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Kliče nas po imenu
in nas vodi ven

Vanesa Čanji (januar 2015)
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Ima ime svoj pomen?
Božja beseda je fascinantno izjemna. Bolj, ko jo spoznavam,
bolj me navdušuje. Globoke resnice zapiše s preprostimi
besedami, a vendar človeku še s tako inteligentnim razumom
ostajajo skrite, čeprav se tega morda sploh ne zaveda.
Odklene jih lahko le Duh Resnice. Jezus.
Zakone in koncepte lahko znanstveniki raziskujejo stoletja,
tisočletja. Božja beseda pa jih odkrije v enem stavku, v nekaj
besedah. Seveda tistemu, ki ima odprta ušesa za Božji glas.
Najvišji, vseobsegajoči in vsemogočni Bog je neizmerno
kompleksen, a hkrati osupljivo preprost. Oglejmo si segment
Božje besede, ki je za Boga zelo pomemben. Tako pomemben,
da se ta tema prepleta skozi Staro in Novo zavezo kot
neizpeta simfonija.
Ime. Slovar slovenskega knjižnega jezika ime definira kot
»besedo, več besed, ki se uporabljajo za razlikovanje,
določevanje posameznega človeka«.
Za Boga je ime razodetje bistva osebe. Z imenom se predstavi
drugemu natančno, kdo On je. In s tem, ko mu razodene svoje
ime, se mu pod tem imenu »da na razpolago«. To pomeni, da
se odzove vsakemu, ki ga z iskrenim srcem pokliče po imenu.
Božja imena so mogočna, a preprosta. Z lahkoto se jih
naučimo, ne glede na jezikovno in kulturno ozadje. A za njimi
se skriva neomejeno bogastvo spoznanja, ki nam ga lahko
odkrije Duh Resnice, Duh Sinovstva. Spoznavanje Njegovih
imen pomeni spoznavanje Njegovega srca, Njegove osebnosti,
Njegovega bistva.
Ko oseba kliče Njegovo ime, ki mu je bilo razodeto, »na
sceno« prikliče samega Boga.
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Poglejmo najprej nekaj Božjih vrstic, ki razodevajo, da je v
Božjem jeziku ime identično Njegovi osebi, Njegovemu bitju.
Torej je popolnoma zanesljivo!
Tistim pa, ki so sprejeli Božjo Besedo, je dala moč, da
postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime. Jn 1,12
Kdor vanj (v Jezusa) veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje,
je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.
Jn 3,18
(Jezusova molitev Očetu) Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je
prišel glas iz nebes: »Poveličal sem ga in ga bom spet
poveličal.« Jn 12,28
(Jezusova molitev Očetu) Razodel sem tvoje ime ljudem,
katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so
se držali tvoje besede. Jn 17,6
(Jezusova molitev Očetu) In razodel sem jim tvoje ime in jim
ga bom razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih
in bom jaz v njih.« Jn 17,26
In ker je mož, ki ga vidite in poznate, veroval v njegovo ime,
mu je to ime dalo moč; in vera, ki prihaja po njem, mu je
vrnila popolno zdravje, kakor ste vsi videli na lastne oči.
Apd 3,16
V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni
dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.«
Apd 4,12
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To je le nekaj vrstic, ki jasno kažejo, da je razodetje Božjega
imena v bistvu razodetje Božjega srca, Njegovega bitja. Zato
ima Njegovo ime moč, saj ko ga pokličemo z vero, se nam
odzove skladno z imenom, po katerem ga pokličemo.
Poglejmo na hitro imena, s katerimi se je predstavil v Stari
zavezi. Prestavljamo jih le na kratko, saj se tokrat želimo
osredotočiti na ime, po katerem Vsemogočni kliče nas.
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Božja imena
Kakšno ime je sploh lahko primerno za Najlepšega,
Najmogočnejšega, tistega, ki JE, ki je VSE V VSEM?
Njegova imena so ČUDOVITA!!!
JHVH (Jehova, Jahve): GOSPOD (Devteronomij 6:4; Danijel
9:14) – pravo ime Boga. Pravi pomen imena je bil najprej dan
Mojzesu: JAZ SEM, KI SEM (Eksodus 3:14).
ADONAI: Gospod (Genezis 15:2; Sodniki 6:15) – to ime so
Judje uporabljali namesto imena JHVH (Jahve, Jehova), ki je
bilo zanje presveto, da bi ga izgovarjali.
EL, ELOAH: Bog mogočen, močan, izrazit (Genezis 7:1; Izaija
9:6)
ELOHIM: Bog stvarnik, mogočen in močan (Genezis 17:7;
Jeremija 31:33)
EL ŠADAJ: Vsemogočni Bog (Genezis 49:24; Psalm 132:2,5) –
odkriva Božjo moč nad vsem.
JEHOVA-JIRE: Gospod poskrbi (Genezis 22:14)
JEHOVA-RAFA: Gospod zdravi (Eksodus 15:26)
JEHOVA-NISI: Gospod, naš prapor (Eksodus 17:15)
JEHOVA -M'KADEŠ: Gospod, ki te posvečuje (Levitikus 20:8;
Ezekiel 37:28)
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JEHOVA-ŠALOM: Gospod, naš mir (Sodniki 6:24)
JEHOVA-ELOHIM: Gospod Bog (Genezis 2:4; Psalm 59:5)
JEHOVA-TSIDKENU: Gospod, naša pravičnost (Jeremija 33:16)
JEHOVA-RAAH: Gospod, naš pastir (Psalm 23:1)
JEHOVA-ŠAMA: Gospod je tam (Ezekiel 48:35)
JEHOVA-SABAOT: Gospod nad vojskami (Izaija 1:24; Psalm
46:7)
EL ELION: Najvišji (Devteronomij 26:19)
EL ROI: Bog, ki me vidi (Genezis 16:13)
EL-OLAM: Bog od vekov in na veke (Psalm 90:1-3)
EL-GIBOR: Mogočni Bog (Izaija 9:6)
OČE: Oče Bog – 15-krat v Stari zavezi in 245-krat v Novi zavezi.
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Naša imena
Božja imena so pomembna, saj odkrivajo Njegovo osebnost,
Njegov značaj. So naša imena za Boga kaj manj pomembna?
Kaj o naših imenih piše v Božji Besedi?
Luka 10: 17-20 Dvainsedemdeseteri so se veseli vrnili (k
Jezusu) in govorili: »Gospod, celo demoni so nam pokorni v
tvojem imenu.« In rekel jim je: »Gledal sem satana, ki je kakor
blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače
in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne
bo škodovalo. Vendar se ne veselite nad tem, da so vam
duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena
zapisana v nebesih.«
Prav nič se ne čudim navdušenju dvainsedemdeseterih. Prvič
so videli nekoga, ki je ozdravljal neozdravljive bolezni. Judom,
ki so poznali blagoslove in prekletstva, je bilo jasno, da so
bolezni del prekletstva. Prav tako jim je bilo jasno, da so
demoni ali nečisti duhovi realni. In prvič je prišel nekdo, ki je
imel oblast zlomiti prekletstvo in izganjati demone.
Jezus je z besedo ozdravljal vse, ki so prišli k Njemu, in zelo
jasno demonstriral, da ima oblast nad vsakršno sovražnikovo
močjo, četudi je le-ta bila videti zelo velika. To oblast je z
besedo prenesel na svojih 72 učencev.
Si predstavljate, kako jim je bilo, ko so prvič sami stali pred
človekom, ki je bil demonsko obseden? Jezusa ni bilo zraven.
Z demoni so se soočili sami. In na njihovo besedo v avtoriteti
Jezusa so morali oditi! Hju!! Ljudje so postali svobodni,
sovražnik, ki jih je mučil, je moral oditi. Veselje učencev je bilo
nedvomno veliko.
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Seveda se je tega veselil tudi Jezus, saj je prav zato prišel na
svet, da bi uničil sovražnikova dela (1. Janez 3:8). A razlog
Njegovega veselja ni bilo dejstvo, da so nečisti duhovi pokorni
Njegovemu imenu. To mu je kristalno jasno. Jezus je večni JAZ
SEM, KI SEM, večna Beseda, po kateri je Bog ustvaril vse. Tudi
vsa angelska bitja. Ustvarjena duhovna bitja torej niso v
»Njegovem rangu«. Popolnoma jasno je, kdo je tu »šef« in
kdo ima oblast. Prebrali smo, kako je Jezus rekel, da je gledal,
kako je satan padel z neba kakor blisk. Nad njim ima popolno
oblast in nad vsakršno sovražnikovo moč ima oblast vsak
Jezusov učenec!
Jezus je učencem predstavil resničen razlog za veselje. Kaj je
to? Da so njihova imena zapisana v nebesih. Kaj to v
praktičnem smislu pomeni? Če nekaj ne moremo preizkusiti v
praksi, za nas postane nepomembno. A vse, kar Jezus uči, ima
zelo praktičen pomen. Torej, kaj zame pomeni, da je moje ime
zapisano v nebesih?
Za ilustracijo poglejmo primer. Veleposlanik Velike Britanije
pokliče na zunanje ministrstvo v Londonu, da so v državi, kjer
službuje, veliki nemiri in da je življenjsko ogrožen. Ali
uslužbenci na zunanjem ministrstvu dvignejo telefon? Seveda.
Ali država naredi vse, kar je v njeni moči, da svojega
veleposlanika reši pred nevarnostjo? Nedvomno. Če tega ne
naredi, izgubi svojo kredibilnost. Veleposlanikovo »ime« je
zapisano v državni strukturi in na razpolago mu je ves državni
ustroj, ki zagotavlja njegovo varnost. Kaj pa če na to zunanje
ministrstvo pokličem jaz ali vi? Bi se odzvalo enako? Mislim,
da nam ni treba predolgo ugibati. Našega imena tam ne
poznajo.
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Pomislimo za trenutek. Kaj pomeni neka država z vsem, kar
ima na razpolago, pa naj bo še tako velika in mogočna, v
primerjavi z Nebeškim kraljestvom, ki vlada nad vsem?!
(Psalm 103: 19)
In Nebesa slišijo, ko pokličem, saj je moje ime tam zapisano.
Pokličem kot sin ali hči Kralja, Najvišjega, Gospodarja
vesoljstva! O tem velja razmišljati. Oče nam daje zagotovilo,
da nam odgovori, ko ga kličemo (Jeremija 33:3). »Telefonska
linija« je nenehno odprta za moje klice. In odgovor ljubezni,
preskrbe, varnosti, zaščite in zvestobe zmeraj pride! Karkoli
prosim Očeta v Jezusovem imenu, v skladu z Njegovo voljo,
zmeraj prejmem (Janez 14: 13). O, samo pomislimo, kako je
Očetova volja za nas širokosrčna, dobra in bogata, ko pa nam
je v Jezusu vendar že podaril vse stvari (Rimljanom 8: 32).
To so tako globoke resnice, da jih je vredno premišljevati in
prositi Duha Resnice, Jezusovega Duha, da nas vodi v vso
resnico in nam odkrije njihovo realnost.
Ker je moje ime zapisano v nebesih, imam do nebes direkten
pristop. Neposredno do prestola milosti. Božja beseda nas
vabi, da pogumno pridemo k prestolu milosti, da najdemo
oziroma prejmemo milost v času potrebe (Hebrejcem 4: 16).
A poglejmo resnico, da so naša imena zapisana v nebesih, še z
drugega zornega kota. Naša imena, kot smo razpravljali
uvodoma, so sinonim za nas same. Torej Jezusova beseda, da
so naša imena zapisana v nebesih, pomeni, da smo mi sami v
nebesih. Že sedaj! Ali je to res?
V Efežanom 2: 4-6 pravi: 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 oziroma v
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Kristusu oživil – po milosti ste bili namreč odrešeni –in z njim
nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu …
Kološanom 3: 1-3 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.
Ta velika Božja resnica se nam zdi težko razumljiva, če si
nebesa ali nebeška področja, kot razlaga Božja beseda,
predstavljamo v materialnih dimenzijah. Potem se nam zdi
povsem nemogoče, da smo na dveh mestih hkrati, saj nam
dnevno doživljanje zelo jasno govori, da smo še na zemlji.
Tako skoraj nezavestno nebesa pripišemo prihodnosti, svoje
sedanje življenje pa namenimo zemlji. A nebeško področje ali
nebesa niso stvar materialnega geografskega področja, so
preprosto druga dimenzija, ki je našim petim naravnim čutom
zakrita. Nebeško kraljestvo je v duhu že tukaj, v nas! (Luka 17:
21) Ta dimenzija je nadrejena materialnemu svetu, saj je
nematerialno (Božji Duh po Božji Besedi) ustvarilo vidni in
nevidni svet.
Različne dimenzije Jezus prikaže s preprostimi, a nadvse
globokimi besedami, ko govori o sebi kot o človeku v Janezu
3: 13 Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes
in ki je v nebesih, Sina človekovega.
Ko je bil Jezus na zemlji, je bil fizično prisoten kot Sin
človekov, a je bil hkrati tudi v Nebesih, saj je eno z Očetom, ki
je Duh (Janez 10: 30). Tako smo tudi mi. V 1. Janezovem listu
4: 17 Božja Beseda pravi: Kakor biva Kristus, tako bivamo tudi
mi na tem svetu.
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Enako, kot je bival Jezus, ko je bil v fizičnem telesu na zemlji, a
je hkrati bil v nebesih, tako bivamo tudi mi. To pomeni, da
imamo v Jezusovemu imenu vso oblast na nebu in na zemlji
(Matej 28:18), saj je Bog Kristusa »postavil za dediča vsega«
(Hebrejcem 1:1), mi pa smo sodediči skupaj s Kristusom
(Hebrejcem 8:17).
O, ne vzemimo teh besed na lahko. So resnične! Ko jih
premišljujemo in pustimo Božjemu Duhu, da nam jih odkrije,
se bo naše življenje popolnoma spremenilo. Na vseh
praktičnih ravneh! Jezus je vedno zelo praktičen. Nikoli ni učil
»duhovnih resnic«, ki ne bi imele v sebi moči rešiti
vsakodnevnih potreb (nahraniti lačne, ozdraviti bolne, plačati
davke …).
Tu lahko nadaljujemo z raziskovanjem Božje Besede, kaj
pomeni sedeti skupaj s Kristusom v nebesih. Kakšna pozicija
oblasti in kraljevanja! A to raziskovanje je tako bogato, da bi
se preveč oddaljili od preučevanja »našega imena« (čeprav je
vsa Božja Beseda tako popolno povezana).
Ne pozabimo: moje ime je zapisano v nebesih. Nebesa
odgovorijo, ko (po)kličem in so mi na razpolago z vsem, kar
so.
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Kliče me po imenu
Jezus: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne pride v ovčjo
stajo skozi vrata, ampak spleza vanjo od drugod, ta je tat in
ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovc. Njemu vratar
odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po
imenu in jih vodi ven. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi
in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa
ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo
glasu tujcev.« Jezus jim je povedal to prispodobo, pa niso
spoznali, kaj jim je govoril. Janez 10: 1-6
Prečudovito je, da me Jezus pozna po imenu. Ne znam si
predstavljati, koliko človeških duš vidi hkrati, saj so pred
njegovimi očmi vsi »živi« (vidi tudi tiste, ki so že dolgo
pokojni, in tiste, ki se bodo še rodili). Torej je védenje, da me
pozna po imenu (pa tudi to, da ima preštete vse moje lase –
Matej 10: 30), osupljivo. A v tem se skriva še več kot to.
Njegov klic je klic, ki mrtvega obudi k življenju. V petem
poglavju evangelija po Janezu Jezus pravi: Resnično, resnično,
povem vam: Pride ura in je že zdaj, ko bodo mrtvi slišali glas
Božjega Sina, in kateri ga bodo slišali, bodo živeli. Kakor ima
namreč Oče življenje v sebi, tako je dal tudi Sinu, da ima
življenje v sebi. (25., 26. vrstica)
Ko slišimo, kako nas kliče po imenu (ime je naša identiteta, ki
nam jo On daje), nas vodi iz starega v novo.
Na hitro se bomo spomnili, kako je Gospod spremenil imena
Abramu in Saraji (Genezis 17: 5), preden ju je lahko blagoslovil
s potomcem po obljubi. Postala sta Abraham (oče mnogih
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narodov) in Sara (princesa), kar pomeni, da sta v duhu
spremenila identiteti. Nato je obljuba lahko postala »meso«.
Kako pomembna je notranja identiteta, ki se izraža z imenom,
se kaže tudi v Novi zavezi. Zakaj bi sicer Jezus Simona
Jonovega sina (sina pijanca, ki je bil na svojih poteh zaletav in
nestabilen) preimenoval v Petra (skalnika; Matej 16: 18) in
Savla v Pavla?
To so pomembni ljudje za Boga, lahko pomislite, zato se je
potrudil in jim je spremenil imena.
Mislite, da je Gospod spremenil ime meni? Ga je vam? Seveda
nam ga je! Vsakemu, ki je v Jezusu Kristusu. Poglejmo!
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Nad nas je priklicano Božje ime
Obstaja več vrst sprememb imena. Zakonodaja v marsikateri
državi dovoljuje, da si v matični knjigi in posledično v vseh
dokumentih spremenimo ime. A z novim rojstvom nam naš
Oče Bog ni spremenil imena v zemeljski matični knjigi. Nad
nas je »klical« ime Svojega Sina Jezusa Kristusa. V Jakobu 2,7
pravi »Mar ne sramotijo ravno ti čudovitega imena (Gospoda
Jezusa Kristusa), ki je bilo klicano nad vas.«
Z rojstvom od zgoraj je bilo nad nas klicano, podarjeno ime
nad vsakim imenom. Torej nad nami, ki smo sprejeli Božjo
Besedo. Ta nam je dala moč, zmožnost, oblast, pravico, da
postanemo Božji otroci, vsem, ki verujemo v njeno ime in se
nismo rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz
Boga (Janez 1: 12, 13).
V tem imenu se skriva in odkriva naša nova identiteta. »Če je
torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte,
nastalo je novo.« (2. Korinčanom 5:17)
Ko slišimo glas Kralja - Pastirja, ga kot njegove ovce, njegovi
otroci prepoznamo. To je glas Duha Življenja, ki nagovori srce.
To je Duh vere, saj vera pride po oznanjevanju (iz tistega, kar
je bilo slišati; oznanjevanje pa je po Kristusovi besedi;
Rimljanom 10: 17).
Vera spočne oznanjano Resnico – nepokvarljivo Božje seme in
prinese življenje. Iz starega vodi v novo. Iz Abrama (starega,
brez potomcev) v Abrahama (očeta mnogih narodov), iz
Simona, Jonovega sina (nestabilnega sina pijanca) v Petra,
enega stebrov Kristusove cerkve.
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Ne glede na to, kako nas poznajo drugi, se odločimo, da se
več ne bomo poznali »po starem«. Na nas je klicano ime
Čudovitega! Imamo čudovito ime, po katerem nas kliče.
Spoznajmo naše ime v Jezusu Kristusu. Naj to ime odmeva v
naši srcih. Le na to ime se odzovemo. Saj to tudi smo!
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V KRISTUSU sem ….
SEM LJUBLJEN-A
Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim
globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost,
potrpežljivost. Kološanom 3:12
Vemo namreč, od Boga ljubljeni bratje, da ste izvoljeni. 1.
Tesaloničanom 1:4
Vsem, ki ste (v Rimu) Božji ljubljenci, poklicani in sveti, milost
vam in mir od Boga, našega Očeta, in od Gospoda Jezusa
Kristusa. Rimljanom 1:7
POPOLN-A V JEZUSU, OBREZAN-A MESENEGA TELA
V njem imate svojo polnost tudi vi, kajti on je glava
vsakršnega vladarstva in oblasti. V njem ste bili tudi obrezani,
in sicer z obrezo, ki je ni naredila človeška roka, ampak s
Kristusovo obrezo, s katero ste slekli svoje meseno telo.
Kološanom 2:10, 11
ŽIV-A S KRISTUSOM, SEDEČ-A V NEBESIH, ODREŠEN-A
BOŽJA STVARITEV, USTVARJEN-A ZA DOBRA DELA. BOG ME
JE ZANJE ŽE PRIPRAVIL
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 oživil – po milosti ste
bili namreč odrešeni –in z njim nas je obudil in nas posadil v
nebesa v Kristusu Jezusu, da bi v prihajajočih vekih pokazal v
svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno
bogastvo svoje milosti. Z milostjo ste namreč odrešeni po
veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del,
da se ne bi kdo hvalil. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v
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Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej
pripravil, da bi v njih živeli. Efežanom 2: 4-10
SVOBODEN-A ZAKONA GREHA IN SMRTI
Kajti postava Duha življenja v Kristusu Jezusu Me je
osvobodila postave greha in smrti. Rimljanom 8:2
UTRJEN-A V PRAVIČNOSTI, DALEČ OD ZATIRANJA
Utrjena boš v pravičnosti: daleč boš od zatiranja, ne boš se ga
več bala, daleč boš od pogube, ne bo se ti več približala. Izaija
54:14
ROJEN-A IZ BOGA, HUDIČ SE ME NE DOTAKNE
IMAM RAZUM, DA SPOZNAVAM RESNIČNEGA
SEM V RESNIČNEM
Vemo, da nihče, ki je rojen iz Boga, ne greši, ampak ga iz Boga
rojeni varuje in hudič se ga ne dotakne. Mi vemo, da smo od
Boga in da ves svet tiči v zlu. Vemo, da je Božji Sin prišel in
nam dal razum, da spoznavamo Resničnega. V Resničnem tudi
smo, v njegovem Sinu Jezusu Kristusu. On je resnični Bog in
večno življenje. 1. Janez 5: 18-20

BLAGOSLOVLJEN-A Z VSAKRŠNIM DUHOVNIM
BLAGOSLOVOM
SVET-A IN BREZ GRAJE PRED NJIM V LJUBEZNI
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. Efežanom
1: 3,4
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IMAM KRISTUSOV UM
Duhovni človek pa presoja vse, medtem ko njega ne presoja
nihče.
Kdo je namreč spoznal Gospodov um, da bi njega učil? Mi pa
imamo Kristusov um. 1 Korinčanom 2:15, 16; Filipljanom 2:5

IMAM BOŽJI MIR, KI PRESEGA SLEHERNI UM
In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše
misli v Kristusu Jezusu. Filipljanom 4:7

SEM BOŽJI OTROK. KER VEČJI ŽIVI V MENI, SEM PREMAGALA SVET
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

PREJEMAM OBILJE MILOSTI IN DAR PRAVIČNOSTI IN
KRALJUJEM V ŽIVLJENJU PO KRISTUSU
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

SEM SVET-A, ZATO IMAM BOGATO VELIČASTVO NJEGOVE
DEDIŠČINE
V MENI, KI VERUJEM, DELUJE NJEGOVA SILNA MOČ
SEM DEL KRISTUSOVEGA TELESA, POLNOST KRISTUSA, KI V
VSEM VSE IZPOLNJUJE
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
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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: 16-21

KER SEM SPREJEL-A VERO, ME SPREMLJAJO ZNAMENJA IN
NIČ MI NE BO ŠKODOVALO
Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v
mojem imenu bodo izganjali demone, govorili nove jezike, z
rokami dvigali kače, in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo
škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo
ozdraveli.« Marko 16:17-18; Luka 10:17-19

SLEKEL-A SEM STAREGA ČLOVEKA
OBLEKEL-A SEM NOVEGA ČLOVEKA, KI SE PRENAVLJA PO
PODOBI SVOJEGA STVARNIKA
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. Kološanom 3: 9-10

SEM NOVA STVARITEV V KRISTUSU
Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo.
Glejte, nastalo je novo. 2 Korinčanom 5:17
18

ŽIVIM ZA BOGA
Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, v
Kristusu Jezusu. Rimljanom 6: 11

SEM SODEDIČ S KRISTUSOM
In če smo otroci, smo tudi dediči: dediči pri Bogu, sodediči pa
s Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi
poveličani. Rimljanom 8: 17

SEM SOL ZEMLJE
SEM LUČ SVETA. MESTO NA GORI, KI SE NE DA SKRITI
Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za
drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč
sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Matej 5: 13, 14

SEM LJUBLJEN-A, ZATO V VSEH PREIZKUŠNJAM ZMAGUJEM
Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je
vzljubil. Rimljanom 8: 37

NE PRIPADAM SEBI, MOJE TELO JE TEMPELJ SVETEGA DUHA
Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas
in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi, saj ste bili
odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem
telesu. 1 Korinčanom 6:19, 20

SEM KRISTUSOV AMBASADOR
V KRISTUSU SEM BOŽJA PRAVIČNOST
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Zavoljo Kristusa smo torej poslani, po nas vas kliče Bog.
Zavoljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom. Njega, ki ni
poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali
Božja pravičnost v njem. 2 Korinčanom 5:20, 21

PRIPADAM IZVOLJENEMU RODU
SEM KRALJEVI DUHOVNIK
SEM DEL SVETEGA NARODA
SEM DEL BOŽJEGA LJUDSTVA
NAŠEL-A SEM USMILJENJE
Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod,
ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je
poklical iz teme v svojo čudovito luč. Nekdaj niste bili ljudstvo,
zdaj pa ste Božje ljudstvo; niste našli usmiljenja, zdaj pa ste
našli usmiljenje. 1 Peter 2:9, 10

SEM GLAVA, NE REP
GREM SAMO NAVZGOR
GOSPOD te bo naredil za glavo in ne za rep; samo navzgor boš
šel in nikoli navzdol. Devteronomij 28:13

SEM BLAGOSLOVLJEN-A
SEM ODREŠEN-A PREKLETSTVA GREHA, BOLEZNI IN
REVŠČINE (POMANJKANJA)
Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je
v nebesih (nebeških področjih) v Kristusu blagoslovil z
vsakršnim duhovnim blagoslovom … Efežanom 1: 3
Blagoslovljen boš v mestu in blagoslovljen boš na polju.
Blagoslovljen bo sad tvojega telesa, sad tvoje zemlje, sad
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tvoje živine, prireja tvojega goveda in prirastek tvoje
drobnice.
Blagoslovljena bosta tvoj koš in tvoje nečke.
Blagoslovljen boš ob prihodu in blagoslovljen boš ob odhodu.
GOSPOD bo porazil pred teboj sovražnike, ki se vzdigujejo
zoper tebe: po eni poti bodo prišli proti tebi, po sedmih pa
bodo pobegnili pred teboj.
GOSPOD bo zapovedal blagoslovu, da bo s teboj v tvojih
žitnicah in pri vsem, česar se lotijo tvoje roke, in te bo
blagoslovil v deželi, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog.
GOSPOD te bo postavil za sveto ljudstvo, kakor ti je prisegel,
če boš izpolnjeval zapovedi GOSPODA, svojega Boga, in hodil
po njegovih poteh.
In vsa ljudstva na zemlji bodo videla, da je nad teboj
razglašeno GOSPODOVO ime, in se te bodo bala.
GOSPOD te bo obsul z dobrotami: s sadom tvojega telesa, s
sadom tvoje živine in s sadom tvoje zemlje v deželi, za katero
je GOSPOD prisegel tvojim očetom, da ti jo bo dal.
GOSPOD ti bo odprl svojo bogato zakladnico, nebo; tako bo
dajal tvoji deželi dežja ob pravem času in blagoslovil bo vse
delo tvojih rok.
Mnogim narodom boš posojal, ti pa ne boš jemal na pósodo.
Devteronomij 28: 3-12
Kristus pa nas je odkupil od prekletstva postave tako, da je za
nas postal prekletstvo. Pisano je namreč: Preklet je vsak, kdor
visi na lesu. To se je zgodilo zato, da bi Abrahamov blagoslov
prešel v Kristusu Jezusu k poganom in da bi mi po veri prejeli
obljubo Duha. Galatom 3: 13, 14

SEM ZMAGOVALEC-KA ZARADI JAGNJETOVE KRVI IN BESEDE
MOJEGA PRIČEVANJA
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Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede
svojega pričevanja, saj niso ljubili svojega življenja vse do
smrti. Razodetje 12: 11

SEM OZDRAVLJEN-A
On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših
krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo
bili ozdravljeni. Izaija 53:5
Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les (križ), da
bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah
ste bili ozdravljeni. Peter 2:24

SEM DELEŽEN-A BOŽANSKE 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 in ubežali pred svetno, poželjivo
pokvarjenostjo. 2. Peter 1: 3,4

NIČ MI NE MANJKA, VSE MOJE POTREBE SO ZADOVOLJENE
Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem bogastvu v veličastvu
potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. Filipljanom 4:19

SEM ROJEN-A IZ NEPROPADLJIVEGA BOŽJEGA SEMENA
… ker niste bili prerojeni iz propadljivega, temveč iz
nepropadljivega semena, po Božji besedi, ki je živa in večna.
1. Peter 1: 23
Tistim pa, ki so jo sprejeli (Božjo Besedo) je dala moč,
zmožnost, oblast, pravico, da postanejo Božji otroci, vsem, ki
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verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne
iz volje moža, ampak iz Boga. Janez 1: 12, 13

VSE ZMOREM V KRISTUSU
Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Filipljanom 4: 13

PODREDIM SE BOGU, HUDIČU SE UPREM IN OD MENE BEŽI
Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas
pobegnil. Jakob 4: 7

IMAM DUHA MOČI, LJUBEZNI IN RAZUMNOSTI
Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni
in razumnosti. 2. Timotejeva 1: 7

SEM V KRALJESTVU LJUBLJENEGA SINA
On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v
kraljestvo svojega ljubljenega Sina, v katerem imamo
odkupitev, odpuščanje grehov. Kološanom 1:13, 14

Čudovita imena, mar ne? A to še niso vsa. Raziskujmo jih v
Božji Besedi. Vzemimo si čas, da nam jih ljubeči Oče šepeta na
srce. Naj nas z njimi Dobri Pastir kliče in vodi ven. Naj nas
preko njih Duh Resnice vodi v vso resnico in osvobodi vsega
starega, kar je že minilo.

23

2. Korinčanom 5: 16-18 Zato odslej nikogar več ne poznamo
po človeško (tudi sebe ne). Čeprav smo Kristusa poznali po
človeško, ga zdaj ne poznamo več tako. Če je torej kdo v
Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je
novo. Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj …
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Glasu tujca se ne odzovem
Janez 10: 5 Za tujcem pa ne bodo šle (Jezusove ovce), ampak
bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.
Ali nas kdaj nagovori kakšen glas, ki nas kliče po drugem
imenu kot naš dobri pastir? Hoče obuditi staro identiteto?
Naša pogumna in dokončna odločitev je, da za TUJCEM NE
gremo! Na njegov glas se ne oglašamo. Na njegova imena se
ne odzivamo.
Vse, kar je staro, grešno, nepravično, obsojanja vredno, JE
PREŠLO. »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
6:10)
S tujcem ne razpravljamo, saj vemo, da je tat in da prihaja
samo zato, da krade, ubija in uničuje. Ne zapletamo se z njim
v debate in dokazovanja. Recept zmage je preprost: Podvrzite
se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil.
(Jakob 4:7)

Vsi vemo, da to ni vselej enostavno. Je pa zmeraj zmagovito!
Seveda, če vztrajamo na Božji Besedi. Jezus (Beseda) je za nas
prva (alfa) in zadnja (omega) avtoriteta. Noben vihar nas ne
prepriča, da stopimo s skale, ki je Kristus. Njegova Beseda.
Zato zajemajmo moč v Gospodu in sili njegove moči.
Nadenimo si celotno Božjo bojno opremo, da se bomo mogli
upirati hudičevim zvijačam. Kajti naš boj se ne bije proti krvi
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in mesu (proti ljudem), ampak proti vladarstvom, proti
oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti
zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Zato sezimo
po vsej Božji bojni opremi, tako da se bomo mogli ob hudem
dnevu upreti, vse premagati in obstati. (Efežanom 6 10-13)
Lažem in poskusom tatvine se UPREM!!!
VSE PREMAGAM!!!
OBSTANEM!!
Kje je moja gotovost, da v vsaki preizkušnji zmagam?
Hvala torej Bogu, ki nam daje (nenehno) zmago po našem
Gospodu Jezusu Kristusu. Zato, moji ljubi bratje, bodite
stanovitni, neomahljivi, nadvse uspešni v Gospodovem delu,
ker veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen. 1. Korinčanom 15:
57, 58
Smo v PRAVIČNEM ( v Njem je vedno vse prav) in imamo
Njegovo pravičnost (Rimljanom 5: 17). Nismo je zaslužili. Je
DAR!
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Naša imena v večnosti
Koliko imen je bilo v preteklosti slavnih in pomembnih, pa se
jih danes nihče ne spominja. Vse sledi za njimi so zbrisane.
Pomislite! Naša imena pa niso pomembna le v sedanjem času.
So del večnosti.
Kdor zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila. Njegovega
imena ne bom izbrisal iz knjige življenja, ampak ga bom
priznal pred svojim Očetom in pred njegovimi angeli. Raz 3,5
Zver bodo molili vsi prebivalci zemlje, katerih imena že od
začetka sveta niso vpisana v knjigo življenja Jagnjeta, ki je bilo
zaklano. Raz 13,8
Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam.
Zmagovalcu bom dal od skrite mane. Dal mu bom tudi bel
kamenček in na kamenčku bo napisano novo ime: tega ne
pozna nihče, razen tistega, kdor ga prejme.‹« Raz 2,17
Kdor zmaga, ga bom naredil za steber v svetišču svojega Boga
in nikoli več ne pojde iz njega. Nanj bom napisal ime svojega
Boga in ime mesta svojega Boga, novega Jeruzalema, ki
prihaja z neba od mojega Boga, ter svoje novo ime. Raz 3,12
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