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Milostljiv in usmiljen je GOSPOD, počasen v jezi in velik v dobroti.
GOSPOD je dober do vsakega, Njegovo usmiljenje je nad vsemi njegovimi deli.
(Psalm 145:8-9).
Jezusovo usmiljenje je bilo veliko v času Njegove misije na zemlji in je veliko tudi danes, ko
sedi na Božji desnici.
»Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike.«
(Matej 14:14).
»Zasmilil se mu je (Različica Razjezil se je.), iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem,
bodi očiščen!« (Marko 1:41).
»Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo prišel k vam;
če pa odidem, vam ga bom poslal.« (Janez 16:7).
»Zato se je moral v vsem izenačiti z brati, da je postal usmiljen, v tem, kar se nanaša na Boga, pa
zanesljivi véliki duhovnik, ki opravlja spravno daritev za grehe ljudstva.« (Hebrejcem 2:17).
Imeti sočutje, biti usmiljen pomeni eno in isto. Gre za grški glagol eleeo. Pomeni: nežno ljubiti, imeti
usmiljenje, pokazati sočutje, biti prepoln željnega hrepenenja.
Gospod je veliko vsega, predvsem pa je ljubezen. Ne gre za to, kaj On lahko stori (saj je vsega
mogočen), temveč po čem On hrepeni, da bi storil. KO SPOZNAMO NJEGOVO HREPENENJE PO TEM,
DA POKAŽE DO NAS SVOJE SOČUTJE, USMILJENJE, se naša vera okrepi. Jezus je vselej pokazal Svoje
hrepenenje za ozdravljenje ljudi. Množice so hodile k Njemu po pomoč.
Satan se seveda na vse pretege še vedno trudi z nebiblijskimi, iracionalnimi in zastarelimi trditvami,
da je Božje ozdravljenje stvar preteklosti. Marsikje je skoraj uspel zabrisati Božje usmiljenje iz
človeškega dojemanja Gospoda.
Moderna teologija prikazuje Božjo moč kot večjo od Božjega usmiljenja. Njegova moč je zares nadvse
velika (»kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove
silne moči.« Ef. 1:19), vendar Božja Beseda kaže drugačen vrstni red: poudarja velikost Njegovega
hotenja po uporabi Svoje moči bolj, kot moč samo. Nikjer v Svetem Pismu ne najdemo trditve, da je
Bog moč; najdemo pa, da je Bog ljubezen! »Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Mi
smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo.« (1. Janez 4: 8, 16).
BOŽJI BLAGOSLOVI SO NAŠI PO VERI V BOŽJO LJUBEZEN IN VOLJO, SOČUTJE IN NE PO VERI V BOŽJO
MOČ.
Satan ve, da je Gospod zmožen, močan. Še več, Satan ve, da je Gospod voljan. Vendar nam želi
zamegliti prav to zadnje dejstvo. Zakaj? Ker sama vera v Božjo moč NI zadostna osnova za vero, ki
prejme ozdravljenje. Verjeti moramo, da Gospod ŽELI izkazati usmiljenjem prav nam!
Preden molimo molitev za ozdravljenje bolnih ljudi, jih moramo naučiti resnico iz Biblije: GOSPOD
JE USMILJEN, SOČUTEN IN VOLJAN OZDRAVITI! V Gospodovo zmožnost ljudje v veliki večini ne
dvomijo.
»In glej, pristopil je gobavec, se poklonil pred njim do tal in rekel: »Gospod, če hočeš, me moreš
očistiti.« Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: »Hočem, bodi očiščen!« In pri priči je bil
očiščen gob.« (Matej 8:2-3).
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»Kdo je Bog kakor ti, ki odpuščaš krivdo, ki greš prek pregrehe k ostanku svoje dediščine? Ne drži
na veke svoje jeze, kajti ugaja mu dobrohotnost. Spet se nas bo usmilil, poteptal bo naše krivde.
V globine morja boš zagnal vse naše grehe.« (Mihej 7:18-19).
»Kajti GOSPODOVE oči se sprehajajo po vsej zemlji, da okrepijo tiste, ki so mu z vsem srcem predani.«
(2. Kroniška 16:9).
Gospod vedno zavzeto išče tiste, katerim lahko izkaže usmiljenje in jih okrepi. Dobrohotnost je Božji
veliki atribut. Če želimo, da nam lahko izkaže Svojo dobroto, potem umaknimo iz naših življenj vse,
kar služi kot prepreka Božjim blagoslovom. Zamislimo si celoten pacifiški ocean nad nami, ki želi izliti
svojo vodo blagoslovov nad nas in išče možnost povezave z nami. To je slika Božje dobrohotnosti, ki
nam vneto želi izkazati Svoje usmiljenje.
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PRAVILNA POZICIJA ZA SPREJETJE OZDRAVLJENJA: mesto, kjer nas lahko doseže Božje
usmiljenje
Ko smo pravilno podučeni o Božjem srcu do nas, se je potrebno namestiti v pozicijo, kamor nas Božje
usmiljenje lahko doseže. Ne smemo kršiti nobenega izmed slavnih principov Božje vladavine,
kraljestva. Potem le počakajmo in razodeli se nam bosta Božja ljubezen in milost v neverjetni meri.
Tako je storil Kornelij, ko se je postavil na mesto, kjer ga je lahko zajela Božja milost. Takole je rekel
Petru: »Takoj sem poslal pote. Lepo si storil, da si prišel. In tako smo zdaj vsi zbrani vpričo Boga, da
slišimo vse, kar ti je naročil Gospod.« (Dejanja 10:33). Peter še ni uspel izgovoriti vsega do konca, ko
je že prišla manifestacija Božje Besede. »Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse,
ki so poslušali besedo.« (10:44).
Naš Gospod ni samo zmožen, temveč je VOLJAN! »Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v
vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo.« (Efežanom 3:20).
Gospod napolnjuje naša srca s Svojim nežnim sočutjem in ljubeznijo. Duh posreduje za nas z
neizrekljivimi vzdihi. »Ravno tako tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo,
kako je treba za kaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi.« (Rimljanom
8:26).
IMETI SOČUTJE pomeni TRPETI Z DRUGIM. To je Jezus storil za nas! »Rekel je: »Saj so moje

ljudstvo, sinovi, ki ne bodo lagali!« in jim je postal rešitelj v sleherni njihovi stiski:
ne kak poslanec ali angel, njegovo obličje jih je rešilo, v svoji ljubezni in prizanesljivosti
jih je sam odkupil, vzdignil jih je in jih nosil vse dni iz davnine.« (Izaija 63:8-9).
Satan vedno napada Božjo Besedo. »Kača pa je bila bolj prekanjena kakor vse živali na polju, ki
jih je naredil GOSPOD Bog. Rekla je ženi: »Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v
vrtu?« (1. Moj. 3:1). Satanova glavna preokupacija je posejati dvom v avtentičnost Božje Besede in
božanskega razodetja. Dokler človek v veri počiva na Božji Besedi, je za Satana neviden, neprebojen,
nepremičen. »Tisti, ki zaupajo v GOSPODA, so kakor gora Sion, ta ne omahuje, na veke

ostane.« (Psalm 125:1). Princ Teme lahko pokliče še takšno okrepitev iz sfer mračnosti, ki
niso nikakor kos tistim, kateri v popolnosti zaupajo v Božjo Besedo. Ščit vere pogasi vsako
ognjeno puščico in aplicirana Jagnjetova kri premaga vse poizkuse sovražnikovih taktik
uničenja. Popolna zaščita velja za nas, če počivamo v Božji Besedi. Satan nas more
premakniti IZ varnega zavetja skrivališča Najvišjega - Božje Besede (če se mu ne pustimo
sami), da bi se nas lahko dotaknil. Naj Satan rjove kolikor hoče, uprimo se mu! »Trezni bodite
in budni! Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Uprite se mu, trdni
v veri. Saj veste, da prav takšno trpljenje prenašajo vaši bratje, ki so po svetu.« (1. Peter 5: 8-9).
»Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil.« (Jakob 4:7).
Eva se Satanu NI UPRLA, temveč je dovolila, da ji poseje DVOM. Ta dvom je dozorel v NEVERO.
Nevera je dozorela v NEUBOGLJIVOST, katere sadeži so bili: GREH, BOLEZEN, ŽALOST in končno
SMRT!
Jezus sam je naš dolg odplačal. Trpel je in umrl za nas! »Duša, ki greši, umre. (Ali bo umrla).« (Ezekiel
18:20). Jezus nam je omogočil, da se oblečemo v obleko Njegove pravičnosti za duha, dušo in telo. To
pa je božansko ozdravljenje in božansko zdravje. Prihaja pa le po preliti Kristusovi krvi.
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Ker smo odkupljeni za visoko ceno, zato poveličujmo Gospoda z vsem, kar imamo! »Mar ne veste, da
je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi, saj ste bili
odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem telesu.« (1. Korinčanom 6:19-20).
Spotika križa ni pojenjala. »Beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost; nam,
ki smo na poti rešitve, pa je Božja moč. Saj je pisano: Uničil bom modrost modrih, razumnost
razumnih bom zavrgel. Kje je modrec, kje je pismouk, kje razpravljavec sveta? Mar ni Bog modrosti
tega sveta obrnil v norost? Ker pač svet prek modrosti ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog
po norosti oznanila sklenil rešiti tiste, ki verujejo. Judje namreč zahtevajo znamenja, Grki iščejo
modrost, mi pa oznanjamo križanega Mesija, ki je Judom v spotiko, poganom norost. Tistim pa, ki
so poklicani, Judom in Grkom, je Mesija, Božja moč in Božja modrost. Kajti Božja norost je
modrejša od ljudi in Božja slabotnost močnejša od ljudi. (1. Korinčanom 1: 18-25).
Lahko se torej znebimo bolezni in živimo življenja prosta bolezni! Kako? » 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. To se je zgodilo zato, da bi Abrahamov blagoslov prešel v Kristusu Jezusu k poganom in
da bi mi po veri prejeli obljubo Duha.« (Galačanom 3.13-14).

»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 (dal življenje)
tudi vaša umrljiva telesa.« (Rimljanom 8:11).
Če dopustimo Jezusu, da ima popolno kontrolo nad našimi življenji, bomo izkusili, da nas bo
ta isti Duh, ki je obudil Jezusa od mrtvih, osvobodil vseh vezi in povezav z boleznijo.
Božansko ozdravljenje in zdravje bo preplavilo naša telesa. Kaj še preostane drugega, kot da
slavimo in hvalimo Gospoda iz vseh src?
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Dobrohotno Božje srce se želi dotakniti čisto vseh
»GOSPOD je dober do vsakega, njegovo usmiljenje je nad vsemi njegovimi deli.« (Psalm
145:9).
»Tedaj je Peter spregovoril: »Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v
vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna.« (Dejanja 10: 34).

Kakšna čudna doktrina se danes oznanja, da bolniki ne morejo najti zadostne Božje milosti za
ozdravljenje v času milosti, kot so jo ljudje prej našli v času prerokov in kraljev?!
»Povem vam namreč: Veliko prerokov in kraljev je hotelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in
slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali.« (Luka 10:24).
»Njim je bilo razodeto, da niso služili sebi, ampak vam, v tem, kar so vam zdaj sporočili tisti, ki so
vam po Svetem Duhu, poslanem iz nebes, oznanili evangelij. In to so stvari, v katere želijo pogledati
angeli.« (1. Peter 1:12).
Gospod je voljan in ima sočutje do Svojih bolnih otrok in jim srčno želi izkazati Svojo milost!
»Toda GOSPODOVA dobrota je od vekomaj, do vekomaj za tiste, ki se ga bojijo, njegova pravičnost
do otrok otrok za tiste, ki se držijo njegove zaveze in se spominjajo njegovih ukazov, da bi jih
izpolnjevali. Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, GOSPOD izkazuje usmiljenje nad
tistimi, ki se ga bojijo. « (Psalm 103:17,18,13).
»..in rekel (Salomon): »GOSPOD, Izraelov Bog, ni tebi enakega Boga ne v nebesih ne na zemlji. Ti
ohranjaš zavezo in naklonjenost (dobroto) svojim služabnikom, ki z vsem srcem hodijo pred

tvojim obličjem.« (2. Kroniška 6:14).
»Vse GOSPODOVE steze so dobrota in zvestoba za tiste, ki ohranjajo njegovo zavezo in njegova
pričevanja.« (Psalm 25:10).

Sedaj pa nekaj citatov iz Evangelijev, ki kažejo Gospodovo sočutje, usmiljenje:
»K njemu je prišel gobavec in ga na kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš očistiti.« Zasmilil se mu je,
iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Gobe so takoj izginile in bil
je očiščen. Jezus ga je brž jezno poslal ven in mu rekel: »Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak
pojdi, pokaži se duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes, njim v
pričevanje.« Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo,
tako da Jezus ni več mogel v mesto odkrito, ampak je bival zunaj na samotnih krajih. In vendar
so od vsepovsod prihajali k njemu.« (Marko 1:40-45).
»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. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in
ozdravil je njihove bolnike.« (Matej 14:13-14).
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V tem primeru in mnogih drugih je Gospod pokazal svoje bogastvo v dobroti, milosti, usmiljenju. »A
ti, Gospod, si usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Obrni se k
meni in mi izkaži milost, daj svojo moč svojemu služabniku, reši sina svoje služabnice.« (Psalm
86:15,16).
»Ko so množice to izvedele, so šle za njim. Sprejel jih je in jim govoril o Božjem kraljestvu ter
ozdravljal vse, ki so bili potrebni ozdravljenja.« (Luka 9:11).
»Ko so odhajali iz Jerihe, je šla za njim velika množica. Ob poti sta sedela dva slepa človeka. Ko sta
slišala, da Jezus prihaja mimo, sta zavpila: »Usmili se naju, Gospod (Različica Jezus.), Davidov sin!«
Množica ju je pograjala, naj umolkneta, ona dva pa sta še bolj zavpila: »Usmili se naju, Gospod
(Različica Gospod, usmili se naju.), Davidov sin!« Jezus je obstal, ju poklical in rekel: »Kaj hočeta,
da vama storim?« Dejala sta mu: »Gospod, da bi se nama odprle oči!« Jezus se ju je usmilil.
Dotaknil se je njunih oči in takoj sta spregledala ter šla za njim.« (Matej 20:29-34).
Slepca sta Gospoda prosila za USMILJENJE, da bi jima odprl oči. Jezus jima je izkazal usmiljenje s tem,
da ju je ozdravil. S tem nam je Jezus pokazal, da imata OZDRAVLJENJE in ODPUŠČANJE enaki delež v
Njegovem usmiljenju. Danes imamo napačno prepričanje, da je Gospodovo usmiljenje namenjeno le
grešniku, ki je potreben rešitve. Vidimo, da Gospodovo usmiljenje enako doseže tudi bolnega in mu
podeli ozdravljenje!
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BOG, OČE USMILJENJA IN BOG VSE TOLAŽBE
Pavel, ki je klical Boga za »Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe« (2. Korinčanom 1:3), je dokazal ta Božji
atribut s tem, ko je ozdravil VSE bolnike na otoku Malti.
»Ko smo se tako rešili, smo izvedeli, da se otok imenuje Malta. Domačini so nas sprejeli neverjetno
ljubeznivo. Ker se je pripravljalo k dežju in je bilo mraz, so zakurili kres in nas vse zbrali ob
njem. Pavel je nabral kup dračja in ga vrgel na ogenj; tedaj pa je od vročine iz dračja švignila kača
in se mu privila na roko. Ko so domačini videli, kako mu žival visi z roke, so govorili med sabo: »Ta
človek je gotovo morilec: rešil se je iz morja, zdaj pa mu Pravičnost ne pusti, da bi živel.« Pavel pa
je kačo stresel v ogenj, ne da bi se mu bilo kaj zgodilo. Pričakovali so, da mu bo roka otekla ali da
se bo hipoma zgrudil mrtev. Dolgo so čakali; nazadnje pa so videli, da se mu ni zgodilo nič hudega.
Tedaj so spremenili svoje mnenje in govorili: »To je bog!« V okolici tega kraja so bila zemljišča;
njihov lastnik je bil prvak otoka, Publij po imenu. Ta nas je sprejel in prijazno gostil tri dni. Publijev
oče je prav tedaj ležal bolan, mučili sta ga vročica in griža. Pavel je prišel k njemu in molil, položil
nanj roke in ga ozdravil. Po tem dogodku so prihajali tudi drugi bolniki z otoka in bili so
ozdravljeni.« (Dejanja 28:1-9).«

»So when this was done, the rest of those on the island who had diseases also came and were
healed.«
Jezus je rekel: »Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.« (Matej 5:7).

Job je dosegel milost, ko jo je izkazal predtem svojim trem prijateljem! »In GOSPOD je obrnil
Jobovo usodo, ko je prosil za svoje prijatelje. In GOSPOD je dvakratno povrnil Jobu vse, kar je imel
prej.« (Job 42:10).
»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 (Tj. molitev, ki izhaja iz vere.) bo
rešila (Ali ozdravila.) bolnika in Gospod ga bo okrepil (Db. dvignil, obudil.); če je storil grehe,
mu bodo odpuščeni.« (Jakob 5:14-15). Z drugimi besedami: Ker je Gospod usmiljen in milostljiv,
lahko bolniki (če je kakšen med nami) še vedno dosežejo usmiljenje in so ozdravljeni! Kako bo bolnika
Gospod ozdravil? S Svojim Duhom ga bo dvignil, obudil: »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 (dal življenje) tudi vaša umrljiva telesa.« (Rimljanom
8:11).
Jezus je imel sočutje tudi z obsedencem!
»Prispeli so na drugo stran jezera v Géraško deželo. 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!« 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. Njihovi pastirji
so zbežali in to sporočili po mestu in podeželju. Ljudje so prišli gledat, kaj se je zgodilo. 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
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svinjah. Tedaj so Jezusa začeli prositi, naj odide iz njihovih krajev. Ko je stopal v čoln, ga je ta, ki je
bil prej obseden, prosil, da bi smel biti z njim. 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.« (Marko
5:1-19).
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