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BOŽJA BESEDA, KI ZDRAVI 

 
» … kar ni bivajoče, da bi onesposobil bivajoče.« (1. Korinčanom 1:19b). 

 
Jozue 1: 7-8 
 

Sem samo krepak in odločen. Pazljivo ubogam vsa Božja navodila…, ne 

odstopam od njih ne na desno ne na levo. Zato uspevam v vsem, česar se lotim 

in kjer koli hodim. Nenehno, nepretrgano preučujem Božjo Besedo. O njej 

premišljujem dan in noč …. Le tako bom imel uspeh na svoji poti, le tako bom 

v vsem uspeval.  

 

 

Hebrejcem 11:6 
 

Brez vere namreč je nemogoče Bogu ugajati. Kajti kdor prihaja k 

Bogu, mora verovati, da On biva in da On nagradi tiste, ki ga pridno iščejo.  

 

Marko 11:23-24 
 

(Če bi jaz)… rekel tej gori: ›Takoj se moraš vzdigniti in takoj se moraš vreči v 

morje‹ in ne bi dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se to, kar pravim, 

dogaja, se bi mi to zgodilo.  

Nenehno moram za vse moliti in nato za vse, karkoli prosim, verjeti, da sem že 

prejel, potem se mi to tudi zgodi.  
 

Rimljanom 10:17 

 
…moja vera prihaja po poslušanju Božje Besede. (Ko se slišim deklarirati 

Božjo Besedo, moja vera raste in Bogu ugajam.)  

 

Psalm 86:15 
 

 A ti, Gospod, si usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in 

zvestobi. 

 

Rimljanom 4:17-21 

 
…Bog … oživlja mrtve in kliče v bivanje (že prej obljubljene) stvari, ki jih še ni 

videti, kakor da že obstajajo. 
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…(Tudi jaz kličem v bivanje že obljubljene stvari, ki jih še ni, kakor da so že). 

Abrahamu se vera ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že zamrlo, saj je 

imel nekako sto let, in da je Sari naročje omrtvelo. Ob Božji obljubi ni 

podvomil v neveri med dvema nasprotujočima si pričakovanjema, marveč se je 

v svoji veri še okrepil in izkazal čast Bogu, popolnoma prepričan, da more Bog 

to, kar je dokončno obljubil, tudi uresničiti. 

 

2. Mojzesova  23:25-26 
 

Če služim GOSPODU, svojemu Bogu (hebrejsko: Ga »častim«), bo On 

blagoslovil moj kruh in mojo vodo ter odstranil bolezen od mene!  Dopolnil bo 

število mojih dni. 

 

2. Korinčanom 1:20 
 

Vse Božje obljube imajo v Njem svoj da in Amen (naj bo tako). 

 

Izaija 53:4-5 

 
 V resnici je nosil moje bolezni, naložil si je (odnesel proč)  moje bolečine ... po 

Njegovih ranah sem ozdravljen. 

 
 

Psalm 1:1-3 

 
Blagor mi (blagoslovljen sem), ker … se veselim v GOSPODOVI postavi in jo 

premišljujem podnevi in ponoči. Sem kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah, 

dajem svoj sad ob svojem času in moje listje ne bo ovenelo. Vse, kar delam, 

uspeva. 

 

 

Hebrejcem 11:1 
 

Sedaj pa je vera gotovost glede resničnosti, v katero upam, zagotovilo/ 

dokaz ali razvidnost za stvari, ki jih ne vidim (vendar jih moja vera zazna za 

realno dejstvo,  ki pa še ni razkrito mojim petim čutilom). 

 

Dejanja 10:38 

 
 ... Bog je mazilil Jezusa iz Nazareta s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz 

kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo 
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oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. (Tudi jaz sem maziljen s Svetim Duhom in z 

močjo. Delam dobra dela s tem, da ozdravljam vse, ki so pod hudičevo oblastjo, 

ker je Bog z menoj). 

  

Matej 16:19 
 

Gospod Bog mi je dal ključe nebeškega kraljestva; kar koli zavežem 

(prepovem)  na zemlji, je že zavezano (prepovedano) v nebesih; in kar koli 

razvežem (dovolim) na zemlji, je že razvezano (dovoljeno) v nebesih.  

 

Bolezen je že prepovedana (zavezana) v nebesih in v imenu Jezusa ji 

prepovedujem (specifično ime bolezni) bivanje v mojem telesu! 

 

Pregovori 4:20-22 
 

Pazim na Božje Besede, nagibam svoje uho k Njegovim izrekom.  Ne uidejo mi 

izpred oči, hranim  jih v svojem srcu. Kajti življenje so temu, ki jih najde, 

zdravje celemu njegovemu telesu. 

 

 

Efežanom 3:20 
 

On more v vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosim ali mislim, po 

môči, katera deluje v meni. 

 

2. Korinčanom 5:21 
 

 

Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo mene storil za greh (za nosilca greha), 

da bi jaz postal Božja pravičnost v Njem. (Jaz sem Božja pravičnost v Njem!) 

 

Izaija 54:17 

 
Nobeno oblikovano orožje (bolezen je sovražnikovo orožje) ne bo uspelo proti 

meni in vsak jezik, ki se bo na sodbi vzdignil proti meni, bom obdolžil. To je 

moja dediščina kot GOSPODOVEGA služabnika … 
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Janez 10:10 
 

Tat prihaja samo zato, da krade, ubija in uničuje (bolezen krade, ubija in 

uničuje). Jezus je prišel, da bi lahko imel in užival v življenju (zdravju) in ga 

imel v obilju (v vsej prekipevajoči polnosti).  

 

Matej 28:18-19 
 

Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na 

zemlji. Pojdite torej … (tudi jaz sem pooblaščenec te oblasti, da poučim/naredim 

vse narode za Jezusove učence.) 

 

Luka 10:19 
 

Glej, dobil sem oblast od Gospoda Jezusa, da stopam na kače in škorpijone ter 

na vsakršno sovražnikovo moč. In nič mi ne bo škodovalo.  

 

2. Peter 1:3-4 
 

Njegova božanska moč mi je podarila vse, kar je potrebno in primerno za 

življenje in pravo pobožnost, prek (osebnega in polnega) spoznanja Njega … (to 

vem, ker mi je On) podaril tiste dragocene in največje OBLJUBE ... 

 

1. Janez 3:8 
 

Božji Sin pa se je razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela (moj namen je 

uničiti bolezen z ukazom: naj me v imenu Jezusa zapusti). 

 

1. Peter 3:9 
 

Ne vračam hudega za húdo. Ne sramotim tistega, ki me sramoti. Nasprotno,  

vračam jim z blagoslavljanjem. Poklican sem bil v to službo in Gospod me bo 

zato blagoslovil. 

  

Izaija 55:10-12 
 

Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil 

zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, takó 

bo z Božjo Besedo, ki prihaja iz … (mojih ust): ne vrne se … (k meni) brez 

uspeha, temveč bo storila, kar Gospod hoče, in uspela v tem, za kar jo je poslal. 

Z veseljem bom šel in v miru (v popolnosti duha, duše in telesa) bom voden. 
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Marko 9:23 
 

Jezus je dejal: »….Vse je mogoče tistemu, ki veruje.« 

 

 

Hebrejcem 6:12 

 
… zaradi vere in potrpežljivosti sem dedič obljub. 

 

Psalm 105:37 
 

… Nobeden med njegovimi rodovi ni doživel poloma, ni bil slaboten (tudi jaz 

sem del njegovega rodu). 

 

Psalm 107:20 
 

Poslal je Svojo Besedo in me ozdravil, potegnil me je iz moje jame. 

 

2. Timoteju 1:7 

 
Bog mi ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti. 

 

Jakob 4:7b 
 

Hudiču se upiram (močno se mu zoperstavljam) in bo zato od mene v grozi 

pobegnil. 

 

Izaija 26:3 
 

Ohranjal mi boš popoln mir (popolnost), ker sem ti predan in zaupam Vate, 

Gospod (svoje misli imam fiksirane le Nate). 

 

Sofonija 3:17 
 

GOSPOD, moj Bog, je v moji sredi, moj močni Rešitelj (ki me 

rešuje/ozdravlja).Veselí se nad menoj v radosti, nemí (počiva v tihem 

zadovoljstvu in v Svoji ljubezni ostaja tiho, se nikoli ne spominja mojih 

preteklih grehov); On me prenavlja v Svoji ljubezni, vriska nad menoj v 

prepevanju. 
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Matej 12:36-37 
 

... na sodni dan bom dajal odgovor za vsako izgovorjeno besedo, ki je bila 

prazna, nedejavna, brez podlage v nebeškem zakonu. Po svojih besedah bom 

namreč opravičen ali obsojen. (Hvala Gospodu za možnost kesanja in za moč 

Jezusove krvi!). 

 

Filipljanom 2:9-10 
 

… Bog je visoko povzdignil Jezusa nad vse in Mu podaril ime, ki je nad vsakim 

imenom (tudi vsaka bolezen ima svoje ime. Spregovorimo duhu bolezni in mu 

ukažimo, da mora oditi v imenu Jezusa Kristusa! Duh bolezni bo odšel, če ne 

bomo obupali, se ne predali niti začeli dvomiti.) 

 

Psalm 91: 9-10, 16 
 

Ker sem postavil Gospoda za svoje zatočišče, Najvišjega za svoje prebivališče, 

me ne bo zadela nesreča (bolezen). Udarec (nadloga) se ne bo približala  

mojemu šotoru (mojemu bivališču). 

Z dolgostjo dni (z dolgim življenjem) me Gospod nasiti, pokazal mi bo svoje 

rešenje (ozdravljenje). 

 

Janez 16:23,  15:7,11 
 

…. Resnično, resnično, povem vam: Če boste kaj prosili Očeta v Mojem imenu 

(vedoč, kaj vse Moje ime pomeni, predstavlja), vam bo Oče to dal. 

Ostajam v Jezusu in Njegove Besede ostajajo v meni. Ko prosim Očeta v 

Jezusovem imenu, bom odgovor prejel, da bo moje veselje dopolnjeno. 

 

Jakob 1:2-4, 12 

 
Štejem si za čisto veselje ..., kadar pridem v razne preizkušnje ali se srečam s 

težavami kakršnekoli vrste. Siguren sem in vem, da preizkušnja in dokazljivost 

moje vere ustvarjata vztrajnost, potrpljenje in stanovitnost.  

 

Dopuščam vztrajnosti, potrpljenju in stanovitnosti, da opravijo natančno, 

popolno delo v meni,  da bom popoln, zrel, odrasel, celovit in mi ne bo ničesar 

manjkalo. Blagor mi (sreča, zavidanja vredna stopnja), ko stanovitno prenašam 

preizkušnjo (sem potrpežljiv med preizkušnjo in ne klonem), kajti ko 

bom prestal preizkušnjo, bom prejel venec življenja, ki ga je Bog obljubil njim, 

kateri ga ljubijo.  
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Galačanom 6:9 

 
…Ne bom se naveličal delati dobro. Če se ne bom utrudil in prenehal, bom 

ravno ob pravem času žel žetev blagoslov. 

 

Pregovori 6:2 
 

Satan me poskuša ujeti in zavezati z izreki mojih ust; (zato sem postavil stražo 

svojim ustom, da se strinjam z vsako Božjo Besedo). 

 

1. Janez 1:9 
 

Če pa svoje grehe priznam, je zvest in pravičen, da mi jih odpusti in me očisti 

vse krivičnosti. 

 

Psalm 103:2-3 
 

Slávi, moja duša, GOSPODA, ne pozabi nobenega dejanja Njega, ki odpušča 

vso mojo krivdo, ki ozdravlja vse moje bolezni. 

 

2. Korinčanom 4:13 

 
…Veroval sem, zato sem govoril; verujem (ker premišljujem Božjo Besedo noč 

in dan) in zato tudi govorim… 

 

5. Mojzesova 7:14-15 
 

Bolj bom blagoslovljen kakor vsa ljudstva …., GOSPOD bo odvrnil od mene 

vsako bolezen …  

 

Rimljanom 8:11 

 
… Duh Njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, prebiva v meni; On, ki je obudil 

Kristusa od mrtvih, bo po svojem Duhu dal življenje (ozdravljenje) mojemu 

človeškemu, umrljivemu telesu.  
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1. Janez 5:14-15 
 

In to je zaupnost, ki jo imam z Njim: On me usliši, kadar ga prosim po Njegovi 

volji (bolezen ni Njegova volja).  In če vem, da me v vsem posluša, za kar koli 

ga prosim, tudi vem, da že imam, kar sem Ga prosil. 

 

Razodetje 12:11 

 
… Premagal sem hudiča (bolezen je njegov sad) zaradi krvi Jagnjeta in zaradi 

besede svojega pričevanja, saj ne ljubim svojega življenja vse do smrti. 

 

 

Psalm 84:12b 
 

Gospod mi ne bo odrekel nobene dobrine, ker hodim v popolnosti. 

 

Matej 6:14-15 
 

Če namreč odpustim ljudem njihove prestopke (njihove brezskrbne, 

lahkomiselne, brezobzirne, premišljene, trdovratne, trmaste, namerne grehe s 

tem, da se ne ukvarjam več z njimi in opustim vsako zamero, občutljivost, 

ogorčenost in maščevanje), bo tudi moj nebeški Oče meni odpustil. Če pa 

ljudem ne odpustim, tudi moj Oče ne bo odpustil mojih prestopkov. 

(Odpuščanje je Božja zahteva, pogoj. Ne gre za čustvo,  ampak za odločitev! Ne 

temelji na tem, da so si zaslužili odpuščanje, saj si ga tudi jaz nisem. To ne 

pomeni, da moram takoj zaupati tej/tem osebam, saj se zaupanje mora pridobiti. 

Odločam pa se za življenje v takojšnjem odpuščanju). 

 

1. Janez 4:4b 
 

On (Gospod Jezus), ki je v meni, je večji od onega (satana) v svetu. 

 

1. Janez 4:17-18 
 

… kajti kakor biva On, tako bivam tudi jaz na tem svetu. V ljubezni ni strahu, 

temveč popolna ljubezen prežene strah … in kdor se boji, ni dosegel popolnosti 

v ljubezni (Božja ljubezen prežene strah).  

 

 

 

 



9 
 

Psalm 103:20 
 

Slavite GOSPODA, njegovi angeli, vi, silni junaki, ki izpolnjujete njegovo 

Besedo s poslušanjem glasu Njegove besede. (Božje obljube so v mojih ustih). 

 

Izaija 40:31 
 

Ker zaupam v GOSPODA, obnavljam svojo moč, vzdigujem  trup kakor orel, 

tekam, pa ne opešam, hodim, pa ne omagam. 

 

Janez 20:29 
 

Jezus je rekel: «… Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!« 

(Blagoslovljen sem, ker verjamem, še preden to vidim s fizičnimi očmi). 

 

Matej 9:27-29 
 

Ko je Jezus odhajal od tam, sta šla za njim dva slepa ... Jezus jima je rekel: »Ali 

resnično verujeta, da morem to storiti?« »Da, Gospod,« sta mu dejala. Tedaj se 

je dotaknil njunih oči in rekel: »Zgôdi se vama po vajini veri! (postanita to, 

kar verujeta!)« (Postajam to, kar verujem. Zgodilo se mi bo po moji veri). 

 

Janez 17:3 

 
Večno življenje pa je v tem, da spoznavam Tebe/da imam izkustveno, 

doživljajsko spoznanje Tebe, edinega resničnega Boga, in Njega, ki si ga 

poslal, Jezusa Kristusa. (Vsak Božji blagoslov, dobrota je rezultat mojega 

intimnega odnosa z Gospodom). 

 

Filipljanom 4:8 
 

….vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je 

ljubeznivo ali vredno ljubezni, kar je častno, kar je količkaj krepostno in 

hvalevredno, vse to imam v mislih (svoje misli fiksiram na to in na nič drugega). 

 

Matej 6:10 
 

Pridi tvoje kraljestvo. Zgôdi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. (v 

nebesih ni bolezni). 
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Janez 14:12 
 

Jezus je rekel, da če trdno, neodločno, neomajno verujem Vanj, bom dela, ki jih 

On opravlja, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bom opravljal .... 

 

Psalm 27:1 
 

GOSPOD je moja luč in moja rešitev (ozdravljenje, osvoboditev, zaščita), koga 

bi se moral bati? GOSPOD je trdnjava mojega življenja, pred kom bi moral 

trepetati? 

 

 

5. Mojzesova 28:1-2, 7 
 

…če pa boš natančno poslušal glas GOSPODA, svojega Boga, in vestno 

izpolnjeval vse Njegove zapovedi… me bo GOSPOD, moj Bog, postavil visoko 

nad vse narode na zemlji. In nadme bodo prišli vsi ti blagoslovi in me dosegli, 

če bom poslušal glas GOSPODA, svojega Boga. GOSPOD bo porazil pred 

menoj sovražnike, ki se vzdigujejo zoper mene: po eni poti bodo prišli proti 

meni, po sedmih pa bodo pobegnili pred menoj… 

 

Psalm 118:17 

 
Ne bom umrl, ne, živel bom in pripovedoval o GOSPODOVIH delih. 

 

1. Peter 2:24 

 
…po Njegovih ranah / udarcih sem bil ozdravljen. 

 

Psalm 107:20 
 

On je poslal Svojo Besedo in me ozdravil ... 

 

Psalm 92:14 
 

Še v starosti bom rodil sadove in ostal poln soka in zelenja… 
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1. Korinčanom 13:4-8 
 

Sem potrpežljiv, dobrotljiv, nisem nevoščljiv, se ne ponašam, se ne 

napihujem,  nisem brezobziren, ne iščem svojega, se ne dam se razdražiti, ne 

mislim hudega. Ne veselim se krivice, veselim pa se resnice. Vse prenašam, vse 

pokrijem, vse verujem, vse upam, vse prestanem. Nikoli ne odneham in 

vztrajam pod vsakršnimi okoliščinami. Vedno uspem!!!  

 

5. Mojzesova 3:22 
 

Ne bojim se…, kajti GOSPOD, moj Bog, se Sam bojuje zame. 

 

Marko 9:23 

 
Vse mi je mogoče, če verujem. 
 


