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1. SPREJETJE ODREŠILNE ZAVEZE ZA TELESNO 
OZDRAVLJENJE 

 
 
Prvi korak k telesnem ozdravljenju je enak prvemu koraku rešitve človeške duše ali sprejetju 
katerekoli obljube, ki jo Gospod obljublja v Besedi. Bolnik mora brez sence dvoma vedeti, da je Božja 
volja zanj ozdravljenje in življenje v zdravju, dokler doseže vsega, kar ima zanj pripravljeno Gospod. 
Nemogoče je imeti resnično vero za ozdravljenje brez absolutnega prepričanja v naravo Božje volje. 
Ozdravljenje JE Božja volja za nas! Prav tako ni mogoče po veri pogumno pričakovati telesnega 
ozdravljenja, če nismo sigurni, da nam ozdravljenje Gospod svobodno ponuja. Grešniku bi bilo 
nemogoče verjeti v skladu z Rimljanom 10:10 (»S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni 
pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja.«), če ga po Besedi ne bi 
prepričali, da ga Gospod ŽELI rešiti! Vera ima moč »vzeti zase« ozdravljenje le takrat, ko verjame, da 
Bog ne samo lahko, temveč tudi želi ozdraviti.  Tisti, ki trdijo, da verjamejo v ozdravljenje in rečejo 
eno besedo v prid ozdravljenja, deset besed pa proti, ne morejo producirati vero za ozdravljenje. 
 
VERA PRIČAKUJE IZPOLNITEV BOŽJE VOLJE – MANIFESTACIJO OZDRAVLJENJA 
Gospod nam naroča, da molimo za bolne in pričakuje, da to počnemo v veri. Ko imamo potrebno 
vero (ta je dar in prihaja po poslušanju Božje Besede), ni težko moliti za izpolnitev Božje volje, saj 
Njegovo voljo poznamo in smo prepričani vanjo.  Božjo voljo za ozdravljenje pa spoznamo iz 
Evangelijev, ki pričajo o tem, kaj je za nas pripravil Gospod.  Skozi Jezusovo spravno žrtev sta nam 
omogočeni večna rešitev in telesna ozdravitev. Božja volja je odstranitev bolezni iz Božjega ljudstva 
in dopolnitev število njihovih dni. Ta obljuba je bila dana že v Stari zavezi: »Služi pa GOSPODU, 
svojemu Bogu, in blagoslovil bom tvoj kruh in vodo in odstranil bolezen izmed vas! Ne bo v tvoji 
deželi ne žene, ki bi splavila, ne nerodovitne; dopolnil bom število tvojih dni.« (2. Mojzesova 23:25-
26).  
 
Vsi tipi ozdravitev pod Mojzesovim zakonom v 3. Mojzesovi 14, 15 pričajo o ozdravljenju različnih 
bolezni skozi spravno žrtev - primer:  
 
Očiščevanje gobavcev 
»GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel:  »To je postava za gobavca, ki naj se izpolnjuje na dan njegovega 

očiščevanja. Naj ga pripeljejo k duhovniku.  Duhovnik naj gre iz tabora in duhovnik naj ga pregleda. Če je gobavec 

ozdravljen gobavosti,  naj duhovnik zapove, da za tega, ki se očiščuje, vzamejo dve živi, čisti ptici, cedrovino, 

karmezin in hizop.  Duhovnik naj ukaže, da zakoljejo eno ptico nad lončeno posodo, v kateri je živa voda.  Živo ptico, 

cedrovino, karmezin in hizop pa naj vzame in vse to, z živo ptico vred, pomoči v kri ptice, zaklane nad živo 

vodo.  Tistega, ki se očiščuje gob, naj sedemkrat poškropi in ga tako očisti, živo ptico pa spusti na površje polja.  Ta, 

ki se očiščuje, naj si opere oblačila, si ostriže vse lase in se okopa v vodi; potem je čist. Nato sme iti v tabor, mora pa 

ostati sedem dni zunaj svojega šotora.  Sedmi dan naj si obrije vse lase na glavi, svojo brado in obrvi svojih oči; 

skratka, vse lase si mora obriti; naj si opere oblačila in se okopa v vodi; potem je čist. Osmi dan naj vzame dve 

neoporečni jagnjeti in enoletno ovco brez madeža in tri desetinke bele moke, umešene z oljem, in vrček 

olja.  Duhovnik očiščevalec naj postavi moža, ki se očiščuje, s temi darovi vred pred GOSPODA k vhodu v shodni 

šotor.  Potem naj duhovnik vzame jagnje, da ga daruje kot spravno daritev, in vrček olja; oboje naj daruje s 

primikanjem pred GOSPODOM.  Jagnje naj zakolje na kraju, kjer koljejo daritev za greh in žgalno daritev, na 

svetem kraju; kajti tako kot daritev za greh tudi spravna daritev pripada duhovniku; presveta je.  Vzame naj nekaj 

krvi spravne daritve in z njo pomaže očiščevancu mečico desnega ušesa in palca njegove desne roke in desne 

noge.  Potem naj duhovnik vzame iz vrčka nekaj olja in ga zlije v svojo levo dlan.  Omoči naj si desni prst v olju, ki ga 

ima v levi dlani, in naj z njim sedemkrat poškropi pred GOSPODOM.  Z oljem, ki ostane v dlani, naj očiščevancu 

pomaže mečico desnega ušesa in palca desne roke in desne noge, kjer je že kri spravne daritve.  Kar pa še ostane olja 

na duhovnikovi dlani, naj ga zlije očiščevancu na glavo. Tako naj opravi zanj spravo pred GOSPODOM.  Nato naj 

daruje daritev za greh, da opravi spravo za očiščevanca zaradi njegove nečistosti. Potem naj zakolje žgalno daritev  in 

duhovnik naj daruje žgalno in jedilno daritev na oltarju. Tako naj duhovnik zanj opravi spravo in je čist.« 

3. Mojzesova 14:1-20 
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V Mateju 8: 16,17 je zapisano, da je Jezus ozdravljal na podlagi spravne žrtve - izpolnitve Pisma. »Ko 
se je zvečerilo, so privedli k njemu veliko obsedenih. Z besedo je izgnal duhove in ozdravil vse 
bolnike.  Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju: On je odvzel naše slabosti in 
odnesel naše bolezni.«  
Jezus pri ozdravljenju ni delal nobene razlike med ljudmi; odločujoči faktor je vedno bila vera bolnika 
ali tistega, ki se je v veri zavzel za bolnika Ljudje so prihajali k Njemu »Da bi ga poslušali in bi jih 
ozdravil njihovih bolezni. Tudi tiste, ki so jih nadlegovali nečisti duhovi, je ozdravljal.« (Luka 6:17).  

 

DELO NA GOLGOTI JE PRISKRBELO ZA VSE! 
Božja pot rešitve za dušo, za ozdravljenje telesa in vsega ostalega temelji na principu pošiljanja 
Božje Besede – Božje obljube, ki se izpolni tam, kjer je prisotna Božja vera.  
 
»V svoji stiski so vpili h GOSPODU, njihovih tesnob jih je odrešil: poslal je svojo besedo in jih ozdravil, 
potegnil jih je iz njihovih jam.« (Psalm 107:19,20).  
 
»Prav zaradi tega se tudi mi neprenehoma zahvaljujemo Bogu, da ste besedo, ki ste jo slišali in 
prejeli od nas, sprejeli ne kot človeško besedo, ampak, kar resnično je, kot Božjo besedo, ki tudi 
deluje v vas, kateri verujete.« (1. Tesaloničanom 2:13). 
 
»Sin moj, pazi na moje besede, nagni svoje uho k mojim izrekom. Naj ti ne uidejo izpred oči, hrani 

jih v svojem srcu. Kajti življenje so temu, ki jih najde, zdravje celemu njegovemu telesu.« 

(Pregovori 4:20-22). 

 
Ko mamica izreče obljubo svoji hčerkici, da ji bo naslednjo soboto kupila novo igračo, v deklici 
mamina izrečena obljuba rodi vero in prepričanje, da bo to igračo v soboto resnično imela in jo bo 
lahko pokazala svojim prijateljicam. Naša vera za ozdravljenje prav tako pride po poslušanju Božje 
Besede, ki obljublja ozdravljenje. V deklici, kakor v nas, se vera producira po poslušanju Obljube. 
»Potemtakem je vera iz oznanjevanja (Db. iz tistega, kar je bilo slišati), oznanjevanje pa je po 
Kristusovi besedi (Ali besedi o Kristusu.).«  (Rimljanom 10:17).  
Spoznati moramo, da je Stvarnik, Rešitelj tudi Zdravnik našega telesa.  
 
VREDNOST IN POMEMBNOST BOŽJIH ODKUPITVENIH IMEN 
Kristusova zapoved: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!« (Marko 16:15), 
pomeni oznanjanje Dobre Novice odrešenja!  
Njegovih sedem odkupitvenih imen razodeva kaj Njegova rešitev vključuje. Bog ima veliko imen, 
vendar Pismo odkriva le sedem odkupitvenih imen, ki so v povezavi Božjega delovanja s človekom: 
 
1. JEHOVA-ŠAMA, »GOSPOD je tam« (Ezekijel 48:35). Z drugimi besedami: Gospod je prisoten. To 

nam razodeva posebno prednost, da lahko uživamo v prisotnosti Njega, ki pravi: »Jaz sem z vami vse 

dni do konca sveta.« (Matej 28:20). Da je ta ugodnost mogoča preko Spravne daritve, nam pravi 

Beseda: »Zdaj pa ste v Kristusu Jezusu vi, ki ste bili nekoč oddaljeni, postali po Kristusovi krvi 

bližnji.« (Efežanom 2:13). 

2. JEHOVA-ŠALOM, »Gospod, naš mir« Imeti Gospodov mir je naš privilegij. »Mir vam zapuščam, 

svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne 

plaši.« (Janez 14:27) To je naš blagoslov, ki nam je bil dan skozi Spravno daritev Kristusa. Božja 

Beseda pravi: »…Kazen za naš mir je padla nanj,..« (Izaija 53:5b), ko je Jezus »…s krvjo njegovega 

križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih.« (Kološanom 1:20). 
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3. JEHOVA-RA, »GOSPOD je moj pastir« (Psalm 23:1a). Gospod je postal naš Pastir s tem, ko je dal 

Svoje življenje za nas: »Dobri pastir da svoje življenje za ovce.« (Janez 10:11) Imeti Pastirja je tudi 

privilegij, ki smo ga dobili s spravno daritvijo. 

4. JEHOVA-JIRE, »Bog si bo preskrbel jagnje za žgalno daritev« (1. Mojzesova 22:8). Kristus je bil 

žgalna daritev, ki je omogočil našo celovito rešitev. 

5. JEHOVA-NISI, »GOSPOD je moj prapor« (2. Mojzesova 17:15). Z drugimi besedami lahko rečemo: 

Gospod je moj zmagovalec; On mi daje zmago! »Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi 

zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe 14 in izbrisal 

zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na 

križ.  Razorožil je vladarstva in oblasti ter jih javno izpostavil, ko je v njem slavil zmago nad njimi.« 

(Kološanom 2:13-15).  Vidimo, da je Kristus po križu slavil zmago nad vladarstvi in oblasti in nam je 

skozi spravno daritev omogočil reči: »Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu 

Jezusu Kristusu.« (1. Korinčanom 15:57). 

6. JEHOVA-TSIDKENU, »GOSPOD, naša pravičnost« (Jeremija 23:6). Gospod je postal naša pravičnost 

s tem, ko je ponesel naše grehe in bolezni na križ. Tako je naš privilegij prejemanja »obilje milosti in 

daru pravičnosti,« (Rimljanom 5:17)  blagoslov, ki je ponovno posledica Kristusove spravne daritve. 

7. JEHOVA-RAFA, »Jaz sem GOSPOD, tvoj zdravnik« (2. Mojzesova 15:26). To Gospodovo ime nam je 

bilo razodeto, da bi spoznali naš rešilni privilegij o ozdravljenju. Ozdravljenje nam je Gospod pridobil 

skozi Spravno daritev. V Izaiji 53:4 beremo: »V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše 

bolečine.«  

VSEH TEH SEDEM IMEN PRIPADA KRISTUSU. ON OSTAJA V VSEH SEDMIH NASLOVIH 

NESPREMENJEN, SAJ JE VČERAJ, DANES IN NA VEKE ISTI!!! »Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in 

na veke.« (Hebrejcem 13:8).  Jezus nam še zagotavlja: »In kdor pride k meni, ga nikoli ne bom 

zavrgel.« (Janez 6:37). 

 

 

TIP BRONASTE KAČE  

»Ko je Kánaanec, kralj v Arádu, ki je bival v Negebu, slišal, da po poti iz Ataríma prihaja Izrael, se je 

začel z njim bojevati in je zajel nekaj ujetnikov. Tedaj je Izrael naredil zaobljubo GOSPODU in rekel: 

»Če mi daš to ljudstvo popolnoma v roke, bom z zakletvijo pokončal njegova mesta.«  GOSPOD je 
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uslišal Izraelov glas in mu dal Kánaance; in z zakletvijo je Izrael pokončal nje in njihova mesta. Zato 

so ta kraj imenovali Horma. Odpravili so se od gore Hor po poti k Trstičnemu morju, da bi obšli 

edómsko deželo. Ljudstvo pa je postalo nepotrpežljivo na poti;  začelo je govoriti proti Bogu in 

Mojzesu: »Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da umremo v puščavi? Saj ni ne kruha ne vode in ta 

borna jed (MANA!!!) se nam že gabi.«  Tedaj je GOSPOD poslal med ljudstvo strupene kače; pikale 

so ljudi in mnogi iz Izraela so umrli.  In ljudstvo je prišlo k Mojzesu in so rekli: »Grešili smo, ko smo 

govorili proti GOSPODU in proti tebi. Môli h GOSPODU, naj odstrani kače od nas!« Mojzes je torej 

molil za ljudstvo.  Nato je GOSPOD rekel Mojzesu: »Narêdi si strupeno kačo in jo obesi na drog! 

Kdor koli je pičen in jo pogleda (V PRIČAKOVANJU), bo živel.«  Mojzes je napravil bronasto kačo in 

jo obesil na drog. Če je kača koga pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ.« (4. Mojzesova 

21:1-9). 

Beremo, da preden je ljudstvo začelo svoj obhod okoli edomske dežele,  se je kralj v Aradu 

začel bojevati z Izraelom in zajel nekaj ujetnikov. To je primoralo Izraelce, da so bolj začeli 

iskati Gospoda in Njegovo rešitev, ki jim jo je posledično naklonil. Pohod pa je bil dolg in 

ljudje so postali nepotrpežljivi. Kaj storiti z ljudmi, ki postanejo nezadovoljeni ob Božji 

mani?? Mana je slika Božje Besede, ki nahrani vsakogar, kateri k Njej pristopa v veri. 

Vidimo, da je nezadovoljstvo nad mano pripeljalo nad Izraelce obsodbo z ognjenimi, 

strupenimi kačami. Veliko jih je pomrlo. Gospod pa jim je poslal pomoč, odrešitev. Vsak 

Izraelec, pičen od kače, je bil ozdravljen, če je pogledal na bronasto kačo s pričakovanjem 

odrešitve. Kača je bila dvignjena kot tip spravne žrtve.  »In kakor je Mojzes povzdignil 

kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov« (Janez 3:14).  Če je bilo 

odpuščenje in ozdravljenje za Izraelce priskrbljeno skozi povzdignjeno bronasto kačo, kolikor 

bolj bo vsak naš greh in bolezen odstranjena skozi žrtev Kristusa, ki je visel na lesu križa, da 

bi vzel naše prekletstvo in nam dal Svoj blagoslov!» 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.« (Galačanom 

3:13,14). 

 

Tudi Jobovo meso je ozdravelo skozi spravno odkupnino. »Se ga usmili in reče: »Izpusti ga, da se ne 

pogrezne v jamo, dobil sem odkupnino!«  Meso se mu napne kakor v mladosti, vrne se v svoje 

mlade dni.« (Job 33:24,25). 

David v Psalmu 103:1-5 poziva svojo dušo naj blagoslavlja Gospoda in naj ne pozablja vseh 

Gospodovih dobrot. »Slávi, moja duša, GOSPODA, vsa moja notranjost njegovo sveto ime. Slávi, 

moja duša, GOSPODA, ne pozabi nobenega dejanja njega,  ki odpušča vso tvojo krivdo, ki ozdravlja 

vse tvoje bolezni,  ki iz jame rešuje tvoje življenje, ki te krona z dobroto in usmiljenjem,  ki tvoja 

leta nasičuje z dobrinami; kakor orlu se obnavlja tvoja mladost.« 

 Kako Gospod odpušča krivdo, ozdravlja bolezni,…? Skozi Kristusovo spravno žrtev. To je edina 

možnost rešitve za padlega človeka.  

V 1. Korinčanom 10:11 nam Sveti Duh po apostolu Pavlu pravi: »To se je onim zgodilo, da bi bili za 

zgled, zapisano pa je bilo v svarilo nam, nad katere je prišel konec vekov.«  
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V Galačanom 3:7, 16, 29  nam Sveti Duh jasno kaže, da te stvari veljajo tako za nas, kot tudi za 

Izraelce. »Spoznajte vendar, da so Abrahamovi sinovi tisti, ki verujejo.   No, obljube so bile izrečene 

Abrahamu in njegovemu potomcu. Ne pravi »in potomcem«, kakor če bi šlo za mnoge, temveč 

kakor za enega: in tvojemu potomcu, ki je Kristus.  Če pa ste Kristusovi, ste potemtakem 

Abrahamovi potomci, po obljubi pa dediči.« 

»Zato pomnite, da so vas, ki ste v mesu pogani, ti, ki se imenujejo obrezane, a so obrezani z roko v 

mesu, nekoč imenovali neobrezane.  Pomnite torej, da ste bili v tistem času ločeni od Mesija,  zunaj 

Izraelovega občestva in tuji zavezam obljube. Bili ste brez upanja in v svetu brez Boga.  Zdaj pa ste 

v Kristusu Jezusu vi, ki ste bili nekoč oddaljeni, postali po Kristusovi krvi bližnji.  Kajti on je naš mir, 

on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo. V svojem mesu  je 

odpravil postavo zapovedi v predpisih, da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka. 

Vzpostavil je mir  in po križu spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil 

sovraštvo.  Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in mir tistim, ki so bili blizu.  Kajti po 

njem imamo oboji dostop k Očetu v enem Duhu.  Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč 

sodržavljani svetih in domačini pri Bogu.« (Efežanom 2: 11-19). 

Vidimo, da naš milostljivi Gospod ne dela razlik med bolnim poganom in bolnim Izraelcem. 

 
Dobrohotno Božje srce se želi dotakniti čisto vseh 
 
»GOSPOD je dober do vsakega, njegovo usmiljenje je nad vsemi njegovimi deli.« (Psalm 145:9).  
 
»Tedaj je Peter spregovoril: »Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo,  temveč mu je v 
vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna.« (Dejanja 10: 34). 
 
Kakšna čudna doktrina se danes oznanja, da bolniki ne morejo najti zadostne Božje milosti za 
ozdravljenje v času milosti, kot so jo ljudje prej našli v času prerokov in kraljev?! 
 
»Povem vam namreč: Veliko prerokov in kraljev je hotelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in 
slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali.« (Luka 10:24). 
»Njim je bilo razodeto, da niso služili sebi, ampak vam, v tem, kar so vam zdaj sporočili tisti, ki so 
vam po Svetem Duhu, poslanem iz nebes, oznanili evangelij. In to so stvari, v katere želijo pogledati 
angeli.« (1. Peter 1:12). 
 
Gospod je voljan in ima sočutje do Svojih bolnih otrok in jim srčno želi izkazati Svojo milost 
ozdravljenja! 
 
»Toda GOSPODOVA dobrota je od vekomaj, do vekomaj za tiste, ki se ga bojijo, njegova pravičnost 
do otrok otrok  za tiste, ki se držijo njegove zaveze in se spominjajo njegovih ukazov, da bi jih 
izpolnjevali.  Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, GOSPOD izkazuje usmiljenje nad 

tistimi, ki se ga bojijo. « (Psalm 103:17,18,13). 
 
»..in rekel (Salomon): »GOSPOD, Izraelov Bog, ni tebi enakega Boga ne v nebesih ne na zemlji. Ti 

ohranjaš zavezo in naklonjenost (dobroto) svojim služabnikom, ki z vsem srcem hodijo pred 

tvojim obličjem.« (2. Kroniška 6:14). 
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»Vse GOSPODOVE steze so dobrota in zvestoba za tiste, ki ohranjajo njegovo zavezo in njegova 
pričevanja.« (Psalm 25:10). 
 
 
 
 
Sedaj pa nekaj citatov iz Evangelijev, ki kažejo Gospodovo sočutje, usmiljenje: 
 
»K njemu je prišel gobavec in ga na kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš očistiti.« Zasmilil se mu je,  
iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!«  Gobe so takoj izginile in bil 

je očiščen. Jezus ga je brž jezno poslal ven in mu rekel: »Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak 

pojdi, pokaži se duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes, njim v 

pričevanje.« Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo, 

tako da Jezus ni več mogel v mesto odkrito, ampak je bival zunaj na samotnih krajih. In vendar 

so od vsepovsod prihajali k njemu.« (Marko 1:40-45). 
 
»Ko je Jezus to slišal, se je v čolnu umaknil od tam v samoten kraj, sam zase. Množice pa so to 
izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in 
ozdravil je njihove bolnike.« (Matej 14:13-14). 
 
V tem primeru in mnogih drugih je Gospod pokazal svoje bogastvo v dobroti, milosti, usmiljenju. »A 
ti, Gospod, si usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Obrni se k 
meni in mi izkaži milost, daj svojo moč svojemu služabniku, reši sina svoje služabnice.« (Psalm 
86:15,16). 
 
»Ko so množice to izvedele, so šle za njim. Sprejel jih je in jim govoril o Božjem kraljestvu ter 
ozdravljal vse, ki so bili potrebni ozdravljenja.« (Luka 9:11). 
 
»Ko so odhajali iz Jerihe, je šla za njim velika množica.  Ob poti sta sedela dva slepa človeka. Ko sta 
slišala, da Jezus prihaja mimo, sta zavpila: »Usmili se naju, Gospod (Različica Jezus.), Davidov sin!« 
Množica ju je pograjala, naj umolkneta, ona dva pa sta še bolj zavpila: »Usmili se naju, Gospod 
(Različica Gospod, usmili se naju.), Davidov sin!«  Jezus je obstal, ju poklical in rekel: »Kaj hočeta, 
da vama storim?«  Dejala sta mu: »Gospod, da bi se nama odprle oči!« Jezus se ju je usmilil. 
Dotaknil se je njunih oči in takoj sta spregledala ter šla za njim.« (Matej 20:29-34). 
 
Slepca sta Gospoda prosila za USMILJENJE, da bi jima odprl oči. Jezus jima je izkazal usmiljenje s tem, 
da ju je ozdravil. S tem nam je Jezus pokazal, da imata  OZDRAVLJENJE in ODPUŠČANJE enaki delež v 
Njegovem usmiljenju. Danes imamo napačno prepričanje, da je Gospodovo usmiljenje namenjeno le 
grešniku, ki je potreben rešitve. Vidimo, da Gospodovo usmiljenje enako doseže tudi bolnega in mu 
podeli ozdravljenje! 
 
 

BOG, OČE USMILJENJA IN BOG VSE TOLAŽBE 
 
Pavel, ki je klical Boga za »Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe« (2. Korinčanom 1:3), je dokazal ta 
Božji atribut s tem, ko je ozdravil VSE bolnike na otoku Malti.  
»Ko smo se tako rešili, smo izvedeli, da se otok imenuje Malta.  Domačini so nas sprejeli neverjetno 
ljubeznivo. Ker se je pripravljalo k dežju in je bilo mraz, so zakurili kres in nas vse zbrali ob 
njem.  Pavel je nabral kup dračja in ga vrgel na ogenj; tedaj pa je od vročine iz dračja švignila kača 
in se mu privila na roko.  Ko so domačini videli, kako mu žival visi z roke, so govorili med sabo: »Ta 
človek je gotovo morilec: rešil se je iz morja, zdaj pa mu Pravičnost ne pusti, da bi živel.« Pavel pa 
je kačo stresel v ogenj, ne da bi se mu bilo kaj zgodilo.  Pričakovali so, da mu bo roka otekla ali da 



 

8 
 

8 

se bo hipoma zgrudil mrtev. Dolgo so čakali; nazadnje pa so videli, da se mu ni zgodilo nič hudega. 
Tedaj so spremenili svoje mnenje in govorili: »To je bog!«  V okolici tega kraja so bila zemljišča; 
njihov lastnik je bil prvak otoka, Publij po imenu. Ta nas je sprejel in prijazno gostil tri dni.  Publijev 
oče je prav tedaj ležal bolan, mučili sta ga vročica in griža. Pavel je prišel k njemu in molil, položil 
nanj roke in ga ozdravil.  Po tem dogodku so prihajali tudi drugi bolniki z otoka in bili so 
ozdravljeni.« (Dejanja 28:1-9). 

 

 

 

 

2.  SIGURNOST, DA JE MED NAMI IN GOSPODOM VSE V 
PRAVILNI POSTAVITVI, SAJ SO NAŠI ODKUPITVENI 
BLAGOSLOVI POGOJENI 

 
Ne smemo pozabiti, kako pomembno se namestiti v pravilen položaj z Bogom. To nam je 
omogočeno po Kristusovi žrtvi, vendar mora človek s to žrtvijo sodelovati.  
 
»Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu 

Kristusu,  po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost, v kateri stojimo in 

se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo  

s stiskami, saj vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost 

upanje.  Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, 

ki nam je bil dan.  Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to 

določen, umrl za brezbožne.  Težkó namreč, da bi kdo umiral za pravičnega: morda bi si 

kdo še upal umreti za dobrega.  Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je 

Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki.  Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze 

zdaj, ko smo opravičeni z njegovo krvjo.  Kajti če smo se po smrti njegovega Sina 

spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po njegovem 

življenju, odkar smo prišli do sprave.  Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo v Bogu po 

našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo zdaj dosegli spravo.«  Rimljanom 5:1-

11). 

 

 

»Zdaj pa se je brez postave pokazala Božja pravičnost, o kateri pričujejo postava in 

preroki.  Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo. 

Ni namreč nobene razlike:  saj so vsi grešili in so brez Božje slave,  opravičeni pa so 

zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu. Njega je Bog javno določil, 

da bi bil s svojo krvjo orodje sprave, h kateri prideš po veri. S tem je hotel pokazati 

svojo pravičnost, tako je v svoji potrpežljivosti odpustil prej storjene grehe. Hotel je 

pokazati svojo pravičnost v sedanjem času, da je namreč sam pravičen in da opravičuje 

tistega, ki veruje v Jezusa.  Kje je torej razlog za ponašanje? Ni ga. Po kakšni postavi? 

Po delih? Ne, temveč po postavi vere.  Menimo namreč, da človek doseže opravičenje po 

veri, brez del postave.  Je morda Bog samo Bog Judov? Ali ni tudi Bog poganov? 

Gotovo, tudi Bog poganov.  Saj je en sam Bog, ki bo obrezane opravičil iz vere, 
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neobrezane pa po veri.  Mar potemtakem z vero razveljavljamo postavo? Nikakor, 

ampak postavo uveljavljamo.« (Rimljanom 3:21-3). 

 
»Kdor pa sadi in kdor zaliva, sta eno. Vsak bo prejel svoje plačilo po svojem naporu.  Božja 
sodelavca sva, vi pa ste Božja njiva in Božja zgradba.« (1. Korinčanom 3:8-9). 

 

 

»Ker smo njegovi sodelavci, vas tudi prosimo, da Božje milosti ne bi prejeli v 

prazno! Pravi namreč: Ob času milosti sem te uslišal in na dan rešitve sem ti pomagal. 

Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve! V ničemer ne dajemo nobene 

priložnosti za pohujšanje, da se naša služba ne bi grajala,  ampak v vsem sebe 

priporočamo kot Božje služabnike: v veliki stanovitnosti, v nadlogah, v potrebah, v 

stiskah,  pod udarci, v ječah, pri uporih, v naporih, v bedenjih, v postih,  s čistostjo, s 

spoznanjem, s potrpežljivostjo, z dobroto, s Svetim Duhom, z iskreno ljubeznijo,  z 

besedo resnice, z Božjo močjo, z orožjem pravičnosti v desnici in levici, v slavi in 

sramoti, na slabem in dobrem glasu, kakor zapeljevalci, a vendar resnični,  kakor 

neznani in spoznani, kakor umirajoči, pa glejte, živimo, kakor kaznovani, a ne 

usmrčeni,  kakor žalostni, pa vedno veseli, kakor ubogi, pa mnoge bogatimo, kakor bi 

nič ne imeli, pa imamo vse.« (2. Korinčanom 6:1-10). 

 

 

»Sicer pa vas, bratje, prosimo in opominjamo v Gospodu Jezusu, da še bolj napredujete 

v tem, kar ste prejeli od nas, namreč to, kako vam je treba živeti, da boste ugajali Bogu; 

sicer pa tako živite.  Saj veste, kakšna navodila smo vam dali po Gospodu Jezusu.  Kajti 

to je Božja volja, vaše posvečenje: da se vzdržite nečistovanja,  da vsakdo izmed vas 

ohrani svoje telo v svetosti in časti,  ne pa v poželjivi strasti kakor pogani, ki ne poznajo 

Boga.  Naj v tej stvari nihče ne goljufa in ne vara svojega brata. Kajti vse to Gospod 

kaznuje, kakor smo vam že povedali in izpričali.  Saj nas vendar Bog ni poklical k 

nečistosti, marveč v svetosti.  Kdor torej zametuje to, ne zametuje človeka, temveč Boga, 

ki vam daje svojega Svetega Duha.  O bratski ljubezni pa ni treba, da vam pišemo: vas 

same je Bog poučil, da ljubite drug drugega.  Sicer to tudi delate do vseh bratov po vsej 

Makedoniji. Pač pa vas spodbujamo, bratje, da še bolj napredujete. Prizadevajte si 

živeti v tišini, skrbeti za svoja opravila in delati s svojimi rokami, kakor smo vam 

zapovedali.  Tako naj bi spodobno živeli v očeh tistih, ki so zunaj, in naj ne bi 

potrebovali nikogar.« (1. Tesaloničanom 4:1-12) 

 

 

»Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni (Ali posveti v celoti.). In vse, kar je 

vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod 

Jezus Kristus.«  (1. Tesaloničanom 5:23). 

 
»Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Marko 
1:15). 

 

Strong's Concordance 

metanoeó: to change one's mind or purpose: SPREMEMBA ČLOVEKOVEGA RAZMIŠLJANJA ALI 

NAMENA 
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Original Word: μετανοέω 

Part of Speech: Verb 

Transliteration: metanoeó 

Phonetic Spelling: (met-an-o-eh'-o): METANOJA 

Short Definition: I repent, change my mind: SPREOBRNITI SE, SKESATI SE, PREMISLITI SE IN ZAČETI 

RAZMIŠLJATI NA DRUGI NAČIN, SPREMENITI NOTRANJEGA ČLOVEKA V SMISLU SPREJETJA BOŽJE 

VOLJE 

Definition: I repent, change my mind, change the inner man (particularly with reference to acceptance of the will 

of God), repent. 

HELPS Word-studies 

3340 metanoéō (from 3326 /metá, "changed after being with" and 3539 /noiéō, "think") – properly, "think 

differently after," "after a change of mind"; to repent(literally, "think differently afterwards").: SPREMEMBA, KI 

NASTANE PO DRUŽENJU SE Z NEKOM. POSLEDIČNO ČLOVEK RAZMIŠLJA DRUGAČE. »Kdor pa se druži z 

Gospodom, je z njim en duh.« 1. Korinčanom 6:17 

 

»In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega 

uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro (Db. kaj je Božja volja), 

njemu všečno in popolno.« (Rimljanom 12:2). 

 

 

 »Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej in ki ga uničujejo blodna 
poželenja,  da se prenovite v duhu svojega uma in oblečete novega človeka, ki je po Bogu 
ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.«  (Efežanom 4:22-23). 

Gospod ne želi, da bi sklepali kompromise s Sovražnikom naših duš, saj je vendar Sovražnik ta, ki je 
avtor bolezni. Imeti delujočo vero za odstranitev Satanovih dejanj (bolezen) in hkrati dovoljevati 
njegovo delovanje na drugih področjih, je zelo težko izvedljivo in je nasprotno Božji volji (Božja 
volja je naše celotno posvečenje: ohranitev duha, duše in telesa v neoporečnem stanju).  
 
Pravilen pristop in motiv za ozdravljenje mora biti v želji za posedovanju telesne moči za službo 
Gospodu. »GOSPOD, Bog Hebrejcev, me je poslal k tebi in rekel: Odpusti moje ljudstvo, da mi bo 
služilo v puščavi!« (Eksodus 7:16). Želja po zdravju mora temeljiti na življenju, ki je posvečeno Božji 
slavi.  
 
Kakšen je smisel maziljenja z oljem?  
 

»Potem je vzel mazilno olje, pomazilil prebivališče in vse, kar je v njem, in tako to 
posvetil.  Sedemkrat je z njim poškropil oltar, pomazilil oltar in vse njegove priprave, umivalnik in 
njegovo stojalo, da bi jih posvetil. Zlil je mazilnega olja Aronu na glavo in ga mazilil, da bi ga 
posvetil.« (3. Mojzesova 8:10-12). 
 
»Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v 
Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. »(Jakob 5:14). 
 
Pri maziljenju gre za dejanje posvetitve, popolne predaje človeka Gospodu. Predaja človekovih nog, 
rok, oči, ustnic, ušes; torej celotnega telesa v službo Gospodu kot tempelj Svetega Duha.  
 
»Ljubi, prosim Boga, da bi ti šlo v vsem dobro in bi bil zdrav, kakor gre dobro tvoji duši.« (3. Janez 
1:2). 

http://biblehub.com/greek/3326.htm
http://biblehub.com/greek/3539.htm
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Sveti Duh nam naroča: »Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil.« (Jakob 
4:7).  NIHČE SE NE MORE USPEŠNO UPRETI HUDIČU, ČE SE PREJ POPOLNOMA NE PODVŽE BOGU! 
 
Kdaj je lahko delovalo prekletstvo nad ljudmi? Kadar njihova služba Gospodu ni bila storjena z 
veselim in zadovoljnim srcem.   »Ker nisi z veseljem in z zadovoljnim srcem služil GOSPODU, svojemu 
Bogu, ko si imel vsega v obilju,..«(5. Mojzesova 28:47).   
STANJE NJIHOVEGA SRCA JE BILO ODGOVORNO ZA PRIHOD BOLEZNI. »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 15:26). 
 
VERA JE SKUPNOST NAŠEGA SRCA IN NAŠE VOLJE Z BOŽJO VOLJO IN NJEGOVIM NAMENOM. KJER 
TA SKUPNOST PEŠA ALI JE PA NI, SO ŽELJENI REZULTATI OZDRAVLJENJA ALI ŽIVLJENJA V 
BOŽANSKEM ZDRAVJU ONEMOGOČENI! 
 
»Zaupaj v GOSPODA z vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih poteh 

ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze. Ne imej sam sebe za modrega, boj se 

GOSPODA in varuj se hudega.  To bo zdravilo za tvoje telo, poživilo za tvoje kosti.« 

(Pregovori 3:5-8). 
 

»Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu, kajti tako je prav. Spoštuj očeta in mater – to je 

prva zapoved z obljubo:  da ti bo dobro in boš dolgo živel na zemlji.« (Efežanom 6:1-3). 

 
NAMANOVA PREDANOST IN UBOGLJIVOST BOŽJI BESEDI JE RODILA OZDRAVLJENJE: » Prišel je torej 
Naamán s svojimi konji in z vozovi in se ustavil pri vratih Elizejeve hiše.  Elizej je poslal k njemu sla z 
naročilom: »Pojdi in se sedemkrat umij v Jordanu, pa se ti meso povrne in boš čist.«  Toda Naamán 
se je razjezil, odšel in rekel: »Glej, rekel sem si, da bo gotovo prišel ven, se ustopil in klical ime 
GOSPODA, svojega Boga, mahal z roko nad bolnim mestom in tako ozdravil gobavost. Mar nista 
damaščanski reki Abána in Parpár boljši kot vse izraelske vode? Ali se ne bi mogel v njiju umiti in se 
tako očistiti?« Obrnil se je in razburjen odšel.  Njegovi služabniki pa so pristopili in mu govorili; rekli 
so: »Oče, ko bi ti prerok ukazal kaj težkega, mar ne bi tega storil? Koliko bolj, ko ti je naročil: Umij 
se in boš čist!«  Tedaj je šel in se sedemkrat potopil v Jordanu, po besedi Božjega moža. In njegovo 
meso je spet postalo kakor meso majhnega dečka; bil je čist.« (2. Kraljev 5.9-14). 
 

»Dolgo življenje je v njeni desnici (Božja modrost), v njeni levici sta bogastvo in čast.« 

(Pregovori 3:16).  

»Kajti GOSPODOVE oči se sprehajajo po vsej zemlji, da okrepijo tiste, ki so mu z vsem 

srcem predani.« (2. Kroniška 16:9).  

»Zdravo srce je telesu življenje, ljubosumje pa je trohnoba v kosteh.« (Pregovori 14:30). 

»Darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev.« (Rimljanom 12:1). 

KO NAŠE TELO POSTANE GOSPODOVA LAST,  GA ON OBLJUBLJA TUDI VZDRŽEVATI IN 

OZDRAVLJATI! KAKO? SKOZI NAVEZAVO Z VINSKO TRTO! »Jaz sem resnična vinska trta in moj 

Oče je vinogradnik.« (Janez 15:1).  »V njem imate svojo polnost tudi vi, kajti on je glava vsakršnega 

vladarstva in oblasti.« (Kološanom 2:10). 
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Če potrebujete čudež, se uglasite z Njim, ki dela čudeže. Ne smemo se upirati vodstvu Svetega Duha.  

 

 

 

 
 
»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). 
 
Jezusa se ne moremo dotakniti z razdeljenim srcem. Žena s krvotokom se je prebila skozi množico 
in tvegala svoje življenje, da bi se Ga lahko dotaknila. 
»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.  Tedaj je Jezus rekel: »Kdo je tisti, ki se me je dotaknil?« Ker so vsi zanikali, je 
Peter dejal: »Učenik, množice se gnetejo ob tebi in te stiskajo.«  Jezus pa je rekel: »Nekdo se me je 
dotaknil. Opazil sem namreč, da je šla moč od mene.«  Ko je žena videla, da ni ostala skrita, je 
drhte pristopila. Vrgla se je predenj in vpričo vsega ljudstva povedala, zakaj se ga je dotaknila in 
kako je v trenutku ozdravela.  On pa ji je rekel: »Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru!« (Luka 
8:43-48). 
 
PRERINITI SE DO JEZUSA POMENI ZAPUSTITI: svojo ustaljeno pot, lastno sebičnost, neubogljivost, 
neposlušnost, nepriznan greh, mlačnost, vsesplošno sprejeto mnenje, človeške tradicije, božanskemu 
ozdravljenju nasprotujoče se članke, lastne dvome, pomisleke, simptome, čustva, kačine laži in tudi 
duhovne avtoritete, ki nimajo na tem področju Božjega razodetja.  
 
Sveti Duh je izvrševalec blagoslovov rešitve, ki je bila opravljena in pridobljena skozi Kristusovo 
žrtev za nas. Sedem odrešilnih imen Gospoda razkriva službo Svetega Duha za nas. 
 
KAKO SE LAHKO DANES DOTAKNEMO JEZUSA, KI OSTAJA NA VEKOMAJ ISTI? Z vero v Njegove 
Obljube! Dotaknemo se ga s prošnjo in z vero, da posluša naše molitve. Ženina vera v Kristusa je  
Ženo rešila! «Duh pa oživlja.« (2. Korinčanom 3:6b).  
Danes se dotakniti Jezusa je mnogo večje kot nekoč, ko je bil še v mesu na tej zemlji. Danes lahko od 
Njegovega dotika mnogo več pridobimo, saj je Kristus sedaj sedeči na Božji desnici. Odšel je, da bi 
nam lahko poslal Svetega Duha. »Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne 
grem, Tolažnik ne bo prišel k vam; če pa odidem, vam ga bom poslal.« (Janez 16:7 
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3. VERA, DA SMO OB MOLITVI ŽE SPREJELI IN TEMU 
PRIMERNA AKCIJA VERE, KI NAM JO MORA POKAZATI 
SAM GOSPOD 

 
Naš naslednji korak je ob molitvi pričakovati to, kar nam je Gospod obljubil. Če resnično 

verjamemo, da smo že prejeli, za kar smo prosili, bo naša vera šla v akcijo. »Zato vam 

pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli (Različica da 

prejemate.), in se vam bo zgodilo.  In kadar vstanete k molitvi, odpustite, če imate kaj proti komu, 

da vam tudi vaš Oče, ki je v nebesih, odpusti vaše prestopke.« (Marko 11:24-25). 

Noe (ladjo je začel graditi zaradi Božje Besede, ki je napovedala povodenj) 
»Po veri je bil Noe vpeljan v stvari, ki še niso bile vidne, in v svetem strahu je naredil ladjo, da bi 
rešil svojo družino. Po veri je obsodil svet in postal dedič pravičnosti, ki je v skladu z vero.« 
(Hebrejcem 11:7). 
 

Molitev vere in maziljenje zaradi obljube okrevanja 
»Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v 

Gospodovem imenu pomazilijo z oljem.  In molitev vere (Tj. molitev, ki izhaja iz vere.) bo 

rešila (ozdravila) bolnika in Gospod ga bo okrepil (dvignil, obudil); če je storil grehe, mu 

bodo odpuščeni.« (Jakob 5:14, 15).  

ČLOVEKOVO PADLO NARAVO USMERJAJO IN VODIJO ČUTILA (VID, SLUH, 

OTIP, VONJ, OKUS) IN NERAZSVETLJENI RAZUM. BOŽJEMU ČLOVEKU 

VERE PA NAREKUJE IN GA USMERJA LE BOŽJA BESEDA. VERA NEOMAJNO 

PRIČAKUJE IZPOLNITEV TEGA, KAR JE GOSPOD ŽE OBLJUBIL. VERA 

VERJAME V POŠTENOST IN DOSLEDNOST BOŽJEGA KARAKTERJA.  

Ko govorimo o pričakovanju, ne govorimo o »upanju.« Mi lahko upamo, da je stvar 

mogoča; vendar pričakujemo brez sence dvoma tisto, kar mora biti in je mogoče. 

Pričakovanje zapre vrata vsakemu dvomu ali strahu pred neuspehom in kaže neomajno 

sigurnost. 

- Vera nikoli ne čaka, da bi najprej videla in potem verjela, saj prihaja po 

poslušanju Božje Besede! Vse, kar človek vere potrebuje je vedenje, da je Gospod 

spregovoril. »Potemtakem je vera iz oznanjevanja, oznanjevanje pa je po 

Kristusovi besedi.« (Rimljanom 10:17). 

- Vera zatrobi na svoj rog PREDEN se obzidje poruši in ne šele po tem. »Brž ko bo 

zadonel ovnov rog in boste zaslišali glas roga, naj vse ljudstvo zažene velik krik. 

Mestno obzidje se bo sesulo pod njim, in ljudstvo naj vsak s svojega kraja stopi v 

mesto.  Sedmi dan pa so vstali še ob svitu jutranje zarje. Po ukazu so sedemkrat 

obšli mesto. Samo ta dan so obšli mesto sedemkrat.  Ko so duhovniki sedmič 

zatrobili na rogove, je rekel Józue ljudstvu: »Kričite! Kajti GOSPOD vam je dal 

mesto.  Mesto pa vam bodi predmet zakletve in vse, kar je v njem, bodi 

GOSPODOVO. Le vlačugo Rahábo in vse, ki so z njo v hiši, pustite pri življenju, ker je 
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skrila odposlanca, ki smo ju bili poslali.  Varujte se vsega, kar je predmet zakletve, 

da ne boste zavrženi; če se polastite česa zakletega, boste spravili nad Izraelovo 

šotorišče prekletstvo in mu nakopali nesrečo.  Vse, kar je srebrnega ali zlatega, ter 

bakreni in železni predmeti pa naj bodo posvečeni GOSPODU in naj jih spravijo v 

GOSPODOVO zakladnico.«  Tedaj je ljudstvo zagnalo bojni krik in zatrobili so na 

rogove. Ko je ljudstvo slišalo glas roga, je zagnalo velik bojni krik. Obzidje se je 

sesulo zaradi njega in ljudstvo je stopilo v mesto, vsak na svojem kraju, in mesto 

zavzelo.« (Jozue 6:5, 15-20). 

- Vera počiva na bolj trdnem temelju, kot ga kadarkoli lahko ponudijo naša čutila. To 
pa je Božja večna, nespremenljiva Beseda! »Ker niste bili prerojeni iz propadljivega, 
temveč iz nepropadljivega semena, po Božji besedi, ki je živa in večna. Kajti vse 
meso (Tj. vse človeštvo.) je kot trava, in vse njegovo veličastvo kot cvet trave. Trava 
ovene, cvet se osuje. Gospodova beseda pa ostane na veke.« (1. Peter 1:23-24). 
 

 

Jezus se je Očetu zahvalil ob grobu še vedno mrtvega Lazarja  

»Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me 

uslišal.  Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da 

bi verovali, da si me ti poslal.«  In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In 

umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus 

jim je rekel: »Razvežite ga in pustite, naj gre!« (Janez 11:41-44). 

 

Hebrejcem 11 priča o primerih ljudi in prikaže akcijo njihove vere med obdobjem, ko jim je 

bila obljuba dana in dokončno manifestacijo dane obljube 

Ko se je po človeško vse zdelo, da Božja obljuba ni več mogoča v svoji 

izpolnitvi, so se ljudje vere zazrli v Gospoda in ne v, obljubi nasprotujoče se, 

okoliščine in »realnosti.« Njihovo pričakovanje je bilo 100 - odstotno 

postavljeno na Božjo obljubo. Dokler niso prišli do tega stadija zavzetosti in 

neomajne odločnosti, jih je Gospod na različne načine oblikoval. 

Z GOSPODOM MORAMO SODELOVATI IN NE BITI OSREDOTOČENI NA SATANOVE LAŽI. Z 

BOŽJO BESEDO NAM GOSPOD POŠILJA SVOJO OZDRAVITEV, OSVOBODITEV IN VSE, KAR 

NAM PREKO SVOJE BESEDE OBLJUBLJA.  

 

 

«Ne bodimo impresionirani z velikimi kamni in z mogočnimi stavbami,« katerim je 

prerokovano uničenje!  
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»Ko je odhajal iz templja, mu je rekel eden izmed njegovih učencev: »Učitelj, poglej, kakšni kamni 

in kakšne stavbe!« Jezus mu je dejal: »Te velike stavbe gledaš? Tu zagotovo ne bo ostal kamen na 

kamnu, ki bi ne bil zrušen.« (Marko 13:1-2). 

 

Ne postavljajmo predse lažnivih malikov, saj bi s tem zapustili Gospoda, ki je vir vse 
milosti in zvestobe, ki jo nujno potrebujemo za manifestacijo zmage 

»Ko je moja duša omagovala v meni, sem se spomnil GOSPODA in moja molitev je prišla k tebi, 

v tvoj sveti tempelj.  Tisti, ki se oklepajo puhlih malikov (KI PRIDNO IN PAZLJIVO 

GLEDAJO, SI OGLEDUJEJO LAŽNIVE NEČIMRNOSTI, SE NA NJIH NASLANJAJO –

VENDAR SE LE-TE IZKAŽEJO ZA PUHLOSTI, SAJ IZNEVIRIJO VSAKEGA, KI V NJIH 

UPA. V NJIH PRODUCIRAJO STRAH. NEČIMRNOSTI, KI LAŽEJO JE VSE, KAR NI 

UTEMELJENO NA GOSPODU IN NA NJEGOVI BESEDI (idoli mesa, intelekta, ambicij, 

ponosa, samega sebe in samo-voljnosti.) zapuščajo svojo zvestobo – to pomeni Boga, pri kateremu 

je doma zvestoba, milost.(Jonov idol je bila njegova lažna ljubezen do domovine, zaradi česar je 

zapustil svojo zvestobo /milost do Gospoda). KO ČLOVEK ZAPUSTI GOSPODA, KI JE 

VRELEC ZVESTOBE IN MILOSTI, ZAPUSTI  S TEM MILOST, KI JE BILA OD GOSPODA 

NAMENJENA NJEMU SAMEMU.  

Jaz pa ti bom ob glasovih hvalnice opravljal daritve, izpolnil bom, kar sem obljubil (NAJPREJ). 

Pri GOSPODU je rešitev!«  In GOSPOD je rekel ribi in izbljuvala je Jona na kopno (PO 

TEM).« (Jona 2:8-11). 

King James Version (KJV): They that observe lying vanities forsake their own mercy. 

 

Simptomi so lahko prisotni dlje časa  

»Tiste dni je Ezekíja zbolel na smrt. K njemu je prišel prerok Izaija, Amócov sin, in mu rekel: »Tako 
govori GOSPOD: Daj ukaze za svojo hišo, kajti umrl boš, ne boš preživel!« Ta pa je svoj obraz obrnil k 
steni in molil h GOSPODU:  »Oh, GOSPOD, spomni se, da sem hodil pred tvojim obličjem v zvestobi in s 
celim srcem, da sem delal, kar je dobro v tvojih očeh!« In Ezekíja je glasno jokal.  Izaija pa še ni 
odšel iz srednjega dvora, ko se mu je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč:  »Vrni se in reci Ezekíju, 
knezu mojega ljudstva: Tako govori GOSPOD, Bog tvojega očeta Davida: Slišal sem tvojo molitev, 
videl tvoje solze. Glej, ozdravil te bom; tretji dan boš šel gor v GOSPODOVO hišo.« (2. Kraljev 20:1-5). 
 
»Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli (BODO OKREVALI).« (Marko 16:18c) 
 
»Tistim pa, ki so jo(Besedo)sprejeli, je dala moč (Ali zmožnost, oblast, pravico.)…« (Janez 1:1). 
 Gre za isti način kako Gospod odrešuje in zdravi. Beseda daje moč! Ne zamenjujmo čudežne darove 
ozdravljenja s samim ozdravljenjem po veri, ki je pogostoma proces okrevanja. Beseda deluje, če Ji 
verjamemo! »Prav zaradi tega se tudi mi neprenehoma zahvaljujemo Bogu, da ste besedo, ki ste jo 
slišali in prejeli od nas, sprejeli ne kot človeško besedo, ampak, kar resnično je, kot Božjo besedo, ki 
tudi deluje v vas, kateri verujete.« (1. Tesaloničanom 2:13). Ljudje vere se ne ukvarjajo z dvomi in 
raziskujejo svoje pretekle izkušnje ali izkušnje drugih vernikov. Gospod je namreč dal vse blagoslove 
tistemu, ki Besedi neomajno veruje. 
 

!!! Ne ukvarjamo se več sami s seboj, temveč se osredotočamo na dejstva Božje Besede in 
Njegove obljube. To je naša realnost! 

 
 Ne ukvarjamo se več sami s seboj in se NE sprašujemo: »Ali imam dovolj vere??...«Ne gre za to, kako 
se mi počutimo, temveč kakšna so DEJSTVA. »In to je zaupnost, ki jo imamo z njim: on nas usliši, 
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kadar ga prosimo po njegovi volji.  In če vemo, da nas v vsem posluša, za kar koli ga prosimo, tudi 
vemo, da že imamo, kar smo ga prosili.« (1. Janez 5:14-15).  

 
Če z gotovostjo temeljimo na Božji resnici:  verjamemo, da smo ŽE prejeli in nas vera pelje 
v akcijo na podlagi te Resnice, BOMO MANIFESTACIJO OZDRAVLJENJA VEDNO DOČAKALI, 
ČEPRAV VELIKOKRAT NE HIPOMA. Izjema je, če smo že dočakali izpolnitev svojih dni in 
zapuščamo zemljo nasičeni z dnevi, v lepi starosti in z opravljenimi Božjimi nalogami. 
 
 
 

Akcija vere 
 
Akcija vere se kaže v VNAPREJŠNJEM srčnem zahvaljevanju za prejeto rešitev, ko se po človeško še 
vedno nahajamo v brezizhodni situaciji! 
 
- Jona: »Jaz pa ti bom ob glasovih hvalnice opravljal daritve, izpolnil bom, kar sem obljubil.  In 
GOSPOD je rekel ribi in izbljuvala je Jona na kopno.« (Jona 2:10-11). 
 
- Žrtev slavljenja: »Po njem torej Bogu neprenehoma prinašajmo na oltar hvalno žrtev, namreč sad 
ustnic, ki slavijo njegovo ime.« (Hebrejcem 13:15). 
 
- Abraham: »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. Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji 
veri še okrepil in izkazal čast Bogu, popolnoma prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi 
uresničiti.« (Rimljanom 4:19-21). 
 
- Zatirani, zasramovani, nesrečni in ubogi naj hvalijo Gospodovo ime. »Zatirani naj se ne obrača 
zasramovan, nesrečni in ubogi naj hvalita tvoje ime.« (Psalm 74:21).  
 
- Slavljenje, zahvaljevanje pomeni dejavno vero, ki jo imamo pred manifestacijo ozdravljenja. 
»V tvoji deželi ne bo več slišati o nasilju, ne o pustošenju in razdejanju v tvojih mejah. Svoja obzidja 

boš imenovala Odrešenje, svoja vrata Hvalnica.« (Izaija 60:18).  

»Ne boj se, zemlja, raduj in veseli se, kajti GOSPOD dela velike reči« (Joel 2:21). 

»Od tebe je moja hvalnica v velikem zboru; svoje zaobljube bom izpolnil pred tistimi, ki se ga 

bojijo. Ubogi bodo jedli in se nasitili, hvalili bodo GOSPODA tisti, ki ga iščejo; naj vam oživi srce za 

vedno.« (Psalm 22: 26-27). 

»Peljal jih je ven proti Betaniji. Povzdignil je roke in jih blagoslovil. 51 Medtem ko jih je 
blagoslavljal, se je odmaknil od njih in se vzdignil v nebo. 52 Oni pa so se mu poklonili in se v 
velikem veselju vrnili v Jeruzalem. 53 Bili so ves čas v templju in so slavili Boga.« (Luka 24: 50-53). 

 

 

Prisilimo Satana, da posluša naše slavljenje 
 
Namesto, da mi poslušamo laži, ki nam jih hoče pripovedovati Satan, Oče laži, ga prisilimo, da 
posluša naše slavljenje Gospoda in zahvaljevanje za Njegove obljube! 
 
 »Vse, kar diha, naj hvali GOSPODA.« (Psalm 150:6). 
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BOLNA OSEBA DIHA. Z DRUGIMI BESEDAMI: DOKLER SMO ŠE VEDNO V BOLEZENSKEM STANJU, 
HVALIMO GOSPODA ZA OKREVANJE, KATERO NAM JE OBLJUBIL PO SVOJI BESEDI. 
  

»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte!  Mir vam zapuščam, 
svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne 
plaši.« (Janez 14: 1, 27).  

 
»Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z 
zahvaljevanjem.  In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu 
Jezusu.« (Filipljanom 4: 6-7). 
 
»Vso svojo skrb vrzite nanj, saj on skrbi za vas.« (Filipljanom 5:7).  
 

 
Vera brez del je mrtva! 
 
»Hočeš spoznati, prazni človek, da je vera brez del neučinkovita?  Ali ni bil naš oče Abraham 
opravičen iz del, ker je položil svojega sina Izaka na oltar?  Vidiš, da je vera sodelovala z njegovimi 
deli in da je šele zaradi del postala popolna. Tako se je izpolnilo Pismo, ki pravi: Abraham je verjel 
Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost, in imenovan je bil »Božji prijatelj«.  Vidite: človek se 
opraviči iz del in ne samo iz vere.  Ali ni bila tudi vlačuga Rahába prav tako opravičena iz del, ker je 
sprejela poslance in jih odpravila po drugi poti?  Kakor je namreč telo brez duhamrtvo, tako je 
mrtva vera brez del.« (Jakob 2:20-26). 

 

»V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas.« (1. Tesaloničanom 5:18).  

» Po njem torej Bogu neprenehoma prinašajmo na oltar hvalno žrtev, namreč sad ustnic, ki slavijo 
njegovo ime.« (Hebrejcem 13:15).  
 
SLAVIMO GOSPODA; ČE SE MU NE ZAHVALJUJEMO, TO KAŽE NA NAŠO NEVERO IN NA 
NEHVALEŽNOST! PRAVA VERA SE VESELI V BOŽJI OBLJUBI KOT, DA BI ŽE IZKUSILA REŠITEV IN ŽE 
UŽIVALA V SVOBODI. KADARKOLI SMO POD VPLIVOM KATEREGAKOLI DRUGEGA GLASU, KI NI GLAS 
NAŠEGA PASTIRJA JEZUSA KRISTUSA, SMO ZAPUSTILI GOSPODOVO POT OZDRAVLJENJA!  
 

 
Gospodovo sočutje, usmiljenje je osnova za našo vero 
 
Kristusov križ, na katerem nas je odkupil od bolezni, jasno priča o Njegovi brezpogojni ljubezni in 
zvestobi, ki jo ima do nas. Njemu gre zaupati z vsem, kar imamo! Gospod je izjavil za vse, kar je v 

povezavi z grehom, bridkostjo, fizično bedo:  »Izpolnjeno (DOKONČANO) je.« (Janez 19:30).  

 
KO DOKONČNO SPOZNAMO, DA JE BILA NAŠA ODKUPITEV OD TELESNE BOLEZNI 

PRIDOBLJENA PO TELESU NAŠEGA KRIŽANEGA GOSPODA IN Z VSEM SRCEM 

VERJAMEMO IN SPREJMEMO VSE, KAR JE V BOŽJI BESEDI ZAPISANEGA V TEJ 

POVEZAVI, NAM SVETI DUH DA OSEBNO IZKUŠNJO S KRISTUSOM KOT NAŠIM 

OSEBNIM ZDRAVNIKOM. VERA NE ČAKA NA PORUŠENJE OBZIDJA; VERA S 

TROBLJENJEM IN KRIKOM SAMA PORUŠI MOGOČNO OBZIDJE! 

 


