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Uvodna Beseda:
'Sin moj (velja tudi za hčerke ), 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
Nedavno sem od Lilian B. Yeomens prebral štiri knjige na temo Božanske Ozdravitve,
katere so združene pod enim naslovom: »Njegova zdraviteljska moč«. In tam sem
izvedel, da je ona, kot zdravnica splošne prakse in kirurg, zaradi stresa in
preobremenitve pri njenem delu, začela jemati morfij, da bi lahko zvečer pomirila živce
in da bi lahko zaspala; pri tem pa tudi še nekatere druge nevarne droge, kot je klorov
hidrat. Potem pa se je nekega dne prebudila in spoznala, da ni več ona ta, katera jemlje
drogo, ampak da je droga »vzela« njo.
Po njenih besedah je ona na koncu jemala 50 krat večjo dozo morfija od normalne doze
za odraslega človeka, klorovega hidrata pa okoli 24 krat več, kot pa bi predpisal
zdravnik; želi namreč povedati to, da je na dnevni bazi vase jemala smrtonosne
količine. Kakorkoli že, prijatelji so jo tedaj klicali »okostnjak z zlim duhom v sebi.«
Kljub vsem poizkusom; se pravi, ko se je poizkušala sama rešiti odvisnosti in kasneje,
ko je bila hospitalizirana, ona ni bila sposobna, kakor je tudi drugi zdravniki niso bili
sposobni rešiti od njene odvisnosti… tako da je bila njena usoda, da s tem nadaljuje in
da tako tudi hitro umre.
Tako se je tedaj v obupu oprijela pozabljene Biblije; ona je bila sicer odrešena, vendar
pa ni živela svoje vere oz. oprijela se je Svetega Pisma, kot za poslednjo rešilno bilko…
In kakor je brala, 'z namenom da od tam zase vzame vse, kar ji je Bog namenil'… je
začela odkrivati, kako je pravzaprav Sveto Pismo jasno in nedvoumno glede volje
našega Očeta, kar se tiče ozdravitve… in medtem ko je bila 'zatopljena' v branje in
premišljanje… je brez dodatne molitve iz njene strani ali neke posebne koncentracije
na posameznemu stihu, ona nekega dne dojela, da nima več nikakršnega poželenja po
drogah… bila je popolnoma osvobojena in je tako do konca svojega življenja ostala
brez kakršnihkoli nadaljnjih simptomov odvisnosti.
Pravi: »Če bi me vprašali, preko katerega posebnega stiha sem bila ozdravljena, bi
Jaz rekla, s pomočjo CELE KLNJIGE!« - kasneje še izvemo, da niti eden vernik ni zanjo
molil.
To, kar se zdi, da je pomembno poudariti je, da je ona večkrat in na več načinov
poizkušala prenehati jemati te nevarne droge. Njej to namreč ni uspevalo; krize ni bilo
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mogoče zdržati, grozne bolečine in psihični napori pa so bili za um preveliki… iz strahu,
da ne ponori, so jo iz zgoraj omenjene bolnice odpustili s predpisano količino morfija,
ker je bila tako zelo odvisna in ker je bilo nemogoče, da se od tega opijata osvobodi. To
sem dodal, če bi nekdo misli, da ona ni bila osvobojena po nenaravni poti, preko
Božanske intervencije, preko Besede, Katera ozdravlja, Psalm 107:20.
*
Za tem je ona preostanek svojega življenja, se pravi naslednjih štirideset let, posvetila
službi Božanskega Zdravljenja, in to zelo uspešno.
Ko sta ona in njena sestra od staršev dobili zapuščino, sta ustanovili »Hišo Vere«; hišo,
v kateri je bilo celo zgornje nadstropje s štirimi zasebnimi sobami namenjeno
bolnikom, katere so zdravniki odpustili, kot smrtne primere oz. kot paciente, katerim
oni ne morejo več pomagati. Ona in njena sestra bi torej sprejeli takšne paciente in bi
jim namesto farmacevtskega zdravila dajali Božje Zdravilo oz. Njegovo Besedo
(Pregovori 4:22). To pa bi naredili na način, da bi vsak dan pacientu eno uro brali stihe
iz Svetega Pisma, kateri se tičejo ozdravitve, in potem naslednjo uro célo
osemindvajseto poglavje Ponovljenega Zakona, za tem pa célo tretje poglavje
Galačanov, s sledečim zaključkom in navodili:
To želim, da izpovedujete: Želim, da ponavljate in ponavljate in ponavljate sami sebi:
»Glede na Ponovljeni Zakon 28:61 je moja bolezen (sedaj imenujte bolezen: rak,
tuberkuloza, problemi z ledvicami, problemi z jetri, karkoli pač) prekletstvo Zakona.
Vendar pa me je glede na Galačane 3:13 Kristus odkupil od prekletstva Zakona, zato
bolezni (navedite to bolezen) nimam več.
Z drugimi besedami, dal vam bom primer in bom to bolezen imenoval rak: »Glede na
Ponovljeni zakon 28:61 je moja bolezen rak prekletstvo Zakona, vendar pa me je
glede na Galačane 3:13 Kristus odkupil od prekletstva Zakona, zato glede na to raka
nimam več.«
»Če je vaš problem čir na želodcu, potem recite takole: »Moja bolezen čir na želodcu
je prekletstvo Zakona, vendar pa me je glede na Galačane 3:13 Kristus odkupil od
prekletstva Zakona, zato čira na želodcu nimam več.«
»V primeru, da imate bolezen krvi, recite: »Glede na Ponovljeni Zakon 28:61 je moja
bolezen krvi prekletstvo Zakona, vendar pa me je glede na Galačane 3:13 Kristus
odkupil od prekletstva Zakona, zato bolezni krvi nimam več.«
»Dal vam bom še eno ilustracijo. Katerakoli bolezen naj bi bila, jo vi imenujte
prekletstvo Zakona; izpovejte, da je ona prekletstvo Zakona, potem pa izpovejte
Galačane 3:13: »Kristus me je odkupil od prekletstva Zakona, zato bolezni (in potem
navedite bolezen) nimam več.« Želim, da berete ta dva poglavja (Ponovljeni Zakon
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28 in Galačane 3. poglavje). Vedno znova in potem v vsakem trenutku, ko ste budni,
dan in noč, nadaljujte izpovedovati: »Zato (navedite bolezen) nimam več!!«
Glede na njene besede sta oni v vseh teh letih le redkokdaj izgubili nekoga od teh
bolnikov; zamislite si to?! Kaj bo reklo preko 90% ljudi, kateri so bili s strani zdravnikov
poslani domov umreti, kateri pa so bili na ta način ozdravljeni.
Ona pravi, da je normalno, da bi tekom jutra ali pa dneva, medtem ko sta ona ali sestra
v spodnjem delu hiše pripravljali hrano ali pa čistili hišo, slišali, kako v zgornjem
nadstropju, kjer so bili bolniki po navadi nemočni, da bi vstali, nekdo skače ali pa kriči
ter se spušča dol in govori: »Jaz sem ozdravljen! Jaz sem ozdravljen! Jezus Kristus
me je odkupil od prekletstva Zakona in jaz nimam več bolezni!« 
Pomembno je poudariti tudi to, da tem ljudem na začetku branja oz. spoznavanja s to
Resnico iz Svetega Pisma ni bilo nič jasno… kakor tudi niso mogli povezati
Kristusovega dela Odrešenja z njihovim stanjem in ozdravitvijo. Kakor pa so iz dneva v
dan poslušali in brali, tako se je Resnica vse bolj in bolj prebijala do njihovega srca; vera
je vse bolj in bolj rasla (Rimljanom 10:17), kar pa je potem pripeljalo do ozdravitve, ker
namreč mi prejemamo po poti vere (Marko 5:34) oz. zgodilo se nam bo tako, kot smo
verovali (Matej 8:13, 9:29).
Kenneth E. Hagin si je dal truda, ker je tudi njemu ona z njenimi knjigami zelo veliko
pomagala, glede njegove bolezni in pozneje tudi v službi Božanskega Zdravilca, zato je
po enakem načrtu zbral stihe iz Svetega Pisma, katere pa je ravno tako uporabljal, ko
je pomagal bolnim.
Priča sem temu, da bi posnetek tega popisa znali odnesti v bolnico, kjer so bili
medicinske sestre in zdravniki z Duhom izpolnjeni kristjani, in bi jim dali nalogo, da
pacientom, ki so bili v komi, predvajajo posnetek, in to nenehoma, celo noč in celi
dan… to pa bi znalo rezultirati v tem, da bi ti ljudje nekega dne vstali iz kome in rekli:
»Jaz sem ozdravljen!«. Za tem pa so začeli citirati stihe, katere je njihov duh poslušal,
medtem ko so bili oni telesno v komi. Slava Jezusu!
Tukaj vam dajem v pogled stihe iz Svetega Pisma o ozdravitvi, kakor jih je uredil
Kenneth E. Hagin z molitvijo, da bo v vašem primeru Božje Zdravilo delovalo. Od vas se
namreč zahteva to, da to Božje Zdravilo jemljete vsak dan, najboljše tako kot vsa
ostala zdravila: 3 x na dan. 
(To povem, ker se spominjam pričevanja znanega Biblijskega učitelja Dereka
Princa; on je bil namreč tekom druge svetovne vojne v službi v medicinski enoti v Afriki
in je zbolel za kronično oz. neozdravljivo kožno boleznijo, zato je pred koncem vojne
dvanajst mesecev preležal v bolnici. Ko so tako minevali meseci, se je on vse bolj in bolj
zavedal tega, da ga zdravniki ne bodo mogli ozdraviti, zaradi česar se ga je vse bolj in
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bolj loteval obup. Ker je že bil kristjan, si je sam sebi govoril: »Jaz vem, da če bi imel
vero, bi me Bog ozdravil.«; pri tem pa je vedno dejal: »Vendar pa jaz nimam
potrebne vere.« In tako je on v obupu ležal v bolnici, dokler ni nekega dne naletel na
Rimljane 10:17, kateri so se s svojo svetlobo prebili v temo njegovega obupa: »Vera
prihaja iz oznanjevanja, oznanjevanje pa je po Kristusovi Besedi.« Njemu je namreč
vzbudilo pozornost »Vera PRIHAJA«; želi namreč povedati to, da če je človek nima,
ona (vera) lahko pride. Za tem pa si je dal nalogo, da bo začel brati Biblijo od začetka in
da bo z modrim flomastrom označeval vsa mesta, katera se tičejo ozdravitve, zdravja,
fizične moči ter dolgega življenja. Rečeno, storjeno. Včasih ni bilo lahko vztrajati,
vendar pa se je »prebil« in po dveh mesecih prišel do stihov iz Pregovorov 4:20-22,
kateri so mu vzbudili pozornost, da je potem razumel, da mu tam Njegov Oče povsem
jasno razodeva, na kakšen način bo preko Božanske Besede prišel do zdravja. On je
potem pazljivo prebral tam pokazane štiri smernice in se odločil, da se jih bo držal oz.
da bo te besede postavil na preizkušnjo, tako da je po zanesljivi notranji borbi na
njegovo zahtevo od zdravnikov prenehal jemati tablete, katere so mu oni predpisali.
Namesto tega se je odločil, kar pa je kot vojak v medicinski enoti dobro vedel, jemati
Božje Zdravilo na enak način, kakor pacienti po navadi jemljejo njihovo zdravilo, se
pravi 3 x dnevno ali pa po vsakem obroku. Za tem dodaja, da mu je tedaj Bog z jasnim
in kot zvočnim glasom spregovoril: »Kadar doktor daje zdravilo, so navodila za
uporabo na steklenici. To je Moja steklenička z zdravilom, navodila pa so na njej.
Zato je bolje zate, da jih pazljivo prebereš!«
Da pa bo stvar še boljša, so ga za tem iz Egipta preselili v Sudan, v državo z
eno od najhujših klim v Afriki, kjer se je temperatura povzpela tudi do 52°C, kar pa bi
vedno poslabševalo njegovo stanje. Vse okoliščine, katerim je bil izpostavljen, so bile
nasprotujoče njegovemu stanju. Vsepovsod okoli njega so obolevali zdravi ljudje. On
pa je postopoma dojel, da izpolnitev Božjih obljub ni odvisna od okoliščin v naravnem
svetu. On je enostavno nadaljeval z jemanjem Božjega Zdravila 3 x na dan. Po vsakem
obroku je on priklonil glavo in rekel: »Gospod, Ti si obljubil, da je Tvoja Beseda
zdravilo za celo moje telo, zato jo jaz kot zdravilo jemljem v Imenu Jezusa
Kristusa.« Nikakršen čudež se ni zgodil, nikakršna nenadna sprememba, pravi Derek.
Vendar pa je po treh mesecih v bolnici v Sudanu enostavno opazil, da na svojem telesu
nima več nikakršnih simptomov omenjene kožne bolezni. Beseda se je pokazala kot
resnična in je resnično ozdravila celo njegovo telo; vendar pa ne samo to, minilo je
petintrideset let od tega pričevanja in on še naprej nima nikakršnih zdravstvenih
problemov.
… v molitvenem duhu in v veri, da ta Beseda resnično ozdravlja (Psalm 107:20), bo ona
v tem zagotovo uspela.
Lilian B. Yeomans ima sporočilo za bolne in katero je meni izjemno všeč, pa pravi:
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»Kolikor jaz poznam področje, Božje delo v današnjih dneh opravljajo predvsem
moški in ženske, kateri so bili osvobojeni od fizične, kakor tudi od duhovne smrti;
ljudje, kateri so bili s strani medicine puščeni, da umrejo. Jaz mislim, da bi lahko
takoj imenovala nekaj sto takih.
Vendar pa še vedno obstaja praznina v vrstah vojske Kralja nad kralji. Če
ste bolni, izstopite in prejmite ozdravitev, in potem delajte (za Njega)!«
Fantastično!!! 
***
Sedaj beremo stihe iz Svetega Pisma, najprej iz:
Pregovorov 4:20-22
20 Sin moj, pazi na moje besede, nagni svoje uho k Mojim izrekom.
21 Naj ti ne uidejo izpred oči, hrani jih v svojem srcu.
22 Kajti življenje so temu, ki jih najde, zdravje celemu njegovemu telesu.
Božja Beseda je namreč zdravilo za celo njihovo telo, zato vam želim brati iz Božje
Besede in vam dati Božje Zdravilo. Najprej iz:
Matej 6:9-10
9 Vi torej molíte takóle: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime.
10 Pridi Tvoje kraljestvo. Zgôdi se Tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji.
Ozdravitev je Božja volja. Kakor pravi Biblija, na nebu ni bolezni, zato je Božja
volja, da je ne bo tudi na Zemlji. Tedaj:
3 Janez 1:2
2 Ljubi, prosim Boga, da bi ti šlo v vsem dobro in bi bil zdrav, kakor gre dobro tvoji duši.
Potem zopet:
1 Janez 5:14-15
14 In to je zaupnost, ki jo imamo z Njim: On nas usliši, kadar Ga prosimo po Njegovi
volji.
15 In če vemo, da nas v vsem posluša, za kar koli Ga prosimo, tudi vemo, da že imamo,
kar smo Ga prosili.
Hebrejcem 12:12-13
12 Zato zravnajte onemogle roke in klecava kolena
13 in za svoje noge napravite ravne steze, da se to, kar šepa, ne bo izvinilo, marveč bo
ozdravelo.
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Rimljanom 8:32
32 On ni prizanesel lastnemu Sinu, temveč Ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z
Njim tudi vsega podaril?
Jakom 1:17
17 Vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči, pri katerem
ni spremembe ne sence menjave.
Rimljanom 8:31
31 Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas?
Malahija 3:6
6 Da, jaz, GOSPOD, se ne spreminjam, vi pa niste nehali biti Jakobovi sinovi.
Neprestano se spreminjate.
Izaija 41:10
10 Ne boj se, saj Sem s teboj, nikar se plaho ne oziraj, saj Sem Jaz tvoj Bog. Okrepil te
bom in ti pomagal,
podpiral te bom z desnico Svoje pravičnosti.
Ponovljeni Zakon 7:15
15 GOSPOD bo odvrnil od tebe vsako bolezen in nobene izmed hudih egiptovskih
nadlog, ki jih poznaš, vam ne bo naložil, ampak jih bo spravil nad vse, ki te sovražijo.
Eksodus 15:26
26 Rekel je: »Če boš res poslušal glas GOSPODA, svojega Boga, in delal, kar je prav v
Njegovih očeh, in ubogal Njegove zapovedi in izpolnjeval vse Njegove zakone, ne bom
spravil nadte nobene od bolezni, ki Sem jih poslal nad Egipt; kajti Jaz Sem GOSPOD,
tvoj zdravnik.«
Jeremija 30:17
17 Kajti poskrbim, da boš okreval, in te ozdravim ran – govori GOSPOD.
Jeremija 33:6
6 Glej, pospešim mu okrevanje in ozdravljenje, ozdravim jih in jim odkrijem obilje miru
in varnosti.
Ponovljeni Zakon 30:19-20
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19 Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam: predložil sem ti življenje in smrt,
blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod,
20 tako da ljubiš GOSPODA, svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš. Kajti v
tem je tvoje življenje in dolgost tvojih dni, ki jih smeš preživeti v deželi, za katero je
GOSPOD prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da jim jo bo dal.
Levitski Zakon 26:3, 9
3 Če boste hodili po Mojih zakonih in se držali Mojih zapovedi in jih izpolnjevali,
9 Ozrl Se bom na vas, vas storil rodovitne in vas namnožil; ohranil bom Svojo zavezo z
vami.
Izaija 58:8
8 Tedaj napoči kakor zarja tvoja luč in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo. Pred teboj
bo hodila tvoja pravičnost in GOSPODOVO veličastvo te bo zbiralo.
Geneza 1:17
17 Potem je Abraham molil k Bogu in Bog je ozdravil Abiméleha, njegovo ženo in
dékle, da so mogle roditi.
2 Kroniška 30:20
20 GOSPOD je uslišal Ezekíja in ljudstvu prizanesel.
2 Kralji 20:5
5 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.
Numeri 23:19
19 Bog ni človek, da bi lagal, ne sin človekov, da bi se kesal. Ali morda reče in ne stori,
govori in ne izpolni?
2 Kroniška 6:14
14 »GOSPOD, Izraelov Bog, ni tebi enakega Boga ne v nebesih ne na zemlji. Ti ohranjaš
zavezo in naklonjenost svojim služabnikom, ki z vsem srcem hodijo pred tvojim
obličjem.
2 Kroniška 16:9
9 Kajti GOSPODOVE oči se sprehajajo po vsej zemlji, da okrepijo tiste, ki so Mu z vsem
srcem predani.
Psalm 145:8-9
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8 Milostljiv in usmiljen je GOSPOD, počasen v jezi in velik v dobroti.
9 GOSPOD je dober do vsakega, Njegovo usmiljenje je nad vsemi Njegovimi deli.
Job 37:23
23 Mogočnega ne moremo najti, prevzvišen je v moči, pravice in pristne pravičnosti ne
zatira.
Psalm 67:3
3 Da na zemlji spoznajo tvojo pot, med vsemi narodi tvoje odrešenje.
Psalm 105:37
37 Odpeljal jih je s srebrom in z zlatom, nobeden med njegovimi rodovi ni doživel
poloma.
Psalm 105:1-5
1 Slávi, moja duša, GOSPODA, vsa moja notranjost Njegovo sveto ime.
2 Slávi, moja duša, GOSPODA, ne pozabi nobenega dejanja Njega,
3 ki odpušča vso tvojo krivdo, ki ozdravlja vse tvoje bolezni,
4 ki iz jame rešuje tvoje življenje, ki te krona z dobroto in usmiljenjem,
5 ki tvoja leta nasičuje z dobrinami;kakor orlu se obnavlja tvoja mladost.
Psalm 147:3
3 On, ki zdravi potrte v srcu in obvezuje njihove rane;
Psalm 23:1
1 GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka.
Psalm 30:3
3 GOSPOD, moj Bog, k tebi sem klical na pomoč, in ti si me ozdravil.
Psalm 34:20
20 Veliko nesreč zadene pravičnega,a iz vseh ga GOSPOD rešuje.
Psalm 41:4
4 GOSPOD ga podpira na bolniški postelji; vse njegovo ležišče obračaš v njegovi
bolezni.
Psalm 42:12
12 Zakaj si potrta, moja duša, zakaj se vznemirjaš v meni? Upaj v Boga, zakaj še ga
bom hvalil,rešitve njegovega obličja, mojega Boga.
Matej 7:11
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11 Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bolj bo
vaš Oče, ki je v nebesih, dajal dobro tem, ki Ga prosijo.
Tedaj nam je Izaija pokazal, da je ozdravitev v ceni odrešenja:
Izaija 53:4-5
4 V resnici je nosil naše bolezni, naložil Si je naše bolečine, mi pa smo Ga imeli za
zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega.
5 On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je
padla Nanj, po Njegovih ranah smo bili ozdravljeni.
Matej 8:16, 17
16 Ko se je zvečerilo, so privedli k Njemu veliko obsedenih. Z besedo je izgnal duhove
in ozdravil vse bolnike.
17 Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju: On je odvzel naše slabosti in
odnesel naše bolezni.
1 Peter 2:24
24 Sam je na Svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli
za pravičnost. Po Njegovih ranah ste bili ozdravljeni.
Galačanom 3:13-14, 29
13 Kristus pa nas je odkupil od prekletstva postave tako, da je za nas postal prekletstvo.
Pisano je namreč: Preklet je vsak, kdor visi na lesu.
14 To se je zgodilo zato, da bi Abrahamov blagoslov prešel v Kristusu Jezusu k
poganom in da bi mi po veri prejeli obljubo Duha.
29 Če pa ste Kristusovi, ste potemtakem Abrahamovi potomci, po obljubi pa dediči.
Kološanom 1:12-14
12 Zahvaljevali Očetu, Ki vas je usposobil za delež svetih v luči.
13 On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo Svojega
ljubljenega Sina,
14 v Katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov.
Hebrejcem 9:12
12 Je stopil v svetišče enkrat za vselej, ne s krvjo kozlov in juncev, temveč s Svojo krvjo,
in dosegel večno odkupljenje.
Efežanom 5:30
30 Smo namreč deli Njegovega telesa.
1 Tesaloničanom 5:23
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23 Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in
telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus.
Ozej 13:14
14 Iz oblasti podzemlja bi jih rešil, iz smrti bi jih odkupil. Kje je tvoja kuga, o smrt, kje je
tvoja poguba, o podzemlje? Sočutje je skrito Mojim očem.
Eksodus 20:12
12 Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD,
tvoj Bog!
Ponovljeni Zakon 4:39-40
39 Spoznaj torej danes in si vtisni v srce: GOSPOD je Bog zgoraj v nebesih in spodaj na
zemlji, drugega ni!
40 Izpolnjuj Njegove zakone in zapovedi, ki ti jih danes zapovedujem, da bo dobro tebi
in za teboj tvojim sinovom in da si podaljšaš dneve na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj
Bog, za vse dni!
Ponovljeni Zakon 5:33
33 Hodíte povsem po poti, ki vam jo je zapovedal GOSPOD, vaš Bog, da boste živeli, da
vam bo dobro in boste podaljšali dneve v deželi, ki jo boste vzeli v last.
Ponovljeni Zakon 11:21
21 Da se pomnožijo tvoji dnevi in dnevi tvojih sinov na zemlji, za katero je GOSPOD
prisegel vašim očetom, da jim jo bo dal, kakor dolgo bo nebo nad zemljo!
1 Kroniška 29:28
28 Umrl je v lepi starosti, poln let, bogastva in slave…
Job 5:26
26 V grob pojdeš v zreli starosti, kakor spravljajo snope ob njihovem času.
Job 42:16-17
16 Job je potem živel še sto štirideset let in videl svoje sinove in svoje vnuke do
četrtega rodu.
17 In Job je umrl star in nasičen z dnevi.
Geneza 15:15
15 Ti pa pojdeš v miru k svojim očetom; pokopan boš v visoki starosti.
Geneza 24:1

13

1 Abraham je bil star, že močno v letih in GOSPOD ga je v vsem blagoslovil.

Geneza 25:8
8 Abraham je izdihnil in umrl v visoki starosti, star in nasičen z dnevi, in bil pridružen
svojim ljudem.
Psalm 90:10
10 Dni naših let je sedemdeset let, če smo krepki, osemdeset let…
Psalm 91:10-16
10 Ne bo te zadela nesreča, udarec se ne bo približal tvojemu šotoru.
11 Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih.
12 Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.
13 Čez leva in gada boš stopal, poteptal boš mladega leva in morsko pošast.
14 Ker Mi je vdan, ga hočem osvoboditi, branil ga bom, ker spoznava Moje ime.
15 Kliče me, pa ga uslišim, z njim sem, ko je v stiski, rešim ga in mu izkažem čast.
16 Z dolgostjo dni ga nasitim, pokazal mu bom Svoje rešenje.
Pregovori 3:1,2
1 Sin moj, ne pozabi Mojega nauka, tvoje srce naj se drži Mojih zapovedi.
2 Kajti pomnožile ti bodo število dni in let življenja in srečo.
Pregovori 3:13-18
13 Blagor človeku, ki najde modrost, možu, ki si pridobi razumnost.
14 Kajti pridobiti njo je bolje kakor pridobiti srebro, njen sad je boljši od zlata.
15 Dragocenejša je kakor biseri, nobena tvoja želja ji ni enakovredna.
16 Dolgo življenje je v njeni desnici, v njeni levici sta bogastvo in čast.
17 Njene poti so prijetne poti, vse njene steze so mirne.
18 Drevo življenja je tem, ki se je oprimejo, kdor se je drži, je srečen.
Pregovori 9:11
11 Kajti po Meni se ti pomnožijo dnevi, se ti podaljšajo leta življenja.
Pregovori 10:27
27 Strah GOSPODOV podaljšuje dni življenja, leta krivičnikov pa se krajšajo.
Pridigar 7:17
17 Ne bodi preveč krivičen in ne bodi tepec. Zakaj bi umrl pred svojim časom?
Izaija 40:31
31 Tisti pa, ki zaupajo v GOSPODA, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli,
tekajo, pa ne opešajo,
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hodijo, pa ne omagajo.

Izaija 65:22
22 Ne bodo zidali, drug pa prebival, ne bodo sadili, drug pa užival, kajti kakor so dnevi
drevesa, bodo dnevi mojega ljudstva, moji izvoljenci bodo uživali delo svojih rok.
Efežani 6:1-3
1 Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu, kajti tako je prav.
2 Spoštuj očeta in mater – to je prva zapoved z obljubo:
3 da ti bo dobro in boš dolgo živel na zemlji.
Glede na to se jasno vidi, da nam je naš Bog in Oče obljubil dolgo življenje in da
želi, da je naše življenje dolgo. Sedaj pa poglejmo dele Svetega Pisma, kateri se
nanašajo na Jezusovo življenje na Zemlji in Njegovo služenje:
Matej 4:23,24
23 Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij
kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.
24 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 8:2,3
2 In glej, pristopil je gobavec, se poklonil pred Njim do tal in rekel: »Gospod, če hočeš,
me moreš očistiti.«
3 Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: »Hočem, bodi očiščen!« In pri priči je bil
očiščen gob.
Matej 8:5-10,13
5 Ko je prišel v Kafarnáum, je stopil k Njemu stotnik in Ga prosil
6 ter govoril: »Gospod, moj služabnik leži doma hrom in hudo trpi.«
7 Jezus mu je rekel: »Pridem in ga ozdravim.«
8 Stotnik pa mu je odgovoril: »Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho,
ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen.
9 Kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj ter rečem temu: ›Pojdi‹ in
gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stôri to‹ in stori.«
10 Ko je Jezus to slišal, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem: »Resnično, povem
vam: Pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere!
13 Stotniku pa je Jezus rekel: »Pojdi, in kakor si veroval, naj se ti zgodi!« In služabnik je
ozdravel tisto uro.
Matej 9:20-22
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20 Tedaj se Mu je od zadaj približala žena, ki je dvanajst let krvavela, in se je dotaknila
roba Njegove obleke.
21 Pri sebi je namreč rekla: »Če se le dotaknem Njegove obleke, bom rešena.«
22 Jezus pa se je obrnil, jo pogledal in dejal: »Bodi pogumna, hči, tvoja vera te je
rešila.« In žena je bila od tiste ure rešena.
Matej 9:27-36
27 Ko je Jezus odhajal od tam, sta šla za Njim dva slepa in vpila: »Usmili se naju,
Davidov sin!«
28 Ko je stopil v hišo, sta slepa prišla k Njemu. Jezus jima je rekel: »Ali verujeta, da
morem to storiti?« »Da, Gospod,« sta mu dejala.
29 Tedaj se je dotaknil njunih oči in rekel: »Zgôdi se vama po vajini veri!«
30 In oči so se jima odprle. Jezus jima je nato ostro zabičal: »Glejta, da nihče ne izve!«
31 Ko pa sta odšla, sta ga razglašala po vsej tisti deželi.
32 Ko sta odhajala, so privedli k Njemu nemega človeka, ki je bil obseden.
33 Ko je bil demon izgnan, je nemi spregovoril. In množice so se začudile in govorile:
»Nikoli se kaj takega ni videlo v Izraelu.«
34 Farizeji pa so govorili: »S poglavarjem demonov izganja demone.«
35 Jezus je obhodil vsa mesta in vasi. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij
kraljestva. Ozdravljal je vsako bolezen in vsako slabost.
36 Ko je zagledal množice, so se Mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene
kakor ovce, ki nimajo pastirja.
Matej 11:29-30
29 Vzemite nase Moj jarem in učite se od Mene, ker Sem krotak in v srcu ponižen, in
našli boste počitek svojim dušam;
30 kajti Moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«
Matej 12:15
15 Ko je Jezus to izvedel, Se je umaknil od tam. Veliko jih je šlo za Njim in vse je
ozdravil.
Matej 14:13-14
13 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.
14 Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se Mu in ozdravil je njihove
bolnike.
Matej 14:34-36
34 Ko so se prepeljali na drugo stran, so prišli na kopno, v Genezaret.
35 Ljudje tistega kraja so Ga prepoznali. Poslali so po vsej tisti okolici in privedli predenj
vse bolnike.
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36 Prosili so Ga, da bi se samo dotaknili roba Njegove obleke, in tisti, ki so se ga
dotaknili, so bili rešeni.
Matej 15:29-31
29 Jezus se je odpravil od tam in prišel h Galilejskemu jezeru. Šel je na goro in tam
sédel.
30 Tedaj so prišle k Njemu velike množice, ki so imele s seboj hrome, slepe,
pohabljene, neme in še veliko drugih. Položili so jih pred Njegove noge in jih je
ozdravil,
31 tako da se je množica čudila, ko je gledala, kako nemi govorijo, pohabljeni postajajo
zdravi, hromi hodijo in slepi vidijo. In poveličevali so Izraelovega Boga.
Marko 5:1-43
1 Prispeli so na drugo stran jezera v Géraško deželo.
2 Takoj ko je stopil iz čolna, Mu je prišel od grobov sèm nasproti človek z nečistim
duhom.
3 Prebival je v grobovih in nihče ga ni mogel več zvezati niti z verigo.
4 Večkrat je bil namreč v okovih in zvezan z verigami, pa je verige potrgal in okove strl,
tako da ga ni mogel nihče ukrotiti.
5 Vse dneve in noči je prebil v grobovih in hribih ter kričal in se tolkel s kamni.
6 Ko je od daleč zagledal Jezusa, je pritekel, se Mu priklonil do tal
7 in z močnim glasom zavpil: »Kaj imam s teboj, Jezus, Sin Boga Najvišjega? Rotim te
pri Bogu, ne muči me!«
8 Jezus mu je namreč rekel: »Pojdi iz človeka, nečisti duh!«
9 Nato ga je vprašal: »Kako ti je ime?« »Legija mi je ime,« Mu je odgovoril, »ker nas je
veliko,«
10 in zelo ga je prosil, naj jih ne pošlje iz tiste dežele.
11 Pasla pa se je tam na pobočju hriba velika čreda svinj.
12 Duhovi so Jezusa prosili: »Pošlji nas k svinjam, da gremo vanje!«
13 Dovolil jim je. In nečisti duhovi so šli ven in obsedli svinje. Čreda, okrog dva tisoč
svinj, je planila po pobočju v jezero in utonila v njem.
14 Njihovi pastirji so zbežali in to sporočili po mestu in podeželju. Ljudje so prišli gledat,
kaj se je zgodilo
15 Ko so prišli k Jezusu in videli tega, ki je bil prej obseden z legijo, kako sedi oblečen in
je pri zdravi pameti, so se ustrašili.
16 Tisti, ki so to videli, so jim pripovedovali, kako se je zgodilo z obsedencem, in o
svinjah.
17 Tedaj so Jezusa začeli prositi, naj odide iz njihovih krajev.
18 Ko je stopal v čoln, Ga je ta, ki je bil prej obseden, prosil, da bi smel biti z Njim.
19 Vendar mu ni dovolil, temveč mu je rekel: »Pojdi domov k svojim ljudem in jim
naznani, kako velike reči ti je storil Gospod in se te usmilil.«
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20 In odšel je in začel oznanjati po Deseteromestju, koliko mu je storil Jezus; in vsi so se
čudili.
21 Ko se je Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri Njem velika
množica. Bil je pri jezeru.
22 Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jaír po imenu. Ko Ga je zagledal, je
padel k Njegovim nogam
23 in Ga zelo prosil, rekoč: »Z mojo hčerko je zelo hudo. Pridi in položi roke nanjo, da
ozdravi in ostane pri življenju!«
24 In odšel je z njim. Za Njim se je odpravila velika množica in pritiskala Nanj.
25 V njej je bila tudi žena, ki je že dvanajst let krvavela.
26 Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni
nič pomagalo, ampak je bilo z njo celo slabše.
27 Slišala je za Jezusa. Med množico se Mu je približala od zadaj in se dotaknila
Njegove obleke.
28 Rekla je namreč: »Tudi če se dotaknem le Njegove obleke, bom rešena.«
29 In v hipu se ji je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge.
30 Jezus je v Sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Takoj se je obrnil v množici in rekel:
»Kdo se je dotaknil moje obleke?«
31 Njegovi učenci so mu govorili: »Saj vidiš, kako množica pritiska Nate, pa praviš: ›Kdo
se Me je dotaknil?‹«32 Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to storila.
33 Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena trepetaje pristopila, se
vrgla predenj in Mu povedala vso resnico.
34 On pa ji je rekel: »Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje
nadloge!«
35 Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jaíru: »Tvoja hči je umrla. Kaj
še nadleguješ učitelja?«
36 Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku shodnice: »Ne boj se,
samó veruj!«
37 In nikomur ni dovolil, da bi šel z Njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu
bratu.
38 Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo
žalovali.
39 Vstopil je in jim rekel: »Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.«
40 In posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel s seboj očeta in mater deklice
ter tiste, ki so bili z Njim, in stopil tja, kjer je bila deklica.
41 Deklico je prijel za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar v prevodu pomeni: »Deklica,
rečem ti, vstani!«
42 Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. Od začudenja so bili
vsi iz sebe.
43 On pa jim je strogo naročil, naj tega nihče ne izve, in je velel, naj ji dajo jesti.
Potem:
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Marko 6:53-56
53 Ko so se prepeljali, so pri Genezaretu dosegli kopno in pristali.
54 Brž ko so stopili iz čolna, so Ga ljudje že prepoznali.
55 Obtekli so vso tisto pokrajino in začeli na posteljah prinašati bolnike tja, kjer so
slišali, da je.
56 Kamor koli je prihajal, v vasi ali mesta ali na podeželje, povsod so polagali na trge
bolnike in Ga prosili, da bi se dotaknili vsaj roba Njegove obleke; in kateri so se ga
dotaknili, so bili rešeni.
Marko 7:25-37
25 Takoj je slišala o Njem žena, katere hčerka je imela nečistega duha, in je prišla ter
Mu padla pred noge.
26 Žena je bila Grkinja, po rodu Sirofeničanka. Prosila Ga je, naj izžene demona iz
njene hčere.
27 Govoril ji je: »Pústi, da se najprej nasitijo otroci. Ni lepo jemati kruh otrokom in ga
metati psom.«
28 Ona pa je odvrnila z besedami: »Gospod, tudi psi pod mizo jedo drobtinice, ki
padajo od otrok.«
29 Rekel ji je: »Zaradi te besede pojdi, demon je šel iz tvoje hčere.«
30 Odšla je domov in našla deklico, ki je ležala v postelji; in demon je šel iz nje.
31 Nato je odšel iz pokrajine Tira in šel skozi Sidón proti Galilejskemu jezeru, po sredi
pokrajine Deseteromestja.
32 Tedaj so Mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril, in Ga prosili, da bi položil roko
nanj.
33 Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil
njegovega jezika.
34 Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel: »Efatá!« to je »Odpri se!«
35 In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno
govoril.
36 Jezus jim je naročil, naj tega nikomur ne povejo; toda bolj ko jim je naročal, bolj so
oznanjali
37 in nadvse osupli so govorili: »Vse prav dela: gluhim daje, da slišijo, nemim, da
govorijo.«
Marko 9:17-29
17 Nekdo iz množice Mu je odvrnil: »Učitelj, k Tebi sem pripeljal svojega sina. Obsedel
ga je nemi duh.
18 Kjer koli ga napade, ga vrže na tla, da se peni, škriplje z zobmi in odreveni. Prosil
sem tvoje učence, naj ga izženejo, pa ga niso mogli.«
19 Odgovoril jim je: »O neverni rod! Do kdaj bom pri vas? Do kdaj vas bom prenašal?
Pripeljite ga k Meni!«
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20 In privedli so ga k Njemu. Ko ga je duh zagledal, je takoj stresel dečka, da je padel na
tla, se valjal in penil.
21 Jezus je vprašal njegovega očeta: »Koliko časa se mu to že dogaja?« Rekel je: »Od
otroških let.
22 Večkrat ga je vrgel celo v ogenj in v vodo, da bi ga pokončal. Toda če kaj moreš, se
nas usmili in nam pomagaj!«
23 Jezus mu je dejal: »Glede tega ›če moreš‹ pa – vse je mogoče tistemu, ki veruje.«
24 Dečkov oče je takoj na ves glas rekel: »Verujem, pomagaj moji neveri!«
25 Ko je Jezus videl, da množica teče skupaj, je zapretil nečistemu duhu: »Nemi in gluhi
duh, ukazujem ti: Pojdi iz njega in ne vstopi več vanj!«
26 Duh je zavpil, dečka močno stresel in šel iz njega. Deček je obležal kakor mrtev,
tako da so mnogi govorili: »Umrl je.«
27 Jezus pa ga je prijel za roko, ga vzdignil in deček je vstal.
28 Ko je prišel v hišo, so ga njegovi učenci na samem spraševali: »Zakaj ga mi nismo
mogli izgnati?«
29 Rekel jim je: »Ta rod se lahko izžene le z molitvijo.«
Potem poglejmo:
Luka 4:16-21
16 Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po Svoji navadi šel v shodnico. Vstal
je, da bi bral,
17 in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo
zapisano:
18 Duh Gospodov je nad Menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim.
Poslal Me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na
prostost,
19 da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu.
20 Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj.
21 In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.«
Potem pa poglejmo 4. poglavje, stihe 33-36, za tem pa tudi stiha 40 in 41:
Luka 4:33-36
33 V shodnici je bil človek, ki je imel duha nečistega demona. Z močnim glasom je
zavpil:
34 »Ej, kaj imamo s Teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo Si: Sveti,
Božji.«
35 Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Demon ga je vrgel na sredo in
šel iz njega, ne da bi ga poškodoval.
36 Vsi so osupnili in govorili med seboj: »Kakšna je ta beseda! Saj z oblastjo in močjo
ukazuje nečistim duhovom in odhajajo.«
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Luka 4:40,41
40 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.
41 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.
Potem pa poglejmo v 6. Poglavje, stihe 6-10:
Luka 6:6-10
6 Drugo soboto je šel v shodnico in učil. Tam je bil človek, ki je imel desno roko suho.
7 Pismouki in farizeji so Jezusa opazovali, ali bo ozdravljal v soboto, da bi našli kaj,
zaradi česar bi Ga lahko tožili.
8 On pa je vedel za njihove misli in je rekel možu s suho roko: »Vstani in stopi v sredo!«
Vstal je in stopil.
9 Jezus jim je rekel: »Vprašam vas, ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje
rešiti ali uničiti?«
10 Ozrl se je po vseh naokrog in mu rekel: »Iztegni roko!« Ta je to storil in roka je
ozdravela.
Za tem poglejmo v 6. Poglavje, stihe 17-19:
Luka 6:17-19
17 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.
18 Prišli so, da bi Ga poslušali in bi jih ozdravil njihovih bolezni. Tudi tiste, ki so jih
nadlegovali nečisti duhovi, je ozdravljal.
19 Vsa množica se Ga je poskušala dotakniti, kajti iz Njega je izhajala moč in
ozdravljala vse.
Za tem poglejmo v 13. poglavje, stihe 11-17:
Luka 13:11-17
11 In glej, tam je bila tudi žena, ki je že osemnajst let imela duha bolezni. Bila je
sključena in se sploh ni mogla vzravnati.
12 Ko jo je Jezus videl, jo je poklical k Sebi in ji rekel: »Žena, rešena si svoje bolezni.«
13 Položil je nanjo roke in takoj se je vzravnala in slavila Boga.
14 Oglasil pa se je predstojnik shodnice. Nejevoljen je bil, ker jo je Jezus ozdravil v
soboto, in je govoril množici: »Šest dni je, v katerih je treba delati. Ob teh dneh torej
prihajajte in se dajajte zdraviti, ne pa na sobotni dan.«
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15 Gospod pa mu je odgovoril: »Hinavci! Ali ne odveže vsak od vas v soboto svojega
vola ali osla od jasli in ga žene napajat?
16 Te pa, ki je Abrahamova hči in jo je satan zvezal za – poslušajte – osemnajst let, ni
bilo potrebno rešiti te vezi na sobotni dan?«
17 Ko je to govoril, je bilo vse Njegove nasprotnike sram, vsa množica pa se je veselila
vseh veličastnih reči, ki jih je delal.
Potem pa moramo v Janezovem Evangeliju v 5. poglavju prebrati stihe od 2 do 14:
Janez 5:2-14
2 V Jeruzalemu je pri Ovčjih vratih kopel, ki se po hebrejsko imenuje Betésda in ima pet
pokritih stebrišč.
3 V njih je ležalo veliko bolnikov: slepih, hromih in sušičnih. Čakali so na valovanje
vode,
4 kajti od časa do časa je prihajal v kopel Gospodov angel in vzburkal vodo. Kdor je po
vzburkanju vode prvi vstopil vanjo, je ozdravel, najsi je imel katero koli bolezen.
5 Med njimi je bil tudi človek, ki je bil bolan osemintrideset let.
6 Jezus ga je videl, kako leži tam, in ker je vedel, da je že dolgo bolan, mu je rekel: »Bi
rad ozdravel?«
7 Bolnik mu je odgovoril: »Gospod, nimam človeka, ki bi me dal v kopel, kadar se voda
vzburka. Medtem ko grem tja, se spusti pred menoj kdo drug.«
8 Jezus mu je rekel: »Vstani, vzemi svojo posteljo in hôdi!«
9 In mož je takoj ozdravel. Vzel je posteljo in hodil. Tisti dan pa je bila sobota.
10 Zato so Judje govorili ozdravljenemu: »Sobota je. Ne smeš prenašati postelje!«
11 On pa jim je odgovoril: »Tisti, ki me je ozdravil, mi je rekel: ›Vzemi svojo posteljo in
hôdi!‹«
12 Vprašali so ga: »Kdo je tisti človek, ki ti je rekel: ›Vzemi jo in hôdi!‹«
13 Ozdravljeni pa ni vedel, kdo je tisti; Jezus se je namreč umaknil, ker je bila tam
množica.
14 Pozneje ga je Jezus srečal v templju in mu rekel: »Vidiš, ozdravel si. Ne gréši več, da
se ti ne zgodi kaj hujšega!«
Za tem moramo v Janezu 9. poglavje prebrati stihe 1 do 7:
Janez 9:1-7
1 Ko je šel mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva.
2 Njegovi učenci so ga vprašali: »Rabi, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil
slep?«
3 Jezus je odgovoril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak da se na njem razodenejo
Božja dela.
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4 Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne
more delati.
5 Dokler Sem na svetu, Sem luč sveta.«
6 Ko je to izgovoril, je pljunil na tla in s slino naredil blato. Pomazal mu je z blatom oči.
7 in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa« (kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel
je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl.
Za tem:
Janez 10:10
10 Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje
in ga imeli v obilju.
Dela 10:38
38 Veste o Jezusu iz Nazareta, ki Ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je
iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo,
zakaj Bog je bil z Njim.
Hebrejcem 13:8
8 Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke.
1 Janez 3:8
8 Kdor pa ravna grešno, je od hudiča, kajti hudič greši že od začetka. Božji Sin pa se je
razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela.
Potem zopet:
Matej 10:1
1 Poklical je k Sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako
da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost.
Marko 16:15-20
15 Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!
16 Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.
17 Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v Mojem imenu bodo
izganjali demone, govorili nove jezike,
18 z rokami dvigali kače, in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na
bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«
19 Potem ko je Gospod Jezus govoril z njimi, je bil vzet v nebo in je sédel na Božjo
desnico.
20 Oni pa so šli in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval z
znamenji, ki so jih spremljala.
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Janez 14:12-15
12 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.
13 Kar koli boste prosili v Mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu.
14 Če Me boste kaj prosili v Mojem imenu, bom Jaz to storil.«
15 »Če Me ljubite, se boste držali Mojih zapovedi.
Dela 6:8
8 Štefan pa je bil poln milosti in moči in je delal velike čudeže in znamenja med ljudmi.
Djela 8:6-7
6 Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale
znamenja, ki jih je delal:
7 veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti duhovi, veliko hromih in
pohabljenih je bilo ozdravljenih.
Dela 9:33-34
33 Tam je našel moža z imenom Enéj, ki je že osem let ležal v postelji, ker je bil hrom.
34 Peter mu je rekel: »Enéj, Jezus Kristus te ozdravlja! Vstani in postelji si ležišče!«
In pri priči je vstal.
Dela 14:8-10
8 V Listri je živel mož, ki ni imel moči v nogah; bil je že od rojstva hrom in nikoli ni
mogel hoditi.
9 Sedèl je in poslušal Pavlove besede. Pavel ga je premeril z očmi, in ko je videl, da ima
vero, ki bi ga lahko rešila,
10 mu je zaklical z močnim glasom: »Vstani! Postavi se na noge!« In mož je poskočil in
hodil.
Dela 19:11-12
11 Bog je po Pavlovih rokah delal nenavadne čudeže,
12 tako da so ljudje prinašali bolnikom robce ali rute, ki so se dotaknile Pavlovega
telesa, in bolezni so izginjale in zli duhovi so jih zapuščali.
Jakob 5:14-16
13 Če kdo med vami trpi, naj moli. Če je kdo dobre volje, naj pôje hvalnice.
14 Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga
v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem.
15 In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil; če je storil grehe, mu bodo
odpuščeni.
16 Zato izpovedujte grehe drug drugemu in molíte drug za drugega, da boste
ozdravljeni. Veliko moč ima dejavna molitev pravičnega.
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Malahija 3:20
20 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.
Hebrejcem 1:1-4
1 Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih,
2 v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu. Njega je postavil za
dediča vsega in po Njem je tudi ustvaril svetove.
3 On je odsvit Njegovega veličastva in odtis Njegovega obstoja, z besedo Svoje moči
nosi vse. Potem ko je uresničil očiščenje od grehov, je v nebesih sédel na desno
veličastja.
4 Postal je toliko višji od angelov, kolikor odličnejše Ime od njihovega je dobil.
Filipljanom 2:8-11
8 In je Sam Sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu.
9 Zato ga je Bog povzdignil nad vse in Mu podaril Ime, ki je nad vsakim imenom,
10 da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno bitij v nebesih, na zemlji in pod
zemljo
11 in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta.
Efežanom 1:16-23
16 Zaradi tega se ne neham zahvaljevati za vas in se vas spominjati v svojih molitvah,
17 da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in
razodetja, v spoznanju njega,
18 in razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je
veličastvo Njegove dediščine v svetih,
19 kakšna je čezmerna veličina Njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti
Njegove silne moči,
20 ki jo je udejanjil v Kristusu, ko Ga je obudil od mrtvih in Ga posadil na Svojo desnico
v nebesih,
21 nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno
ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem.
22 In vse je položil pod Njegove noge, Njega pa postavil čez vse kot glavo Cerkve
23 ki je Njegovo telo, polnost Njega, ki v vsem vse izpolnjuje.
Janez 16:23-24
23 In tisti dan Me ne boste ničesar spraševali. Resnično, resnično, povem vam: Če boste
kaj prosili Očeta v Mojem imenu, vam bo dal.
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24 Do zdaj niste ničesar prosili v Mojem imenu. Prosíte in boste prejeli, da bo vaše
veselje dopolnjeno.«

Marko 16:15-18
15 Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!
16 Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.
17 Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v Mojem imenu bodo
izganjali demone, govorili nove jezike,
18 z rokami dvigali kače, in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na
bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«
(bodite pozorni na: 'Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli')
Janez 14:13-14
13 Kar koli boste prosili v Mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu.
14 Če me boste kaj prosili v Mojem imenu, bom jaz to storil.«
Dela 3:1-16
1 Peter in Janez sta šla ob deveti uri molit v tempelj.
2 Prinesli so moža, ki je bil od rojstva hrom. Vsak dan so ga polagali pred tempeljska
vrata, ki se imenujejo Lepa, da bi prosil vbogajme tiste, ki so prihajali v tempelj.
3 Ko je mož videl, da nameravata Peter in Janez stopiti v tempelj, ju je prosil miloščine.
4 Peter in Janez sta se zazrla vanj in Peter je rekel: »Poglej naju!«
5 Mož ju je napeto gledal, če bo kaj dobil.
6 Peter pa je rekel: »Srebra in zlata nimam, dam ti pa, kar imam: v imenu Jezusa
Kristusa Nazarečana, hôdi!«
7 In prijel ga je za desno roko in ga dvignil. V hipu so se mu utrdila stopala in gležnji.
8 Skočil je pokonci, čvrsto stal in hodil. Šel je z njima v tempelj in hodil okoli,
poskakoval in hvalil Boga.
9 Vse ljudstvo je videlo, kako hodi in hvali Boga.
10 Prepoznali so ga: bil je prav tisti, ki je navadno sedèl pri tempeljskih Lepih vratih in
prosil vbogajme. In čudili so se in bili čisto iz sebe spričo tega, kar se mu je zgodilo.
11 Mož pa se je držal Petra in Janeza, zato je vse ljudstvo od začudenja hitelo za njima v
stebrišče, ki se imenuje Salomonovo.
12 Ko je Peter to videl, se je obrnil do ljudstva z besedami: »Možje Izraelci, kaj se temu
čudite? Kaj strmite v naju, kot da bi bila s svojo močjo ali pobožnostjo dosegla, da je
mož shodil?
13 Bog Abrahamov in Izakov in Jakobov, Bog naših očetov je poveličal svojega
služabnika Jezusa, ki ste Ga vi izdali in zatajili pred Pilatom, ko je ta že razsodil, naj bo
oproščen.
14 Vi ste Svetega in Pravičnega zavrgli in si izprosili pomilostitev ubijalca,
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15 začetnika življenja pa ste ubili. Toda Bog Ga je obudil od mrtvih in mi smo temu
priče.
16 In ker je mož, ki ga vidite in poznate, veroval v Njegovo Ime, mu je to Ime dalo moč;
in vera, ki prihaja po Njem, mu je vrnila popolno zdravje, kakor ste vsi videli na lastne
oči. (bodite pozorni na: veroval v Njegovo Ime… to je IME)
Dela 4:1-30
1 Medtem ko sta govorila ljudstvu, so k njima pristopili duhovniki in poveljnik templja
in saduceji.
2 Bili so vznemirjeni, ker sta učila ljudstvo in oznanjala, da je v Jezusu vstajenje od
mrtvih.
3 Zgrabili so ju in ju zadržali v ječi do naslednjega dne, zakaj večerilo se je že.
4 Mnogi od tistih, ki so slišali besedo, pa so sprejeli vero in njihovo število je naraslo na
kakih pet tisoč.
5 Drugi dan so se v Jeruzalemu zbrali poglavarji, starešine in pismouki.
6 Bili so tam véliki duhovnik Hana, Kajfa, Janez, Aleksander in vsi drugi iz rodu vélikih
duhovnikov.
7 Dali so ju privesti predse in ju zasliševali: »Kako sta to naredila? S kakšno močjo? V
čigavem imenu?«
8 Tedaj jim je Peter, poln Svetega Duha, odgovoril: »Poglavarji ljudstva in starešine!
9 Danes naju zaslišujete zaradi dobrote, ki sva jo storila bolnemu človeku. Po kom je ta
ozdravel?
10 Bodi znano vsem vam in vsemu izraelskemu ljudstvu: v imenu Jezusa Kristusa
Nazarečana, ki ste ga vi križali, Bog pa ga je obudil od mrtvih. V Njegovem imenu stoji
ta človek zdrav pred vami.
11 On je kamen, Ki ste ga vi zidarji zavrgli, a je postal vogalni kamen.
12 V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo
ime, po katerem naj bi se mi rešili.«
13 Videli so Petrovo in Janezovo pogumno odkritost; opazili so, da sta preprosta
človeka in brez izobrazbe. Čudili so se in so spoznali, da sta se družila z Jezusom.
14 Toda ker so videli človeka, ki je stal ozdravljen poleg njiju, jima niso mogli
ugovarjati.
15 Veleli so jima, naj se umakneta iz zbornice, ter se posvetovali.
16 »Kaj naj storimo z njima?« so govorili. »Po njiju se je zgodil očiten čudež. Stvar se je
razvedela med vsemi jeruzalemskimi prebivalci; tega ne moremo tajiti.
17 Da pa se glas o tem ne bi še bolj raznesel med ljudstvom, jima bomo zabičali, da ne
smeta pred nikomer več govoriti o tem imenu.«
18 In poklicali so ju nazaj in jima zapovedali, da nikakor ne smeta več govoriti in učiti v
Jezusovem imenu.
19 Toda Peter in Janez sta jim odvrnila: »Presodite, kaj je bolj pravično pred Bogom:
poslušati vas ali Boga?
20 Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala.«
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21 Nato so jima še huje grozili. Ker pa niso našli nobenega razloga, da bi ju kaznovali,
so ju odpustili zaradi ljudi, saj so vsi poveličevali Boga spričo tega, kar se je zgodilo;
22 zakaj človek, ki je bil po tem znamenju ozdravljen, je imel že čez štirideset let.
23 Ko so ju izpustili, sta se vrnila k svojim in jim sporočila vse, kar so jima bili povedali
véliki duhovniki in starešine.
24 Ob njunih besedah so verniki enodušno povzdignili glas k Bogu in molili: »Gospod,
Ti si naredil nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih!
25 V Svetem Duhu si govoril po ustih našega očeta Davida, svojega služabnika: Zakaj
hrumijo narodi in ljudstva razmišljajo v prazno?
26 Kralji zemlje so se dvignili in oblastniki so se zbrali proti Gospodu in proti njegovemu
Maziljencu.
27 V tem mestu so se zares zbrali zoper Tvojega svetega služabnika Jezusa, Ki si ga Ti
mazilil. Zbrali so se Herod in Poncij Pilat, narodi in Izraelovi rodovi,
28 da bi storili, kar si Ti s svojo roko in v svojem sklepu vnaprej določil.
29 In zdaj, Gospod, glej, kaj grozijo, in daj, da bomo Tvoji služabniki z vso srčnostjo
oznanjali Tvojo Besedo!
30 Iztegni roko, da se bodo dogajala ozdravljenja in znamenja in čudeži v imenu
tvojega svetega služabnika Jezusa!«
Potem:
Matej:18:19
19 »Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli
prošnji, ju bo uslišal Moj Oče, Ki je v nebesih.
Marko 11:22-25
22 In Jezus jim je odgovoril: »Imejte vero v Boga!
23 Resnično, povem vam: Kdor bo rekel tej gori: ›Vzdigni se in se vrzi v morje‹ in ne bo
dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo.
24 Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam
bo zgodilo.
25 In kadar vstanete k molitvi, odpustite, če imate kaj proti komu, da vam tudi vaš Oče,
ki je v nebesih, odpusti vaše prestopke.«
Rimljanom 4:17, 19-21
17 Kakor je pisano: Postavil sem te za očeta mnogih narodov, pred Bogom, Kateremu
je verjel, in ki oživlja mrtve in kliče v bivanje stvari, ki jih ni.
19 In vera se mu ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že zamrlo, saj je imel nekako
sto let, in da je Sari naročje omrtvelo.
20 Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal
čast Bogu,
21 popolnoma prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti.

28

Rimljanom 10:17
17 Potemtakem je vera iz oznanjevanja, oznanjevanje pa je po Kristusovi besedi.

1 Timoteju 6:12
12 Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, v katero si bil poklican in si to lepo
izpovedal pred mnogimi pričami.
Hebrejcem 11:1
1 Je pa vera obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo.
Hebrejcem 11:6
6 Brez vere namreč ne moremo biti Bogu všeč, kajti kdor prihaja k Bogu, mora
verovati, da On biva in poplača tiste, ki Ga iščejo.
1 Janez 5:4-5
4 Kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša
vera.
5 Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin?
1 Korinčanom 3:16
16 Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas?
Rimljanom 8:2
2 Kajti postava Duha življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti.
1 Janez 4:4
4 Otroci, vi ste od Boga in ste jih premagali, ker je Tisti, Ki je v vas, večji od onega v
svetu.
Rimljanom 8:11
11 In če prebiva v vas Duh Njega, Ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo On, Ki je obudil
Kristusa od mrtvih, po Svojem Duhu, Ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša
umrljiva telesa.
Filipljanom 2:13
13 Bog je namreč Tisti, Ki po Svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in
delovanje.
Jakob 4:7
7 Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil.
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2Timoteju 1:7
7 Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, Ljubezni in razumnosti.

Hebrejcem 2:14-15
14 Ker pa so otroci deležni krvi in mesa, je prav tako tudi On privzel oboje, da bi s
smrtjo onemogočil tistega, ki je imel smrtonosno oblast, to je hudiča,
15 in odrešil tiste, ki jih je strah pred smrtjo vse življenje vklepal v sužnost.
Rimljanom 6:14
14 Kajti greh ne bo več gospodoval nad vami, saj niste pod postavo, ampak pod
milostjo.
Matej 4:4
4 On pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake
Besede, ki prihaja iz Božjih ust.«
Matej 8:16
16 Ko se je zvečerilo, so privedli k Njemu veliko obsedenih. Z besedo je izgnal duhove
in ozdravil vse bolnike.
Janez 1:14
14 In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in Resnice.
Janez 15:7
7 Če ostanete v Meni in Moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam
bo zgodilo.
Psalm 107:20
20 poslal je Svojo Besedo in jih ozdravil, potegnil jih je iz njihovih jam.
Izaija 55:11
11 takó bo z Mojo Besedo, ki prihaja iz Mojih ust: ne vrne se k Meni brez uspeha,
temveč bo storila, kar Sem hotel, in uspela v tem, za kar Sem jo poslal.
Hebrejcem 4:14-16
14 Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega Vélikega duhovnika, Ki
je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina.
15 Nimamo namreč Vélikega duhovnika, Ki ne bi mogel sočustvovati z našimi
slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha.
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16 Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli
milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala.
Hebrejcem 10:23
23 Oklepajmo se neomajne izpovedi upanja, ker je On, Ki je dal obljubo, zvest.
Hebrejcem 10:35-36
35 Ne zavrzite torej svoje zaupnosti, ki jo čaka veliko plačilo.
36 Kajti stanovitnost vam je potrebna, pa boste izpolnili Božjo voljo in tako dosegli, kar
je obljubljeno.
Filemonu 1:6
6 Da bi vera, ki nam je skupna, postala učinkovita v spoznavanju vsega dobrega, ki je v
nas za Kristusa.
Razodetje 12:11
11 Toda oni so ga premagali zaradi Krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja,
saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti.
Joel 3:10
… Slabič naj reče: Junak sem!
(Želim, da beremo Ponovljeni Zakon; da preberemo celo 28. poglavje, za tem pa 3.
poglavje Galačanov, ravno tako celo poglavje)
Ponovljeni Zakon 28. poglavje:
1 Če pa boš natančno poslušal glas GOSPODA, svojega Boga, in vestno izpolnjeval vse
Njegove zapovedi, ki ti jih danes dajem, te bo GOSPOD, tvoj Bog, postavil visoko nad
vse narode na zemlji.
2 In nadte bodo prišli vsi ti blagoslovi in te dosegli, če boš poslušal glas GOSPODA,
svojega Boga.
3 Blagoslovljen boš v mestu in blagoslovljen boš na polju.
4 Blagoslovljen bo sad tvojega telesa, sad tvoje zemlje, sad tvoje živine, prireja tvojega
goveda in prirastek tvoje drobnice.
5 Blagoslovljena bosta tvoj koš in tvoje nečke.
6 Blagoslovljen boš ob prihodu in blagoslovljen boš ob odhodu.
7 GOSPOD bo porazil pred teboj sovražnike, ki se vzdigujejo zoper tebe: po eni poti
bodo prišli proti tebi, po sedmih pa bodo pobegnili pred teboj.
8 GOSPOD bo zapovedal blagoslovu, da bo s teboj v tvojih žitnicah in pri vsem, česar
se lotijo tvoje roke, in te bo blagoslovil v deželi, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog.
9 GOSPOD te bo postavil za sveto ljudstvo, kakor ti je prisegel, če boš izpolnjeval
zapovedi GOSPODA, svojega Boga, in hodil po njegovih poteh.
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10 In vsa ljudstva na zemlji bodo videla, da je nad teboj razglašeno GOSPODOVO ime,
in se te bodo bala.
11 GOSPOD te bo obsul z dobrotami: s sadom tvojega telesa, s sadom tvoje živine in s
sadom tvoje zemlje v deželi, za katero je GOSPOD prisegel tvojim očetom, da ti jo bo
dal.
12 GOSPOD ti bo odprl svojo bogato zakladnico, nebo; tako bo dajal tvoji deželi dežja
ob pravem času in blagoslovil bo vse delo tvojih rok. Mnogim narodom boš posojal, ti
pa ne boš jemal na pósodo.
13 GOSPOD te bo naredil za glavo in ne za rep; samo navzgor boš šel in nikoli navzdol,
če boš poslušal zapovedi GOSPODA, svojega Boga, ki ti jih danes dajem, in jih vestno
izpolnjeval
14 in se ne boš odvrnil od nobene izmed besed, ki vam jih danes zapovedujem, ne na
desno ne na levo, da bi šel za drugimi bogovi in jim služil.
15 Če pa ne boš poslušal glasu GOSPODA, svojega Boga, da bi vestno izpolnjeval vse
njegove zapovedi in zakone, ki ti jih danes zapovedujem, bodo prišla nadte in te zadela
vsa tale prekletstva.
16 Preklet boš v mestu in preklet na polju.
17 Prekleta bosta tvoj koš in tvoje nečke.
18 Preklet bo sad tvojega telesa in sad tvoje zemlje, prireja tvojega goveda in prirastek
tvoje drobnice.
19 Preklet boš ob prihodu in preklet ob odhodu.
20 GOSPOD pošlje nadte prekletstvo, zmešnjavo in grozo pri vsem, česar se loti tvoja
roka, kar boš delal, dokler ne boš pokončan in hitro uničen zaradi hudobije svojih del,
ker si me zapustil.
21 GOSPOD bo storil, da se te bo prijela kuga, dokler te ne iztrebi iz dežele, v katero
greš, da jo vzameš v last.
22 GOSPOD te bo udaril s sušico, z vročico, vnetjem, opeklinami, s sušo, snetjo in z rjo;
zasledovale te bodo, dokler te ne uničijo.
23 Nebo nad tvojo glavo bo bron, zemlja pod teboj pa železo.
24 GOSPOD bo dež za tvojo deželo spremenil v pesek in prah; z neba bo padal nate,
dokler ne boš pokončan.
25 GOSPOD te bo porazil pred tvojimi sovražniki; po eni poti boš odšel nadnje, po
sedmih boš pobegnil pred njimi, tako da boš vsem kraljestvom na zemlji zbujal grozo.
26 Tvoje truplo bo v živež vsem pticam neba in zverem zemlje in nihče jih ne bo
odganjal.
27 GOSPOD te bo udaril z egiptovskimi tvori, z bulami, s srbečico in z garjami, tako da
ne boš mogel ozdraveti.
28 GOSPOD te bo udaril z blaznostjo, s slepoto in z zmedenostjo srca,
29 in sredi belega dne boš tipal, kakor slepec tipa v temi; ne boš imel uspeha na svojih
poteh; vse dni te bodo stiskali in ropali in nihče ti ne bo pomagal.
30 Zaročil se boš z žensko, a drug moški bo ležal pri njej; postavil boš hišo, pa ne boš
prebival v njej; zasadil boš vinograd, pa ga ne boš užival.
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31 Tvojega vola bodo zaklali pred tvojimi očmi, a ne boš jedel od njega; tvojega osla
bodo odvlekli izpred tebe in ti ga ne bodo vrnili; tvojo drobnico bodo dali tvojim
sovražnikom in nihče ti ne bo pomagal.
32 Tvoje sinove in hčere bodo dali drugemu ljudstvu; tvoje oči bodo to videle in ves dan
koprnele po njih, a tvoja roka bo brez moči.
33 Sad tvoje zemlje in ves tvoj pridelek bo pojedlo ljudstvo, ki ga ne poznaš, in vse dni
te bodo le stiskali in tlačili.
34 In zmešalo se ti bo ob gledanju tega, kar bodo videle tvoje oči.
35 GOSPOD te bo udaril s hudimi tvori na kolenih in po stegnih, tako da ne boš mogel
ozdraveti; imel jih boš od podplatov do temena.
36 GOSPOD bo tebe in tvojega kralja, ki ga boš postavil nadse, odpeljal k narodu, ki ga
nisi poznal ne ti ne tvoji očetje, in tam boš služil drugim bogovom, lesu in kamnu
37 Postal boš zgražanje, pregovor in posmeh za vsa ljudstva, h katerim te odpelje
GOSPOD.
38 Veliko semena boš nesel na polje, pa malo nažel, ker ga bodo požrle kobilice.
39 Vinograd boš zasadil in obdeloval, pa vina ne boš pil, niti trgal ne boš, ker ga bo
snedel črv.
40 Oljke boš imel po vsej svoji pokrajini, pa se ne boš mazilil z oljem, ker se ti bodo
oljke osule.
41 Sinovi in hčere se ti bodo rodili, pa jih ne boš imel, ker bodo šli v ujetništvo.
42 Vsega tvojega drevja in sadu tvoje zemlje se bo polastil mrčes.
43 Tujec, ki je v
tvoji sredi, bo stopal nadte više in više, ti pa se boš pogrezal niže in niže.
44 Posojal ti bo, ti pa mu ne boš posojal; on bo glava, ti pa rep.
45 Vsa ta prekletstva bodo prišla nadte, te preganjala in zadevala, dokler ne boš
pokončan, ker nisi poslušal glasu GOSPODA, svojega Boga, da bi izpolnjeval njegove
zapovedi in zakone, ki ti jih je zapovedal.
46 Na tebi in tvojem zarodu bodo kot znamenje in čudo na veke.
47 Ker nisi z veseljem in z zadovoljnim srcem služil GOSPODU, svojemu Bogu, ko si
imel vsega v obilju,
48 boš moral ob lakoti in žeji, v nagoti in pomanjkanju vsega služiti svojim
sovražnikom, ki ti jih pošlje GOSPOD. Železen jarem ti bo dajal na vrat, dokler te ne
pokonča.
49 GOSPOD bo od daleč, od konca zemlje, pripeljal nadte narod, ki leti kakor orel,
narod, katerega jezika ne razumeš,
50 narod trdega obraza, ki ne spoštuje starčka in se ne usmili dečka.
51 Žrl bo sad tvoje živine in sad tvoje zemlje, dokler te ne pokonča; ne bo ti pustil ne
žita ne vina ne olja, ne prireje tvojega goveda ne prirastka tvoje drobnice, dokler te ne
uniči.
52 Oblegal te bo v vseh tvojih mestih po vsej tvoji deželi, dokler se ne bodo zrušili tvoji
visoki in trdni zidovi, na katere si se zanašal; oblegal te bo v vseh tvojih mestih po vsej
tvoji deželi, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog.
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53 Ti pa boš v stiski in sili, s katero te bo stiskal sovražnik, moral jesti sad svojega
telesa, meso svojih sinov in hčera, ki ti jih je dal GOSPOD, tvoj Bog.
54 Tudi najnežnejši in najrahločutnejši izmed tvojih mož bo s hudobnim očesom gledal
na svojega brata, na ženo svojega naročja in na tiste sinove, ki mu še ostanejo,
55 tako da ne bo dal nobenemu izmed njih od mesa svojih sinov, ki ga bo jedel, ker mu
ne bo ostalo nič več v stiski in sili, s katero te bo stiskal sovražnik v vseh tvojih mestih.
56 Tudi najnežnejša in najrahločutnejša izmed tvojih žensk, ki od rahločutnosti in
nežnosti ne bi niti poskusila položiti svojega stopala na zemljo, bo s hudobnim očesom
gledala na moža svojega naročja, na sina in hčer,
57 na posteljico, ki pride izmed njenih nog, in na sinove, ki jih bo rodila; kajti ob
pomanjkanju vsega bo to na skrivnem jedla – v stiski in sili, s katero te bo stiskal
sovražnik v tvojih mestih.
58 Če ne boš vestno izpolnjeval vseh besed te postave, ki so zapisane v tej knjigi, in se
ne boš bal tega vzvišenega in strah vzbujajočega imena – GOSPODA, svojega Boga,
59 bo GOSPOD tebe in tvoj zarod udaril z izrednimi nadlogami, z velikimi in
dolgotrajnimi nadlogami in s hudimi in dolgotrajnimi boleznimi.
60 Spet bo spravil nadte vse egiptovske kužne bolezni, pred katerimi te je groza, in se
te bodo prijele.
61 Tudi vsakovrstne bolezni in nadloge, ki niso zapisane v knjigi te postave, bo
GOSPOD poslal nadte, dokler te ne pokončajo.
62 Tako vas bo ostalo le malo, čeprav vas je bilo veliko, kakor je zvezd na nebu, ker nisi
poslušal glasu GOSPODA, svojega Boga.
63 Kakor se je GOSPOD veselil nad vami, da vam je delal dobro in vas množil, tako se
bo GOSPOD veselil nad vami, da vas uniči in pokonča. Iztrebljeni boste iz dežele, v
katero greš, da jo vzameš v last.
64 In GOSPOD te bo razkropil med vsa ljudstva od enega do drugega konca zemlje in
tam boš služil drugim bogovom, ki jih nisi poznal ne ti ne tvoji očetje, lesu in ka
65 Med temi narodi ne boš imel miru in za tvojo nogo ne bo počivališča; in GOSPOD ti
bo tam dal trepetajoče srce, pešajoče oči in obupano dušo.
66 Tvoje življenje bo viselo pred teboj na nitki, noč in dan se boš tresel in ne boš zaupal
vanj.
67 Zjutraj boš rekel: »O da bi bil že večer!« in zvečer boš rekel: »O da bi bilo že jutro!«
To bo zaradi trepetanja tvojega srca od strahu in zaradi tega, kar bodo videle tvoje
68 In GOSPOD te bo na ladjah popeljal nazaj v Egipt po poti, o kateri sem ti rekel, da je
ne boš nikoli več videl. Tam boste sami sebe prodajali za sužnje in dekle svojim
sovražnikom, pa ne bo nikogar, ki bi vas kupil.
(Sedaj pa vam bom bral Galačane 3. poglavje. Začel bom s prvim stihom, brali pa
bomo celo poglavje)
Galačani 3:
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1 O nespametni Galačani, le kdo vas je uročil, ko je bil prav vašim očem prikazan Jezus
Kristus, in sicer križani?
2 Rad bi izvedel od vas samo tole: ste prejeli Duha zaradi del postave ali zaradi vere v
to, kar ste slišali?
3 Tako nespametni ste? Začeli ste z Duhom, zdaj pa končujete z mesom?
4 Ste toliko pretrpeli zaman? Ko bi vsaj bilo zaman!
5 Mar Ta, Ki vam daje Duha in dela med vami čudeže, to dela zaradi del postave ali
zaradi vere v to, kar ste slišali?
6 Tako je bilo z Abrahamom, ki je verjel Bogu in mu je bilo to šteto v pravičnost.
7 Spoznajte vendar, da so Abrahamovi sinovi tisti, ki verujejo.
8 Pismo je predvidelo, da Bog opravičuje narode po veri, zato je napovedalo Abrahamu
veselo novico: V tebi bodo blagoslovljeni vsi narodi.
9 Potemtakem so z verujočim Abrahamom vred blagoslovljeni tudi tisti, ki verujejo.
10 Vse tiste, ki se naslanjajo na dela postave, pa zadene prekletstvo. Kajti pisano je:
Preklet je vsak, ki ne vztraja pri vsem, kar je zapisano v knjigi postave, da bi to
izpolnjeval.
11 Da se nihče ne more opravičiti pred Bogom s postavo, je razvidno iz dejstva, da bo
pravični živel iz vere.
12 Postava pa ni iz vere, ampak: Kdor to izpolnjuje, bo živel od tega.
13 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.
15 Bratje, po človeško govorim: pravnomočne oporoke nihče ne bo razveljavljal ali ji kaj
dodajal, čeprav je samo človeško delo.
16 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.
17 Pravim pa tole: če je Bog prej naredil veljavno oporoko, je postava, ki je nastala šele
štiristo trideset let pozneje, ne more razveljaviti tako, da bi bila obljuba neučinkovita.
18 Kajti če dediščina izvira iz postave, ni več iz obljube; Bog pa je Abrahamu izkazal
milost prek obljube.
19 Čemú torej postava? Dodana je bila zaradi prestopkov, dokler ne bi prišel potomec,
kateremu je bila dana obljuba, razglašena pa je bila po angelih, s pomočjo posrednika.
20 Ne obstaja posrednik enega, Bog pa je eden.
21 Je torej postava zoper Božje obljube? Nikakor ne! Kajti opravičenje bi dejansko
izviralo iz postave, ko bi bila dana postava, ki bi mogla dati življenje.
22 Tako pa je Pismo vse zaklenilo pod greh, da bi tisti, ki verujejo, dobili obljubo iz vere
v Jezusa Kristusa.
23 Toda preden je nastopila vera, nas je postava držala zaprte pod ključem, v
pričakovanju vere, ki naj bi bila razodeta.
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24 To se pravi, da je postava postala za nas vzgojiteljica, ki nas je vzgojila za Kristusa,
da bi bili opravičeni iz vere.
26 Vi vsi ste namreč po veri v Kristusa Jezusa Božji sinovi.
27 Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa.
28 Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske: kajti vsi
ste eden v Kristusu Jezusu.
29 Če pa ste Kristusovi, ste potemtakem Abrahamovi potomci, po obljubi pa dediči.
Sedaj poglejte, da so glede na Sveto Pismo, še posebno pa glede na Ponovljeni
Zakon 28:61…
61 Tudi vsakovrstne bolezni in nadloge, ki niso zapisane v knjigi te postave, bo
GOSPOD poslal nadte, dokler te ne pokončajo.
… vsaka druga bolezen in nadloge vključene v prekletstvo Zakona, kjer je
navedenih vrsto bolezni, vendar pa je On v stihu 61 tudi dodal: »vsakovrstne
bolezni«. Zato lahko rečete: »Moja bolezen…« (katerakoli da je: rak, tuberkuloza,
anemija, živčni nemir, katerakoli da je vaša bolezen). »Glede na Ponovljeni Zakon
28:61 je moja bolezen prekletstvo Zakona.« Sedaj pa poglejte Galačane 3:13-14
13 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.
To je, kar želim, da izpovedujete: Želim, da sami sebi ponavljate in ponavljate in
ponavljate; če ste sami, recite na glas, če pa je nekdo z vami, recite tiho sami sebi:
»Glede na Ponovljeni Zakon 28:61 je moja bolezen (sedaj imenujte bolezen: rak,
tuberkuloza, problemi z ledvicami, problemi z jetri, karkoli pač) prekletstvo Zakona.
Vendar pa me je glede na Galačane 3:13 Kristus odkupil od prekletstva Zakona, zato
bolezni (navedite to bolezen) nimam več.
Z drugimi besedami, dal vam bom primer in bom to bolezen imenoval rak: »Glede na
Ponovljeni zakon 28:61 je moja bolezen rak prekletstvo Zakona, vendar pa me je
glede na Galačane 3:13 Kristus odkupil od prekletstva Zakona, zato glede na to raka
nimam več.«
»Če je vaš problem čir na želodcu, potem recite takole: »Moja bolezen čir na želodcu
je prekletstvo Zakona, vendar pa me je glede na Galačane 3:13 Kristus odkupil od
prekletstva Zakona, zato čira na želodcu nimam več.«
»V primeru, da imate bolezen krvi, recite: »Glede na Ponovljeni Zakon 28:61 je moja
bolezen krvi prekletstvo Zakona, vendar pa me je glede na Galačane 3:13 Kristus
odkupil od prekletstva Zakona, zato bolezni krvi nimam več.«
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»Dal vam bom še eno ilustracijo. Katerakoli bolezen naj bi bila, jo vi imenujte
prekletstvo Zakona; izpovejte, da je ona prekletstvo Zakona, potem pa izpovejte
Galačane 3:13: »Kristus me je odkupil od prekletstva Zakona, zato bolezni (in potem
navedite bolezen) nimam več.« Želim, da berete ta dva poglavja (Ponovljeni Zakon
28 in Galačane 3. poglavje). Vedno znova in potem v vsakem trenutku, ko ste budni,
dan in noč, nadaljujte izpovedovati: »Zato (navedite bolezen) nimam več!!«

Moje pričevanje:
Nekje tekom prejšnje misije (2011-2012) sem začel čutiti določene motnje v levem
dolnjem delu želodca; nek pritisk, včasih pa tudi bolečino, kar pa sem najprej
zanemarjal, češ da je to po vsej verjetnosti neka navadna zaprtost oz. nekaj
podobnega, ker sem v tem predelu lahko otipal večjo ali pa manjšo oteklino… katera je
bila v tem predelu včasih malo nižje, zopet drugič malo višje… glede na to sem
predpostavljal, da je to nek problem s črevesjem… mislil sem, da je to pruh, ali pa
vnetje črevesja; Satan vam bo seveda pretkano poizkušal servirati tisto najhujšo
varianto, tako da sem se moral nekaj časa s tem boriti… Utemeljen na Eksodusu 23:25
in Filipljanom 1:20-25 ter prepričan v pomembnost svoje misije, sem držal pozicijo in
zavračal negativne misli… in ne samo to… začel bi se v veselju zahvaljevati zaradi teh
skušnjav, da so le te zelo nujne za krepitev moje vere in za stanovitnost v hoji s
Kristusom. (Jakob 1:2-4; 1 Peter 1:6, 7).
Tekom leta se situacija ni umirila… preko te periode in po dobrih pripravah sem molil
za ozdravitev, in to v skladu z Markom 11:24. No, situacija se tudi takrat ni spremenila.
Potem pa sem vprašal Jezusa, kje je problem oz. kje se je zataknilo, in prišla mi je misel
(jaz namreč vem, kaj takšne misli pomenijo, ker sem se jih naučil slediti kot Njegov Glas),
da na ta način od ozdravitve ne bo nihče imel koristi. Dobro, sem si rekel, če pa je tako,
bom šel na pregled. Ne bomo dali vragu veselja, da mi pokvari plan misije, zato sem se
odločil, da izpovem zmago in da nadaljujem z načrtom ter s programom; in da grem
potem, ko po Splitu, Zadru in Kutini pridem v Zagreb, na pregled k specialistu… in tako
sem tudi naredil…
Zdravnica je po detajlnem pregledu celega telesa rekla, da so vsi organi, kakor tudi
celoten sistem, v odličnem stanju. Na ultrazvoku pa je odkrila, da je problem, o
katerem govorim, vnetje tankega črevesa… rekla mi je, da mi za to lahko da neke
tablete… vendar pa sem se jaz zahvalil in ji rekel, da bom to rešil po poti vere… s tem
pa je tudi slišala pričevanje glede Kristusa… ona je to sprejela povsem korektno;
namreč pokazala je zavest o tem, da obstaja tudi tovrsten pristop k problemu…
Za tem sem začel vsako jutro, ko sem vstal, jemati Božjo besedo kot zdravilo za celo
moje telo, kar pa sem tudi izpovedoval. Izpovedoval, da na ta način vase jemljem Božje
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Zdravilo, katero v imenu Jezusa Kristusa ozdravlja celo moje telo. Moja jutranja
molitev pa je bila v celoti sledeča:
»Hvala Ti Oče na Tvoji Besedi, Tvoja Beseda je Resnica! Naredi me dostojnega Svoje
Besede! Po Svoji Besedi me prosvetli (Psalm 119:130) in me po Svoji Besedi uvedi v
vso Resnico (Janez 16:13) ter me glede na Svojo Besedo o vsemu poduči
(Janez 14:26). Povej mi o stvareh, katere se bodo zgodile glede na Svojo Besedo
(Janez 16:13) in me spomni na tisto najpomembnejše za življenje po Svoji Besedi
(Janez 14:26) ter mi odprto govori o Sebi (Janez 16:25), da Te lahko bolje spoznam in
da Te potem še bolj vzljubim.
Po svoji Besedi mi daj moč, da lahko dozorim in na Zemlji dosežem popolnost (Matej
5:48); da se lahko v Poslednjih Dneh pred Koncem uprem vsem nasprotnikovim
napadom.
Ti si rekel, da je tvoja Beseda življenje in ZDRAVJE ZA CELO NAŠE TELO (Pregovori
4:22); če pazim nanjo, če je moje uho prislonjeno k Tvojim razlogom, če mi nikoli ne
uide izpred oči in če jo shranim v globini mojega srca (Pregovori 4:20-21), kar pa tudi
delam. Sedaj pa v imenu Jezusa Kristusa jemljem Tvojo Besedo kot zdravilo za celo
moje telo. In hvala Ti Oče, ker me preko Svoje Besede ozdravljaš in me v zdravju
ohranjaš (Psalm 107:20).
In točno tako, kakor je Lilian B. Yeomens rekla, sem nekega dne, ni minilo veliko časa,
samo opazil, da nimam več nikakršnih oteklin, nikakršnega pritiska in nikakršnega
nelagodja. Vse se je normaliziralo. Nič več se ni čutilo ali otipalo, da je prisotno
kakršnokoli vnetje ali pač slabost v tem delu… morali pa mi boste verjeti na besedo, da
to po letu dni nekako opazite, ko ste tam IMELI drugačen občutek in ste na določenem
delu črevesja lahko VEDNO otipali otrdelost. Slava Jezusu! Beseda RESNIČNO
ozdravlja oz. ni izgubila na svoji moči. 
******************************************************************

Pregovori 4:20-24 v praktični uporabi (iz 'Kristus Zdravilec', F.F.
Bosworha)
V Pregovorih 4:20-22 imamo celovita navodila o tem, kako prejeti ozdravitev:
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.'
Preden se Božjo Besedo ne sliši, prejme in Nanjo pazi, Ona ne more biti ozdravitev, niti
za dušo niti za telo. Zato uvidite, da so Božje Besede življenje za tiste, kateri jih
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'najdejo'. Če želiš prejeti življenje in ozdravitev od Boga, potem si vzemi čas, da v
Svetem Pismu najdeš besede, katere obljubljajo te rezultate.
Ko Božja Beseda postaja zdravje tvojemu celotnemu telesu, bo tvoj rak izginil, tvoj
tumor bo izginil in tvoja golšavost bo ravno tako izginila. Videli smo Besedo, ko pa smo
jo prejeli in glede na Njo delovali, to daje tisočkratne rezultate. Telesa tisočih in tisočih
ljudi danes niso zdrava, ker so 'spodletela' na 'pazi' in 'najdi', na tistih Božjih Besedah,
katere dajejo zdravje. To je namreč Božanski način prejemanja blagoslovov, katere
nam je zagotovil Bog. Mnogi so prepustili prejeti ozdravitev enostavno zato, ker niso
sledili tej metodi.
Bog pravi, da kadar delamo tisto, kar nam je rečeno v Svetem Pismu, Njegove Besede
dajejo 'zdravje celemu našemu telesu'. Čigavemu telesu? Tistih, kateri glede na to
temo 'najdejo' in 'pazijo' na Božje Besede. To pa je enako načinu, s katerim Božja
Beseda postaja zdravje duši.
V tem celovitem odlomku nam Bog točno govori, kako naj 'pazimo' na Njegove
Besede. On pravi: »Naj ti ne uidejo izpred oči, hrani jih v svojem srcu.« Namesto da svoj
pogled usmerjaš na simptome in si z njimi okupiran, ne dovoli, da ti Božje Besede
'uidejo izpred oči.' Neprestano glej v Njih in se kot Abraham oprimi s čvrsto vero, da
gledaš v Božje obljube in v nič drugega (Rimljanom 4:17-21). Namreč edini način, da
seme lahko 'dela svoje delo', je ta, da se ga posadi v zemljo, kakor je tudi edini način, da
Božje 'večno seme' lahko 'dejavno dela v nas' ta, da se ga posadi 'v globino naših src'.
To pa ne pomeni občasno, ampak je to stalno. Razlog zaradi katerega so mnogi
spodleteli je namreč ta, da tega niso storili.
MORAŠ NAREDITI TO, KAR DELA KMET
Kadar pazimo na Božje Besede, tako da nam ne uidejo izpred oči in jih
shranimo v globino naših src, takrat je seme v 'dobri zemlji'. Kadar kmet posadi seme v
zemljo, ga ne izkopava vsak dan, da bi videl, kako napreduje, ampak reče: »Srečen
sem, da je posajeno.« On verjame, da je seme začelo delovati. Zakaj ne bi imeli enako
vero v 'večno seme' – Kristusove Besede, za katere On pravi, da so 'duh in življenje'.
Veruj, da One že delujejo brez čakanja, da bi to videl. Če ima kmet lahko brez
kakršnekoli obljube vero v naravo, zakaj kristjan ne bi mogel imeti vero v Boga
narave.
Psalmist je dejal: »Tvoja Beseda me je oživela.« Pavel nam govori, da je beseda Tista,
katera 'deluje' v tistih, kateri verujejo (1 Tesaloničanom 2:13). Vsaka Božja Beseda je
'duh in življenje' (Janez 6:63), in v delovala bo v nas, kateri jo sprejmemo ter Nanjo
'pazimo'. Kadar prejmemo in poslušamo Božjo Besedo, lahko s Pavlom rečemo: »Moč
Božja v meni močno deluje.« Na ta način Božja Beseda postaja Božja Moč. Ona je 'duh
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in življenje'. Če bi nam polje, v katerem je seme, lahko govorilo, potem bi ono reklo:
»Seme v meni močno deluje.«
TRI KLJUČNE STVARI
Ta del v Pregovorih razodeva način, kako doseči rezultat obljube iz Božje Besede:
1
2
3

Mora obstajati pazljivo uho 'Nagni svoje uho k Mojim izrekom'
Mora obstajati pozoren pogled 'Naj ti ne uidejo izpred oči'
Mora obstajati srce, katero sprejme 'Hrani jih v svojem srcu'

Kadar je tvoj pogled usmerjen na simptome in je tvoj um bolj okupiran z njimi, kot pa z
Božjo Besedo, potem imaš v zemlji različno seme od tistega, katerega želiš požeti. Da
imaš v zemlji seme, tu ni dvoma. Vendar pa poizkušaš z eno vrsto semena pridelati
drugo vrsto pridelka. Ne moreš posaditi plevela, žeti pa pšenico. Tvoji simptomi lahko
kažejo smrt, vendar pa ti Božja Beseda kaže življenje; zato ti v teh nasprotnih si smereh
ne moreš gledati istočasno.
KAKŠNO SEME IMAŠ?
Kakšno seme imaš v zemlji? »Naj ti ne uide Božja Beseda izpred oči, hrani jo v
globini svojega srca.« Se pravi, pozorno in stalno glej samo na Božje dokaze, katere
tvoji veri daje Bog. Vsem neozdravljivim Bog pravi: »Vsakdo, kdor išče, bo živel.«
Beseda 'živel' je trajni sedanji čas. To ni le pogled, temveč: »Naj ti (Njegove Besede)
nikoli ne uidejo izpred oči, hrani jih v globini svojega srca.«
Motiv, kateri privlači tvojo pozornost, je neizmerno močan. To je namreč naš Nebeški
Oče, Kateri govori. Celotna Nebesa so izza Njegovih Besed. Stvari, katere so izrečene,
tvorijo življenje in so krepilne narave. One so življenje v tistih, kateri jih najdejo in
zdravje ne samo duši, ampak tudi telesu; ne samo delu telesa, temveč 'celemu
njihovemu telesu.'
Zdravilo, katero uspešno zdravi en del telesa, bi moral obogatiti njegovega iznajditelja.
Tukaj je zdravilo za celo telo – od tvoje glave do pete. Tukaj je Zdravnik neskončnih
zmožnosti – '…kateri ozdravlja vse tvoje bolezni.' (Psalm 103:3)

***
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Pričevanja bralcev
1

Po receptu, katerega sem našel na Lorensovi 'Sozo' strani…

Ko sem že tukaj, bi izkoristil to priložnost, da 'omenim', da sem v zadnjem letu in nekaj
več, imel zame resne 'motenje', da to tako imenujemo; 'zdravstvene težave'
(simptome), katerih do tedaj, lahko rečem, nisem poznal, katere pa so se izražale v
neprestanih… ali slabostih, vrtoglavicah, pritisku v glavi ali bolečini (nategnjenosti v
vratu); se pravi vsak dan nek drugi izmed teh simptomov… pa potem nespečnost, in to
precej neprijetna (katero sem na mojo srečo, vsa hvala Bogu, sčasoma dojel kot
'budilko')… poleg tega pa je prišlo tudi do nekakšnih čudnih tikov v mišicah ali pa živcih,
čemurkoli pač, celem telesu, pa do nekakšnega neprijetnega sevanja v glavi, leva stran,
pa do slabosti na levi strani telesa, trzanja na levi strani trebuha. Da bo katastrofa
popolna, pa je šla celotna zgodba v smeri, katero zdravniki imenujejo depresija. Moram
priznati, da so se pojavljale celo misli o samomoru (za katere jasno vem in sem tudi
vedel, od kod prihajajo, tako da se z njimi nisem poistovetil; se pravi, da jih nisem doživljal
kot svoje, pa čeprav so se one še naprej 'vsiljevale'). Primanjkovalo pa ni tudi
preskakovanja srca, tresenja srca, napadov panike… you name it… zagotovo je bilo še
simptomov, da pa jih sedaj ne omenjam in da ne dolgovezim… Zaradi nekaterih izmed
teh simptomov sem bil pri zdravniku, vendar pa mi je 'moja' zdravnica enostavno rekla:
»Ne me strašiti« (lahko si zamisliš ubogo žensko, ko je bila soočena s tem celim paketom
); tako da sem se po nekaj poizkusih odločil, da k tem zdravnikom (tem svetovnim) ne
grem več; čisto zato, da jih ne begam… Kakorkoli že, mislil sem, da sem, kakor bi moj
'stari' rekel, 'puhnuo u fenjer' oz. da sem definitivno pred smrtjo. Namreč v več
primerih sem imel vizijo kosca s črno tuniko, kar pa je slika, za katero sem brez dvoma
vedel, koga in kaj predstavlja, katera pa me ' vseeno ni pustila ravnodušnega', če veste,
kaj vam želim povedati. Ta moj zavesten 'prehod preko doline teme' je trajal kakšno
'leto in nekaj' dni.
Vsa sreča, da obstaja Odrešenik, naš Zveličar; Tisti, Kateri je Sam Življenje. Tisti, Kateri
je premagal smrt, Zdravnik nad zdravniki, Katerega sem že prej poznal, Katerega pa
sem v zadnjem času precej zapostavil .
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Kateri pa je na mojo veliko srečo zelo blagega srca, zato mi je moje prestope (prekrške)
odpustil in mi pomagal, da tudi sam sebi odpustim.
Na samem dnu te moje revščine, te grozljivke, sem iz obupa in v obupu, ravno tako kot
papagaj, začel klicati samó ime Jezusa Kristusa; to je bila akcija, katera se mi na
začetku sama po sebi ni zdela plodovita… se mi ni zdela (pravzaprav je bila to
prelomnica v tem letu dni pod popolno 'okupacijo')… potem pa sem se postopoma začel
poglabljati v Božjo Besedo, predvsem 'biblijsko', nekaj tudi iz stare zaveze, vendar pa
predvsem iz nove zaveze. Na začetku sem si enostavno vzel za nalogo, da berem Božjo
Besedo, vendar pa po receptu, katerega sem prebral na Loresnovi 'Sozo' strani,
kateri je uporabljen, sedaj se točno ne spomnim kje, na bolnikih, katere je uradna
medicina proglasila za brezupne primere… katerim je v tem centru (gre se za 'Hišo
Molitve', katero sta ustanovili Lillian B. Yeomens in njena sestra Eva) tri krat dnevno,
mislim da po eno uro, brano Sveto Pismo, kar je potem s časoma celo pri nevernikih
dajalo pozitivne rezultate oz. prišlo je do ozdravitve brez nadaljnjih tretmanov.
Kmalu sem lahko spoznal, da je ta recept rednega 'hranjenja bolnikov' z duhovno
hrano, z živo vodo, še kako učinkovit. Izboljšanje se mi resda ni zgodilo 'čez noč', vsaj
jaz ga tako nisem doživel. Bral bi in še naprej berem Sveto Pismo, hranil bi se in se še
naprej hranim, včasih po cel dan, ali pa več dni samo z enim in istim 'stihom', pri
katerem bi se ustavil, kateri bi me ob branju ganil. S časoma mi je Božji Duh postal
glavna skrb, tako da Ga dobesedno v vsakem trenutku in vsepovsod iščem… in trudim
se, da Ga pazim in negujem kot 'kapljico vode na dlani'. Veselim se ob vsaki priložnosti,
pa celo če se ponoči zbudim, da izkoristim to priložnost za komunikacijo… (spomnim se
Lorens, kako si mi pred kakšnimi sedmimi leti rekel, in iskreno rečeno te šele sedaj prav
razumem).
Kako izjemna milina je nasloniti se na Očetove prsi.
Sčasoma pa je še kako prišlo do 'ozdravitve'… niti enega od zgoraj navedenih
simptomov nimam več, in želim se pred vsemi, kateri to berejo, pa tudi širše ter javno,
zahvaliti nebeškemu Bogu-Očetu v Kristusu, Katerega povsem zagotovo javno
priznavam in Ga poveličujem, kot mojega Stvarnika, Zveličarja, Odrešenika,
Zmagovalca in Edinega Zdravnika, katerega kot takega priznam; mojo največjo
Ljubezen in mojega edinega Gospodarja. Kako bi se lahko rešili, če ne bi bilo
presvetega imena Jezusa Kristusa, pred Katerim vse in vsakdo ne more, da ne bi padel
na kolena; Tistega, Kateri je dal svoje življenje, da bi mi lahko živeli? Teh vrstic sedaj ne
bi pisal, v to sem prepričan; da pa je bila moja situacija tako resna, mi verjemite na
besedo.
Gledano iz druge strani pa bi bil greh, da te zgodbe ne povrem; tako da je to tudi moja
dolžnost, da 'pričujem' v prilogo k Imenu nad vsemi imeni. AMEN
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Zoran Ćučuz (izvleček iz pisma)

Pišite nam, če vam je ta knjižica pomagala oz. če ste preko
nje prejeli ozdravitev od vaše bolezni.
e-mail kontakni naslov: lorens.novosel@gmail.com

Napisal in sestavil Lorens N.
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Iz hrvaščine prevedel Sašo O.
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