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Osnove ozdravitev
Predgovor
Ta knjiga je napisana z željo, da bi dokončno utemeljila dejstvo, da je volja
Boga za vas, da smo vedno zdravi oz. ozdravljeni. Naj vam ta knjiga pomaga
spodbujati tiste, ki so zdravi, in prinašati vero v življenja tistih, ki so bolni.
Kadar želimo pomagati bolnim, sta ključni dve stvari. Najprej moramo vero
posedovati sami, tistim pa, ki so bolni, moramo pomagati sprostiti lastno vero.
Vera pride po poslušanju Božje besede, ki nam prinaša razodetje oziroma luč
(Rim 10,17, Ps 119,130). Ko enkrat verjamete, da je Božja volja za vas, da
ste ozdravljeni oz. zdravi, morate na temelju tega, kar verjamete, tudi delovati.
Uporabite 31 razlogov in spodbudite vero v ljudeh. Vzemite si čas in si oglejte
sleherno izmed teh bibličnih vrstic. Kadar pomagate bolnim, jim lahko dovolite
ali jih spodbudite, da si sleherni biblični verz glasno preberejo. Ne poskušajte
nemudoma moliti. Sprehodite se skozi čim več izmed 31 razlogov in naj vera
v srcih ljudi, ki jim služite, postane močna.
Ko je vera v njihovih srcih trdna, so sposobni sprostiti svojo vero in prejeti
ozdravitev. Podrobno si oglejte poglavji: Zakaj nekaterim ne uspe prejeti in
Načini za prejetje ozdravitev. Pomagajte jim verjeti, da so prejeli, še preden
so priča kakršnim koli znakom izboljšanja (Mr 11,23–24).
Jezus je plačal ceno za naše zdravje. Njegovo delo je bilo dokončano. Za nas
ni plačal le zdravstvenega zavarovanja. In čeprav lahko pridemo predenj,
kadarkoli smo bolni, in prejmemo svojo ozdravitev, je Njegova volja za nas
dejansko to, da vseskozi živimo v popolnem zdravju.
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1. Človek je bil ustvarjen zdrav
Kdaj oz. na kateri dan je Bog ustvaril bolezen? Dejstvo je, da Bog tega ni
ustvaril. Bog je izvor življenja in ne smrti. Je popoln in vse, kar je ustvaril, je
bilo popolno. Nič, kar je ustvaril, ni v sebi nosilo smrti.
V prvem poglavju 1 Mz je Bog ustvaril človeka. Vrstici 26 in 27 govorita o tem,
da je človeka ustvaril po Svoji podobi. Kakšen pa je Bog? On je popoln, brez
slabosti, bolezni in deformacij. Človek je bil ustvarjen, da bi bil takšen kot Bog.
Bolezen ni bila vgrajena v človeka, le zdravje.
Ali je Bog ustvaril karkoli slabega? Ne! Karkoli je ustvaril, je bilo dobro (1 Mz
1,31). Ne le dobro, marveč zelo dobro. Ali bi bolezenska stanja, kot so rak,
sladkorna bolezen in tumorji, lahko imenovali za dobra? Ne, bolezen ni dobra.
Bog je telo ustvaril takšno, da se zaveda, da je bolezen slaba. Telo je
ustvarjeno tako, da se je sposobno boriti proti stvarem, ki niso dobre. In volja
Boga je še vedno, da bi bil človek takšen, kot ga je prvotno ustvaril, torej
popolnoma zdrav, brez kakršnekoli bolezni.
Ko je bil ustvarjen človek, je bilo zdravje del Božjega načrta. Tudi dandanes je
zdravje še vedno Njegov načrt za človeštvo.
2. Bolezen se je pričela z grehom
Kje je torej izvor bolezni, če je ni ustvaril Bog? Bolezen je uvod v smrt oz.
začetna stopnja smrti. Smrt pa je v svet vstopila, ko sta Adam in Eva grešila
(Rim 6,23, Rim 5,12, 1 Mz 2,17). Rezultat njunega greha je bil ta, da je vse
človeštvo postalo tarča za napad bolezni.
John A. Dowie je dejal: “Bolezen je gnusen potomec svojega očeta satana in
matere – greha.” Po tistem, ko sta grešila, Adam in Eva še mnogo let nista
izkusila telesne smrti, a vendar je zavoljo njunega greha bolezen lahko
vstopila v svet in človeška vrsta je sčasoma postala podvržena telesni smrti.
Ali je bilo to, da bi človek grešil, del Božje volje? Nikakor ne. Toda za greh
obstaja kazen in ta je smrt (Rim 6,23). Bolezen je sredstvo, ki nekoga pripelje
do smrti. Ali je torej Božja volja, da bi bil človek bolan? Nikakor ne. Bolezen je
namreč rezultat greha. Trditi, da je Božja volja za človeka, da bi bil bolan, je
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tako, kot da bi trdili, da je Božja volja za človeka, da bi grešil in zavoljo tega
postal bolan.
Bog ne odobrava greha in bolezni. Ps 107,17–20 pravi, da vas je Bog ozdravil
vseh muk in vas odrešil uničenja, ki je prišlo nad vas zavoljo vašega greha.
Bog si ne želi, da plačujete ceno za svoj greh. Bog si želi, da bi imeli Njegovo
življenje (Rim 6,23).
Bolezen se je začela z grehom. Greh ni bil nikoli del Božje volje in tudi bolezen
ni.
3. Povzročitelj bolezni je satan
V Ps 41,9 naletimo na sintagmo “peklenska kuga”, ki je definirana kot nekaj,
1
čemur vzrok je Belial , oz. kot nekaj, kar je sprijeno. Bolezen je nekaj
sprijenega oz. zlobnega, njen vzrok pa ni Bog, ampak satan (Job 2,7, Lk
13,16, Apd 10,38).
Bog ni tisti, ki dela ljudi bolne. To dela hudič. V Bibliji beremo, da je Jezus v
nekem trenutku zastavil sledeče vprašanje: “Te pa, ki je Abrahamova hči in jo
je satan zvezal za – poslušajte – osemnajst let, ni bilo potrebno rešiti te vezi
na sobotni dan?” To pomeni, da je bil satan tisti, ki jo je držal v sponah, Jezus
pa je bil tisti, ki jo je želel osvoboditi (Lk 13,16). Satan je uničevalec, Jezus pa
tisti, ki daje (Jn 10,10, Lk 9,55–56, 1 Jn 3,8, 2 Mz 12,23).
Bog in hudič ne delata z roko v roki z namenom, da bi izgradila vaš značaj (Mt
12,24–30, Iz 5,20). Prav tako Bog ne izrablja hudičevih del v želji, da bi
poučeval svoje otroke. V Gal beremo, da bi bil Bog prestopnik, če bi vas
naredil za bolne le zato, da bi vas potem ozdravil. Prav tako bi bil prestopnik,
če bi vas izgradil le zato, da bi vas potem porušil. Satan je tisti, ki dela ljudi
bolne, Bog pa daje ljudem življenje in zdravje.
Bog ne povzoča bolezni. Njegova volja je zdravje.

1

Belial – zlobni duh, padli angel, ničvrednež.
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4. Božja volja za nebesa in zemljo je zdravje
V molitvi, ki jo beremo v Mt 6,10, je Jezus rekel, naj molimo za to, da bi se
Božja volja udejanila na zemlji, kakor je ta udejanjena v nebesih. Ali si Bog
želi, da bi bila v nebesih prisotna bolezen? Ne! Ali je Božja volja za zemljo
drugačna? Ne! Bog v svoji volji ni razcepljen. Volja, ki jo ima za nebesa, in
volja, ki jo ima za zemljo, ne obstajata.
5 Mz 11,21 v nekaterih prevodih pravi, da lahko imamo to tudi na zemlji. Božja
volja pa se ne uresniči avtomatično. Če bi se, potem ni razloga za to, da bi mi
morali moliti.
Božja volja se nikoli ne spremeni (Mal 3,6, Heb 13,8, Jak 1,17). Če je Njegova
volja, da smo zdravi v nebesih, potem je njegova volja tudi to, da smo zdravi
na zemlji.
Zakaj torej ljudje zbolevajo? Bog tega sveta je satan (2 Kor 4,4), ki se trudi
vzpostaviti svojo voljo. Jezus nam je dal avtoriteto nad satanom (Lk 10,19) in
ko jo uporabljamo (Njegovo avtoriteto), dovoljujemo, da se na zemlji udejanja
Božja volja in ne satanova.
Božja volja je zelo očitna. Vse, kar moramo narediti, je, da si pogledamo
nebesa.

5. Božja beseda ima moč ozdravljati
Ali ste že kdaj jemali antibiotik? Največkrat vam zdravniki naročijo, da morate
pojesti celotno škatlico v predpisanih odmerkih. To pomeni, da tablet ne
nehamo jemati takoj po prvem odmerku ali takoj po tistem, ko izginejo
simptomi. Z jemanjem tablet nadaljujemo toliko časa, kot nam je bilo naročeno
po zdravnikovem nasvetu. Tudi Bog nam je predpisal recept – svojo Besedo.
Prg 4,20–22 govorijo o tem, da Božja beseda prinaša zdravje vašemu
celotnemu telesu. Isto lahko beremo v Heb. V Ps 107,20 beremo, da je Božja
beseda zdravilo, ki je ozdravilo ljudi.
Če ste bolni, potem začnite preživljati čas v Božji besedi. Jemljite jo, kot bi
jemali zdravilo. In močnejši kot boste postajali, večje doze boste lahko jemali.
Ne odnehajte po prvem branju. Premišljujte jo, vse dokler ne bo prodrla
5
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globoko v vas. Tako kot pri ostalih zdravilih, je tudi v tem primeru možno, da
rezultatov ne boste nemudoma ozrli, a kljub temu vztrajajte, dokler ne pride do
popolne ozdravitve.
Stotnik je vedel, da so Jezusove besede v sebi nosile moč ozdravitve, zato je
rekel: “Samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen.” (Mt 8,8) Da Božja
beseda vsebuje življenje, lahko beremo še v Heb 4,12, Jn 6,63 in Jn 1,1–4.
Božja beseda ima sposobnost, da v vašem telesu deluje kot zdravilo.
Božja beseda je resnica in Jn 8,31–32 ter Jak 1,25 nam nazorno povesta, da
je resnica tista, ki nas bo osvobodila. Ljudje Jezusovega časa so se tega
zavedali in tako v Lk 5,15 in 6,18 beremo, da so mnogi prišli, “da bi ga
poslušali in bi jih ozdravil svojih bolezni“. Ljudje so se zavedali, da bo zaradi
poslušanja Božje besede v njih zrasla vera, ki jim bo pomagala prejeti
ozdravitev.
Božja beseda je Njegova volja. Če Njegova beseda ozdravlja, potem to
pomeni, da je tudi zdravje del Njegove volje.
6. Zdravje je del Božje zaveze
Bog je z Izraelci sklenil zavezo, ki je vključevala tudi zdravje (2 Mz 15, 26 in 2
Mz 23,25–26). Zaveze načeloma vedno vsebujejo določene pogoje. Bog jim je
zapovedal, naj se držijo Njegovih zapovedi, On pa zavoljo tega ne bo dovolil,
da bi jih napadla bolezen (5 Mz 7,12–15). Čeprav je bilo zdravje del zaveze,
so po njem še vedno morali poseči sami. Lk 4,27 jasno pravi, da je Sirec
Naaman prejel ozdravitev, številni gobavci pa ne. On je bil edini, ki je terjal,
kar je bilo obljubljeno.
Kristus pa nam je dal novo zavezo, ki temelji na boljših obljubah (Heb 8,6). On
(Jezus) je za nas oz. v našem imenu izpolnil že vse pogoje te zaveze, mi pa
moramo obljubljeno terjati in zahtevati zase.
Če naša nova zaveza ne bi vključevala tudi ozdravitev oz. zdravja, tako kot je
to vsebovala stara zaveza Izraela, bi to potemtakem pomenilo, da je nova
zaveza slabša od stare. Toda temu ni tako. Mi imamo boljšo zavezo.
Nekateri so mnenja, da so blagoslovi, opisani v Stari zavezi, samo za Jude.
Toda kdo sploh so Judje? Judje/Izraelci so Abrahamovi otroci. Prav tako pa
smo za Abrahamovo seme imenovani kristjani (Rim 2,28–29, Rim 4,16, Gal
6
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3,7, Gal 3,9, Gal 3,29, Gal 4,7, Gal 6,16). Kristjani uživamo iste privilegije, kot
jih je Bog dal Izraelcem v njihovi zavezi, in še mnogo več. Zapomnite si,
zaveza, ki jo imamo v Kristusu, je boljša.
Če je bilo zdravje del Božje volje v stari zavezi, sklenjeni z Izraelom, potem je
zdravje še vedno del Njegove volje v novi zavezi, ki smo jo zdaj deležni mi.
7. Ozdravitve so del načrta odkupitve
V Stari zavezi je kazen za greh zahtevala žrtvovanje živali (3 Mz 1,4, 3 Mz
3,2, 3 Mz 4,15, 3 Mz 16,21–22), v Novi zavezi pa se je kazen za greh prenesla
na Jezusa (Rim 5,8–11). V Iz 53 je opisan načrt odkupitve.
Jezus je prevzel kazen, ki smo si jo zaslužili. V tretji in četrti vrstici beremo, da
je nosil naše bolečine in naše bolezni.
Vrstice Jn 12,37–38 in Apd 8,30–35 potrjujejo, da je Izaija prerokoval o
Jezusu. Mt 8,17 (pravzaprav celotno besedilo 1–17) kaže na to, da je Izaija
govoril o telesnih/fizičnih ozdravitvah. Prav tako Izaijo citira 1 Pet 2,24, ki
pravi, da smo bili po Njegovih ranah ozdravljeni.
Rane in udarci predstavljajo kazen za greh (2 Sam 7,14, Ps 89,32–33, Prg
17,10, Prg 19,29, Prg 20,30, Prg 22,15). Bolezen je kazen za greh in Jezus je
to kazen (bolezen), ki smo si jo zaslužili, tudi plačal.
Jezus je plačal ceno greha, zato je nam ni potrebno. Jezus odvzema bolezen
in daje zdravje.

8. Odkupljeni smo od prekletstva postave
V 3 Mz 26 in 5 Mz 28 so našteti blagoslovi, ki izvirajo iz poslušnosti Božjemu
zakonu, in prekletstva, ki izvirajo iz neposlušnosti Njegovemu zakonu. V Gal
3,13 odkrijemo, da nas je Jezus Kristus odkupil kazni, ki bi sledila zavoljo
neposlušnosti (glej še 1 Pet 1,18–19, Ps 49, 8). On je plačal ceno za naš greh.
V nadaljevanju so navedeni posamezni deli (besede in besedne zveze) iz 5
Mz 28. Ob mnogih izmed njih so navedene dodatne definicije ali razlage, ki jih
za lažje razumevanje podajajo različni slovarji in komentatorji.
7

OSNOVE OZDRAVITEV
5 Mz 28,21
Kuga: bolezen za boleznijo, nalezljiva bolezen.
5 Mz 28,22
Sušica: tuberkuloza, nalezljiva bolezen, hiranje, uničujoča bolezen (AIDS).
Vročica: vse vrste vročinskih stanj, malarija, pljučnica, škrlatinka.
Vnetje: tkiv, živcev, organov itd. (prehlad, infekcije, rak).
Opekline: gripa, sončarica.
2
Meč : smrt zavoljo vojne.
Snet: gniloba, vnetje kože, zadušitev.
Rja: zlatenica, bledica.
5 Mz 28,27
Egiptovski tvori: mehurji, elefantiaza.
Bule: hemoroidi, otekline v mednožju, bolečinska stanja, rane na prebavilih.
Garje: ekcemi (vnetja kože, pordelost, srbež, alergije, krastavost) garje, kožni
rak, skorbut, krvavitve iz nosu, šibkost, anemičnost, krvavitve sluznice,
krvavitve črevesja.
Srbež: vse ostale kožne bolezni in vnetja (to vključuje vse alergijske reakcije).
5 Mz 28,28
Blaznost: duševne bolezni.
Slepota: fizična in duhovna.
Zmedenost srca: zmedenost, strah, panika, retardiranost.
5 Mz 28,35
Kolena in stegna: vsakovrstne težave.
Hudi tvori: razjede, mehurji, kožne bolezni.
5 Mz 28,59–60
Nadloge nad zarodom: dedne težave.
Dolgotrajne nadloge: težave, ki se vlečejo zelo dolgo.
Izredne nadloge: kronične težave, ponavljajoče se nevšečnosti, kapi.
Egiptovske kužne bolezni.

2

V SSP se beseda meč nahaja v opombah, medtem ko se v tekstu pojavi beseda suša.
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5 Mz 28,61
Vsakovrstne bolezni in nadloge.
5 Mz 28,65
Trepetajoče srce: nemirno srce, srčna aritmija.
Pešajoče oči: težave z očmi, sleherna očesna bolezen, siva mrena, slepota,
kratkovidnost, slabovidnost, strabizem, ambilopija, astigmatizem.
Obupana duša.
Gal 3,13 razglaša, da nas je Jezus odkupil od prekletstva postave. To je
odlična novica. Če ste med predhodnjimi vrsticami zasledili svojo bolezen
(nikar ne spreglejte 5 Mz 28,61), potem vedite, da vam te bolezni ni potrebno
imeti. Bolezni ste bili osvobojeni.

Poglavje 5 Mz pravi, da je bolezen prekletstvo postave, Gal 3,13 pa, da smo
bili bolezni osvobojeni.
9. Božje ime je zdravnik oz. tisti, ki ozdravlja
Jehova pomeni “tisti, ki obstaja zaradi sebe samega, samoobstoječi, ki se
razodeva.” Božje ime razodeva Njegov značaj. Imena, ki sledijo, nam povedo,
kakšen je Bog.
1. Jehovah Shammah – Gospod je tam (prisoten).
Ezk 48,35; Heb 13,5.
2. Jehovah Shalom – Gospod je mir.
Sod 6,24; Jn 14,27.
3. Jehovah Ra-ah – Gospod je naš pastir.
Ps 23,1-6; Jn 10,1-14.
4. Jehovah Jireh – Gospod bo preskrbel.
1 Mz 22,14; Flp 4,19.
5. Jehovah Nissi – Gospod je moj prapor (zmage).
2 Mz 17,15; 1 Kor 15,57; 2 Kor 2,14.
6. Jehovah Tsidkenu – Gospod, naša pravičnost.
Jer 33,16; 2 Kor 5,21.
7. Jehovah Rophe – Gospod, tvoj zdravnik.
2 Mz 15,26.
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Teologi so soglasni glede prvih šestih imen, toda za sedmega – Jehova
Rophe – nekateri trdijo, da ni več veljavno. To je nekonsistentno. Če je bil
včasih Jehova Rophe, potem je to še dandanes. Če temu ni tako, potem
nikakor ne moremo trditi, da je Bog še vedno Jehova Tsidkenu (Ps 103,3).
Značaj Boga je nespremenljiv. Če je Gospod naša pravičnost, potem je tudi
Gospod naš zdravnik.
10. Pasha in Gospodova večerja
Stara zaveza nam kaže, kako bi morali živeti v Novi zavezi (1 Kor 10,11). V
Heb 10,1 beremo, da je postava le senca prihodnjih dobrin. 2 Mz 12,1–14 je
dober primer tega, kako bi življenje kristjana moralo zaznamovati zdravje.
Pasha je dober primer tega, kaj naj bi se zgodilo, ko prejmemo sveti
zakrament. Izraelcem je bilo naročeno, naj pred pasho opravijo dve stvari.
Prvič – podboje vrat so morali pomazati s krvjo jagnjeta – in drugič – morali so
jesti jagnjetovo meso. To je primer gospodove večerje (1 Kor 11).
Povsem logično je zavzeti stališče, da je bila bolezen prisotna med
zasužnjenimi Izraelci, toda ko so zapuščali Egipt, ni bilo med njimi niti enega
samega bolnika (Ps 105,37). V 2 Mz 12,11 jim je bilo zapovedano, naj jedo
jagnje s prepasanimi ledji, sandali na nogah in palico v roki. To je veljalo tudi
za bolne. Pashalno jagnje so jedli v veri, da bodo prejeli ozdravitev in zapustili
Egipt. V kasnejši zgodovini Izraela vidimo, da so bili tisti, ki so obhajali pasho,
tudi ozdravljeni (2 Krn 30,5–20).
Nekateri ne razumejo pomena Gospodove večerje. Jezus je naše pashano
jagnje (1 Kor 5,7). Njegovo telo je bilo zlomljeno zato, da bi bila lahko naša
telesa ozdravljena. Številni, ki jedo Gospodovo večerjo, pa žal ne uvidijo, da bi
lahko prejeli ozdravitev. Pavel je rekel, da jih je zavoljo tega mnogo slabotnih
in bolehnih, ter da so mnogi tudi umrli. Ozdravitev telesa je na voljo tudi pri
Gospodovi večerji, če se seveda tega zavedamo in na temelju svojega
vedenja tudi delujemo (1 Kor 11,29–30).
Če je že pasha, ki je senca prihodnjih dobrin, prinašala ozdravitev, potem je
ozdravitev še toliko bolj del Gospodove večerje.
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11. Bronasta kača na drogu in križ
Tako kot pasha je tudi bronasta kača na drogu v 4 Mz 21,4-9 primer tega,
kako imamo v Jezusu ozdravitev.
Bog je okoli Izraelcev naredil zaščito. Njihov greh (vrstica 5), pa je bil tisti, ki jih
je oropal te zaščite (glej tudi Job 1,10). Gospod je Mojzesu naročil, naj naredi
strupeno kačo in jo obesi na drog. Kača na drogu predstavlja Jezusa na križu.
Zakaj ravno kača? Kače in škorpijoni so običajno simboli demonskih moči (Lk
10,19). Jezus je na križu postal greh za nas (2 Kor 5,21) in je prevzel kazen za
naš greh, ki vključuje tudi bolezen. (Oglejte si 7. točko z naslovom Ozdravitve
so del načrta odkupitve.) Jezus je vaša ozdravitev. Začnite si predstavljati
svojo bolezen na Njem, medtem ko visi na križu (Jn 3,14–15).
Vrstica 8 (4 Mz 21) nato pravi: “Kdor koli je pičen in jo pogleda, bo živel.”
Besedo, ki je prevedena kot “pogledati”, številni teologi razlagajo kot besedo,
ki govori o pozornem, pričakovanja polnem, osredotočenem pogledu. Poglejte
torej Jezusa in pričakujte svojo ozdravitev. Ne osredotočajte se na svojo
ozdravitev! Svoj pogled osredotočite na Jezusa!
Pred 4 Mz 21 nikoli ne beremo ničesar o tem, da bi kače pikale Izraelce na
njihovi poti skozi puščavo. Potem pa se kar naenkrat v izraelskem taboru
pojavi na tisoče kač. Ali si lahko predstavljate kaos, ki je zavladal? Kaj bi bilo
če bi se nekaj strupenjač znašlo prav ta hip v prostoru, v katerem se
nahajate?
Sredi kaosa bolezni (simptomov, zdravniških poročil, bolečine itd.) se morate
popolnoma osredotočiti na Jezusa. On je vir vašega zdravja in ključ do vaše
ozdravitve. Tako kot so se za svojo ozdravitev morali Izraelci osredotočiti na
kačo, se morate za to, da boste prejeli ozdravitev, tudi vi popolnoma
osredotočiti na Jezusa.
Ko so ljudje pogledali kačo na drogu, jim je bilo odpuščeno, prav tako pa so
bili ozdravljeni in odrešeni. Ko se ljudje ozrejo na Jezusa, so deležni
popolnoma istega.
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12. Gospodova ljubezen in sočutje
Jezusa je za ozdravljanje bolnih motiviralo sočutje oz. usmiljenje (Mt 14,14,
20,34, Mr 1,41). Ozdravitve so manifestacija Gospodove ljubezni in sočutja
(Mr 5,19, Flp 2,27).
Sočutje in milost sta besedi, ki se v Stari in Novi zavezi uporabljata izmenično
(2 Mz 33,19, Rim 9,15, 2 Kr 13,23, Jud 22–23). Pravica je nagrada oz. plačilo
za dejanje (dobro ali slabo), ampak milost pa se pojavi takrat, kadar prejmemo
nekaj, česar si ne zaslužimo. Zavoljo Gospodove milosti smo namesto bolezni
deležni zdravja. Če se znajdete pod prekletstvom ali v bolezenskem stanju (5
Mz 28), potrebujete milost.
Bog je izkazal svojo milost s tem, da je ozdravil bolne (Mt 9,27–30, Mr 10,46–
52). V Lk 17,12–19 je deset gobavcev klicalo k Jezusu. Česa so si želeli?
Ozdravitve! In česa so prosili? Milosti! In kaj so dobili? Zdravje! Milost je na
voljo vsem, ki kličejo Gospodovo ime (Ps 86,5, Ps 145, 8–9, Žal 3,22–23, Iz
43,24–25, Heb 8,12).
Iz 49,15 pravi: “Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka
svojega telesa?” Že ob najmanjšem joku svojega otroka bo mati začela dojiti.
Če bi svojemu otroku odrekla mleko, bi ga prikrajšala hrane, ki mu omogoča
preživetje. Izaija nato v istem verzu nadaljuje: “A tudi, če bi te one pozabile,
jaz te ne pozabim.” Že ob prvem joku lahko od Boga prejmete milost, saj si
vas Bog, poln sočutja, želi ozdraviti.
Božja milost je na voljo vsem, prav tako tudi ozdravitev.

13. Gospod je dobri pastir
Pastir je nekdo, ki hodi spredaj in vodi. Ezk 34,1–5 in 11–16 zahteva od
pastirjev, da skrbijo za ovce, še posebej za bolne in poškodovane. Gospodu ni
po volji, če pastor (pastir) ne skrbi za ovce, prav tako pa bi Bog izpadel
dvoličnež, če bi svoje pastirje karal, medtem ko bi sam slabo skrbel za svojo
čredo, ki sestoji iz nas. Če je Gospod dobri pastir, potem boste vi zdrava ovca.
Keith Moore rad pove sledečo zgodbo. Predstavljajte si, da živite v pokrajini
pastirjev in da ste pogosto slišali o nekem znanem pastirju. Nekega dne
slišite, da prihaja ta znani pastir v vaš kraj. Zavoljo tega stečete na ulico, da bi
12
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ga videli. Vidite ga prihajati. Mož je resnično videti veličasten, zato si pomislite,
da je vse, kar ste o njem slišali, tudi resnično. Nato pa vidite njegovo čredo, ki
mu sledi. Čreda je skupina skuštranih, zanemarjenih in garjavih živali, ki so
polne odprtih ran in poškodb. Živali za nameček krvavijo in hodijo v različnih
smereh. V tem trenutku seveda pridete do zaključka, da vam ni mar za vse
dobro, kar o njem pravijo ljudje, saj njegova čreda dokazuje, da ta človek ni
dober, ampak slab pastir.
Stanje črede je direkten odsev njegovega dela. V Ps 23,1–4 in Heb 13,20–21
beremo, da je Gospod naš pastir. Nedosledno bi bilo na eni strani govoriti, da
je Gospod naš dobri pastir, na drugi strani pa istočasno trditi, da nas ne bo
ozdravil (Jn 10,1–15).
Če ovca pade v jamo, ne potrebujemo posebnega razodetja ali navodil, da bi
jo dobili ven. Koliko bolj potemtakem bi iz brezna bolezni morali rešiti človeka
(Mt 12,11–12).

Dobri pastir ozdravlja svoje ovce. Jezus je dobri pastir. On vas je (že) ozdravil.
14. Jezusova služba
Karkoli je Jezus storil ali rekel, je bilo neposredno razodetje Božje volje (Jn
6,38, Jn 5,19–20 in 30, Jn 14,8–10, Jn 8,28–29). Ves čas, ko je bil na zemlji,
je Jezus ozdravljal bolne (Apd 10,38). Jezus ni delal čudežev zato, da bi
dokazal svojo božanskost, temveč je preprosto udejanjal voljo Boga. Zakaj je
torej Jezus delal čudeže? Ker je to bila Božja volja.
Sledeči biblični citati opisujejo, kako je Jezus služil bolnim. Nikomur ni odrekel
ozdravitve. Sleherni bolnik je bil ozdravljen.
Vsaka izmed sledečih bibličnih vrstic dokazuje, da je Božja volja vedno, da so
vsi ozdravljeni.
Mt 8,16
Mt 9,35
Mt 10,1
Mt 12,15
Mt 14,14

… in ozdravil vse bolnike.
Ozdravljal je vsako bolezen in vsako slabost.
… in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost.
… in vse je ozdravil.
… in ozdravil je njihove bolnike.
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Mt 14,36
Mt 15,30
Mt 19,2
Mt 21,14
Mr 6,56
Lk 4,40
Lk 6,19
Lk 9,11

3

In katerikoli so se dotaknili, so ozdraveli .
… in jih je ozdravil.
… in jih je tam ozdravil.
… in jih je ozdravil.
4
… in katerikoli so se ga dotaknili, so ozdraveli .
Na vsakega izmed njih je polagal roke in jih ozdravljal.
… kajti iz njega je izhajala moč in ozdravljala vse.
… ter ozdravljal vse, ki so bili potrebni ozdravljenja.

Karkoli je Jezus storil, je bila Božja volja. Vsi, ki so prišli k Njemu, so bili
ozdravljeni, zato vemo, da je ozdravitev vseh ljudi volja Boga.

15. Ozdravitve v Apostolskih delih
Luka v uvodu v Apd poreče, da je njegov zapis poročilo “o vsem, kar je Jezus
5
začel učiti in delati ” (Apd 1,1). Kaj je tisto, kar je Jezus začel? Med drugim je
začel službo ozdravljanja. Kdo pa je tisti, ki dandanes nadaljuje s tem, kar je
Jezus začel? Cerkev, ti in jaz.
V Apd 4,29–30 in 33 je bil apostolom dan pogum, da so ozdravljali, in v Apd
5,12–16 ter Apd 9,32–35 je Peter ozdravil bolne. Toda služba ozdravljanja ni
bila omejena le na apostole. V Apd 8,5–7 namreč beremo, da je Filip ozdravil
veliko hromih in pohabljenih.
Služba ozdravljanja, ki jo je Jezus začel, se ni nikoli končala, zato vemo, da so
tudi dandanes ozdravitve del Božje volje. Jezus je nadaljevanje svoje službe
predal slehernemu med nami (Mr 16,15–18). Ko je bil v Listri, je Pavel pridigal
evangelij (Apd 14,7–10), in kot rezultat tega, je mož, ki je bil hrom, dobil vero
za ozdravitev. Pavlovo sporočilo – evangelij – je moralo vsebovati tudi nekaj o
ozdravitvah. Le kako bi drugače lahko mož, ki je bil hrom, prejel vero, za to, da
je poskakoval in hodil (Rim 10,17)? Ker se evangelij ni spremenil, so
ozdravitve še vedno del evangelija.

3

Chraskov prevod. Glej tudi opombo v SSP glede iste vrstice.
Chraskov prevod. Glej tudi opombo v SSP glede iste vrstice.
5
Chraskov prevod.
4
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Vsi ti dogodki, ki jih je Luka opisal v Apd, so videti kot služba, ki jo je Jezus
začel, ko je bil na zemlji. Zakaj? Zato, ker dejansko to je Jezusova služba, le
da jo On opravlja skozi njih (učence, opisane v Apd) in nas (Jn 14,12).
Knjiga Apd dokazuje, da se je služba ozdravljanja začela z Jezusom in je živa
še danes. Jezus jo je začel, mi pa jo nadaljujemo.

16. Jezus nam je dal avtoriteto nad boleznijo
Oblast lahko definiramo kot moč in sposobnost. Avtoriteta je delegirana
pravica do uporabe moči, tudi kadar oseba, ki je delegirala avtoriteto, ni
prisotna. Jezus je delegiral svojo oblast nad boleznijo svojim učencem (Mt
10,1 in 7–8, Lk 9,1–6, Lk 10,19, Apd 1,8). Od te točke dalje so učenci imeli
avtoriteto ozdravljati bolne in izganjati bolezen. Povelje tistega, ki ima
avtoriteto, nam daje avtoriteto za izvrševanje njegovih ukazov.
Če kralj ne more nikogar pripraviti do tega, da bi poslušal njegove ukaze,
potem je kralj dejansko brez avtoritete. In če njegovi podaniki ne izvršujejo
njegovih želja, kraljestvo ne bo napredovalo. V 2 Kor 5,20 Pavel pravi:
6
“Namesto Kristusa smo torej poslani.” Ko je Jezus zapustil Zemljo, nas je
naredil za svoje odposlance. Mi smo Njegovi predstavniki in v času Njegove
odsotnosti smo mi tisti, ki izvršujemo Njegove želje. Dejansko delujemo, kot bi
On bil tukaj.
Ko uporabimo frazo: “V imenu Jezusa” (Flp 2,9–11), dejansko uporabljamo
avtoriteto, ki nam jo je delegiral Jezus (Mt 28,18–20). V Jn 14,12–14 Jezus
pravi, da ima “vsakdo, ki veruje”, pravico do uporabe Njegovega imena in
Njegove avtoritete, da ozdravlja bolne, kakor je to počel Jezus sam. Če bi
Gospod bil tu, bi obsodil bolezen. Tako moramo tudi mi uporabiti avtoriteto, ki
nam je bila dana po Jezusu, in ne smemo dovoliti bolezni, da bi napredovala.
Kadar udejanjate svojo avtoriteto, vas spremlja veselje (Lk 10,17, Prg 29,2).

To da je Njegova volja, da smo zdravi, nam je jasno tudi zavoljo tega, ker nam
je dal avtoriteto nad boleznijo.

6

Chraskov prevod.
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17. Bog je naš Oče
Dober oče si vedno želi, da bi bili njegovi otroci zdravi. Ni ga dobrega očeta, v
katerem bi otrokova bolečina ali bolezen zbujala občutke veselje in užitka. Če
bi jaz bil bolan, bi me moj oče ozdravil, če bi le lahko. V to sem prepričan. Bog
pa je boljši od slehernega zemeljskega očeta (Mt 7,9–11, Ps 27,10). Kot naš
Oče (Mt 6,9, 2 Kor 6,18) nam Bog daje zdravje in nas ozdravlja, če zbolimo.
Naš nebeški Oče si nikoli ne želi, da bi bili bolni (Ps 103,13).
V “priliki o izgubljenem sinu” oče poreče svojemu sinu sledeče: “Vse, kar je
moje, je tvoje” (Lk 15,31). To vključuje tudi zdravje in moč za ozdravljanje. Kot
ta oče tudi Bog ni odrekel ozdravitve svojim otrokom. Pravzaprav v 1 Tim 5,8
Bog obsoja očeta, ki “za svojce, posebno za domače, ne skrbi …” Kot Njegov
otrok (Rim 8,15) ste tudi vi deležni zdravja.
Dober oče si želi, da bi njegovi otroci bili zdravi. Bog je najboljši oče. Kot
Njegov otrok imate zdravje.
18. Ozdravitve pripadajo Božjim otrokom
Če ste starši, so vaši otroci vaša primarna odgovornost (1 Tim 5,8). Ostali
otroci ne morajo pričakovati, da boste avtomatično poskrbeli tudi za njihove
potrebe, vaši otroci pa lahko povsem upravičeno pričakujejo, da boste
poskrbeli za njihove potrebe.
Kanaanska žena, o kateri beremo v Mt 15,22–28, ni mogla avtomatično
pričakovati ozdravitve svoje hčerke, saj ni bila Božji otrok. Toda to je ni
ustavilo. Verjela je, da Jezus lahko ozdravi njeno hčer in da bo to tudi storil.
Njena vera in ponižnost sta v Jezusu zbudili milost in zato je ozdravil njeno
hčer.
Tako kot je bil v Jezusovih dneh, je tudi dandanes kruh zelo običajna in
pogosta hrana. Jezus je ozdravitve in odrešenje poimenoval za “kruh otrok”
(Mr 7,27). Otroci preprosto pričakujejo, da bodo starši poskrbeli za njihove
dnevne fizične potrebe. David je tako v Ps 37,25 zapisal, da Božjim otrokom ni
potrebno prositi kruha, ki je istočasno ena najosnovnejših otrokovih potreb.
Kot Božji otrok (glej poglavje 17) lahko avtomatično pričakujete ozdravitev in
odrešitev pred napadi sovražnika, tako kot lahko na isti način pričakujete
16
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hrano za kosilo. Zdravje je vaš kruh. Jezus je v Lk 13,10–17, vprašal, ali ni
potrebno, da bi bil sleherni Božji otrok svoboden bolezni. Ps 23,5 pravi, da
lahko dobite kruh (torej svojo dnevno potrebo) tudi v prisotnosti svojih
sovražnikov. Zdravje in ozdravitve pripadajo Božjim otrokom in bi v življenju
kristjana morale biti tako običajne kot kruh na mizi.
Zdravje pripada Božjim otrokom. Zdravje oz. ozdravitev lahko pričakujete na
isti način, kot otrok pričakuje od staršev hrano.

19. Mi smo Jezusova nevesta
Ljudje radi rečejo, da je dekle najlepše na dan poroke, saj kar žari. Res pa je
tudi, da nevesta ne more imeti trajne lepote, če nima trdnega zdravja.
Cerkev je Kristusova nevesta (Iz 54,5). V 2 Kor 11,2 beremo: “… ker sem vas
kot čisto devico zaročil z enim možem, Kristusom, da bi vas postavil predenj.”
Pavel pravi, naj bi bila cerkev veličastna, brez madeža, gube ali česa
podobnega (Ef 5,27). Bolezen ni veličastna, ampak je packa oz. madež. Kot
kristjan ste del cerkve, ki je Jezusova nevesta, in zato naj bi bili brez madeža,
gube ali česa podobnega (Vp 4,7).
Nikjer ne boste našli dobrega moža, ki bi si za svojo ženo želel, da bi bila
bolna. Ravno nasprotno. Sleherni mož si za svojo ženo želi popolnega
zdravja. Mi smo Kristusova nevesta in zato smo imamo popolno lepoto, ki
vključuje popolno zdravje.
Cerkev – Jezusova nevesta – je krepkega zdravja.

20. Mi smo veje na trti
Poljedelci širom po svetu vsako leto porabijo milijone za uničevanje bolezni, ki
napadajo njihov pridelek, in gotovo se vsi strinjamo, da je bolezen za rastlino
slaba. Če je rastlina bolna, potem bodo bolne tudi veje, ki ne bodo mogle
obroditi sadu. Če pa je rastlina zdrava, bodo zdrave tudi veje, ki bodo lahko
proizvedle veliko sadu.
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Janez 15,5 pravi: “Jaz (Jezus) sem trta, vi mladike.” Trta (Jezus) v sebi nima
bolezni. Pravzaprav je Jezus dal svoje življenje za to, da je bolezen odstranil
iz naših življenj. Ker je torej zdrava trta, bi morale biti zdrave tudi mladike.
Jezus prav tako pravi, da tisti, ki ostanejo v Njem in On v njih, obrodijo obilo
sadu. Brez Njega ne moremo ničesar. Za vejo ni težko obroditi sadu. Vse, kar
mora storiti, je, da dovoli, da se snovi, ki so v trti, pretakajo skozi njo. Trta
mladikam priskrbi vse, kar potrebujejo za zdravo življenje.
V Rim 11,16 beremo, da če je sveta korenina, so svete tudi veje. Isto življenje,
kot je v Jezusu, ki je trta, je tudi v nas, ki smo mladike. Vse, kar moramo
narediti za to, da bi prejeli to življenje, je, da ostanemo pripojeni na trto. Če
ostanemo v Njem, bo življenje, polno zdravja, teklo v nas.
Življenje, ki je v Jezusu, je tudi v nas, saj je on trta in mi mladike.

21. Mi smo kraljevsko duhovništvo
Bog je Mojzesu zapovedal, da ne sme nihče izmed duhovnikov z napako
(boleznijo) pristopiti, da bi daroval žrtve (3 Mz 21,16–23). V Novi zavezi smo
verniki imenovani za Božje duhovnike (Raz 1,6, 5,10, 20,6). V 1 Pt 2,5 in 9
beremo, da smo sveto duhovništvo in da darujemo duhovne žrtve, ki bodo po
Jezusu Kristusu prijetne Bogu. Če bi imeli napako, bi nas le-ta naredila za
neuporabne v vlogi duhovnika.
Človek ni tisti, ki bi ga Bog zavračal, temveč bolezen, ki je na človeku. Bog si
želi, da bi Njegovi duhovniki, torej vi in jaz, bili brez bolezni. In ker smo torej
Njegovi duhovniki, je Njegova volja, da imamo popolno zdravje.

Bog zahteva, da so Njegovi duhovniki zdravi. Ker smo Njegovi duhovniki,
bolezen ni za nas.
22. Vaše telo je živa žrtev
Rim 12,1 pravi, naj darujemo svoja telesa v živo žrtev, sveto in Bogu všečno.
Kaj pa je tisto, kar naredi žrtev všečno oz. sprejmljivo? V 5 Mz 17,1 Gospod
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naroči Mojzesu, da žrtev ne sme imeti nobene napake, saj bi bila v
nasprotnem primeru takšna žrtev Gospodu gnusna.
V 3 Mz 22,17–25 daje Gospod duhovnikom posebna navodila glede tega,
katere/kakšne žrtve so sprejemljive. Eno od navodil je tudi to, da žival ne sme
biti bolna. Mal 1,8 in 12–14 pravi, da je nesprejemljivo, da se kot Bogu ponuja
bolno žrtev. Malahija sprašuje, če bi se deželni oblastnik odzval z
odobravanjem v primeru, da bi mu darovali takšno žival. Bog zavrača žrtve, ki
trpijo zaradi bolezni.
Bog ljubi bolne ljudi, vendar sovraži bolezen. Zdravje je bistvena lastnost
žrtev, ki so mu darovane. Da bi nas Bog lahko sprejel, moramo biti brez
napake. To vključuje tudi bolezen. Z Jezusom smo prejeli tudi zdravje za svoja
telesa. Ko zdravje sprejmemo kot svoje, uresničimo, kar je Pavel naročil v Rim
12,1.
Bog ne bi zahteval, da stopimo predenj zdravi, če nam zdravja ne bi tudi
priskrbel. Deset gobavcev v Lk 17,11–14 je Jezusa prosilo za milost in On jim
je naročil, naj se pokažejo duhovniku. (V 3 Mz 13 in 14 so podana navodila
duhovnikom, kako pregledajo gobavega in ga razglasijo za čistega, preden mu
je ponovno dovoljeno vstopiti v mesto.) Gobavci so se k duhovniku odpravili v
veri, saj so se mu lahko pokazali le, če so bili čisti. To pomeni, da so se v
nekem trenutku morali odločiti, da bodo verjeli Njegovi besedi in da se bo
ozdravitev pač morala zgoditi nekje na poti do duhovnika. Eden se je vrnil in
potrdil, da so prejeli ozdravitev, ko so se odločili, da bodo delovali na temelju
Besede in se napotili k duhovniku.
Pridite pred Boga kot všečna žrtev, brez bolezni in napake. Verjemite, da če
se darujete Gospodu, da ste všečni, zdravi in brez napake. Pavel ne bi trdil,
da ste tega zmožni, če vas ne bi Kristus naredil zdravih in osvobojenih vseh
bolezni.
Vse žrtve morajo biti brez napake. Vi ste zdravi, ker Gospod želi, da ste živa
žrtev.
23. Vaše telo je tempelj Svetega Duha
Naša telesa so tempelj Svetega Duha (1 Kor 3,16–17, 2 Kor 6,16, Ef 2,20–22,
1 Pt 2,5, Heb 3,6). Bog je izbral naša telesa za prebivališče svojega Duha.
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Po križanju je Božji Duh (Božja slava) zapustil tempelj (Lk 23,45–46). Na
binkoštni dan je Sv. Duh začel bivati v slehernem verniku (Apd 2,1–4). Pred
Jezusovo žrtvijo je bil človek pravičen zavoljo živalskih žrtev. Ko pa je Jezus
odkupil človeštvo, je Sv. Duh lahko začel bivati v človeku, saj je bil le-ta v
Božjih očeh prepoznan kot pravičen (2 Kor 5,21).
Cena greha je bila plačana. Človek ni več dolžnik zavoljo greha. Zaradi
Jezusove žrtve je v očeh Boga čist. Ker smo zdaj čisti, kot je bil čist tempelj,
lahko Bog prebiva v slehernem verniku kot v svojem templju. Vendar pa Bog
ni brezbrižen, če se v Njegovi hiši pojavijo bolezni ali nečiste stvari (1 Kor
6,19–20, Ps 91,10). V 3 Mz 14,37–53 naroča, da mora biti naša hiša očiščena
sleherne bolezni. Bog želi v svojem templju čistost (1Tes 4,4, 3 Mz 21,16–23).
Ko je Jezus vstopil v tempelj, beremo v Mt 21,12–14, ga je stanje v templju
vznemirilo. Nemudoma je tatove in prevarante izgnal. Nato pa je storil nekaj
drugega – ozdravil bolne. Bolezen se mu je zdela neprimerna za tempelj
Boga. Ker so naša telesa Božji tempelj, smo tudi mi prosti vseh bolezni.
Ko je Jezus očistil tempelj vseh prevarantov in tatov, ga je očistil tudi bolezni.
Ker smo Božji tempelj, bi tudi mi morali biti očiščeni bolezni.

24. Mi smo Kristusovo telo
Je vaše fizično telo del Kristusovega telesa?
1 Kor 6,15, 1 Kor 12,12 in 27, Ef 5,30, Rim 12,4–5 pravijo, da je vaše telo del
Kristusovega telesa. Kol 1,18, Ef 5,23 in 4,15 pravijo, da je Kristus glava
telesa. Kol 1,24 in Ef 4,16 pa pravita, da je cerkev dejansko telo.
V Apd 9,4–5 Jezus vpraša Pavla, zakaj ga preganja. Koga pa je Pavel v
resnici preganjal? Odgovor: cerkev. S tem je Jezus pokazal, da vse, kar
prizadene Njegovo cerkev, prizadene Njega samega.
Kristus ni bil nikoli telesno bolan. Dejansko je Kristus sprejel na svoje telo
kazen za naše grehe, zato da našim telesom ne bi bilo potrebno biti nikoli več
bolno (Iz 53,4–5 in 1 Pet 2,23). Če je vaše telo del Kristusovega telesa in je v
njem bolezen, potem pomeni, da je ta bolezen v delu Kristusovega telesa. To
pomeni, da je bolezen v Kristusu. Ker nobeno hudičevo delo nima kaj iskati v
Kristusu, vemo, da je Bog že priskrbel ozdravitev za svoje telo.
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Kol 2,19 pravi, da glava hrani vse telo. Karkoli drži za glavo, drži tudi za telo.
Če Kristus ne trpi bolezni, potem je tudi Njegovo telo ne bi smelo trpeti.

Kristus ni bil bolan in v Njegovem telesu ne bi smelo biti bolezni.

25. Darovi ozdravitev
Ali so vam v restavraciji ali pekarni že kdaj ponudili brezplačen vzorec? Ali so
vam ponudili včerajšnje ostanke ali najboljše iz svoje ponudbe? Seveda
najboljše iz svoje ponudbe. Zakaj? Zato, ker si želijo, da kupite veliko porcijo
tega, kar ste poizkusili. Božji darovi ozdravitev so brezplačni vzorci tega, kar je
na voljo vsem ljudem v velikih količinah. Če malce poenostavim, gre za
božansko promocijo.
Darovi ozdravitev, omenjeni v 1 Kor 12,9, so točno to – darovi. Dani so, kakor
odloči Sv. Duh. Vera marsikdaj ne igra nobene vloge pri prejemu tega daru. In
kako to dokazuje, da si Bog še dandanes želi ozdravljati?
Če bi Bog ozdravljal diskrimatorno in ozdravitve ne bi bile na voljo vsem, bi bil
nepošten. Starš, ki enega otroka preferira na račun drugega, je nepošten. Bog
pa ni nepošten. Kar bo naredil za enega, bo naredil tudi za drugega.
Sleherna ozdravitev je že bila plačana. Zdravje je dar za vse. Darovi
ozdravitev so le demonstracija tega, kar lahko vsi prejmejo po veri v odkupitev
Jezusa Kristusa. Bog demonstrira svojo voljo za vse ljudi preko darov, ki jih
ponuja. Če se to zgodi preko darov ali vere, si Bog za vsakega človeka želi
ozdravitve.
Prepričani smo lahko, da si Bog tudi dandanes želi ozdravljati. V nasprotnem
primeru bi bili darovi le lažna promocija ali lažen vzorec.

Bog podarja ozdravitve preko darov ozdravitev. Vendar pa so ti le vzorec tega,
kar je po veri na voljo vsem ljudem.
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26. Polaganje rok
V električni industriji govorijo o prenosu s kontaktom. To pomeni, da se naboj
prenaša, če pride v stik s prevodnim in zaključenim tokokrogom. Z drugimi
besedami – če je krog zaključen, lahko elektrika steče.
V Heb 6,1–2 je polaganje rok definirano kot nauk cerkve, in sicer skupaj s
kesanjem, vero v Boga, krstom, vstajenjem od mrtvih in večno sodbo. Vsi ti
nauki obstajajo v cerkvi dandanes. Polaganje rok se uporablja za prenos
maziljenja z Božjega služabnika na prejemnika.
S tem dotikom se maziljenje prenese z “nabitega” posameznika na
“prejemnika”. Pavel in Barnaba sta bila poklicana v službo za Boga po
polaganju rok (Apd 13,1–3). Pavel je kasneje na isti način v službo za Boga
postavil Timoteja (1 Tim 4,14). Tudi v delovanju Jezusa vidimo doktrino
polaganja rok (Lk 4,40). V vseh primerih se je zgodil nek prenos oz. transfer,
ko je prišlo do polaganja rok na posameznike.
Markov evangelij 16,18 pravi, da bodo bolni ozdravljali, če bodo verni na njih
polagali roke. Ko verniki polagajo roke na bolne, se zgodi prenos maziljenja za
ozdravitev. Bodite pozorni na to, da verz ne pravi, da bodo nemudoma
ozdraveli, vendar pa pravi, da bodo ozdraveli.
Biblija ne določa natančno, na koga naj se položijo roke. Če ne bi bila Božja
volja, da so vsi ozdravljeni, bi morali verniki, preden položijo roke, moliti in
dobiti znak od Boga glede tega, na koga naj položijo roke in na koga ne. Če bi
nekateri ljudje morali ostati bolni, bi verniki s polaganjem rok na njih kršili
Božjo voljo. Vendar pa si Bog želi, da so vsi ozdravljeni, zato ni določil, na
koga se roke lahko položijo in na koga ne.
Vsak vernik lahko polaga roke na bolne in pričakuje, da bodo ozdraveli.

27. Maziljenje z oljem
Jakob 5,14–15 pravi: Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine cerkve
in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. In
molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil; če je storil grehe, mu
bodo odpuščeni.
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Jakob podaja specifična navodila za vsakega, ki je bolan. Pokliče naj
starešine cerkve, ki naj zanj molijo molitev vere. Jakob pravi, da bo potem
bolnik rešen. Mr 5,23 in Apd 14,9 dopuščata izmenljivo uporabo besed “rešen”
in “ozdravljen”. Molitev vere bo torej ozdravila bolne.
Jakob prav tako da vedeti, da to velja za vse ljudi. Glede tega, koga lahko
mazilijo starešine, ni nobenih omejitev. Če ne bi bilo tako, bi vedno znova
morali spraševati Boga, kdo je tisti, ki naj bo ozdravljen.
Če ste bolni, pokličite starešine cerkve in vedite, da ko boste maziljeni v stanju
pričakovanja ozdravitve, se bo le-ta tudi zgodila. Bog bi ne mogel dati te
ponudbe vsem in jo nato naknadno nekaterim odreči.
Vemo, da je Božja volja, da ozdravlja vse ljudi, saj lahko sleherni pokliče
starešine in prejme ozdravitev.
28. Božja moč
Ko bolezen napade telo, ga oslabi. Zdravilo za šibkost oz. oslabelost pa je
Božja moč.
Duhovna sfera je vir vse moči. Čeprav demonska, je bila tudi moč obsedenca
v Geraški deželi duhovna (Mr 5,3–4). Vir Samsonove moči ni bil viden in
očiten. On ni imel ogromnih mišic, kot to pogosto prikazujejo filmi in slike. Če
bi jih imel, se ljudje ne bi spraševali o izvoru njegove moči (Sod 14–16). Tudi
njegova moč je bila duhovna.
Sledeče vrstice pričajo o tem, da moč prihaja od Boga.
Neh 8,10
Ps 18,33
Ps 27,1
Ps 29,11
Ps 41,3
Ps 46,1
Ps 68,28
Ps 71,16
Ps 73,26
Ps 84,6
Ps 84,8
Ps 138,3

Gospodovo veselje je vaša moč.
Bog me opasuje z močjo.
Gospod je trdnjava mojega življenja.
Gospod daje moč svojemu ljudstvu.
Gospod varuje in ohranja pri življenju.
Bog nam je zatočišče in moč.
Bog ukazuje moči.
Prišel bom s silnimi deli Boga.
Bog je skala mojega srca.
Blagor človeku, čigar moč je v Bogu,
Hodijo od hrabrosti do hrabrosti.
Povečal si moč v moji duši.
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Jl 4,10
Kdor je šibak, naj reče: “Junak sem!”
Eph 3,16
Po Njegovem duhu se utrdite v notranjem človeku.
Eph 6,10
Zajemajte moč v Gospodu in sili Njegove moči.
Flp 4,13
Vse zmorem v Njem, ki mi daje moč.
Iz 40,29 in 31 Omagujočemu daje moč, onemoglemu povečuje vzdržljivost.
Tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč,
vzdigujejo trup kakor orli, tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa ne
omagajo.
Rim 8,11 pravi, da bo Duh, ki je obudil Kristusa od mrtvih, poživil (ojačal) vaša
telesa po Njegovem Duhu, ki biva v vas. On lahko da življenje mrtvim, tako kot
je to naredil z Jezusom. Če je Sv. Duh v vas, potem imate Božjo moč, njegovo
moč za obujanje mrtvih.
Vemo, da je Božja volja, da bi vsi bili zdravi, saj Bog daje Sv. Duha vsem, ki
verujejo. Sleherni, ki ima v sebi Božjega Duha, poseduje tudi Njegovo moč. In
vsakdo, ki ima Njegovo moč, ima zdravje. Ker nam ne odreka svojega Duha,
nam ne odreka niti svoje moči za ozdravitev.
Kdorkoli zaupa v Gospoda (pričakuje Njegovo pomoč v času stiske), bo prejel
Njegovo moč (Iz 40,31). Ko je v telesu prisotna Božja moč, je le-to zdravo. In
ker vsi lahko prejmejo Njegovo moč, lahko vsi tudi prejmejo ozdravitev.
Vemo, da Bog daje zdravje na voljo vsem, saj daje vsem svojo moč.
29. Bog obljublja dolgo življenje
Jezus se je sam odločil predati svoje življenje. Nihče mu ga ni vzel (Jn 10,18).
Pavel se je lahko odločil, ali bo živel ali umrl (Flp 1,21–25). In tudi satan ni
smel Jobu vzeti življenja (Job 2,6–10). Tudi vi lahko izbirate, kdaj boste umrli.
Hudič vam življenja ne more vzeti. Vi ste tisti, ki se odločite predati svoje
življenje.
Heb 9,27 ne pravi, da je ob svojem času potrebno umreti, ampak da je enkrat
potrebno umreti. Bog je slehernemu med nami obljubil dolgo življenje. Pri 25
letih nisi nasičen z dnevi (Job 5,26). Prd 7,17 sprašuje, zakaj bi umirali
predčasno. In Prd 3,1–2 pravi, da obstaja “čas umiranja”, kar pa ne pomeni v
petek popoldne, petnajst minut čez tretjo.
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Kaj je čas umiranja? Bog je rekel, naj bi človek živel 120 let (1 Mz 6,3). 70 let
je bilo obljubljenih tistim pod Božjim blagoslovom (Ps 90,7–10). Bog je
Mojzesu povedal, kdaj je čas za smrt. Mojzes je takrat štel 120 let (5 Mz
32,48–50 in 5 Mz 34,7).
Kaj pa lahko naredimo mi, da si podaljšamo ali skrajšamo življenje (glej Prg
3,1–2, 4,10, 9,11, 10,27)? Beseda nam obljublja, da bomo prejeli dolgo
življenje, če spoštujemo svojega očeta in mater (2 Mz 20,12, Ef 6,2). Tudi
govorjenje nam lahko podaljša dneve (Ps 34,13–14 in 1 Pt 3,10–11).
Svoja življenja bi morali preživljati polni moči in zdravja (Ps 91,15, 2 Mz
23,25–26). Abraham je umrl zadovoljen in v visoki starosti (1 Mz 25,7–8).
Jakob je bil dobrega zdravja (1 Mz 43,28), David je umrl v visoki starosti (1
Krn 29,28).
Da bi umrli, vam ni potrebno biti bolan (1 Mz 49,33). Naša življenja bi morala
biti dolga, zato da bi lahko zanamcem pokazali Božjo moč (Ps 71,18) Ko
dosežemo starost, se ne izklopimo, ampak ponovno vklopimo (Ps 103,5).
Ker je Božja volja, da bi dolgo živeli, lahko z gotovostjo trdimo, da so tudi
dandanes ozdravitve namenjene vsem ljudem.
30. Vsevključujoče obljube Boga
Bog je večkrat obljubil “vse” in “karkoli”. Skozi celotno Biblijo Bog v svoje
obljube vključuje vse ljudi. Večkrat tudi pravi “jaz bom” in “nihče ne bo”. Zelo
jasno da tudi vedeti, da bo “sleherni”, ki bo prosil in verjel, tudi prejel. Če
kdorkoli prosi in verjame Njegovim obljubam, zagotovo tudi prejme.
Če bi bile Njegove obljube omejene na izbrane posameznike, bi ne mogli imeti
vere, razen če bi zagotovo vedeli, da smo eden izmed izbranih. Vemo, da je
Božja volja za vse ljudi, da bi bili zdravi, saj so vsi vključeni v Njegove obljube.
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Oglejte si sledeče dele Svetega pisma in bodite pozorni na vsevključujoče
obljube Boga.
Ps 34,9–10
Ps 34,17 in 19
Ps 37,4
Ps 50,15
Ps 57,2
Ps 68,19
Ps 84,11
Ps 91,10
Ps 103,2–3
Prg 10,24
Mt 18,18–19
Mt 21,21–22
Mr 9,23
Mr 11,23
Mr 11,24
Jn 14,13–14
Jn 15,7 in 16
Jn 16,23–24
Rim 8,32
1 Kor 3,21–22
2 Kor 2,14
Ef 1,3
Ef 1,22
1 Tim 6,17
2 Pet 1,3

Nihče ne bo v pomanjkanju.
On rešuje iz vseh stisk.
Dal ti bo, kar želi tvoje srce.
On te bo rešil.
On dokončuje delo nad tabo.
On ti poklanja darove.
Ne bo ti odrekel nič dobrega.
Nesreča te ne bo zadela.
Ne pozabi Njegove dobrote.
Željo pravičnih izpolni.
Prosite karkoli in se bo zgodilo.
Kar prosite v molitvi, boste prejeli.
Vse je mogoče tistemu, ki veruje.
Kar rečete, se bo zgodilo.
Kdorkoli prosi, bo prejel.
Karkoli Ga prosite, bo storil.
Karkoli prosite, se vam bo zgodilo.
Karkoli prosite, vam bo dal.
On vse podarja.
Vse je vaše.
Bog vedno vodi k zmagi.
Blagoslovljeni smo s slehernim duhovnim
blagoslovom.
Vse je položil pod njegove noge.
Vsega nam daje obilno v uživanje.
Podaril vam je vse, kar je potrebno za življenje.

Vemo, da je zdravje Božja volja, ker je obljuba ozdravljenja dana vsem.
31. Prvina naše dediščine
Telesa, ki jih imamo, bodo zveličana (Flp 3,21, 1 Kor 15,53). Umrljiva telesa
bomo odvrgli in dobili neumrljiva (Rim 8,23, 2 Kor 5,4). Telesa, ki jih imamo na
zemlji, so propadljiva, vendar pa telesa, ki jih bomo dobili ob vstajenju, ne
bodo propadljiva ali podvržena staranju. Podobno, kot se to zgodi ob novem
rojstvu, se bo zgodilo z našimi telesi – vse bo nastalo novo (2 Kor 5,17).
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Nekateri so mnenja, da vsi ne bodo ozdravljeni pred smrtjo, temveč da bomo
vsi ozdravljeni v tisočletnem kraljestvu. Toda ozdravitev je na voljo za naša
umrljiva telesa, saj bomo v tisočletnem kraljestvu imeli nepropadljiva telesa.
Po tistem, ko zapustimo zemljo, ne bomo več potrebovali ozdravitev. Bolezen
se lahko nahaja le tam, kjer je hudič, in njega v nebesih ne bo.
V številnih poslovnih transakcijah je polog tisti prvi obrok, ki zagotovi izpolnitev
pogodbe. Zveličana telesa (naša fizična odkupitev) bodo dokončna izpolnitev
Božje obljube oz. pogodbe. Vendar pa smo prvino tega že prejeli in to je
ozdravitev (Rim 8,11, 2 Kor 4,10–11). To Bog dokazuje s tem, da nam je dal
Sv. Duha, in sicer kot polog oz. prvi obrok (2 Kor 5,5, 2 Kor 1,22, Ef 1,13–14).
Odkupitev je trojna in vključuje duha, dušo in telo. Polog oz. prvi obrok za
naša zveličana telesa je slava, ki se do določene mere kaže že zdaj v naših
umrljivih telesih. Ko bo zadonela trobenta, nam bo Bog dal polno mero
vstajenja. Med tem pa lahko izkusimo “mini vstajenja”. Telesna ozdravitev je
polog za našo popolno fizično odkupitev (naša zveličana telesa).
Vemo, da je Božja volja, da imamo zdravje že zdaj. Ozdravitve nam je
dal kot polog oz. prvi obrok naše popolne fizične odkupitve.
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32. Za to, da prejmemo ozdravitev, smo odgovorni sami
Kenneth E. Hagin je rekel: “V procesu ozdravitve je najtežje od vsega ljudi
7
prepričati, da si jih Bog želi ozdraviti” (Healing Bible Study Course, 131).
Večina ljudi le čaka, da bo Bog naredil čudež oz. nekaj nadnaravnega,
namesto da bi spoznali, da jim ozdravitev že pripada.
Za to, da prejmemo ozdravitev, smo odgovorni sami. Jezus nam je na križu že
priskrbel ozdravitev (Iz 53,4–5). Bog je naredil že vse, kar bo kdajkoli storil
glede ozdravitev. Odgovornost, da sežemo in si vzamemo, kar je Bog že
priskrbel, je zdaj naša. To pa naredimo tako, da premišljujemo Njegovo
besedo, ji brezpogojno verjamemo in na temelju Besede tudi aktivno
delujemo. Biblija govori o različnih načinih, na katere lahko prejmemo
ozdravitev. (O njih bomo spregovorili kasneje.) Večini ne uspe prejeti
ozdravitve, ker Besedi ne sledijo s strastjo. V Prg 4,20–22 beremo, da
poslušanje in proučevanje Božje besede prinaša zdravje celotnemu telesu.
Medicina je dobra stvar. Marsikaterega bolnika so zdravniki in zdravila dovolj
dolgo obdržali pri življenju, da je Božja beseda lahko pognala korenine v
bolnikovem srcu in prinesla popolno ozdravitev za celotno telo. Vendar pa je
Asa, ki ni iskal pomoči pri Gospodu, temveč pri zdravnikih (ki jim je zaupal bolj
kot Bogu), na koncu umrl (2 Krn 16,12–13).
Zdravniki so bili že od nekdaj blagoslov za človeštvo, toda Božjim otrokom je
bilo obljubljeno zdravje in to je še boljše od same ozdravitve. Zdravja, ki je
naše, se moramo oprijeti in satanu nikakor dovoliti, da nam ukrade to, kar nam
že pripada (1 Tim 6,12).

33. Po tvoji veri
Božja moč ozdravitve je vedno na voljo in se lahko manifestira skozi čutom
zaznavno maziljenje ali molitev. Najboljše pa je, če ozdravitev prejmete zato,
ker ste delovali na temelju Božje besede, ki obljublja ozdravitev. V vseh teh
primerih morate sprostiti vero v Božjo moč za ozdravljanje – morate se torej
strinjati, da se bo zadeva manifestirala v vaših telesih. Vaša vera je tista, ki
aktivira Božjo moč.
7

Avtor na tem mestu v originalu, za podkrepitev svoje trditve, navaja Prg 18,9.
Vendar pa je le-ta biblični citat v slovenščini preveden drugače in ne omogoča
zagovarjanja avtorjevih stališč.
30

Preprosti principi za prejetje ozravitev

V dvanajstih od devetnajstih primerov individualnih ozdravitev, opisanih v
evangelijih, beremo, da se omenja njihova vera. Jezus nam je dal zelo jasno
vedeti, da ozdravitev prejmemo na temelju svoje vere.
Stotnik
Hromi
Žena, ki je krvavela
Dva slepa
Shizofrena ženska
Jairova hči
Božjastni deček
Slepi Bartimaj
Deset gobavih
Uradnikov sin
Lazar
Nevera

Mt 8,10–13; Lk 7,9
Mt 9,2; Mr 2,5; Lk 5,20
Mt 9,22; Mr 5,32; Lk 8,48
Mt 9,27–30
Mt 15,28
Mr 5,36; Lk 8,50
Mr 9,17–27; Lk 9,38–42
Mr 10,52; Lk 18,42
Lk 17,19
Jn 4,46–53
Jn 11,40
Mt 13,58; Mr 6,1–6

34. Trije koraki do vere
Keith Moore govori o treh korakih, ki sproducirajo vero.
1. Vztrajaj v Besedi, dokler se ti ne posveti (Ps 119,139, Jn 8,31–32).
Besedo beri in poslušaj, vse dokler ne pride razodetje. Naj bo v tvoje srce
vsajena kot seme. Skrbi zanjo tako, da jo premišljuješ. Zalivaj jo, dokler ne
prinese sadu.
2. Ko se ti posveti, imaš vero (Rim 10,17, Iz 58,8).
S tem, ko poglobljeno premišljujete o Besedi, dovoljujete umu, da se
reprogramira do te mere, da začne verjeti Božjim obljubam in ne okoliščinam v
naravnem svetu. Dejansko začnete verjeti, da mora vaše telo odsevati tisto,
kar razglaša Božja beseda. Vero imate takrat, ko bolj verjamete Božji besedi
kakor življenjskim okoliščinam.
3. Deluj na temelju vere.
Pavel je pridigal v Listri (Apd 14,7–10). Hromi mož ga je poslušal. Ko ga je
Pavel pogledal, je vedel, da je mož verjel temu, kar je slišal. Mož je imel vero.
Pavel mu je z močnim glasom zaklical: “Vstani.” Hromi je poskočil in prvič v
življenju hodil. Poslušanje Božje besede mu je dalo vero. Zdaj je moral le še
delovati na temelju tega, kar je verjel. Ko se sprosti vera, se manifestira
ozdravitev.
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Ne bodite osredotočeni na to, kako bi dobili vero. Čas raje investirajte v Božjo
besedo. Vere namreč ne dobimo tako, da o veri poslušamo, pač pa vera pride
po poslušanju Božje besede (Rim 10,17). Ne potrebujete več vere, pač pa
morate ostati v Besedi. Premišljujte jo, vse dokler ne dobite razodetja Božje
volje. F. F. Bosworth je rekel: “Vera se začne tam, kjer je Božja volja znana.”

35. Kar govorimo, je bistvenega pomena
Bog je zemeljske stvari, torej tisto, kar vidimo, napravil iz nevidnega (Heb
11,3). Vse, kar vidimo, je ustvaril z besedo. Tudi vi posedujete kreativno silo –
vaš govor. V Prg 18,21 beremo, da sta življenje in smrt v oblasti vašega
jezika.
Abraham je posnemal Božjo sposobnost kreiranja, ko je v bivanje klical stvari,
ki jih ni (Rim 4,17). Ko zadeve še niso obstajale, je govoril, da obstajajo. Edini
dokaz, ki ga je imel za obstoj stvari, ki jih je klical v bivanje, je bila Božja
beseda. Če ste bolni, lahko z besedami v bivanje prikličete zdravje. To ne
pomeni, da zanikate težave, ki obstajajo (npr. bolečina, bolezen itd.), vendar
pa namesto težavam svojo pozornost in energijo namenite izgovarjanju tega,
kar o vaši bolezni govori Božja beseda (Prg 12,18).
Če boste verjeli, da boste prejeli, kar ste izrekli, boste to dejansko tudi prejeli
(Mr 11,24). Nekateri avtorji pravijo, da Ef 6,17 implicira, da vam Sv. Duh lahko
podari le toliko “Rhema” besede (Božje besede, ki je oživela zavoljo vere), kot
se je že nahaja v vas (Rim 10,17). Premišljujte Besedo, ki govori o
ozdravitvah, do te mere, da bo začela prihajati iz vaših ust. Božja beseda, ki
se izgovori v polnem pričakovanju, bo nato priklicala ozdravitev v vaše telo
(Rim 10,8–10).

36. Duhovna ozdravitev
Človek je duh, ki živi v telesu in poseduje dušo (1 Tes 5,23; Heb 4,12; 1 Pt
3,4; Ef 3,16). Vaš duh je del duhovne sfere in je tisti del, ki pozna Boga. Vaša
duša se ukvarja z intelektualno sfero, torej z umom, voljo in čustvi. Vaše telo
je del fizične realnosti in je dejansko hiša, v kateri bivate.
Življenje, ki je v vašem mesu, je tam zavoljo duha (Jak 2,26). Vse življenje
pride od duha. Vaš notranji človek je vir življenja (Lk 11,33–36). Prg 18,14
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govori o tem, da bo močan duh človeka ohranjal na poti skozi telesno bolečino
ali ostale težave, toda le kdo bo dvignil šibkega in skrušenega duha?
Naš cilj je, da izgrajujemo in ohranjamo močnega duha. Ko ste močni v duhu,
lahko maziljenje za ozdravitve v vas teče z lahkoto. To je maziljenje, ki uničuje
jarem in spone (Iz 10,27).
Kadar je bil soočen z boleznijo, se je Jezus vedno osredotočil na bistvo in vir
težav, torej na satana in greh (Kol 1,13; Kol 2,15; Heb 2,14–15). Bolezen je
duhovne narave, saj je posledica greha in smrti (Rim 5,1; Rim 8,10–1). Zato
se je z boleznijo potrebno spopasti duhovno. Kadar želite bolnim prinesti
ozdravitev, se ne ukvarjajte s simptomi, ampak z vzrokom oz. virom težav.
37. Božja ozdravitev
Ozdravitev prihaja od Boga (2 Mz 15,26). Njen vir je nadnaraven oz. Božji. Če
je Jezus Beseda (Jan 1,1) in če Beseda ozdravlja (Prg 4,20–22), potem je
Jezus vir zdravja in naš Božji zdravilec.
Ali je Jezus ozdravljal le zato, da bi dokazal svojo božanskost? Nikakor! Več
kot le enkrat beremo, da Jezus ni mogel ozdravljati bolnih. V Mr 6,5 beremo,
da temu ni botrovala Jezusova nezainteresiranost, da bi ozdravljal, ampak
ozdravljati preprosto ni mogel. Jezusa je ovirala nevera (Mt 13,58). Lk 5,17
pravi, da je bila Gospodova moč za ozdravljanje sicer prisotna, a je bila
zavoljo prepričanja ljudi neučinkovita. In nato v Jn 5,1–9 beremo, da je bil v
kopeli v Betesdi ozdravljen le en človek.
Jezus je vir naših ozdravitev. Vendar pa se lahko zgodi, da se tega vira nikoli
ne oklenemo. On je namreč vedno željan ozdravljati. Prepoznajte ga kot vir
svoje ozdravitve in prejeli boste ozdravitev in trdno zdravje.
38. Ozdravitve so del odrešenja
Iz 53,4–5, Mt 8,17 in 1 Pt 2,24 govorijo o tem, da je Jezus naše grehe prevzel
nase. Ef 2,8 govori o tem, da smo rešeni po milosti. In ne le, da smo odrešeni,
pač pa smo tudi ozdravljeni (Rim 10,9–13).
Grška beseda za “odrešen” je “Sozo”, ki ima ogromno pomenov. Beseda
vključuje akronim (ROOVT).
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Rešitev
Ozdravitev
Osvoboditev
Varnost
Trdnost

2 Tim 4,18
Apd 14,9; Mr 5,23
Lk 8,36
Mt 8,25
Apd 2,46–47; Ef 2,5

Kristusova odkupitev zajema celega človeka. Ps 103,3 pravi: “… ki odpušča
vso tvojo krivdo, ki ozdravlja vse tvoje bolezni.” Nam je odpuščeno, prav tako
pa smo ozdravljeni. Oba dela te biblične vrstice veljata še danes. Nikakor ne
morem zavzeti stališča, da nam je odpuščeno, a da kljub temu še nismo
ozdravljeni. Odrešitev vsebuje ozdravitev.

39. Kako prejeti ozdravitev
Kadar pomagamo bolnim, ne smemo pozabiti, da je težava običajno pri
sprejemniku (tistemu, ki naj bi ozdravitev prejel). Ozdravitev se začne, ko jo
ljudje sprejmejo. 2 Kor 10,3–5 pravi, da je um največja ovira, zato moramo
ljudem pomagati, da utišajo um in se vidijo zdrave. Če se ne morejo videti
zdravih, potem še niso pripravljeni, da bi sprejeli. Pomagajte jim oblikovati
miselno predstavo zdravja. Ko se enkrat vidijo zdrave, sprostite v njih
maziljenje.
Če se vas manifestacije Božje moči zelo dotaknejo, potem se vas bo
odsotnost manifestacij prav tako dotaknila. Četudi še ne vidite rezultatov, to še
ne pomeni, da maziljenje ni steklo ali da oseba ni prejela. Za osebo, ki se
zaveda svojega greha, je zelo težko prejemati od Boga (Ps 66,18). Ko Jezus
ni mogel ljudi pripraviti do tega, da bi sprejeli ozdravitve in ostalo, jih je začel
učiti (Mr 6,5–6; Mt 13,58).
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40. Načini prejemanja ozdravitev
Bolnim lahko pomagamo na veliko načinov. Tukaj je naštetih nekaj metod, ki
bodo pomagale bolnim prejeti ozdravitev.
1. Božja beseda je resnična in kot takšna naj bo temelj vašega delovanja.
To je najboljša metoda. Oseba lahko prejme ozdravitev po veri ali na temelju
darov Duha. Ne glede na to, kako so ozdravitev prejeli, jo bodo v prihodnosti
morali tudi zadržati. Običajno oseba, ki ozdravitev prejme na temelju darov
Duha, je popolnoma vstopila v vero. Oseba, ki deluje v veri na temelju
Besede, preprosto vzdržuje svojo vero in z njo ohranja zdravje. Takšni osebi
vere ni potrebno razvijati naknadno po prejetju ozdravitve.
Verjemite Besedi in delujte na njenem temelju:
Iz 53,4–5; Mt 8,17; 1 Pt 2,24.
2. Zakon kontakta in transmisije oz. prenosa.
Ko pride do kontakta, se dejansko zgodi tudi prenos maziljenja oz. moči za
ozdravitev.
A. Polaganje rok.
Mr 16,18; Heb 6,1–2; Mr 5,23 ter 35–41; Mr 7,32–35.
Mr 6,5; Lk 4,40; Lk 13,13; Apd 28,8.
Jezus je to metodo uporabljal pogosteje kot katero koli drugo.
B. Naj se vas bolni dotaknejo.
Mr 5,25–34; Mr 6,56; Lk 6,19.
C. Molitveni robci/rute.
Apd 19,11–12; Mr 5,27–30; Mt 14,36.
3. Govorite bolezni.
Mk 11,23; Lk 4,39; Mt 8,8.
4. Delujte na temelju vere.
2 Kr 5,5; Lk 17,14; Jn 9,6–7; Apd 14,10.
5. Samega sebe si predstavljajte zdravega.
2 Kor 4,18: “… ne ozirajte se na stvari, ki se vidijo ...”
8
Rim 4,17 .
8

Avtor na tem mestu navaja tudi Prg 23,7, ki pa v slovenskem prevodu ne omogoča
zagovarjanja avtorjevih stališč.
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6. Maziljenje z oljem.
Jak 5,14–15; Mr 6,12–13.
7. Molitev (zastopniška molitev).
9
Mr 9,29; Jak 5,16 .
8. Izženite hudiča.
Jezus nam je povedal, da imamo avtoriteto nad hudičem. Jezus je s
hudičem že opravil. Zdaj pa je na nas, da ga izženemo.
Ef 4,27; Jak 4,7; 1 Pt 5,8–9; Mr 16,17; Lk 10,19;
Mr 9,17–27; Mt 17,14–18; Mt 9,32–33; Mt 12,22;
Lk 11,14.
9. Duhovni darovi.
1 Kor 12,8–10; 1 Kor 14,1.

41. Zakaj nekateri ne uspejo prejeti ozdravitve
Večina jih pade v eno izmed treh kategorij:
1. greh
2. pomanjkanje vere
3. neodpuščanje

Ps 66,18; 1 Jn 3,20
Rim 4,17
Mt 6,14; Mt 5,23–24

12 možnih težav
1. Pomanjkanje znanja.
Oz 4,6; 1 Kor 11,29.
2. Pomanjkanje zaupanja v Besedo.
Mt 7,24–27.
3. Pomanjkanje enotnosti.
Mt 18,19.
9

Avtor v originalu na tem mestu navaja še Mt 17,21. V KJV prevodu, ki ga je avtor
uporabljal, s tem verzom z lahkoto podpre svoje ideje, vendar pa slovenski prevod
tega ne omogoča, zato verz ni naveden.
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4. Nevera v skupnosti.
Mr 8,22–26; Mr 5,37–40; Apd 9,37–40.
5. 8 človeških izročil.
Ljudje včasih izročilu, ki so ga prejeli, pripisujejo večjo težo kakor Božji
besedi, ki zavoljo tega v njihovih življenjih postane neučinkovita (Mr
7,7–9).
A. Bog je avtor bolezni.
Apd 10,38; Jn 10,10; Lk 13,16.
B. Bolezen je Božja volja.
C. V bolezni Bogu dajem večjo slavo kakor v zdravju.
D. Doba čudežev se je končala.
Heb 13,8; Jak 1,17.
E. Ni Božja volja, da bi bili vsi zdravi.
Jak 5,15.
F. Molitev vedno zaključite s frazo: “Če je Tvoja volja.”
Mt 26,39.
G. Pavlov trn v mesu.
2 Kor 12,7.
H. Jezus je ozdravljal kot Božji sin in ne kot sin človekov.
Mt 10,8; Apd 10,38; Jn 5,30; Flp 2,7.
6. Kršenje naravnih zakonov.
A. Naravni zakoni Boga so prav tako Božanski kot duhovni zakoni.
B. Zemlja je še vedno pod prekletstvom.
2 Kor 4,4; Raz 22,3.
7. Pomanjkanje vere pri Božjem služabniku.
Mt 17,18–21.
8. Nekateri potrebujejo osvoboditev in ne ozdravitve.
Mt 8,16; Lk 8,36; Lk 11,14.
9. Osredotočenost na greh v srcu.
Ps 66,18; Prg 28,13; Jak 5,16.
10. Niso v Božji volji.
Jak 4,7
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11. Duh neodpuščanja.
Mr 11,25–26; Mt 6,15; Mt 5,22–24.
12. Krivice, ki niso bile poravnane in popravljene.
2 Mz 22,1 oz. 21,37; Lk 19,8.

42. Zakaj manifestacije ozdravitve ne nastopijo nemudoma
Nekaj, o čemer velja razmisliti, so postopne ozdravitve. Kenneth Hagin
omenja dva dejavnika:
1. količina sproščene moči,
2. stopnja posameznikove vere, ki aktivira moč, potrebno za
ozdravitve.
To sta dva ključna dejavnika, ki vplivata na to, kdaj se bo ozdravitev
manifestirala.
Satan seveda želi ovirati manifestacije. Nekaj, česar si hudič zelo želi, je vaša
vera. 1 Pt 1,7 govori o tem, da bo vaša vera preizkušena. Keith Moore pravi,
da vas bo hudič preizkusil na treh področjih:
1. satan bo pod vprašaj postavil značaj Boga, Njegovo Besedo;
2. satan si bo prizadeval, da bi delovali na temelju tega, kar se vidi,
3. čas.
Mr 11,24 pravi, da boste imeli, kar boste rekli, vendar ne pravi, da boste to
prejeli nemudoma.

43. Ali je Bog tisti, zaradi katerega so ljudje bolni?
V 2 Mz 15,26 moramo razumeti (in o tem govorijo tudi nekatere knjige –
Young’s Concordance), da Bog ni vzrok težav. Ta vrstica govori o tem, da bo
Bog dovolil težave, ne pa da jih bo povzročil.
Bog ni uničevalec. Satan je tisti, ki uničuje (pokončevalec) (2 Mz 12,12 in 23,
Jn 10,10). Bog je dovolil satanu, da je vzel življenja Egipčanov na pashalno
noč. Lahko bi rekli, da je neposlušnost Egipčanov primorala Boga, da je
umaknil svojo zaščito.
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V Heb 1,3 je Jezus opisan kot “odsvit” Boga. V originalu se za opis tega
uporablja ista grška beseda, ki je kasneje v Heb 11,1 prevedena kot “obstoj”.
Jezus je udejanjena volja Boga. On je delal in govoril to, kar mu je naročal
Oče (Jn 5,30 in Jn 6,38). Če je Jezus ozdravljal ljudi, ki jim je bolezen poslal
Bog, potem je bil Jezus dejansko neposlušen in uporen.

44. Ozdravitev vs. demonska opresija
Tisti, ki so jih obsedli demoni, ne potrebujejo ozdravljenja, temveč
osvoboditev. Kadar se srečate s takšnim primerom, morate demonu/hudiču
zapovedati, naj pride iz človeka in ga zapusti. T. L. Osborne je rekel: “Ko
izženemo hudiča, so ljudje ozdravljeni.”
Demon lahko napada kristjana na telesnem področju, vendar pa ne more
posedovati njihovega duha (kakor termiti v hiši). Satan je tisti, ki napada ljudi z
boleznijo, Jezus jih osvobaja (Apd 10,38, Lk 13,16, Jn 10,10).
Glavni vzrok za to, da ljudje izgubijo ozdravitev, je protinapad. Mt 12,43 pravi,
da se lahko duh, ki je človeka zapustil, ponovno vrne. Lester Sumrall je
pripovedoval zgodbo o dekletu, ki so jo demoni grizli. Ta deklica je bila
osvobojena več kot dvajsetkrat.
45. Ali je bil Pavlov trn v mesu resnično bolezen?
Oglejmo si razloge sledečih besed oz. sintagem v 2 Kor 12,7–13.
“Trn v mesu”
Kadarkoli je v Stari zavezi uporabljena beseda “trn”, le-ta govori o osebi in ne
o bolezni.
Num 33,55; Joz 23,13; Sod 2,2–3; 2 Sam 23,6.
"Sel"
Beseda, ki je na tem mestu prevedena kot “sel”, je skozi celotno Sveto pismo
181-krat prevedena kot “angel” in 7-krat kot “sel”, ki je poslan z določenim
namenom. Tega “sla” je poslal satan z namenom, da bi Pavlu preprečil širjenje
“vzvišenih razodetij”.
Mt 11,10; Mr 1,2; Lk 7,24, 27; Lk 9,52; 2 Kor 12,7; Jak 2,25.
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"Vzvišenost razodetij"
Preganjanje vedno nastopi zavoljo Besede. Pavlova služba je bila ena izmed
najbolj produktivnih v tistem času, njegova pisma pa predstavljajo kar dve
tretjini Nove zaveze.
Mr 4,14–15.
"Prevzet"
To dejansko pomeni, da bi bil nadpovprečno uspešen. Satanova želja pa je
bila, da bi Pavla ustavil, pa naj stane, kar hoče. Pavel je bil v svojem delovanju
bolj uspešen od vseh ostalih apostolov, a je kljub temu ohranil ponižno držo.
2 Kor 12,11–13.
"Tepsti"
Beseda opisuje ponavljajoče udarjanje (udarec za udarcem). Če bi šlo za
bolezen, bi Pavel zbolel in ponovno ozdravel, nato spet zbolel in ponovno
ozdravel. Pavel je resnično pretrpel številna preganjanja in nasprotovanja,
toda ne bolezni.
2 Kor 11,23–28.
Pavel sam (v svoji moči) ni bil kos vsem tem preizkušnjam, toda Božja moč
mu je pomagala, da je uspešno prestal sleherno izmed njih.
2 Tim 3,10–11.
"Dovolj ti je moja milost"
Milost je za notranjega človeka. Ta milost je bila za preganjanje in ne za
bolezen. Bog ni bil tisti, ki je poslal “sla”, prav tako pa ni bila Njegova
odgovornost, da bi ga odstranil. Bog je namreč Pavlu dal milost, da bi
triumfiral nad vsemi napadi demonov, ki so želeli uničiti Pavlovo poslanstvo.
Ko na temelju vere postanemo dejavni, omogočimo Bogu, da poskrbi za
rezultate.
1 Pt 5,5–9; Jak 4,7.
"Slabotnosti"
Beseda, ki je iz grščine prevedena kot “slabotnosti”, je razložena kot
“nesposobnost doseganja rezultatov”. Pavel je bil vesel, ker je vedel, da je bil
Bog tisti, ki je prinašal rezultate, in ne on (Pavel) sam.
2 Kor 12,10.
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Nekateri namigujejo, da je Pavel imel bolezen oči.
“Poglejte, s kako velikimi črkami vam pišem.”
Slovarji in številni komentarji trdijo, da je Pavel s tem želel povedati, da je
napisal dolgo pismo, ne pa, da je imel težave z očmi.
Gal 6,11.
"Sprva"
Pavel je Galačane obiskal večkrat.
Apd 14,6 in 16,1.
Ko jih je obiskal prvič, jim je pridigal v slabosti mesa (telesa). Ko so se srečali,
se je ravnokar vračal iz Listre, kjer so ga kamenjali ter odvlekli iz mesta
misleč, da je mrtev.
Apd 14,19; Gal 4,13.
"Preizkušnja"
Po tistem, ko je bil kamenjan, je bil Pavlov videz tako prizadet, da so ga
Galačani s težavo gledali. Seveda z lahkoto razumemo, zakaj so mu bili
Galačani, kot pravi fraza, pripravljeni podariti svoje oči.
Gal 4,14–15.
“Molitveni robci”
Ko so robce ali rute, ki so se dotaknili Pavla, ljudje prinašali bolnim, so bolezni
in zli duhovi izginjali oz. zapuščali ljudi. Če bi Pavel imel bolezen oči, bi ljudje
te robce in rute zažgali, ne pa prinašali bolnikom.
Apd 19,11–12.

46. Job
Dobesedni prevod Job 1,8 (Young’s Literal Translation) pravi, da je Bog videl,
da se je satan že osredotočil na Joba. Bog ni bil pobudnik in vzrok Jobovih
težav. Bog je le prepoznal namero satana – napad na Joba.
V Job 1,4–5 beremo, da je Job neprestano daroval žrtve. Dejansko pa bi bilo
potrebno žrtvovati le enkrat in to po veri. Job dejansko ni imel vere, pač pa je
deloval v neveri.
Job 3,25 pravi, da se je Jobu zgodilo tisto, česar se je bal. Strah je
prepričanje, da se bo zgodilo nekaj slabega, in to je Joba tudi doletelo.
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Job je mislil, da od Boga prihaja tako dobro kot tudi zlo (Job 1,21). V Jobu
42,3 pa le sprevidi, da ni bil Bog tisti, ki mu je povzročil vse trpljenje. Po
tistem, ko je daroval žrtev (molitev) za prijatelje (to je storil v veri), je Bog
odstranil težave, ki so pestile Joba, in mu povrnil bogastvo (Job 42,10). Job je
živel še 140 let (Job 42,16).
Učenjaki so mnenja, da je Jobova preizkušnja trajala le od 9 do 18 mesecev.
Če greste kakor Job čez preizkušnjo, se radujte. Kmalu se bo namreč
končala.
Strah je Jobu vzel vse, vera pa mu je vse povrnila.
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Preprosti principi za prejetje ozravitev
Zahvala:
Hvala vam za to, da ste vplivali na moje življenje in knjigo: Sveti Duh, Wayne
Friedt, Kenneth E. Hagin, Keith Moore in Veronica Bean.

Vsi citati so iz SSP, razen če je navedeno drugače.
Vsi darovi oz. donacije bodo uporabljeni za nadaljnje tiskanje in distribuiranje
te knjige.

43

