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Knjiga Razodetja je knjiga, ki nam razkriva dogajanja zadnjih časov – samega konca. 
Razodetje obsega 22 poglavij, vendar lahko že ob koncu 11. poglavja  ugotovimo, da se je 
vse zaključilo. “V dneh, ko se bo oglasil sedmi angel in zatrobil, se bo dopolnila Božja 
skrivnost, kakor jo je Bog oznanil svojim služabnikom prerokom.« (Raz. 10:7). V 11. 
poglavju, ko se torej oglasi trobenta sedmega angela, se s tem dopolni Božja skrivnost in 
končno nastopi kraljevanje Gospoda in Mesije.  “Zatrobil je sedmi angel in v nebesih so 
zadoneli močni glasovi ter govorili: »Nad svetom je zakraljeval naš Gospod 

in njegov Mesija (Kristus): kraljeval bo na veke vekov.« (Raz.11:15). To pomeni, da ob 
zvoku trobente sedmega angela končno nastopi večnost! 

Kakšen pomen je torej naslednjih enajstih poglavij, ki sledijo? Ta pomenijo dopolnilo 
prejšnjim. Že začetek 12. poglavja nam začne razlagati kako bo kraljestvo tega sveta postalo 
kraljestvo Gospodovo in Mesije na vekov veke. 
 
DVE POGLAVITNI VIZIJI: 

- VIZIJA BOŽJEGA TRONA (BAZIRANO NA AVTORITETI PRESTOLA IN SPOMINA NA 
ZAVEZO - mavrica) 

“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. Okrog prestola je bilo štiriindvajset prestolov in na prestolih 

je sedelo štiriindvajset starešin, ogrnjenih v bela oblačila, z zlatimi venci na glavah. Od prestola so 

prihajali bliski, glasovi in gromi. Pred prestolom je plamenelo sedem bakel: te pomenijo sedem 

Božjih duhov. Pred prestolom pa je bilo kakor stekleno morje, podobno kristalu. Sredi pred 

prestolom in okrog njega so stala štiri živa bitja, spredaj in zadaj polna oči. Prvo živo bitje je bilo 

podobno levu, drugo bitje je bilo podobno juncu, tretje bitje je imelo obličje kakor človek, četrto 

bitje pa je bilo podobno letečemu orlu. 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!« In kadar so ta živa bitja izrekala slavo, čast in zahvalo 

njemu, ki sedi na prestolu in živi na veke vekov, je štiriindvajset starešin popadalo pred sedečim na 

prestolu in molilo njega, ki živi na veke vekov, ter metalo svoje vence pred prestol in govorilo: 

»Vreden si, naš Gospod in Bog, da prejmeš slavo, čast in moč, ker si ustvaril vse reči, po tvoji volji 

so bivale in bile ustvarjene.« (Raz. 4:2-11).  

- VIZIJA BOŽJEGA TEMPLJA (OD 12. POGLAVJA DO KONCA JE VSE BAZIRANO NA 

BOŽJEM SVETIŠČU IN BOŽJI ZVESTOBI – skrinja zaveze) 

“Tedaj se je odprlo Božje svetišče, ki je v nebesih, in v svetišču se je prikazala skrinja zaveze. In 

nastali so bliski in glasovi, gromi in potres ter silovita toča.” (Raz. 11:19). 

VIZIJA ŽENE – 12. POGLAVJE RAZODETJA  

V Genezi 2 smo srečali ženo pred padcem v greh; v 
Efežanom 5 smo srečali spet drugo ženo, ki je v bistvu 
realna slika žene iz Geneze 2. Ta druga žena je odraz 
Božjega dela obnove in povrnitve človeka v prvotno stanje 
Božjega namena. Sedaj pa si poglemo sliko žene iz 
Razodetja 12 in njeno navezavo na ženo iz Geneze 2. 
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“Na nebu se je prikazalo veliko znamenje: žena, ogrnjena s soncem, in luna pod njenimi 

nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd. 2 Bila je noseča in je vpila od porodnih 

muk in bolečin.3 Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje: glej, velik zmaj, rdeč kot 

ogenj, ki je imel sedem glav in deset rogov, na njegovih glavah pa je bilo sedem 

diademov. 4 Njegov rep je pometel z neba tretjino zvezd in jih vrgel na zemljo. Zmaj se je 

ustopil pred ženo, ki je bila pred porodom, da bi požrl njenega otroka, ko bi porodila. 5 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. 6 Žena pa je pobegnila v 

puščavo, kjer ji je Bog pripravil zavetje, da bi jo tam hranili tisoč dvesto šestdeset 

dni.7 Nato se je v nebesih razvnela vojna: Mihael in njegovi angeli so se bojevali proti 

zmaju. Tudi zmaj se je bojeval in njegovi angeli. 8 Toda ni zmagal, tako da v nebesih ni bilo 

več prostora zanje.9 Veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje Hudič in Satan in ki zapeljuje 

vesoljni svet, je bil vržen na zemljo, z njim vred pa so bili vrženi tudi njegovi 

angeli. 10 Tedaj sem zaslišal v nebesih močen glas, ki je rekel:  »Zdaj je prišlo odrešenje, 

moč in kraljevanje našega Boga ter oblast njegovega Mesija, zakaj vržen je bil obtoževalec 

naših bratov, ki jih je dan in noč obtoževal pred našim Bogom. 11 Toda oni so ga premagali 

zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili svojega življenja vse 

do smrti.” (Razodetje 12:1-11).  

- Ta žena žena nebeške vizije in ni slika Marije (Jezusove matere) in ne slika Izraela! 

- Žena je noseča, v porodnih bolečin, da bi rodila otroka – dečka. 

- Žena sreča velikega zmaja s sedmii glavami (7 kraljev -5 padlih, eden vladujoč in 

eden, ki še ni nastopil / 17. poglavje) in desetimi rogovi (10 kraljev, ki še niso prejeli 

kraljestva) – vse to se še ni zgodilo pred Jezusovim vnebovzetjem! OTROK, KI GA 

ŽENA PORODI, NI SLIKA JEZUSA KRISTUSA! 

- Žena porodi dečka, ki je odnesen k Bogu in k Njegovemu prestolu. 

- Po tem, ko je deček vzet k Bogu, se razvname vojna z Mihaelom, z njegovimi angeli in 

z zmajem – Hudičem in z  angeli. 

- Satan je s svojimi angeli vržen IZ NEBES. 

- Ko je Satan / stara kača / ognjeni zmaj vržen iz nebes, NASTOPI KRALJEVANJE BOGA 

IN MESIJE. 

TO SE ŠE NI ZGODILO!!! ŠE VEDNO SE BORIMO ZOPER SATANOVEM ZAPELJEVANJU. 

“Veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje Hudič in Satan in ki zapeljuje vesoljni svet, je bil vržen na 

zemljo, z njim vred pa so bili vrženi tudi njegovi angeli.  Tedaj sem zaslišal v nebesih močen 

glas, ki je rekel: »Zdaj je prišlo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga ter oblast njegovega 

Mesija, zakaj vržen je bil obtoževalec naših bratov, ki jih je dan in noč obtoževal pred našim 

Bogom.” (Razodetje 12:9-10).  

“Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti 

svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških 

področjih.  Zato sezite po vsej Božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu 

upreti, vse premagati in obstati.  Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep 

pravičnosti  in z nogami, obutimi v pripravljenost za oznanjevanjeevangelija miru. Predvsem 
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pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega.  Vzemite tudi 

čelado odrešenja in meč Duha, kar je Božja beseda.  Ob vsaki priložnosti molíte v Duhu z 

vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molíte za vse 

svete.” (Efežanom 6: 12-18).  

KDO JE ŽENA IZ RAZODETJA 12? 

Stara Zaveza nam kaže, da se je s kačo srečala le ena žena – to je EVA (Geneza 3). V Novi 

Zavezi se tudi le ena žena sreča s kačo. Ta stara kača je zmaj! 

PODOBNOSTI MED GENEZO IN RAZODETJE 12: Kača/zmaj, ženino seme, porodne bolečine. 

ŽENA IZ 12. POGLAVJA RAZODETJA JE ŽENA BOŽJEGA VEČNEGA NAČRTA IN NAMENA. 

Žena v Genezi 2 govori o Božjem večnem načrtu; Efežanom 5 govori o poziciji in 

prihodnosti Cerkve; žena iz Razodetja 12 pa razodeva stvari končnega časa. Obstaja še ena 

žena, o kateri bomo govorili malo kasneje, in ta kaže stvari v večnosti. 

VIZIJA ŽENE: : žena,  
- ogrnjena s soncem, (sonce se nanaša na Gospoda Jezusa Kristusa – ona je oblečena 

Vanj – sonce sije nanjo: Bog se razodeva skozi njo – obdobje MILOSTI). 
- in luna pod njenimi nogami, (luna pod nogami pomeni, da je luna v podrejenem 

odnosu do žene – luna nima svoje svetlobe; slika POSTAVE, ki je le refleksija - podoba 
OBDOBJA MILOSTI. Vse kar se tiče POSTAVE, je v podredljivem odnosu do žene). 

- na njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd. (žena ni samo povezana z obdobjem 
milosti, obdobjem postave, temveč tudi z obdobjem očakov. Žena vključuje svete ne 
samo iz obdobja milosti, kar ji je seveda najbližje, temveč tudi svete iz obdobja 
postave in obdobja očakov vere).  

 
ROJSTVO OTROKA, DEČKA 
Bila je noseča in je vpila od porodnih muk in bolečin. 
Biti NOSEČ je slika, ki nakazuje, da se v njej nahaja otrok. MATI IN OTROK STA ENO, čeprav je 
otrok samostojno bitje. Otrok dobi življenje po materi. Kljub vsemu pa je otrokova 
prihodnost drugačna od materine. 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. 
NAVEZAVA MATERE IN OTROKA, DEČKA: 
“Oni Jeruzalem, ki je zgoraj, pa je svoboden in ta je naša mati. Pisano je namreč: Razveseli 
se, nerodovitna, ki ne rodiš; zavriskaj in vzklikni, ki nisi v porodnih bolečinah; zakaj več je 
otrok zapuščene, kakor tiste, ki ima moža.” (Galačanom 4:26-27).  
Jeruzalem, ki je zgoraj, je NOVI Jeruzalem. TO JE BOŽJI CILJ, KI GA BO BOG DOSEGEL V 
VEČNOSTI! 

1. ŽENA OB STVARJENJU - EVA 

2. ŽENA V OBDOBJU MILOSTI – TELO KRISTUSOVO 

3. ŽENA OB KONCU OBDOBJA MILOSTI – ŽENA IZ RAZODETJA 12 

4. ŽENA V VEČNI PRIHODNOSTI – NOVI JERUZALEM/JAGNJETOVA NEVESTA 

KO V TEKSTU GOVORI, DA IMA ZGORNJI JERUZALEM VELIKO OTROK, S TEM 

NE MISLI, DA SO MATI IN OTROCI LOČENI. OTROCI IN MATI SO ENO! VSAK 
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OTROK POMENI DEL MATERE. PO ENI STRANI SO ROJENI IZ NJE, VENDAR 

PREDSTAVLJAJO NJO! 

KO GLEDAMO CELOTO LJUDI, KI SO DEL BOŽJEGA NAMENA, VIDIMO ŽENO; ČE 

PA JIH GLEDAMO POSAMIČNO – VIDIMO VELIKO BOŽJIH SINOV.To je princip, 

ki je apliciran v Razodetju 12 (žena in deček). 

“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.” (12:5). 

“Kdor zmaga in vztraja do konca v mojih delih, temu bom dal oblast nad 

narodi; pasel jih bo z železno palico, kakor se drobijo lončene posode.” 

(Razodetje 2:26-27). 

TA DEL JE NAMENJEN VSEM, KI SO DEL CERKVE IN SO ZMAGOVALCI 

(VZTRAJAJO DO KONCA!) 

“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.  Na plašču in na boku pa ima napisano ime: Kralj kraljev in Gospod 
gospodov.” (Razodetje 19: 15-16). 
TA DEL SE NANAŠA NA GOSPODA JEZUSA.  
Otrok – deček se ne nanaša na Gospoda Jezusa, ker Jezus ni bil takoj po 
rojstvu vznešen v nebo! To se je zgodilo šele po Njegovem vstajenju iz mrtvih. 
Prav zato verjamemo, da se otrok-deček nanaša na zmagovalce znotraj 
Cerkve. Otrok-deček vsebuje tudi Gospoda Jezusa, ki je bil prvi zmagovalec, 
predvsem pa vse ostale zmagovalce. 
DOGODKI PO VZNESENJU OTROKA-DEČKA: 

- Žena pa je pobegnila v puščavo, kjer ji je Bog pripravil zavetje, da bi jo tam hranili 
tisoč dvesto šestdeset dni. 

- Nato se je v nebesih razvnela vojna: Mihael in njegovi angeli so se bojevali proti 
zmaju. Tudi zmaj se je bojeval in njegovi angeli.  
 

Razlog vojne je otrokovo vznesenje in posledica vojne je, da je Satan vržen iz nebes – 
nima več nebeške pozicije. Smrt in vstajenje Jezusa Kristusa je Satanu odvzelo pozicijo, 
ki jo je pridobil po človekovem padcu v greh. ODKUPITEV JE KRISTUSOVA REŠITEV ZA 
ČLOVEŠKI GREH. 
KRALJEVANJE JE REŠITEV, KI JO URESNIČUJE CERKEV. SATAN JE BIL LEGALNO ŽE 
OBSOJEN PO KRISTUSOVI ŽRTVI ZA NAŠO REŠITEV; NJEGOVO KAZNOVANJE PA SE BO 
KONČNO URESNIČILO PO IZVEDBI BOŽJEGA KRALJEVANJA (VZNESENJU OTROKA -
DEČKA – BOŽJIH ZMAGOVALCEV!) 
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Toda ni zmagal, tako da v nebesih ni bilo več prostora zanje.9 Veliki zmaj, stara kača, ki se 
imenuje Hudič in Satan in ki zapeljuje vesoljni svet, je bil vržen na zemljo, z njim vred pa so 
bili vrženi tudi njegovi angeli. 10 Tedaj sem zaslišal v nebesih močen glas, ki je rekel:  »Zdaj 
je prišlo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga ter oblast njegovega Mesija, zakaj 
vržen je bil obtoževalec naših bratov, ki jih je dan in noč obtoževal pred našim Bogom. 

To, kar je Jezus rekel v Luki 10, se dejanjsko zgodi v Razodetju 12! 
“17 Dvainsedemdeseteri so se veseli vrnili in govorili: »Gospod, celo demoni so nam 
pokorni v tvojem imenu. « 18 In rekel jim je: »Gledal sem satana, ki je kakor blisk padel z 
neba. 19 Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno 
sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. 20 Vendar se ne veselite nad tem, da so 
vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. « 

VSA SATANOVA MOČ NA NEBU SE KONČA PO BOŽJIH OTROCIH. 
NAMEN OTROKA DEČKA: “In porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo namenjeno, da bo 
pasel vse narode z železno palico. 
 
 

NARAVNANOST ZMAGOVALCEV: 
Toda oni so ga premagali zaradi  
1. krvi Jagnjeta (Njegova kri je namenjena za odpuščanje, rešitev in za zmago nad Satanom. 

Otrok Božji ne sme sprejemati Satanovih obtoževanj, ker se potem vedno zazira le sam vase 

in se počiti brezvredno, brez radosti in slabotno. V takšnem stanju Božji otrok ne more 

zmagovati! Če naredimo kaj narobe, nas Kristusova kri, po priznanju greha, očisti.) 

2. in zaradi besede svojega pričevanja, (Šele, ko je naša zavest prosta vsakih obtožb, lahko 

naša usta dajo pričevanje! Pomembno je, da pričujemo drugim. Zmagovalci morajo pogosto 

naznanjati zmago, ki jo imajo v Kristusu! Pričevati moramo, da je Satan poraženec, saj se 

tega najbolj boji. Ne mara, ko oznanjujemo dejstva zmage. Ime Jezus je nad vsakim imenom 

in to moramo oznanjati v veri! To sta oznanjala Peter in Janez: “Peter pa je rekel: »Srebra in 

zlata nimam, dam ti pa, kar imam: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, hôdi!« (Dejanja 

3:6). Tudi apostol Pavel se je zavedal moči imena Jezus: “To je počenjala več dni. Nazadnje 

se je Pavel naveličal, se obrnil in rekel duhu: »V imenu Jezusa Kristusa ti zapovedujem: 

pojdi iz nje!« In pri priči jo je duh zapustil.” (Dejanja 16:18).  

3. saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti.” (svojega življenja - pomeni ne ljubiti 

svojega DUŠEVNEGA in TELESNEGA življenja. Satan nas premaga, ko se bojujemo proti 

njemu s svojo naravno zmožnostjo: TO PA JE VSE, KAR NI IMELO OPRAVKA S KRIŽEM: naša 

naravna premetenost, zgovornost,… VSE, NA KAR SE ZANAŠAMO SAMI NASE IN NE NA 

DELOVANJE, VODSTVO IN ZMOŽNOSTI SVETEGA DUHA. Gospodu ne moremo služiti iz 

lastnih moči in prizadevanj. Sami po sebi ne moremo nič narediti, da bi Mu ugajali. Vse je IZ 

NJEGA, PO NJEM IN ZANJ). 
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SVETO MESTO, NOVI JERUZALEM  

Videli smo torej ženo v Genezi 2, ženo v 

Efežanom 5, sliko vizije žene v Razodetju 12; 

sedaj pa si oglejmo ženo, ki je zapisana v 

Razodetju 21 in 22. 

Ženi iz Geneze 2 in Razodetja 21 in 22 sta si 

podobni, čeprav je med njima velika časovna 

razdalja: 

- V Genezi je Bog ustvaril nebo in zemljo in v Razodetju 21 in 22 govori o novem nebu in novi 

zemlji. 

-Povsod je prisotno drevo življenja. 

- V Genezi je reka, ki izvira iz Edena; v Razodetju je reka žive vode, ki izvira od prestola Boga in 

Jagnjeta.  

- V Edenu najdemo zlato, bdelij (biser) in kamen oniks; V Razodetju je suho zlato, biseri in 

vsakovrstno drago kamenje. 

- V Genezi je Eva Adamova žena in v Razodetju ima Jagnje tudi ženo, in ta je Novi Jeruzalem. 

BOŽJI VEČNI NAČRT SE KONČNO IZPOLNI V TEJ ŽENI. 

-V Genezi 3 se zgodi človekov padec in temu sledijo smrt, bolezen, trpljenje in prekletstvo. V 

Razodetju pa ni več smrti, žalovanja, vpitja in bolečine, kajti prejšnje je minilo. 

GENEZA 1-3 IN RAZODETJE 21-22 SE NAHAJATA ENA NA ZAČETKU IN DRUGA NA KONCU 

ČASOVNICE. 

 

VSE ŽENE (Geneza 2, Efežanom 5, Razodetje 12 in Razodetje 21) so ENA ŽENA, 

KATERO ZGODOVINSKO LAHKO OPREDELIMO V ŠTIRI FAZAH. Ko je bila spočeta v 

Božjem načrtu, se je imenovala Eva; ko je bila odkupljena in je manifestirala 

Kristusa na zemlji, je bila Cerkev; ko jo je preganjal veliki ognjeni zmaj / stara kača, 

je bila žena iz vizije; ko je oslavljena v večnosti, je Jagnjetova zaročenka/nevesta. 

VSE ŠTIRI ŽENE RAZODEVAJO BOŽJE DELO IZ VEČNOSTI V VEČNOST. 

Ker je Gospod Jezus Jagnje, je nemogoče, da bi bila žena iz Efežanom 5 kdorkoli drug kot 

Jagnjetova nevesta, ki je povezana z Evo. Zmagovalci iz Razodetja 12 predstavljajo celotno 

Cerkev, ki je žena iz vizije, ta pa predstavlja ženo iz Razodetja 21. TA PA JE VLADAJOČA, 

KRALJUJOČA ŽENA, KI JE V VSEM OPRAVILA S SATANOM! 
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PADEC BABILONA 

V knjigi Razodetja srečamo dve ženi, ki sta si popolnoma 

nasprotni: VELIKA VLAČUGA in JAGNJETOVA NEVESTA. 

“Tedaj je pristopil eden izmed sedmih angelov, ki so imeli 

sedem čaš, in spregovoril z mano: »Pridi, da ti pokažem 

sodbo nad véliko vlačugo, ki sedi nad mnogimi vodami.  Z 

njo so se vlačugali kralji zemlje, prebivalci zemlje pa so se 

upijanjali z vinom njenega vlačugarstva.« Angel me je 

odnesel v Duhu v puščavo. Tam sem videl žensko, kako je 

sedela na škrlatni zvéri, ki je bila popisana z bogokletnimi 

imeni in je imela sedem glav in deset rogov.” (Razodetje 7:1-3). 

“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.” (Razodetje 21:9-11). 

GOSPOD MORA NAJPREJ S SODBO OPRAVITI Z VELIKO VLAČUGO, PREDEN SE 

LAHKO RAZODENE JAGNJETOVA NEVESTA! 

 

BABILON  

Izvor imena Babilon je Babel. Poznamo zgodbo o babilonskem stolpu, katerega namen je bil 

deseči samo nebo. Ko so ga ljudje gradili, so uporabljali opeko. “ Vsa zemlja je imela en sam 

jezik in isto govorico. Ko so se ljudje odpravili od vzhoda, so našli ravnino v šinárski deželi 

in se tam naselili. Rekli so drug drugemu: »Dajmo, delajmo opeko in jo žgimo v ognju!« 

Opeko so uporabljali namesto kamna in zemeljsko smolo namesto malte. Rekli so: 

»Dajmo, sezidajmo si mesto in stolp, katerega vrh naj sega do neba, in naredimo si ime, da 

se ne bomo razkropili po vsej zemlji!« (Geneza 11: 1-4).  

RAZLIKA: 

- BOG UPORABLJA ZA GRADNJO KAMEN (“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. 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. Toje vrat je gledalo proti vzhodu, troje vrat proti severu, troje vrat 

proti jugu in troje vrat proti zahodu. Obzidje mesta je slonelo na dvanajstih temeljnih 

kamnih, na njih pa je bilo dvanajst imen dvanajstih Jagnjetovih apostolov.” Raz. 21:10.14). 

- ČLOVEK UPORABLJA ZA GRADNJO OPEKO. Ta je njegov izum. 

Babilon predstavlja napačno, lažnivo krščanstvo, KJER JE POGLAVITNEGA POMENA 

ČLOVEŠKA ZMOŽNOST. Babilonska religija ne dopušča avtoriteto Svetemu Duhu in se ne 
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pokorava Njegovemu vodstvu! Ne pripoznava, da edino po Božji milosti novi človek lahko 

živi življenje, ki je všečno Bogu. Človek se ne sme zanašati na svoje sposobnosti in znanja, ker 

to za Boga predstavlja le opeko. To pa ni gradbeni material Novega Jeruzalema, Jagnjetove 

neveste.  

Princip Babilona je tudi dvoličnost – pretvarjanje. Ohranja se podoba pobožnosti, moči pa 

ni. Kljub tej realnosti, se ljudje pretvarjajo, da so duhovni in sveti v prizadevanju pridobitve 

slave od drugih ljudi. Babilonski pokvarjeni način razmišljanja je: “Kolikor si je privoščil sijaja 

in naslad, toliko muk in bridkosti mu prizadenite. Zakaj v svojem srcu pravi: ›Sedim kakor 

kraljica, nisem vdova in ne bom okusila bridkosti.” (Razodetje 18:7). Izgubila je svojo 

zvestobo – slika pokvarjenega krščanstva. Uživala je neizmerno, koruptivno bogastvo: 

“Trgovci, ki prekupčujejo s tem blagom in ki so obogateli od tega mesta, bodo iz strahu 

pred njegovimi mukami stali od daleč, jokali in žalovali ter govorili: »Gorje, gorje, véliko 

mesto, ki si bilo oblečeno v tančico, v bager in škrlat, bleščeče okrašeno z zlatom, z dragimi 

kamni in biseri, zakaj v eni uri je bilo opustošeno tolikšno bogastvo!« (18: 15-17).  

BABILON: MEŠANJE ČLOVEŠKIH DOMISLI Z BOŽJO BESEDO. 

Kakšna mora biti naša naravnanost do Babilona? “Nato sem z neba zaslišal drug glas, ki je 

rekel: »Pojdi iz njega, ljudstvo moje, da ne boš soudeleženo pri njegovih grehih in da te ne 

prizadenejo njegove nadloge!” (Razodetje 18:4). 

Že danes mora iz naše strani priti do duhovne obsodbe babilonske religije izkrivljenega 

krščanstva, vendar pa bo Gospod dejansko opravil sodbo nad njo v prihodnosti. Princip 

vlačuge je nečistost in zmešnjava, tega pa se ne sme nositi v Cerkev Božjo! 

Jagnjetova svatba se lahko zgodi šele PO obsodbi velike vlačuge! 

JAGNJETOVA SVATBA: Od prestola pa je prišel glas in rekel: »Hvalíte našega Boga vsi 

njegovi služabniki, vi, ki se ga bojite, mali in veliki!« 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. Dana ji je bila 

obleka iz čiste in bleščeče tančice.« Tančica so namreč pravična dela svetih.” (Razodetje 19: 

5-8). 

V 12. poglavju vidimo ženo, otroka-dečka in mnogo otrok. V 19. poglavju vidimo le ženo. 

Kako so vsi ti postali Jagnjetova nevesta? Preučiti moramo PRINCIP OTROKA-DEČKA. Ta 

predstavlja celotno Cerkev in v Razodetju 19:8 beremo: “…Njegova nevesta se je 

pripravila.” To je dekleracija s pogledom na vse, ki so zmagali. CELOTNO TELO CERKVE 

MORA POČAKATI NA ČAS NOVEGA NEBA IN ZEMLJE, DA POSTANE NEVESTA. PROKLAMACIJE 

PRIPRAVLJENOSTI SE NANAŠA NA ZMAGOVALCE. VSE, KAR SO OPRAVILI IN DOSEGLI, VELJA 

ZA CELOTNO CERKEV. Vse, kar je na križu dosegel Kristus kot glava Cerkvi, je dosegel tudi za 

Svojo Cerkev. Deležni smo blagoslovov Glave in tako je celotna Cerkev deležna uspehov 

posameznih delov telesa Cerkve. “Če en del trpi, trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, se 

z njim veselijo vsi.” (1. Korinčanom 12:26). Ko Gospod vidi pripravljenost zmagovalcev, vidi 

pripravljenost Cerkve.  
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Kristusovi Nevesti je dano dvojno oblačilo: 

1. OBLAČILO JEZUS KRISTUS – ON JE NAŠA PRAVIČNOST PRED BOGOM: “Pač pa si oblecite 

Gospoda Jezusa Kristusa.” (Rim. 13:14a). 

2. OBLAČILO IZ ČISTE IN BLEŠČEČE TANČICE (PRAVIČNA DELA SVETIH) – TO PA JE OBLAČILO, 

KI GA NOSIMO PRED KRISTUSOM KOT NJEGOVA NEVESTA. Tančica ni samo čista (nedolžna), 

temveč tudi bleščeča (sveta). Kristjan, ki ima belo oblačilo zaradi Jezusovi krvi, šele po 

določenem periodu doseže bleščečost: ko postane njegov karakter preizkušen skozi 

preizkušnje. Vsa njegova dejanja pravičnosti so dosežena po milosti. Gre za dejanja, ki jih 

Gospod opravlja po Svetem Duhu skozi njega. Tako oblačilo tako ni samo belo, temveč je 

tudi bleščeče.  

“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.” (Efežanom 

5:25-27).  

12. poglavje: žena porodi otroka, dečka, ki mu je namenjeno, da pase vse narode z 

železno palico; Njen otrok je odnesen k Bogu in k Njegovemu prestolu; Nato se v nebesih 

razvname vojna: Mihael in njegovi angeli se bojujejo proti zmaju. Tudi zmaj se bojuje in 

njegovi angeli; Hudič ne zmaga in je vržen na zemljo, z njim vred pa tudi njegovi angeli; 

Nastopi kraljevanje našega Boga ter oblast njegovega Mesija; Čas zmagovalcev: oni so ga 

premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili svojega 

življenja vse do smrti. 

21. poglavje: OBDOBJE KRALJEVANJA: Cerkev se je v celoti pripravila in je kot takšna 

predstavljena Kristusu. GRE ZA VSE SVETE, VSEH ČASOV, KI SO BREZ MADEŽA, BREZ GUBE IN 

PREDSTAVLJAJO VELIČASTNO KRISTUSOVO CERKEV – NOVI JERUZALEM. “Mesto ne 

potrebuje ne sonca ne lune, da bi mu svetila, kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in 

njegov svetilnik je Jagnje. Narodi bodo stopali v njegovi svetlobi in kralji zemlje bodo 

prinašali vanj svoj sijaj. Njegova vrata se podnevi ne bodo nikdar zapirala, kajti tam noči 

ne bo. Vanj bodo prinašali slavo in čast narodov.” (21:23-26).  

V NOVEM JERUZALEMU PREBIVA SAM BOG! IN NOVI JERUZALEM JE ŽENA, KATERO SMO 

SPREMLJALI SKOZI VSA NJENA ZGODOVINSKA OBDOBJA. VSE V NOVEM JERUZALEMU JE IZ 

ČISTEGA ZLATA – VSE JE SAMO IZ BOGA.  VSO OSTALO DRAGO KAMENJE PA JE REZULTAT 

MNOGIH POSTOPKOV PREČIŠČEVANJ, KLESANJ, UMIRANJU SVOJEMU DUŠEVNEMU IN 

TELESNEMU ŽIVLJENJU – DELO SVETEGA DUHA SKOZI MNOGOKATERE PREIZKUŠNJE IN 

STISKE. NOVO ŽIVLJENJE, KI NAM GA JE BOG POKLONIL JE ZLATO, KARAKTER PA, KI GA BOG 

OBLIKUJE V NAS PO SVETEM DUHU, SO RAZLIČNE VRSTE DRAGIH KAMNOV. BOG BO 

URESNIČIL SVOJ NAČRT IZ VEČNOSTI V VEČNOST! DANES GOSPOD ČAKA NA OTROKA 

– DEČKA. LE ODVZETJE ZMAGOVALCEV V NEBO LAHKO SPROŽI PREROŠTVA, 

KI SO ZAPISANA V 12. POGLAVJU RAZODETJA: »Zdaj je prišlo odrešenje, moč in 

kraljevanje našega Boga ter oblast njegovega Mesija, zakaj vržen je bil obtoževalec naših 

bratov, ki jih je dan in noč obtoževal pred našim Bogom.” (12:10).  

 


