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“Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je 

novo. Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo 
sprave.” (2. Korinčanom 5:17-18).  

Therefore, if anyone is in Christ, and he is, he is a new creature [ a new spiritual species ].  

The ancient things have vanished. Behold, they have become new in species.  (EXT). 

 

Celotna SLUŽNA SPRAVE, ki nam jo je Gospod naložil, mora potekati skozi 

filter: 

1.  NOVE STVARITVE V KRISTUSU.  

2. RAZUMEVANJE KAKO DELUJE BOŽJE KRALJESTVO (obratno od 

principov tega sveta: Če hočeš biti velik – se moraš ponižati; Če 

hočeš živeti – moraš umreti, ipd.) 

3. ŽE SEDAJ SMO BOŽJI SINOVI (sinovi in hčere) “Ljubi, zdaj smo 

Božji otroci (BOŽJI SINOVI); ni pa še razodeto, kaj bomo. 

Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se bo razodel, ker ga 

bomo gledali takšnega, kakršen je.” (1.Janez 3:2-3). (1 John 

3:2) 

(King James Version (KJV) / Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet 

appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for 

we shall see him as he is.) 

“Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, 

ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.” (Janez 12:24).  

Ta vrstica je analogija za Kristusa samega! Bog ni posejal Svojega Sina, da bi prejel žetev 

služabnikov. Kristus je umrl kot seme, da bi obrodil sad mnogih sinov za Božjo slavo! “Kajti 

tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo 

njegovega Sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati.” (Rimljanom 8:29).  

 

 

 

 

 

OZDRAVLJENJE: OZDRAVLJATI KAKOR JEZUS 
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Celo učenci za časa Jezusove službe na tej Zemlji, niso posedovali tega, kar imamo danes mi, 

kot Božji otroci.  

Različne uloge pri situaciji ozdravljenja so: bolna oseba, Jezus, učenci, farizeji, množica. Če 

je človek bolan, se lahko postavi na mesto bolnika, ki ga je Jezus ozdravil. Če posedujemo 

večje duhovno spoznanje, se lahko vidimo v ulogi učenca. Nikakor se ne bi smeli postaviti v 

ulogo farizejev, ki so stali ob strain in samo kritizirali. EDINA PRAVA OSEBA, V ČIGAR ULOGO 

SE LAHKO POSTAVIMO KOT NOVA STVARITEV, JE GOSPOD JEZUS! V tistem času je le On 

posedoval to, kar imamo mi danes – Božjega Svetega Duha z avtoriteto in močjo.  

“Gledamo pa njega, ki je bil postavljen malo (Ali za malo časa) nižje od angelov, Jezusa, 

kako je ovenčan s slavo in častjo, ker je pretrpel smrt, da bi po Božji milosti okusil smrt za 

vsakogar. On, za katerega je vse in po katerem je vse, je namreč veliko sinov pripeljal v 

slavo. Zato se je spodobilo, da je tistega, ki je začetnik njihovega odrešenja, izpopolnil s 

trpljenjem.  Vsi so namreč iz enega, tisti, ki posvečuje, in tisti, ki so posvečeni. Zato ga ni 

sram, da jih imenuje brate,  ko pravi: Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom, sredi zbora 

te bom hvalil, in spet: Vanj bom zaupal, in spet: Glej, jaz in otroci, ki mi jih je dal Bog.” 

(Hebrejcem 2:9-13).  

IMITIRAMO TOREJ LAHKO LE KRISTUSA! 

Vsak Božji otrok predstavlja kot NOVA STVARITEV V KRISTUSU 

BOGA LJUDSTVU! 

“Dejansko sem po postavi odmrl postavi, da bi živel Bogu. Skupaj s Kristusom sem križan; 

ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v 

veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe.” (Galačanom 2:19-20).  

Ljudem ne služim iz samega sebe, temveč Kristus je ta, ki po Svojem Duhu opravlja Svoja 

dejanja skozi mene! “Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; 

zanje nas je (Ali dela, ki jih je) Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.” (Efežanom 2:10).  

Religioznim ljudem to seveda ni všeč, kakor jim to ni bilo po godu tudi za časa Jezusa…”Ko je 

Jezus končal te prilike, je šel od tam.  Prišel je v domači kraj in jih učil v njihovi shodnici, 

tako da so se zelo čudili in govorili: »Od kod temu ta modrost in ta mogočna dela? (Db. te 

moči, tj. čudeži; ) Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegovi materi ime Marija, njegovim bratom 

pa Jakob, Jožef, Simon in Juda?  In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod torej njemu 

vse to?«  In spotikali (Ali pohujševali) so se nad njim. Jezus pa jim je rekel: »Prerok ni brez 

časti, razen v domačem kraju in v svoji hiši.« (Matej 55:53-57).  

 

 

 

BITI OZDRAVLJEN ALI POSREDOVATI OZDRAVLJENJE JE ZNAMENJE 

ZA VERUJOČEGA IN NE NJEGOVA / NJENA NAGRADA: 



4 
 

 “Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu! Kdor bo 

sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.  Tiste pa, ki 

bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali demone, 

govorili nove jezike, z rokami dvigali kače, in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo 

škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.« (Marko 16:15-18). 

“Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim 

sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja (Ali prebiva) v meni, opravlja svoja dela.  Verujte mi, da 

sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih.  Resnično, 

resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, 

in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.” (Janez 14:10-12).  

 

- NAŠA RAST V KRISTUSA: IZGLEDATI, GOVORITI, DELATI DEJANJA KOT JIH JE KRISTUS. 

“Pač pa živimo iz resnice v ljubezni, da bomo v vsem rastli vanj, ki je glava, Kristus.” 

(Efežanom 4:15). 

- KVALIFIKACIJA ZA UPORABNOST PRI DELU:  ALI SI NA VOLJO (RAZPOLOŽLJIV?) / ALI 

VERUJEŠ IN ZAUPAŠ KRISTUSOVIM BESEDAM? 

- Celo sam Jezus si ni lastil zaslužnosti za dejanja, ki jih je opravljal, temveč je izkazal 

čast in zaslužnost Očetu, prebivajočem v Njemu.  

- Vera v Kristusa vsakemu Božjemu otroku - Sinu Kraljestva - Novi Stvaritvi v Kristusu, 

obljublja izvrševanje takšnih in še večjih del. 

- Večja dela so sedaj mogoča, ker se je Kristus vrnil nazaj k Očetu, nam pa je dal Svojo 

avtoriteto (vloga policista) in nam je tudi poslal Svetega Duha, ki opravlja vsa ta 

dejanja skozi nas. 

- Nahajamo se v vojni dveh kraljestev in vsako se bori za človeško dušo. Božje 

Kraljestvo je sicer premagalo Kraljestvo Teme, vendar se uporniške enote Satanovih 

sil še vedno zoprstavljajo zmagi z zvijačnimi potezami. Naša naloga je, da jih 

eliminiramo! 

- V cerkvah širom sveta se ljudje s pomočjo psihologije trudijo postati “boljši ljudje.” 

Ne smemo pozabiti, da pa Jezus ne izboljšuje, temveč osvobaja. S procesom 

preobrazbe razuma pa poteka tudi preobrazba zunanjega človeka. Z drugimi 

besedami, tisto, kar je Jezus že prerodil – osvobodil navznoter, se začenja vedno bolj 

kazati tudi na zunaj. Božji človek mora v procesu preobrazbe aktivno sodelovati. “Ker 

je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in 

Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno (Ali razumno, duhovno) bogoslužje. In nikar 

se ne prilagajajte temu svetu, (Ali veku ampak se tako preobražajte z obnovo 

svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je (Db. kaj je Božja 

volja) dobro, njemu všečno in popolno.” (Rimljanom 12:1-2). 

 

JEZUS JE OZDRAVIL VSE, KI SO PRIŠLI K NJEMU PO OZDRAVLJENJE. (Nikomur 

ni rekel: Zate ni Božja volja, da bi bil ozdravljen….Bog uporablja to bolezen, da bi te nekaj 
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naučil…. Potrpi…..Prelomi najprej grehe prekletstva iz četrtega rodu tvoje družine za 

nazaj in potem te bom lahko ozdravil…ipd.) 

“Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij 

kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom. In 

glas o njem se je razširil po vsej Siriji. Prinesli so k njemu vse bolnike, ki so jih mučile 

različne bolezni in nadloge, tudi obsedene, božjastne in hrome, in jih je ozdravil.” 

(Matej 4:23-24).  

“Ko je sonce zahajalo, so vsi, ki so imeli bolnike z različnimi boleznimi, te privedli k 

njemu. Na vsakega izmed njih je polagal roke in jih ozdravljal.  Iz mnogih so 

odhajali tudi demoni, vpili in govorili: »Ti si Božji Sin.« On pa jim je zapovedoval in ni 

pustil, da bi govorili, ker so vedeli, da je on Mesija (Ali Kristus). Ko se je zdanilo, 

je odšel in se napotil na samoten kraj. Množice so ga iskale. Ko so prišle do njega, so ga 

zadrževale, da ne bi šel od njih. On pa jim je rekel: »Tudi drugim mestom moram 

oznaniti evangelij o Božjem kraljestvu, ker sem za to poslan.« In oznanjal je po 

shodnicah v Judeji.” (Luka 4:40-44).  

 

“Potem je šel z njimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica 

njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz tirskega in 

sidónskega primorja. Prišli so, da bi ga poslušali in bi jih ozdravil njihovih bolezni. Tudi 

tiste, ki so jih nadlegovali nečisti duhovi, je ozdravljal. Vsa množica se ga je poskušala 

dotakniti, kajti iz njega je izhajala moč in ozdravljala vse.” (Luka 6:17-19).  

 

ČLOVEŠKO IZROČILO (TRADICIJA) – “SVETA KRAVA”: “Celo Jezus sam ni mogel 

vsakega ozdraviti zaradi nevere.” 

RESNICA: Ta primer je označen v Svetem Pismu na dveh mestih. Ljudje poznajo 

eno mesto, drugo pa so zanemarili. 

“Ko je Jezus končal te prilike, je šel od tam. Prišel je v domači kraj in jih učil v njihovi 

shodnici, tako da so se zelo čudili in govorili: »Od kod temu ta modrost in ta mogočna 

dela? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegovi materi ime Marija, njegovim bratom pa Jakob, 

Jožef, Simon in Juda?  In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod torej njemu vse to?«  

In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je rekel: »Prerok ni brez časti, razen v domačem 

kraju in v svoji hiši.«  In zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del.” 

(Matej 13:53-58).  

“Šel je od tam in prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga njegovi učenci. Ko je prišla 

sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili: »Od kod 

njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna dela se godijo po 

njegovih rokah! Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozéja, Juda in Simona? Mar 

njegove sestre niso tu, pri nas?« In spotikali  so se nad njim. Jezus pa jim je govoril: 

»Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.«  In ni 
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mogel tam storiti nobenega mogočnega dela, samo na nekaj bolnikov je 

položil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri.” (Marko 6:1-6).  

RESNICA: Ker so se v Jezusovem domačem kraju zaradi poznavanja Jezusove 

zemeljske družine spotikali nad Njim, ljudje niso množično prihajali k Njemu, 

da bi jih osvobodil. VENDAR VSAK, KI PA JE PRIŠEL, JE BIL OZDRAVLJEN! Tudi 

danes mnogi ne verjamejo v ozdravljenje in takšne Gospod nikoli ne bo 

prisilil v nekaj, česar sami nočejo. Kdor pa se Jezusu v veri približa, prejme. 

 

A. ZAKAJ JE JEZUS OZDRAVLJAL? (zaradi sočutja in ker je to pravilna stvar 

v Božjih očeh, saj je Jezus zelo trpel za naše ozdravljenje.) 

“Kdor torej zna delati dobro, pa ne dela, ima greh.” (Jakob 4:17).  

“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).  

B. KOGA JE JEZUS OZDRAVLJAL? (vse, ki so bili ozdravljenja potrebni.) 

“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).  

 

C. KAKO JE JEZUS OZDRAVLJAL? (z besedo ukaza in s polaganjem rok – 

NIKOLI NI MOLIL ZA OZDRAVLJENJE!) 

“Stotnik pa mu je odgovoril: »Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak 

samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen.” Stotniku pa je Jezus rekel: »Pojdi, in 

kakor si veroval, naj se ti zgodi!« In služabnik je ozdravel tisto uro.” (Matej 8:8, 13). 

“Ko je sonce zahajalo, so vsi, ki so imeli bolnike z različnimi boleznimi, te privedli k njemu. 

Na vsakega izmed njih je polagal roke in jih ozdravljal.” (Luka 4:40). 

 

 

 

 

 

POMEMBNOST PRAVEGA TIPA VERE – NE KVANTITETE 

(KOLIČINE) VERE: 
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“Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, 

reši me!«  Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si 

podvomil?« (Matej 14:30,31).  

(TPT )Jesus immediately stretched out his hand and lifted him up and said, “What little faith you 

have! Why would you let doubt win?” (ZAKAJ SI DOPUSTIL DVOMU, DA JE ZMAGAL?) 

“Prosi pa naj v veri, ne da bi kaj dvomil; kdor dvomi, je namreč podoben morskemu valu, 

ki ga veter dviga in premetava. Tak človek naj ne misli, da bo kaj prejel od Gospoda: mož, 

ki je v duši razdvojen, nestanoviten na vseh svojih poteh.” (Jakob 1:6-8). 

“Ko so prišli k množici, je nekdo stopil k njemu, se vrgel pred njim na kolena in rekel: 

»Gospod, usmili se mojega sina! Božjasten je in hudo trpi. Večkrat pade v ogenj in večkrat 

v vodo. Privedel sem ga že k tvojim učencem, pa ga niso mogli ozdraviti.« Jezus je odvrnil: 

»O neverni in pokvarjeni rod! Do kdaj bom pri vas? Do kdaj vas bom prenašal? Privedite 

mi ga sem!«  Jezus mu je zapretil in demon je šel iz njega; deček pa je bil od tiste ure 

zdrav. Tedaj so se učenci približali Jezusu in mu na samem rekli: »Zakaj ga mi nismo mogli 

izgnati?« »Zato, ker imate malo vere,« jim je dejal. »Resnično, povem vam: Če bi imeli 

vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: ›Prestavi se od tod tja!‹, in se bo prestavila 

in nič vam ne bo nemogoče.« (Matej 17:14-20). 

(AMP)20 He answered, “Because of your little faith [your lack of trust and confidence in 

the power of God]; for I assure you and most solemnly say to you, [a]if you have [living] 

faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and [if it 

is God’s will] it will move; and nothing will be impossible for you. (POMANJKANJE ZAUPANJA 

IN SAMOZAVESTI. GORČIČNO SEME VERE, KI ŽIVI – govor o TIPU vere in ne o 

kvantiteti). 

“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.  Zato 

vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli (da prejemate), in se 

vam bo zgodilo.” (Marko 11:23-24).  

“Ker pa imamo istega duha vere, kakor je pisano: Veroval sem, zato sem govoril, tudi mi 

verujemo in zato tudi govorimo.” (2.Korinčanom 4:13).  

“Brez vere namreč ne moremo biti Bogu všeč, kajti kdor prihaja k Bogu, mora verovati, da 

on biva in poplača tiste, ki ga iščejo.” (Hebrejcem 11:6).    

“Njim pa je rekel: »Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere?« (Marko 4:40). 

(STRAHOPETNOST KOT ZNAK NE IMETI VERE). 

“Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero (Tj. takšno zaupanje) na zemlji?« (Luka 

18:8).  

“Stotnik pa mu je odgovoril: »Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak 

samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam 

vojake pod seboj ter rečem temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2014:30-32&version=TPT
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+17%3A20&version=AMP#fen-AMP-23721a
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služabniku: ›Stôri to‹ in stori.« Ko je Jezus to slišal, se je začudil in rekel svojim 

spremljevalcem: »Resnično, povem vam: Pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere 

(PRAVE VERE)!” (Matej 8:8-10). 

 Matthew 8:10 DPro-AFS 

GRK: παρ' οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν 

NAS: to you, I have not found such great faith 

KJV: not found so great faith, no, not 

INT: except no one so great faith in 

GREAT: VELIKE, UGLEDNE, IZJEMNE, PRAVE, SIJAJNE. 

 

- PRAVI TIP VERE JE LAHKO V STANJU GORČIČNEGA SEMENA, A NE SAMO, DA IMA 

TAKŠNA VERA MOČ PRESTAVITI GORO, TEMVEČ  ČLOVEKU S PRAVIM TIPOM VERE 

NIČ NI NEMOGOČE! 

- VEČKRAT MI SAMI POSKUŠAMO RAZVIJATI SVOJO LASTNO VERO, ALI PA PROSIMO 

ZA TO GOSPODA. NE ANALIZIRAJMO SVOJE VERE! NE POTREBUJEMO VERO V SVOJO 

VERO!!! TO JE STVAR HUMANIZMA IN NE KRŠČANSTVA. TUDI, KO JE PETER 

PODVOMIL, JE BIL GOSPOD VEČJI OD NJEGOVEGA DVOMA IN GA JE REŠIL! LJUDJE 

VEČKRAT REČEJO: “Ne vem, če imam dovolj vere za to stvar..” Z drugimi besedami 

izjavljajo sledeče: “Ne vem, če je Gospod vreden zaupanja…” 

- VERA ENOSTAVNO POMENI, DA IMAM BREZKONČNO ZAUPANJE V TO, KAR JE 

REKEL GOSPOD. GOSPOD SE JE SPRAŠEVAL, ČE BO OB SVOJEM PRIHODU ŠE KJE 

NAŠEL TAKŠNO VERO – TAKŠNO ZAUPANJE NA ZEMLJI. 

- VERA POMENI ZAUPATI, DA BO GOSPOD OBLJUBLJENO URESNIČIL. PRAVI TIP VERE 

JE VERA, KI NIKOLI NE ODNEHA! NAŠA VERA JE V KRISTUSA IN NEGOVE BESEDE! 

- PRAVI TIP BOŽJE VERE: TAKŠNA VERA SE V NAPREJ ODLOČI, DA JE RESNICA BOŽJE 

BESEDE VEČJA OD VSAKIH DEJSTEV, KI SO SPREMENJLJIVE NARAVE. ŽE NA ZAČETKU 

SE ODLOČI NA EDINO SPREJEMLJIV KONČNI REZULTAT IN NE ODNEHA, DOKLER SE 

RESNICA BOŽJE BESEDE NE MANIFESTIRA V FIZIČNO DEJSTVO. 

- Primer: Zdravniška diagnoza je terminalna bolezen. Resnica Božje Besede pravi: “Po 

Njegovim ranah sem bil ozdravljen-a!” Vera torej neomajno zaupa v Božjo Besedo in 

temu primerno tudi govori, dokler se zdravje ne manifestira na telesu. 

- ČLOVEK SE LAHKO POČUTI TAKO ALI DRUGAČE, SAJ NE VEMO KAKO BO GOSPOD 

STVARI IZVEDEL…VENDAR SMO GOTOVI, DA BO OBLJUBLJENO IZPOLNIL TAKO ALI 

DRUGAČE. 

 

https://biblehub.com/text/matthew/8-10.htm
https://biblehub.com/abbrev.htm
https://biblehub.com/interlinear/matthew/8.htm
https://biblehub.com/nas/matthew/8.htm
https://biblehub.com/kjvs/matthew/8.htm
https://biblehub.com/interlinear/matthew/8-10.htm
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PRIMER VERE TREH HEBREJSKIH 

MLADENIČEV 

GOSPOD V HEBREJCEM PRIČUJE O VERI TREH HEBREJSKIH MLADENIČEV: “Kaj naj še rečem? Saj 

bi mi zmanjkalo časa, če bi hotel pripovedovati o Gideónu, Baráku, Samsonu, Jefteju, 

Davidu, Samuelu in prerokih. Ti so po veri premagovali kraljestva, ravnali pravično, 

prejeli obljube. Levom so gobce zaprli, silo ognja so pogasili, ušli so rezilu meča, iz 

slabotnosti so postali močni, okrepili so se v boju in v beg so pognali tuje trume.” 

(Hebrejcem 11:32-34).  

KAKO JE IZGLEDALA IN KAKO SE JE GLASILA NJIHOVA VERA, S KATERO SO 

POGASILI SILO OGNJA (OGENJ ENOSTAVNO NI IMEL MOČI NAD NJIHOVIMI TELESI): 

“Šadráh, Mešáh in Abéd Negó so kralju Nebukadnezarju odgovorili in rekli: »Ne zdi se 

nam potrebno, da bi se tebi zaradi tega opravičevali. 17 Če nas naš Bog, ki ga 

častimo, more osvoboditi, nas bo rešil tudi iz goreče, ognjene peči in iz tvoje 

roke, o kralj. 18 Pa čeprav ne, vedi, o kralj, da ne bomo častili tvojih bogov in 

ne bomo molili zlate podobe, ki si jo postavil.« 19 Tedaj se je Nebukadnezar 

raztogotil in izraz njegovega obraza se je spremenil nasproti Šadráhu, Mešáhu in Abéd 

Negóju. Spregovoril je in rekel, naj peč sedemkrat bolj zakurijo, kakor so jo prej. 

20 Najmočnejšim možem v svoji vojski pa je rekel, naj zvežejo Šadráha, Mešáha in Abéd 

Negója ter jih vržejo v gorečo, ognjeno peč… 24 Tedaj je kralj Nebukadnezar v hipu 

ostrmel in hitro vstal. Vprašal je in rekel svojim svetovalcem: »Mar nismo vrgli treh 

zvezanih mož v ogenj?« Odgovorili so in rekli kralju: »Res je, o kralj.« 25 Odgovoril je in 

rekel: »Glejte, vidim štiri može razvezane, kako hodijo sredi ognja, ne da bi bili 

poškodovani; in četrti je podoben sinu bogov.« …28 Nebukadnezar je spregovoril in rekel: 

»Hvaljen bodi Bog Šadráhov, Mešáhov in Abéd Negójev, ki je poslal svojega angela in 

osvobodil svoje služabnike, kateri so zaupali vanj, prestopili kraljev ukaz in bili 

pripravljeni žrtvovati svoja telesa, da ne bi častili nobenega drugega boga in 

ga ne molili, razen svojega Boga. 29 Zato zdaj ukazujem: ›Kdor koli, ne glede na 

ljudstvo, narod ali jezik, ki bi izrekel kletev zoper Šadráhovega, Mešáhovega in Abéd 

Negójevega Boga, bodi razsekan na kosce, njegova hiša spremenjena v razvaline; kajti ni 

drugega Boga, ki more rešiti, kakor je ta.‹« (Daniel 3). 

- MLADENIČI SO SE ODLOČILI: POD NOBENIM POGOJEM SE NE BOMO KLANJALI IN 

MOLILI ZLATE PODOBE! 
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- ČE NAS GOSPOD REŠI – SUPER, PA ČE TUDI NE – SVOJE ODLOČITVE NE BOMO 

SPREMINJALI – SVOJIH KOLEN NE BOMO UPOGIBALI PRED NOBENIM DRUGIM, 

RAZEN PRED GOSPODOM! 

- NAMESTO KRALJA VSTAVIMO NOTER BOLEZEN: “PRED BOLEZNIJO SE NE BOM 

PRIKLONIL-A, KER SEM V JEZUSOVIH RANAH OZDRAVLJEN-A!” BOLEZEN NIMA 

PRAVICE BITI V MOJEM TELESU! TUDI, ČE BI MORALA UMRETI ZARADI BOLEZNI, SE 

ŠE VEDNO NE BOM PRED NJO POKLONILA IN JI PRIZNALA, DA ME JE PREMAGALA. S 

SVOJIM ZADNJIM DIHOM BOM OZNANJALA IN SE BORILA, DA BOLEZEN NIMA MOČI 

NAD MENOJ. NE IZJAVLJAM, DA BOLEZEN NI PRISOTNA, TEMVEČ ODLOČNO 

IZJAVLJAM, DA NIMA PRAVICE NAD MENOJ! ODLOČAM SE VERJETI GOSPODU IN NE 

SVOJEMU TELESU. GOSPOD VIDI MOJO NARAVNANOST SRCA IN 

SLIŠI MOJE BESEDE IN REČE: “TO JE VERA – BODI 

OZDRAVLJEN-A!” 

 


