1.

A.

Mt 6, 9: "Oče naš, ki si v nebesih, POSVEČENO NAJ BO TVOJE IME!"

Prg 18, 10: Božje ime je trden stolp za pravicne. Ko poznamo Boga preko Njegovih imen, lahko
osvojimo svojo bogato dedišcino v Njem in postanemo orodje, ki izraža Njegov karakter (Ps 69,
35-36).
Po krvi Jezusa Kristusa je Bog tvoj Oče. Poznati moramo njegovo ime. Obstaja osem glavnih
zaveznih imen Boga iz Stare zaveze, ki razodevajo Božji znacaj, voljo in obljube, ki jih je Bog
dal svojemu ljudstvu v Novi zavezi.
CITAT
Jer 23, 6
3 Mz 6, 8

BOŽJE IME
slovensko
Jaz sem Pravičnost
Jaz sem Posvečenje

Sod 6, 24
Ez 48, 35
1 Mz 22, 14
2 Mz 15, 26
2 Mz 17, 15
Ps 23, 1

Jaz sem Mir
Jaz sem Prisoten
Jaz sem Oskrbnik
Jaz sem Zdravnik
Jaz sem Zmagovalec
Jaz sem Pastir

PODROCJE ODREŠENJA
hebrejsko
Jahve Tsidkenu
ODPUŠČANJE IN
Jahve M'kadeš
OSVOBOJENJE OD
GREHA
Jahve Šalom
POLNOST
Jahve Šama
SVETEGA DUHA
Jahve Jire
USPEH IN
Jahve Rofe
ZDRAVJE
Jahve Nisi
VARNOST IN
Jahve Rohi
ZAGOTOVILO

Jezus Kristus je razodel Očetova imena, ko je prišel v telesu na zemljo. Po krvi Jezusa Kristusa
so vsi blagoslovi, ki jih je Oče razodel v svojih imenih in v Jezusu Kristusu postali tvoji. Če si
sprejel Jezusa Kristusa za svojega Odrešenika, potem kri Jezusa pricuje na Božjem prestolu, da:
• si Božji otrok
• so ti vsi grehi odpuščeni
• si izpolnjen s Svetim Duhom
• imaš zagotovljeno telesno zdravje in obljubljen uspeh v življenju
• imaš novo, vecno življenje.
a) Praktični del
Če še nisi predal svojega življenja Bogu, stori to zdaj, če bo lahko prepozno. S svojimi besedami
izrazi želje svojega srca - to je molitev. Reci mu na primer: »Jezus, predajam ti svoje življenje.
Verujem, da si umrl na križu zame, za vse moje greh. Zdaj pridi v moje srče, sprejemam te za
svojega Odrešenika in Gospoda.
Zacni vsako jutro s slavljenjem Boga, tako da povelicuješ Njegova imena. Vstopi skozi Njegova
vrata z zahvaljevanjem v srcu in v Njegove veže s slavljenjem. Glej na kri Jezusa Kristusa, ki
prinaša resnicnost Njegovega imena v tvoje življenje. Poveličuj Njegova imena. Npr.: "Ti si moja
Pravičnost. Slavim te, Gospod, moja Pravičnost, ker si odpustil moje grehe. Obožujem te
Gospod, ki si moje Posvečenje, ker si mi dal zmago nad grehom. Slavim te, ker greh nima vec
moci nad menoj ..." Slavi Gospoda, ki je tvoj Mir, ker nas je po Jezusu Kristusu spravil s Seboj
in nam odprl mogočen vstop v Najsvetejše, v Božjo prisotnost. Slavi Gospoda, ki je Prisoten, ker
si ti živi tempelj Svetega Duha in doživljaš Njegovo polnost. Obožuj svojega Ozdravitelja za
zdravje in ozdravljenje, ki ti pripada. Poveličuj Oskrbnika, ki je postal reven, da bi ti postal
bogat, da imaš vedno obilo vec kot potrebuješ. Obožuj ime Gospoda, ki je tvoja Zmaga, ker te je

osvobodil od smrti, pekla, negotovosti, strahu, sramu, ... Slavi svojega Pastirja, ki te vodi skozi
vsak problem, pušcavo, ... in te pripelje v hišo Gospodovo.
Ko tako delaš, si že zjutraj postaviš smerniče za ves dan. Vzemi si cas. Tako te niti skrbi tega
sveta niti satan ne bodo mogli prevarati, ker tvoj um ne bo prazen, ampak boš stal trdno na Božji
Besedi. Božja imena bodo postala del tebe, postal boš to, kar Bog hoče, vedel boš, kdo si in začel
se boš drugače obnašati, tvoja avtoriteta v duhovnem svetu bo rasla in pripravljen boš na Božja
dela in Jezusov prihod. Tvoj duh bo pripravljen, uglašen, da ti Sveti Duh lahko govori.

B. Mt 6, 10: "PRIDI TVOJE KRALJESTVO. ZGODI SE TVOJA VOLJA ..."
Ko si slavil, si prišel v Božjo prisotnost. Zdaj zacneš moliti za prioritete, ki jih je Bog postavil v
tvojem življenju. To je pogumna, mocna izpoved vere, "Pridi tvoje kraljestvo! Zgodi se volja
Tvoja, kakor v nebesih tako na zemlji." Tukaj ne prosiš Boga, ampak izpoveduješ (Heb 10, 23,
Mk 10, 24), da se zgodi Božja volja na zemlji.
ŠTIRI GLAVNA PODROČJA ZA VZPOSTAVITEV BOŽJEGA KRALJESTVA NA
ZEMLJI
Kaj je Božje kraljestvo?
Rim 14, 17: "Božje kraljestvo ni jed in pijaca, ampak pravicnost, radost in mir v Svetem Duhu."
Zato lahko moliš: »Naj bo tvoja pravicnost, mir in radost danes v meni." Tako izpoveduješ
Njegovo voljo v svoje življenje.
Kralj v Božjem kraljestvu je Jezus. Ko izpoveduješ Božjo voljo v svoje življenje, prosiš Jezusa,
da on vlada v tvojem življenju. 1 Kor 4, 20: On vlada v tebi z mocjo.
Božje kraljestvo mora biti vzpostavljeno:
a) V tvojem življenju
• Najprej mora biti vzpostavljen tvoj odnos z Bogom. To je tvoja prva prioriteta.
• Povabi Jezusa na prestol svojega življenja, da vlada nad tvojim duhom, dušo in telesom.
• Postavi smerniče za tvoj dan: moli za stvari, s katerimi se boš srečeval čez dan, strinjaj se
z Božjo voljo zate, prosi Svetega Duha, da ti da zmožnost in moc, moli v Svetem Duhu,
ker te to izgrajuje (Jd 20).
b) V tvoji družini
• Tvoja družina je tvoja druga prioriteta.
• Če si poročen, moli za svojega partnerja. Moli Božje kraljestvo, ki je pravicnost, radost in
mir v življenju tvojega partnerja in moli za potrebe, ki jih ima, dokler te Duh ne sprosti,da
greš dalje.
• Moli za svoje otroke, da stojijo v Božji volji. Če so mladi, moli, da ti Gospod razodene
svoje nacrte za njih, da jih boš lahko vzgajal. Moli za božjo modrost, da lahko vzgajaš in
vodiš otroke.

• Moli, da to da Gospod na srče še drugim družinskim članom. Bodi občutljiv za Svetega
Duha. Vcasih te zadrži na določeni osebi vec casa. Ne bodi omejen s formulami ... Če ti je
zmanjkalo casa, nadaljuj v avtu, ... Naj tvoje življenje postane molitev. Placuj čeno za to,
kar potrebuješ.
c) V tvoji cerkvi (skupnosti)
Čerkev je tvoja tretja prioriteta. Moli za pastorja, vodstvo čerkve, predanost ljudi in žetev.
1. PASTOR
Moli, naj ga Bog pomazili s Svetim Duhom, mu govori in ga usmerja, mu daje pastirjevo srče,
modrost, ko proucuje Besedo in moli, ga naredi za cisto orodje, skozi katerega tečejo darovi in
moc Svetega Duha.
2. VODSTVO
V molitvi izgovarjaj imena vodij in govori Božje kraljestvo v njihova življenja, ki je pravicnost,
mir in radost v Svetem Duhu.
3. ZVESTOBA
Moli, da bodo ljudje v čerkvi zvesti svojim družinam, Božji viziji za vašo čerkev in Jezusu. Moli,
da bodo posajeni v Božjo hišo z mocjo Svetega Duha, da bodo prinašali sadove pridobivanja duš,
zastopniške molitve, desetin in daritev. Moli, da služijo Bogu, kot si Bog zasluži, da mu služimo.
4. ŽETEV
Moli za žetev duš (Iz 43, 4-6). Moli, da bo Sveti Duh kot magnet odbil tiste, ki niso del čerkve in
pritegnil tiste, ki morajo postati del čerkve. Moli, da Sveti Duh pritegne ljudi iz severa, juga,
vzhoda in zahoda.
Mt 11, 12: Moli silno, nepopustljivo. Ko moliš za svojo čerkev, govori demonskim
poglavarstvom in oblastem v zraku, ki delujejo v sinovih nepokoršcine (Ef 2, 2 in 6, 12). Oblasti
in poglavarstva držijo ljudi nad določenimi podrocji. Zato se obrni v podrocje, ki je severno od
čerkve in reci, kot da govoriš osebi: "Sever, ti imaš ljudi, ki Bog hoče, da postanejo del moje
čerkve. Zapovedujem ti v imenu Jezusa, da izpustiš vsakogar, ki mora postati del čerkve." Obrni
se na jug in mu reci: "Jug, Božja volja naj se zgodi v tebi. Ne zadržuj! Zapovedujem ti, da
izpustiš vsakogar, ki ga Sveti Duh vabi, da postane del tega telesa. Potem pojdi v Duhu na vzhod
in zahod. Poglej ju v obraz in zapovej, da izpustita prav vsakogar, ki ga je Bog dolocil za
odrešenje. Vztrajaj v molitvi dokler nimaš sprostitve v Duhu, da poslušata in spušcata, kar
pripada čerkvi. Ko so verige odpadle, v Jezusovem imenu prosi Boga, naj pošlje angele, da
služijo tem, ki bodo podedovali zvelicanje (Heb 1, 14). Prosi Svetega Duha, Gospoda žetve, naj
pritegne ljudi in jih posadi v čerkev (Ps 92, 13-14).
d) V tvojem narodu
Tvoja četrta prioriteta je tvoj narod.
Izpoveduj Božje kraljestvo in voljo v svoje mesto in državo. Moli, da bo imel predsednik Božjo
modrost, da bodo duhovni vodje hodili v Božji modrosti, bili ljudje molitve in Božje moci. Moli
specificno. Izgovarjaj imena vodij. Goreče moli za Slovenijo. Moli za prebujenje.
Gospod nam je tudi zapovedal, da molimo za mir v Jeruzalemu (Ps 122, 6), zato moli za Izrael.
Mogoče ti Bog želi položiti na srče še kakšne druge narode, ki so revni, pod diktaturo, lažnimi
religijami, lakoto ali vojno ... Naj ti Sveti Duh razširi meje, da boš ljubil svet, kot ga Bog ljubi.
Mogoče vcasih nisi vedel, kaj bi molil, zdaj pa se sprašuješ, kje najti cas, da lahko moliš za vse,
kar imaš na srcu. Zato so v veliki prednosti ljudje, ki molijo zgodaj zjutraj. Če ti zjutraj casovno
ni uspelo priti skozi čelo molitev, lahko nadaljuješ kasneje. Ko imaš odmor na delu, lahko

nadaljuješ, kjer si koncal. Ko se voziš v avtu, ugasneš radio in nadaljuješ. Namesto, da bi gledal
TV, nadaljuješ v molitvi.
Naš problem je bil, da nismo vedeli, kaj moliti in smo se po 10 minutah izcrpali. »Oče naš« je
struktura molitve, ki nam jo je dal Jezus. Res je, da te bo Sveti Duh vodil tudi v drugih smereh,
vendar imaš smerniče, ki jim lahko slediš, kadar se to ne zgodi.
Ko se v molitvi določena potreba ali oseba ustavi mocneje na tvojem srcu, zacni zastopati in
moliti, dokler te Sveti duh ne sprosti, dokler nimaš pričevanja v svojem duhu, da lahko
nadaljuješ. Ne tekmuješ s casom. Če veš, da stvar še ni zaključena, pa nimaš vec casa, nadaljuj
ob naslednji priložnosti.
Moraš se disciplinirati, da boš lahko začel uživati v molitvi. Moli, naj te izpolni duh
zastopništva, naj te Sveti Duh spremeni v cloveka molitve. Potem boš iz discipline prešel v
užitek.

C. Mt 6, 11: "Daj nam danes naš vsakdanji kruh."
V tej lekciji se bomo naucili, kako živeti v Božjem izobilju in kako moliti za svoje potrebe.
a) Bodi v božji volji!
To vkljucuje štiri podrocja: tvoj odnos z Jezusom, s skupnostjo vernikov, dobre delovne navade,
poslušnost v dajanju.
1. ODNOS Z JEZUSOM
To je najvažnejše. Odnos z Jezusom imaš preko osebnega stanovitnega molitvenega življenja in
preko Božje besede. (Mt 26, 41; Jak 1, 25) Ko vsakodnevno iščemo Gospoda, nam daje Sveti
Duh zmožnost in moc, da hodimo v Božji volji.
Heb 10, 22. 25: Približuj se Gospodu in ne zapušcaj bogoslužij. Skupnost z Jezusom je
predpogoj za druženje v Njegovi Čerkvi (1 Jn 1, 7).
2. DRUŽENJE Z VERNIMI
Če hočemo biti v Božji volji, moramo biti v pravilnem odnosu z brati in sestrami, predani in
podrejeni svojemu pastorju (Heb 13, 7. 17), moramo se zavedati, da smo udje telesa Jezusa
Kristusa (1 Kor 12, 20-21. 25-26; Heb 10, 24-25).
3. DOBRE DELOVNE NAVADE
S svojim delom moramo zaslužiti za svoje življenje (1 Tes 4, 11. 12). Božja beseda nas opozarja,
naj se ne ukvarjamo s tem, kaj drugi delajo, ampak se sami lotimo dela (2 Tes 3, 11. 12). Kdor ne
dela, naj tudi ne je (2 Tes 3, 10).
Prav tako pa tudi ne smemo v drugo skrajnost, da prevec delamo in s tem dopustimo, da nam
skrbi tega sveta in zapeljivost bogastva zadušijo Božjo besedo in povzrocijo, da ostanemo brez
sadu (Mt 13, 22). Marljivost v delu mora biti v ravnotežju s pobožnostjo. Strah, skrbi in
negotovost nas privedejo do prekomernega dela. Ko ugotovimo, da je Oče naš izvir, bomo delali
normalno in njemu prepustili, da stori cudeže.
4. POSLUŠNOST V DAJANJU
Mal 3, 10: Bog nam obljublja velik blagoslov, če mu prinašamo desetino in daritve. Po drugi
strani pa nam grozi s prekletstvom, če Ga goljufamo v teh dveh stvareh.
Najprej daješ, šele potem lahko sprejemaš (Lk 6, 38). Če najprej iščemo Božje kraljestvo, se nam
bo vse ostalo dodalo (Mt 6, 33). Ko dajemo najprej Gospodu, priznavamo, da je On naš izvir. To

je osnovni princip Božje ekonomije. Če je Jezus Gospod tvojega življenja, mu daš prvine svojega
prihodka., to je desetina oz. 10% vsega denarja.
Jezus nas uci, kako moliti (Mt 6, 1-13). Skoraj takoj za tem (Mt 6, 19-33), nas Jezus uci, kako
živeti na izmoljenem ozemlju. Ko si prebral Mt 6, 19-33, se vprašaj, ali je Jezus Gospodar vseh
podrocij tvojega življenja, ali iščeš najprej Božje kraljestvo ... Če je tvoj odgovor v skladu z
Božjo besedo, potem lahko zaupaš Bogu, da bo poskrbel za vse tvoje potrebe.
b) Verjemi, da je božja volja, da živiš v izobilju
Ne moreš sprejeti najboljšega, kar je Bog pripravil zate, če imaš mentaliteto siromaštva. Nic ne
sprejmeš, če dvomiš (Jak 1, 6-7). Če še nisi preprican, da je Božja volja materialno blagostanje
zate, preberi 5 Mz 8, 18 in 28, 1-5. V Mk 10, 29-30 obljublja stokratno povracilo za tiste, ki
žrtvujejo za Jezusa Kristusa in evangelij. V Flp 4, 19 obljublja popolno oskrbo in tudi Janez je
vedel, da je izobilje Božja volja (3 Jn 2).
c) Bodi konkreten
Ali rečeš Bogu tocno to, kar potrebuješ, ali cakaš, da se bo vse samo rešilo? Jezus je rekel, naj
molimo:"Daj nam danes naš vsakdanji kruh." (Mt 6, 11) Tako vemo, da je treba vsakodnevno
moliti za svoje posamezne potrebe ...
Kristjani prevec splošno molijo, zato so tudi odgovori na njihove molitve splošni. Zaupaj Bogu
svoj konkreten problem in se mu zahvaljuj za konkreten odgovor (Flp 4, 6).
d) Bodi vztrajen
Lk 18, 1-8: vdova je vztrajala, dokler ni dobila. Satan ti je ukradel izobilje. Da dobiš nazaj to, kar
ti je satan ukradel, potrebuješ vztrajnost. V Prg 6, 30-31 vidimo, da nam mora tat povrniti
sedemkratno. V Jn 10, 10 vidimo, da je satan tat, Jezus pa tisti, ki daje življenje v izobilju. Jezus
je prišel na zemljo zato, da je unicil dela satana (1 Jn 3, 8). Bog ti je obljubil, da ti povrne leta, ki
ti jih je satan odžiral.
Kako osvojiti izgubljeno ozemlje?
Jak 4, 7-8: 1. podrediti se Bogu, 2. upreti se satanu in zbežal bo od tebe, 3. približati se Bogu in
On se bo približal tebi. Bog bo uslišal te, ki mu kličejo noc in dan (Lk 18, 12-14).
Mt 7, 7: vztrajaj, trkaj, ... 1 Tes 5, 17: moli brez prestanka, ne obupaj, ne predaj se nikoli!
Heb 11, 6: vkljuci svojo vero.
e) Zaključek
Če hočeš živeti v Božjem izobilju, moraš ostati v Božji volji. Verjemi, da je Božja volja, da živiš
v izobilju in napreduješ. Vsakodnevno moli za svoje konkretne potrebe. In bodi vztrajen. Če tako
delaš, te ekonomska kriza, ki se stopnjuje v tem svetu, ne bo prizadela, ker si vstopil v Božje
kraljestvo in Božjo ekonomijo.
D. Mt 6, 12: "ODPUSTI NAM NAŠE DOLGE, KAKOR TUDI MI ODPUŠČAMO
SVOJIM DOLŽNIKOM."
V tej lekciji se bomo naucili, kako imeti vedno dobre odnose z vsemi ljudmi, v vsaki situaciji.
a) Odnosi
• So najvažnejša stvar v življenju.

b) "Odpusti mi"
• Tihi cas spokorjenja, ko predaš svoje grehe Bogu (Jer 15, 19). Če se ti zdi Bog dalec,
lahko trikrat ugibaš, kdo se je odmaknil. Spokorjenje te pripelje nazaj.
• 1 Jn 1, 9 te pripelje v Rim 8, 1
• Pusti Bogu, da preišče notranjost tvojega srca (Ps 139, 23-24), ker greh zavira molitev.
c) Odpuščamo
• Iz 53, 4-6; Ps 103, 12
• Odpušcaš lahko le, če ti je bilo odpuščeno. Zaradi greha je bil naš dolg do Boga vecji, kot
lahko kdorkoli nam dolguje (Mt 18, 33).
• Obnašaj se do drugih tako, kot se Bog obnaša do tabe.
• Odpušcaj, ker ti je bilo odpuščeno (Mt 18, 21-22; Ef 4, 32; Kol 3, 13).
• Mt 18, 23-35.
d) Kaj je odpuščanje?
• Je zapoved (Mt 6, 14-15; Ef 4, 31,32). Jezus jo še enkrat naglasi takoj po molitvi Oče naš.
• Odpušcanje je odlocitev, ne emocija. Ko prakticiraš, bodo tudi tvoja custva sledila.
• Zjutraj se že odloci, da boš odpustil vsakomur v tem dnevu. Bodi pripravljen.
• Jezus je odpustil v molitvi v vrtu Getsemani, na križu je samo manifestiral zmago.
e) Posledice neodpuščanja
• Daje prostor hudicu (Ef 4, 26-27; Mt 6, 14-15; 2 Kor 2, 10-11; Mk 11, 25-26).
• Zavira molitev (Ps 66, 18).
• Unici te duhovno in fizicno (Iz 59, 12; 57, 15). Zvezan boš, dokler ne odpustiš, ker osebo
muciš v zaporu svojega srca in jo vežeš s krivdo.
• Grenkoba: zaradi ran iz preteklosti (Heb 12, 15).
• Krivda: jeza in krivda sta alternativa odpušcanju (2 Mz 20, 5; 34, 7; 5 Mz 5, 9-10).
• Postaneš enak svojemu sovražniku.
f)

Posledice odpušcanja
• Dobro pocutje. Z vsemi imam dobre odnose, ne glede na to, ali so oni dobri z mano ali ne.
• Ozdravljenje - zunanjega in notranjega cloveka.
• Duhovna rast.

g) Kako veš, da si odpustil?
• Krvni pritisk se ti ne dvigne, ko slišiš za to osebo, ...
• Iščeš poravnavo odnosov in osvoboditev.
• 1 Jn 3, 18-19; 2 Kor 2, 8.
h) Molitev:
"Jezus, hvala, ker si mi odpustil vse grehe. Hvala za tvojo kri. Usmerjam svojo voljo, da
odpušcam vsakomur. Karkoli mi storijo, jim odpušcam. Verujem, da me osvobajaš vsakega
sovraštva, mučenja, kontrole, krivde, grenkobe, ... Zdaj sprejemam tvojo svobodo."
• Zahvaljuj se za kri Jezusa Kristusa.
• Zahvaljuj se za odpušcanje.

•
•
•
•
•
•
•

Izpoveduj odpušcanje in svobodo.
Prosi Svetega Duha, naj ti pokaže, če imaš neodpušcanje do določene osebe v srcu.
Poglej to osebo v molitvi in izgovori odpušcanje.
Daj osebo ven iz zapora svojega srca v roke Boga.
Zlomi satanove vezi (prekletstva, bolezen, kontrola, strah, necistost, ... )
Blagoslovi in moli za sovražnike.
Sprosti moc Svetega Duha na prazno mesto v srcu.

HODI V DUHU ODPUŠČANJA.

E. Mt 6, 13: "NE VPELJI NAS V SKUŠNJAVO, temvec REŠI NAS HUDEGA."
V tej lekciji se bomo naucili, kako lahko neprestano živimo v zmagi .
a) Ne vpelji nas v skušnjavo
1. IZVIR IN ZNACAJ SKUŠNJAVE:
Mt 4, 3; 1 Tes 3, 5 ...: Hudic je skušnjavec. Božja beseda nas opozarja pred takimi skušnjavami
(Mt 4, 1; 1 Kor 7, 5).
Nekatere skušnjave so natancno predvidene z namenom, da nas odvrnejo od prave poti (Lk 4, 13;
8, 13; 1 Tim 6, 9).
Tudi mocni kristjani se morajo paziti pred skušnjavami (Gal 6, 1).
Nekatere skušnjave pridejo zaradi naših mesenih poželenj (Jak 1, 24; Mk 7, 20-22).
2. HUDIC JE SKUŠNJAVEC. BOG NAS NE SKUŠA, AMPAK PREIZKUŠA (testira) :
• V nekaterih preizkušnjah se jacamo in vera nam raste - preberi Jak 1, 2-4 in 1 Pt 1, 6-7.
• Nekatere preizkušnje pokažejo našo odvisnost od Boga - preberi 5 Mz 8, 2-3.
• Nekatere preizkušnje nas ucijo duhovnega bojevanja - preberi Sod 3, 1-2.
• Vcasih se skozi preizkušnje usposobimo za hojo v popolni Božji volji. Jožef je moral
skozi mnoge preizkušnje, preden je lahko postal upravitelj v Egiptu (Ps 105, 16-24).
• Nekatere preizkušnje so zato, da pokažejo Jezusovo zmago nad satanom (Mt 4, 1-2; Mz
14, 1-4).
Bog dovoli le preizkušnje, ki nas bogatijo in vedno imamo zmago v njih (2 Pt 2, 9). Bog nam
zagotavlja venec zmage, ko vztrajamo v preizkušnjah (Jak 1, 12). Vztrajnost pomeni verovati in
delovati po Božji besedi ne glede na okolišcine. Bog nam zagotavlja izhod iz preizkušnje (1 Kor
10, 13). Bodi vztrajen v preizkušnji in predan služenju Bogu do smrti (Dan 3, 17-18).
3. ZAKAJ NAS JE JEZUS OPOZORIL
Mt 26, 41; Lk 21, 34-36; 22, 40. 46. Moliti moramo, da ne bi padli v skušnjavo zaradi svoje
malomarnosti in neposlušnosti.
Mk 14, 35-38. Ker Peter ni vztrajal v molitvi, je padel v skušnjavo. Jezus ga je moral ukoriti, ker
je odrezal vojaku uho; kasneje je Peter Jezusa zanikal in prisegel, da ni Njegov učenec in potem
je jokal, ker je v casu preizkušnje zatajil Gospoda. Jezus je poznal satanov namen in je zato
opozoril Petra (Lk 22, 31). Jezus pozna našo situacijo in nas opozarja naj molimo (Mt 6, 13), da
ne pademo v skušnjavo.

1 Kor 10, 11 Ni se nam treba uciti iz svojih napak, ker imamo primer Izraela in Božjo besedo.
Tako nas želi Bog uciti. Nekateri ljudje se ucijo od tujih napak, nekateri od svojih, a nekateri se
sploh ne ucijo.
4. HOJA V POSLUŠNOSTI
David je vedel, da ne bo padel v skušnjave, če se bo držal Božjih zapovedi. To vidimo skozi
mnoge psalme (119, 10. 31-32. 35-40. 113-134).
b) Reši nas zlega
Kako stati v zmagi, ki jo je Jezus izbojeval za nas? Tako, da stojiš v Božji bojni opremi in zašciti
okoli sebe.
NADENITE SI CELOTNO BOŽJO BOJNO OPREMO
a) KAJ JE BOŽJA BOJNA OPREMA
Ef 6, 10-18, Rim 13, 12-14: Ta Božja bojna oprema je Jezus Kristus in On hoče, da si oblečemo
Njega.
b) KAKŠEN JE NAMEN BOJNE OPREME
• Pas resnice: šciti del telesa, kjer se nahaja čenter fizicne moci (Ps 51, 6). Zato moramo
biti polni Božje besede.
• Oklep pravičnosti: nosil se je na prsih in šcitil življenjsko važne organe, želodec, srče,
pljuca (1 Tes 5, 8).
• Obuvalo pripravljenosti evangelija miru: v spopadu je zelo važna okretnost, zmožnost, da
stojiš, hodiš ali tečeš. Pripravljenost, ki prihaja od evangelija miru, je potrebna, da se
soocimo s sovražnikom (Ps 66, 8-9; 1 Sam 2, 9).
• Ščit vere vzemi čez vse, da pogasiš ognjene strele hudica: šcit je varoval čelotno telo med
bitko (Prg 30, 5).
• Čelada zveličanja: ščiti glavo, misli,… (Ps 140, 7).
To je bil zašcitni del opreme. Zdaj pride pa napadalni.
• Meč Duha, ki je Božja beseda: mec je simbol moci in avtoritete, s katerim se ubija ali
sodi. Naša moc in avtoriteta je Božja beseda (Ps 149, 6; Heb 4, 12).
• Molitev: vsa oprema mora biti združena z molitvijo, da bo delujoca, drugače ne bomo
obstali v duhovnem boju.
c) KAKO OBLEČI BOŽJO BOJNO OPREMO
Božja bojna oprema je Jezus. Jezus je v verniku.
2 Kor 1, 20: Bog nam da obljubo, Jezus jo potrdi, mi rečemo: "Tako je (amen)."
Zato izpoveduj: "Jezus, ti si moja resnica ..." in Sveti Duh bo potrdil, da imaš pas resnice
oblečen. Tako veruješ v srcu in z usti izpoveduješ vsak del opreme iz Ef 6, 10-18.
• pas resnice = Jn 14, 6
• oklep pravicnosti = 2 Kor 5, 21
• obuvalo pripravljenosti evangelija miru = Flp 4, 13
• šcit vere = Gal 2, 20
• čelada zvelicanja = Heb 5, 9
• mec Duha, ki je Božja beseda = Heb 4,12

B. Mt 6, 13b: "TVOJE JE KRALJESTVO IN MOC IN SLAVA VEKOMAJ."
Jezusov model molitve se je začel in se konca s slavljenjem. Bog Oče nas je iz ljubezni povabil,
da smo dedici Njegovega kraljestva, Njegove moci in Njegove slave.
a) Kraljestvo
Ps 22, 28; Mt 6, 13: Kraljestvo je Božje, vendar je Jezus rekel: "Ne boj se mala creda, kajti vaš
Oče je sklenil, da vam da kraljestvo" (Lk 12, 32).
Ko moliš: "Tvoje je kraljestvo," slavi Boga Očeta, da te je prestavil iz kraljestva teme v svoje
kraljestvo ljubezni (Kol 1, 12-14), izpovej v veri, da te Gospod rešuje od vsakega hudega dela v
svoje kraljestvo (2 Tim 4, 18). Zahvaljuj se mu, da si del Njegovega kraljestva.
b) Moč
Bog vlada v moci (Ps 66, 7; 29, 11; 21, 14; Jer 10, 12). Bog Oče nas je naredil za dediče svojega
kraljestva in moci: "Strašen je Bog iz svojega svetišca, mogocni Bog Izraelov, on daje moc in
silo svojemu ljudstvu. Proslavljen bodi Bog!" (Ps 68, 36)
• V Njegovi moci bogatimo - 5 Mz 8, 18: "Spominjaj se Gospoda, svojega Boga; kajti On
je tisti, ki ti podeljuje moc, da pridobiš bogastvo, da potrdi, kakor danes svojo zavezo ..."
• V Njegovi moci ne omagamo - Iz 40, 29-31: "Trudnemu daje moci in onemoglega obilo
krepca. Mladenici se utrjujajo in pešajo, mladi možje se spotikajo in padajo; oni pa, kateri
zaupajo v Gospoda, dobivajo novo moc, dobivajo peruti kakor orli; tečejo in ne opešajo,
hodijo in se ne utrudijo."
• V Njegovi moci stojimo - 1 Pt 1, 5: "Božja moc vas po veri varuje za zvelicanje ..."
• V Njegovi moci bomo obujeni - Rim 8, 11; 1 Kor 6, 14: "Bog je pa Gospoda obudil in bo
tudi nas obudil s svojo mocjo."
Svojo moc je dal nam - Lk 10, 19: "Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone in
premagati vsako sovražnikovo moc in nic vam ne bo škodovalo." Učenčem je rekel, naj cakajo,
da dobijo Njegovo moc. Apd 1, 8: "Toda prejeli boste moc Svetega Duha, ki bo prišel na vas in
boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji in do konca sveta." Sveti Duh nam
govori v Ef 6, 10: "Sičer pa zajemajte moc v Gospodu in v njegovi mogocnosti." "Božje
kraljestvo namrec ni v besedi, temvec v dajanju." (1 Kor 4, 20).
Slavi Boga Očeta, ker te je povabil v svoje kraljestvo, kjer si dobil Njegovo moc.
c) Slava
Ps 24, 8: "Kdo je ta kralj velicastva? GOSPOD, mocni in mogocni, GOSPOD, mogocni v boju."
Iz 42, 8: "Jaz sem GOSPOD, to je moje ime, svoje casti ne dam drugemu, ne svoje slave
malikom."
Vsi smo izgubili Božjo slavo, ker smo padli pod prekletstvo greha (Rim 3, 23), vendar nas je
Bog Oče vse povabil v svojo slavo z žrtvijo Jezusa Kristusa (Rim 6, 23; Heb 2, 9-10).
Ko gledamo v Božjo slavo, ki je Božji znacaj, izražen v Kristusu, se spreminjamo v isto podobo
slave: Božji znacaj se oblikuje v nas (2 Kor 3, 18; 1 Pt 5, 10).
Slavi Boga, ker te je poklical v svojo slavo in živi temu primerno (1 Tes 2, 12).
1 Kron 29, 10-14: Vsa moc in slava je od Boga. 14. v.: " ... iz tvoje roke smo prejeli in dali tebi."
Ko to vemo v svojih srcih, potem nam ni vec težko dati svojih talentov, casa, denarja in naših

življenj nazaj Bogu za Njegovo slavo. Če tega ne razumemo, bomo iskali prazno slavo (Gal 5,
26, 1 Kor 4, 7; 3, 21; 1, 25-29).
Če ne iščeš svojega, boš izkusil Božjo slavo (Flp 3, 10). Če trpiš za Jezusa, boš tudi proslavljen z
Njim (Rim 8, 17). Tudi Jezus se je najprej ponižal, preden je bil proslavljen (Flp 2, 5-9; Heb 2,
10). Preganjajo te zaradi duha slave (1 Pt 4, 12-14). V prvi Čerkvi je bila najvišja cast umreti za
Jezusa.
Kaj pomeni sodelovanje z Jezusovim trpljenjem? To pomeni gledati z Božjimi ocmi, poslušati z
Njegovimi ušesi in cutiti z Njegovim srčem. Takrat vidiš čerkveno tradicijo, denominacije in
institucije, od katerih se je Božja slava odmaknila, tako kot jih vidi Bog - doline suhih kosti,
pobeljeni grobovi ... To je poslušanje joka izgubljenih duš v peklu. Trpeti z Bogom, pomeni
jokati in moliti za izkrivljen ljudski rod, ki je zašel od Boga.
Vsa moc in slava je Njegova, vendar jo On deli z nami. Bog nam je omogocil, da po žrtvi
Njegovega Sina uživamo dobrote Njegove slave. Po krvi Jezusa smo vstopili v Njegovo
kraljestvo in moč in slavo.
Za globlje preučevanje molitve »Oče naš« lahko prebereš angleško knjigo, iz katere sem uporabil
vecino tukaj navedenega poučevanja: »Could You Not Tarry One Hour«, avtor je Larry Lee.

