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VERA - “Je pa vera obstoj - temelj ali gotovost glede resničnosti, v katere upamo, 

zagotovilo - dokaz ali razvidnost stvari, ki jih ne vidimo.  Zaradi nje je bilo namreč pričano 

v korist starih. Po veri spoznavamo, da so bili svetovi – veki urejeni z Božjo besedo, tako 

da je to, kar se vidi, nastalo iz tega, kar se ne kaže.” (Hebrejcem 11: 1-3).  

Vera izvira iz osebnega odnosa človek – Gospod in pomeni imeti neomajno zaupanje v 

Gospoda in v vse, kar je Gospod povedal. Vera na osnovi tega zaupanja govori. Človek vere 

se zaveda, da sama občutenja še niso dokaz, da je nekaj resnično živo. Ne gre zaupati 

stvarem, ki se vidijo. Človek vere neomajno veruje, da so dejstva fizičnega sveta vedno 

podrejena Resnici Božje Besede. 

Nevera je dokaz, da je človek prenehal zaupati Gospodu in je posledično ubral novo pot in 

besede, ki so nasprotujoče deklaracijam vere. 

 

DVA RAZLOGA ZA BRODOLOM VERE: 

1. NEVERA (MALO VERE – DVOM PREGLASI VERO) 

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

izgnati?« »Zato, ker imate malo vere (NEVERA),« 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: 19-20).  

Božja Beseda nikoli ni obsodila bolnika zaradi premalo vere. Težava nevere / malo vernosti 

se je pokazala le pri tistemu, ki je ozdravljal – primer učencev. Učenci so predhodno izvajali s 

Kristusovo avtoriteto in močjo ozdravljenja mnoge čudeže. Pri božjastnem dečku pa so 

naleteli na večji izziv. Dejstvo je, da je Jezus ozdravil VSAKEGA, ki ga je prosil za ozdravljenje. 

Ozdravljenje, ki ga mi posredujemo bolnim, poteka po Božji milosti, preko Svetega Duha in 

vsaka ovira pretoka (glas dvoma ali človeška tradicija) se lahko in se mora uravnati! 

Potrebno je eliminirati vsako opravičilo, zakaj se ozdravljenje ni manifestiralo.  

EDINA OVIRA PRI OZDRAVLJENJU JE VERJETI, DA RESNIČNO OBSTAJAJO NEPROMOSTLJIVE 

OVIRE IN DA SE OD PRIMERA DO PRIMER GOSPODOVA VOLJA ZA OZDRAVLJENJE LAHKO 

RAZLIKUJE. 

 

2. ČLOVEŠKA IZROČILA - TRADICIJE 

“S svojim izročilom, ki ga izročate, razveljavljate Božjo besedo. In še veliko podobnega 

delate.« (Marko 7:13). 

Govorimo o “svetih kravah,” ki so slika globoko ukoreninjenih človeških pripračanj, 

osnovanih na človeških tradicijah, na izročilih posamezne skupnosti in le-te so postale za 

človeka bolj pomembne kot Resnica Božje Besede. Ljudje tako radi govorijo o “svojh 

izkušnjah,” ki pa velikokrat negirajo Resnico Božje Besede ali pa jo vzamejo za nerelevantno. 

Takšna prepričanja držijo vsakega bolnika, ujetnika v sponah suženjstva. Vendar, na žalost, 

ljudje raje sprejmejo bolezen ali celo smrt, kot da bi spremenili svoje človeško izročilo, 
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udomačeno tradicijo, katero so se naučili od prejšnjih generacij in jo sedaj sami aktivno 

posredujejo prihodnjim generacijam z besadami in z negativnimi vzgledi. Ljudje bi radi imeli 

rezultate, vendar se za rezultate niso pripravljeni bojevati na Božji način in spreminjati pri 

sebi vse, kar je nasprotujočega. 

Božja Beseda govori o človeku, ki je razdvojen - “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). 

 

KAJ SVETO PISMO PRAVI O BOŽANSKEM OZDRAVLJENJU: 

1. Božansko ozdravljenje je pravica in dolžnost vsakega kristjana. Zavedati se 

moramo, da bi moral vsak Božji otrok biti reklamni pano za Gospoda, ki ga bere ta 

svet. Na nas morajo biti očitna Božja dejanja svobode, prekipevajoče življenje v 

polnosti in ne dejanja hudiča, ki je avtor raznoraznih opresij. 

 

2. Katerakoli prepreka za ozdravljenje kristjana ne prihaja iz strani Boga. “Glejte, dal 

sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In 

nič vam ne bo škodovalo.” (Luka 10:19). “Jaz pa ti povem: ›Ti si Peter (Gr. Pétros, tj. 

‘kamen, skala’) in na tej skali (Gr. Pétra) bom sezidal svojo Cerkev in vrata 

podzemlja je ne bodo premagala.” (Matej 16:18). Sveto Pismo ne obljublja, da 

orožje zoper kristjana ne bo formirano, vendar obljublja, da ne bo uspelo! “Nobeno 

oblikovano orožje ne bo uspelo proti tebi, in vsak jezik, ki se bo na sodbi vzdignil 

proti tebi, boš obdolžila. To je dediščina GOSPODOVIH služabnikov in njihova 

pravičnost je od mene, govori GOSPOD.” (Izaija 54:17).  

 

3. Gospod ni naš problem, On je naša pomoč. Ko se težava pojavi, ne pojdimo h 

Gospodu z besedami: “Zakaj česane storiš? Zakaj puščaš to osebo ali pa mene 

samega v bolezni?” Gospod nam jasno pravi: “Bolezen sem premagal! Pokaži zmago, 

ki sem jo priboril!” 

 

4. Vsaka prepreka za odravljenje prihaja iz strani sovražnika. Gospod nam ne sporoča: 

“Ko boš odpravil ta in ta greh iz svojega življenja, te bom ozdravil….kakor bi rekel: 

“Ko se vsega očistiš, te bo rešil!” Pomembno je, da se ne sprijaznemo s porazom. 

Premikajmo se vedno naprej in uničujmo vsako obliko prepreke, ki se pojavi! Gospod 

je preprost v Svojih ukazih: “Bodi luč!” in ”Hočem, bodi ozdravljen!” Če bi lahko greh 

ustavil Božjo moč, se nihče ne bi mogel rešiti in nihče ne bi mogel biti ozdravljen. 

Greh ne more ustaviti Božje moči ozdravljenja! Satan ni niti približno tako močan kot 

je vsegamogočen Bog! “Toda kjer se je pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila 
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milost, da bi prav tako, kakor je greh kraljeval s smrtjo, po našem Gospodu Jezusu 

Kristusu milost kraljevala s pravičnostjo za večno življenje.” (Rimljanom 5:20b, 21).  

 

 

5. Kristjan lahko premaga vsako bolezen in bolečino z vero v Božje dokončano delo in 

z močjo Svetega Duha! 

 

6. Sovražnik ne predstavlja za kristjana resno prepreko, če se Kristjan poslužuje vsega 

orodja in orožja, ki mu ga je dal na razpolago Gospod. 

 

7. Sovražnika lahko resnično premagamo le z duhovnim Božjim orožjem. Naravna / 

mesena orožja, ki so jih zasnovali ali izumili ljudje, so lahko učinkovita, a le do 

določene mere. Zdravniki lahko uspejo povrniti telo v stanje, ko se lahko samo 

ponovno obnovi. Gospod je namreč telo tako ustvaril, da se samo pozdravi. Če se 

človek na primer udari in pride do poškodbene rane, se ta rana, če je vse v redu, s 

časom sama pozdravi. Zdravniki pa nikakor ne morejo popolnoma izbrisati bolezni, 

lahko človeku le olajšajo življenje z boleznijo. Gospod, ki nas je ustvaril, pa ima moč 

bolezen ne le izbrisati, temveč nas povrniti v stanje, kot da bolezni nikoli ni bilo! 

 

8. Kristjani in ne – kristjani, ki ne posedujejo vere za ozdravljenje, so lahko ozdravljeni 

preko kristjana, ki izvaja avtoriteto Božjega Kraljestva, kamor bolezen nima 

dostopa. Če človek na primer umre, ga njegova lastna vera ne more obuditi od 

mrtvih. Potrebuje kristjana, v katerem je vera ozdravljenja, čudežnih moči v 

operativnem stanju, da ga prikliče v življenje iz mrtvih.  

 

9. Vsaka bolezen je Sovražnikovo delo in to delo je potrebno uničiti. “Božji Sin pa se je 

razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela.” (1. Janez 34:8b). “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). “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.” 

(Matej 8: 16-17). Potrebujemo novo, drugačno naravnanost razmišljanja: 

obravnavajmo vsako bolezen, bolečino na enak način: ni pomembno ali gre za 

glavobol, za rak ali aids, za vse velja enako zdravilo: KRI JEZUSA KRISTUSA! Le 

Kristusovo Življenje izžene iz človeka vsako obliko delovanja smrti. Če se ne bomo 

ukvarjali z drugimi opcijami, bomo videli Božje rezultate osvobojenja.  ZAUPATI JE 

POTREBNO BOGU NA VSE ALI NIČ!  
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 OSNOVA ZA DISKUSIJO – SVETO PISMO, 

NAŠA KONČNA AVTORITETA 

 

“GOSPOD, na veke ostaja tvoja beseda, trdno stoji / JE NAMEŠČENA, USTALJENA v 

nebesih. Od roda do roda traja tvoja zvestoba, utrdil si zemljo, ona je stala.  Po tvojih 

sodbah danes stojijo reči, kajti vse so tvoji služabniki. Ko bi ne bila tvoja postava moja 

naslada, tedaj bi bil v svoji bedi že propadel. Na veke ne bom pozabil tvojih ukazov, kajti z 

njimi si me poživil.” (Psalm 119:89-93).  

 

Božja Beseda je trdno stoječa, nameščena, utrjena v nebesih. Nikoli ni bilo obdobja, ko Božja 

Beseda ne bi veljala, ali bi jo kdo Vv nebesih postavil pod vprašaj. Na zemlji pa se moramo 

sami odločiti, da Božje Besede ne dajemo pod vprašaj, temveč da je za nas trdo stoječa. 

BOŽJA BESEDA ZAČNE DELOVATI ZA NAS, KO JI DAMO TRDNO, NEVPRAŠLJIVO MESTO V 

SVOJEM ŽIVLJENJU. Božja Beseda je naša končna, finalna avtoriteta. NAŠE IZKUŠNJE 

MORAMO SODITI PO BOŽJI BESEDI IN NIKAKOR NE SMEMO SODITI BOŽJO BESEDO NA 

PODLAGI ČLOVEŠKIH IZKUŠENJ.  

Beseda pravi: na veke ostaja tvoja beseda, kar pomeni, da se Božja Beseda nikoli ne bo 

spremenila. “Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.« (Matej 

24:35). Gospod ne bo spremenil Svoje razmišljanje in se prilagajal nam, temveč smo mi tisti, 

ki moramo preobražati svoj razum, da bi se lahko uskladili z Njim! 
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trdno stoji (angl.: settled) je hebrejska beseda ב ָּ֥  natsab (Strong's Concordance št. 5324) ִנצ 

in pomeni: postaviti meje, namestiti, stacionirati, določiti, vzdigniti, predstaviti, nabrusiti,.. 

BOG JE TOREJ NAMESTIL SVOJO BESEDO KOT MEJO, KATERE NOBEDEN KRISTJAN NE BI 

SMEL PREČKATI. POMEMBNO JE POZNATI NAUK SVETEGA PISMA IN NE NAUK CERKVE, KI 

LAHKO UČI NASPROTNO ALI PA LE DELNO RESNICO. 

Psalmist navaja razlog, da lahko še vedno živi: “Ko bi ne bila tvoja postava moja naslada, 

tedaj bi bil v svoji bedi že propadel. Na veke ne bom pozabil tvojih ukazov, kajti z njimi si 

me poživil.” 

 

BOŽJA BESEDA NIKOLI NE PRENEHA V SVOJEMU DELOVANJU 

“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.” (Izaija 55:11).  

 

JEZUS  - BESEDA 

“V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v 

začetku pri Bogu.  Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.  V njej je 

bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.  In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela.” (Janez 

1:1-5). 

“Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega 

edinorojenega Sina, da bi živeli po njem.” (1. Janez 4:9).  

“Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je 

prišla, toda njeni je niso sprejeli.  Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč (Ali zmožnost, 

oblast, pravico), da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime.” (Janez 1: 10-12).  

“Nato je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno (Ali dokončano), da bi se izpolnilo 

Pismo, rekel: »Žejen sem.« Tam je stala posoda, polna kisa. V kis namočeno gobo so 

nataknili na hizop in mu jo podali k ustnicam. Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: »Izpolnjeno 

(Ali Dokončano je).« In nagnil je glavo in izročil duha.” (Janez 19: 28-30).  

“Zdaj pa odhajam k njemu, ki me je poslal, in nobeden izmed vas me ne vpraša: ›Kam 

odhajaš?‹, temveč vam je žalost napolnila srce, ker sem vam to povedal.  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 16:5-7).  

“Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si 

ga poslal, Jezusa Kristusa.  Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si 

mi ga dal, da ga opravim.” (Janez 17:3-4).  

“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.” (Izaija 55:11).  
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“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).  “ 

“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).  

“V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega,  
udarjenega od Boga in ponižanega. 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.” (Izaija 
53:4-5).  
 
“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.” (Matej 8:16-17).  
 

BOŽJI PRINCIP: GOSPOD MORA SVOJ UKAZ IZREČI LE ENKRAT, DA SE 

NJEGOVE BESEDE NENEHNO UDEJANJAJO. 

“Bog je rekel: »Bodi svetloba!« In nastala je svetloba.” (Geneza 1:3). Božja Beseda: “Bodi 

svetloba!” je še vedno dejavna. Bogu ni potrebno vsako jutro izreči isti ukaz, da bi svetloba 

potovala naokoli. Njegov ukaz je vedno delujoči.  

ENAKO JE Z OZDRAVLJENJEM: “Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les (Tj. na 
križ), da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah (Db. Po njegovi 
modrici/podplutbi) ste bili ozdravljeni.” (1. Peter 2:24).  
 
GOSPODU NI VEČ POTREBNO ZNOVA ODREJATI OZDRAVLJENJE OD PRIMERA DO PRIMERA 
IN NAM NI POTREBNO NENEHNO SPRAŠEVATI PO BOŽJI VOLJI, KER JE GOSPOD TO ŽE 
STORIL IN SVOJO VOLJO ENKRAT ZA VSELEJ RAZODEL: GOSPOD VSELEJ ŽELI NAŠE 
OZDRAVLJENJE IN HOJO V BOŽANSKEM ZDRAVJU! 
GOSPOD JEZUS JE BIL MUČEN IN JE NA SVOJEM TELESU PONESEL NAŠE GREHE NA LES KRIŽA. 
PO NJEGOVIH RANAH SMO BILI OZDRAVLJENI. GOSPOD JE POSKRBEL, DA JE OZDRAVLJENJE 
VKLJUČENO V JEZUSOVO SPRAVNO SLUŽBO ZA NAS. BOŽJA VOLJA SE VEDNO GLASI: 
“HOČEM, BODI OZDRAVLJEN, SAJ SEM PLAČAL CENO ZA TVOJE OZDRAVLJENJE!” PRAV 
ZATO GOSPOD NE ŽELI, DA BI GA SPRAŠEVALI PO NJEGOVI VOLJI GLEDE OZDRAVLJENJA. 
OZDRAVLJENJE JE ENKRAT ZA VSELEJ PRISKRBLJENO IN NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST JE, DA 
POSEŽEMO PO BOŽJEM DARILU OZDRAVLJENJA IN ŽIVIMO V BOŽANSKEM ZDRAVJU. 
KRISTJANI MORAMO URESNIČEVATI BOŽJO BESEDO NA TEJ ZEMLJI TAKO, DA UNIČUJEMO IN 
ODSTRANJUJEMO HUDIČEVA DELA IZ ČLOVEŠKIH TELES. UVELJAVLJATI MORAMO SATANOV 
PORAZ, SAJ JE JEZUS NA KRIŽU SLAVIL ZMAGO NAD SATANOM! 

  

KO GOSPOD ENKRAT BESEDO IZREČE, JE VEČ NE SPREMENI: 

“Padam na kolena k tvojemu svetemu templju in se zahvaljujem tvojemu imenu  
za tvojo dobroto in tvojo zvestobo, ker si nadvse poveličal svoje ime in svojo obljubo.” 
(Psalm 138: 2).  
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»Da, jaz, GOSPOD, se ne spreminjam, zato vi, Jakobovi sinovi, niste uničeni.” (Malahija 3: 

6).   

“Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke. Ne pustite, da bi vas zapeljevali različni tuji 

nauki. Zato je dobro okrepčati srce z milostjo..” (Hebrejcem 13: 8-9).  

“Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In 

angel je šel od nje.” (Luka 1: 38).  

“V Duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po 
običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel: »Gospodar, zdaj 
odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru,” (Luka 5: 27-29).  
 

“Simon mu je odgovoril: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo 
besedo bom vrgel mreže.«  In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim 
mreže začele trgati.  Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Prišli 
so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati.” (Luka 5: 5-7).  
 
“Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica.” (Janez 17:17).  
 
BOŽJA BESEDA JE RESNICA IN JE NEODVISNA OD DEJSTEV. 

DEJSTVA SO FIZIČNO VIDNA VSEM. 

ČE STOJIMO NA RESNICI, SE BODO DEJSTVA PREJ ALI SLEJ SPREMENILA IN URAVNALA PO 

RESNICI. LJUDJE RADI SPREJEMAJO SPOROČILA SVOJEGA TELESA ZA RESNICO, SO PA LE 

SPREMENLJIVA DEJSTVA. 

 
“Jezus jim je odvrnil: »Motite se, ker ne poznate ne Pisma ne Božje moči.” (Matej 22:29).  
 
POTREBNO JE POZNATI OBOJE: PISMA IN BOŽJO MOČ.  
Če poznamo le Pisma in ne Božje moči – smo v zmoti. Če se pa osredotočamo le na Božjo 
moč in nismo podkovani v Pismih, smo spet kaj hitro v zmoti. 
 
 
“Jaz in Oče sva eno.« Judje so spet pograbili kamenje, da bi ga kamnali.  Jezus pa jim je 
odgovoril: »Veliko dobrih del, ki izhajajo iz Očeta, sem vam pokazal. Zaradi katerega od 
teh del me hočete kamnati?« Judje so mu odgovorili: »Ne kamnamo te zaradi dobrega 
dela, ampak zaradi bogokletja, ker se ti, ki si človek, delaš Boga.«  Jezus jim je odgovoril: 
»Ali ni zapisano v vaši postavi: Jaz sem rekel: bogovi ste.  Če je imenoval bogove tiste, ki se 
jim je zgodila Božja beseda – in Pismo se ne more razvezati - Tj. ovreči, spremeniti, zanikati 
–, boste mar vi tistemu, ki ga je Oče posvetil in poslal na svet, očitali bogokletje, ker sem 
rekel: ›Božji Sin sem.‹ Če ne opravljam del svojega Očeta, mi ne verjemite; če pa jih 
opravljam, verjemite delom, če že ne verjamete meni, da boste spoznali in spoznavali 
(začeli verovati), da je Oče v meni in jaz v Očetu.« (Janez 10: 30-38).  
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