POSEBNO MESTO V DUHU, REZERVIRANO ZA VSE,
KI ŽELIJO ZMESTI IN POTEPTATI SOVRAŽNIKA
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Božji bojevnik ne odreagira na okoliščine, ampak ima pravo
Gospodovo perspektivo nad težavami, s katerimi se sooča. V
vsemu vidi priložnost za rast, poduk in napredovanje v veri.
Ne izogiba se težkim situacijam in ne išče svoje rešitve.
Osredotočen je na osebno Božje razodetje, ki je tako globoko,
da usmerja vse niti njegovega življenja.
Bojevnik ve, da Jezus vlada, in je tako prevzet z Njegovim
veličastvom, da ga sovražnik ne more fascinirati z
grožnjami.
Bojevnik se bojuje IZ zmage in ne V zmago! Vse to je mogoče
zaradi bojevnikove enosti z Gospodom na visoki ravni
duhovne povezave in razodetja.
V Duhu je posebno mesto, ki je rezervirano za vsakega
bojevnika. Ko deluje na tem mestu, sovražnika zmede, ga
izčrpa, deprimira in demoralizira. Božji bojevnik doseže
zmago, ker do konca ostane svež in poln Božje vitalnosti.
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1. DUHOVNI BOJEVNIK SPREMINJA OKOLJE / ATMOSFERO
OKOLI SEBE

Bojevniki so poklicani v soočenje z zlim. Oboroženi so s
premagujočo dobroto, ki izvira iz srca, polnega ljubezni do
Boga. Božji bojevnik mora živeti iz Duha ne glede na situacijo,
v kateri se nahaja. Njegova naloga je blagoslavljati vsakega in
s tem prispevati k pozitivni duhovni atmosferi.
Satan je poglavar oblasti atmosfere, ki nas obdaja. "V katerih
ste nekoč živeli na način tega sveta, ko ste sledili poglavarju
oblasti zraka; ta duh zdaj deluje v sinovih neposlušnosti."
(Efežanom 2:2). On se trudi, da bi spremenil ozračje vere v
dvom. Želi spremeniti sad Duha, v katerem živijo božji ljudje, v
nekaj negativnega in mračnega. Njegovo prizadevanje je, da
bil postal naš nadomestek za Boga in bi nas tako lahko
spreminjal v svojo podobo. Kadarkoli odreagiramo po mesu in
ne po Duhu, je dosegel svoj namen, četudi začasen. Satan ve,
da bo uspel, če odvrne Cerkev od Božjega namena zanjo.
Ljudje brez namena so ljudje brez vsebine.
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Prva faza bitke je torej sprememba atmosphere, kjer delamo,
živimo in slavimo. To dosežemo s sproščanjem Božjega
blagoslova vsaki dan in vsepovsod. Mi smo ambasadorji
sprave in predstavljamo radostnega, milostnega Kralja, ki je
sam plačal ceno za svobodo in blagoslov vseh ljudi vseh časov.
S prenašanjem Božje ljubezni, radosti in miru onemogočamo
negativnost, nevero in sebičnost. Le tako lahko molimo,
prerokujemo in duhovno blagoslavljamo vsakogar, s katerim
pridemo v stik.
Sovražnikov načrt je ustvariti bedo, bridkost, brezupnost,
atmosfero obupa in občutek nebogljenosti. Mi premagujemo
hudo z dobrim. "Ne daj se premagati hudemu, temveč
premagaj húdo z dobrim." (Rimljanom 12:21).
Dnevno moramo zavzemati svoj položaj v Kristusu, da bi lahko
razodevali naravo Božjega Kraljestva. Dobri bojevniki se
bojujejo, da bi očistili okoli sebe atmosfero, kjer bi lahko
Kristus postal viden.
Noben kristjan nima izgovora za stokanje, ko pride v stik s
sovražnikom. Saj nam Božja Beseda jasno govori: "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).
Vsak Božji bojevnik bi si moral želeti postati trn sovražniku. Mi
smo ti, ki lahko z Gospodom spreminjamo realnost na človeški
ravni.

4

4

2. VIZIJA, KI JE REALNEJŠA OD ČLOVEŠKEGA NARAVNEGA
POGLEDA

Elizej, mogočni duhovni bojevnik, se je bojeval zoper Božjih
nasprotnikov.
"Ko se je arámski kralj vojskoval z Izraelom, se je posvetoval
s svojimi služabniki in rekel: »Na tem in tem mestu bom
taboril.« 9 Božji mož pa je Izraelovemu kralju poslal
sporočilo in rekel: »Pazi, da ne boš hodil mimo tistega kraja,
kajti tam taborijo Arámci!« 10 Izraelov kralj je torej poslal
oglednike na kraj, o katerem mu je rekel Božji mož, in ga
tako opozarjal; tako je bil tam na preži, ne le enkrat ali
dvakrat. 11 Zaradi tega je srce arámskega kralja vzkipelo.
Poklical je služabnike in jim rekel: »Kaj mi ne boste sporočili,
kdo izmed naših drži z Izraelovim kraljem!« 12 Eden izmed
služabnikov je rekel: »Nobeden, moj gospod kralj; ampak
prerok Elizej, ki je v Izraelu, sporoča Izraelovemu kralju
besede, ki jih govoriš v spalnici.« (2. Kraljev 6).
Elizejev tesen odnos z Gospodom mu je omogočil dostop do
sovražnikovih načrtov. V Duhu je slišal najbolj skrivna
sporočila aramskega kralja. Elizeja ni bilo mogoče ne ubiti ne
ujeti. Bil je trn za sovražnika, kakor naj bi bil vsak Božji
bojevnik.
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Duhovni bojevniki vidijo vizije v območju realnosti Duha, kjer
prebiva Bog. Te vizije so zakrite naravnemu človeškemu
pogledu. "Pa je rekel: »Ne boj se! Kajti teh, ki so z nami, je
več kakor tistih, ki so z njimi.« 17 Nato je Elizej molil in rekel:
»GOSPOD, odpri mu vendar oči, da bo videl!« In GOSPOD je
odprl dečku oči in je videl; in glej: gora je bila polna konj in
ognjenih voz okrog Elizeja. " (2. Kraljev 6:16, 17).
Zaradi teh vizij so Božji bojevniki nepremagljivi v boju. So
odprti in senzitivni za hotenje Duha, saj se ne dajo ujeti
katerim koli pritiskom. Pretok Božje preskrbe je nemoten.
Preroštvo se rodi iz takšne dojemljivosti za Božje stvari.
Božje obljube se lahko udejanijo tistim, katerim je Božja
realnost VEČJA od naravne človeške realnosti in slike.
DUHOVNI BOJEVNIK LAHKO V KRIZNIH SITUACIJAH STOJI
POKONČNO, SAJ IMA OSEBNI VPOGLED IN RAZODETJE MOČI
BOŽJEGA IMENA IN NJEGOVEGA KARAKTERJA. BOJEVNIK IMA
INTIMEN ODNOS S SVOJIM BOGOM.
Vpogled v Božjo naravo nam omogoča razločevanje, saj
resnica razsvetli to, kar je napačno.
Pomembna komponenta vsakega boja je ZASTRAŠEVANJE.
Intimnost med Božjim bojevnikom in Gospodom sovražnika
prestraši.
Poglejmo si pobližje primer Davida in Goljata. Goljat je prvi
zelo uspešno uporabil element zastraševanja zoper Izraelce,
da so se pred njim poskrili. Zastraševanje pa ni uspelo proti
Davidu. David je živel v intimnosti s svojim Gospodom, zato se
ga Goljatovo zastraševanje ni dotaknilo. Prav nasprotno,
David je prestrašil Goljata in vse besede njegovega
zastraševanja so se v celoti uresničile!
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"42 Ko je Filistejec pogledal in videl Davida, je začutil do
njega prezir, kajti bil je mladenič, rdečkast in lep na
pogled. 43 Filistejec je rekel Davidu: »Sem mar pes, da
prihajaš k meni s palicami?« In preklinjal je Davida pri svojih
bogovih. 44 Potem je Filistejec rekel Davidu: »Pridi k meni,
da dam tvoje meso pticam neba in živalim polja!« 45 David
pa je rekel Filistejcu: »Ti prihajaš k meni z mečem, s sulico in
s kopjem. Jaz pa prihajam k tebi v imenu GOSPODA nad
vojskami, Boga Izraelovih bojnih vrst, ki si jih
zasramoval. 46 Danes te bo GOSPOD izročil meni v roko; ubil
te bom in ti odsekal glavo. Še danes bom dal trupla
filistejske vojske pticam neba in zverem zemlje, in vsa zemlja
naj spozna, da ima Izrael Boga. 47 In vsa ta množica bo
spoznala, da GOSPOD ne rešuje z mečem in sulico, kajti boj
je GOSPODOV, in dal vas bo nam v roke.« (1. Samuel 17).
David je poznal le EN glas, zato se ga Goljatove grožnje sploh
niso dotaknile. Njegova identiteta bojevnika je bila
zakoreninjena v njegovi intimnosti z Gospodom.
SLAVLJENJE je pomemben del zmage, kot sta zrak in voda za
človeško življenje. Deklaracija slavljenja in preroške besede
zoper sovražnika so dejanja našega razodetje Gospoda in
Njegovih načrtov. V slavljenju se obračamo h Gospodu, v
bitki pa ustrahujemo sovražnika s preroškimi besedami, ki
smo jih dobili po razodetju v intimnem odnosu z Gospodom.
DUHOVNI BOJEVNIKI SO BOGU Z VSEM SRCEM PREDANI
LJUDJE, Z NEGOVANIM INTIMNIM ODNOSOM Z GOSPODOM.
SO ČVRSTI IN ODLOČNI V ZAHVALJEVANJU IN RADOVANJU.
VEDO, DA BITKA PRIPADA GOSPODU, ZMAGA PA NJIM.
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"Tistih, ki jih svet ni bil vreden," kakor piše v Hebrejcem
11:38, so Božji bojevniki, ki so se prvi prebili na zmagovalno
duhovno raven in kasneje omogočili še drugim dostop do
zmagovalne črte.
Duhovni bojevniki se odločajo, na koga, kako in kam bodo
osredotočili svojo notranjo pozornost. Živijo od znotraj
navzven in oddajajo duhovno energijo in razodetje, ki so ga
prejeli od Svetega Duha. Ne gre za lahke odločitve.
Prebijajo se skozi mnoge duhovne opozicije, vendar s tem
omogočajo posedanje novih ozemelj zase in še za druge Božje
vojake.
Duše Božjih bojevnikov morajo biti v celoti podvržene Bogu.
Naša avtoriteta mora počivati v podrejenosti Gospodu.
" Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas
pobegnil." (Jakob 4:7).
Podrejenost Bogu pomeni veselo predajo samih sebe
ljubečemu Stvarniku in Njegovim namenom za naša življenja.
Sovražnik se takšnih ljudi ne more dotakniti, temveč pred
njimi zbeži.
PRVO PRAVILO BOJEVANJA: NE MOREMO POSESTI
SOVRAŽNIKOVEGA OZEMLJA, ČE ON POSEDUJE
KAKRŠNOKOLI OZEMLJE V NAS. OČIŠČENA HIŠA JE
POMEMBEN DEL NAŠE SAMOKONTROLE IN OSEBNE
DISCIPLINE. Začnimo pri sebi!
"Usmilil se me je zato, da bi Kristus Jezus najprej na meni
pokazal vso potrpežljivost za zgled tistim, ki bodo verovali
vanj – za večno življenje." (1. Timoteju 1:16).
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3. BOJEVNIKOVO NAJVEČJE OROŽJE: MIROVANJE

"Kajti tako vam je rekel Gospod BOG, Sveti Izraelov: Če se
spreobrnete in ostanete mirni, boste rešeni, v mirovanju in
zaupanju je vaša moč, pa niste hoteli." (Izaija 30:15).
Nasilje ni tisto, ki omogoča duhovnemu bojevniku uspešno
vojskovanje. Sovražnikove linije lahko prebije s taktiko, ki je
po človeški logiki ironična - s sposobnostjo MIROVANJA V
GOSPODU.
Mogočni bojevnik živi v stanju nemotenega miru in počiva
navkljub vsem nadlegovanjem in sitnostim na njegovi poti.
Medtem ko sovražnik okoli njega ustvarja kaos in meče vanj
obtožbe, je duhovni bojevnik zasidran v notranjem duhovnem
življenju.
Mirovanje je OROŽJE. Jezusov učenec je kot duhovni bojevnik
neverjetno miren, uravnan in tih. Sovražnik ne more prodreti
skozi oklep duhovnega bojevnika, ki je v stanju mirovanja in
zaupanja svojemu Gospodu. Bojevnik ve, da je sigurnost v
Gospodu del njegove dediščine. Poznavanje Božjega
karakterja, Njegove ljubezni, drži njegovega duha v mirovanju.
Vse Božje obljube so nam dane, da bi nas navdihnile v
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zavedanju naše popolne odvisnosti od Gospoda. Razodetje
Božje milosti nas napolnjuje z radostjo in ponižnostjo ne glede
na to, kakšna težava se zgrne nad nas.
Mirnost, ko se zdi, da se svet ruši okoli nas, zahteva visoko
raven prepričanosti in zaupanja v Božje srca do nas. Ne gre
za to, koliko smo močni sami v sebi, temveč kako močen je
Gospod v naših življenjih. Duhovni bojevnik se je naučil
zamenjave lastne šibkosti za Božjo veliko moč. "A mi je
rekel: »Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v
slabotnosti.« Zato se bom zelo rad ponašal s svojimi
slabotnostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč." (2.
Korinčanom 12:9).
Počivati v Božji moči, ko naša slabost kriči, je resnično Božja
milost. Stati sam, ko masa ljudi kriči zoper tebe, je zaupanje v
Gospoda! Vedeti, da je Gospod večji in da je z Njim
nemogoče izgubiti - to je vera, ki premika gore.
Božji bojevnik ve, da je Gospod za njega in da je z Njim v
PARTNERSKEM ODNOSU, ki ga Jezus imenuje prijeten jarem in
lahko breme. " Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi,
in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite
se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste
počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje
breme je lahko.« (Matej 11:28-30).
V DUHU OBSTAJA MESTO, KI JE REZERVIRANO ZA TISTE, KI
ŽELIJO SOVRAŽNIKA ZMESTI IN UTRUDITI. Sovražnika lahko
izčrpamo, mu vzamemo pogum in ga ustrahujemo z našo
intimnostjo in mirovanjem, ki ga imamo v Jezusu. Obljuba
miru, ki ga da lahko le Jezus, namesto nenehne utrujenosti, je
ogromno Jezusovo darilo!
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" Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga,
kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši."
(Janez 14:27).
Vse naše zmage izvirajo iz radosti in miru, ki ju daje vera.
NOTRANJA PRISOTNOST BOGA NAM OMOGOČA, DA
PREMAGAMO IN ZMAGAMO ZUNANJE PRITISKE ŽIVLJENJA IN
DUHOVNIH BITK. "Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni?
Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali
nevarnost ali meč? Prav kakor je pisano: Zaradi tebe nas ves
dan pobijajo, imajo nas za klavne ovce. Toda v vseh teh
preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil."
(Rimljanom 8:35-37). To pomeni, da je zmaga zagotovljena, če
ostanemo v Božji zvestobi.
Zavedati se moramo, da ne gre le za ohranjanje lastnega
življenja. Gre za PREZENTACIJO BOŽJE SLAVE, kar je poseben
privilegij. Da bi to lahko dosegli, se moramo zavedati
pomembnost treh komponent:
1) Radostno moramo stati v Jezusovi krvi. Le Njegova kri ima
moč nad sovražnikom.
2) Glasno moramo oznanjevati svoje lastno pričevanje
Gospodove dobrote in karakterja, ko se soočamo z
nasprotovanji.
3) Bolj moramo ljubiti Jezusovo življenje, kot svoje lastno. Le
tako ne bomo osredotočeni na lastno preživetje.
"Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi
besede svojega pričevanja,,saj niso ljubili svojega življenja
vse do smrti." (Razodetje 12:11).
Kdor zmaga na takšen način, dobi svoje plačilo za celo
večnost! " Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z menoj na moj
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prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sédel s svojim Očetom
na njegov prestol." (Razodetje 3:21).
ZMAGA POMENI DOSEČI BOŽJI NAMEN; NE GLEDE NA
ŽIVLJENJSKE OKOLIŠČINE. TO JE MOGOČE V KRISTUSU.
"Hvala Bógu, ki nas v Kristusu kar naprej venča z
zmagoslavjem in ki po nas razširja po vseh krajih blag vonj
njegovega spoznanja." (2. Korinčanom 2:14).
Jezus je sam premagal vse pritiske, nasprotovanja in bitke. On
je ta, ki je razorožil vsa poglavarstva temnih sil v nebeških
področjih.
" 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
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njega, ki v vsem vse izpolnjuje." Efežanom 1:19-23).

Jezus ni nikoli zaskrbljen. Mir nas obda, ko spoznamo Božji
zmagovalni karakter, ki nam ga je pokazal v Jezusu. Mir je ta,
ki nam omogoča živeti življenje brez skrbi. Ne dovolimo
svojemu srcu, da bi bilo vznemirjeno in v strahu. »Vaše srce
naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! Mir
vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor
ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. "
(Janez 14:, 27).
Ni nam potrebno razumeti celotno situacijo, da bi lahko
Kristusov mir vladal v naših srcih. Mir vlada in nas vodi. MIR
VLADA V NAŠIH SRCU, NE V NAŠEM RAZUMU!
"In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi
poklicani vanj v enem telesu, in bodite
hvaležni. 16 Kristusova beseda naj bogato prebiva med
vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in
spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v
svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. 17 In vse, kar koli
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delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda
Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. 23 Kar koli že
delate, delajte iz srca, kot da delate za Gospoda, ne za
ljudi, 24 saj veste, da boste v povračilo prejeli dediščino od
Gospoda. Služíte Gospodu Kristusu. 25 Kajti kdor dela
krivico, bo požel, kar je krivičnega storil, in nihče se ne bo
oziral na osebo." (Kološanom 3).
Mir prihaja iz našega srca, iz notranjega človeka Duha, iz
skritega kotička, kjer v nas prebiva Gospod. Potem se Božji
mir pomakne iz našega srca navzven, da bi čuval naš razum.
"Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje
želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In
Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše
misli v Kristusu Jezusu." (Filipljanom 4:6,7).
Ta mir nam omogoča zasužnjiti vsako negativno misel in
domnevo, ki nas utruja in prinaša malodušje.
"Orožje našega bojevanja ni meseno, ampak ima v Bogu
moč, da podira trdnjave. Podiramo razmisleke 5 in
vsakršno visokost, ki se dviga proti spoznanju Boga, in
vsako misel podvržemo poslušnosti Kristusu." (2.
Korinčanom 10:4,5).
Jezusovo povabilo v Mateju 11:28-30 nas vabi v partnerski
odnos z Njim.
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Kristusov jarem je prijeten in Njegovo breme je lahko.
Partnerski odnos z Jezusom nam omogoča popolno
sodelovanje z Njim na področju miru. Mladi vol je priklenjen
v istem jarmu z drugim volom, ki je bolj zrel. Vol z
izkušnjami uvaja mladega vola v vlogo, ki mu je namenjena.
Tako se tudi mi moramo dati voditi Jezusu in slediti
Njegovim navodilom. Njegove reakcije postanejo naše
reakcije, ko se povsem podvržemo Njegovim namenom in
moči.
Dati se voditi Duhu postane naša težnja zaradi naše intimne
skupnosti z Jezusom. "Kakor biva On, tako bivamo tudi mi
na tem svetu." (1. Janez 4:17b).
On, ki je v nas, je neprimerno močnejši in večji kot karkoli, s
čemer se bomo srečali v življenju.
"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).
JEZUSOV JAREM JE ZA NAS NADVSE POMEMBEN! Nekateri
ljudje so v jarmu z negativnim. Ko dovolimo skupnost z
negativnim, smo prestavljeni iz območja vere in poslušnosti
na mesto, kjer zanikamo in se celo upiramo Božjim
obljubam, dobroti in Božji moči. POSTANEMO SAMI SEBI
NAJVEČJI SOVRAŽNIK! Če nismo v partnerskem odnosu z
15

1
5

Jezusom, s kom smo torej povezani? Jezus je sam rekel
takole: "Kdor ni z menoj, je proti meni; in kdor z menoj ne
zbira, raztresa." (Matej 12:30).
Negativnost nevtralizira vero in izniči mir. Spremeni nas v
lahke tarče za strah, skrb, dvom in nevero. Če opazimo, da
je cinizem postal sestavni del našega življenja, je to jasni
pokazatelj, da že nekaj časa potujemo po poti negativnosti.
Naše razmišljanje se je že pokvarilo, če smo naravnani v
smeri pesimizma in otožnosti.
Ko postane naš smisel za humor ukoreninjen v sarkazmu, ki
zadane ljudem rane, smo izgubili Božje srce in smo potrebni
ozdravljenja. Če nismo prevzeti z Jezusom in kažemo znake
nezainteresiranosti za duhovne stvari, obstaja velika
možnost, da smo postali ujetniki v srcu in v razumu.
Nahajamo se zunaj pozicije Duha.
Duhovni bojevniki nikoli ne dopustijo, da bi se jim vse to
pripetilo. Vedo, da je mirovanje orožje zoper hudobnega.
Mirovanje nam omogoča čas in prostor, da lahko čakamo
na Gospoda tudi v najtežjih okoliščinah. Sovražnik poskuša
doseči ravno nasprotno: želi, da bi takoj odreagirali na
negativno situacijo in bi nas tako potegniti iz področja
mirovanja. Če mu dovolimo, se odzovemo na nastalo
okoliščino in nismo dovzetni za Gospoda.
MIROVANJE IN ČAKANJE NA GOSPODA NI PASIVA! Prav
nasprotno, omogoča ZAUPANJU, ki temelji na naši
identiteti s Kristusom in v Njegovi dediščini v nas, da se
pokaže v vsej veličini. Duhovni Božji bojevnik ČAKA.
Njegova radost pomeni njegovo moč. Jezus je svet
premagal!
Bojevnik vzpodbuja slabotne okoli sebe, saj sam živi na
posebnem duhovnem področju, kjer je v Gospodu njegova
zmaga zagotovljena! V tem vedenju počiva, saj se bojuje IZ
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zmage in ne V zmago!
Duhovni bojevnik je absolutno siguren, da mu bo Gospod
pomagal. Ve, da ga njegov Gospod ne bo pustil na cedilu.
Ko prihajajo nasprotne misli, se jih zavestno ne dotika.
Vešč je v disciplini razmišljanja. V celoti je osredotočen na
dejstvo, da ga bo Gospod rešil. V času najhujših okoliščin
nasprotovanja in preganjanja je bojevnik pogumen in
odločen, da ostane močan v Gospodu! Zaradi tega lahko
ohranja hladnokrvnost in neustrašnost v času napada.
Prepričan je, da ga Gospod obsipava s Svojo naklonjenostjo
in ljubeznijo. "Ne boj se, saj sem s teboj, nikar se plaho ne
oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal,
podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti." (Izaija 41:10).
To so Božje besede, po katerih se lahko z zaupnostjo
bližamo Njegovemu prestolu milosti in zaradi katerih lahko
v celoti položimo Nanj naše zaupanje. Na podlagi teh besed
imamo lahko pravilno naravnanost v težavnih okoliščinah in
zaupanje v Božje obljube. Gospod je naš najmočnejši
zaveznik v celotnem vesolju in bojevnik ohranja to
razmišljanje ves čas borbe. "Kajti GOSPOD bo tvoje
zaupanje, varoval bo tvojo nogo pred zanko." (Pregovori
3:26).
Stojimo pred Gospodom kot stojita pred očetom ljubljen sin
ali hči. V tem odnosu ni prostora za strah ali skrb, le
ljubezen in zaupanje, kot jo doživlja očetov ljubljenec ali
ljubljenka. Popolnoma smo sprejeti in imamo dostop do
vsega, kar je Očetovega. NAŠ OČKA PA JE MOČNEJŠI IN
MOGOČNEJŠI OD VSEGA, KAR LEZE, HODI, PLAVA ALI LETI!!!
Bog je zelo siguren vase in nikoli ne dvomi v to, kar počne.
Prav to sigurnost želi zgraditi v ljudeh, katerih se dotakne v
Svoji milosti.
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4. MOLČANJE
Molčati v času, ko v srcu in razumu hrumi vihar, je ključen
del bojevnikovega značaja. Biti tiho v Bogu, ko okoli tebe
besni nevihta, je izziv. Vendar bojevniki ne reagirajo v
paniki, temveč delujejo iz mesta miru in mirovanja.
Demoni rjovijo, ljudje kričijo, vlada panika, vendar MIR
BOŽJI lahko živi v vsakem izmed nas in zlomi moč teme. Ko
si dopustimo, da se sprostimo v mirnem Božjem objemu, se
vedno bolj učimo sigurnosti, ki počiva v Božji veliki moči. V
takšnem stanju nas lahko Gospod pošlje na mesta, kjer nas
lahko zaščiti le Božja milost. Prav to je veliko poslanstvo
Božjega bojevnika: ITI NA MESTA, KAMOR SE OSTALI BOJIJO
ITI. NE SAMO ITI, TEMVEČ ZAVZETI VSA PODROČJA Z BOŽJO
SIGUNOSTJO, POKONČNOSTJO, KI NAM JE DANA V
GOSPODU.
" Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. 4 Ne
nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal in spotoma
nikogar ne pozdravljajte! 5 V katero koli hišo pridete,
recite najprej: ›Mir tej hiši!‹ 6 In če bo v njej sin miru, bo
na njem počival vaš mir; če pa ne, se mir povrne k
vam. 7 V tisti hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo,
kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne hodíte iz hiše v
hišo. 8 V katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte,
s čimer vam postrežejo. 9 Ozdravljajte bolnike, ki so v
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njem, in jim govorite: ›Približalo se vam je Božje
kraljestvo.‹" (Luka 10).
Božji bojevnik je poslan kakor jagnje med volkove, vendar je
LEV njegov najboljši prijatelj! Njegove neprekosljive moči
spremenijo naša majhna srca v mogočne utrdbe, gradove,
ki jih sovražnik nikakor ne more zavzeti. Smo popolnoma
zaščiteni v mestu, kjer nas sovražnik ne more najti. Ščiti nas
Očetov objem dobrote in prijaznosti. Gre za skrito mesto,
nedostopno sovražniku. MESTO, KI SE NAHAJA V NAŠEM
NOTRANJEM ČLOVEKU, JE SKRIVALIŠČE BOJEVNIKA IN
NJEGOVEGA GOSPODA IN TEGA MESTA HUDIČ NIKOLI NE
MORE NAJTI. NAUČITI SE MORAMO, KAKO ŽIVETI
ŽIVLJENJE IZ NOTRANJEGA ČLOVEKA, KJER SE NAHAJA
GOSPOD.
Gospod je v najhujših trenutkih borbe povsem miren. Ta
Njegova sigurnost nam daje moč in pogum za nadaljnje
borbe. Lahko se sprostimo v Njegovi prisotnosti, se
osredotočimo le Nanj in na Njegovo mir, ne zaskrbljenost.
Razumevanje resnice iz Psalma 46:11,12 je vitalnega
pomena za duhovnega bojevnika: " Odnehajte (BODITE
TIHI, MIRNI, MOLČEČI) in spoznajte, da sem jaz Bog,
vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji. GOSPOD nad
vojskami je z nami, trdnjava nam je Bog Jakobov."
Prava tihost, mirnost, molčečnost uničuje strah, ker odpira
naše oči za pogled na veličastno Božjo preskrbo za nas v
času, ko se vse bori proti nas.
"Mojzes je rekel ljudstvu: »Nikar se ne bojte! Vztrajajte in
videli boste rešitev, ki vam jo danes nakloni GOSPOD. Kajti
kakor danes vidite Egipčane, jih ne boste videli nikdar
več. GOSPOD se bo bojeval za vas, vi pa ostanite mirni!«
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(2. Mojzesova 14:13,14).
V molčečnosti in tišini pred Gospodom najdemo sigurnost,
moč, ki nam ni na voljo zunaj te postavitve. "
"Kajti tako vam je rekel Gospod BOG, Sveti Izraelov: Če se
spreobrnete in ostanete mirni, boste rešeni, v mirovanju
in zaupanju je vaša moč, pa niste hoteli." (Izaija 30:15).
Le iz notranje tišine in mirnosti lahko sprostimo v svoje
okolje, atmosfero mir. "In vstal je, zapretil vetru in rekel
jezeru: »Utihni! Molči!« In veter se je polegel in nastala je
globoka tišina." (Marko 4:39).
Ko se je Elija učil mirovanja, molčečnosti, tihosti, je bilo to z
namenom, da bi se lahko poglobila njegova zmožnost
poslušanja in slišanja Božjega glasu. Slišal je Božji glas
RAHLEGA ŠEPETA.
" In za potresom ogenj; a GOSPOD ni bil v ognju. Za
ognjem glas rahlega šepeta. 13 Ko je Elija to slišal, si je s
plaščem zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v
votlino. In glej, nagovoril ga je glas in rekel: »Kaj delaš tu,
Elija?« (1. Kraljev 19:12,13).
Beseda Božja prihaja do nas na skrivnosten način in naša
ušesa zaslišijo Božji glas rahlega šepeta. Božji glas zaslišijo
le tisti bojevniki, ki se naučijo molčečnosti, tihosti kot
način življenja. Rahel šepet je Elijeva izkušnja, ki jo označuje
hebrejska beseda dahan, kar pomeni biti osupel,
presenečen, začuden ob slišanem zvoku. Božji glas rahlega
šepeta človeka povsem prevzame.
Božji bojevnik se mora uriti v molčečnosti in tihosti, ker je
za Gospoda človek krotkega in tihega duha nadvse
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dragocen. "Ampak naj bo to rajši skriti človek srca v
nepropadljivosti krotkega in tihega duha, ki je dragocen v
Božjih očeh." (1 Peter 3:4).
David se je naučil komuniciranja z Gospodom v svojem srcu,
na svoji postelji skozi molčanje. "Srdite se, a nikar ne
grešite, govorite v svojem srcu, na svojem ležišču in
molčite!" (Psalm 4:5).
Duhovni bojevniki preprosto ne odreagirajo s paniko nad
izzivom, temveč se umaknejo v posebno mesto, ki jim je
pripravljeno v Duhu, v skritega notranjega človeka, v
mesto skrivališča, kjer se srečajo z Gospodom. Ko se
podajo iz gradu Njegove prisotnosti, so pripravljeni za boj
s sovražnikom.
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