Zdravilo, ki pozdravi vsako bolezen
Na voljo je zdravilo, ki je tako močno, da pozdravi prav vsako bolezen! Ni bolezni, ki bi bila
odporna na to zdravilo. A le če mu verjamemo in ga redno jemljemo.
Nima nobenih stranskih učinkov. Povsem varna je, tudi če jo vzamemo v ogromnih količinah.
Če jo jemljemo, kot je predpisano, nas ohranja v zdravju ali pa nas ozdravi.
Ali je to morda preveč dobra resnica, da bi bila lahko resnična? Nikakor ne! Takšno
nadnaravno zdravilo obstaja in je na voljo tudi vam vsak trenutek in vsaki dan. Po to zdravilo
se ne odpravimo k zdravniku ali v lekarno, temveč posežemo po Svetem Pismu. V njem so
zapisane besede živega Boga, ki imajo nadnaravno moč.
V Pregovorih 4: 20-24, to je del Svetega Pisma, najdemo naslednja navodila:
Sin moj, pazi na moje besede, nagni svoje uho k mojim izrekom.
21 Naj ti ne uidejo izpred oči, hrani jih v svojem srcu.
22 Kajti življenje so temu, ki jih najde, zdravje celemu njegovemu telesu.
23 Z vso skrbjo varuj svoje srce, kajti iz njega izvira življenje.
24 Odpravi od sebe izkrivljenost ust, oddalji od sebe popačenost ustnic.
Kakorkoli preprosto to zveni, te štiri vrstice vsebujejo nadnaravni recept za vsakega, ki se bo
potrudil tem navodilom slediti.
Razumeti moramo, kako ta recept deluje. Božja Beseda pomeni mnogo VEČ kot le dobro
informacijo. Božja Beseda nosi v sebi ŽIVLJENJE.
Gospod Jezus je rekel sledeče besede, ki jih najdemo v Evangeliju po Janezu 6: 63 Duh je
tisti, ki oživlja, meso (telo) nič ne koristi. Besede, ki sem vam jih govoril, so Duh in
življenje.
Vsakič, ko sprejmete Božjo Besedo v svoje srce, verjemite, da sprejemate ŽIVLJENJE
BOGA SAMEGA, ki se sprošča v vas, in na podlagi tega tudi reagirajte.
Tudi če Besede poznate že na pamet, vam vedno znova prinese svežo dozo zdravja kadarkoli
jih poslušate ali berete.
Božja Beseda je kakor seme. V listu Hebrejcem 4:12 nam Beseda Božja razkriva: Božja
beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve
duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca.
Če boste torej posejali seme Besede zdravja v svoje srce, temu verjeli in reagirali v skladu z
vero, bo Beseda Božja sprostila v vas Božjo moč ozdravljenja.
V pismu Izaija 55: 10-11, Gospod opisuje ta proces z naslednjimi besedami:
Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo,
jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh,
11 takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust:
ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel,
in uspela v tem, za kar sem jo poslal.
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K temu dodajmo še Božjo obljubo iz pisma Jeremije 1: 12, kjer Gospod sporoča sledeče:
GOSPOD mi je rekel: »Prav vidiš; kajti bedim nad svojo besedo, da jo izpolnim.«
Lahko smo prepričani, da je Božja Beseda tako močno zdravilo, ki VSAKIČ daje
obljubljene rezultate!!!

OSEBNA ZGODBA DODIE OSTEEN
Dodie Osteen, ki živi v ZDA, pripoveduje:
JEZUS JE UPANJE. Moje srce je hvaležno, ker lahko pričuje skupaj s psalmistom Davidom,
ki je zapisal v Psalmu 30: 3-4
GOSPOD, moj Bog, k tebi sem klical na pomoč, in ti si me ozdravil.
4 GOSPOD, iz podzemlja si potegnil mojo dušo,
oživil si me izmed tistih, ki se pogrezajo v jamo.
Zavedam se, da bi bila že mnogo let mrtva, če ne bi bilo Božje Besede. V pismu Hebrejcem
11: 1 Beseda opiše kaj je VERA:
Je pa vera obstoj ( temelj ali gotovost glede) resničnosti, v katere upamo, zagotovilo (dokaz
ali razvidnost) stvari, ki jih ne vidimo.
Če se borite z neozdravljivo boleznijo ali boleznijo na sploh, vedite, DA JE V JEZUSU
UPANJE!!!
Gospod Jezus NE želi, da bi umrli zgodnje smrti. On želi to, kar je zapisano v Psalmu 118: 7
Ne bom umrl, ne, živel bom in pripovedoval o GOSPODOVIH delih.
Sem tip človeka, ki je vselej zelo zaposlen. Uživam v delu. Vedno sem bila zdrava.
Oktobra 1981 sem opazila določene simptome, ki so se pojavili na mojem telesu. Moj
najmlajši otrok je bil star komaj šestnajst let. Imela sem mnogo načrtov za prihodnost.
Kar naenkrat pa so se pojavili simptomi bolezni, ki so iz dneva v dan postajali vse močnejši.
Zaradi vsega tega nisem mogla spati in čez čas sem se počutila zelo šibko. Bolečine so
postajale močnejše in lahko sem se le še priplazila do stola, kajti nisem mogla več vstati.
Sprva še nihče ni vedel, kako zelo sem bila bolna. Z možem sva odšla v bolnišnico, kjer so
opravili preglede. Prva diagnoza, ki so jo izrekli, je bila »ognojek jeter«. Začeli so mi dajati
zdravila, ki naj bi to pozdravila. Vse pa, kar so povzročila, so bili depresija in slabost. Sledeči
testi so pokazali, da ni prisotnih nobenih uničujočih bakterij, ameb ali parazitov. To je ovrglo
prvotno diagnozo, zato so sledile še natančnejše preiskave. Končno so opravili še krvne
izvide. Čez nekaj dni je prišla končna diagnoza: rak jeter z metastazami! Prognoza: le nekaj
tednov življenja s kemoterapijo ali brez nje.
Lokacije primarnega tumorja sploh niso mogli odkriti. Največkrat primarni tumor pomeni
začetek rakavega obolenja, ki se kasneje razširi na jetra, ledvice ali na drug organ. V mojem
primeru tega niso mogli odkriti, zato so želeli delati podrobnejše raziskave. Z možem sva se
odločila, da bova šla domov in iskala Boga. Verjela sva v čudeže in v Gospoda, ki dela
čudeže.
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Vprašate, kako sem se počutila?
Ko sem zvedela za diagnozo, sem bila močno presenečena, pretresena, vendar ne histerična.
Edina stvar, ki me je spravila iz tira, je bila, ko sem slišala močno ihtenje na hodniku svojega
sina Paula. Ker je zdravnik, je vedel, kakšno prognozo ima bolnik z rakom na jetrih. Medicina
takšnim bolnikom ne daje veliko upanja. A tudi moj sin je verjel, da je upanje v Jezusu
Kristusu.
Ko je Paul prišel k meni v sobo, sem mu naznanila, da se nahajamo v bitki in da se mora
boriti skupaj z menoj. Strinjal se je in mi ves čas stal ob strani. Celotna družina mi je stala ob
strani. Domov sem prišla 10. decembra 1981. Nikoli več se nisem vrnila v bolnišnico.
Odločila sem se, da ne bom sprejela kemoterapije. To je bila pot, po kateri me je vodil
Gospod. Morda je vaša pot drugačna.
Ko sem prišla domov, sem vedela, da je moje ozdravljenje moja osebna stvar med Gospodom
Jezusom in menoj. Gospod mi je spregovoril, da moram živeti na podlagi svoje lastne vere.
Doma se nisem želela obnašati bolno. To bi spodkopalo moje zaupanje in vero. Z možem sva
skupaj molila in kar se mene tiče, se je moje ozdravljenje pričelo 11. decembra 1981.
Imela sem zaupanje v Božjo Besedo, da sem ozdravljena. Moje telo se ni takoj počutilo
zdravo. Preteklo je precej časa, preden so vsi simptomi bolezni izginili. Morala sem se boriti.
Ko sem se zbudila sredi noči, sem glasno razglašala, da ne bom umrla, temveč živela in
oznanjala dela Božja (Psalm 118). Napisala sem pisma, ki so prosila za odpuščanje, vsem
ljudem, za katere sem mislila, da sem jih užalila na kakršen koli način. Pred seboj sem imela
svojo poročno sliko, na kateri sem prekipevala od zdravja.
Kljub vsem simptomom, ki so mi hoteli vzeti pogum, sem v srcu vedela, DA BOŽJA
BESEDA NE MORE LAGATI! Imela sem zaupanje v Božjo Besedo. Dobesedno sem visela
na Božjih obljubah. Če tega ne bi počela, bi umrla. V pismu Hebrejcem 10: 23 pravi takole:
Oklepajmo se neomajne izpovedi upanja, ker je on, ki je dal obljubo, zvest.
Božja Beseda je postala moje življenje. Brala sem Božje obljube VSAK dan in te vrstice
glasno razglašala. Borila sem se s strahom! Po poklicu sem medicinska sestra in vem, kako bi
naj moje telo funkcioniralo. Diagnoza zdravnikov mi je prinašala strah. Proti strahu sem se
morala boriti! Morala sem zamenjevati misli, kot na primer: »Imaš pred seboj le nekaj tednov
življenja…le nekaj tednov…umrla boš…naj te pokopljejo v tej lepi obleki..« z mislimi iz
Božje Besede: Z dolgostjo dni ga nasitim, pokazal mu bom svoje rešenje. (Psalm 91: 16).
Ponavljala sem Besede obljube, ki je nadme prihajala neznosna bolečina sredi gluhe, temne
noči…Po njegovih (Jezusovih) ranah ( njegovi modrici/podplutbi) sem bila ozdravljena.(1.
Peter 2: 24)
Citirala sem vrstico za vrstico. (Seznam vam bo navedla kasneje.) Dan za dnem sem postajala
močnejša. Moja družina se je vedno obnašala do mene, kot da sem zdrava. Včasih me je to
precej motilo. Nikoli se ne samopomilujte!!! Ne morete se boriti za zdravje in se hkrati
samopomilovati!
Ljudje me sprašujejo, če sem znova odšla k zdravniku, ki bi dokumentirano potrdil moje
ozdravljenje. Nisem. Vendar sem bila nekaj let na drugih različnih preiskavah, ki so potrdila
mojo ozdravitev. Dejstvo, da še vedno živim, sem zelo aktivna, je jasno dejstvo, da Božja
Beseda deluje! (Ta knjiga je pisana leta 2003, torej 22 let po bolezni).
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Ko so me ljudje spraševali, kako se počutim, sem odvrnila: »Sem blagoslovljena od
Gospoda!« Tudi ko sem se počutila, da grem čez teman tunel, sem še vedno razglašala, da
sem ozdravljena!
Želim, da veste, da je v Jezusu upanje. Sem oseba, ki je bila ozdravljena rakaste bolezni.
Vendar nisem nobena posebna oseba. Gospod želi pomagati tudi Vam! On želi, da živite
dolgo, zdravo, produktivno življenje. Ozdravljenje pa se ne zgodi kar avtomatično.
Boriti se morate proti bolezni z Božjo Besedo in s svojo vero. Nekaj se zgodi v našem
imunskem sistemu, ko postanete aktivni borci.
Odločite se, DA NE BOSTE UMRLI! Prosite Gospoda za milost. Če imate zamere v svojem
srcu, ODPUSTITE! Če imate karkoli v svojem srcu, kar ne ugaja Gospodu, se temu
odpovejte.
Najprej pa, če niste svojega življenja še predali Gospodu Jezusu Kristusu, to storite sedaj!
V pismu Rimljanom 10: 9, 10 pravi: Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus
Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. 10 S
srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in
tako smo deležni odrešenja.
Predajte Gospodu svoje srce. Skesajte se vaših grehov in Ga priznajte kot svojega Gospoda in
Rešitelja. Nato imate lahko popolno zaupanje in vero v Božje ozdravljenje!
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OBLJUBE IZ BOŽJE BESEDE
2 Mojzesova knjiga 15:26
Rekel je: »Če boš res poslušal glas GOSPODA, svojega Boga, in delal, kar je prav v njegovih
očeh, in ubogal njegove zapovedi in izpolnjeval vse njegove zakone, ne bom spravil nadte
nobene od bolezni, ki sem jih poslal nad Egipt; kajti jaz sem GOSPOD, tvoj zdravnik.«

2 Mojzesova knjiga 23:25-26
25 Služi pa GOSPODU, svojemu Bogu, in blagoslovil bom tvoj kruh in vodo in odstranil
bolezen izmed vas!
26 Ne bo v tvoji deželi ne žene, ki bi splavila, ne nerodovitne; dopolnil bom število tvojih dni.

5 Mojzesova knjiga 7:14-15
14 Bolj boš blagoslovljen kakor vsa ljudstva; pri tebi ne bo ne nerodovitnega ne nerodovitne,
tudi pri tvoji živini ne.
15 GOSPOD bo odvrnil od tebe vsako bolezen in nobene izmed hudih egiptovskih nadlog, ki
jih poznaš, vam ne bo naložil, ampak jih bo spravil nad vse, ki te sovražijo.

5 Mojzesova knjiga 30:19-20
9 Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam: predložil sem ti življenje in smrt,
blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod,
20 tako da ljubiš GOSPODA, svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš. Kajti v tem je
tvoje življenje in dolgost tvojih dni, ki jih smeš preživeti v deželi, za katero je GOSPOD
prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da jim jo bo dal.

1. Kraljev 8:56
56 »Slavljen GOSPOD, ki je naklonil mir svojemu ljudstvu Izraelu povsem tako, kakor je
obljubil. Neizpolnjena ni ostala niti ena od lepih obljub, ki jih je izrekel po svojem služabniku
Mojzesu.

Psalm 91:9-10, 14-16
9 Zares, ti, GOSPOD, si moje zatočišče, Najvišjega si postavil za svoje prebivališče;
10 ne bo te zadela nesreča, udarec se ne bo približal tvojemu šotoru.
14 Ker mi je vdan, ga hočem osvoboditi, branil ga bom, ker spoznava moje ime.
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15 Kliče me, pa ga uslišim, z njim sem, ko je v stiski, rešim ga in mu izkažem čast.
16 Z dolgostjo dni ga nasitim, pokazal mu bom svoje rešenje.

Psalm 103:1-5
1 Davidov psalm.
Slávi, moja duša, GOSPODA, vsa moja notranjost njegovo sveto ime.
2 Slávi, moja duša, GOSPODA, ne pozabi nobenega dejanja njega, [
3 ki odpušča vso tvojo krivdo, ki ozdravlja vse tvoje bolezni,
4 ki iz jame rešuje tvoje življenje, ki te krona z dobroto in usmiljenjem,
5 ki tvoja leta nasičuje z dobrinami; kakor orlu se obnavlja tvoja mladost.

Psalm 107:17, 19-21
17 Neumni so zaradi poti svojega hudodelstva, zaradi svojih krivd so trpeli muke.
19 V svoji stiski so vpili h GOSPODU, njihovih tesnob jih je odrešil:
20 poslal je svojo besedo in jih ozdravil, potegnil jih je iz njihovih jam.
21 Naj se zahvaljujejo GOSPODU za njegovo dobroto, za njegova čudovita dela v blagor
človeškim sinovom.

Psalm 118:17
Ne bom umrl, ne, živel bom in pripovedoval o GOSPODOVIH delih.

Pregovori 4:20-24
20 Sin moj, pazi na moje besede, nagni svoje uho k mojim izrekom.
21 Naj ti ne uidejo izpred oči, hrani jih v svojem srcu.
22 Kajti življenje so temu, ki jih najde, zdravje celemu njegovemu telesu.
23 Z vso skrbjo varuj svoje srce, kajti iz njega izvira življenje.
24 Odpravi od sebe izkrivljenost ust, oddalji od sebe popačenost ustnic.

Izaija 41:10
10 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 s svojo pravično desnico.

Izaija 53:4-5
Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni,
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kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili.
4 V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega,
udarjenega od Boga in ponižanega.
5 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.

Jeremija 1:12
GOSPOD mi je rekel: »Prav vidiš; kajti bedim nad svojo besedo, da jo izpolnim.«

Jeremija 17:14
Ozdravi me, GOSPOD, in bom ozdravljen, reši me in bom rešen, saj si ti moja hvala.

Jeremija 30:17
Kajti poskrbim, da boš okreval, in te ozdravim ran, govori GOSPOD, ker te imenujejo
zavrženca: »To je Sion, za katerega se nihče ne zmeni.«

Joel 4:10
Svoje lemeže prekujte v meče in svoje srpe v kopja; kdor je šibak, naj reče: »Junak sem!«

Nahum 1:9
Kaj si izmišljate proti GOSPODU? Naredil bo konec in stiska ne bo vstala dvakrat.

Matej 8:2-3
In glej, pristopil je gobavec, se poklonil pred njim do tal in rekel: »Gospod, če hočeš, me
moreš očistiti.«
3 Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: »Hočem, bodi očiščen!« In pri priči je bil
očiščen gob.

Matej 8:16-17
Ko se je zvečerilo, so privedli k njemu veliko obsedenih. Z besedo je izgnal duhove in
ozdravil vse bolnike
17 Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju: On je odvzel naše slabosti
in odnesel naše bolezni.
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Matej 15:30-31
30 Tedaj so prišle k njemu velike množice, ki so imele s seboj hrome, slepe, pohabljene, neme
in še veliko drugih. Položili so jih pred njegove noge in jih je ozdravil,
31 tako da se je množica čudila, ko je gledala, kako nemi govorijo, pohabljeni postajajo
zdravi, hromi hodijo in slepi vidijo. In poveličevali so Izraelovega Boga.

Matej 18:18-19
18 Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar
koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih.«
19 »Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji,
ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih.

Matej 21:21-22
21 Jezus jim je odgovoril in rekel: »Resnično, povem vam: Če boste imeli vero in ne boste
dvomili, boste delali ne samo to, kar se je zgodilo s tole smokvo, ampak tudi če boste rekli tej
gori: ›Vzdigni se in se vrzi v morje,‹ se bo zgodilo
22 Če boste verovali, boste prejeli vse, kar boste prosili v molitvi.«

Marko 11:22-24
22 In Jezus jim je odgovoril: »Imejte vero v Boga!
23 Resnično, povem vam: Kdor bo rekel tej gori: ›Vzdigni se in se vrzi v morje‹ in ne bo
dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo.
24 Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo
zgodilo.

Marko 16:14-18
14 Še pozneje se je (Jezus) prikazal enajsterim, ko so bili pri mizi. Grajal je njihovo nevero in
trdosrčnost, ker niso verjeli tistim, ki so ga videli obujenega.
15 Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!
16 Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen
17 Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo
izganjali demone, govorili nove jezike,
18 z rokami dvigali kače, in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike
bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«
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Luka 6:19
Vsa množica se ga (Jezusa) je poskušala dotakniti, kajti iz njega je izhajala moč in ozdravljala
vse.

Luka 9:2
Poslal (Jezus) jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike.

Dejanja 5:16
Tudi iz krajev v okolici Jeruzalema se prihajali ljudje in prinašali bolnike in takšne, ki so jih
mučili nečisti duhovi; in vsi so bili ozdravljeni.

Dejanja 10:38
Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja
v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z
njim.

Rimljanom 4:16-21
Potemtakem postajamo dediči po veri, tako da je dedovanje iz milosti in da je obljuba
zagotovljena vsemu potomstvu, ne samo tistemu, ki izvira iz postave, ampak tudi tistemu, ki
izvira iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh,
17 kakor je pisano: Postavil sem te za očeta mnogih narodov, pred Bogom, kateremu je verjel,
in ki oživlja mrtve in kliče v bivanje stvari, ki jih ni.
18 Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo
rečeno: Takó bo s tvojim potomstvom.
19 In vera se mu ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že zamrlo, saj je imel nekako sto
let, in da je Sari naročje omrtvelo.
20 Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast
Bogu, 21 popolnoma prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti.

Rimljanom 8:2, 11
Kajti postava Duha življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti.
Če prebiva v vas Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od
mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.
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2 Korinčanom 10:3-5
Res živimo v mesu, a se ne bojujemo v skladu z mesom.
4 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.
Galačanom 3:13-14, 29
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.
14 To se je zgodilo zato, da bi Abrahamov blagoslov prešel v Kristusu Jezusu k poganom in
da bi mi po veri prejeli obljubo Duha.
29 Če pa ste Kristusovi, ste potemtakem Abrahamovi potomci, po obljubi pa dediči.
Efežanom 6:10-17
10 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.

Filipljanom 2:13
13 Bog je namreč tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje.

Filipljanom 4:6-9
6 Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo,
z zahvaljevanjem.
7 In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.
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8 Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je
ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih.
9 Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami.

I. Timoteju 1:7
Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti.

Hebrejcem 10:23
Oklepajmo se neomajne izpovedi upanja, ker je on, ki je dal obljubo, vreden zaupanja.

Hebrejcem 10:35-36
35 Ne zavržite torej svoje zaupnosti, ki jo čaka veliko plačilo.
36 Samo stanovitnost vam je potrebna, pa boste izpolnili Božjo voljo in tako dosegli, kar je
obljubljeno.

Hebrejcem 11:11
Po veri je tudi sama Sara, ki je bila neplodna, dobila moč, da je kljub starosti spočela, saj je
bila prepričana, da je zvest tisti, ki je dal obljubo.

Hebrejcem 13:8
Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke.

Jakob 4:7
Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil.

Jakob 5:14-16
14 Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v
Gospodovem imenu pomazilijo z oljem.
15 In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo obudil; če je storil grehe, mu bodo
odpuščeni.
16 Zato izpovedujte grehe drug drugemu in molíte drug za drugega, da boste ozdravljeni.
Veliko moč ima dejavna molitev pravičnega.
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I. Peter 2:24
Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za
pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni.

I. Janez 3:21-22
21 Ljubi, če pa nas naše srce ne obsoja, smo z Bogom zaupni in
22 dobimo od njega, kar ga prosimo, ker se držimo njegovih zapovedi in delamo, kar mu je
všeč.

I. Janez 5:14-15
14 In to je zaupnost, ki jo imamo z njim (z Jezusom): on nas usliši, kadar ga prosimo po
njegovi volji. 15 In če vemo, da nas v vsem posluša, za kar koli ga prosimo, tudi vemo, da že
imamo, kar smo ga prosili.

III. Janez 2
Ljubi, prosim Boga, da bi ti šlo v vsem dobro in bi bil zdrav, kakor gre dobro tvoji duši.
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