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»Jaz (Jezus) sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil;  

hodil bo noter in ven in bo našel pašo.  

                                                                             Janez 10:9 

 

 

                                     Larisa Čanji, september 2017 
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Duhovna realnost je skrivnost naravnemu človeku. Govorimo o Božjem Kraljestvu, paralelni realnosti. 

V to realnost lahko vstopimo edino skozi kri Jezusa Kristusa. 

Da bi lahko vstopili v to paralelno realnost, moramo imeti: 
 

1. HREPENENJE 
Da bi lahko zahrepeneli po tej vzvišeni realnosti, moramo biti gotovi, da obstaja »realnost 
zmagoslavja,« ki nam jo Jezus obljublja. Če v to nismo globoko prepričani, se po tej realnosti ne bomo 
stegovali. Božja Beseda nam razkriva sledeče: »Od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo 
s silo utira pot in močni ga osvajajo (Ali se nebeškemu kraljestvu dela sila in nasilneži ga 
ugrabljajo.).« (Matej 11:12). Tu je govora o ljudeh z močno odločenostjo za osvajanje Nebeškega 
kraljestva, njegovega miru, odpuščanja, blagoslovov s tako močjo, kot da bi ugrabljali mesto zakladov, 
vendar ne na surov in sovražen način. Duhovni blagoslovi nikakor ne padejo na človeka kakor »zrele 
hruške.« Po njih moramo hrepeneti s celim srcem.  
 

2. VERA 
Vera je beseda akcije! »Vendar bo kdo rekel: »Ti imaš vero, jaz imam pa dela. Pokaži mi svojo vero 
brez del in jaz ti bom pokazal vero iz svojih del. Ti veruješ, da je Bog eden? Prav imaš. Tudi demoni 
verujejo, a trepetajo.«  Hočeš spoznati, prazni človek, da je vera brez del neučinkovita?« (Jakob 
2:18-20). Sodelovati moramo s Svetim Duhom, da bi lahko dosegli vse, kar ima Gospod že 
pripravljeno za nas. 
 

3. NAMEN / CILJ 
Namen / cilj je tretji princip vstopa v paralelno realnost. Vera pride po poslušanju in prepričanju, da 
imamo lahko vse, kar nam je Gospod obljubil. To vzpodbudi hrepenenje, ki skupaj z vero odkrije 
namen, cilj. Ko verjamemo, da nam je nekaj mogoče, potem postanemo zelo fokusirani, saj je cilj več 
kot očiten. Vizija se zbistri in zasledovati začnemo nadnaravno dimenzijo z namenom / ciljem. 
 

Paralelna realnost zahteva razvoj vere, ki Božjemu otroku omogoči vstop v 
realnost Božjega razodetja.  
 
 

GRADNJA HIŠE    

Modrost zida hišo (Z APLIKACIJO), razumnost 

(INTERPRETACIJA) jo utrjuje. Spoznanje 

(RAZODETJE BOŽANSKE INFORMACIJE) 

polni shrambe z vsem dragocenim in žlahtnim 

imetjem. (Pregovori 24:3-4).  

 

Faze prejemanja: 

1. Razodetje božanske informacije 

2. Božanska informacija, ki jo je potrebno pravilno interpretirati 

3. Aplikacija, ki je akcija bazirana na interpretaciji prejete božanske informacije 

 

Jezus je večinoma govoril v prilikah, da bi Bog odkril le ljudem, ki so bili »lačni« za Božje 

stvari. Tudi danes je tako. Sveti Duh odkriva Resnico  -  Jezusovo srce le ljudem, ki hrepenijo 

po Jezusu. 
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PREROŠKA SLUŽBA  

 
 

»Jezusovo pričevanje je namreč duh preroštva.« (Razodetje 19:10).  
PREROŠTVO JE PRIČEVANJE JEZUSOVEGA SRCA SVOJEMU LJUDSTVU. 

Duh preroštva je Sveti Duh, ki nam na nadnaraven način odkriva delčke Jezusovega 

srca in Njegove volje.  

 

PREROŠTVO JE SESTAVNI DEL NARAVE IN MISIJE KRISTUSOVEGA TELESA 

– CERKVE, KI SE ŠE NAHAJA NA TEJ ZEMLJI. 

Vsak vernik je poklican, da bi iskreno hrepenel po preroštvu. »Prizadevajte si za ljubezen. 

Bodite vneti za duhovne darove, posebno še, da bi prerokovali.« (1. Korinčanom 14:1).  

 

 

 

PREROŠKA CERKEV POSLEDNJIH DNI: »Potem se bo zgodilo: Razlil bom svojega duha 

na vse meso in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere, vaši starčki bodo sanjali sanje, 

vaši mladeniči bodo gledali videnja. Tudi na hlapce in dekle bom v tistih dneh razlil svojega 
duha.« (Joel 3: 1-2).  
 

»In zgodilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog: razlil bom od svojega Duha čez vse meso, 

in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere in vaši mladeniči bodo gledali videnja 

in vaši starci bodo sanjali v sanjah. Tudi čez svoje služabnike in čez svoje dekle bom v tistih 
dneh izlil od svojega Duha in bodo prerokovali.« (Dejanja 2: 17-18).  
 
 
Cerkev Nove Zaveze mora funkcionirati kot preroška služabnica, ki oznanja izpolnitev 

časov in sporočil Božjega razodetja. PREROŠKA SLUŽBA NI LE TO, KAR CERKEV 

POČNE, TEMVEČ JE PREROŠTVO NJENA NARAVA! 

 

KRISTUSOVA CERKEV SE GRADI NA BOŽANSKEM RAZODETJU 
 
»Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?«  Simon Peter je odgovoril; rekel mu je: »Ti si Mesija 

(Kristus – maziljeni) Sin živega Boga.« Jezus pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti 

tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem: ›Ti si Peter 

(Gr. Pétros, tj. ‘kamen, skala’) in na tej skali (Gr. pétra.) bom sezidal svojo Cerkev in vrata 
podzemlja je ne bodo premagala.«  (Matej 16: 15-19). 
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V 1. Korinčanom 12:7-11 najdemo opis delovanja Svetega Duha skozi posameznika in cerkev. 
(»Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh. Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, 
drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja.  Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po 
istem Duhu milostni darovi ozdravljanja,  drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu 
prerokovanje, drugemu razločevanja duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje 
jezikov. Vse to pa uresničuje en in isti Duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče.«). 
 
Včasih je težko določiti za katero manifestacijo Duha je šlo: ali je bila beseda modrosti, preroštva, razločevanja  
duhov? Na podoben način se dopolnjuje in včasih prekriva sedem preroških dimenzij Cerkve, ki je poklicana k 

preroškem služabništvu. Poudarimo še enkrat: cerkev je v preroški službi ne zaradi službe same, 
temveč zaradi preroške narave, v katero jo je poklical Jezus 
 

PREROŠKE DIMENZIJE CERKVE: 
 
1.RAZODETJE PRIČEVANJA BOŽJEGA SRCA 
Angel je sporočil apostolu Janezu, da je »Jezusovo pričevanje je namreč 

duh preroštva.« (Razodetje 19:10).  

Namen preroštva je torej razodetje, razkritje Jezusovega srca, ki pričuje:  

- kaj vse je že storil 

- kaj je trenutno v Njegovem srcu 

- kaj čuti 

- kaj so ognjene želje Njegovega srca 

 

Z drugimi besedami lahko povzamemo takole: PREROŠKA SLUŽBA BAZIRA IN TEČE IZ INTIMNIH, 
IZKUSTVENIH DOŽIVETIJ JEZUSOVEGA SRCA. TO JE SLUŽBA, KI OBČUTI IN RAZKRIVA BOŽJE SRCE. 
Izkušamo lahko različne, drobne aspekte Njegovega srca, kot so na primer: Njegovo sočutje, vnemo, 
žalost, naklonjenost, radost , ipd. Prerokujemo vsakič, ko razkrivamo Jezusovo srce.  Preroki Stare 
Zaveze so pogosto začenjali svoja sporočila takole: »Izrek (BREME), ki ga je v videnju prejel prerok 
Habakúk.« (Habakuk 1:1). Breme se nanaša na emotivne zadeve, ki so težile Božje srce.  
 

 

  
Mojzes je razumel Božje srce, ki želi, da VSI Njegovi otroci doživijo maziljenje Duha v 

takšni meri (opisano v Joelu in kasneje v Dejanjih), da PREROKUJEJO  =  NOSIJO BREME 
LJUDSTVA.   
 
»Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Zberi mi sedemdeset mož izmed Izraelovih starešin, za katere veš, 
da so starešine ljudstva in njegovi predstojniki! Pripelji jih k shodnemu šotoru; tam naj se postavijo 

poleg tebe.  Stopil bom dol in bom tam govoril s teboj; vzel bom od duha, ki je nad teboj, 
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in ga dal nadnje, da bodo s teboj vred nosili breme ljudstva in ga ne boš več 
nosil sam. Ljudstvu pa reci: ›Posvetite se za jutri in jedli boste meso! Saj ste jokali GOSPODU na 

ušesa in govorili: Kdo nam bo dal jesti meso? Kajti v Egiptu se nam je dobro godilo. – GOSPOD vam bo 
dal meso in jedli boste. Jedli ga boste ne le en dan, ne dva, ne pet, ne deset, ne dvajset dni,  marveč 
ves mesec dni, dokler vam ne bo lezlo iz nosnic in se vam zagabilo. To pa zato, ker ste zavrgli 
GOSPODA, ki je med vami, in jokali pred njim in govorili: Zakaj smo vendar šli iz Egipta?‹«  Mojzes je 
rekel: »Šeststo tisoč pešakov šteje ljudstvo, med katerim živim, ti pa praviš: ›Dal jim bom mesa, da 
ga bodo jedli mesec dni.‹Tudi če bi zaklali zanje drobnico in govedo, jim bo mar zadostovalo? In če 
bi jim zbrali vse ribe morja, bo to zanje dovolj?« 23 GOSPOD pa je rekel Mojzesu: »Je mar 
GOSPODOVA roka prekratka? Zdaj boš videl, ali se bo moja beseda zate uresničila ali ne.« 
Mojzes je odšel, povedal ljudstvu GOSPODOVE besede in zbral sedemdeset mož izmed starešin 
ljudstva ter jih postavil okoli šotora. GOSPOD je stopil dol v oblaku in govoril z njim. Nato je vzel od 
duha, ki je bil nad njim, in ga dal nad sedemdeset starešin. Ko je duh obstal nad njimi, so začeli 
prerokovati. A pozneje tega niso več delali. 
Dva moža pa sta ostala v taboru: enemu je bilo ime Eldád, drugemu pa Medád. Duh je prišel tudi 
nadnju – bila sta namreč med zapisanimi, a nista šla k šotoru – in prerokovala sta v taboru.  Neki 
mladenič je pritekel in Mojzesu naznanil, rekoč: »Eldád in Medád prerokujeta v taboru.« Tedaj je 
spregovoril Nunov sin Józue, ki je bil od mladih nog v službi pri Mojzesu, in rekel: »Moj gospod 

Mojzes, prepovej jima!«  Mojzes pa mu je rekel: »Kaj se vnemaš zame? Ko bi se le vse 
GOSPODOVO ljudstvo spremenilo v preroke! Da bi GOSPOD dal nadnje svojega 
duha!« 30 Potem so se Mojzes in Izraelovi starešine vrnili v tabor.« (4. Mojzesova 11_ 16-29).  

  

Apostol Pavel: »Želim, da bi vi vsi govorili z darom jezikov, še bolj pa, da bi prerokovali. 
Večji je namreč tisti, ki prerokuje, kakor tisti, ki govori z darom jezikov, razen če tudi razlaga, tako 

da izgrajuje Cerkev….Vsi lahko prerokujete, vendar drug za drugim, da se bodo vsi učili in vsi 

dobili spodbudo.« (1. Korinčanom 14: 5, 31).  
 
Torej, ena izmed preroških dimenzij Cerkve je ta, da oznanja in kliče v spomin vse, kar vroče leži na 
Jezusovem srcu. Naši vzgibi srca za Jezusa so le posledica vedno večjega razodetja Njegove goreče 
ljubezni, vneme do nas. »Mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil.« (1. Janez 4:19).  PREROŠKA SLUŽBA 
OPREMLJA CERKEV ZA NJENO ŽIVLJENJE V IDENTITETI NEVESTE, KI ŽIVI V INTIMNEM OBJEMU 
ŽENINA.  
 
 

2.OZNANJEVANJE PREROŠTEV POSLEDNJEGA ČASA 
 
Cerkev je preroška priča Jezusovega drugega prihoda. Eden vidik 
razumevanja preroške službe, v katero smo vsi poklicani, je 
neustrašno oznanjevanje Božjega časa poslednjih dni in 
dogodkov, ki so razodeti po preroški Besedi.  
Preroška trobenta Cerkve zajema:  

- Razglašanje preroških obljub Božje Besede 
- Slavljenje Gospoda 
- Delež pri spominskem obredu Zadnje večerje z razodetjem njenega pomena 
- Pričevanje ljudem 
- Oznanjevanje Evangelija 
- Izganjanje demonov 
- Ozdravljanje bolezni 
- Prizadevanje za mir 
- Sodelovanje pri izgradnji Neveste. 
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Apostolu Janezu je bilo naročeno naj poje knjižico / zvitek preroštva poslednjih dni, da bi lahko 
razumel in občutil Božje srce, razodeto za poslednji čas. Janez je bil TIP poslancev zadnjega časa, 
katere tudi danes Sveti Duh obuja za Svojo službo.   
 
»Glas, ki sem ga slišal iz nebes, mi je spet spregovoril in rekel: »Stopi in vzemi odprto knjižico; ta je 
v roki angela, ki stoji na morju in na zemlji.«  Stopil sem k angelu in mu rekel, naj mi dá knjižico. In 
rekel mi je: »Vzemi jo in pojej! V trebuhu te bo grenila, toda v ustih bo sladka kot med.«  Tedaj sem 
vzel iz angelove roke knjižico in jo pojedel; v mojih ustih je bila sladka kot med. A ko sem jo 
pojedel, me je v trebuhu zagrenilo.  Tedaj mi je bilo rečeno: »Vnovič moraš prerokovati nad 
mnogimi ljudstvi, narodi, jeziki in kralji.« (Razodetje 10: 8-11) 

 
»Ti pa, sin človekov, poslušaj, kar ti govorim! Ne bodi uporen kakor ta uporna hiša! Odpri usta in 
jej, kar ti dajem!  Videl sem: glej, roka se je iztegnila k meni in glej, v njej je bil knjižni zvitek.  Razvil 
ga je pred menoj; bil je popisan na prednji in na zadnji strani. Na njem so bile zapisane žalostinke, 
tožba in bolečina. Rekel mi je: Sin človekov, jej, kar ti je ponujeno! Pojej ta zvitek, potem pojdi in 
govôri Izraelovi hiši!  Odprl sem usta in dal mi je jesti ta zvitek. Rekel mi je: Sin človekov, nasiti si 
telo in si napolni notranjost s tem zvitkom, ki ti ga dajem! Použil sem ga in v ustih mi je bil sladek 
kakor med.  Nato mi je rekel: Sin človekov, pojdi, napoti se k Izraelovi hiši in jim govôri z mojimi 
besedami!« (Ezekiel 2: 8-11; 3:1-4).   
 
 

3.OHRANJANJE IN PROKLAMACIJA BOŽJE BESEDE KOT 
PREROŠKEGA STANDARDA NA ZEMLJI 
 

Božja Beseda je dinamična preroška realnost, ki oznanjuje Božje 
srce, Njegov namen in voljo;  predstavlja zapis Božjega svetega in 
ljubečega srca. Cerkvi je zaupano, da dragoceno Božjo Besedo 
ohranja in oznanja Njeno nespremenljivo in nepotresljivo 
Resnico. Oznanjati Besedo pomeni imeti steber in oporo Resnice v 
tem padlem svetu. »Če pa bi se le zakasnil, boš vsaj vedel, kako 
se moraš vesti v Božji hiši, ki je Cerkev živega Boga, steber in opora resnice.« (1. Timoteju 3:15). 
NAJBOLJ SMO PREROŠKI,  KO ZVESTO IN REDNO OZNANJAMO BOŽJO BESEDO. Razumemo namreč, 
da je prisotnost Cerkve na tej zemlji nenehna priča izpolnitve biblijskih preroštev. Ko tako sedimo na 
zborovanju, se spominjajmo, da skupaj s cerkvijo prvega stoletja preroško izpolnjujemo in preroško 
oznanjamo vsemu sveta, kaj na ta svet prihaja.  
 
 

4. SPREJETJE PREROŠKE DIREKCIJE  
 
Preroška služba Cerkve vključuje tudi razpoznavanje svežega vodstva Svetega 
Duha.  Kot so Izraelci v puščavi sledili ogenj ponoči in oblak podnevi, tako želi 
Sveti Duh, da sledimo Njegovim vzgibom. »A kljub temu niste zaupali v 
GOSPODA, svojega Boga,  ki je hodil pred vami po poti, da vam je poiskal kraj 
za vaše taborjenje, ponoči v ognju, da ste videli pot, po kateri ste hodili, 
podnevi pa v oblaku.« (5. Mojzesova 1: 32-22). Sveti Duh nenehno opravlja 
sveža dejanja v vsakem zborovanju. Vse pa se dogaja v mejah Božje 
nespremenljive Besede.  
Voditelji, ki sledijo vedno svežim vzgibom Svetega Duha niso vedno tisti, ki se osredotočajo na dar 
preroštva, temveč razpoznavajo preroške direkcije glede na smeri gibanja oblaka Božje prisotnosti. 
To so ljudje, ki so kakor - »Isahárjevcev (eni izmed Davidovih vojakov v Hebronu), ki so razumeli 
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znamenja časov, da so vedeli, kaj ima storiti Izrael, dvesto poglavarjev in pod njihovim poveljem vsi 
njihovi bratje.« (1. Kroniška 12:33).  
Eden izmed namenov preroške službe je tudi ta, da opozarja Cerkev na to, kaj Sveti Duh želi storiti 
skozi nas v tem sedanjem času. Gre za BESEDO ZA TA TRENUTEK, TA ČAS. Seveda je treba poudariti, 
da se ta beseda mora nujno skladati z že napisano Besedo Svetega Pisma. Gospod želi združiti Besedo 
s svežim delovanjem Svetega Duha. Če imamo Besedo brez delovanja Svetega Duha, postanemo suhi; 
če pa imamo Duha brez Besede, se razpočimo. Z Besedo in z Duhom pa rastemo. 
 
 

5.PREROŠKE SANJE, VIDENJA IN BOŽJA MOČ 
 
Dimenzija preroške službe vključuje demonstracijo Božje 
nadnaravne moči in razodetja. Sveti Duh nas opremlja z 
nadnaravnimi darovi kot so tudi preroške sanje, videnja in 
delovanje čudežnih moči. (1. Korinčanom 12: 10-11). Čudeži pričajo 
o resničnosti Božje Besede. Ljudje se po delovanju čudežev 
resnično zavejo Božje prisotnosti. Včasih niti sto pridig o Božji 
prisotnosti med Svojim ljudstvom ne odtehta in ne prebudi srca ljudi kot osebna izkušnja z 
nadnaravno manifestacijo Božje moči skozi delovanje čudežev. To seveda ne zmanjša pomembnosti 
in avtoritete napisane Božje Besede. Pomeni le, da se v manifestaciji nadnaravnega živi Bog zapisane 
Božje Besede razodene človeku na mogočen, oseben, intimen in otipljiv način.  
 
 

6.PREROŠKI KLIC ZOPER SOCIALNE NEPRAVIČNOSTI 
 
Cerkev mora delovati kot prerok narodom v zadevah kot so 
nepravičnost in zatiranje. Marsikdaj preroki narodom govorijo iz 
sekularnih platform in ne vedno iz cerkva. Takšna sta bila tudi 
Jožef in Daniel, ki sta bila Božja predstavnika in sta zasedala 
pozicijo visoke sekularne moči. Gospod tudi danes obuja Svoje 
preroške služabnike, ki izvajajo preroški klic zoper družbeno 
nepravičnost in zatiranje in so aktivno vključeni v civilno vlado na mnogih različnih nivojih.  
 
 

7.PREROŠKI KLIC K SVETOSTI 
 
Gospod obuja ljudi, ki delujejo kot Božji preroki in opozarjajo 
ljudi na njihove grehe. Takšen je bil na primer John Wesley, ki je 
obrnil angleški narod nazaj k Bogu. Nepravičnost ljudi in njihova 
apatija jih je namreč pripeljala do roba socialnega kaosa. Klic k 
svetosti je podoben klicu zoper socialne nepravičnosti le, da je 
namenjen izključno ljudem v cerkvi. Ni tako podoben Jonovemu 
sporočilo Ninivljanom, kakor Izaijevemu in Jeremijevemu prerokovanju zoper Izraela in Judo. Besede 
Božjih poslancev opozarjajo ljudi v cerkvah zoper njihove nepravičnosti in grehov  in tako maziljene 
besede po Duhu budijo mnoga srca k svetosti in goreči ljubezni po Jezusu. Te besede budijo vesti 
vernikov in jih kličejo v kesanje.  
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POVZETEK: 
 

- NARAVA CERKVE JE: BITI PREROŠKI IZRAZ BOŽJEGA KRALJESTVA NA TEJ ZEMLJI.  
- BOŽJE LJUDSTVO PREDSTAVLJA, OHRANJA IN OZNANJA BOŽJO RESNICO TEMU 

SVETU.  
- VSI ČLANI KRISTUSOVEGA TELESA SMO VKLJUČENI V NENEHEN PREROŠKI NAČRT IN 

BOŽJI NAMEN.  

 
SVETI DUH, NAPOLNJUJ NAS Z VEDNO VEČJO MERO SVOJE MOČI ZA BOŽJO 
SLAVO IN NAM RAZKRIVAJ GOREČE SRCE LJUBEZNI IN VNEME NAŠEGA 
GOSPODA JEZUSA KRISTUSA DO NAS.  


