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 blagoslove.

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 vzpodbujajo v želji za prepih severnega in južnega vetra. Kralj ve kaj dekle potrebuje
za večje maziljenje, ki jo bo usposobilo za posredovanje milosti drugim.V njej cvetijo sadeži, se cedijo
dišave in 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 za Božji veter, da bi prepihal njen vrt in v njem odklenil
vonjave Kristusovih dišav. Njen pogled je obrnjen proč od same sebe in obrnjen 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 za severni veter, da bi opravil svoje delo v njej. Severni veter mora prepihati
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vsako srce, ki gori za Kralja nad kralji. Gre za odpravljanje ponosa, lažne samozavesti, jeze, strahu,
ki jih odkrije le hladen in rezajoči 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, moje služenje, 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
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!
Kakšna pa je naloga južnega vetra?
Ta veter je blag in osvežujoč. Gre za veter milosti, ki blagoslavlja in ljubkuje. To je božanska
ljubezen, ki ogreje 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,
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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 zanjo 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.

NJEGOV VRT

v
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 nanjo 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.
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"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."
(Efežanom1:18).
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 Svoj 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 povabila na pojedino in sedaj se je povabilu odzval. Kako je Jezus blagoslovljen ob pogledu
na to, kar je Duh uresničil v Nevesti.
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Pijem svoje vino s svojim mlekom.
Jezus se lahko odžeja 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 jedli in 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! *ta 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 in hrana vsem še nedoraslim.
"...in pasi svoje kozice pri pastirskih stanovih." (1:8).
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