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ŠIRITEV KAPACITETE ČLOVEŠKEGA DUHA
BOŽJEGA OTROKA ZA MOŽNOST VEČJEGA
DELOVANJA BOŽJEGA SVETEGA DUHA

LARISA ČANJI, november 2018
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NAREDIMO PROSTOR ZA BOŽJE
DARILO
3 Mojzesove prošnje: SPOZNANJE BOŽJIH
POTI, BOŽJA PRISOTNOST, ODKRITJE BOŽJEGA VELIČASTVA.
»Če sem torej res našel milost v tvojih očeh, mi pokaži, prosim, svoje poti, da te spoznam in
tako najdem milost v tvojih očeh!” (Eksodus 33:13).
»Mojzes mu je rekel: »Če tvoje obličje ne bo šlo, nas nikar ne vôdi od tod!” (Eksodus 33:15).
»Potem je Mojzes rekel: »Pokaži mi, prosim, svoje veličastvo!« (Eksodus 33:18).

VSE NAŠTETE PROŠNJE SO USLIŠANE S SPREJETJEM DARILA, KI NAM GA
PONUJA GOSPOD!
-

-

-

-

Če sprejmemo Darilo, Zanj naredimo prostor, nas Darilo vodi tako, da vedno bolj
odkrivamo svojega Stvarnika preko različnih spoznanj, vpogledov, vodstev, sanj, vizij,
transov,…
Darilo je del Stvarnika in hkrati Njegovo bistvo.
Darilo je nevidno človeškim očem, vendar nam odpira portal duhovnega sveta in
preko Njega nas Gospod lahko ozdravlja in rešuje vsake demonske presije.
Z Darilom spoznavamo vso Resnico, saj nas popelje v Resnico.
Če se Darilu damo voditi, smo vedno ob pravem času na pravem mestu.
Darilo mora stopiti v nas in prebivati v nas. Dopustiti Mu moramo dostop do najbolj
zasebnih stvari.
Darilo ne more prebivati v našem človeškem telesu, ker je le-to smrtno. Darilo prav
tako ne more živeti v naši duši, ker je sama po sebi dovzetna za različne strasti tega
sveta, logiko in svojeglavost kulture.
Darilo se odloči živeti v človeškem duhu pod pogojem, da človek Darilo srčno povabi
v svoje življenje. Darilo je namreč večni, neskončni DUH BOGA, ki lahko prebiva le v
duhovni atmosferi. Globočina namreč kliče globočini; življenje spočne drugo življenje
in Božji Duh si na človekovo povabilo uredi Svoje domovanje v človeškem duhu.
Darilo (Božji Duh) si uredi svoje domovanje le na podlagi ogromne PRENOVE
človeškega duha. Šibak in majhen človeški duh mu omogoča LIMITIRANO delovanje.
Darilo je OMEJENO na podlagi omejitev, ki jih Božji otrok postavi v svojem duhu.
Božji otrok SI MORA PRIZADEVATI ZA ŠIRITEV SVOJEGA DUHA S POMOČJO BOŽJEGA
DUHA, DA OMOGOČI DARILU NEMOTENO DELOVANJE V MOČI.
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SVETI DUH JE DUH OČETA IN DUH SINA
Janez 10:30 »Jaz in Oče sva eno.«
Janez 14: 9-11 »Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« Jezus
mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je
videl Očeta. Kako moreš ti reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in
Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja
v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne
verujete, verujte zaradi del samih.«
Janez 14:16-20 »Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri
vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga
poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Še
malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi
vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas.«
Janez 16:12-15 “Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on,
Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo
povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. On bo mene poveličal, ker bo iz
mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega
jemlje in vam bo oznanjal.«

a. BOŽJI DUH DOMUJE V ČLOVEŠKEM DUHU BOŽJEGA OTROKA
Pregovori 20: 27a »Človekov duh je GOSPODOVA svetilka.”
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Dejanja 1:8 »Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v
Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.«
Dejanja 2:33 »Bil je povišan na Božjo desnico in od Očeta je prejel obljubo Svetega Duha
in tega Duha je razlil, kakor vidite in slišite.«
Dejanja 2:38 »Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu
Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.”
Dejanja 8: 14-17 »Apostoli v Jeruzalemu so slišali, da je Samarija sprejela Božjo besedo;
zato so tja poslali Petra in Janeza. Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli Svetega
Duha. Zakaj Duh še ni bil prišel na nobenega izmed njih, bili so samó krščeni v imenu
Gospoda Jezusa. Tedaj sta nanje polagala roke in prejemali so Svetega Duha.”

b. KREPITEV, IZGRAJEVANJE ČLOVEŠKEGA DUHA ZA NEOMEJENO
DELOVANJE SVETEGA DUHA

Efežanom 3:16 »Naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu
močno utrdite v notranjem človeku.«
Juda 1:20 »Vi, ljubi, pa izgrajujte sebe na temelju svoje presvete vere, tako da molite v
Svetem Duhu.”

THE LIGHT
RAZLIKA MED: MOLITVIJO V DUHU IN DAROM GOVORA V
JEZIKIH
Molitev v duhu je oblika molitve. Zelo pomembno je, da poznamo razliko med molitvijo v
duhu in darom jezikov.
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Molitev v duhu je močna oblika duhovnega vojskovanja. Dar jezikov je duhovni dar, ki
prihaja od Svetega Duha. Apostol Pavel nas nagovarja, da si naj prizadevamo za duhovne
darove in želi, da bi vsi govori z darom jezika. »Želim, da bi vi vsi govorili z darom jezikov.«
(1. Korinčanom 14:5a). Ko Božji otrok govori v jezikih, ne govori ljudem, temveč samemu
Bogu, saj govori skrivnosti za človeški razum.
For by people of strange lips and with a foreign tongue the LORD will speak to this people
(Isaiah 28:11). »Da, z jecljavimi ustnicami in v tujem jeziku bo govoril (PREKO LJUDI) temu
ljudstvu on, ki jim je pravil: »Tu naj bo počitek, dajte počitka utrujenemu, tu naj bo
oddih.« A niso hoteli poslušati.« (Izaija 28: 11-12).
V Svetem Pismu imamo natančna navodila kako naj potekajo sporočila posameznikov v
jezikih z interpretacijo, katerih namen je izgrajevanja Cerkve kot celote. »Kdor namreč
govori z darom jezika, ne govori ljudem, temveč Bogu. Nihče ga namreč ne posluša, ampak
v Duhu izgovarja skrivnosti. Kdor pa prerokuje, govori ljudem in jih izgrajuje, osrčuje in
tolaži. Kdor govori z darom jezika, izgrajuje sam sebe, kdor pa prerokuje, gradi
Cerkev. Želim, da bi vi vsi govorili z darom jezikov, še bolj pa, da bi prerokovali. Večji je
namreč tisti, ki prerokuje, kakor tisti, ki govori z darom jezikov, razen če tudi razlaga, tako
da izgrajuje Cerkev.« (1. Korinčanom 14: 2.5).
Govor v jezikih je lahko tudi znamenje za neverne in vzpodbuda, da pridejo h Kristusu. »Ko
je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo. Verniki iz
obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili, kako da se dar Svetega Duha razliva tudi na
pogane; slišali so jih namreč, kako govorijo z darom jezikov in poveličujejo Boga. Tedaj je
Peter spregovoril: »Ti ljudje so prejeli Svetega Duha tako kakor mi. Ali more kdo braniti,
da ne bi bili tudi krščeni z vodo?« In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa. Nato
so ga prosili, naj ostane še nekaj dni med njimi.« (Dejanja 10:44-48).

1.Korinčanom 14 pa nam razkriva molitev v jezikih kot molitev
duha: Molitev V JEZIKIH JE MOLITEV DUHA – MOLITVENI JEZIKA
BOŽJEGA OTROKA
Molitev v duhu, prepevanje in slavljenje v duhu IZGRAJUJE POSAMEZNIKA, torej tega,
ki moli v duhu. Molitev v duhu zaobide naš razum in tako direktno komuniciramo z
Gospodom, ki pozna naše srce. Duh tako opravlja posredništvo za nas. »Prav tako tudi Duh

prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam
Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje
Duha, saj Duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo.« (Rimljanom 8: 26-27).

1.Korinčanom 14:4a »Kdor govori z darom jezika, izgrajuje sam sebe.«
1.Korinčanom 4:14-15 »Če namreč molim z darom jezika, moli moj duh, toda moj um je
brez sadu. Kaj bom torej storil? Molil bom v duhu, molil pa tudi z umom. Prepeval bom v
duhu, a prepeval tudi z umom.”
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Efežanom 6:13-18 »Zato sezite po vsej Božji bojni opremi,

tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse
premagati in obstati. Stojte torej prepasani okoli ledij z
resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami, obutimi
v pripravljenost za oznanjevanje evangelija
miru. Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli
pogasiti vse ognjene puščice hudega. Vzemite tudi čelado
odrešenja in meč Duha, kar je Božja beseda. Ob vsaki priložnosti molíte v Duhu z
vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molíte za vse
svete.«
Molitev v duhu je del Božje bojne opreme, po katerem je treba segati vsaki dan! Brez tega
dela naša bojna oprema ni popolna!
Gospod nam tako posreduje pomembna navodila in usmerja naše poti na nadnaraven način.
Uči nas kako neprenehoma živeti v povezavi z Njim na duhovni ravni. Spoznavamo Njegovo
sodelovanje z nami in zanimanje do nas na osebni ravni. Naša srca tako prekipevajo v
občudovanju Gospoda. »Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en duh.” (1. Korinčanom 6:17).
»To nam je Bog razodel po Duhu. Duh namreč preiskuje vse, celo Božje globine. Kdo izmed
ljudi pa ve, kaj je v človeku? Mar tega ne ve le človekov duh, ki je v njem? Tako tudi to, kar
je v Bogu, pozna samo Božji Duh. Mi nismo prejeli duha sveta, temveč Duha, ki je iz Boga,
da bi mogli spoznati to, kar nam je Bog milostno podaril. To tudi govorimo, pa ne z
besedami, kakršne uči človeška modrost, ampak kakršne uči Duh, tako da duhovne stvari
presojamo z duhovnimi.« (1. Korinčanom 2: 10-13).

c. STOPNJA PREPUSTNOSTI DUŠE, KI OBDAJA ČLOVEŠKEGA DUHA

1. Korinčanom 2:14 “Duševni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega

Duha. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoja duhovno.”
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2. Korinčanom 12: 9-10 »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. Vesel sem torej slabotnosti, žalitev, potreb, preganjanj in stisk
za Kristusa. Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten.«
Matej 10: 38-39 »Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene
vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene,
ga bo našel.«

KAJ V NAŠEM ŽIVLJENJU RASTE IN SE IZGRAJUJE: DUH ALI DUŠA?? KOMU
NAMENJAMO VEČJO POZORNOST? NE POZABIMO, DA MNOGI SKUŠAJO
ŽIVETI »DUHOVNA ŽIVLJENJA« IZ PODROČJA DUŠE…«Ko bi govoril človeške in
angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi
imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso
vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje
imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel,
mi nič ne koristi.« (1. Korinčanom 13: 1-3).

d. BOŽJI DUH SE RAZRAŠČA NAVZVEN S TEM, KO SE ŠIRI ČLOVEŠKI DUH
BOŽJEGA OTROKA

-

Skozi PREPUSTNO MEMBRANO DUŠE in RAZŠIRITEV ČLOVEŠKEGA DUHA, lahko
SVETI BOŽJI DUH DELUJE NAVZVEN IN SE DOTIKA SRC DRUGIH LJUDI. Duša se tako
nahaja v UBOGLJIVEM stanju in je UPORABLJIVA posoda Svetemu Duhu.

-

Božji človek ljubi to, kar ljubi Gospod in sovraži vse, kar Gospod sovraži in prezira.
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-

Božji človek živi in se giblje v Gospodu.

- Božji človek hrepeni po Gospodovem vodstvu in sprejema Njegovo
celovito oskrbo:
1. IZGRAJEVANJE za DUHA (»Vi, ljubi, pa izgrajujte sebe na temelju svoje presvete

vere, tako da molite v Svetem Duhu.” Juda 1:20).
2. TOLAŽBO za DUŠO (»Zato tolažíte drug drugega.« 1. Tes. 5:12a).
3. OPOMINJANJE za TELO (»Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte

svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev;« Rim. 12:1).
-

BOŽJI ČLOVEK LE TAKO LAHKO S SVOJIM ŽIVLJENJEM PRIČA: »GOSPOD

JE

RESNIČEN!«

GRAF DUHOVNE ZRELOSTI
»Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost,
zvestoba, krotkost, samoobvladanje.« (Galačanom 5:22-23a).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LJUBEZEN
VESELJE
MIR
POTRPEŽLJIVOST
BLAGOST
DOBROTLJIVOST
ZVESTOBA (VERA)
KROTKOST
SAMOOBVLADOVANJE

9
e. DUHOVNA NEDOZORELOST

Gospod ne želi, da bi bil graf naše duhovne zrelosti podoben pajkovi mreži, torej
neenakomerno razvit. Gospod nam želi pokazati naša šibka področja z namenom, da bi se v
njih razvili.
Vsaka stvar, ki se zgodi Božjemu otroku, ima svoj razlog. Gospod opravlja v nas Svoje delo in
VSE NEPRIJETNOSTI, VSAKA NELAGODNOST, BOLEČINE, so uporabljive v Božjih rokah. ČE SE
NENEHNO ZAZIRAM LE V SVOJE TEŽAVE, LAHKO PREZREM VEČJO SLIKO. KO Z GOSPODOM
PREMAGAM SVOJE TEŽAVE, NEPRIJETNOSTI, BOLEČINE, SO TO PREBOJI ŠE ZA DRUGE.

Kakšen odnos moramo imeti torej do iritacij, ki nam jih povzročijo ljudje ali
okoliščine? Lahko se fokusiramo na neprimerne odzive drugih – npr.: »Ali si
opazila, kako se je obnašala do mene??« Če se ukvarjamo s tem, SE V NAS
RAZRAŠČA DUŠA. Če pa gledamo na težavo iz Božjega zornega kota in se
odzovemo duhovno (prepoznamo, da smo potrebni razvoja na področju npr.
potrpežljivosti i nedovzetnosti za zamere), SE V NAS RAZRAŠČA IN ŠIRI DUH.
OPAZUJMO GOSPODOVO STRATEGIJO IN SE NE OSREDOTOČAJMO NA
NEPRIJETNE OKOLIŠČINE, NA OBNAŠANJA LJUDI, KI NAS IRITIRAJO. TO SO VSE
ZA NAS IZZIVI, S KATERIMI NAS GOSPOD VABI, DA SE RAZVIJAMO NA
PODROČJIH, KJER ŠE IMAMO MANJKE DUHOVNEGA SADU. Z GOSPODOM JE
VSE MOGOČE! SVOJ POGLED MORAMO IMETI NENEHNO FIKSIRAN NA
JEZUSU, NA NJEGOVI LJUBEZNI IN TAKO ŽIVETI SVOJE ŽIVLJENJE Z NENEHNIM
ZAVEDANJEM NJEGOVE PRISOTNOSTI. KO NAŠA ČUSTVA GREDO SKOZI
PREŠO, VZTRAJAJMO V PROCESU, SAJ NAM TA Z BOŽJO POMOČJO PRINAŠA
ZAOKROŽENOST DUHOVNE ZRELOSTI.
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f. DUHOVNA ZRELOST

Gospod želi, da vsak izmed nas odkrije svoje poslanstvo. Vsak Božji klic pa
mora zraven sebe imeti primeren duhovni sad. SKOZI MOLITEV V DUHU
ŠIRIMO, IZGRAJUJMO SVOJEGA DUHA ZA VEČJE DELOVANJE BOŽJEGA DUHA
SKOZI NAS; SKRBIMO ZA PREPUSTNOST DUŠE S TEM, KO PRAVILNO
INTERPRETIRAMO OKOLIŠČINE, S KATERIMI SE SOOČAMO. GOSPOD NAM JE
DAL SVOJE OBLJUBE, DA BI LAHKO POSTALI DELEŽNIKI BOŽJE NARAVE.
»Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in
pravo pobožnost, prek spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in
odličnostjo. Po njiju nam je podaril tiste dragocene in največje obljube, da bi
po teh postali deležni božanske narave (da bi lahko participirali pri naravi
Jezusa: Njegovem karakterju, duhu, osebnosti, čustvenem ustroju, talentih) in
ubežali pred svetno, poželjivo pokvarjenostjo.« (2. Peter 1: 3-4).

NE POZABIMO!!! - GOSPODOVA MOČ DELUJE
PROPORCIONALNO Z MERO PROSTORA, KI SMO GA
NAMENILI GOSPODU ZA DELOVANJE.

