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Večina stvari ni v resnici takšnih, kot se zdi. Mož ni naš sovražnik! Naš sovražnik je Satan!! 
 
Nosilec oklepa je po definiciji oficir, izbran od generalov ali kralja samega, ki si zaradi svojih junaških 
dejanj zasluži nositi njihov oklep in jim stati ob strani v času nevarnosti. 
Druga definicija nosilca oklepa je, da je ta oseba primerna za dajanje pomoči, spodbude, moči in 
podpore. To je vloga in naloga žene, moževe pomočnice in te, ki nosi njegov oklep. 

 
Njena naloga je, da moža ščiti v času nevarnosti. Gre za zmožnost opažanja nevarnosti, potem 
vodstva Svetega Duha, še preden se le-ta približa.  
 
Zelo pomembno  je, da se za to nalogo dobro pripravimo. Predpogoj, ki omogoča ženino uspešnost, 
je odpoved vsem njenim mesenim-naravnim (človekovih pet čutil) emocijam kot so: bolečine, jeza, 
frustracije, skrbi in strahovi, ki so povezani z zakonom. Vse to mora žena odložiti in se videti kot 
KRALJICA-BOJEVNICA, nosilka oklepa svojemu kralju - možu. 
 
Predstavljajte si, da je na pohodu vojska, ki hoče napasti vaše kraljestvo. Možu tega ne morete 
povedati, ker bi pohitel v vojno in tam bi ga ubili. Vi ste tista, ki si morate nadeti celotno duhovno 
Božjo opremo in se pripraviti za bitko, da bi obvarovali kraljestvo.  

 
Ali je to slika obupane, jokajoče, depresivne, polne strahu žene? Ali je to žena, ki se pritožuje čez 
svojega moža, ker ji on ne daje dovolj ljubezni...jo vara...jo ne spoštuje...itd.? SPLOH NE! Kraljica - 
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Bojevnica pozna svojo vlogo in ni odvisna od mesenih, posvetnih čustev, ki bi jo drugače použila in bi 
jo oropala zmage.  
 
VI IN JAZ SMO KRALJICA - BOJEVNICA SVOJEGA KRALJESTVA, KER NAS JE GOSPOD TEMU 
PRIMERNO OPREMIL. DAL NAM JE CELOTNO BOJNO OROŽJE, KI GA ZA TO NALOGO POTREBUJEMO. 
DAL NAM JE KRALJA IN KRALJESTVO, KATEREGA MORAMO VAROVATI IN ŠČITITI. 
  
Ali si sploh zavedamo, zakaj nas Satan zbada z vsemi temi emocijami? Njegova želja je, da bi nas 
pohabil in paraliziral in se kot takšne ne bi mogle boriti za svoje može in družine. Satan pozna našo 
moč kot nosilke oklepa. Le zakaj bi sicer najprej preizkušal Evo v Edenu? Lahko bi takoj pristopil 
direktno k Adamu...vendar ni! Izbral si je Evo in preko nje je dobil tudi Adama. 

 
Satan rad šepeče ženi v uho: nima te več rad...sploh te ne ljubi in le zakaj bi se mu morala še 
podrejati...spet te bo prizadel, nisi varna....ni zadovoljen s teboj....druga ženska se mu zdi bolj 
privlačna od tebe...zate sploh ne more poskrbeti v zadostni meri. 
 
Teh besed ni treba poslušati niti celo minuto, da bi jim začele verjeti. Ko jim verjamemo, operiramo z 
lažjo in ne z Božjo Resnico. Kličemo k Bogu, vendar se nič ne zgodi. Izganjamo vse duhove poželenja, 
ponosa, manipulacije, vendar je težava še vedno prisotna. Zakaj?? 
 
Prvič, soočamo se z lastnimi vprašanji in nerešenimi zadevami. V resnici so vsa naša negativna 
čustvovanja, ki jih nosimo do možev, odsev naših lastnih nerešenih vprašanj, na katere nas Gospod 
opozarja. Če se tega ne zavemo, se ne bomo mogle uspešno boriti v bitki za zmago naših zakonov. 
Prosimo Gospoda, da nam pokaže izhod iz naših težav. Gre za proces ubogljivosti v ubiranju korakov k 
lastni osvoboditvi. 
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Drugič, če ima naš lastni ščit luknje, ga ne moremo efektivno uporabiti. 

Luknje v ščitu so strahovi in dvomi, ki jih toleriramo. Da bi 
lahko lastne ščite popravile, potrebujemo Božjo Besedo. Naš meč je Božja Beseda in naša vera je ščit. 
Tudi, če imamo močan meč, pa je naš ščit v slabem stanju, bomo v bitki klonile.  
 
Sovražnik niso naši možje, Bitka ni dobljena z dobrimi argumenti ali diskusijami. Sovražnik je Satan 
in bitka je dobljena v Božji prisotnosti. 

 
 
Ponovno si predstavljajmo same sebe kot Kraljico - Bojevnico, ki se sooča z največjim sovražnikom 
svojega kraljestva (zakon in družina). Lahko gre za duha, ki zapeljuje moža v prešuštvo, v zlorabe, 
zasužnjenost pornografiji, drogam, alkoholu, lenobi, itd. NE POZABIMO, DA SE BOJUJEMO Z 
NEČISTIMI DUHOVI! Pripraviti se moramo za bitke. Vzemimo svoj meč, ki je Božja Beseda, ga zloščimo 
z meditacijo vrstic in si zapišimo tiste, ki govorijo obljubah zmage. 
 
V bitko vstopimo z mečem in ščitom, s čelado zveličanja, pasom resnice, naprsnikom pravičnosti in na 
nogah imejmo obute sandale oznanjevanja Evangelija miru. Bitko začnemo S ČAŠČENJEM GOSPODA 
NAD GOSPODI, JEZUSA KRISTUSA. Deklarirajmo NJEGOVA DOKONČANA DELA in OBLJUBE, DANE 
NAM SPECIFIČNO. SLAVIMO Gospoda in se MU ZAHVALJUJMO ZA NJEGOVO ZVESTOBO.  Ko je 
bitka najbolj napeta, odkrijmo in UNIČUJMO SOVRAŽNIKOVE LAŽI in jih ZAMENJUJMO ZA BOŽJE 
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RESNICE. Može ščitimo S POSREDNIŠKIMI MOLITVAMI in Z RUŠENJEM TRDNJAV. Končno se spet 
podajmo v ČAŠČENJE IN SLAVLJENJE TER ZAHVALJEVANJE GOSPODU, ko v Duhu gledamo 
poraženega in mrtvega sovražnika. 
 
Naše težave s možmi so le vrh ledenika. Te so nam namenjene, da bi slišali  vzdihovanje njihovega 
duha, ki hrepeni po odrešitvi od vsega, v kar jih je Sovražnik ujel zaradi generacijskih prekletstev, 
spon, zgrajenih trdnjav in preteklih nerazrešenih vprašanj. Možje jočejo brez, da bi se tega zavedali. 
Njihovi tihi kriki so namenjeni nam, ženam, da se za njih borimo v duhovnih bitkah. 
 
Za svoje može se bojujemo na dveh področjih: moževe utrdbe, ki jih moramo uničiti in svoje lastne. 
Dokler ne porušimo svojih utrdb, se ne moremo učinkovito bojevati in posredovati za svoje može. 
Na primer: če imamo veliko težave z lastno negotovostjo in je moževa utrdba poželenje na 
seksualnem področju, se bomo soočili z veliko težavo. Namesto, da bi se lahko podale v duhovni boj 
za svojega moža, nas bodo naše lastne težave z negotovostjo posrkale in se bomo počutile prizadete, 
jezne in depresivne.  
 
Obstaja veliko tipov utrdb, ki lahko nosimo v sebi: negotovosti, ljubosumje, grenkobe, lakota za 
pozornostjo, itd. Voditelj, kralj vseh utrdb je STRAH. 

 
Ta strah je sovražnikovo najmočnejše orožje zoper nas. Predstavlja koreninski razlog vseh naših 
zadev, ki nam predstavljajo prepreko v službi žene, nosilke moževega oklepa.  

 

" Tako je bila Sara poslušna Abrahamu in ga je imela za (Db. klicala za.) gospodarja. Postale 

ste njeni otroci, če delate dobro in se ne pustite prestrašiti nobeni grožnji." (1. Peter 

3:6). 

The New Living prevod Svetega pisma v prevodu pravi takole: "Resnične Sarine hčere ste, če 

delate, kar je prav, BREZ STRAHU PRED TEM KAJ BO STORIL VAŠ MOŽ".  

DUH STRAHU NAS VEDNO NAPADE NA PODROČJU, na katerem se znajdemo, ko se 

sprašujemo:  "KAJ VSE LAHKO IN BO STORIL MOJ MOŽ?"  Kaj če bo izbral tisto drugo žensko in 

ne mene?...Kaj, če me bo zapustil?...Kaj, če ne bo mogel več skrbeti za nas?...Kaj, če me bo ponovno 

prizadel?...Kaj, če bo spet postal alkoholik?...Kaj, če me vara?...Kaj, če zapravlja naš denar?...Kaj, če 

ne bo več našel službe?....Kaj, če bo imel srčno kap?... 
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Ti strahovi nas napadajo, nas delajo panične. Zaradi njih težimo svojim možem, od njih zbežimo, se 

jim upremo in vzamemo stvari "v svoje roke". To pa je natančno to, kar si Satan želi in za kar se 

prizadeva. ČE SATANU USPE, DA ODREAGIRAMO MESENO, JE ŽE ZMAGAL! Ali se 

spomnite, da se NE bojujemo zoper krvi in mesa, temveč so naše bitke duhovne narave? 

Vprašanje: Kako se moramo bojevati proti lastnim utrdbam? Kako premagati to zver? 

 
 

Efežanom 6 "Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in sili njegove moči. 11 Nadenite si celotno 

Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim zvijačam. 12 Kajti naš boj se ne bije 

proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te 

mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. 13 Zato sezite po vsej Božji 

bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati. 14 Stojte 

torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti 15 in z nogami, obutimi v 

pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. 16 Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste 

mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega.  17 Vzemite tudi čelado odrešenja in meč Duha, kar 

je Božja beseda. 18 Ob vsaki priložnosti molíte v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V 

ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molíte za vse svete." 

Rimljanom 8:13, 14  " Če namreč živite po mesu, boste umrli, če pa z Duhom morite dela telesa, 
boste živeli.  Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi." 
 
ŽIVETI PO MESU POMENI ŽIVETI PO ČLOVEŠKI LOGIKI = SMRT 
ŽIVETI PO DUHU JE ŽIVETI V SKLADU Z VODNJEM DUHA =ŽIVLJENJE 
 
Meso trdi človeško logične stvari: "Svojega moža bom zapustila, če me bo varal." Le človeka, ki živi po 

diktatih mesa, lahko Satan napada s strahom. ČLOVEK MESA JE DOVZETEN ZA SATANSKI STRAH. 

Človek Duha pa se da voditi Božji Besedi, ki pravi: "Sovražim namreč ločitev, govori GOSPOD, 

Izraelov Bog, in njega, ki z nasiljem pokriva svojo obleko,  govori GOSPOD nad vojskami. 

Varujte se po svojem duhu in ne ravnajte nezvesto!" (Malahija 2:16). 
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"Prav tako bodite, žene, podrejene svojim možem. Tako bodo tisti, ki niso pokorni besedi, 
pridobljeni že po vedênju svojih žena, brez besede, ker bodo opazovali vaše strahospoštljivo, čisto 
življenje.  Vaš okras naj ne bo zunanji, v spletanju las, v navešanju zlatega nakita in oblačil, ampak 
naj bo to rajši skriti človek srca v nepropadljivosti krotkega in tihega duha, ki je dragocen v Božjih 
očeh.  Tako so se namreč nekoč krasile tudi svete žene, ki so upale v Boga in so bile podrejene 
svojim možem.  Tako je bila Sara poslušna Abrahamu in ga je imela za gospodarja. Postale ste njeni 
otroci, če delate dobro in se ne pustite prestrašiti nobeni grožnji." (1. Peter 3:1-6). 
 
V luči zgoraj zapisanih vrstic si poglejmo razliko med meseno vodenim srcem  in srcem, ki se da voditi 
Svetemu duhu: 
 
Meseno: Zakaj bi se podrejala svojemu možu, če sam ni podrejen Bogu? 
Duhovno: Podredila se bom možu, ker mi tako naroča Gospod. 
 
Meseno: On mora razumeti kako zelo mi s tem zadaja notranje bolečine. On pa tega ne dojema! 
Duhovno: Še naprej bom primer Jezusa v njegovem življenju. Pustila bom, da mu Jezus pokaže 
napake. 
 
Meseno: Kako sploh lahko spoštujem moža, ki popiva, nima službe in cel dan gleda pornografijo? 
Duhovno: Svojega moža spoštujem, ker ga je sam Gospod postavil za mojo glavo in mi je tako 
naročil. 
 
Meseno: Torej, naj kar utihnem? Nič ne komuniciram? 
Duhovno: "Oče, Ti veš, da moj mož tega ne bi razumel ne glede na to, kako mu stvar predstavim. 
Torej, komunikacijo o tem prepuščam Tebi." 
 
Vsem nam je še predobro jasno kako deluje razmišljanje mesenega srca. To je za človeka na nek način 
lažje, saj nima opozicije s strani Satana. Po drugi strani pa to prinaša SMRT! Tega pa ne želimo!!!  
 
Kraljica Bojevnica se bo podredila vodstvu Svetega Duha ne glede na to kako nelogično se to zdi 
njenemu razumu - mesu. Ona se zaveda, da je to edina pot k zmagi!  
 
"V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah. Strah je namreč povezan s kaznijo, in 
kdor se boji, ni dosegel popolnosti v ljubezni." (1. Janez 4:18). 
"Ljubezen nikoli ne mine (NIKOLI JI NE SPODLETI)." (1. Korinčanom 13:8). 

 

Kraljico - Bojevnico je napadel velikan. Bil je visok in močan. Kraljico je tako prestrašil, da je pred njim 
pobegnila in se skrila. Velikan ji je sledil in ji vsaki dan grozil in jo mučil. Končno je Kraljica - Bojevnica 
zapustila mesto svojega skrivališča in velikanu začela groziti z mečem Božje Besede, medtem ko se 
varovala s ščitom vere. Bolj kot mu je grozila z mečem in ščitom, manjši je velikan postajal. Končno se 
je tako pomanjšal, da ga je Kraljica - Bojevnica vprašala kako mu je ime. Odgovoril ji je z zelo šibkim 
glasom: "Moje ime je Strah." 
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"Pozidal boš prastare razvaline, vzpostavil boš temelje prejšnjih rodov. Dobil boš ime 

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

"Judje so tedaj rekli: »Izčrpana je moč težaka, podrtija je velika; ne bomo mogli pozidati 

obzidja.« 5 Naši nasprotniki pa so rekli: »Ne bodo ne vedeli in ne videli, ko pridemo v njihovo 

sredo. Pobili jih bomo in ustavili delo.« 6 Judje pa, ki so prebivali poleg njih, so prišli in nam 

desetkrat rekli: »Iz katerega koli kraja ste, vrnite se k nam!« 7 Takrat sem na spodnjem koncu, 

na kraju z druge strani obzidja in na prostih mestih postavil ljudstvo po rodbinah z njih meči, 

sulicami in loki. 8 Ko sem vso stvar dobro preudaril, sem vstal in rekel odličnikom, oblastnikom 

in ostanku ljudstva: »Nikar se jih ne bojte! Spominjajte se velikega in strašnega Gospoda! 

Bojujte se za svoje brate, za svoje sinove, za svoje hčere, za svoje žene in za svoje hiše!«9 Ko so 

naši sovražniki slišali, da nam je stvar znana in da je Bog uničil njihov načrt, smo se spet vsi 

vrnili na obzidje, vsak na svoje delo. 10 Od tistega dne dalje je bila polovica mojih mladeničev 

na delu, druga polovica pa je stražila s sulicami, ščiti, loki in oklepi. Za vso Judovo hišo so stali 

poglavarji. 11 Tisti, ki so gradili obzidje, kakor tisti, ki so nosili gradivo, so bili oboroženi. Z eno 

od svojih rok je vsakdo opravljal svoje delo, z drugo pa je držal za orožje. 12 Vsak od zidarjev je 

imel okrog ledij opasan meč in tako je zidal. Trobentač z rogom pa je bil ob meni." (Nehemija 4). 

  
 

 

TAKTIKE DUHOVNEGA BOJEVANJA:  

 

Pripravimo si seznam utrdb in poiščimo Božje Obljube, ki obljubljajo svobodo na teh področjih. Vse to 

počnemo na skrivaj, brez vednosti naših mož. Bitka je duhovna! Strategija bojevanja je:  

SLAVLJENJE GOSPODA, OZNANJEVANJE NJEGOVIH OBLJUB, POSREDNIŠKE MOLITVE ZA 

MOŽA IN UNIČEVANJE GLAV SOVRAŽNIH UTRDB (DEMONSKIH DUHOV). Ko se bojujemo za 

svoje može, nam Gospod da do njih sočutje, kar pomeni ozdravljenje tudi za nas same. BOJUJMO SE 

NADETE  S CELOTNIM DUHOVNIM OROŽJEM. V DUHU GLEJMO PORAŽENEGA 

SOVRAŽNIKA IN SLAVIMO ZMAGO NAD NJIM. PONOVNO POJDIMO PRED OČETOV TRON, 

KJER SE MU ZAHVALJUJMO, GA SLAVIMO IN ČASTIMO. 
 

 

 


