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VSAKE SITUACIJE po

razodetju Božjega daru pravičnosti v
Jezusu Kristusu

Larisa Čanji, 2015
Znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušani
čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati.
1.Korinčanom 10:13
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1. GOSPOD PREBUJA SVOJEGA BORCA – ZMAGOVALCA
Ali ste pripravljeni na razodetje ene izmed najpomembnejših resnic celotnega Svetega pisma?
Spoznanje BOŽJEGA DARU PRAVIČNOSTI ima v sebi moč preobrazbe. Ta ključ odklene vse, kar ima
Gospod že pripravljeno za nas. Preden lahko odkrijemo, kako lahko vstopimo in izpolnimo Božje
sanje za naša življenja, moramo razumeti svojo POZICIJO in NAMEN.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: ŽIVIM SVOBODNJEŠE, KOT MI TO DOPUŠČA RELIGIJA
Čeprav je človek spoznal svojo potrebo po pravilnem odnosu z Bogom, tega mnogokrat ni iskal na
podlagi Božje volje, ki je razodeta v Svetemu Pismu. Prav zaradi tega je človeštvo, v imenu religije,
ustvarilo mnoge napačne tradicije, rituale, naravnanosti, doktrine in teologije. Vse te oblike ali
strukture religije služijo kot substitut za Boga samega.
Ne smemo služiti in slaviti Gospoda na podlagi človeško oblikovanih doktrin! To moramo početi na
Božji način! Gospod Jezus je rekel: »Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo (Božjo) pravičnost in
vse to vam bo navrženo.« (Matej 6:33). Tukaj gre za sledeči fokus: ISKATI JE TREBA BOŽJO
PRAVIČNOST, ne si pa prizadevati za vzpostavitev lastne pravičnosti! Bistvo religije je prav v tem
prizadevanju, kako najti Boga v »zadostni meri« ali postali »dovolj pravičen,« da bi nas On sprejel.
Gre za človeško interpretacijo, kaj mora človek storiti in kaj opustiti, da bo v pravem (pravičnem)
odnosu z Bogom.
V religioznem svetu najdemo veliko iskrenih ljudi, ki pa kljub svoji iskrenosti ne verjamejo temu, kar
je resnica. Nevarnost je sledeča: lahko smo iskreno v zmoti! Sveto Pismo razodeva Božjo voljo in je
naša končna avtoriteta in vodnik k vsej resnici! Človeška religija, s svojimi striktnimi religioznimi
določili, svoje sledilce vodi v stanje mlačnosti in suženjstva, Gospod pa želi, da bi verni živeli v Božji
svobodi, radosti in miru.
Jeremija 23 nam razkriva Božje delovanje zadnjega časa:
»1 Gorje pastirjem, ki pogubljajo in razganjajo ovce moje paše, govori GOSPOD. 2 Zato tako
govori GOSPOD, Izraelov Bog, zoper pastirje, ki pasejo moje ljudstvo: Vi ste razgnali moje ovce, jih
razkropili in niste skrbeli zanje. Bom pa jaz skrbel, da kaznujem vaša hudobna dejanja, govori
GOSPOD. 3 Sam bom zbral ostanek svojih ovc iz vseh dežel, kamor sem jih razkropil, in jih pripeljal
nazaj na njihov pašnik, da se bodo plodile in množile. 4 Postavil jim bom pastirje, da jih bodo pasli.
Ne bodo se več bale ne plašile in nobena ne bo pogrešana (ne trpi pomanjkanja), govori GOSPOD.
King James Bible
And I will set up shepherds over them which shall feed them: and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall
they be lacking, saith the LORD.

5 Glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko obudim Davidu pravično mladiko. Vladal bo kot kralj in
bo modro ravnal, prav in pravično bo delal v deželi. 6 V njegovih dneh bo Juda rešen in Izrael bo
prebival na varnem. To pa je ime, s katerim ga bodo klicali: »GOSPOD, naša pravičnost.«
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7 Zato, glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko ne bodo več rekli: »Kakor živi GOSPOD, ki je
pripeljal Izraelove sinove iz egiptovske dežele,« 8 ampak: »Kakor živi GOSPOD, ki je potomce
Izraelove hiše odpeljal iz severne dežele in iz vseh dežel, kamor jih je bil razkropil, in jih pripeljal, da
bodo prebivali na svoji zemlji.«
Božja Beseda nam razkriva, da bo Gospod v poslednjem času postavil svojim ovcam pastirje, ki bodo
ovce dejansko pasli in skrbeli zanje. Cerkev bo mesto hranjenja.

Kakšne so posledice dobre Božje hrane?
1) Strah izginja in končno izgine (ne bodo se več bale).
2) Postanemo pogumni (ne plašile).
3) Nihče ni pogrešan in ne trpi pomanjkanja (nobena ne bo pogrešana - ne trpi pomanjkanja).

O kakšni hrani je tu govora?
Govorili in klicali bodo Gospoda: To pa je ime, s katerim ga bodo klicali: »GOSPOD, naša
pravičnost.«
Hranili se bodo torej z razodetjem, da je Gospod naša pravičnost! On je naš dar pravičnosti!
Rimljanom 5: 12 Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt in je tako smrt
prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili ...; 13 greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava.
In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave,14 je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi
nad tistimi, ki se niso pregrešili podobno kakor Adam. On pa je podoba njega, ki je imel priti.
15 Vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. Če so namreč zaradi prestopka enega
umrli mnogi, sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar, po milosti enega
človeka, Jezusa Kristusa. 16 Z darom pa ni kakor z grehom enega človeka: sodba, ki je izhajala iz
enega, je privedla do obsodbe, medtem ko je milostni dar, ki je prišel po mnogih prestopkih,
privedel do opravičenja. 17 Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo
tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu
Kristusu. 18 Kakor se je torej po prestopku enega človeka zgrnila obsodba na vse ljudi, tako tudi
zaradi pravičnega dejanja enega prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje. 19 Kakor so
namreč zaradi neposlušnosti enega človeka mnogi postali grešniki, tako bodo tudi zaradi
poslušnosti enega mnogi postali pravični.20 Postava pa je nastopila zato, da bi se prestopek
pomnožil. Toda kjer se je pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila milost, 21 da bi prav tako,
kakor je greh kraljeval s smrtjo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu milost kraljevala s pravičnostjo
za večno življenje.«
Kako vemo, da je to še posebej prava hrana za današnji zadnji čas?
7 Zato, glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko ne bodo več rekli: »Kakor živi GOSPOD, ki je
pripeljal Izraelove sinove iz egiptovske dežele,« 8 ampak: »Kakor živi GOSPOD, ki je potomce
Izraelove hiše odpeljal iz severne dežele in iz vseh dežel, kamor jih je bil razkropil, in jih pripeljal, da
bodo prebivali na svoji zemlji.« (Jeremija 23).
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(RUSIJA, SEVERNA SOSEDA IZRAELA)

Vidimo, da je Rusija severna dežela Izraela, od koder v našem času poteka največje judovsko
priseljevanje v Izrael.
Russian Jewish Immigration and the Future of the Israeli-Palestinian Conflict
by Bernard Sabella
published in MER182
Russian Jewish migration to Israel, like other international streams of the late 1980s and early 1990s, is a mass phenomenon that can be
explained primarily by traditional factors. Migration occurs when people are pulled to a new country where conditions appear better, or
are pushed to escape from difficult circumstances. The distinctive aspect of Russian Jewish immigration into Israel lies in the ideological
enterprise: the degree to which Zionism motivated and directed the immigrants specifically to that country. The present immigration
stream has roots predating Israel’s establishment in 1948. Between 1919 and 1948, 52,350 Jews from the Soviet Union entered Palestine,
10.8 percent of the 483,000 Jewish immigrants during that period. (http://www.merip.org/mer/mer182/russian-jewish-immigrationfuture-israeli-palestinian-conflict).

PRAV ZA TA NAŠ ČAS JE ŠE POSEBEJ NAMENJENA BESEDA O DARU BOŽJE PRAVIČNOSTI.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: GOSPOD IN NJEGOVA BESEDA ME OSVOBAJATA ZA
ŽIVLJENJE V ZAVESTI DARU BOŽJE PRAVIČNOSTI V KRISTUSU JEZUSU, MOJEMU GOSPODU
Religija, tradicija in človeška modrost prinašajo človeštvu suženjstvo ZAVESTI GREŠNOSTI, medtem
ko nas Gospod skozi Svojo Besedo osvobaja, da lahko živimo z ZAVESTJO PODARJENEGA NAM DARU
BOŽJE PRAVIČNOSTI PO GOSPODU JEZUSU KRISTUSU.
Zavest o grešnosti se vedno znova osredotoča na osebne grehe, pomanjkljivosti, padce, nezmožnosti
in na vse tisto, kar povzroča v človeku občutje negotovosti, manjvrednosti, sramu, krivde in obsodbe.
Zavest o daru pravičnosti pa se osredotoča na Kristusovo dokončano delo na golgotskem križu, na
Njegovo vstajenje, po katerem imamo sedaj omogočen dostop v pravilen odnos z Bogom, kot da greh
nikoli ne bi obstajal. Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki
prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu
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Kristusu. (Rimljanom 5:17). Zavedanje se tega daru pravičnosti nas osvobaja, da lahko živimo v
Jezusovi zmagi in avtoriteti ter izpolnimo Božje namene za svoja življenja.
V Svetem Pismu beseda pravičnost pomeni pravilen odnos z Bogom. Amplified prevod
Svetega Pisma ga razloži kot pravilno postavitev / položaj do Boga. »Veroval je GOSPODU in ta mu je
to štel v pravičnost.« (1. Mojzesova 15:6). Genesis 15:6Amplified Bible (AMP)6 And he [Abram] believed in
(trusted in, relied on, remained steadfast to) the Lord, and He counted it to him as righteousness (right standing with God).

Pravičnost pomeni stati v Božji prisotnosti brez kakršnegakoli občutka krivde, manjvrednosti, kot da
greh ne bi nikoli obstajal. Če ne dojamemo namena Božje pravičnosti, bomo posledično hodili z
zavestjo greha, grešnosti. »Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim vred, da bi bilo telo greha
uničeno in da bi mi več ne hlapčevali grehu. 7 Kajti kdor je umrl, je opravičen greha.8 Če pa smo s
Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, 9 saj vemo, da Kristus, potem ko je bil
obujen od mrtvih, več ne umre; smrt nad njim nima več oblasti. 10 Kajti kar je umrlo, je umrlo
zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu. 11 Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh, a da
živite za Boga, v Kristusu Jezusu.« (Rimljanom 6).
Jezus Kristus je naš dar. On nam je daroval Svojo pravičnost in milost. »Vsakomur izmed nas pa je
bila dana milost po meri Kristusovega daru.« (Efežanom 4:7).
Sveto Pismo uči, da VSAK, ki sprejme Jezusa Kristusa kot svojega Rešitelja, po Njegovi krvi postane
pravičen. »Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh (Tj. za nosilca greha.), da bi mi
postali Božja pravičnost v njem.« (2. Korinčanom 5:21).
V KRISTUS SMO »POSTALI« BOŽJA PRAVIČNOST!!! To govori o STANJU človeka in ne o nečem, za kar
bi se morali truditi. Pravičnost je DAR, ki ga človek prejme od Gospoda. Postanemo to, v kar nas je
Kristus naredil! Ko se skesamo svojih grehov in sprejmemo Njegov dar rešitve, nam ni treba nič več
storiti za to, da bi bili postavljeni v pravilen odnos z Njim.
Jezus je postal greh, ne zaradi Svojega greha, temveč zaradi našega. Bog je Svojega brezmadežnega,
brezgrešnega Sina storil za nosilca greha, da bi nas privedel v pravilen odnos s Samim seboj. Ta Božja
akcija nas posledično osvobaja vseh religioznih manipulacij in dogem, ki nam skušajo naložiti kup
pravil, da bi dosegli Božje sprejetje. Zapomnimo si sledeče: Božje pravičnosti NE moremo doseči s
samodisciplino, vedenjskimi spremembami ali s striktnimi religioznimi določili. Jezus je vse storil
namesto nas. Dal nam je Svojo pravičnost kot dar v zameno za našo nepravičnost. Nismo več nagi,
temveč smo oblečeni v Božjo pravičnost, v pravilen odnos, položaj do Njega. Naši pretekli grehi
nimajo več oblasti nad nami. Vse emocionalne rane, ki so povezane s tem, naj ne bi imele več vpliva
nad nami. Čeprav se grehov lahko še spomnimo, nas je Kristusov križ osvobodil posledic in obsodbe
preteklih grehov.
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MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: OSREDOTOČAM SE NA JEZUSOVO POPOLNO, DOKONČANO
DELO IN NE NA SVOJE NAPAKE
Ali ste opazili, da bolj kot se osredotočamo na greh, večji le-ta postaja? In nasprotno, bolj kot
opazujemo Božji dar pravičnosti, manj se greh kaže v svoji moči. Izhod iz zavesti grešnosti je
osredotočanje na stoodstotno popolna dejanja Jezusa in ne na svoje napake. Ker se nahajamo v
Kristusu, pomeni to izhod iz vladavine greha v svobodo našega odnosa s Kristusom. Če ne razumemo
Kristusovega daru pravičnosti v sebi, se lahko le obžalujemo, ker dovoljujemo, da ima greh v nas
nadvlado. Fokusiranje na greh prinese suženjstvo v emocionalnem, mentalnem, psihološkem in
zaznavnem pogledu. Tak način življenja ni v skladu s Svetim Pismom, saj s seboj prinaša občutke
manjvrednosti, nesigurnosti, sramote, krivice in obsodbe. Prepoznajmo simptome življenja v
zavedanju se grešnosti in to z Jezusovo pomočjo premagajmo!

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: SEM BOŽJI BOREC– ZMAGOVALEC IN NE MANJVREDNEŽ
Prvi simptom bolezni zavedanja grešnosti je manjvrednost. Beseda manjvrednost pomeni biti
nečemu podrejen in usužnjen. Manjvrednost vrši močan vpliv na naš odnos z Gospodom in z drugimi
ljudmi. Človeška religija vedno poudarja, kako zelo smo grešni in manjvredni v odnosu do svetega
Boga. Resnica pa je, da je Jezus prevzel nase VSO našo grešnost, da lahko brez strahu stopimo v Božjo
prisotnost. Vemo, da nas bo Bog vselej sprejel zaradi Jezusove pravičnosti: »Slavljen Bog in Oče
našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim
blagoslovom: pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in
brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni
otroci. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje, v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas
je obdaril ( NAREDIL ZA SPREJEMLJIVE) v Ljubljenem.« (Efežanom 1:3-6). Prav zaradi Jezusove
pravičnosti smo po milosti pri Bogu v celoti in takoj sprejeti in nam ni potrebno trpeti občutka
manjvrednosti. »Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli
milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala.« (Hebrejcem 4:16). Kdaj lahko torej pristopimo k
Bogu? Kadarkoli potrebujemo pomoč! »Tudi vi ste nekoč živeli v hudobnih delih, v razumu odtujeni
in sovražni. Zdaj pa vas je Bog spravil s seboj po njegovem telesu iz mesa, prek smrti, da bi vas
privedel pred svoje obličje svete, brezgrajne in neoporečne.« (Kološanom 1:21-22).
Ali lahko prepoznamo v sebi kakršnekoli občutke manjvrednosti v odnosu do drugih? Razlog za te so
lahko teža, višina, barva las, narodnost, genetika, starost, izobrazba, socialni status, spretnosti,
znanja, talenti, ekonomska raven ali druga področja. Mnogi smo preveč ali premalo samozavestni,
ker pustimo, da nam čustva diktirajo življenje. V bistvu gre za zavedanje svoje grešnosti, ki nas vedno
znova osredotoča nase in na naše naravne omejitve. NAMESTO ZAVESTI NAŠEGA NADNARAVNEGA
ODNOSA Z GOSPODOM LAHKO Z ZAVEDANJEM GREŠNOSTI HODIMO LE Z NARAVNO PERSPEKTIVO.
ZAVEDANJE DARU PRAVIČNOSTI PO KRISTUSU, KATEREGA DELEŽNIKI SMO POSTALI, NAM
PREUSMERI FOKUS NA DEJSTVO, DA SMO VEČ KOT ZMAGOVALCI. IMAMO LAHKO INTIMEN ODNOS Z
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BOGOM. »Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo (SMO VEČ KOT ZMAGOVALCI) po njem, ki nas
je vzljubil.« (Rimljanom 8:37).
NAŠE ZAVEDANJE NAJ BO: JEZUS ME JE NAREDIL ZA ZMAGOVALCA!

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: NE POČUTIM SE NEGOTOVEGA IN OGROŽENEGA, SAJ
POPOLNA LJUBEZEN PREŽENE VSAK STRAH

Sledeči simptom bolezni greha je občutek negotovosti, ogroženosti. Gre za človeka, ki je poln
dvomov. Čuti se nepopolno varovanega, nezaščitenega, brez samozavesti, poln strahu ter
zaskrbljenosti. Negotovi osebi primanjkuje poguma, drznosti in se venomer le brani. Zaradi
negotovosti se poslužuje le človeških rešitev, načrtov in se naslanja samo na človeško modrost.
Najpogosteje ne hodi v veri za svoje zdravje, finančno stabilnost in nima miru. Ogrožena, negotova
oseba se naslanja na svoje zmožnosti, namesto da bi postala neustrašen vernik, ki je gotov v Jezusovo
ljubezen in sprejetje. ČE ZAUPAMO IN VERJEMEMO JEZUSOVI LJUBEZNI DO NAS, BO TA PREGNALA IZ
NAS VSAK STRAH IN NAM OMOGOČILA: »Vse zmorem v njem, ki mi daje moč.« (Filipljanom 4:13).
Božja Beseda nam namreč obljublja in pojasnjuje sledeče: »V ljubezni ni strahu, temveč popolna
ljubezen prežene strah. Strah je namreč povezan s kaznijo, in kdor se boji, ni dosegel popolnosti v
ljubezni.« (1. Janez 4:18).
Negotovost je lahko odkriti, ker jo spremljata strah in groza. Pomislite sedaj na prihodnost. Ali se vam
prikaže slika, da bo nekaj šlo po zlu? To bi lahko bila zakonska težava, ekonomski kaos, kakršnekoli
zdravstvene težave ali drugi izzivi. Če na to pomislimo s strahom, gre za znak naše negotovosti.
Gospod želi, da se teh percepcij otresemo z namenom, da bi lahko bili vodeni s Svetim Duhom. Vse to
predstavlja težke utež okoli našega vratu. V primeru negotovosti se človek odloči za omejene
aktivnosti in okolje, ker se čuti nezmožnega funkcionirati v popolnem zmagoslavju s tem, da bi zaupal
in se naslanjal le na Kristusa. Gre za zavedanje grešnosti. Ker se ne vidimo kot tisti, ki so v pravem
odnosu z Bogom, pozabljamo, da smo Božji borci – zmagovalci!!! Božja Beseda nas uči, da je Gospod
v nas večji kot vsaka prepreka, ki jo srečamo. »Otroci, vi ste od Boga in ste jih premagali, ker je tisti,
ki je v vas, večji od onega v svetu.« (1. Janez 4:4).

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: ZDRAVILO ZA SRAMOTO – NAJ DOBRO (KRISTUS) V MENI
PREMAGA VSE SLABO
Sramota je prav tako posledica bolezni grešnega samozavedanja. Gre za boleče čustvovanje, ki se
človeka polasti zaradi močnega občutka krivde, zadrege, nevrednosti, onečaščenja, ali zaradi osebe,
ki je povzročila vse to. Sramota osebo muči zaradi nenehnega spomina na preteklost in za spomin
vezenih emocij na pretekla dejanja, ki so dotično osebo onečastila. Lahko gre za splav, predzakonsko
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spolno življenje, prekinitev medsebojnih odnosov. Sramota, zaradi kateregakoli od teh omenjenih
izkušenj, lahko človeka nenehno preganja in neizrecno muči. Morda imate preveč kilogramov in vas
je sram pogledati se v ogledalo. Morda je kakšen družinski član onečastil vaše ime.
Kako premagati sramoto? Odgovor ne leži v trpinčenju ali dobrih dejanjih, ki bi poplačala storjeno
gorje. Sramoto premagamo s tem, ko se začnemo zavedati nam podarjenega Božjega daru
pravičnosti v Kristusu Jezusu. Naj dobro (Kristus v meni) premaga vse slabo (vsak moj storjen greh).
Ko se osredotočamo na Kristusovo pravičnost, misel na grešnost enostavno izgine. Naša naravnanost
se spremeni, ko se fokusiramo na Kristusov dar pravičnosti, katerega nositelji postanemo po Njegovi
milosti.
_________________________________________________________________________________

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: NIHČE NA TEJ ZEMLJI NE MORE ODSTRANITI KRIVDE,
NEBEŠKI BOG PA JE MOJO KRIVDO ŽE IZBRISAL

Krivda je simptom bolezni greha. Lahko bi jo definirali kot dejstvo ali stanje človeka, ki je zagrešil
dejanja napada, žalitve, zločina, prekrška, krivice. Gre za občutek odgovornosti ali obžalovanje za
storjene kakršnekoli hude stvari v realnem ali domišljijskem svetu. Občutek krivde je boleče
čustvovanje, ki je povezano okoli tega dogodka, dejanja ali okoliščin. Ljudje se lahko čutijo krive tudi
zaradi dejanj drugih ljudi ali okoliščin, nad katerimi sploh nimajo kontrole.
Pomislimo, ali se morda venomer ukvarjamo z mislijo: »Oh, ko le tega ne bi storil ali dovolil, bi bile
življenjske okoliščine danes tako drugačne. Nihče ne more odvzeti moje krivde in odstraniti vsega zla,
ki sem ga prizadejal.« Vendar temu ni tako! Jezus je umrl na lesu križa in prevzel naše grehe. Skupaj z
Njim je bila pokopana naša krivda, sramota in vsa kazen. Ko je vstal od mrtvih, je na novo zapisal našo
preteklost. S Svojo krvjo je razglasil: »Ni kriv-a!« Ko sprejmemo Jezusa za svojega Rešitelja,
sprejmemo vse, kar je storil in dovršil za nas. Postanemo PROSTI KRIVDE!
Ljudje opravljajo številna dejanja, da bi svojo zavest otresli, očistili občutka krivde. Lahko se priključijo
tudi kristjanskim aktivnostim, kot so molitev, dajanje denarja, obiskovanje bogoslužij, petje v
cerkvenem zboru. Na zunaj se zdi, da imajo močno željo po služenju Bogu, vendar so njihovi pravi
motivi povezani z njihovim občutkom krivde. NAŠ FOKUS SE MORA SPREMENITI: NE SMEMO SE
OSREDOTOČATI VEČ NA SVOJA PRETEKLA NAPAČNA DEJANJA, TEMVEČ NA BOŽJO MOČ, KI
SPREMINJA NAŠA ŽIVLJENJA IN OKOLIŠČINE. ZAVEDANJE DARU PRAVIČNOSTI NOSI PREMOČ NAD
ZAVEDANJEM GREŠNOSTI. Jezus je za to ceno že plačal, naše je samo, da po veri sprejmemo Njegov
dar.
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MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: JEZUS JE IZBRISAL, RAZVELJAVIL MOJO KAZEN

Obsodba je nepogrešljivi simptom bolezni greha, torej življenja v zavedanju svoje grešnosti. Izreči
obsodbo nad nekom pomeni, da ga razglasimo za krivega in ga obsodimo na kazen. Obsodba ni
posledica le za osebe, ki so zagreši kakšno kriminalno dejanje in na primer nekoga ubili. Lahko
pomeni tudi obsodbo nekoga, ki je zagrešil prešuštvo. Razsodba se glasi, da takšen nikoli več ne bo
mogel imeti zdravega zakona. Zdi se, da je greh tako zaznamoval to osebo, da ničesar več ne more
spremeniti preteklosti in zato je prihodnost zelo negotova in žalostna. Jezus pa je ta, ki lahko vse
spremeni!!! Za te, ki so v Kristusu, je krivda odstranjena in obsodba izbrisana! »Zdaj ni torej nobene
obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Kajti postava Duha življenja v Kristusu Jezusu te je
osvobodila postave greha in smrti. Kar je bilo namreč nemogoče postavi, ker je bila zaradi mesa
brez moči, je uresničil Bog s tem, da je poslal svojega Sina v podobi grešnega mesa; da bi premagal
greh (Ali kot daritev za greh.), je obsodil greh v mesu.« (Rimljanom 8:1-3).
Jezus je premagal vsako zavrženost in obsodbo. Ko sprejmemo Jezusovo dokončano delo na lesu
križa, za nas potem ni več nobene duhovne kazni za pretekla kazniva dejanja. Bog nam oprosti vse
grehe in krivice in nas postavi v pravilen odnos s Samim seboj kot, da greha nikoli ne bi bilo. Bog na
novo napiše ne le našo preteklost, temveč tudi prihodnost.
Zavedanje pravičnosti nas vedno znova osredotoča na našo pozicijo v Kristusu. Zavedanje grešnosti
pa nas spominja na našo povezavo s sovražnikom, ki zato nad nami vrši premoč z uničenjem, smrtjo
in nezmožnostmi sprememb. Z zavedanjem daru Božje pravičnosti v Kristusu Jezusu nas Sveti Duh
prebuja v razmišljanju in vedenju, da za nas ni več nobenih omejitev, ki nam jih je prej postavljal
sovražnik. Če se podvržemo Božji pravičnosti, ta premaga naše nezmožnosti, obsodbo, obtožbo,
posmeh, manjvrednost, nepomembnost. ZAVEDAMO SE, DA NAŠ PRAVILEN ODNOS Z BOGOM NI
ODVISEN OD NAŠIH DEJANJ, AMPAK OD ZASTOPNIŠKIH DEJANJ JEZUSA KRISTUSA. ZATO OVIRE
IZGINEJO! NAŠA MOČ NI NAŠA, TEMVEČ NJEGOVA!

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: MOJA POZICIJA V KRISTUSU SPREMINJA MOJE OKOLIŠČINE
IN NE OBRATNO

Zaradi Jezusove priborjene zmage se naša pozicija glasi: »BOREC – ZMAGOVALEC!« To pravilno
postavitev pri Bogu nam niso pridobila naša lastna dejanja, temveč Kristusova zmaga na lesu križa!
Sedaj bivamo popolnoma v Kristusu, od katerega črpamo svojo novo identiteto in pozicijo borca –
zmagovalca. Naša pretekla, sedanja dejanja morda še popolnoma ne razkrivajo, da smo borci –
zmagovalci, vendar to ne spreminja dejstva, da to pozicijo v Kristusu imamo. Naša pozicija v Kristusu
spreminja naše stanje, okoliščine in ne obratno! Na vsakem področju življenja lahko izkušamo
zmage, če se osredotočamo na razodetje Jezusove pravičnosti v nas.
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MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: MOJE NAJBOLJŠE PRIZADEVANJE NI NIKOLI DOVOLJ DOBRO

Kristjani se nenehno soočamo z nasprotjem: samopravičnosti in Božje pravičnosti.
Samopravičnost je človeški napor, ki si prizadeva doseči Božje priznanje in Njegovo sprejetje. Gre za
poizkus izpolnjevanja Božje Besede skozi lastne moči, v prizadevanju doseganja olajševalnih okoliščin
zaradi posledic greha in z grehom povezano kaznijo.
Božja pravičnost je Božji dar, ki je človeku ponujen skozi smrt in vstajenje brezmadežnega Božjega
Sina Jezusa Kristusa. Z darom Božje pravičnosti, skozi Jezusa Kristusa, Bog človeka postavi v pravi
odnos s Samim seboj kot, da greh nikoli ne bi obstajal.
Sveto Pismo nam podaja primer Izraelcev, ki so mislili, da dosegajo lastno pravičnost s služenjem
Bogu. »Saj jim priznam, da so goreči za Božjo stvar, le da to ni po pravem spoznanju. Ker namreč
niso poznali Božje pravičnosti in so skušali uveljaviti svojo, se niso podredili Božji pravičnosti. Kajti
konec postave (Ali cilj, dovršitev.) je Kristus, v pravičnost vsakomur, ki veruje.« (Rimljanom 10: 2-4).
Sama gorečnost še ni dovolj. Sama iskrenost tudi ne, saj smo lahko iskreno in goreče v napačnem
verovanju. Izraelci so skušali ugajati Bogu z lastnim obnašanjem, izpolnjevanjem religioznih tradicij
ipd. Delo religije, ki zahteva predpisano človeško prizadevanje za dosego pravilnega odnosa z Bogom,
nikoli ni in ne more biti dovolj dobro! Resnica je, da se moramo podvreči Bogu, da bi nam razodel
pravi dar Svoje pravičnosti v Jezusu Kristusu. Božja pravičnost v Jezusu Kristusu mora postati tako
globoko ukoreninjena v nas, da bomo takoj zavrnili vsako misel po samo – pravičnosti.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: PREPOZNAVAM DVE VRSTI SAMO – PRAVIČNOSTI: BITI »BOLJ
SVET OD DRUGIH« ALI »MANJVREDEN OD DRUGIH«

Ni pomembno samo, KAJ počnemo, temveč naš motiv: ZAKAJ to počnemo. Ironično je, da se
simptomi samopravičnosti kažejo v dveh, na prvi pogled, nasprotujočih se načinih. Samopravična
oseba lahko kaže principe lažne ponižnosti, prevzetne visoko namišljenosti, religiozne pobožnosti in
nevrednosti. Zdi se, da sta lažna ponižnost in nevrednost v nasprotju s ponosom in prevzetnostjo,
vendar temu ni tako! Vsi ljudje, ki izkazujejo te simptome, verjamejo, da je njihova stopnja pravilnega
odnosa z Bogom in Njegovega sprejetja odvisna od količine pravilnih dejanj, ki jih opravljajo.
Verjamejo, da pri Bogi »izgubljajo točke,« ko naredijo kaj slabega. Vse to je bazirano na
samopravičnosti. Če se počutimo »bolj svete, kot so drugi« ali pa »manjvredne od drugih,« v obeh
primerih operiramo s samo pravičnostjo.
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MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: DOBRA DEJANJA IN SVETOST SO POSLEDICE DARU BOŽJE
PRAVIČNOSTI V JEZUSU KRISTUSU IN NE NJIHOV VZROK

Nikoli ne pozabimo, da je pravičnost Božji dar zaradi tega, kar je storil Jezus, in ne zaradi človeških
prizadevanj. Božje pravičnosti ne moremo pridobiti na lastno pest. Naše je, da sprejmemo Jezusa in
Njegovo dokončano delo na golgotskem križu kot Njegov DAR. To nas odreši od pritiska nenehnega
izvajanja, saj je po Jezusu za nas že vse dokončano!
Bog od nas ne zahteva najprej sprememb, da bi lahko uživali v pravilnem odnosu z Njim. Ne! Ko
sprejmemo Jezusa, nas to avtomatično postavi v pravilen odnos z Bogom. Pravilna postavitev z
Bogom v nas ustvarja željo in moč za življenje, ki je Bogu všečno. »Bog je namreč tisti, ki po
svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje.« (Filipljanom 2:13). Božja Beseda
nam prav tako pravi: »Ki je dal sam sebe (Jezus Kristus) za nas, da bi nas odkupil iz vse
nepostavnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, ki je vneto za dobra dela.« (Tit 2:14). Vidimo,
dobra dejanja in svetost so posledica pravičnosti in ne njen vzrok! Z drugimi besedami lahko rečemo,
da nas Božja pravičnost opolnomoči za življenje v svetosti in dobrih dejanjih. Najprej postanemo po
Jezusu pravični, potem pa opravljamo dobra dela. Ko smo v pravilnem odnosu z Bogom, iz nas
izhaja Jezusovo življenje. Nismo več pomiloščeni grešniki, ki še vedno grešijo, temveč smo
oblečeni v oblačila Božje pravičnosti, ki nam dajejo moč za sveto življenje. ČE SMO SAMI PO
SEBI NE ZMOŽNI PRIDOBITI SI PRAVIČNOST, POTEM JE TUDI Z OPRAVLJANJEM LASTNIH DOBRIH
DEJANJ NE MOREMO OHRANJATI. Ko enkrat resnično dojamemo to resnico, nam le-ta spremeni
celotno življenje!

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: HOJA V DUHU JE VZROK, DA NE SLEDIM VEČ DIKTATOM
MESA (SVOJIM PETIM ČUTILOM)
Poglejmo si to iz drugačne perspektive:
»Pravim torej: žívite (nenehno hodite in živite) v Duhu (biti odziven, usmerjan in voden po Duhu) in
nikakor ne boste stregli (zadovoljevali) poželenju mesa (človeški naravi brez Boga). Kajti meso si
želi, kar je zoper Duha, Duh pa, kar je zoper meso (človeški naravi brez Boga). Ta dva si namreč
nasprotujeta (sta v konstantnem konfliktu in upiranju drug z drugim), da ne bi delali tega( da ne bi
bili svobodni, ampak onemogočeni delati tega), kar hočete. Toda če se daste voditi Duhu, niste pod
postavo (ji niste podložni).« (Galačanom 5:16-18).

Galatians 5:16-18Amplified Bible (AMP)
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But I say, walk and live [habitually] in the [Holy] Spirit [responsive to and controlled and guided by the Spirit]; then you will certainly not
gratify the cravings and desires of the flesh (of human nature without God).17 For the desires of the flesh are opposed to the [Holy] Spirit,
and the [desires of the] Spirit are opposed to the flesh (godless human nature); for these are antagonistic to each other [continually
withstanding and in conflict with each other], so that you are not free but are prevented from doing what you desire to do.18 But if you are
guided (led) by the [Holy] Spirit, you are not subject to the Law.

Vidite, še tako močna osebna odločenost in zagnanost nista zadostni, da bi ne počeli tistega, kar si
želi človeška narava brez Boga. Edini način, kako se lahko dvignemo nad mesenimi hotenji, je: NE
OSREDOTOČAMO SE NA TO, KAR SMO STORILI ALI BOMO STORILI NAPAČNO, TEMVEČ NA VSA
JEZUSOVA POPOLNA DEJANJA. RAZODETJE PRAVIČNOSTI OVRŽE IN IZNIČI VSAKO PREIZKUŠNJO.
JEZUS JE VENDAR ZMAGOVALEC!
Če ne živimo pod vodstvom Svetega Duha, živimo pod diktatom človeške narave. Streči poželenjem
mesa pomeni popačeno, spremenjeno, izprijeno, brezbožno dojemljivost. Ta nas vleče k zavedanju
svoje grešnosti. Hudič takšnega človeka zasuje z občutki manjvrednosti, negotovosti, sramote, krivde
in obsodbe.
Razodetje Božje pravičnosti in ubogljivost Božji Besedi nam razkriva lepoto naše avtoritete, ki jo
imamo v Kristusu. »Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je
vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom (skupaj s Kristusom različica v
Kristusu.) oživil – po milosti ste bili namreč odrešeni – in z njim nas je obudil in nas posadil v
nebesa (Db. v nebeška (področja).) v Kristusu Jezusu, da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji
dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo svoje milosti.« (Efežanom 2: 4-7).

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: BOŽJO PRAVIČNOST SPREJEMAM NA PODLAGI VERE IN
SVOJE IZPOVEDI

Edini način, kako smo prestavljeni v pravi odnos z Bogom, je po Jezusovi smrti in vstajenju. On je
plačal ceno, da bi mi lahko sprejeli Njegov dar pravičnosti. Božja Beseda nam kaže, kako lahko
sprejmemo Jezusovo darilo:
»Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog
obudil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa
izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja.« (Rimljanom 10:9-10).
Če tega še nismo naredili, storimo to sedaj:
Oče, hvala Ti, ker me ljubiš. Hvala, ker si zame dal Svojega edinorojenega Sina Jezusa, da je zame
umrl in bil obujen od mrtvih. Jezus Kristus, Božji Sin, verujem, da si vstal od mrtvih. Pridi v moje
srce, odpusti moje grehe in postani moj Gospod in Rešitelj. Izjavljam, da si moj Gospod in da si
Gospod mojega življenja. Bog, hvala Ti, ker si mi vse odpustil in me opral z močjo Jezusove krvi brez
kakršnegakoli napora iz moje strani. Jezus, ti si postal nosilec mojega greha, da sem jaz lahko
postal Božja pravičnost v Tebi. S Tvojo smrtjo in vstajenjem sem postavljen v pravilen odnos z
Bogom. Sedaj živim življenje brez občutka manjvrednosti, negotovosti, sramote, krivde in obsodbe.
Hvala Ti, Oče, da lahko živim tako, kot da greh nikoli ne bi obstajal. Zaradi Jezusovega vstajenja od
mrtvih, stojim pred Teboj svet in brezmadežen.
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Sedaj se uklanjam Tvoji volji za moje življenje. Verjamem vsej resnici Božje Besede, saj je zame
končna avtoriteta. Gospod, uči me Svojih poti, da bi lahko sledil le Tvojim navodilom. Verjamem, da
sem sedaj postavljen v pravilen odnos s Teboj in da ničesar ne more tega spremeniti. V Jezusovem
imenu, amen.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: RAZODETJE BOŽJE PRAVIČNOSTI V JEZUSU JE KLJUČ, KI MI
OMOGOČA HOJO V BOŽJI SVOBODI NA VSAKEM PODROČJU

Ko postanemo Božja pravičnost v Jezusu, moramo dobiti tudi razodetje te pravičnosti, ker drugače
nikoli ne bomo hodili v vsem, kar nam je namenil Gospod. To je ključnega pomena! Če smo iskreno
molili zgoraj omenjeno molitev, smo dobili Božji dar pravičnosti. Nikoli ne bomo mogli hoditi v vseh
Jezusovih blagoslovih, če se nam Božja pravičnost ne razodene. Gospod deluje na nadnaraven način,
ki je tuj človeškemu načinu razmišljanja.
Kaj pomeni spoznanje, ki pride po Božjem razodetju? To je resnica, ki nam je odkrita in razodeta v
odnosu s Svetim Duhom. Gre za sprejetje razodete resnice in ne za človeško logiko. Sveti Duh nam
posreduje in razkrije resnico mimo človeških čutil in človeškega razuma. To se lahko zgodi na več
načinov. Lahko beremo Božjo Besedo in kar naenkrat se zdi, da določene besede kar »skočijo« iz
teksta. Oživljena Beseda postane mnogo več kot tisk na papirju. Te besede smo lahko v preteklosti že
večkrat brali, vendar smo tokrat prejeli njihovo razumevanje. To je dejanje Svetega Duha, ki skozi
Božjo modrost Besedo razodene v novi luči. Sveti Duh odkriva in razodeva Božjo resnico našemu
duhu, ne našemu človeškemu razumu. Vedno iz nova moramo težiti k odkrivanju spoznanja, ki ima
svoj izvor v Bogu in ne v človeku. Če tega nismo deležni, živimo pod privilegiji, ki pripadajo vsakemu
Božjemu otroku!
Ko se nam odkrije razodetje Božje pravičnosti, se v nas odkrije Jezusovo življenje in naša pozicija v
Njemu, sedečemu na desnici Božje moči. Vse ostalo v našem življenju zbledi ob lepoti in veličini
Njegove prisotnosti. Razodetje pravičnosti v celoti transformira naše razumevanje življenja na tem
svetu, saj prodre skozi vsak način manjvrednega razmišljanja, prekine repeticijo nepravilnih
vedenjskih vzorcev in uniči vsako zlo dominacijo nad našimi življenji. Pomeni hojo v Božji svobodi
na vsakem področju.
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MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: SEM BOŽJI OTROK

Gospod je ustvaril človeka kot svobodno bitje. Mnogokrat pa človek beži pred Njim in posledično živi
kot suženj. To Boga zelo žalosti. Obstaja način, kako uiti suženjstvu in se vrniti v Kristusovo svobodo.
Najprej si poglejmo razliko med ODNOSOM in OBČESTVOM z Bogom.
ODNOS: ko sprejmemo Božji dar pravičnosti, vstopimo v odnos z Njim kot: oče – sin/hči. Pravičnost
je naša povezava z Njim, kot jo ima mladika s trto. Torej, imamo odnos z Bogom kot otrok z očetom
zaradi pravičnosti, ki smo jo po Jezusu Kristusu prejeli kot dar.
OBČESTVO: Skupnost, ki jo imamo z Bogom po Svetem Duhu. Gre za deležnost z Jezusom pri
skupnih usmeritvah in namenu. Občestvo nam omogoča sodelovanje z Njim pri izvrševanju
Njegove volje za naša življenja.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: IZGUBIM LAHKO OBČESTVO Z BOGOM, NE PA SVOJEGA
ODNOSA Z NJIM

Mnogokrat se kristjani lahko zaradi storjenega greha počutijo oddaljene od Boga. Zdi se, kot da bi
izgubili pravičnost. Res pa je, da grehi kristjanov napadejo njihov ODNOS z Bogom in ne njihovega
OBČESTVA z Njim. Če grešimo, pri tem ne izgubimo našega sinovstva! Ne izgubimo daru pravičnosti!
Še vedno ostanemo Božji otroci! PRAVIČNOST JE ZASTONJ, OBČESTVO PA MORAMO NEGOVATI! To
je čudovito vedenje.
Moramo pa poudariti, da se ljudje lahko namenoma odločijo in se obrnejo proč od Boga in tako
izgubijo tudi svoj odnos z Njim. Pomembno je vedeti, da ne izgubimo vsakič svoje rešitve, ko grešimo.
Bog je poročen tudi z odpadlimi sinovi. »Vrnite se, odpadli sinovi, govori GOSPOD. Kajti jaz sem vaš
gospodar. Vzel vas bom, enega iz mesta, dva iz družine, in vas pripeljem na Sion.« (Jeremija 3:14).
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Dober primer je prilika o izgubljenem sinu.



To ni prilika o izgubljeni osebi, ki bi se potem rešila. Prav tako prilika ne govori o osebi, ki bi
najprej bila rešena, potem pa bi izgubila svojo rešitev. Ta prilika je jasen primer osebe, ki je
izgubila svoje razumevanje, ČIGAVA je in KDO V RESNICI je. V tej priliki sin izgubi

svoje občestvo z očetom, ne izgubi pa svojega odnosa do očeta. Čeprav se
sin nekaj časa ni več družil z očetom in ni več z njim sodeloval, ni nikoli prenehal biti sin
svojega očeta!
Če grešimo po tem, ko smo sprejeli dar Božje pravičnosti v Jezusu Kristusu, nam Bog ne bo rekel:
»Sedaj pa nisi več moj otrok!« Ne, greh lahko le naredi razpoko, prelom v našem občestvu z Njim.
Tudi, če nas otrok n nečem ne uboga, posledično lahko trpi naše občestvo (skupnost) z otrokom,
vendar smo še vedno z njim v odnosu: starš – otrok.
Poglejmo si omenjeno priliko malo pobližje. Zapisana je v Luki 15:11-32.
»In rekel je: »Neki človek je imel dva sina. 12 Mlajši med njima je rekel očetu: ›Oče, daj mi

delež premoženja, ki mi pripada!‹ In razdelil jima je imetje. 13 Čez nekaj dni je mlajši sin
spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem
pognal svoje premoženje. 14 Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel
je trpeti pomanjkanje. 15 Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal
na svoje posestvo past svinje. 16 Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih
nihče ni dal. 17 Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz
pa tukaj umiram od lakote. 18 Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper
nebo in pred teboj. 19 Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od
svojih najemnikov.‹ 20 In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga
usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil. 21 Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem zoper nebo in
pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ 22 Oče pa je naročil svojim
služabnikom: ›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in
sandale na noge! 23 Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo! 24 Ta moj
sin je bil namreč mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden.‹ In začeli so se
veseliti.25 Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal
godbo in ples. 26 Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal: ›Kaj je to?‹ 27 Ta mu je
rekel: ›Tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj.‹ 28 Razjezil
se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. 29 On pa je očetu
odgovoril: ›Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še
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nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. 30 Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z
vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.‹ 31 On pa je rekel: ›Otrok, ti si
vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. 32 Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba,
ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden.‹«
Povzetek:
-

-

Oče je imel dva sinova, katerima je razdelil svoje imetje
Mlajši sin je zapravil svojo dediščino z razuzdanim življenjem
Našel si je službo pri prašičih in trpel pomanjkanje;
Oče ni zapustil svoje hiše
Sin je končno šel vase in prispel do točke zloma svojevoljnosti
V izgubljenem sinu se je pričel proces prebujanja: odkril je ČIGAV JE, KDO JE in KAJ vse mu
je vse dostopno.
Rekel je sledeče: 18 Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred
teboj. 19 Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih
najemnikov.‹
Mnogi to priznanje štejejo za pozitivno naravnanost, znak ponižnosti. Ne, to je govor

LAŽNE PONIŽNOSTI!!!
-

-

-

Ko rečemo Bogu, da nismo vredni, da bi se imenovali Njegovi sinovi in hčere, s tem
priznavamo, da smo izgubili svoj ODNOS z Njim, kar pomeni PRAVIČNOST. To pa ni res!!!
Nič nam ne more vzeti tega, kar nam je Jezus priboril in daroval!
ODNOS OČE – SIN ni odvisen od tega, kaj človek POČNE, temveč KDO JE. Nismo pravični
zaradi tega, kar delamo, temveč čigavi in kdo smo – otroci Očeta.
Izgubljeni sin je izgubil prav to: občutek sinovstva. Nase je gledal iz SVOJEGA ZORNEGA
KOTA in ne iz očetovega.
Moral bi reči sledeče. »Šel bom nazaj k svojem Očetu in ga prosil odpuščanja. Ker sem
njegov sin, mi bo ponovno dal avtoriteto sina. Ne bom iskal službe v hiši mojega očeta.
Preprosto se bom vedel kot otrok v hiši, kateri pripadam.«
Sin pomeni biti dedič in ne služabnik!
Ko je oče sina že od daleč zagledal, se ga je usmilil, pritekel k njemu, ga objel in poljubil.
Dal mu je NAJBOLJŠE OBLAČILO, OBLAČILO PRAVILNEGA ODNOSA Z NJIM – PRAVIČNOST;
SANDALE NA NOGE – SLIKA SVOBODE KOT SINA (sužnji namreč niso nosili sandal); PRSTAN
– SLIKA ČASTI IN AVTORITETE (SIN JE IMEL ISTO AVTORITETO, KI JO JE IMEL OČE!)
Ker se je sin vrnil in se podvrgel očetu, je ponovno imel polno zmožnost uporabe očetovega
imena.
Oče se je radoval in pripravil gostijo sinu v čast.
Vrnitev nazaj k očetu je torej pomenila obnovitev uporabe vsega, kar je bilo sinovega ves
čas: PRAVIČNOST, SINOVSTVO, ODPUŠČANJE, BLAGINJA, IZOBILJE, ZDRAVJE IN DRUŽINSKA
INDENTITETA.

Poduk:
NI POMEMBNO, KAJ VSE SMO ZAGREŠILI IN KAKO ZELO SMO ZAŠLI, BOG ŽELI Z NAMI OBNOVITI
ZANEMARJENO IN IZGUBLJENO OBČESTVO. VRNIMO SE K NJEMU, ODVRNIMO SE OD SVOJIH
STRAN POTI, PRIZNAJMO SVOJE GREHE IN ON NAS BO PONOVNO SPREJEL V SVOJO HIŠO.

16

SVETO PISMO OBLJUBLJA: »Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse
krivičnosti, saj je zvest in pravičen.« (1. Janez 1:9)

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: ODSTRANIL BOM SVOJ SMOKVIN LIST

Človeška tendenca je prikrivanje greha, namesto da bi hitro tekli k Bogu po odpuščanje. To se je
zgodilo z Adamom in Evo že na samem začetku. »Tedaj so se obema odprle oči in spoznala sta, da
sta naga. Sešila sta si predpasnika iz smokvinih listov. Človek je rekel: »Žena, ki si mi jo dal, mi je
dala z drevesa in sem jedel.« GOSPOD Bog je rekel ženi: »Kaj si to storila?« Žena je odgovorila: »Kača
me je zapeljala in sem jedla.« (1. Mojzesova 3:7, 12-13). Ne samo, da nista prišla k Bogu in priznala
svoj greh, začela sta iskati krivca drugje: Adam je obtožil Evo in posredno z njo tudi Boga, Eva pa je
krivico pripisala kači. Posledica: sindrom smokvinih listov za prekrivanje. Gre za zavedanje se greha,
namesto zavedanja se pravičnosti.
Sindrom smokvinih listov pravi: ŠE VEDNO SEM V GREHU.
Zavedanje pravičnosti priča: PROST SEM GREHA.
Ali še vedno nosimo smokvine liste? Čas je, da nehamo kriviti druge osebe za svoje grehe in izzive. Ne
ostanimo v jezi, grenkobi, frustraciji in razočaranju do oseb, ki so nas prizadele in so nam odklonile
svojo pomoč. Znebimo se vsakih izgovorov. Videti se moramo kot Božja pravičnost v Jezusu in da
lahko poletimo z Njegovo zmožnostjo, ki je v nas. Nihče od ljudi ne more storiti vsega, kar lahko Jezus
naredi v nas in za nas. Prav zato se ne ukvarjajmo več s slabosti drugih ljudi. To v veliki meri velja za
poročene ljudi, ki preveč pričakujejo od svojega moža ali žene.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: UMRL SEM IN ŽIVIM V KRISTUSU

»Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici. Mislite
na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Kajti umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v
Bogu.« (Kološanom 3:1-3).
»Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega
Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe.« (Galačanom 2:20).
»Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim vred, da bi bilo telo greha uničeno in da bi mi več ne
hlapčevali grehu. Kajti kdor je umrl, je opravičen greha. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da
bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obujen od mrtvih, več ne umre; smrt
nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi
Bogu. Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu.« (Rimljanom
6:6-11).
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»In če prebiva v vas Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od
mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.«
(Rimljanom 8:11)
Razodetje pravičnosti: MRTEV SEM IN MOJE ŽIVLJENJE JE SKRITO S KRISTUSOM V BOGU! JAZ NE
PREDSTAVLJAM VEČ PROBLEMA! MRTEV SEM IN SEDAJ JEZUS ŽIVI SVOJE ŽIVLJENJE SKOZI MENE.
To razodetje nosi v sebi moč transformacije!
Moja pozicija v Kristusu: skupaj s Kristusom sem umrl in živim za Boga v Kristusu Jezusu. Ista

moč Duha, ki je obudila Kristusa od mrtvih, sedaj prebiva v meni. Moja identiteta je, da
sem del Jezusovega vstajenja, utemeljen na resnicah Svetega Pisma. Zaradi tega lahko
živim življenje, za katero me je Bog ustvaril – življenje Božjega borca – zmagovalca!

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: MOJE ŽIVLJENJE NE PRIPADA VEČ MENI

Kristjani večinoma priznavajo, da Jezus po veri živi v njihovih srcih. Sveto Pismo pravi, da se On tega
ne sramuje: »Vsi so namreč iz enega, tisti, ki posvečuje, in tisti, ki so posvečeni. Zato ga ni sram, da
jih imenuje brate.« (Hebrejcem 2:11).
Če se On ne sramuje, da nas imenuje za brate, potem moramo mi spoznati sledeče: »In z njim nas
je obudil in nas posadil v nebesa (Db. v nebeška (področja).) v Kristusu Jezusu.« (Efežanom
2:6). S tem, ko nas Jezus priznava, se identificira z nami, nas On opolnomoči za Njegovo

nadnaravno življenje brez človeških omejitev.
NAŠA PRAVIČNOST NI UTEMELJENA NA NAŠI ZMOŽNOSTI VEROVANJA, TEMVEČ NA
GOTOVI REALNOSTI, DA SE JE JEZUS POISTOVETIL Z NAMI, DA BI SE LAHKO MI
POISTOVETILI Z NJIM!
Še ko smo bili grešniki, pod sovražnikovo kontrolo, je Jezus umrl za nas in plačal ceno za našo rešitev.
»Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki.«
(Rimljanom 5:8). Njegova smrt je torej naša smrt in Njegovo vstajenje je naše vstajenje! Naša
življenja ne pripadajo več nam. Jezus je ta Zmagovalec, ki želi živeti Svoje življenje skozi nas in je
prišel, da bi lahko imeli življenje v obilju. »Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.«
(Janez 10:10b). On se želi dotakniti sveta okoli nas skozi nas!
PRIMER IZ ŽIVLJENJA: Sveti Duh je pastorju odkril, da je v skupnosti mož, ki svoje roke uporablja za
nasilje: pretepa svojo ženo in povzroča bolečino in trpljenje ljudem okoli sebe. Sporočilo tistega dne
se je glasilo, da Bog prebiva v življenjih Svojih otrok in ne želi, da bi njihove roke bile uporabljene za
nasilje. Mož je tega dne izročil svoje roke Gospodu in obžaloval svoja pretekla dejanja. Osvobodila ga
je Resnica Božjega spoznanja, da njegove roke ne pripadajo več njemu, temveč Gospodu, ki jih želi
uporabiti za Svojo slavo.
Ko sprejmemo razodetje, da smo mrtvi s Kristusovo smrtjo, prosti narave greha in živi v Kristusu, ki
sedaj živi Svoje življenje skozi nas, bomo spoznali naslednje besede iz Svetega Pisma v povsem novi
luči: »Dejansko sem po postavi odmrl postavi, da bi živel Bogu. Skupaj s Kristusom sem križan; ne
živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki
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me je vzljubil in daroval zame sam sebe. Ne zametujem Božje milosti; kajti če je pravičnost po
postavi, potem je Kristus umrl zaman.« (Galačanom 2: 19-21).
VSTAL JE NOVI ČLOVEK, KI ŽIVI V PRAVIČNOSTI JEZUSA KRISTUSA!

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: OMEJITEV NI VEČ – LAHKO KRALJUJEM V ŽIVLJENJU PO
JEZUSU KRISTUSU

Vprašanje se glasi: kako naj sedaj živim kot novi človek??
»Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje
milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu.» (Rimljanom
5:17).
Pravičnost nam omogoča, da kraljujemo v TEM ŽIVLJENJU! Naša avtoriteta kraljevanja je skozi Jezusa
Kristusa. AVTORITETA KRALJEVANJA NI ODVISNA OD NAŠIH DEJANJA, TEMVEČ V PRIPOZNAVANJU
KAJ JE JEZUS STORIL ZA NAS! Od Njega smo sprejeli zmožnost in moč brez omejitev nad okoljem, kjer
prebivamo in nad vsako okoliščino, s katero se soočamo.
CILJ ALI SMOTER PODARJENE PRAVIČNOSTI JE NAŠE KRALJEVANJE V TEM ŽIVLJENJU PO JEZUSU
KRISTUSU!!!
V Kristusu imamo oblast, ker nas je Kristus pooblastil s Svojo avtoriteto.
»In vse je položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse kot glavo Cerkvi, ki je njegovo telo,
polnost njega, ki v vsem vse izpolnjuje.« (Efežanom 1: 22-23).
Kristusova Cerkev je čudovito mesto prisotnosti Božjega Duha, ki vlada in vpliva na svet okoli sebe.
Ali obstaja kakšno področje, kjer ne izvršujemo kraljevanja? Ko se nam razodene pravičnost, se
morajo naravne okoliščine podvreči nadnaravnim zahtevam! Ne omejujmo Gospodovih

zmožnosti skozi nas zaradi svojih dvomov, ki se porajajo pri osredotočanju se na

dozdevno dokončnost in nespremenljivost negativnih okoliščin! Gospod govori iz
večnosti z avtoriteto, ki ni odvisna od naših človeških zmožnosti ali okoliščin. Njegova
Beseda nosi neprimerno večjo avtoriteto kot katerakoli »človeška realnost!«
Ali smo pripravljeni na hojo brez omejitev iz strani naravnega področja za izvajanje svoje kraljevske
avtoritete?
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MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: GOSPOD IŠČE ENEGA SAMEGA ČLOVEKA, KI BI STOPIL V
RAZPOKO

Gospod je skozi človeško zgodovino iskal posameznike, ki bi hodili v Njegovi pravičnosti in bi bili
nosilci Njegove avtoritete v svoji generaciji.

Primer Noeta najdemo v 6. do 8. poglavju Geneze. Sveto Pismo na pravi, da je bil Bog
nezadovoljen s človeško pokvarjenostjo, hudobijo in nasiljem.

»GOSPOD pa je videl, da na zemlji narašča človekova hudobija in da je vse mišljenje in hotenje
njegovega srca ves dan le hudobno. GOSPODU je bilo žal, da je naredil človeka na zemlji, in bil je
žalosten v svojem srcu. Rekel je torej GOSPOD: »Izbrisal bom človeka, ki sem ga ustvaril, s površja
zemlje, ljudi in živino, laznino in ptice neba, kajti žal mi je, da sem jih naredil.« Noe pa je našel
milost v GOSPODOVIH očeh. To je Noetov rodovnik. Noe je bil pravičen mož, popoln
(Ali brezgrajen.) sredi svojega rodu. Noe je hodil z Bogom. Bog je rekel Noetu: »Sklenil sem, da je
prišel konec vsega mesa, kajti napolnili so zemljo z nasiljem, zato, glej, jih bom uničil z zemljo vred.
»Ti pa si izdelaj ladjo iz cipresovega lesa. Narêdi jo z več prostori in jo od znotraj in od zunaj
premaži z zemeljsko smolo. Takole jo narêdi: ladja naj bo dolga tristo komolcev, široka petdeset in
visoka trideset komolcev. Zgoraj naredi ladji streho, en komolec nad njo jo postavi, in ob strani
napravi vhod v ladjo. Narêdi jo tako, da bo imela spodnji, srednji in zgornji oddelek. Glej, zlil bom
vode potopa na zemljo, da uničim vse meso pod nebom, v katerem je dih življenja. Vse, kar je na
zemlji, bo preminilo. S teboj pa sklepam zavezo. Pojdi torej v ladjo ti in s teboj tvoji sinovi, tvoja
žena in žene tvojih sinov!« (1. Mojzesova 6: 5-9, 13-18).
Zaradi ene same osebe – Noeta je lahko Gospod izvedel strategijo rešitve za vse človeštvo.
Po njemu je lahko rešil njegovo sedemčlansko družino in predstavnike živalskih vrst. Noe je od
Gospoda prejel VNAPREJŠNJE SPOZNANJE, po katerem mu je Gospod dal naročila kako rešiti sebe,
svoje in živali (graditev barke). To vnaprejšnje spoznanje, katerega je dobil po gospodu, mu je

dalo potrebno moč, zmožnost in vedenje, da je lahko presegel vsako bariero in zgradil
rešilno barko.
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Sporočilo Boga po preroku Ezekielu:
»Ljudstvo dežele izsiljuje in grabežljivo ropa. Zatirajo reveža in ubogega in neupravičeno

pritiskajo na tujca. Iskal sem med njimi človeka, ki bi pozidal zid in stal pred menoj na
prelomu (Ali v vrzeli, v razpoki.), v bran dežele, da je ne uničim. Pa ga nisem našel.« (Ezekiel
22: 29-30).
Gospod išče enega, ki bi stal v razpoki, na prelomu, in obrnil val hudega. Gospod ni rekel,
da išče skupino ali množico ljudi, temveč ENEGA! Zle utrdbe, ki jih je sezidal sovražnik,
morajo biti porušene, vrzeli zapolnjene, ulice za prebivanje pozidane! Kdo bo »eden,« ki se
bo zavzel za trpeče ljudi«?
Gospod je govoril enake stvari še po drugih prerokih:
»Tisti dan bom spet vzdignil razpadlo Davidovo kočo, zazidal bom razpoke, vzdignil
podrtine, pozidal jo bom, kakor je bila v nekdanjih dneh.« (Amos 9:11)
»Pozidal boš prastare razvaline, vzpostavil boš temelje prejšnjih rodov. Dobil boš ime
Zazidalec razpok, Obnovitelj ulic za prebivanje.« (Izaija 58:12).
Bodimo ta »eden,« ker sedaj vemo čigavi smo, kdo smo in da smo poklicani za kraljevanje po
Jezusu Kristusu. Bodimo: borec – zmagovalec. Govorimo tako, mislimo tako in delujmo tako!
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MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: IMAM NOVO IME

PRIMER Abrahama:
Abraham je bil Božji borec – zmagovalec za svojo generacijo in še za mnoge prihodnje.
»Kaj namreč pravi Pismo? Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost.« (Rimljanom
4:3).
»Ne boš se več imenoval Abram (Tj. ‘oče je vzvišen’.), temveč Abraham (Tj. ‘oče množice’.) ti
bo ime, kajti postavljam te za očeta množici narodov.6 Naredil te bom silno rodovitnega, napravil
bom iz tebe narode in kralji bodo izšli iz tebe. 7 Postavljam svojo zavezo med seboj in teboj ter
tvojimi potomci za teboj iz roda v rod kot večno zavezo. Tebi in tvojim potomcem za teboj bom
Bog.« (1. Mojzesova 17: 5-7).
V Božji Besedi beremo, kako je Bog spreminjal imena ljudem, da bi tako pokazal njihovo NOVO
INDENTITETO, ki je bila zaznamovana skupaj z njihovimi OSEBNIMI OBLJUBAMI, ki jim jih je Gospod
razodel.
To velja tudi za nas, Božje borce – zmagovalce, ki smo identificirani s Kristusom in adoptirani v Božjo
kraljevo družino. SPOZNALI SMO, DA SMO BOŽJI BORCI – ZMAGOVALCI S POZICIJO PRAVIČNOSTI, KI
SMO JO PO KRISTUSU DOBILI V DAR.
NASLEDNJI KORAK JE SPOZNANJE BOŽJEGA SPECIFIČNEGA NAČRTA ZA VSAKEGA IZMED NAS POSEBEJ.
TAKO DOSEGAMO SPECIFIČNE CILJE, KI NAM JIH JE BOG NAMENIL.
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2. GOSPOD SVOJEMU BORCU – ZMAGOVALCU RAZKRIVA SVOJ NAMEN
ZA NJEGOVO ŽIVLJENJE
Ostajata še dve pomembni vprašanji, ki si ju moramo zastaviti:
1.) Zakaj sem Božji borec – zmagovalec?
2.) Ko to vem, kaj naj storim?
Večina ljudi živi celo svoje življenje, ne da bi znali odgovoriti na ti dve vprašanji. Življenje brez namena
proizvaja občutke nepomembnosti, brezzveznosti, depresije in celo nevrednosti. Naslednje resnice
nam bodo odkrile, zakaj smo bili rojeni in kako živeti večja in širša življenja.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: NAMEN JE NAJVIŠJI MOTIVATOR

Spoznanje svojega namena ali razloga življenja je najbolj pomembna oblika motivacije. Če izgubimo
pogled na svoj namen – razlog svojega obstoja, bomo sigurno zašli s prave poti.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: NAJPREJ »ZAKAJ,« NATO »KAJ«

Če ne vemo, »ZAKAJ« smo na tem svetu, ne bomo vedeli, »KAJ« početi. Poglejmo si nekaj primerov
ljudi:

1. Alexander Graham Bell,

ameriški znanstvenik, izumitelj, inženir in inovator, * 3. marec 1847, Edinburgh, Škotska, Združeno
kraljestvo, † 2. avgust 1922, Beinn Bhreagh, Nova Škotska, Kanada.
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Bell, najbolj znan po izumu telefona, je bil pogosto tudi imenovan oče gluhih. Njegov oče, ded in brat so se
ukvarjali z govorom, njegova žena in mati sta bili gluhi. Vse to je odločilno vplivalo na njegovo življenjsko
delo. Raziskovanje na področju sluha in govora ga je pripeljalo do poskusov z napravami za sluh in prvega
patenta za telefon v ZDA. Bellovo delo je zaznamovalo tudi pionirstvo na področju aeronavtike in vodnih
letal. Bell je bil leta 1888 soustanovitelj Ameriškega inštituta za geografijo. Ko je umrl, so vsi telefoni v ZDA
nehali zvoniti »v spomin na moža, čigar hrepenenje po komunikaciji jih je omogočilo.«
Jasno je dejstvo, da Bellova motivacija ni bil sloves ali denar, niti cilj, da izumi telefon. Njegov namen je
bil: pomoč gluhim. Vidimo, da je »ZAKAJ« bil predhodnik »KAJ«.

2. Krištof Kolumb

(italijansko Cristoforo Colombo, špansko Cristóbal Colón), italijanski raziskovalec in trgovec,
* 1451, Genova,[2] Genovska republika (danes Italija), † 20. maj 1506,Valladolid, Kastiljska
krona (danes Španija).
Splošno znan je kot poveljnik ladjevja, ki je v poskusu doseči Vzhodno Azijo s plutjem okrog sveta proti
zahodu ponovno odkril ameriško celino, obstoj katere v njegovem času ni bil poznan. Pod
pokroviteljstvom španskih monarhov je skupno opravil štiri plovbe v »Novi svet« in s svojimi odpravami
postavil temelje evropski kolonizaciji celine.
Kolumb je verjel, da ga je Bog poklical z namenom oznanjevanja Kristusa po celem svetu. Prepričala ga
je vrstica, da mora biti Kristus oznanjan še po mnogih deželah v kratkem času. To je bil njegov »ZAKAJ«.
V ta namen je zlomil mnogo barier tedanjega časa in ponesel Evangelij na področja, ki še niso bila
poprej označena na zemljevidu. To je bil njegov »KAJ.«

3. David in Goljat
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Dogodek med Davidom in Goljatom najdemo v 1. Samuelovi, 17. poglavju. Vemo, da je David
premagal velikana z enim samim kamenčkom iz frače.
Dogajanja so potekala takole:
Oče Jese pošlje svojega najmlajšega sina, da bi pogledal kako se godi na bojišču njegovim
starejšim bratom
- Ko David govori z brati, se na prizorišče prikaže Goljat, filistejski velikan in zasramuje izraelske
bojne vrste
- Kralj Savel, skupaj s celo svojo vojsko, trepeče v strahu pred Goljatom, ker ne vidi izhoda
- Kralj Savel ponudi zmagovalcu veliko bogastvo, svojo hči za ženo in oprostitev davkov za
očetovo hišo
- Davidov najstarejši brat Eliab iz ljubosumja obtoži Davida, da ima predrzno in pokvarjeno
srce. Davida ponižuje, vendar se David ne da zmesti
- David vpraša nadvse pomembno vprašanje: »David je rekel možem, ki so stali z njim: »Kaj
bodo naredili možu, ki ubije tega Filistejca in Izraelu odvzame sramoto? Kdo je vendar ta
neobrezani Filistejec, da si upa zasramovati bojne vrste živega Boga?!« (26. vrstica).
David je uvidel, da Goljat ni človek, ki bi imel zavezo z Živim Bogom!
David je spoznal, da obstaja dober razlog za boj z Goljatom. Vedel je, da so imeli Izraelci zavezo z
vsegamogočnim Bogom, ki je Svojo zavezo z njimi vedno ohranjal. Neobrezani Goljat pa je vse to
sramotil in s tem napadal NAMEN izraelskega naroda. Gospod je z namenom izbral izraelski narod
in ta namen je bil: DA BI POKAZAL VSEJ ZEMLJI, DA JE IZRAELOV BOG EDINI PRAVI BOG. NA NEK
NAČIN JIH JE POSTAVIL V PRAVI ODNOS S SAMIM SEBOJ. PRAV ZATO NIČESAR NA TEM SVETU NI
IMELO PRAVICE, DA BI SE POSTAVILO ZOPER IZRAELA IN JIH USUŽNJILO, SAJ JIH JE NAŠ OČE, OČE
IZRAELA, JEHOVA, IZBRAL ZASE. David je razumel njihovo zavezo z Bogom in se je zato spustil v boj
z Goljatom. Po Gospodu je prišla skozi Davida čudovita zmaga za cel Izrael!

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: CILJ KONFLIKTA JE ONEMOGOČENJE IZPOLNITVE NAMENA

Konflikt vedno nastopi, ko sovražnik želi onemogočiti izpolnitev Gospodovega namena, danega
Božjemu otroku. Satan se začne močno bojevati. Torej, borec – zmagovalec, ko se soočiš z
nasprotovanjem, najdi njegov vzrok. Ta bo vedno v povezavi z onemogočanjem namena, ki ti je dan!
Vsi se moramo takrat spomniti, da pod nobenim pogojem ne odnehamo, pa najsi je konflikt
(nasprotovanje, boj) še tako močan!!! KONFLIKT POMENI NAPAD NA NAMEN. Če ne odnehamo, bo
zmaga gotovo naša!
V primeru Davida in Goljata je šlo za poizkus preprečitve izpolnitve Božjega namena ne samo z
izraelskim narodom, temveč z Davidom osebno. V času bitke je bil David že maziljeni kralj, katerega
Božji namen je bil, da prevzame Savlov prestol.
»Potem je Samuel rekel Jeseju: »So to vsi mladeniči?« Jese je rekel: »Ostal je še najmlajši. Glej, ta
pase drobnico.« Samuel je rekel Jeseju: »Pošlji ponj in naj ga pripeljejo, kajti ne sedemo za mizo,
dokler ne pride sem!« Poslal je ponj in ga dal pripeljati. Bil je rdečkast, lepih oči in prijeten na
pogled. GOSPOD je rekel: »Vstani, mazili ga, kajti ta je!« Samuel je vzel rog z oljem in ga mazilil
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sredi njegovih bratov. Od tega dne naprej je GOSPODOVduh napolnjeval Davida. Samuel pa se je
vzdignil in šel v Ramo.« (1. Samuel 16: 11-13).
David je torej razumel namen Izraela kot naroda, kakor tudi svoj osebni, od Boga dani namen, da
nekoč vodi izraelski narod. Ko so Savel in ostali vojščaki živeli v strahu pred Goljatom, se je David
pogumno postavil v boj, v nastali konflikt, in Gospod mu je dal zmago z enim samim kamenčkom.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: KO SPOZNAM SVOJ NAMEN, NIČESAR VEČ NIMA
AVTORITETE, DA BI GA USTAVILO, MU NASPROTOVALO ALI PREPREČILO NJEGOVO IZPOLNITEV
Ko je David identificiral svoj namen za boj z Goljatom, je odšel h kralju Savlu in mu povedal svojo željo
za bitko.
»David pa je rekel Savlu: »Tvoj hlapec je pasel drobnico svojega očeta. Če je prišel lev ali medved in
odnesel jagnje iz črede, sem tekel za njim, ga udaril in rešil jagnje iz njegovega žrela. Če pa se je
vzdignil nadme, sem ga zgrabil za grivo, ga udaril in usmrtil. Tvoj služabnik je pobil tako leva kot
medveda in ta neobrezani Filistejec bo kakor eden izmed njiju, ker je zasmehoval bojne vrste
živega Boga!« (1. Samuel 17: 34-36).
David je vedel, da kakor mu je Gospod dal moč, da je premagal leva in medveda, tako ga bo njegov
Bog usposobil za boj zmage z Goljatom.
DAVID V BITKI ZOPER GOLJATA NI PRIMERJAL SVOJE ZMOŽNOSTI, STRATEGIJE IN OROŽJA Z
VELIKANOVIM! Četudi so Goljatova moč in sposobnosti vojskovanja še tako velike, njegove lastne
pa tako neprimerne in slabotne na pogled, VELIKAN NIMA MOŽNOSTI PREMOČI NAD BOŽJIM
BORCEM – ZMAGOVALCEM, KI SE VOJSKUJE NA PODLAGI OD BOGA MU DANEGA NAMENA.
Prav zaradi tega ne smemo nikoli enačiti uspeha izpolnitve svojega, od Boga danega namena s
pomanjkanjem kritja ali preskrbe. Namen Božjega borca – zmagovalca ima svoj izvor v ODNOSU DO
AVTORJA NAŠEGA NAMENA. Hodimo po poti Božjega namena za nas, pri tem se ne oziramo na
okoliščine.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: KAR JE GOSPOD SKLENIL, BO TUDI IZPOLNIL

»Spominjajte se prejšnjih reči, iz davnine, kajti jaz sem Bog in drugega ni, Bog, in ni ga kakor jaz. Od
začetka oznanjam konec, od davnine to, kar se še ni zgodilo. Pravim: Moj sklep obvelja in vsako
svojo željo izpolnim. Od vzhoda kličem roparico, iz daljne dežele moža po svojem načrtu. Kakor
sem govoril, tako bom izpeljal, kakor sem oblikoval, tako bom to naredil.« (Izaija 46: 9-11).
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»GOSPOD mi je rekel: »Prav vidiš; kajti bedim (pazim) nad svojo besedo, da jo izpolnim.« (Jeremija
1:12).
Te vrstice nam razkrivajo, da Gospod odgovarja in stoji za Svojim namenom oziroma sklepom, ki ga
je izgovoril in oživil. Gospod nam pravi, da bo izpolnil Svojo izgovorjeno obljubo in da tega nič ne
more ustaviti!
Gospod nas je po Svoji izgovorjeni Besedi ustvaril, vse drži po Njej in ta Beseda ima končno
avtoriteto.
»On (Kristus) je odsvit njegovega veličastva in odtis njegovega obstoja
(Ali osebe ali narave ali bistva.), z besedo svoje moči ( Ali s svojo mogočno besedo.) nosi vse.«
(Hebrejcem 1:3a).
»V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri
Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in
življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog;
ime mu je bilo Janez. Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli
vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je
prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo
lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo
Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža,
ampak iz Boga.« (Janez 1. 1-13).

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: BOG ME JE POKLICAL ZARADI SVOJEGA SKLEPA (NAMENA)
PRED ZAČETKOM ČASA
»Bog nas je namreč odrešil in poklical s svetim klicem, ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega
sklepa in milosti, ki nam jo je pred večnimi časi (PREDEN SE JE ZAČEL ČAS) podaril v Kristusu
Jezusu.« (2. Timoteju 1:9).
Gospod nas je POKLICAL. Ta beseda je KALEO v grškem jeziku.
Strong's Number: 2564

Browse Lexicon

Original Word

Word Origin

kaleo

akin to the base of (2753)

Transliterated Word

TDNT Entry

Kaleo

3:487,394

Phonetic Spelling

Parts of Speech

kal-eh'-o

Verb

Definition
1.

2.

to call (poklical)
a.

to call aloud, utter in a loud voice (glasno poklica, izrekel s hrupnim glasom)

b.

to invite (povabil)

to call i.e. to name, by name (poimenoval, poklical po imenu)
a.

to give a name to (poimenoval)
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1.

to receive the name of, receive as a name (sprejeti ime, sprejeti kot ime)

2.

to give some name to one, call his name (dati neko ime osebi, poklicati njegovo ime)

b.

to be called i.e. to bear a name or title (among men) (biti poklican, nositi ime ali naslov)

c.

to salute one by name (pozdraviti nekoga po imenu)

V Svetem Pismu nam Gospod razkriva, da nas je Bog pred stvarjenjem (preden se je začel čas)
poklical po imenu in izgovoril Svoj sklep ali namen za nas. Poznal nas je pred začetkom časa. Bog nas
je odrešil, poklical, nam dal Svoj namen (sklep) in milost. Postavil nas je določeni čas in nas
opolnomočil za dejanja, ki nam jih je namenil.
»Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej
pripravil, da bi v njih živeli.« (Efežanom 2:10).
»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu,
odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem
vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne
ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni
in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar.
Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v
ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se
vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji
učenci. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! Če se boste držali
mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in
ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje
dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje
ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam
naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem
imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene
izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane;
tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med
seboj!« (Janez 15: 1-17).
ROJEVANJE SADU, OPRAVLJANJE DOBRIH DEL, POMENI HOJO V BOŽJEM NAMENU, SKLEPU ZA
NAŠA INDIVIDUALNA ŽIVLJENJA. ZA TA NAMEN NAS JE GOSPOD DOLOČIL PRED STVARJENJEM
SVETA, PRED ZAČETKOM ČASA. GOSPOD NAS JE ZARADI TEGA USTVARIL ZA SVOJE BORCE –
ZMAGOVALCE.
Ker je Gospod določil Svoj sklep (namen) za nas pred začetkom časa, z drugimi besedami – pred
stvarjenjem, nobeno stvarstvo ne more in nima avtoritete ustaviti načrta, ki ga ima Gospod za nas.
POVZAMIMO, KAR SMO SE NAUČILI:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Nasprotovanja nimajo avtoritete, ker Gospod sam bedi nad Svojo Besedo
Gospod nas je odrešil in poklical, da bi v nas / skozi nas izpolnil Svoj namen
Nič se ne more zoperstavljati Božjemu sklepu in to velja za celotno stvarstvo
Gospod nam je dal Svoj namen
Mi nismo avtorji Božjega namena za svoja življenja, ta namen nam Gospod razkrije
Božja moč je tista, ki doseže izpolnitev namena
NIČ tega ne more preprečiti. Če stojimo in se borimo, je zmaga zagotovljena!!!
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MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: ČE NAMEN NI ZNAN, JE POSLEDICA TEGA ZLORABA

Poglejmo si primer iz vsakdanjega življenja: priviti je treba vijak. Namesto izvijača, katerega namen je
privijanje vijakov, posežemo po kuhinjskem nožu. Seveda lahko z njim privijemo vijak, vendar to ni

namen kuhinjskega noža. Nož zlorabljamo in ga kvarimo.
Ko delo dokončamo, nož spet vrnemo v kuhinjski predal. Naslednje jutro z njim ne mažemo masla na
kruh, saj ima zlorabljeni nož ukrivljeno konjico. Takšen nož postane spregledani del jedilnega pribora.
Na tej točki je danes človeštvo. Ker ljudje ne poznajo svoj, od Boga dani namen, začnejo zlorabljati
svoja življenja. Mnogi doživljajo zlorabe od drugih, ali so padli v splet negativnih okoliščin, namesto
da bi bili uporabljenia za Božji namen. Poznamo več vrst zlorab: fizično, verbalno, spolno, droge,
tablete, duhovno, zlorabe avtoritete in še mnoge druge. V vsakem primeru žrtev nosi brazgotine, ki
so slika ukrivljene konjice kuhinjskega noža. Zlorabljeni ljudje imajo mnogokrat težavo z zaupanjem v
ljudi, v sebe in celo v Boga. Boga ne vidijo kot nekoga, ki je za njih in hrepeni po tem, da bi njihova
življenja imela smisel in namen. Sebe vidijo kot »zlorabljeno blago,« brez vrednosti in prežete z
neznosno bolečino, ki para njihovo srce.
DOBRA NOVICA SE GLASI: GOSPOD LJUBI TRPEČE IN ZLORABLJENE IN JIM PONUJA NOVO ŽIVLJENJE
S POVRAČILOM ZA VSE SLABO!!!
Zlorabljeni osebi Gospod ponuja Svoj, pred začetkom časa določeni, namen!
Jezus je prišel, da bi oznanil in vzpostavil zatiranim svobodo. ON NAS NESKONČNO LJUBI!!!
»Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me

je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim
leto, ki je ljubo Gospodu.« (Luka 4:18).
»Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj
ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim.«
(Dejanja 10:38).
»Tisti dan bo vzel njegovo breme s tvojega hrbta, njegov jarem s tvojega tilnika, jarem bo uničen
zaradi maziljenja.« (Izaija 10:27).
Jezus je prišel, da bi ozdravil te, ki so bili zlorabljeni in jih osvobodil od brezciljnega življenja brez
namena. A dokler Mu ne dopustimo, da bi ozdravil naša zlomljena srca, se lahko kar naprej
sprašujemo: »Ali bo imelo moje življenje še sploh kakšen smisel?« BREZ JEZUSA IŠČEMO
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ZADOVOLJITEV IN IZPOLNITEV ŽIVLJENJA NA NAPAČNIH PODROČJIH. POMEN IN IZPOLNITEV
ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA JE MOGOČE NAJTI LE V SPOZNANJU KDO V KRISTUSU SMO (POZICIJA, KI JO
OKUPIRAMO) IN V ODKRITJU OSEBNEGA NAMENA ZA NAŠA ŽIVLJENJA.
Gospod nas ni ustvaril po pomoti. Tudi če nas naši starši niso načrtovali (morda smo rezultat
posilstva, prešuštva in podobno), IMA GOSPOD ZA NAS SVOJ, PRED STVARJENJEM ČASA OBLIKOVAN
NAČRT! Nismo napaka, ker je celotno človeštvo ustvarjeno po Gospodu. Gospod tudi med kaosom
obljublja sledeče: »GOSPOD bo izpolnil načrt v moje dobro. GOSPOD, tvoja dobrota traja
na veke, ne zapústi dela svojih rok.« (Psalm 138:8). Prav zato smo lahko prepričani, da: » bo
On, ki je začel v vas dobro delo, to delo dokončal do dneva Kristusa Jezusa.« (Filipljanom 1:6).
Preteklost lahko kaže sadove, ki so posledica nepoznavanja našega, od Boga danega namena, vendar
je lahko prihodnost z Jezusom povsem drugačna! NAŠA ZGODOVINA NE DOLOČA NAŠE
PRIHODNOSTI Z JEZUSOM, KI NAM ODKRIVA NAMEN NAŠIH ŽIVLJENJ!
Kljub preteklim spodrsljajem, napakam in življenjskim frustracijam nas Gospod določa za Svojega
borca – zmagovalca. Začnimo se veseliti v tej resnici!

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: JAZ SEM EDINSTVENO DOLOČEN ZA IZREDNE IN NEOBIČAJNE
PODVIGE

Gospod je vsakemu posebej daroval semena daru in kvalitet, ki so potrebne za izpolnitev našega
namena. Tu ne govorimo o človeških močeh, temveč o zmožnostih, ki smo jih dobili od Gospoda po
Njegovi milosti. On nas je božansko usposobil za izjemne podvige.
Pomembno je spoznanje, da Božjih darov ne pustimo in jih ne zanemarimo v »spečem« stanju. Naša
generacija potrebuje to, kar je Gospod namenil nam. Zdaj je čas, da spoznamo in omogočimo
Svetemu Duhu, da začne razvijati, opolnomočiti, čvrstiti vse od Boga dane darove v nas. DAROVI
BODO RASTLI, KO BOMO ZAČELI HODITI V NJIH!
Če ne sledimo svojemu namenu, se nas bodo polastili stres, frustracija, izgubljeni čas in materialne
dobrine. Rezultat vsemu temu bo spet zloraba.

Dobimo od Gospoda VIZIJO, ODPRTI POGLED NA RAZLOG NAŠEGA OBSTOJA.
POMEMBNE SMERNICE PRI ODKRIVANJU SVOJEGA, OD BOGA DANEGA NAMENA:
1.) Ne sledimo priložnostim, ker Gospod oblikuje našo usodo. Gospod nas usmerja z
nadnaravnim vodstvom Svojega Duha in Njegovo vodstvo je nasprotno s človeškim
napredovanjem.
2.) Božje usmeritve morajo priti po Svetem Duhu, ki odkrije Božjo voljo našemu srcu. Četudi se
odprejo vrata priložnosti, najprej preverimo skladnost z Božjim namenom za naša življenja.
3.) Ne pozabimo tega, kar je zapisano v Dejanjih 17: 26-28: » (BOG)… je ljudem odmeril (v
naprej pripravljene) čase in meje bivanja, da bi Boga iskali in se morda do njega dotipali in
ga našli, saj ni daleč od nikogar izmed nas. Zakaj v njem živimo, se gibljemo in smo.«
4.) Kot kristjani ne smemo nikoli dopustiti, da bi nas usmerjale zunanje okoliščine. Sledimo le
Božjim ukazom.
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5.) Ne samo, da nam je Gospod namenil Svoj namen, določil nam je tudi čas za njegovo
izpolnitev.
6.) Preučujmo Sveto Pismo in prosimo Gospoda, da nam odkrije specifična področja, ki nam še
niso razjasnjena s Svetim Duhom. Morda še ne razumemo, kaj pomeni biti biblijski mož
svoji ženi ali žena svojemu možu. Morda nam je še zakrito starševstvo po Božjih principih.
7.) Ko preučujemo Sveto Pismo na omenjenih področjih, je izrednega pomena, da molimo v
skladu z Besedo. Besedo Božjo moramo »vračati« nazaj h Gospodu. «Takó bo z mojo
besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem
hotel, n uspela v tem, za kar sem jo poslal.« (Izaija 55:11).
8.) Primer: ne bodimo nadvladani s človeško potrebo ali željo, molimo Besede iz Psalma 23:11:
»GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka.« TO JE NAČIN, KAKO SMO USMERJANI PO

GOSPODOVI VOLJI IN NAMENU.
Molitev za razodetje specifičnega Božjega namena najdemo v Efežanom 1: 4-9: »Pred stvarjenjem
sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas
je vnaprej odločil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni
sklep njegove volje, v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v Ljubljenem. V
njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove milosti. To
milost je obilno razlil na nas, z vso modrostjo in razumnostjo, ko nam je razodel skrivnost svoje
volje po blagohotnem načrtu, kakor si ga je vnaprej zastavil.«
-

Zahvalimo se Bogu, da smo sprejeti v Ljubljenem. Zato se nas ne sme dotakniti nobena
človeška zavrnitev.
Povejmo Bogu, da sprejemamo Njegovo obljubo o razodetju Njegove volje in načrta.
Zahvalimo se Mu za dediščino, za duha modrosti in razodetja, za razsvetljene oči srca.

9.) Molimo Besedo Božjo, da nas razsvetli v spoznanju Božjega namena za naša življenja. Prosimo
Svetega Duha, da bi nam razodeval Jezusa in Njegov namen. Moč Besede teh vrstic je spremenila
življenja neštetih življenj. Molimo, berimo, Gospod nam je dal Svojo Besedo!
»Slišal sem o vaši veri v Gospoda Jezusa in ljubezni do vseh svetih. Zaradi tega se ne neham
zahvaljevati za vas in se vas spominjati v svojih molitvah, da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa
Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in razodetja, v spoznanju njega, in razsvetljene oči srca,
da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v
svetih, kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove
silne moči, ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v
nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se
ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem. In vse je položil pod njegove noge, njega
pa postavil čez vse kot glavo Cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki v vsem vse izpolnjuje.«
(Efežanom 1: 15-23).
10.) Spoznajmo, da naš NAMEN deluje po BOŽJI MILOSTI in da nam ga je Gospod dal pred začetkom
časa. Zahvaljujmo se Gospodu za Njegovo odločitev, da nas je postavil v ta čas, kraj, v to
generacijo, v to družino. Zahvaljujmo se Mu, da BOMO po Njegovi milosti izpolnili namen, za
katerega nas je določil! »Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore (Različica Bog
pripomore v vsem.) k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu.« (Rimljanom
8:28).
BOŽJI BOREC – ZMAGOVALEC, KO ŽIVIŠ V SKLADU Z VNAPREJ DOLOČENIM NAMENOM, DELAŠ Z
BOGOM IN NE SAMO ZA BOGA. TAKO PREMAGUJEŠ OVIRE, RAZBIJAŠ OKOVE, DELAŠ ČLOVEŠKO
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NEMOGOČE STVARI, GLEDAŠ NEVIDNO, GOVORIŠ USTVARJALNE BESEDE, MOLIŠ ZA STVARI, KI SE
UDEJANJAJO IN SPREJEMAŠ BOŽJO VOLJO.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: PRIPRAVA USTVARJA VAREN PROSTOR ZA MOJ NAMEN

Zelo pomembno je, da se pripravimo na Božje delovanje v našem življenju. Ta priprava zahteva
napor. Gospod želi, da spoznamo vse potrebne resnice iz Božje Besede in se tako postavimo v
pozicijo za Božje delovanje. Če nismo v pravi poziciji, potem se to, kar Bog želi narediti skozi naše
življenje, ne more izpolniti. Gospod nam želi posredovati in razodevati višja spoznanja, da bi se
lahko uspešno upirali sovražnikovim načrtom zmede. Gospod želi, da bi utrli pot za še mnoge zmage
drugih ljudi.
V pripravo je vključeno odstranjevanje vsega, kar ne slavi Gospoda.
»Toda trdni Božji temelj stoji in ima tale pečat: Gospod pozna svoje in: »Naj odstopi od krivice
vsak, kdor kliče Gospodovo ime«. V veliki hiši ni le zlate in srebrne posode, marveč tudi lesena in
lončena, prva za čast, druga za nečast. Kdor se bo teh očistil, bo postal posoda za čast, posvečena,
gospodarju koristna in pripravljena za vsako dobro delo.« (2. Timoteju 2: 19-21).
Torej, če je karkoli v naših življenjih, kar ne prinaša slavo Gospodu, se očistimo in odstranimo vse
napačne stvari, ljudi, ideje, ki vršijo na nas nezaželen vpliv.
Vplivi so lahko iz strani:
1.) Ljudi - človeški razum in logika
2.) Sveta - »kajti vse, kar je v svetu – poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja – ni od
Očeta, ampak od sveta.« (1. Janez 2:16).
3.) Demonov
4.) Boga
Ko smo oddvojeni za Boga, Zanj predstavljamo veselje. To je del priprave za hojo v Njegovem
namenu. Ko napoči čas za izvajanje korakov v skladu z Božjim namenom, bomo te lahko naredili
svobodni in pripravljeni, saj smo se predtem posvetili molitvi in trganju vseh suženjskih vezi.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: UPORABLJAM BOŽJI PROCES PRI SPREMEMBI DIREKCIJE:
MEDITACIJO, RAZODETJE, MOTIVACIJO, AKCIJO IN SADEŽ
Ko najdemo področja svojega življenja, ki še niso v skladu z Božjim načrtom, nam postane jasno, da
moramo zamenjati svojo direkcijo ali smer. Najti moramo korenino napake in jo odstraniti, saj je
brez pomena le odstranjevati slab sadež, če korenina ostane ista. Negativna korenina bo vedno
zastrupljala naše življenje, dokler jo končno ne odstranimo.
Kako odstraniti negativno korenino in s tem spremeniti direkcijo našega življenja na tem področju?
Proces je sledeč:
. Meditacija producira razodetje
. Razodetje producira motivacijo
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. Meditacija producira akcijo
. Akcija producira sadež

Meditacija producira razodetje:
Sveto Pismo nam naroča:
» Naj knjiga te postave ne zapusti tvojih ust, temveč jo premišljuj dan in noč, da boš storil povsem,
kakor je zapisano v njej. Le tako boš imel uspeh na svoji poti, le tako boš uspeval.« (Jozue 1:8).
Kako naj premišljujemo Besedo dan in noč? S tem, ko si jo mrmramo in Jo izgovarjamo znova in
znova. Poslušajmo sami sebe, ko Jo izgovarjamo glasno, dokler Ona ne naredi na nas Svojega
pečata.
KVALITETA BIBLIJSKE MEDITACIJE POMENI KVALITETO NAŠEGA ŽIVLJENJA.

Razodetje producira motivacijo:
Ko nam Gospod razodene določeno resnico, to producira motivacijo. Motivacija pomeni željo po
nadaljnji hoji, borbi. Eden izmed glavnih vzrokov, da smo brez motivacije, je, ker nimamo
potrebnega razodetja na določenem področju!!! Posledično tudi naša vera trpi pomanjkanje in k
nam se naseli strah.
Po drugi strani pa so ljudje tudi prezgodaj delali korake brez dovolj razvite stopnje duhovnosti.
Niso šli čez vse potrebne priprave in tako niso imeli potrebna izkustva vere in resnice, da bi se
prebili skozi vse sovražnikove ovire.
Ne pozabimo, da je frustracija želja po spremembi brez zmožnosti izvedbe te spremembe.

Meditacija producira akcijo
Božje razodetje je kritičnega pomena za naše življenje. Njegovo razodetje je največja pogonska sila,
ki producira moč za akcijo. Po meditaciji Besede bomo dobili razodetje resnice v čisto novi luči. S
tem razodetjem lahko mirno gremo v akcijo, saj smo sigurni, da je to Božja usmeritev za naše
življenje. Ne samo, da tako vemo, kaj nam je storiti, temveč nam Gospod da še motivacijo za
takšno akcijo. Gospod sodeluje z nami pri izpolnitvi Svojega namena.
»Potemtakem, moji ljubi, kakor ste bili zmeraj poslušni, in to ne le takrat, kadar sem bil med vami,
ampak še veliko bolj zdaj, ko sem odsoten, s strahom in s trepetom udejanjajte ( Ali dokončajte, do
konca uresničite. ) svoje odrešenje. Bog je namreč tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja
v vas hotenje in delovanje.« (Filipljanom 2:12-13).

Akcija producira sadež
Sadež je viden izraz moči: gre za produkt ali končen rezultat. Definicija sadeža je lahko sledeča:
zunanji izraz notranjega dela. Božja Beseda našteva SAD DUHA kot: ljubezen, veselje, mir,
potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba (vera – pistis), krotkost, samo obvladanje.
(Galačanom 5:22).
Rojevanje Božjega sadu pomeni naslednje: sem uresničevalec Božje Besede in sem v pravilnem
odnosu s Kristusom. Tako rojevam sad, ki je zunanji izraz mojega notranjega življenja s Svetim
Duhom. Sad Duha v naših življenjih govori najbolj glasno! Gre za manifestacijo Božje resnice! To pa
je del Božjega načrta.
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MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: MOJE TRENUTNO PODROČJE BOJEVANJA ME ODKRIJE

Z drugimi besedami: kjerkoli imam težave, to pomeni začetno mesto moje priprave za zmago.
Težave lahko izkušam na primer v zakonu, s svojimi otroki ali drugje. To je področje, kjer moram
začeti iskati spremembo direkcije, da bi se lahko tudi na tem področju znašel na poti Božjega načrta
za svoje življenje.
Ocenimo sami sebe: če življenje, ki ga živimo ni zadovoljujoče, je nekaj narobe. Ne postanimo
razočarani in spoznajmo, da se potreba po spremembi najprej nahaja znotraj, preden jo začnemo
iskati zunaj. Sprememba naj poteka po principu: meditacije, razodetja, motivacije, akcije in sadeža.
TEST SADEŽA: ali so kakšna področja v mojem življenju, kjer ne izkušam sad Svetega Duha: ljubezen,
veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba (vera – pistis), krotkost, samo
obvladanje?? Prej omenjeni princip nam bo hitro pokazal napake.
Bog nas želi imeti v svoji vojski, saj smo Njegovi borci – zmagovalci! Sedaj nas vzpodbuja za
aktivacijo vere, ki bo omogočila v nas delovanje Božjih darov in realizacijo Njegovega namena za
naša življenja. Gospod nam bo pomagal, da se bomo lahko dvignili nad vsako področje našega
življenja, kjer še potekajo bitke in tako premagali sovražnika, ki nas hoče oropati namena našega
življenja in dokončne zmage. Poslužimo se Božjega orožja in stopimo v akcijo. Mi smo Božji borci –
zmagovalci. On nam je ŽE dal Svojo zmago in zato nas nihče ne more premagati!
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3. POPOTOVANJE BOŽJEGA BORCA – ZMAGOVALCA PRI IZPOLNJEVANJU
BOŽJEGA NAMENA
Ko odkrijemo in se pravilno pripravimo za izpolnitev Božjega namena, se bomo borci – zmagovalci
podali na popotovanje. Individualno razodeta Božja Beseda je ta, ki nam daje moč za izpolnitev
namena. Dobro se moramo zavedati avtoritete, ki nam je bila dana po Jezusu, ko oznanjamo Božje
zmagovito Besedo zoper kakršnekoli prepreke.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: KLJUČNEGA POMENA JE SLIŠATI OD BOGA IN SE TAKOJ
PODATI V AKCIJO

Primer Petrove hoje po vodi
22 In takoj je primoral učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran; sam naj bi
medtem odpustil množice. 23 In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se
je zvečerilo, je bil tam sam.24 Čoln pa se je medtem oddaljil že precej stadijev od brega. Valovi so
ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. 25 Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in
prišel k njim. 26 Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: »Prikazen je.« Od
strahu so zavpili. 27 Jezus pa jim je takoj rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« 28 Peter
mu je odgovoril in rekel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.« 29 On mu je dejal:
»Pridi!« In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. 30 Ko pa je videl, da je veter močan,
se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« 31 Jezus je takoj iztegnil roko, ga
prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si podvomil?« 32 In ko sta stopila v čoln, je veter
ponehal. 33 Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: »Resnično si Božji Sin.«
(Matej 14).
Peter je bil mnogokrat priča Jezusovih besed, ki so nosile v sebi moč in zmožnost realizacije. Življenja
so se nenadoma spremenila in nemogoče situacije so postale mogoče, ko so ljudje ubogali Jezusove
ukaze. Peter je bil tako zmožen premagati strah in je na Jezusovo besedo »Pridi!« začel hoditi po
vodi.
Koraki, ki prenesejo nevidne sanje v vidno sfero:
- Prepoznati Božji glas, ko nam individualno spregovori
- Premagati strah in ubogati Božji glas ne glede na nasprotujoče si okoliščine
- Izgovorjena Božja Beseda daje zmožnost za izvedbo Božjega ukaza korak za korakom
- Peter je dejansko hodil po JEZUSOVI BESEDI!
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Prečkanje reke Jordan
V Jozuetovi knjigi najdemo čudovit primer, kako le EN KORAK VERE prenese nevidne sanje v vidno
realnost.
»GOSPOD je tedaj rekel Józuetu: »Ta dan te bom začel poveličevati v očeh vsega Izraela. Naj

spoznajo, da bom tudi s teboj, kakor sem bil z Mojzesom. 8 Ti boš naročil duhovnikom, ki
nosijo skrinjo zaveze, in jim rekel: ›Ko pridete do brega jordanskih voda, postojte v
Jordanu!‹« 9 Józue je rekel Izraelovim sinovom: »Stopite bliže in prisluhnite besedam
GOSPODA, svojega Boga.« 10 Dalje je Józue rekel: »Po tem boste spoznali, da je živi Bog sredi
med vami. Zagotovo izpred vas prežene Kánaance, Hetejce, Hivéjce, Perizéjce, Girgašéjce,
Amoréjce in Jebusejce. 11 Glejte, skrinja zaveze Gospodarja vse dežele pojde pred vami čez
Jordan. 12 Določite zdaj dvanajst mož izmed Izraelovih sinov, po enega iz vsakega
rodu. 13 Brž ko se stopala nog duhovnikov, ki nosijo skrinjo GOSPODA, Gospodarja vse dežele,
spustijo v jordanske vode, se bodo vode razdelile. Vode, ki pritekajo od zgoraj, se bodo
postavile kakor nasip.«14 Ko je ljudstvo zapustilo šotore, da bi šlo čez Jordan, so bili
duhovniki, ki so nosili skrinjo zaveze, pred ljudstvom. 15 Brž ko so nosilci skrinje prišli do
Jordana in so se noge duhovnikov, ki so nosili skrinjo, na obrežju potopile v vodo – Jordan
namreč vse dni žetve napolnjuje svoje struge – 16 so se vode, ki so pritekale od zgoraj,
ustavile in stale kakor nasip, precej daleč, pri Adámu, mestu tik ob Caretánu. Vode pa, ki so
tekle proti morju v Arábi, proti Slanemu morju, so odtekle. Tako je ljudstvo šlo čez nasproti
Jerihe. 17 Duhovniki, ki so nosili skrinjo GOSPODOVE zaveze, so stali nepremično na suhem
sredi Jordana in ves Izrael je hodil po suhem čez, dokler ni ves narod prešel čez Jordan.«
(Jozue 3).

Vode so se razdelile šele po tem, ko so se stopala nog duhovnikov spustila v
Jordan!!! To je bilo dejanja VERE.
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MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: UTEMELJUJEM SVOJO VERO NA RAZODETI BOŽJI BESEDI
To je izrednega pomena! ZAPLENIMO, UJAMIMO REŠILNO BOŽJO BESEDO, KI NAM INDIVIDUALNO
SPREGOVORI, MEDITIRAJMO JO IN NAREDIMO KORAK VERE.
Recimo Gospodu: »Če si ti tako rekel, bom stopil v akcijo in naredil korak. Ne zaradi tega, ker
verjamem, temveč ZARADI TVOJEGA UKAZA.«
Če bomo namreč vršili pritisk nase, misleč, da bo naša molitev uslišana zaradi naše vere, smo lahko
na spolzkih tleh. Lahko začnemo dvomiti o zadostnosti ali raje – nezadostnosti svoje vere! Ko pa se
zavedamo, da naše molitve in usoda slonijo na izrečeni Božji Besedi, ki nosi v Sebi moč izpolnitve,
je stvar povsem drugačna! Ali ne zaupamo raje temu, kar je rekel Gospod?
Tudi demoni namreč verjamejo! »(Jakob 2:19).
Verovanje je dobro in nenadomestljivo, vendar to ni dovolj. Ključnega pomena je, da utemeljimo
svojo vero na Božji moči. »Moja beseda in moje oznanilo nista bila v prepričevalnih
besedah modrosti, temveč sta se izkazala Duh in moč, zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški
modrosti, ampak na Božji moči.« (1. Korinčanom 2:4-5).
»Je pa vera obstoj (Ali temelj ali gotovost glede.) resničnosti, v katere upamo, zagotovilo
(Ali dokaz ali razvidnost.) stvari, ki jih ne vidimo.» (Hebrejcem 11:1).
V Božjo moč ne stopimo s človeško logiko, s sovražnikovim razmišljanjem, z mesenimi lastnostmi. Po
obnovitvi svojega razuma z Resnico iz Božje Besede delamo korake vere z zaupanjem in gotovostjo.
Vse, kar nam je On obljubil, bo tudi izpolnil! Njegovi načrti postanejo naši načrti.
VSE, KAR BOG IZREČE, VSEBUJE: MOČ, AVTORITETO, BOŽJO KREATIVNO ENERGIJO. NJEGOVA
NALOGA JE, DA IZREČENO TUDI MANIFESTIRA. NI SE NAM TREBA VEČ TRUDITI ALI KARKOLI
DOKAZOVATI, SAJ NISMO MI TISTI, KI BI LAHKO BOŽJO BESEDO MANIFESTIRALI. BOŽJO BESEDO
MANIFESTIRA LAHKO SAMO BOG.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: MOČ STRINJANJA

Sveto Pismo jasno govori, da je v strinjanju (slogi) moč.
»Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo
uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem
sredi med njimi.« (Matej 18:19-20).
Skupaj lahko verniki dosežemo velike stvari v Gospodovem delu, če delujemo složno v Božji Besedi in
prošnji. Na žalost je mnogokrat tako, da ne moremo čakati drugih za priključitev v molitvi strinjanja.
Marsikdaj, v najtežjih okoliščinah, ne najdemo nikogar, ki bi se boril z nami. Vendar ne obupujmo, saj
IMAMO PREMOČ NAD VSAKO SITUACIJO, ČE SMO V STRINJANJU Z GOSPODOM! Nikoli namreč nismo
sami! »Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas?« (Rimljanom 8:31).
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Bodimo v složni z obljubami, ki nam jih Gospod oživil po Svoji Besedi in priče bomo transformaciji
naših okoliščin!
GOSPOD NAS ČAKA, DA SE STRINJAMO Z NJEGOVO BESEDO, KER POTEM LAHKO ZAČNE DELOVATI IN
MANIFESTIRATI TO BESEDO V NAŠIH ŽIVLJENJIH!
Ohranjajmo citat iz Filipljanom 4:13 venomer na svojih ustnicah: »Vse zmorem v njem, ki mi daje
moč.». Tudi, če smo sami, lahko z Gospodom dosežemo velike stvari na podlagi avtoritete Njegove
Besede.

MISEL BORCA - ZMAGOVALCA: IZGOVORJENI BOŽJI BESEDI SLEDIJO ZNAMENJA

Ne pozabimo, da je Jezus vedno z nami, ko delamo korake vere po ukazu Božje Besede.
»Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in
naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih
izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«
(Matej 28:18-20).
»Potem ko je Gospod Jezus govoril z njimi, je bil vzet v nebo in je sédel na Božjo desnico. 20 Oni pa
so šli in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval z znamenji, ki so jih
spremljala.» Marko 16:19-20).
Božji borci – zmagovalci, ne samo, da je potrebno ubogati Jezusove Besede, ampak jih je treba tudi
oznanjati. Ko deklariramo Božjo Besedo, jo Njegova moč potrjuje z znamenji. Pričakujmo zmage na
podlagi oznanjevanja Božje Besede, ki nosi v sebi avtoriteto. Naša akcija šteje. GOSPOD ŽELI, DA
DEKLIRAMO NJEGOVO BESEDO NAD SITUACIJAM, KI SO PO ČLOVEŠKO NEMOGOČE,
NEOZDRAVLJIVE IN BREZUPNE. MOČ BOŽJE BESEDE BO USTVARILA IZHOD IZ VSAKE SITUACIJE!!!
Naš primer je Gospod Jezus. On je govoril to, kar je slišal od Očeta. On je naš vzgled za izpolnitev
Božjega klica, ki je nad našimi življenji.
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4. BOŽJI BOREC – ZMAGOVALEC ZLOMI VSAKO PREPREKO
Vsakdo izmed nas se v življenju srečuje s preprekami. Ko stopimo v Božji namen za naša življenja,
postanejo prepreke, konflikti in odpori sestavni del duhovnega boja in ne nujni indikatorji napak.
Sovražnik se zelo trudi zoper nas s ciljem, da bi nas odvrnil od namena, ki ga ima Gospod za naša
življenja. Skuša nam ukrasti posejano Besedo, posebej Besedo, ki je povezana z našim življenjskim
namenom.
»Sejalec seje besedo. Ob poti, kjer se seje beseda, so tisti, ki sicer slišijo, toda brž pride satan in
izruje vanje vsejano besedo… Ko zaradi besede nastane stiska ali preganjanje, se takoj
pohujšajo. « (Marko 4.14-15, 17b).

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: NE DOPUŠČAM, DA MI BOJ ZA GOTOVOST V BOŽJE
ZMOŽNOSTI UKRADE ZMAGO

Kljub njegovemu zaupanju v Boga in pokončni drži sovražnik napada Božjega borca – zmagovalca.
Hoče ga zmesti v mišljenju, da je nasprotnik ali so nasprotne situacije MOČNEJŠE od njega. Gre za
sejanje dvomov. Satanov načrt je, da bi Božji borec – zmagovalec zamenjal svojo gotovost v Boga
za gotovost v nadvlado sovražnikovih zmožnosti.
Jezus je razložil takole: »Ko močni (Satan) z orožjem varuje svoj dom, je varno njegovo
premoženje. Ko pa pride močnejši od njega (Jezus) in ga premaga, mu vzame vse orožje, na katero
se je (Satan) zanašal, in razdeli svoj plen.« (Luka 11:21-22).
Vidimo, Satan se zanaša na svoje orožje! Nahajamo se v boju s Satanom in kraljestvom Teme.
Nasprotnik se trudi, da bi Božji borec – zmagovalec verjel, da je sovražnikova moč zmožna ustaviti
Božji namen. Resnica pa je, da NOBENA prepreka ali sovražnikovo orožje ni močnejše od Boga in
Njegovih Besed v življenju borca – zmagovalca. Ne dopustimo, da bi nam boj za gotovost v Božje
neprekosljive zmožnosti ukradel zmago.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA: VSE BOJE SPREMINJAM V ZMAGO

Nič nas ne more premagati, saj imamo zmagovalno zavest borca – ZMAGOVALCA!
Sveto Pismo uči: »Kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša
vera. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin?« (1. Janez 5: 4-5).
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GOSPOD NAM JE ŽE DAL SVOJO ZMAGO! PRAV ZATO IMAMO BOŽJO ZMOŽNOST SPREMENITI VSAKO
BITKO V ZMAGO.
Nekateri ovire so zunanje, druge notranje. Srečali se bomo z nasprotovanji, preganjanji, sovražnostjo,
grenkobo, strahom, preteklimi napakami ipd. Zunanje ovire bodo vedno v povezavi z ljudmi in
zunanjim okoljem, notranje pa bodo nastajale na področjih naših življenj, ki še niso uravnana v skladu
z Božjo Besedo. Največkrat bo šlo za področja, kjer naš um še ni obnovljen, ali pa še nismo z Božjo
Besedo uničili zavedanja grešnosti in ga zamenjali za zavest Božje pravičnosti v Jezusu Kristusu.
Božji recept za zmago najdemo v:
-

Rimljanom 12:1-2 »Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v
živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte
temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko
razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.«

-

Kološanom 3:9-10 »Ne lažite drug drugemu, saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli
vred in oblekli novega, ki se prenavlja za spoznanje, po podobi svojega Stvarnika.«

MISEL BORCA – JASNA VIZIJA MI OMOGOČA ZMAGO

Pomembna skrivnost uspeha je jasna vizija za prihodnosti na specifičnem področju. Ko nam Gospod
da vnaprejšnje vedenje našega namena, nas Beseda navdihne in motivira, da zlomimo vse ovire in
prenesemo vsa nasprotovanja. Marsikdaj se moramo soočiti s posmehovanji drugih ljudi, pripravljeni
moramo biti pozabiti nase in odvreči svoje želje za doseganje cilja. Božja motivacija nas žene k
odkrivanju novih, še neraziskanih področij. Mnogi ljudje na primer sprejmejo svoj status quo kot
dejstvo, ki se ne bo nikoli spremenilo. Gredo na psihološke teste, ki jih zaznamujejo za vse življenje,
so brez možnosti sprememb. Govorijo, da ni več upanja, saj bo vedno vse enako ali pa celo še slabše.
Gospod pa nam daje Svoje vizije, VNAPREJŠNJE SPOZNANJE /VEDENJE, s katerimi poletimo in vse
premagamo! Z Gospodom za nas NI omejitev! Aleluja!

OD GOSPODA DANO VNAPREJŠNJE SPOZNANJE / VEDENJE /
RAZODETJE JE MOČ ZMAGE. ZMAGA JE NAŠA VERA, KI
PREMAGA SVET!!!!!!!!!!!
»Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s
podobo njegovega Sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je
vnaprej določil, je tudi poklical; in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil; tiste pa, ki
jih je opravičil, je tudi poveličal.« (Rimljanom 8:29-30).
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Vrstni red:
1.) Vnaprej poznal
2.) Vnaprej določil
3.) Vnaprej poklical
4.) Vnaprej opravičil
5.) Vnaprej poveličal
»Kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera.«
(1. Janez 5:4).
»Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil.« (Rimljanom 8:37).
»Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? 32 On ni
prizanesel lastnemu Sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim

tudi vsega podaril? 33 Kdo bo obtoževal Božje izvoljence? Bog opravičuje! 34 Kdo bo
obsojal? Kristus Jezus, ki je umrl, še več, ki je bil obujen od mrtvih in sedi na Božji desnici
ter posreduje za nas? Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga,
preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč?« (Rimljanom 8).

Ali vidimo razodetje Božje Besede? Bog je imel vnaprejšnje spoznanje vsakega izmed nas, še
preden smo storili dobro ali slabo. To vnaprejšnje spoznanje Ga je vodilo v akcijo določanja,
klica, opravičenja in poveličanja. Ko nam Gospod po Svojem razodetju pokaže Svoj namen za
naša življenja, naloge za opravljanje, potem nam po veri, ki nam jo da za izpolnitev namena,
hkrati že da Svojo zmago. Po Kristusu vedno zmagujemo pri izpolnjevanju namena, v
katerega nas je poklical. NIČESAR TEGA NE MORE PREPREČITI, SAJ NAM JE S KRISTUSOM VSE
TUDI PODARIL. Od tega darila pa nas nič ne more ločiti: ne človek, ne stiska, ne nadloga,
preganjanje, lakota, nagota, nevarnost ali meč.
VERA JE NAŠA ZMAGA! NE VERA V NAŠO VERO, TEMVEČ VERA V IZREČENO BOŽJO BESEDO, V
RAZODETJE BOŽJE VIZIJE, NJEGOVEGA NAMENA ZA NAŠA ŽIVLJENJA. Željeni dar ŽE imamo!!!
»Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli (Različica da
prejemate.), in se vam bo zgodilo.« (Marko 11:24).

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA : VSE PREMAGAM IN OBSTOJIM
1. Čeprav se zdi, da bi bilo lažje odnehati in sprejeti poraz, se zato ne odločam. Ne ponavljam
negativnih besed drugih ljudi, ki napovedujejo poraz. Ne pričakujem, da bi ljudi prepričal v
nasprotno. Naj le opazujejo, kaj bo Bog storil.
2. Ne dopuščam grenkobi, da bi me zastrupila v odnosu do drugih, ki nimajo razodetja resnice.
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3. Zavedam se, da je za doseganje namena dovolj le EDEN ČLOVEK, ki je v soglasju z Gospodom.
4. Ne oziram se na nasprotujoče se situacije pri doseganju svojih, od Boga danih sanj. Upam si biti
drugačen.
5. Napolnjujem se neprenehoma z Božjo Besedo za krepitev vere, modrosti, spoznanja in moči pri
preskakovanju ovir.
6. Prekinjam vsake ovire iz svoje preteklosti in ne dovoljujem, da bi mi preteklost diktirala slavno
prihodnost. Nikoli ne primerjam Božje razodetje s preteklimi napakami in razočaranji.
7. Faktor bridkosti je moj motivator. Bolečina me motivira pri vztrajnem iskanju svobode, saj
Gospod želi, da živim življenje izobilja. Za svobodo sem pripravljen storiti čisto vse. Nič mi ni
pretežko. Ne oziram se na sramoto in mišljenje drugih ljudi. Zame je pomembno le, kaj pravi
Gospod.
8. Božje obljube so moja dediščina, moja prihodnost. Osredotočam se le nanje in ne na vihar, ki
hrumi okoli mene. Temu se posmehujem – »Le kdo si ti, vihar, v primerjavi z mojim
vsegamogočnim Gospodom?«
9. Meditiram nad Gospodovo Besedo na vseh področjih svojih konfliktov. Gospod me nadnaravno
krepi in mi daje svojo nadnaravno modrost, da stojim v veri za svojo zmago.
10. Moja zmaga ne bo prišla po moji moči, temveč po moči Svetega Duha. Sveti Duh, ki prebiva v
meni, me napolnjuje s Svojimi zmožnostmi in usmeritvami.
11. Pripravljen sem plačati VSAKO ceno za zmago! Vem, da ima vsaka neposlušnost Božji Besedi ne
samo začasne, temveč večne posledice.
12. Z Božjo močjo sem zmožen pretrpeti vsako nerazumevanje in sovražnost drugih ljudi. Vredno je
ubogati Gospoda, vztrajati v veri in plačati kakršnokoli ceno. Če ne bi vztrajal in se pomikal naprej,
bi to pomenilo stagniranje v sedanjosti in umik v preteklost. Tega pa nočem!
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5. BOŽJI BOREC – ZMAGOVALEC IMA MOŽNOST IZBIRE IN SE TE
MOŽNOSTI IZBIRE TUDI ZAVEDA

Ko zaključujemo to preučevanje, Božji borci – zmagovalci, mi Gospod polaga na srce, da vsem
oznanim: GOSPOD NAM DAJE MOŽNOST IZBIRE. Ta del mene je strašil že kot majhno punčko. Vse
strašno je bila »Božja volja« in zdelo se je, da Božji otrok nima možnosti izbire. Danes vidim, da to
služi v posmeh tudi satanovim služabnikom. Gospod pa vendarle daje Svojemu otroku možnost izbire.
Dal mu jo je že v Edenu, čeprav se je človek napačno odločil.
Janez 10:10 nam razkriva, kdo je ta, ki krade, kolje in uničuje in KDO daje življenje v obilju. Če se
danes soočamo s situacijo, ki ni življenje v obilju, se z Jezusom lahko tej situaciji upremo!
Poglejmo si primere iz Božje Besede, ki je naša končna avtoriteta. Naša avtoriteta niso naše pretekle
izkušnje ali izkušnje ostalih vernikov. Obsodbe ni za nikogar, vendar Gospod želi, da bi spoznali
NJEGOVO PONUJENO POT IZHODA IZ VSAKE SITUACIJE POTEM NJEGOVEGA KRIŽA: SMRTI IN
VSTAJENJA TER NJEGOVEGA DARU PRAVIČNOSTI.

»Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta,
ki je v nebesih.« (Matej 5:16).
Matthew 5:16King James Version (KJV)
16
Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in
heaven.

»Zakoncem pa naročam – ne jaz, temveč Gospod – naj se žena ne loči od moža. Če se že
loči, naj ostane neomožena ali naj se z možem spravi. Tudi mož naj žene ne odpušča.« (1.
Korinčanom 7: 10-11).

1 Corinthians 7:10-11King James Version (KJV)
10
And unto the married I command, yet not I, but the Lord, Let not the wife depart from her husband:
11
But and if she depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband: and let not the husband
put away his wife.

Beseda naj v slovenskem jeziku in beseda let v angleškem jeziku izraža:
1.) Aktivno dovoljenje, dopustitev, odobritev– mi odločamo o stvari (BOŽJI NAČIN).
2.) Pasivno, neaktivno dovoljenje, brez odpora z naše strani (ČLOVEŠKO POMANJKANJE
SPOZNANJA).

V obeh primerih je človek ta, ki je odgovoren za končni izid. Božji borci – zmagovalci,
kritičnega pomena je spoznanje, da naše dovoljenje (aktivno ali pasivno izvedeno) ima moč
omogočiti ali preprečiti uničenje. Ali krepi in sodeluje z Božjim namenom, ali pa ga
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onemogoča! Če imamo v svojem življenju pozitiven ali negativen sad, se vprašajmo: »Kaj sem
storil, da sem to ali dopustil se zgoditi ali pa sem namenoma naredil?«
Če hodimo v Božji avtoriteti, lahko okoliščine spremenimo tako, da so skladne z Božjo voljo.
Vse obljube so v Kristusu da in amen! (2. Korinčanom 1:20).
Ne sprašujemo se, kaj bi si želeli, da se zgodi. Ne! Temveč, za kaj smo opolnomočeni z
Božjo avtoriteto, da ali dovolimo ali povzročimo, da se zgodi.
Ne slonimo na človeških mišljenju, temveč na večni Božji Besedi, nad katero sam Gospod
bedi, da se izpolni. Če poznamo Resnico, lahko v soglasju z Božjo Besedo povzročimo
spremembe v situacijah okoli nas! NIČ NI BREZUPNO, V KRISTUSU JE IZHOD IZ VSAKE
SITUACIJE.
Poglejmo primer apostola Pavla, za katerega nekateri trdijo, da je bil njegov trn v mesu bolezen. Ne
bomo sedaj razpravljali o tem, vendar poglejmo, da je sam izbiral med dvojim: ali še živeti v mesu
ali pa se preseliti h Gospodu. Ker je spoznal, da je za Filipljane bolj potrebno, da še ostane v mesu,
se je SAM ODLOČIL, da ostane. NOBENA BOLEZEN GA NI EVAKUIRALA IZ NJEGOVEGA TELESA!

»Če pa živeti v mesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem. Razpet
sem namreč med dvojim: po eni strani hrepenim, da bi se razrešil in bil s Kristusom, kar bi
bilo dosti boljše, po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajam v svojem
mesu. Zagotovo vem, da bom ostal in bom še naprej pri vas vseh, tako da boste
napredovali in se veselili v svoji veri in da se boste še bolj ponašali v Kristusu Jezusu zaradi
mene, ko spet pridem k vam.« Filipljanom 1:22-26.

ČE SE ZAVEDAMO OD BOGA DANEGA NAM NAMENA, RAZLOGA NAŠEGA OBSTOJA, IMAMO
TAKOJ BOŽJO NEOMEJENO MOČ, DA GA IZPOLNIMO. GOSPOD NAM KAŽE IZHOD IZ VSAKE
SITUACIJE, ČEPRAV SE PO ČLOVEŠKO ZDI ŠE TAKO NEMOGOČA, BREZUPNA IN NEREŠLJIVA.
NAŠ BOG JE VENDAR BOG, KI »oživlja mrtve in kliče v bivanje stvari, ki jih ni.« (Rimljanom
4:17b).
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6. BOŽJI BOREC – ZMAGOVALEC SE OSREDOTOČA NA CILJNO ČRTO

Ko delamo korake vere in se premikamo naprej, poznavajoč svojo kraljevsko pozicijo in avtoriteto,
nas svet spoznava za drugačne. Razlog temu je, da smo poistoveteni s Kraljem nad kralji in Gospodom
nad gospodi! Nismo le človeška bitja, temveč smo nadnaravna bitja, ki hodimo v Božji kraljevski moči
in avtoriteti.
To je bila Jožefova skrivnost, skrivnost sanjača, ki ga je Gospod povzdignil iz zapora do vzvišenega
mesta drugega za faraonom celega Egipta. (1. Mojzesova 41).
Tudi trije hebrejski mladeniči Šadráh, Mešáh in Abéd Negó se zaradi Gospoda niso bali prestopiti
kraljevi ukaz, ki jim je naročal malikovanje. Iz ognja, ki jim ni nič škodil, so bili povzdignjeni na visoka
mesta v Nebukadnezerjevem kraljestvu. (Daniel 3).
Tudi sam Daniel je nepoškodovan preživel levji brlog in bil počaščen in povzdignjen na visok položaj v
kraljestvu.
Židovska sirota Estera je bila izbrana za kraljico Perzije. (Estera).
Ko se zavemo, da je bodočnost z Gospodom mnogo svetlejša in boljša kot izgube v preteklosti, se
ne bomo nikoli več osredotočali na to, kar nam je povzročilo bolečine. Namesto tega se bomo
fokusirali na vznemirljivo izpolnitev Božjega namena, katerega nam je Gospod dal, da ga odkrijemo
in hodimo v njem.
Gospodov načrt za nas je: »Vsi mi, ki z odgrnjenim obrazom motrimo Gospodovo veličastvo – kakor
bi odsevalo v ogledalu (Ali Vsi mi, ki z odgrnjenim obrazom kakor ogledalo odsevamo Gospodovo
veličastvo.) –, se spreminjamo v isto podobo, iz veličastva v veličastvo, prav kakor od Gospoda,
Duha.« (2. Korinčanom 3:18).

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA : GOSPOD ŽELI, DA VIDIM SLAVO IZPOLNITVE / DOVRŠITVE ŽE
NA TEJ ZEMLJI
»Verujem, da bom videl dobroto GOSPODOVO v deželi živih.« (Psalm 27:13).
S hojo v Božji modrosti bomo stopili čez prag svoje naravne dojemljivosti in zagledali Jezusova
nadnaravno dokončana dela. PO JEZUSU NAM JE OMOGOČENO VSTOPATI V NJEGOVA, ZA NAS
VNAPREJ PRIPRAVLJENA, DELA. To pa pomeni mesto počitka in moči, ko se premikamo in
spreminjamo iz veličastva v veličastvo. »Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra
dela; zanje nas je ( dela, ki jih je ) Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.« (Efežanom 2:10).
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OD SEMENA DO RASTLINE

Ko se odpravimo v trgovino po semena za željeno rastlino, slikice na paketkih ne kažejo velikosti,
izgleda ali barve semena. Slike kažejo rastlino v svojem polnem razcvetu. Vsi želimo videti sliko
rastline v njeni »slavi,« v njeni končni podobi; seme se zdi irelevantno.
Podobno je pri izpolnjevanju Božjega namena. Zanj potrebujemo pravo perspektivo, kompletno
sliko, da bi lahko cilju motivirano sledili. Osredotočanje na končno sliko nam daje torej pravilno
perspektivo, motivacijo in upanje pri izvršitvi dane naloge. Če se ne fokusiramo na Kristusovo
dokončano delo, bomo to delo poskušali izvesti z lastnimi močmi. To pomeni katastrofo!

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA : NE VZRAJAM LE ZA KRATKOTRAJEN NAMEN, TEMVEČ ZA
REZULTATE, KI BODO VELJAVNI ZA VSO VEČNOST

Gospodov namen, v katerega me je poklical, rodi sadove za vso večnost.
»Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov. Vogalni kamen pa je sam Kristus Jezus, v katerem
se zedinja celotna zgradba, tako da raste v svet tempelj v Gospodu. Vanj se z drugimi tudi vi
vzidavate za Božje bivališče v Duhu.« (Efežanom 2: 20-22).
Jezus je temelj vsega, kar gradimo.
»Drugega temelja namreč nihče ne more položiti namesto tistega, ki je že položen, in ta je Jezus
Kristus. Če pa kdo na tem temelju zida zlato, srebro, dragocene kamne, les, seno ali slamo – delo
vsakega bo postalo vidno. Razkril ga bo namreč dan, ker se bo razodel z ognjem, in ogenj bo
preizkusil, kakšno je delo tega ali onega. Kdor bo gradil na temelju, bo prejel plačilo, če bo njegovo
delo zdržalo. Tisti pa, čigar delo bo zgorelo, bo trpel škodo. Sam se bo sicer rešil, vendar kakor
skozi ogenj. Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas? Če pa kdo Božji
tempelj uničuje, bo Bog uničil njega. Božji tempelj je namreč svet, in to ste vi.« (1. Korinčanom 3:
11-17).
Zagotovimo si Božji načrt gradnje preden se podamo na delo! Delujemo po principu vrstic iz Luke
11:2 »Zgôdi se tvoja volja / kakor v nebesih tako na zemlji.« TO PA POMENI DOKONČANO DELO IN
MESTO POČITKA.
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»Bojmo se torej, da bi kateri izmed vas mislil, da je zamudil, ko pa še traja obljuba glede vstopa v
njegov počitek. Nam je bil oznanjen evangelij prav tako kakor onim, le da njim ni koristila beseda,
ki so jo slišali, ker se v veri niso pridružili tistim, ki so poslušali. Mi, ki smo vero sprejeli, pa stopamo
v počitek, kakor je rekel: Tako sem prisegel v svoji jezi: »Ne bodo stopili v moj počitek.« Pa vendar
so bila njegova dela dokončana že od stvarjenja sveta. Kdor namreč stopi v njegov počitek, se
spočije od svojih del, kakor se je Bog od svojih. Potrudimo se torej stopiti v ta počitek, da ne bo
kdo po tem zgledu padel zaradi nepokornosti.« (Hebrejcem 4:1-3, 10-11).

Po svojih lastnih močeh lahko le nekaj začnemo, nikoli pa ne moremo videti ali prečkati
ciljne črte. EDINA POT, KAKO LAHKO PREČKAMO BOŽJO CILJNO ČRTO, JE SKOZI RAZODETJE
BOŽJEGA DARU PRAVIČNOSTI V JEZUSU KRISTUSU! Ne pozabimo, da Gospod ŽE vidi ciljno
črto, ŽE vidi izhod iz VSAKE naše, po človeško, brezupne situacije. Mi moramo le zaupati
Božjim načrtom in stopiti v svoj, od Boga pripravljeni namen, vizijo, sanje, Božje darove in
počivati v Njegovem dokončanem delu. On ima Svoj načrt za nas!

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA : BOŽJE SANJE IN VIZIJE KREIRAJO DOMIŠLJIJSKE SLIKE V
MOJEM SRCU

Gospod nas je ustvaril kot ljudi DOMIŠLJIJE. Ko nekdo izreče besede, v sebi razvijemo slike.
»Stopil bom na svojo opazovalnico, postavil se bom na stolp. Oprezoval bom, da vidim, kaj

mi bo govoril.« (Habakuk 2:1).
Naša domišljija ima sposobnost sprejemati slik ali od Svetega Duha ali od lastnega mesa
(sovražnikove slike).
Slike mesa nam vlivajo strah, nas preganjajo, mučijo in povzročajo zmedo. Prav zato se
moramo naučiti razločiti, kdo je njihov izvor: Gospodov Duh ali duh Satana.
V ta namen se moramo polniti z Besedo Božjo, da bomo lahko obnavljali svoj razum in bo tako
Gospod risal Svoje domišljijske slike v naših srcih. »Svoje postave bom dal v njihov razum,
v njihova srca jih bom zapisal.« (Hebrejcem 10.10b).
NE POZABIMO, DA TUDI SOVRAŽNIK UPORABLJA DOMIŠLJIJSKE SLIKE IN GOVORI BESEDE IZ SVETEGA
PISMA! (Primer Jezusovih preizkušenj v puščavi – Luka 4).
Božji narod mora videti mimo fizičnega sveta v nevidno in ne sme zahtevati fizično evidenco stvari
preden verjame v siguren izhod. »Ko bom videl, bom verjel« NI BOŽJI PRINCIP!!! Mi hodimo po veri
in ne po gledanju! Odstranimo vse, kar nas ovira in se osredotočimo na ciljno črto!
VIZIJA NAŠIH ZAKONOV, DRUŽIN, OTROK, FINANČNEGA STANJA, ZDRAVSTVENEGA STANJA, IPD.
MORA BITI BOŽJA VIZIJA. KO SE BOŽJA VIZIJA SPREMENI V NAŠE DOMIŠLJIJSKE SLIKE, JE BOŽJA
MOČ, ZA POTREBNE SPREMEMBE PRI DOSEGANJU CILJA, ŽE NAŠA. NE SKRBIMO, KAKO SE BO
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BOŽJA VIZIJA ZA NAŠA ŽIVLJENJA IZPOLNILA. VSA ODGOVORNOST ZA PREČKANJE CILJNE ČRTE JE
SEDAJ NA STRANI SVETEGA DUHA IN BOŽJE BESEDE. NJEGOVE SLIKE V NAŠIH SRCIH SO DOKAZ ZA
DELOVANJE SVETEGA DUHA, KI SPREMINJA IN URESNIČUJE BOŽJI NAČRT IN POSKRBI, DA BOMO
LAHKO PREČKALI CILJNO ČRTO.

BOŽJI BOREC – ZMAGOVALEC: NIKOLI NE ODNEHAJ!!!
Ko je Peter sledil Jezusovi besedi: »Pridi!« in začel hoditi po vodi, je nevihta še vedno besnela.
Potapljati se je začel šele, ko se je začel osredotočati nanjo. Jezusova beseda je nosila moč izpolnitve
NE GLEDE na to ali je nevihta divjala ali pa se je že umirila.
BOŽJI BOREC – ZMAGOVALEC: NE UTOPI SE IN NE PUSTI OB TEM NEVIHTO DIVJATI! NAMESTO
TEGA SE DVIGNI Z GOSPODOM, KI TI PRAVI: »DOKONČANO JE!«
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7. BOŽJI BOREC – ZMAGOVALEC NE PREČKA CILJNE ČRTE SAM

Dragi borec – zmagovalec, vse potrebno imaš za prečkanje ciljne črte: Svetega Duha, Božjo Besedo,
Njegovo vizijo, vso potrebno spoznanje, zmožnosti in resnico. Nič ti ne more odvzeti zmage!!!

Tvoja zmaga pa ni namenjena le tebi, temveč je ključnega pomena še za druge, ki bodo
lahko dosegli zmago po poti, ki si jo, z Božjo pomočjo, UTRL TI!!! To je pot preobrazbeše za
mnoge, mnoge, mnoge druge.

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA : USPEH BREZ NASLEDNIKA POMENI PORAZ Z ZAMUDO

Poraz z zamudo ne sme postati del naših življenj, ker nam je Gospod podaril MOČ
MULTIPLIKACIJE!
Vidite, če odnehamo pred ciljno črto, povzročimo velike razpoke v življenjih drugih.
Kaj bi se zgodilo, če Noe ne bi zgradil barke? Kakšna bi bila naša življenja danes, če Alexander
Graham Bell ne bi izumil telefona? Kaj bi bilo z Judi, če kraljica Estera ne bi bila pripravljena žrtvovati
svojega življenja za njihovo svobodo?
Poglavitno vprašanje: KAJ, ČE JEZUS NE BI PRIŠEL NA TA SVET KOT ČLOVEK IN NE BI BIL
PRIPRAVLJEN UMRETI NA GOLGOTSKEM KRIŽU, DA BI NAS ODREŠIL?
Življenje ne bi bilo enako, če bi se tudi ti, borec – zmagovalec odločil za poraz. Poraz lahko pride le, če
odnehaš. V nasprotnem primeru je zmaga zagotovljena ne po komerkoli, temveč po Jezusu!
Za zmago je potreben LE EDEN, ki deluje v složnosti z Božjim klicem. Eden je vse, kar Gospod
potrebuje za spremembo včasih tudi zgodovinskih dogajanj.

Zmaga enega pomeni zmago mnogih!!!
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Za dosego Božjega načrta in tlakovanje zmagovite poti za druge, pa se moramo zavedati sledečega:
- Utri novo pot, po kateri še nihče ni hodil
- Sledi nekomu, ki se je soočal z isto prepreko in jo premagal
- Gradi na nedokončanem delu drugega
- Obnovi in utri pozabljeno pot
Za doseganje ciljne črte je potrebna: VERA, IZKUŠNJE IN VZTRAJNOST. »TEGA SE NE DA DOSEČI,«
NE SME BITI V NAŠEM SLOVARJU!

MISEL BORCA – ZMAGOVALCA : MOJA ZMAGA POSTANE MEJNIK ZAME IN ZA MNOGE
DRUGE

»Ljudstvo je stopilo iz Jordana desetega dne prvega meseca. Utaborili so se v Gilgálu, na vzhodnih
obronkih Jerihe. Tistih dvanajst kamnov pa, ki so jih vzeli iz Jordana, je Józue dal postaviti v
Gilgálu. Potem je rekel Izraelovim sinovom: »Ko bodo jutri vaši sinovi povprašali svoje očete in
rekli: ›Kaj so ti kamni?‹, takrat jih poučite in recite: ›Po suhem je šel Izrael čez ta Jordan, kajti
GOSPOD, vaš Bog, je vpričo vas posušil jordanske vode, dokler niste prišli na drugo stran; tako kot
je GOSPOD storil s Trstičnim ( Tj. Rdečim.) morjem, ki ga je posušil, dokler nismo prišli na drugo
stran. Naj vsa ljudstva na zemlji spoznajo GOSPODOVO roko, kako močna je. Vi pa se bojte
GOSPODA, svojega Boga, vse dni.‹« (Jozue 4:19-24).

Gospod je poučil Jozueta, naj postavi mejnik dvanajstih kamnov za naznanjanje Božje čudežne moči,
ki je izraelski narod prepeljala iz brezupne situacije in grozečega poraza v zmago. MEJNIK POMENI:
TO, KAR JE BOG ENKRAT STORIL, BO STORIL PONOVNO!
Naši mejniki so opozorilniki za nas in še mnoge, ki pričajo o Božji nepremagljivi moči, ki je na voljo
Njegovim borcem – zmagovalcem. Bodimo tisti, ki odpiramo vrata zmage še za mnoge druge.
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»Pozidal boš prastare razvaline, vzpostavil boš temelje prejšnjih rodov. Dobil boš ime

Zazidalec razpok, Obnovitelj ulic za prebivanje.« (Izaija 58:12).

»Tisti dan bo vzel njegovo breme s tvojega hrbta, njegov jarem s tvojega tilnika, jarem bo
uničen zaradi maziljenja.« (Izaija 10:27).
Utrjena boš v pravičnosti: daleč boš od zatiranja, ne boš se ga več bala, daleč boš od
pogube, ne bo se ti več približala. Glej, če kdo vpade in napade, nihče ne bo od mene, kdor
te bo napadel, bo padel pred teboj. Glej, jaz sem ustvaril kovača, ki razpihuje tleče oglje in
izdeluje orožje za njegovo delo, in jaz sem ustvaril pokončevalca, da uničuje. Nobeno
oblikovano orožje ne bo uspelo proti tebi, in vsak jezik, ki se bo na sodbi vzdignil proti tebi,
boš obdolžila. To je dediščina GOSPODOVIH služabnikov in njihova pravičnost je od mene,
govori GOSPOD.« (Izaija 54:14-17).

51

