemlje. (Razodetje 1: 4) 

 Jaz sem Alfa in Omega, govori Gospod Bog, on, ki je, ki je bil in ki pride, vladar vsega. 
(Razodetje 1: 8) 

 Jaz sem Prvi in Zadnji  in Živi. Bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in 
podzemlja. (Razodetje 1: 17) 

 On, ki drži v svoji desnici sedem zvezd (angeli cerkva) in ki stopa med sedmimi zlatimi svečniki 
(cerkve). (Razodetje 2:1) 

 Prvi in Zadnji, ki je bil mrtev, a je oživel. (Razodetje 2: 8) 

 On, ki ima ostri dvorezni meč (Božja beseda).(Razodetje 2: 12) 

 Božji Sin, ki ima oči kakor ognjen plamen in noge, podobne razbeljenemu bronu. (Razodetje 
2: 18) 

 On, ki ima sedem Božjih duhov in sedem zvezd. (Razodetje 3: 1) 

 Sveti, Resnični, on, ki ima Davidov ključ: če odpre, ne bo nihče zaprl, če pa zapre, ne bo nihče 
odprl. (Razodetje 3: 7) 

 
»Nato sem videl (Janez) nebo odprto in prikazal se je bel konj. Ta, ki ga je jezdil, se imenuje Zvesti in 
Resnični. Ta pravično razsoja in se bojuje. 12 Oči so mu kakor ognjen plamen in na glavi nosi veliko 
diademov; napisano pa ima ime, ki ga ne pozna nihče, le on sam. 13 Ogrnjen je v plašč, ki je bil 
namočen v krvi. Ime mu je Božja Beseda. 14 Na belih konjih mu sledijo nebeške vojske, oblečene v 
belo in čisto tančico. 15 Iz ust mu sega oster meč, da z njim udari po narodih. Pasel jih bo z železno 
palico in tlačil stiskalnico z vinom srdite jeze Boga, vladarja vsega. 16 Na plašču in na boku pa ima 
napisano ime: Kralj kraljev in Gospod gospodov. (Razodetje 19: 11-16) 
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Kraljev kraljev in Gospod gospodov je hkrati lev in jagnje.  
 
Razodetje 5: 1 In v desnici njega, ki je sedèl na prestolu, sem videl knjigo, popisano znotraj in zunaj 
in zapečateno s sedmimi pečati. 2 Videl sem silnega angela, ki je klical z močnim glasom: »Kdo je 
vreden, da odpre knjigo in odtrga njene pečate?« 3 Toda nihče ne v nebesih ne na zemlji ne pod 
zemljo ni mogel odpreti knjige ne pogledati vanjo. 4 Silno sem jokal, ker se ni našel nihče, ki bi bil 
vreden, da odpre knjigo in pogleda vanjo. 5 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.«  
6 Tedaj sem videl: na sredi prestola in sredi med štirimi živimi bitji ter starešinami je stalo Jagnje, 
kakor zaklano, in imelo je sedem rogov in sedem oči: to je sedem Božjih duhov, poslanih po vsej 
zemlji. 7 Jagnje je stopilo naprej in vzelo knjigo iz desnice sedečega na prestolu. 8 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. 9 In peli so novo pesem: »Vredno si, da vzameš knjigo in 
odtrgaš njene pečate, ker si bilo zaklano in si s svojo krvjo odkupilo Bogu ljudi iz vsakega rodu, 
jezika, ljudstva in naroda 10 ter si jih napravilo našemu Bogu za kraljestvo in duhovnike in kraljevali 
bodo na zemlji.«  
11 Med videnjem sem vsenaokrog prestola in živih bitij ter starešin slišal glas mnogih angelov. Njih 
število je bilo desettisočkrat deset tisoč in tisočkrat tisoč. 12 Z močnim glasom so govorili:  
»Vredno je Jagnje, ki je bilo zaklano, da prejme oblast in bogastvo, modrost in moč,  
čast, slavo in hvalo.«  
13 In vse stvari, ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo in na morju, in sploh vse, kar je v njih, sem slišal, 
kako so govorile: »Sedečemu na prestolu in Jagnjetu hvala in čast, slava in mogočnost na veke 
vekov.« 14 In štiri živa bitja so govorila: »Amen.« Starešine pa so padli predenj in ga molili. 
 
Razodetje 7: 9 Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ne bi mogel prešteti, iz vseh 
narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, ogrnjeni v bela 
oblačila, v rokah pa so držali palmove veje. 10 In vpili so z močnim glasom:  
»Odrešenje je v našem Bogu, ki sedi na prestolu, in v Jagnjetu.«  
11 Tedaj so vsi angeli, ki so stali vsenaokrog prestola in starešin ter štirih živih bitij, padli pred 
prestolom na svoje obličje in molili Boga: 12 »Amen. Hvala in slava, modrost in zahvala, čast in oblast 
in moč našemu Bogu na veke vekov. Amen.«  
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Kraljevo bogastvo 
 

 
 
Kraljev kralj Gospod Jezus Kristus je neomejeno oziroma neizsledljivo bogat. V 2. Korinčanom 8:9 
Božja beseda pravi: »Saj vendar poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa! Bogat je bil, pa je 
zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu.« 
»Meni (apostol Pavel), najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana milost, da oznanjam poganom 
neizsledljivo Kristusovo bogastvo, 9 da vse razsvetlim glede skrivnostnega načrta, ki je bil od vekov 
skrit v Bogu, stvarniku vsega.« Efežanom 3: 8  
 
Zamislimo se, Njegovo bogastvo je neizsledljivo. To pomeni, da mu ni mogoče postaviti meja. Če v 
mislih hitro ponovimo, kar smo o kralju kraljev povedali doslej, se bo seznam njegovega bogastva 
hitro polnil z besedami: Njegovo je vse, kar je na nebu in na zemlji; Njegovo je vse vidno in nevidno; 
Njegova je vsa oblast, Njegova je vsa moč; vso veličastvo; vsa slava ….  
 
Fju, več, kot si lahko predstavljamo. A bistvo vsega bistva Njegovega bogastva je Njegova narava, 
Njegovo bistvo, Njegova osebnost.  
 
Bog je življenje – polno, popolno, neustvarjeno, večno življenje. Bog je ljubezen. Potrpežljiv, 
dobrotljiv, ni nevoščljiv, se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobziren, ne išče svojega, ne da se 
razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice, vse prenaša (pokrije), vse veruje, 
vse upa, vse prestane, nikoli ne mine (I. Korinčanom 13:4-8). Kakšno bogat je!!! 
 
Bog je luč, v Njem ni nobene teme, ne sence menjave (1. Janez 1:5). Kakšno bogastvo! 
V Gospodu Jezusu Kristusu je vseh sedem Božjih duhov (vsa polnost Božanstva), zato je vsako 
Njegovo delo sad Duha - Božjega življenja: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, 
zvestoba, krotkost, samoobvladanje (Galatom 6: 22). Kakšno bogastvo! 
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Naš kraljev kralj ni samo neomejeno bogat, On je bogat do nas in za nas! 
Rimljanom 10: 12 Ni namreč razločka med Judom in Grkom, kajti isti je Gospod vseh, bogat za vse, ki 
ga kličejo. 
 
Efežanom 2: 4 Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, 
5 čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil – po milosti ste bili namreč 
odrešeni – 6 in z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu, 7 da bi v prihajajočih 
vekih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo svoje milosti. 

 
Efežanom 3: 14 Zato upogibam svoja kolena pred Očetom, 15 po katerem se imenuje vsakršno 
očetovstvo v nebesih in na zemlji, 16 naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem 
Duhu močno utrdite v notranjem človeku. 17 Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, 
ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, 18 mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost 
in visočina in globočina, 19 ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do 
vse Božje polnosti. 
 
Filipljanom 4: Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem bogastvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe 
v Kristusu Jezusu. 
 
 
Spomnimo se ponovno za trenutek Ahasvérjeve gostije:  
 
Na srebrnih drogovih vrh alabastrnih stebrov so bile z vrvicami iz bele tančice in rdečega škrlata 
pripete tkanine iz belega platna in bombaža ter iz vijoličastega škrlata. Na tleh, ki so bila iz dragih 
kamnov, alabastra, biserovine in pisanega marmorja, so stali zlati in srebrni ležalniki. Pijačo so točili v 
zlate posode, posode različnih vrst. Kraljevega vina je bilo v izobilju, kakor se spodobi kraljevski 
darežljivosti. Pili so po naročilu, naj nikogar ne silijo, kajti kralj je zapovedal vsem upraviteljem 
svojega dvora, naj vsakemu postrežejo po želji. (Estera 1: 6-8) 
 
 
Kot vidimo, je bilo kraljevega vina – torej najboljšega – v izobilju. Je na gostijo vrhovnega kralja kaj 
manj kot izobilje? A dobrotljivi kralj je zapovedal, daj vsakemu postrežejo po želji. 
Ne bodimo skromni. Pijmo kraljevo vino – Božje življenje v obilju!  
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Kraljeva modrost 
 
 
Govorili smo o neizsledljivem kraljevem bogastvu. Kaj Božja beseda dvigne kot najvišji dragulj 
življenja in bogastva? Kaj je v osrčju kraljeve vladavine? Kaj je drevo življenja? Modrost.  
Jezus Kristus je utelešena modrost. 
»Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in 
odkupitev, da bi se, kakor je pisano, tisti, ki se ponaša, ponašal v Gospodu.« (1. Korinčanom 1: 30, 31) 
 

 
 
Pregovori 3: 13 Blagor človeku, ki najde modrost, možu, ki si pridobi razumnost. 14 Kajti pridobiti njo 
je bolje kakor pridobiti srebro, njen sad je boljši od zlata. 15 Dragocenejša je kakor biseri, nobena 
tvoja želja ji ni enakovredna. 16 Dolgo življenje je v njeni desnici, v njeni levici sta bogastvo in čast.  
17 Njene poti so prijetne poti, vse njene steze so mirne. 18 Drevo življenja je tem, ki se je oprimejo,  
kdor se je drži, je srečen. 19 GOSPOD je z modrostjo postavil zemljo, z razumnostjo utrdil nebo, 20 z 
njegovim znanjem se odpirajo pravodovja in oblaki spuščajo roso.  
 
V zgodovini kot sinonim za modrega kralja velja kralj Salomon, sin kralja Davida. Od Boga, avtorja 
modrosti, si je izprosil modrost. 
 
»V Gibeónu se je Salomonu ponoči v sanjah prikazal GOSPOD. Bog je rekel: »Prosi, kaj naj ti 
dam!« Salomon je rekel: »Ti si svojemu služabniku Davidu, mojemu očetu, izkazoval veliko 
naklonjenost, ker je hodil pred tvojim obličjem v zvestobi, pravičnosti in iskrenosti do tebe. Ohranil si 
mu to veliko naklonjenost in mu dal sina, ki danes sedi na njegovem prestolu. GOSPOD, moj Bog, ti si 
zdaj postavil za kralja svojega služabnika namesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček; ne vem, 
kako odhajati in prihajati. 8 Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil, številnega ljudstva, 
ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti ne prešteti. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo 
znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim! Kajti kdo bi sicer mogel vladati 
temu tvojemu mogočnemu ljudstvu?«  Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je 
rekel: »Ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega življenja, ne bogastva in ne smrti svojih sovražnikov, 
ampak si prosil zase razumnosti za pravo razsojanje, glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom 
modro in razumno srce, takó da ni bilo tebi enakega pred tabo in ne bo vstal tebi enak za tabo. Pa 
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tudi to, česar nisi prosil, ti bom dal: bogastvo in slavo, tako da ti vse tvoje dni ne bo enakega med 
kralji. 1. Kralji 3: 5 - 13 

 
Če je bila Salomonova modrost, ki jo je dobil od Boga, tako velika, »da je prišla s konca zemlje kraljica 
Juga, da bi slišala Salomonovo modrost« (Matej 12: 42), kako neopisljivo mogočna je modrost kralja 
vseh kraljev Gospoda Jezusa! 
 
 
Kološanom 2: 1 Hočem namreč, da veste, kako zelo se moram bojevati za vas (piše apostol Pavel 
cerkvi v Kolosah), za one v Laodikeji in za vse, ki me osebno niso videli, 2 da bi potolaženi v svojih 
srcih in združeni v ljubezni, imeli vse bogastvo gotovosti v dojemanju in bi globoko spoznali Božjo 
skrivnost, Kristusa, 3 v katerem so skriti vsi zakladi modrosti in spoznanja.  
 
Naš modri kralj svojo modrost rad daje. V Jakobu 1: 5 pravi: Če pa komu od vas manjka modrosti, naj 
jo prosi od Boga, ki jo vsem rad daje in ne sramoti – in dana mu bo.  
 
Ko nam naš veličastni kralj razkazuje in razodeva svojo modrost, imejmo Salomonovo srce.  »Prosíte 
in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! 8 Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in 
kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. (Matej 7:7). To so Jezusove besede, njegova 
spodbuda! Ga slišite?  
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Kdo smo mi v Njegovem kraljestvu 
 
 

Kralj Ahasvér je gostil svoje kneze, vojne poveljnike, poglavarje, pa tudi služabnike. Kdo smo bi v 
kraljestvu kralja nad kralji Gospoda Jezusa Kristusa.  
Najprej poglejmo, kako se v Božje kraljestvo sploh pride. Kralj Jezus Kristus razloži:  
 

Jezus je odgovoril in mu rekel: »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more 

videti Božjega kraljestva.« Nikodém mu je dejal: »Kako se more človek roditi, če je star? Mar more 

drugič v telo svoje matere in se roditi?« Jezus mu je odgovoril: »Resnično, resnično, povem ti: Če se 

kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je 

rojeno iz Duha, je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel: Morate se roditi od zgoraj.   Veter veje, koder hoče, 

njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.« Janez 

3: 3-8 
 
 
Marko 16 Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu! 16 Kdor bo sprejel vero in 

bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. 
 
Efežanom 1: 4 
pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. 

V ljubezni nas je 5 vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. 
 
Efežanom 2: 19 
svetih in domačini pri Bogu 
 
Efežanom 5:1 
Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci 
 
Kološanom 3 
12 Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni 
 
Sinovi (hčere) 
Kraljevsko duhovništvo 
Bojevniki 
Sveti 
Ljubljeni 
Izvoljeni 
Brez graje  
zaročenko, Jagnjetovo nevesto 
 
Razodetje 21 
9 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!« 
10 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. Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu 
kamnu, kamnu, kakor je kristalni jaspis. 12 Mesto je imelo veliko in visoko obzidje, v njem je bilo 
dvanajst vrat, na vratih je bilo dvanajst angelov in na njem so bila napisana imena, ki so imena 
dvanajstih rodov Izraelovih sinov. 13 Troje vrat je gledalo proti vzhodu, troje vrat proti severu, troje 
vrat proti jugu in troje vrat proti zahodu. 14 Obzidje mesta je slonelo na dvanajstih temeljnih kamnih, 
na njih pa je bilo dvanajst imen dvanajstih Jagnjetovih apostolov.  
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15 Tisti, ki je govoril z mano, je imel merilo, zlato trstiko, da bi izmeril mesto, njegova vrata in 
njegovo obzidje. 16 Mesto je bilo zidano na štiri vogale in njegova dolžina je bila tolikšna kakor 
njegova širina. Angel je s trstiko izmeril mesto: merilo je dvanajst tisoč stadijev. Njegova dolžina, 
širina in višina so bile enake. 17 Izmeril mu je tudi obzidje: visoko je bilo sto štiriinštirideset komolcev. 
To je človeška mera, ki je tudi angelova. 18 Gradivo mestnega obzidja je iz jaspisa, mesto pa iz suhega 
zlata, podobnega čistemu kristalu. 19 Temelji mestnega obzidja so bili okrašeni z vsakovrstnim 
dragim kamenjem: prvi temeljni kamen je bil jaspis, drugi safir, tretji halkedon, četrti smaragd, 
20 peti sardoniks, šesti sardij, sedmi hrizolit, osmi beril, deveti topaz, deseti hrizopraz, enajsti hijacint, 
dvanajsti ametist. 21 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.  

22 Svetišča nisem videl v njem, kajti njegovo svetišče je Gospod, Bog, vladar vsega, in Jagnje. 
23 Mesto ne potrebuje ne sonca ne lune, da bi mu svetila, kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in 
njegov svetilnik je Jagnje. 24 Narodi bodo stopali v njegovi svetlobi in kralji zemlje bodo prinašali vanj 
svoj sijaj. 25 Njegova vrata se podnevi ne bodo nikdar zapirala, kajti tam noči ne bo. 26 Vanj bodo 
prinašali slavo in čast narodov. 27 Vanj ne bo nikdar stopilo nič nečistega, tudi ne, kdor počenja 
gnusobo in laž, ampak bodo vstopili samo tisti, ki so vpisani v Jagnjetovi knjigi življenja.  
  



   21 
 

 

Sovražniki kraljestva 
 
Kakšno pozicijo ima kralj Jezus v odnosu do njegovih nasprotnikov? 
 
Efežanom 6: 12 

Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti: 

 vladarstvom,  

 proti oblastem,  

 proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti,  

 proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. 
 
Kološanom 2 

14 Razorožil je vladarstva in oblasti ter jih javno izpostavil, ko je v njem slavil zmago nad njimi.  
 
 
Efežanom 1 

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 
nebeških področjih, 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. 

 
 
Filipljanom 2 
9 Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom,  
10 da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno bitij v nebesih, na zemlji in pod zemljo  
11 in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta.  
 
 
Razodetje 19 

15 Nato sem videl angela, ki je stal na soncu. Z močnim glasom je zaklical vsem pticam, ki letajo 
sredi neba: »Zgrnite se semle na veliko Božjo pojedino, 18 da boste jedli meso kraljev in 
meso poveljnikov, meso junakov in meso konj in njihovih jezdecev, meso vseh, svobodnjakov 
in sužnjev, malih in velikih!« 19 Tedaj sem videl zver ter kralje zemlje in njihove vojske, 
zbrane, da se spopadejo z njim, ki je jezdil konja, in z njegovo vojsko. 20 Toda zver je bila 
zajeta in z njo vred lažni prerok, ki je delal znamenja v njeni navzočnosti: z njimi je zapeljal 
tiste, ki so sprejeli žig zveri in molili njeno podobo. Oba sta bila živa vržena v ognjeno jezero, 
v katerem gori žveplo. 21 Vse druge pa je pobil meč, ki je prihajal iz ust jezdeca na konju, in 
vse ptice so se nažrle njihovega mesa.  

 
Končna zmaga 
Razodetje 20 

1 Nato sem videl angela, ki se je spuščal z neba. V roki je držal ključ k breznu in veliko verigo. 
2 Ugnal je zmaja, staro kačo, to je hudiča in satana, in ga zvezal za tisoč let. 3 Nato ga je vrgel v 
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brezno, ga tam zaklenil in zapečatil nad njim, da ne bi več zapeljeval narodov, dokler se ne dopolni 
tisoč let. Potem mora biti za nekaj časa odvezan.  

4 Nato sem videl prestole: tistim, ki so sedli nanje, je bila dana oblast, da so sodili. Videl sem duše 
tistih, ki so bili obglavljeni zaradi Jezusovega pričevanja in zaradi Božje besede. Videl sem vse tiste, ki 
niso molili zveri in njene podobe in si niso vtisnili na čelo in na roko njenega žiga. Oživeli so in 
kraljevali s Kristusom tisoč let. 5 Drugi mrtvi pa niso oživeli, dokler se ni dopolnilo tisoč let. To je prvo 
vstajenje. 6 Blažen in svet, kdor ima delež pri prvem vstajenju! Nad takimi druga smrt nima nobene 
oblasti, ampak bodo postali Božji in Kristusovi duhovniki ter bodo kraljevali z njim tisoč let.  
Satanov poraz  

7 Ko pa se dopolni tisoč let, bo satan izpuščen iz svoje ječe. 8 Stopil bo na plan, da bi zapeljal 
narode, ki so na štirih vogalih zemlje, Goga in Magóga, ter jih zbral na vojsko. Njih število bo, kakor je 
peska ob morju. 9 Šli so v napad po zemeljski širjavi ter obkolili tabor svetih in ljubljeno mesto. A z 
neba je padel ogenj in jih použil. 10 Hudič pa, ki jih je zapeljal, je bil vržen v jezero z ognjem in 
žveplom, kjer sta tudi zver in lažni prerok. Tam bodo mučeni podnevi in ponoči na veke vekov.  
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