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Eno izmed zadnjih preroških besed, ki jo najdemo zapisano kot del Starozaveznega kanona, preden so
se odvila žalostna, tiha stoletja med prerokom Malahijo in prihodom Gospoda Jezusa Kristusa (po
katerem nam je v zadnjih dneh spregovoril Bog), je prav napoved vzhoda Sonca pravičnosti z
ozdravljenjem v Njegovih perutih. »Vam pa, ki se bojite mojega imena, vzide sonce pravičnosti in
ozdravljenje bo v njegovih perutih. Izšli boste in boste poskakovali kakor telički iz staje.« (Malahija
3:20).
Shemesh tsedaqah - Sonce pravičnosti (Strong’s Concordance numbers: 8121, 6666).
Malachi 4:2King James Version (KJV). But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness
arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.

Gre za preroško ime: Sonce pravičnosti je Gospod Jezus Kristus. V Novi Zavezi nimamo
natančnega opisa izgleda Mesije. Čeprav ne poznamo Njegove podobe, vemo kaj je Mesija nosil. To je
bilo oblačilo molitve, molitveni šal – tallit. Najpomembnejša dela šala sta bila njegova robova-kanaf
in resice (tzitzit), ki so visele iz njiju.

=
Naš tekst v Malahiji govori o perutih, vendar v originalnem hebrejskem jeziku pravi takole: »Sonce
pravičnosti bo vstalo z ozdravljenjem v Njegovih kanaf.« Kanaf pomeni rob plašča in resice, ki visijo
iz njega. Mnogi so se dotaknili roba Njegovega plašča in tako našli ozdravljenje v Njegovih perutih.
»Neka žena, ki je že dvanajst let krvavela in potrošila za zdravnike vse, kar je imela za življenje, pa
je nihče ni mogel ozdraviti, se mu je približala od zadaj. Dotaknila se je roba njegove obleke in
takoj nehala krvaveti.« (Luka 8:43-44).
»Prosili so ga, da bi se samo dotaknili roba njegove obleke, in tisti, ki so se ga dotaknili, so bili
rešeni (so ozdraveli). Matej 14:36.
Jezusovo poslanstvo je bilo: »Božji Sin pa se je razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela.« (1.
Janez 3:8).
»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.« (Dejanja 10:38).
»Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva.
Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.« (Matej 4:23).
SONČNI ZAHOD v biblijskem koledarju pomeni, da je dal minil.
Karkoli se je zgodilo v minulem dnevu, pripada preteklosti.
Problemi tega minulega dne so problemi včerajšnjega dne; žalosti
in napake minulega dne so včerajšnje žalosti in napake. KO SONCE
ZAIDE, JE VSE PRETEKLOST.
Zakaj je to pomembno? Jezus se je predstavil kot luč sveta. »Spet
jim je Jezus spregovoril: »Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel
luč življenja.« (Janez 8:12).
Vendar je Jezus prišel na svet, da bi umrl. Luč sveta je postala je izginjala…nastal je SONČNI ZAHOD.
To se je dejansko zgodilo, saj je nastala tema. »Ob šesti uri se je stemnilo po vsej deželi do devete
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ure. Okrog devete ure je Jezus zavpil z močnim glasom: »Elí, Elí, lemá sabahtáni?« to je: »Moj Bog,
moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Matej 27:45-46).
Kaj to pomeni? Pomeni sončni zahod starega življenja. Vse, kar se je zgodilo v prejšnjem življenju,
sedaj pripada preteklosti. Sonce je zašlo nad našo preteklostjo, nad našimi grehi, nad našo sramoto,
strahovi, nad osebo, kakršni smo bili prej. Vse pripada sedaj včerajšnjemu dnevu. VSEM, KI
DOPUSTIJO, DA NAD NJIHOVIMI ŽIVLJENJI PRIDE DO SONČNEGA ZAHODA MESIJE, JE ZA NJIH VSE
STARO PREŠLO IN SEDAJ LAHKO SVOBODNO VSTANEJO Z ZARJO NOVEGA DNE.
SONČNI VZHOD POMENI NOVI ZAČETEK.
Hebrejska beseda za zimo je setav in pomeni obdobje
skrivanja ali čas teme. Zima je čas teme, neplodnosti in smrti.
Vsako leto pa se zima konča ob prihodu hebrejskega meseca
Nisana. Beseda nisan pomeni novi začetek. Nisan je mesec
odkupitve, mesec Mesije!!! Mesija prinese novo
življenje..novo rojstvo. Nisan zaključi zimsko obdobje. Za
tiste, ki smo v Mesiji, je večna pomlad. Vedno moramo
ostajati/bivati v novostih življenja, v novih začetkih, saj je za
nas konec zime.

PONOVNO ROJSTVO ORLA

»Tisti pa, ki zaupajo (ki čakajo, pričakujejo, iščejo in upajo) v GOSPODA, obnavljajo (spreminjajo)
svojo silo in moč, vzdigujejo trup (bližje h Gospodu) kakor orli (se dvigujejo bližje k soncu),
tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo.« (Izaija 40:31, oplemeniten z Amplified prevodom).
»Ki tvoja leta, tvoja usta (Gr., lat. tvoje hrepenenje; sir. tvoje telo;) nasičuje z dobrinami skladno s
tvojo željo ob vsaki tvoji osebni starosti ; tako se kakor orlu se obnavlja tvoja mladost in je močna,
premagujoča in neprenehoma vzdigujoča se v višine.« (Psalm 103 (oplemeniten z Amplified
prevodom).
Kaj je tako posebnega pri orlih, da najdemo v Stari in Novi Zavezi kar 25 duhovnih analogij z orli?
Zakaj je Gospod izbral ravno tega ptiča?
Iz kraljestva živali je orel občudovan po vsem svetu. Predstavlja simbol življenjske moči,
svobodo in transcendenco. Orel nas kliče, da se znova povežemo z našo duhovno potjo.
Orli so ene izmed največjih in zagotovo najbolj veličastnih živečih ptic. So veliki, močno
zgrajeni s težkimi glavami in kljunom. Njihove oči so zelo močne, vidijo do štiri krat ostreje
kot ljudje, kar jim omogoča, da zaznajo potencialni plen iz zelo dolge razdalje. Letijo hitro in
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imajo veliko večja krila od drugih enako velikih ptic. Ko poletijo v nevihto, se njihova hitrost
dvakratno stopnjuje. V preizkušnjah se okrepijo. Ne poznajo strahu pred nobenim izzivom.

KAKO SE STARAJOČI SE OREL OBNOVI
Tudi v orlovem življenjskem obdobju pride čas, ko se njegove življenjske funkcije
upočasnjujejo in zmanjšujejo. Ne more se več tako orientirati na nebu in oči mu zaradi
kalcijevih depozitov začnejo slabeti. Izgublja na moči. Orel se mora soočiti z dvema
opcijama: ali se prepusti staranju in se začne zadrževati v dolini, kjer v tem primeru
tudi umre, ali pa se odloči za pogumnejšo, a težjo varianto: za bolečo obnovo. Gospod
ni za orla predvidel smrt v dolini. Ko drugi orel zagleda takšnega postaranega, onemoglega
orla, ki poležuje v dolini, zažene glasen krik in ga skuša vzpodbuditi k sledenju, od Boga mu
danih, instinktov preživetja. Zanj je nastopil čas, da se vzpne in poleti na najvišje mesto, ki ga
lahko najde in tako ubeži vsemu, kar bi ga lahko zmotilo. Orel potrebuje samoto.
Starajoči se orel tako mora najti visoko, ravno skalo, ki ima direkten kontakt s sončnimi žarki.
Naslednja dva tedna se posveti trganju krempljev, da bi si jih tako lahko spet izostril. Tudi s
zakrivljenim kljunom tolče ob skalo, da se mu le-ta končno odtrga. Orel nato čaka toliko časa,
da mu zraste nov kljun. Občasno se spusti v žuboreči potok, da bi pil hladno vodo in se
okopal. S tem se očisti uši, parazitov in blata. Prav tako si vztrajno puli težko perje, ki mu
onemogoča polet v višine, dokler se popolnoma ne ogoli. To je prav
gotovo zelo boleč proces, ki pa je nujno potreben za orlovo
obnovo. Orel si tako podaljša svojo življenjsko dobo za nadaljnjih
trideset let. Ko je tako popolnoma obnovljen, se lahko kosa z leto
in pol starim orlom in nihče ne more opaziti med njima razlike.
Tudi Božji otrok potrebuje obnovitveni proces. Mora odložiti
staro in si obnavljati razum z Božjo Besedo za novo. Jezus
Kristus je skala, katere se moramo trdno oprijeti. Obrniti se
moramo proti soncu – Sinu in v miru zreti proti radosti, ki nam je
pripravljena. »Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je
zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na
desnico Božjega prestola.« (Hebrejcem 12:2).

JEZUS KRISTUS JE BOŽJA BESEDA, KI ZDRAVI, OBNAVLJA IN POMLAJUJE.
Deklaracije:
Poslal si Svojo besedo in me ozdravil, potegnil si me iz moje jame. Psalm 107:20
Beseda je zame postala meso in se je naselila v meni. [Janez 1:14, Janez 1:1].
Tvoja zdravilna beseda pravi, da si odvzel moje slabosti in odnesel moje bolezni in da sem
po Tvojih ranah zdrav-a. [Matej 8:17, Izaija 53:4-5, 1 Peter 2:24].
Ko molim, sprejemam Tvoj zdravilni recept. [Marko 11:24].
Gospod Bog, Ti praviš, da na veke ostaja Tvoja beseda, trdno stoji v nebesih. [Psalm 119:89].
Ti, Gospod, se ne spreminjaš in si nadvse poveličal Svoje ime in Svojo obljubo. [Psalm 138:2].
Oče, Tvoja Beseda pravi, da je blizu mene Beseda, v mojih ustih in v mojem srcu; namreč
beseda vere, ki jo oznanjam in jo lahko izpolnjujem. (Rimljanom 10:8, Devteronomij 30:14].
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Gospod, Ti stojiš na Besedi, ki prihaja iz Tvojih ust: ne vrne se k Tebi brez uspeha, temveč bo
storila, kar si hotel, in uspela v tem, za kar si jo poslal. [Izaija 55:11, Izaija 40:8, Matej 5:1718, Matej 24:35, 1 Peter 1:25].
Gospod, Ti bediš nad Svojo besedo, da jo izpolniš. [Jeremija 1:12].

KAKŠNA JE BESEDA ZDRAVJA, KI JO JE GOSPOD POSLAL?
Sam si na Svojem telesu ponesel moje grehe na les (križ), [1 Peter 2:24]. Ti, Gospod, si odvzel
moje slabosti [nosos] in odnesel moje bolezni [astheneia], [Matej 8:17]. V resnici si nosil moje
bolezni [  חליcholiy ]. Nase si naložil moje bolečine [  מכאבmak'ob][Izaija 53:4]. Gospod Jezus,
Ti si dovršil spravo [katallagē/kat-al-lag-ay'] ali zamenjavo zame. Zamenjujem vladavino
postave greha in smrti za kraljevanje postave Duha življenja v Kristusu Jezusu, ki me je osvobodila
greha in smrti. [Rimljanom 8:2]. Spreobračam se od mrtvih del in jih zamenjujem za
postavo vere [Rimljanom 3:27, Hebrejcem 6:1]. Jezus, zame si umrl, ko sem bil-a še
grešnik/grešnica in sem rešen-a po Tvojem življenju. Vzel si moj greh Nase, ga obsodil, premagal in
mi dal spravo. [Rimljanom 5:8, 1. Korinčanom 15:3, Rimljanom 8:3]. Zame zdaj po Gospodu
Jezusu Kristusu kraljuje milost s pravičnostjo. Živim za pravičnost [Rimljanom 5:21, 1
Peter 2:24]. Ti, Gospod, si vzel mojo smrt in jaz sedaj sprejemam Tvoje življenje [Rimljanom
5:10, Janez 11:25]. Ti si odnesel moje bolezni [astheneia], moje slabosti[nosos],
bolečine in bolezenske simptome. Jaz jemljem Tvojo moč in Tvoje zdravje. Bil-a sem
mrtev-a zaradi svojih prestopkov, grehov in zaradi neobrezanosti svojega srca
[Efežanom 2:1, Kološanom 2:13]. Gospod, prevzel si moj greh, ki je povzročitelj vseh
slabosti, bolezni in smrti. Vzel si mojo zadolžnico, jo izbrisal, odstranil in pribil na križ.
Slavil si zmago nad vladarstvi in oblastmi [Jakob 1:15, Rimljanom 6:16, Rimljanom
5:12, Kološanom 2: 14-15, Rimljanom 6:23]. Jezus, Ti si prevzel kazen za moj mir in po
Tvojih ranah sem bil-a ozdravljen-a. Zaupal si mi besedo sprave, to je sporočile božanske
zamenjave v Jezusu Kristusu in mi naložil službo sprave. [2. Korinčanom 5:19, 2. Korinčanom
5:18, Rimljanom 5:11].

OČE NEBEŠKI, V IMENU JEZUSA KRISTUSA, MOJEGA GOSPODA:
Izpovedujem [homologeō] s svojimi usti in verujem s svojim srcem, da je Jezus
Kristus moj Rešitelj in moj Zdravnik [Rimljanom 10:9-10]. Prerok Izaija je po
Svetem Duhu napovedal, da bo Mesija nosil naše bolezni in si naložil naše bolečine. Hvala,
Jezus Kristus, da si preroško Besedo izpolnil. Ti si vzel moje bolezni in nosil moje bolečine.
[Izaija 53:4].
Gospod, Ti si ozdravil vse, ki so prišli k Tebi po duhovno in telesno ozdravitev. Hvala Ti, da se
Ti ne spreminjaš in še danes vedno ozdraviš vse, ki pridejo k Tebi in so potrebni ozdravljenja.
[Matej 8:16-17, Hebrejcem 13:8, Luka 9:11].
Verjamem, da si, Jezus, vzel in odnesel proč vse moje bolezni. Vzel si vse moje simptome
(poimenujmo jih) in izjavljam, da bolezen ne pripada več meni. Meni pripada ozdravljenje!
Zavračam nositi vse tisto, kar je Jezus nosil namesto mene na lesu križa [1 Peter
2:24, Luka 23:33].
Verjamem, da sem sprejel-a in kontinuirano prejemam Jezusovo zdravilno moč, ko
molim [Marko 11:24]. Telo, nate polagam roke. Prejmi Kristusovo zdravilno moč, ki
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je v meni po Svetem Duhu in kliče v življenje moje umrljivo telo [Rimljanom
8:11, Janez 11:25, Efežanom 1:19-22]. Po Božji Besedi bom okreval-a in ozdravel-a.
[Marko 16:18]. Iz Jezusa izhaja moč, ki ozdravlja vse in tudi mene [Luke 6:19, Mark
5:30]. Še naprej bom veroval-a, da sem prejel-a, dokler ni vidna tudi fizična
manifestacija mojega ozdravljenja [Matthew 21:22].
Ker duh vere veruje in govori, [2. Korinčanom 4:13] zato govorim svojemu telesu:
Telo, deluj, opravljaj in živi po navodilih Božje Besede, ki pravi, da si bilo
ozdravljeno in si zato tudi sedaj ozdravljeno [1 Peter 2:24].
Iz ubogljivosti do Jezusovih navodil govorim gori bolezni ali bolezenskim
simptomom: Gora, ki predstavljaš prepreko mojemu ozdravljenju, vzdigni se in se
vrzi v morje! [Marko 11:23]. Bolezen, zapovedujem ti, zapusti moje telo in nikoli
več ne vstopi vanj! [Luka 4:39, Matej 21:21, Marko 9:25, Matej 17:18, Luka 11:14].
Ne dovoljujem ti, bolezen, pravice obstoja in delovanja v mojem telesu, ker
pripadam Jezusu Kristusu in sem odkupljen-a za visoko ceno. V svojem telesu želim
vedno poveličevati Boga [1. Korinčanom 6:19-20]. Cena, ki jo je Gospod plačal
zame, je Njegova dragocena kri, po kateri me je odkupil. Ne pripadam več sebi,
ampak le Njemu [1 Peter 1:18-19, Efežanom 1:7, Razodetje 1:5, Kološanom
1:14, Dejanja 20:28].
Ne oziram se več na svoje telo, svoje zmožnosti, zmožnosti drugih, na svoje in
njihove pretekle izkušnje [Rimljanom 4:19]. Mislim le na Jezusa, apostola in vélikega
duhovnika vere, ki jo izpovedujem [Hebrejcem3:1]. Ne bom se več predajal-a
človeškim čutilom vida, sluha, okusa, vonja in občutkov. Ne bom dopustil-a, da bi
mi nevera spodkopala vero v nadnaravno, ki je postalo moja realnost [Matej 17:16].
Moja vera je Božja vera in moj »amen« velja vsem Božjim obljubam. Sejal-a bom v
Duha in od Duha bom tudi žel-a [Galačanom 6:7]. Če slišim slabo novico, jo
preslišim in ji ne dajem nobene pozornosti. Ne bojim se, ampak le verujem! [Luka
8:50].
Podrejam se Božji Besedi [Jakob 4:7] in se upiram bolezni in njenim simptomom. Aktivno se
bojujem zoper vsake bolezni in s tem izpolnjujem Božjo voljo. [Dejanja 10:38, Matej 8:23, Luka 10:9, Janez 10:10, 1. Janez 3:8, 3. Janez 1:2].
Nadevam nase celotno Božjo bojno opremo, da se lahko upiram hudičevim zvijačam. Pred
Kristusovim obličjem vsem odpuščam, da me ne bi ukanil satan [Efežanom 6:11, 2.
Korinčanom 2:11]. Ohranjam treznost in budnost, saj hudič hodi naokrog in išče kako bi me
požrl. Upiram se mu z avtoriteto Jagnjetove krvi, Besede svojega pričevanja, saj ne ljubim
svojega življenja vse do smrti.[1 Peter 5:8, Razodetje 12:11]. Ne dajem več prostora hudiču in
bolezni v svojem telesu. Zavračam: krajo, umazane besede, ujedljivost, besnenje, jezo,
rohnenje, preklinjanje s hudobijo in vse hudemu.
Do vseh sem dobrosrčen-a, usmiljen-a in odpuščam (zamera nima prostora v meni), ker se
zavedam, da je tudi meni Bog vse milostno odpustil v Kristusu [Efežanom 4:27-32].
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