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 »Ljubi, prosim Boga, da bi ti šlo v 

vsem dobro in bi bil zdrav, kakor gre 

dobro tvoji duši.« (3. Janez 1:2).  

 

PREKLETSTVO BOLEZNI RAKA 

Bolezen raka vzbuja v človeku strah, saj človeštvo v resnici 
povsem ne razume vzrok za nastanek te bolezni. Rakavost pa 
se ne pojavi kar tako…nobena bolezen se ne pojavi kar 
tako…. 
 
Božja Beseda opredeljuje bolezen na splošno kot prekletstvo 
in 28. poglavje 5. Mojzesove knjige ga oriše kot posledico 
neposlušnosti. 
 
»Če pa ne boš poslušal glasu GOSPODA, svojega Boga, da bi 
vestno izpolnjeval vse njegove zapovedi in zakone, ki ti jih 
danes zapovedujem, bodo prišla nadte in te zadela vsa tale 
prekletstva…. Če ne boš vestno izpolnjeval vseh besed te 
postave, ki so zapisane v tej knjigi, in se ne boš bal tega 
vzvišenega in strah vzbujajočega imena – GOSPODA, svojega 
Boga,  bo GOSPOD tebe in tvoj zarod udaril z izrednimi 
nadlogami, z velikimi in dolgotrajnimi nadlogami in s hudimi 
in dolgotrajnimi boleznimi. Spet bo spravil nadte vse 
egiptovske kužne bolezni, pred katerimi te je groza, in se te 
bodo prijele.  Tudi vsakovrstne bolezni in nadloge, ki niso 
zapisane v knjigi te postave, bo GOSPOD poslal nadte, dokler 
te ne pokončajo.« (5. Mojzesova 28:15, 58-61).   
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Božja Beseda pravi, da prekletstvo ne pride brez vzroka: 
»Kakor vrabec, ki leta, kakor lastovka, ki se spreletava, tako 
kletev brez razloga nikdar ne dospe.« (Pregovori 26:2).  
 
 
KRISTJANSKA HINAVŠČINA 
 
Zanimivo in šokantno je dejstvo, da mnogi kristjani trdijo, da 
je njihova bolezen neposredno ali posredno »prišla« od 
Gospoda. Vedeti moramo z vso gotovostjo sledečo resnici: 

- Bog je avtor življenja in ne smrti. Ko v Stari Zavezi 
govori, da je Gospod nekaj poslal, je to v posledičnem 
odnosu neposlušnosti. Neposlušne ljudi zadenejo 
prekletstva, ker jim zaradi njihove neposlušnosti 
Gospod ne more več nuditi zaščite, saj se sami 
odločajo zoper Gospodovih navodil in Njegovega 
reda.  

- Gospod nikogar ne preizkuša z zlom: »Nihče, ki je 
preizkušan, naj ne govori: »Bog me skuša.« Boga 
namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša 
nikogar.  Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki 
ga vleče in zavaja.  Nato poželenje spočne, rojeva 
greh, storjeni greh pa porodi smrt.« (Jakob 1:13-15).  

 
Nekateri kristjani trdijo, da »trpijo za Jezusa,« hkrati pa 
priznavajo, da se poslužujejo medicinske pomoči v 
prizadevanju za ozdravljenje. To je hinavsko početje. Če 
človek dejansko verjame, da mu je Gospod poslal bolezen, se 
ne bi smel sam mešati v »Gospodova dejanja.« Vidite, kako 
smo lahko kristjani polni hinavščine? Ta beseda je trda in 
ostra, vendar nosi v sebi resnico, ki ima moč osvobajanja in to 
je naš cilj.  
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NEZNANA ETIOLOGIJA (VZROK) 
Sindróm (grško σύνδρομον – sočasnost

[1]
 iz συν~, 

syn~: skupaj, z/s in δρόμος, drómos: pot, tek; torej kar 
poteka skupaj) pomeni v medicini skupek patogenetsko 
povezanih simptomov in znakov, ki se pojavljajo pri 

določeni bolezni.
[2]

. Vzrok določenega sindroma (etiologija) 
je po navadi bolj ali manj pojasnjen ali predpostavljen, 
vendar pa sta njegov nastanek in razvoj (patogeneza) 
pogosto neznana. 

Več kot 80% bolezni korenini v človekovi duhovni ne 
uravnanosti. Vsak sindrom je povezan z duhovnimi 
koreninami. 
 

MERCKOV PRIROČNIK je v ZDA, Kanadi in zunaj teh 
držav svetovno znan priročnik, kjer lahko najdemo 
najboljše in najbolj tekoče medicinske informacije. 
Obsega približno 2500 strani vseh »satanskih 
blagoslovov« človeštvu, ki so dejansko prekletstva.  
Če pogledamo v Merckov priročnik pod besedo: rakavost 
ali rak, naletimo na različna vprašanja glede na 
kromosomske abnormalnosti. Primer: Človeški genetski 
zapis (DNK) je shranjen v 23 parih kromosomov. Vsaka 
človeška celica vsebuje 46 kromosomov, edina izjema so 
spolne celice. Jajčna celica ter semenčica vsebujeta vsaka po 
23 kromosomov in ob združitvi v nov zarodek ustvarita spet 
popolno sestavo 46 kromosomov. Stvari pa ne gredo vedno 
po načrtih. Občasno se zgodi, da ena od starševskih spolnih 
celic ne vsebuje pravilnega števila kromosomov ter v 
novonastali zarodek prispeva en kromosom preveč ali 
premalo. Temu pravimo kromosomska nepravilnost. Kadar je 
v novonastali celici en kromosom preveč, temu pravimo 
trisomija, kadar pa je eden premalo, nastane monosomija. 
Najpogostejša kromosomska nepravilnost pri živorojenih 
otrocih je trisomija kromosoma številka 21, ki ji z drugim 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sindrom#cite_note-Dorlands-1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Simptom
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bolezen
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sindrom#cite_note-2
https://sl.wikipedia.org/wiki/Etiologija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Patogeneza&action=edit&redlink=1
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imenom pravimo Downov sindrom. Je najpogostejši vzrok za 
duševno zaostalost pri otrocih. 
 
Pri kromosomskih nepravilnostih genetskega zapisa (DNK) 
tudi pri odraslih najdemo abnormalno stanje specifičnega 
kromosoma. SPECIFIČNI GENETSKI DEFEKT V SPECIFIČNEM 
DELU KROMOSOMA JE KONSISTENTEN S SPECIFIČNO 
BOLEZNIJO. Tako je na primer pri bipolarni motnji ali manični 
depresiji v okvari točno določen kromosom in se deduje v 
družinskem drevesu po materi. 
 
Dobra novica je, da čeprav Satanu uspe pod določenimi pogoji 
spremeniti gensko kodo skozi greh, lahko ta defekt odstrani 
živi Gospod Bog po kesanju. Genetska nečistost rojeva 
bolezni in mnoge rakave bolezni vsebujejo genetski defekt 
ali kromosomsko nepravilnost.  
 
 
GREH, KI SE NAHAJA IZZA BOLEZNI 
 
Genski defekt je lahko posledica greha, duha bolezni in duha 
smrti, ki imajo pod določenimi pogoji zmožnost spremembe 
telesne fiziologije. Ne smemo pozabiti modele Jezusovega 
ozdravljanja, ki jih najdemo zapisane v Evangelijih in kasneje v 
Dejanjih apostolov. Pogosto je Jezus najprej izgnal duha 
bolezni in šele potem ozdravljal in posredoval čudežne moči 
bolezensko prizadetim ali manjkajočim  delom telesa, ki jih je 
duh bolezni poškodoval ali uničil. PREDVSEM PRI RAKAVIH 
OBOLENJIH MORAMO V PRVI VRSTI BITI PRIPRAVLJENI NA 
IZGON DUHA SMRTI IN DUHA BOLEZNI V IMENU JEZUSA 
KRISTUSA. Včasih je izza rakavost tiči določen VIRUS, ki ga je 
prav tako treba odstraniti.  
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Primer: MOŽGANSKI TUMOR 
Pri nastanku možganskega tumorja pride do enake 
preobrazbe celic tkiv znotraj lobanje (možganov in 
možganskih ovojnic) iz normalnih v rakave kot povsod drugod 
v telesu. Bistvena napaka rakave (maligne) celice je motena 
kontrola celične delitve. Mehanizem, s katerim organizem 
kontrolira delitev svojih celic, vključuje delovanje genov. 
Vsaka celica vsebuje med drugimi tudi tako imenovane 
proto-onkogene/onkogene in antionkogene. Onkogeni so 
geni, ki sprožijo celično delitev in s tem povečanje števila 
(proliferacijo) celic, antionkogeni pa to preprečujejo oziroma 
zavirajo. Sprememba delovanja enih in drugih lahko 
povzroči nastanek raka.  
 
Vzroki za spremembo delovanja onkogenov in antionkogenov 
so lahko številni in različni. Snovi, ki po prehodu v celico 
povzročajo spremembe v zgradbi in delovanju celice, te pa 
vodijo v nastanek raka, imenujemo karcinogeni. Delimo jih v 
fizikalne (npr. sevanje), kemične (npr. benzpiren v 
premogovem katranu) in biološke (npr. virusi). Njihove učinke 
lahko večajo ali manjšajo faktorji občutljivosti gostitelja 
(imunski, hormonski, genska predispozicija). 
Predpostavljamo, da karcinogeni delujejo s spodbujanjem ali 
zaviranjem obstoječih onkogenov in antionkogenov.  
 
Če povzamemo, si trenutno razlagamo, da možganski tumorji 
nastanejo kot posledica nakopičenih genetskih sprememb, 
ki dovolijo celicam da se izognejo normalnim regulatornim 
mehanizmom in uničenju s strani imunskega sistema. Te 
spremembe so lahko delno ali v celoti podedovane, lahko pa 
jih povzroči kronično draženje z različnimi dejavniki iz okolja 
(npr. terapevtski odmerki ionizirajočega sevanja; za pogosto 
omenjan vpliv prenosnih telefonov dosedanje raziskave niso 
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pokazale vzročne povezanosti, prav tako ne za poškodbe 
glave, tobak, alkohol ali onesnaženost zraka zaradi prometa).  
Čeprav ljudje na splošno ne vedo, da obstajajo različne vrste 
možganskih tumorjev, so le-ti glede na patohistološko 
razdelitev zelo raznovrstni. Vsaka vrsta tumorja ima tudi 
svojo biologijo, zdravljenje in prognozo. Največji delež 
predstavljajo t.i. gliomi, med katerimi so najpogostejši 
glioblastomi (sodijo med najbolj maligne možganske tumorje), 
astrocitomi in oligodendrogliomi. Razmeroma pogost je tudi 
meningeom, ki vznikne iz možganskih ovojnic in velja za 
»benigen« tumor, ter nevrinom, ki nastane iz ovojnic živcev. 
Vendar so celo »benigni« tumorji so lahko smrtni 1.) če 
nastanejo na strateškem mestu, kjer lahko povzročijo 
odpoved življenjskih funkcij, 2.) zaradi njihove sposobnosti 
lokalnega vraščanja, in 3.) zaradi njihove nagnjenosti k maligni 
preobrazbi.). Pri otrocih naj bi bili možganski tumorji s 15-25 
% deležem druga najpogostejša oblika raka. Med njimi so 
najpogostejši gliomi in meduloblastomi, sledili naj bi jim 
germinomi in kraniofaringeomi. 
Odgovoril(a): Marko Korošec, Inštitut za klinično 
nevrofiziologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, 8. 2. 
2009, 13:01:16 
 

Rakasti in benigni tumorji imajo svojo: 
- Etiologijo (vzrok) 
- Koreninsko podlago v duhovnosti 

 
 
TOKSIČNOST, KI JO  USTVARJAMO SAMI 
 
Tudi sami ustvarjamo toksine. Duhovna dimenzija, kjer se 
pospešeno ustvarjajo toksini na notranje celični ravni je 
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GRENKOBA. SSKJ: duševna bolečina, zlasti zaradi doživetega 
razočaranja: polastila se ga je grenkoba; govoril je 
z grenkobo v srcu.  
Zanimivo je, da se ljudje z grenkobo v srcu čutijo upravičene.  
»Pazite, da nihče ne ostane brez Božje milosti, da ne bo 
pognala nobena grenka korenina, ki bi povzročila zmedo in 
bi se z njo mnogi omadeževali.« (Hebrejcem 12:15).  
 
GRENKOBA JE ŠTEVILKA ENA DUHOVNA KORENINA 
TOKSIČNOSTI.  
Grenkoba objeda človeka znotraj kakor rak, saj ljudje 
meditirajo nad njo.  
 
STRAH JE VELIKA STVAR, KER JE ZGRAJEN NA NEUSPELIH 
ODNOSIH MED LJUDMI. Evangelist Janez pravi, da Božja 
ljubezen izganja strah.  
»V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene 
strah. Strah je namreč povezan s kaznijo, in kdor se boji, ni 
dosegel popolnosti v ljubezni.« (1. Janez 4:18).  
 
 
BOŽANSKO ZDRAVJE 
 
Božja popolna volja za nas je: DA SPLOH NE ZBOLIMO! 
Prevencija bolezni je neverjetno pomembna. Videli bomo, da 
isti Božji principi zdravljenja delujejo tudi pri prevenciji 
bolezni.  »A vendar morate hrepeneti po večjih milostnih 
darovih. Naj vam pokažem še odličnejšo pot.« (1. 
Korinčanom 12:31).  Božja Dobra novica – Evangelij je »še 
odličnejša pot,« po kateri uravnavamo svoja življenja in tako 
pobiramo dobre sadove.  
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V 5. Mojzesovi nam sam Gospod obljublja, da nas bo 
ubogljivost Njegovem glasu in Besedi popeljala in obdržala v 
božanskem zdravju. To je princip Stare in Nove zaveze.  
»Vedi torej, da je GOSPOD, tvoj Bog, Bog, zvesti Bog, ki 
ohranja zavezo in dobroto tistim, ki ga ljubijo in izpolnjujejo 
njegove zapovedi, do tisočega rodu…. GOSPOD bo odvrnil od 
tebe vsako bolezen in nobene izmed hudih egiptovskih 
nadlog, ki jih poznaš, vam ne bo naložil, ampak jih bo spravil 
nad vse, ki te sovražijo.« (5. Mojzesova 7: 9, 15).  
 
»Ljubi, prosim Boga, da bi ti šlo v vsem dobro in bi bil zdrav, 
kakor gre dobro tvoji duši.« (3. Janez 1:2).  
  
Knjiga 1. Janeza je bila napisana dolgo časa po Evangelijih in 
Dejanjih apostolov. In ta Beseda o božanskem zdravju se 
popolnoma sklada z Besedo v 1. Tesaloničanom 5: 23 »Sam 
Bog miru naj vas posveti, da boste popolni (Ali posveti v 
celoti.). In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo 
ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus 
Kristus.« 
 
Gospod želi našo CELOVOTOST! Gre za popolno posvečenost 
in celovitost sedaj, v času, ko živimo na tej zemlji! 
 
 
ZDRAVJE IMUNSKEGA SISTEMA 
 
V zdravem imunskem sistemu rakavost nima možnosti 
obstoja. Naštejmo nekaj mehanizmov, ki se jih Satan 
poslužuje, da bi se mu lahko odprla legalna pot do naših 
življenj. Ne pozabimo, da nas Satan zelo dobro pozna! 
Kompromitirani imunski sistem nima dovolj T celic (Celica 

pomagalka ali celica T CD4 je limfocit T, ki pomaga limfocitu B pri 

sintezi protiteles.), da bi premagale rakave celice. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Limfocit_T
https://sl.wikipedia.org/wiki/Limfocit_B
https://sl.wikipedia.org/wiki/Protitelo
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Veliko vlogo pri zdravju imunskega sistema igra kortizol. 

Kortizól (tudi hídrokortizón ali kortizolón) 
je kortikosteroidni hormon, ki se sintetizira v 
skorji nadledvične žleze. Spada med tako imenovane 
stresne hormone, saj se v telesu izloča ob stresnih 
situacijah. Kortizol pripravi telo na akcijo, da se lahko 
odziva stresni situaciji primerno.  

 Izločanje kortizola je tako kot mnogo drugih hormonov 
v telesu izjemno natančno regulirano, v tem primeru 
prek hipotalamusa. Hipotalamus je del možganov, ki 
prek hipofize povezuje živčni sistem z endokrinim. 
Hipotalamus v odziv na živčne dražljaje izloča CRH 
(corticotropin releasing hormone), kateri deluje na 
prednji reženj hipofize (hipofiza je endokrina žleza pod 
možgani, ki izloča sprostitvene hormone, kateri 
stimulirajo izločanje hormonov v drugih žlezah po 
telesu). Prednji reženj hipofize pa pod vplivom CRH iz 
hipotalamusa izloča še en peptidni hormon - ACTH 
(adrenocorticotropic hormone). Le-ta pa deluje na 
nadledvično žlezo in povzroči proizvodnjo 
kortikosteroidnih hormonov, med katerimi prevladuje 
kortizol.  
Vendar pa je tu potrebno razlikovati med začasnim, 
akutnim dvigom izločanja kortizola ter stalnim, 
kronično povišanem izločanju kortizola.  

 Torej, če se imamo česarkoli bati, je to trajno povišano 
izločanje kortizola, kar je povsem druga zgodba kot 
krajši, začasni dvigi.  

 

Kortizol se producira v povezavi s strahom, skrbjo in 
stresom. Če človek ostane v tem stanju, lahko 
kortizol uniči njegov imunski sistem in razvrednoti 
levkine 2. (Interlevkini so katerekoli naravne beljakovine, ki 

posredujejo komunikacijo med celicami. Interlevkini uravnavajo 
celično rast in gibljivost ter so še posebej pomembni pri 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kortikosteroid
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hormon
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nadledvi%C4%8Dnica
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spodbujanju imunskih odzivov, saj so medcelični mediatorji, ki 
sodelujejo pri komunikaciji med levkociti in drugimi celicami 
imunske sistema. Spadajo v podskupino citokinov).  

Ko se to zgodi, bele krvne celice (Bele 

krvničke, levkociti ali bele krvne celice so krvne celice, ki 
varujejo telo pred okužbami in tumorji, tj. pred mikroorganizmi 

in tujimi beljakovinami.) ne prepoznajo antigenov rakavih 
celic. SOVRAŽNIK JE NEPREPOZNAN IN 
DOBRODOŠEL. ZAČENJA Z UNIČEVANJEM! 

Če je imunski sistem zdrav, je proces sledeč:  Limfociti B 
tvorijo protitelesa, ki se prilepijo na antigene in jih tako 
nevtralizirajo ali pa jih pripravijo na razgraditev, ki jo opravijo 
druge celice imunskega sistema. Celični imunski odziv, na čelu 
katerega so ubijalke T ali citotoksični limfociti T, pa uniči 
patogene, ki se kolonizirajo v celicah. Inficirane celice imajo 
na površini delce patogenov. Ko citotoksične celice vidijo te 
»zastave«, uničijo te celice in z njimi patogene, ki so v njih.  

Satan se zaveda, da če nas uspe pripeljati do določene nizke 
ravni duhovnosti (neubogljivost Božji Besedi), ima legalni 
dostop do naših fizičnih teles! Čas je, da pridobimo Božje 
spoznanje in nismo več njegove lahke tarče. 

»Moje ljudstvo propada, ker nima spoznanja. Ker si ti 
zavrgel spoznanje, bom jaz zavrgel tebe, da ne boš več moj 
duhovnik. Pozabil si postavo svojega Boga, tudi jaz bom 
pozabil tvoje otroke.« (Ozej 4:6).  

 

 

PRAVIČNOST LJUDI, ki niso  NANOVO ROJENIH  

Ali ste se že kdaj spraševali, zakaj so ljudje tega sveta 
mnogokrat boljšega zdravja kot so kristjani? Samo zato, ker je 
človek kristjan še ne pomeni, da avtomatično živi po diktatih 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kri
https://sl.wikipedia.org/wiki/Celica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oku%C5%BEba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tumor
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duha in ne mesa. Vedno se odloča ali se bo dal voditi Svetemu 
Duhu, ali bo sledil diktatom mesa. Marsikdo v tem svetu, pa 
čeprav ni Božji otrok, živi skladno s svojo vestjo in že sedaj 
prejema svoje plačilo (zdravje). 

Božji princip še vedno velja: »On namreč daje svojemu soncu, 
da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež 
pravičnim in krivičnim.« (Matej 5.45).  

 

 

STRAH PRED RAKOM 

Cancer-phobia je demonska, vsepovsod  prisotna bolezen, 
prav tako strašna kakor sama bolezen raka.   
Spomnimo se Joba: »Moj vsakdanji kruh je moje 
vzdihovanje, kakor voda se razlivajo moji kriki. Strah, ki sem 
se ga bal, je prišel nadme, kar mi je zbujalo grozo, me je 
zadelo. Nimam miru, nimam počitka, nimam pokoja, prišel 
je trepet.« (Job 3: 24-26).  
 
Česa se je Job bal? Job je služil Gospodu iz čistega srca in 
dobre vesti. Bal pa se je, da se bo Gospod razjezil nad 
njegovimi otroki, ki so radi prirejali zabave. Job ni vedel ali se 
primerno vedejo in s svojimi dejanji morda ne žalostijo Boga. 
 
STRAH in VERA STA SI PODOBNA: oba projicirata v 
prihodnost in zahtevata zadovoljenje. Strah lahko uniči naš 
imunski sistem, saj požene v pogon prav stvari, katerih nas 
je strah.  
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PRIČEVANJE PASTORJA:  
 
Moja mati je umirala za rakom Fibrosarcoma, ko me je nosila 
v svojem telesu. Tudi njena mama, moja babica, je umrla za 
rakom komaj nekaj dni po porodu moje mame. Rak v moji 
mami se je hitro razraščal in zanjo ni bilo več medicinske 
pomoči. Ko sem bil star komaj dva meseca, je bila že totalno 
paralizirana in ni mogla več skrbeti zame.  
Moja starša sta bila pastorja v cerkvi v New Brunswick-u, 
Kanada. Mnogo različnih ljudi je molilo za mojo mater. Kljub 
svojem težkem zdravstvenem stanju je še vedno želela, da jo 
na nosilih prinašajo v cerkev na bogoslužja. To je bila njena 
zares velika predanost. Na enem bogoslužju se je zgodilo 
nekaj nenavadnega. Leta kasneje sem srečal dva očividca, ki 
sta mi nazorno razložila kaj se je takrat zgodilo z mojo 
materjo. Seveda sem poslušal zgodbo o materinem 
ozdravljenju mnogokrat v svojem življenju, vendar sta mi ta 
dva očividca povedala nekaj, česar prej ni nihče drug. Na tem 
bogoslužju se je nahajal neki človek (tudi kristjan), ki je v sebi 
nosil grenkobo do drugega brata že dvajset dolgih let. Med 
bogoslužjem je kar naenkrat vstal in izjavil: »To bogoslužje je 
prekleto zaradi mene. V srcu nosim grenkobo do brata iz 
drugega mesta že preko dvajset let in Gospod ne more 
blagosloviti mene ali kogarkoli drugega v tej cerkvi, dokler se 
jaz ne spravim z Gospodom in s tem bratom. Vidimo se 
kasneje!« 
Ta izjava je povzročila, da so se ljudje začeli drug za drugim 
množično kesati. Moram povedati, da moj oče ni bil lahka 
osebnost, kljub temu, da je bil pastor in je moja mati imela 
veliko preglavic z njim. Že v prvem letu zakona se je v njenem 
srcu pojavila grenkoba. Nekaj pa se je v njej zgodilo v času 
tega bogoslužja. Kar naenkrat je brez pomoči vstala iz nosil, 
prešla iz paraliziranega v ne paralizirano stanje, začela tekati 
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po cerkvi in na ves glas kričati: »Ozdravljena sem, ozdravljena 
sem!« Kaj se je zgodilo? Rak je izginil in živela je še nadaljnjih 
34 let brez bolezni.   
 
 
PRIČEVANJE GOSPE (kristjanke) S TUMORJI V OBEH DOJKAH 
 
Ena izmed konsistentnih stvari, ki jih srečujemo pri raku na 
dojkah je, da gre za prekinitev in razpad odnosa in povezav 
med osebami ženskega spola. Lahko gre za razpad odnosa z 
bolničino materjo, sestro, taščo ali z drugo, njej blizu žensko 
osebo. V primeru zgoraj omenjene gospe (sestre v Gospodu) je 
šlo za grenkobo zoper mater in taščo. Nihče ni molil za njo, 
bolnica je le poslušala Besedo, ki jo je prepričala o nujnostih 
njenih sledečih akcij. Ko je prišla domov, se je zaprla v sobo in 
se začela kesati Gospodu za grenkobo, ki jo je nosila do 
matere. Vendar kesanje Gospodu samemu ni bilo dovolj. 
Odšla je k materi, ji priznala dolgo-ročno grenkobo, iritacijo in 
odpor, ki je nosila do nje in prosila odpuščanja.  
Ko je odšla na pregled k zdravniku, je ta ugotovil, da so izginili 
vsi tumorji, vendar le iz leve dojke. Zopet se je zaprla v svojo 
sobo in vprašala Gospoda, zakaj le iz leve dojke? Zopet je v 
sebi zaznala Božji odgovor: »Opravila si le polovično delo. Kaj 
pa tvoja tašča?« Gospa je poslušno poklicala svojo taščo in 
tudi v tem primeru prevzela vso odgovornost za razpadli 
odnos in tudi njo prosila odpuščanja. Ko je ponovno odšla na 
zdravniški pregled, je le ta pokazal, da so izginili vsi tumorji 
tudi iz njene desne dojke. To se je dogajalo pred devetnajstimi 
leti in gospa je še danes prosta rakavosti.  
NIHČE NI MOLIL ZANJO! Včasih je bolj pomembno, da se 
postavimo v pravilni odnos z Gospodom, katerega nam je 
Kristus po Svoji žrtvi omogočil. To vsekakor ne vključuje le 
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vertikalo, temveč tudi horizontalo: pravilen odnos s svojim 
bližnjim.  
 
 
Znova in znova se srečujemo z istim vzorcem pri raku na 
dojkah:  

- DESNA DOJKA – NERAZREŠENI KONFLIKTI 
(grenkoba): ŽENSKA DO ŽENSKE, KI SI NISTA V 
KRVNEM SORODSTVU (lahko je tašča, sestra v 
Gospodu v cerkvi ali pa kolegica na delovnem 
mestu). 

- LEVA DOJKA – NERAZREŠENI KONFLIKTI (grenkoba): 
ŽENSKA DO ŽENSKE V KRVNEM SORODSTVU (mati, 
hči, sestra, teta, babica).  

 
 
»Slišali ste, da je bilo starim rečeno: Ne ubijaj! Kdor pa ubije, 
bo kriv pred sodbo.  Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na 
svojega brata, bo kriv pred sodbo. Kdor pa reče bratu 
›raká‹, bo kriv pred vélikim zborom; in kdor mu reče ›norec‹, 
bo kriv in obsojen na peklensko dolino ognja!  Če torej 
prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj 
brat kaj proti tebi, pústi dar tam pred oltarjem, pojdi in se 
najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj 
dar.  Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim 
še na poti, da te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa 
pazniku in te ne vržejo v ječo.  Resnično, povem ti: Ne prideš 
od tam, dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča.« Matej 
5:21-26. 
 
»Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš 
nebeški Oče vam odpustil.  Če pa ljudem ne odpustite, tudi 
vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov.« (Matej 6:14-15).  
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»Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost. Brez nje 

nihče ne bo videl Gospoda. Pazite, da nihče ne ostane brez 

Božje milosti, da ne bo pognala nobena grenka korenina, ki 

bi povzročila zmedo in bi se z njo mnogi omadeževali.« 

(Hebrejcem 12:14-15).  

 
»Naj izginejo med vami vsakršna (grenkoba), ujedljivost , 

vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno 

hudobijo vred. Bodite drug do drugega dobrosrčni in 

usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi 

vam Bog milostno odpustil v Kristusu.« (Efežanom 4:31-32). 

(Let all bitterness and wrath and anger and clamor and 

slander be put away from you, along with all malice.) 

»Vidim, da si  (čarodeje Simon) poln grenkega žolča in ves v 
sponah krivičnosti.« (Dejanja 8:23). 
 
»Kakor je pisano: Ni pravičnega, niti enega, ni razumnega, ni 
ga, ki bi iskal Boga. Vsi so zablodili, vsi skupaj so se izpridili; 
ni ga, ki bi delal dobro, ni ga, niti enega. Odprt grob je 
njihovo grlo, s svojimi jeziki pletejo zvijače, gadji strup je 
pod njihovimi ustnicami, njihova usta so polna kletev in 
grenkobe. Hitre so njihove noge, da bi prelili kri, uničenje in 
beda je na njihovih potih. Poti miru niso spoznali, ni strahu 
Božjega pred njihovimi očmi.« (Rimljanom 3: 10-18).  
 
 
Gospodova namera za naš planet je, da bi bil napolnjen z 
Božjo pravičnostjo. Njegova želja je, da ljubimo našega Boga z 
vsem srcem, dušo in z vso močjo in našega bližnjega kakor 
samega sebe. Na tem visijo Postava in vsi preroki. Glavni 
temelj Evangelija je odnos, povezava, relacija. 



18 
 

»Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z 
vso dušo in z vsem mišljenjem.  To je največja in prva 
zapoved.  Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega 
kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava 
in preroki.« (Matej 22: 37-40).  
  
Vsaj 30% vse rakavosti je posledica uničene ljubezni in relacij 
med ljudmi. Božja Beseda poimenuje za UMOR, če sovražimo 
brata (sestro) ali govorimo zoper nega. »Kdor sovraži svojega 
brata, je ubijalec. Vi pa veste, da noben ubijalec nima 
večnega življenja, ki bi ostalo v njem.« (1. Janez 3:15).  
 
Zelo, zelo pomembno je, da to razumemo! ODLOČIMO SE 
ODPUSTITI VSEM LJUDEM NJIHOVE GREHE ZA VEDNO! 
ZAVRAČAJMO TO, DA BI NA LASTNEM TELESU ALI DUHU 
NOSILI GREH DRUGEGA S TEM, KO NE BI ODPUSTILI 
NJEGOVEGA/NJENEGA KRIVIČNEGA DEJANJA ZOPER NAS! 
BODIMO LJUDJE MIRU. Zavedajmo se, da se ne borimo 
zoper mesa in krvi! 
»Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti 
vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim 
gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim 
silam v nebeških področjih.« (Efežanom 6.12).  
 
 
»Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni 
ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj 
ljubimo, ostaja (Ali prebiva.) Bog v nas in je njegova ljubezen 
v nas postala popolna. Če kdo pravi: »Ljubim Boga,« pa 
sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi 
svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni 
videl.« (1. Janez 4:11-12, 20).  
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Na podlagi zgornjih vrstic vidimo, da je naš odnos z 
Gospodom pogojen in odvisen z našim odnosom do bratov in 
sestra.  
 
 
SAM JEZUS JE BIL RANJEN V HIŠI SVOJIH PRIJATELJEV 

  
 
»In če mu kdo poreče: »Kaj so te brazgotine na tvojih prsih 
(Db. med tvojima rokama.)?« bom odgovoril: »Ranjen sem 
bil v hiši tistih, ki me ljubijo!« (Zaharija 13:6).  
 
»In človekovi sovražniki bodo njegovi domači.« (Matej 
10:36).  
 
»In spotikali (Ali pohujševali.) so se nad njim. Jezus pa jim je 
rekel: »Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju in v svoji 
hiši.« (Matej 13.57).  
 
MALIKOVANJE je vse tisto, kar jemlje prvo mesto, ki pripada 
le našemu Gospodu. Ali nam je mnenje človeka tako 
pomembno? Ali njegovo/njeno odobravanje ali zavračanje 
nas samih vpliva na to kako mi mislimo o njih?  
 
»To se pravi: kdor seje v svoje meso, bo od mesa žel pogubo; 
kdor pa seje v Duha, bo od Duha žel večno življenje. Ne 
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naveličajmo se, ko delamo dobro; kajti če se ne utrudimo, 
bomo ob svojem času želi.  Dokler torej še utegnemo, 
delajmo dobro vsem, še posebej pa domačim po veri.« 
(Galačanom 6:8-10).  
 
Želimo ljubezni? Dajajmo jo drugim! Želimo prijateljstva? 
Bodimo pravi prijatelj.  

 
 
BLAGRI SO STRUP ZA BOLEZNI, RAKAVOST NA 
PRVEM MESTU. 
 
 »Blagor (Db. Blaženi)  ubogim v duhu, kajti njihovo je 
nebeško kraljestvo. 
Blagor žalostnim (Db. tistim, ki žalujejo.), kajti potolaženi 
bodo. 
Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. 
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. 
Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. 
Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. 
Blagor tistim, ki delajo za mir (Ali ki ustvarjajo mir.),kajti 
imenovani bodo Božji sinovi.« (Matej 5.3-9).  
 

Božja Beseda pravi, da se ljubezen ne zmeni, ko 
ji kdo stori krivico!!! 
 
»Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni 
nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni 
brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti (NI 
PRETERANO SENZITIVNA ALI HITRO RAZBURLJIVA; NE OZIRA 
SE NA KRIVICE, KI JIH PRENAŠA), ne misli hudega. Ne veseli 
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se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša 
(Db. pokrije.), vse veruje, vse upa, vse prestane.« (1. 
Korinčanom 13: 4-7).  
1 Corinthians 13:4-7 Amplified Bible (AMP) 
4 

Love endures with patience and serenity, love is kind and thoughtful, 
and is not jealous or envious; love does not brag and is not 
proud orarrogant. 

5 
It is not rude; it is not self-seeking, it is not provoked 

[nor overly sensitive and easily angered]; it does not take into account a 
wrong endured. 

6 
It does not rejoice at injustice, but rejoices with the 

truth [when right and truth prevail]. 
7 

Love bears all things [regardless of 
what comes], believes all things [looking for the best in each one], hopes 
all things [remaining steadfast during difficult times], endures all things 
[without weakening]. 

 
Ali je to težko izvedljivo? Če gledamo na naše družine, cerkve, 
je to zelo težko. Obstaja odličnejša pot! 

 
Danes vse to imenujemo NEGATIVNE EMOCIJE, ko bi 
morali stvar poimenovati s pravim imenom: GREH! Ta 
greh producira v telesu toksičen material, ki dvigne 
raven kortizola. Kor že vemo, dvignjeni kortizol oslabi 
naš imunski sistem in dovoli raku, da se formira v naših 
telesih! 

 
Kot smo že spoznali, je zelo pomembno odpustiti vsakomur, ki 
nas je prizadel. To osebo/osebe moramo prositi za 
odpuščenje. Ne smemo nositi v sebi jeze, temveč moramo 
prekipevati od smeha. Življenje moramo uživati kot Božji dar.  
Imeti moramo veselo srce, ne srce, ki je polno grenkobe. 
»Veselo srce podarja zdravje, potrt duh pa suši kosti.« SUHE 
KOSTI SO NAŠ OSLABLJEN IMUNSKI SISTEM! (Pregovori 
17:22). SATAN ŽELI NAŠO KRI. ON ŽELI KOSTNI MOZEG, KI SE 
NAHAJA V NAŠIH KOSTEH. ZAVEDA SE, DA ČE NAS PRIPELJE 
DO GREHA STRAHU IN SKRBI, NAS POSTAVI V POZACIJO, KO 
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ZA NAS 1. JANEZ 4: 18 NE FUNKCIONIRA DOBRO. »V ljubezni 
ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah. Strah je 
namreč povezan s kaznijo, in kdor se boji, ni dosegel 
popolnosti v ljubezni.« 
 
»Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste 
jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. 
Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka?« (Matej 
6:25).  
 

 
 

 

 

Kaj je pravzaprav kostni mozeg? 
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Kostni mozeg (latinsko medulla ossium) je 
za hematopoezo specializirano tkivo v kostnih votlinah. 
Kostni mozeg je maščobna, želeju podobna snov, ki jo 

najdemo v jedru kosti. Stroma je tkivo kostnega mozga, ki ni 
neposredno povezano z njegovo krvotvorno dejavnostjo. K 
stromi kostnega mozga spada tudi rumeni kostni mozeg, ki 
predstavlja celo njeno glavnino. Tudi v rdečem kostnem 
mozgu se nahajajo stromalne celice. Celice, ki gradijo stromo: 
fibroblasti (vezivne celice) 
makrofagi 
adipociti (maščobne celice) 
osteoblasti 
osteoklasti 
endotelijske celice, ki tvorijo sinusoide 
Makrofagi so pomembni zlasti za nastajanje rdečih krvničk, saj 
prinašajo železo, ki je potrebno pri tvorbi hemoglobina. 
 

Kostni mozeg ima številne in ključne vloge v človeškem 

telesu, saj vsebuje visoke vsebnosti vitaminov, mineralov in 

esencialnih maščobnih kislin. Zdrav kostni mozeg pomaga 

imunskemu sistemu s proizvodnjo kisika celicam v telesu, 

podpira delovanje imunskega sistema, spodbuja stanje in 

delovanje črevesne sluznice, izboljšuje delovanje srca in 

možganov, ohranja zdrave kosti ter pospešuje proces 

zdravljenja ter obnove kosti, tkiv in vezi. Levkemija je eden 

izmed glavnih vrst raka, raka krvnih celic, ki začne nastajati v 

kostnem mozgu. Pri levkemiji kostni mozeg začne proizvajati 

nenormalne ali zelo zrele bele krvničke, njihova 

nenadzorovana rast pa ovira tvorbo normalnih belih, rdečih 

krvničk in krvnih ploščic. Ravno zato se bolnikovo veliko 

težko bori proti vnetjem, oboleli pa hitro podleže virusnim 

okužbam. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Latin%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hematopoeza&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tkivo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fibroblast
https://sl.wikipedia.org/wiki/Makrofag
https://sl.wikipedia.org/wiki/Adipocit
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Osteoblast&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Osteoklast
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Endotelijska_celica&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sinusoid
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin
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»Kajti življenje mesa (Tj. živih bitij.) je v krvi.« (4. Mojzesova 
17:11a).  
 
Mi pa se vedno ocenjujemo, primerjamo z drugimi; nismo 

ljubeči do sebe, ne do drugih in ne do Gospoda. Poklicani smo 

v službo kraljevskega duhovništva, vendar kljub temu sledimo 

»drugemu evangeliju.« Satan se zaveda, da ima do nas legalno 

pravico, če nosimo v sebi zapise krivic o nas samih, o drugih 

ali celo obtoževanja zoper samega Boga. Grenkoba ni nujno 

povezana le z drugimi. Lahko imamo grenkobo ali občutek 

sramu do samega sebe.  

 
»Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, 
ljubezni in razumnosti.« (2. Timoteju 1:7).  
 
Otresimo se strahu, žalosti, pepela, potrtega duha! 
 

»Duh Gospoda BOGA je nad menoj, ker me je 
GOSPOD mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest 
ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom 
prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto 
GOSPODOVE milosti, dan maščevanja našega Boga, da 
potolažim vse, ki žalujejo, da se obrnem k žalujočim na 
Sionu in jim dam venec (LEPOTO) namesto pepela, olje 
veselja namesto žalovanja, ogrinjalo za hvalnico 
namesto potrtega duha. Imenovali se bodo Hrasti 
pravičnosti, GOSPODOV nasad za njegovo poveličanje.« 
(Izaija 61: 1-3).  
 
»Človekov duh prenaša telesno bolečino, a kdo bo vzdignil 
potrtega duha?« (Pregovori 18:4) 
ČLOVEŠKI DUH, VSTANI SE! ZAVZAMI MESTO V DEŽELI 
ŽIVEČIH! VSTANI SE!  
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»Tedaj se je dotaknil njunih oči in rekel: »Zgôdi se vama po 
vajini veri!« (Matej 9: 29).  
Nekaj se mora zgoditi v nas, če želimo premagati bolezen 
rakavosti! Ne smemo se predajati brezupju, otresti se 

moramo samo pomilovanja. SAMO POMILOVANJE JE 
SUPER LEPILO, NA KATERO SE PRILEPI PEKEL, KI 
NAS ZVEŽE Z NAŠO PRETEKLESTJO. 
OPOGUMIMO SE V GOSPODU! VSTANIMO SE! 
BOŽJI OTROK, VSTANI SE!!!  »David pa se je okrepil v 

GOSPODU, svojem Bogu.« (1. Samuel 30: 6b).  
 
Potrebna nam je PREDANOST. Ali samo zapravljamo čas na tej 
zemlji in čakamo trenutek našega odhoda v Nebesa, kjer 
bomo končno našli počitek? Gospod Jezus je Svoje učence učil 
moliti takole: »Pridi tvoje kraljestvo. Zgôdi se tvoja volja 
kakor v nebesih tako na zemlji.« (Matej 6:10).  
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Zdrava prehrana je pomembna, vendar sama prehrana ni 

odgovor za ozdravljenje in preprečevanje bolezenskih 
obolenj. »Kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč 
pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu.« (Matej 6:10).  
 
Pomembno je, da vključimo v svojo telesno prehrano tudi 
duhovno mano! 
»On pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od 
kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« 
(Matej 4:4). Gre za duhovno prehrano! 
 
 
POMEMBNOST ANTIONKOGENOV ZA IMUNSKI SISTEM. 
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Korenine raka ležijo v genih. Bolezen rakavosti se navadno 
prične, ko karcinogen agent poškoduje DNK na specifičnem 
genu celice. Te gene imenujemo onkogeni. Začne se proces 
mutacije, kjer pride do nepravilne celične delitve. Do mutacije 
genov lahko pride po dedni poti (starši) ali pa zaradi mutacij 
(Mutacije so trajne dedne spremembe genoma, ki jih povzročijo 

različni dejavniki (mutageni), ki so lahko kemijski 
(vplivi spojin in elementov, npr. azbest), fizikalni (različna sevanja), 
biološki (virusi) ... Njihovo bistvo je sprememba zgradbe in 
količine DNK). 
 

Imunski sistem je skupek organov in celic, ki telo varuje pred 
tujki. Naloga imunskega sistema je preprečevanje vstopa 
mikrobov v telo in uničevanje tistih tujkov, ki v telo vstopijo. 
Ko mikroorganizem vstopi v naše telo, ga napadejo celice prve 
bojne linije: makrofagi, nevtrofilci, monociti. 
Imunske celice prepoznajo in uničijo bolezenske mikrobe – 
bakterije, viruse, parazite, glivice – ki vdrejo v organizem. 
Tako nas imunski sistem zaščiti pred okužbami. 
Pri dobro uravnanem imunskem sistemu so okužbe 
razmeroma redke, odzivi nanje so intenzivni (vročina je znak 
živahnega imunskega sistema). 
  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Genom
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mutageni
https://sl.wikipedia.org/wiki/Spojina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kemi%C4%8Dni_element
https://sl.wikipedia.org/wiki/Azbest
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sevanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Virusi
https://sl.wikipedia.org/wiki/DNK


28 
 

 
Organi imunskega sistema 

 
 
 
 
Celice imunskega sistema 
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V telesu je na milijone celic, ki v svoji notranjosti vsebujejo 
celično jedro, ki je skladišče za naš dedni zapis. V vsakem 
celičnem jedru se nahaja naš celotna DNK, ki nosi zapis za vse 
beljakovine, ki so potrebne za življenje, navodila za 
podvajanje DNK in same celice, zaporedje, ki kontrolira 
sisteme za popravljanje napak pri podvajanju, itd. Ravno ta 
dva dela DNK, ki skrbita za popravljanje napak in vsebujeta 
navodila za podvajanje DNK ter celice, pa sta ključna 
dejavnika za razvoj raka. V določenih pogojih se lahko zgodi, 
da ta varnostni sistem zataji in posledica je lahko rak. Vendar 
pri raku ne gre za okvaro le enega gena, ampak za zaporedje 
večjih napak. Vsaka celica ima v svojem DNA zapise za več t.i. 
proonkogenov in antionkogenov. Proonkogeni si tisti geni, ki s 
svojim izražanjem lahko vodijo v razvoj raka. Antionkogeni pa 
so tisti geni, ki s svojim izražanjem skrbijo, da do raka ne 
pride. Za razvoj raka je potrebno izražanje več 
proonkogenov  in za okvaro več antionkogenov. Navadno se 
zaradi teh okvar začne celica nenadzorovano 
deliti. Primanjkljaj antionkogenov je stanje pri pojavu 
rakavosti. Ko pride so natančnejšega pregleda kromosomov 
pri različnih tumorjih, se izkažejo njihove nenormalnosti: 
manjkajoči segment specifičnega kromosoma ali celo izguba 
specifičnega gena.  Vsak gen ima navadno dve funkcionalni 
kopiji.  Pri rakavih tumorjih pride do ali izgube obeh kopij ali 
do njune ne aktivnosti. Kromosomi v celici tumorja pogosto 
izgledajo drugače od normalne, zdrave celice. Pri rakavosti 
pride do genetskega kaosa. Virusi tumorja spremenijo celico, 
ki jo napadejo.   
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Fotomikrograf normalnega in abnormalnega kromosoma 13) 
 
 

VIRUSI  
 
Vírus je v biologiji zelo majhen patogen, ki se lahko 
razmnožuje le v živih celicah, saj sam nima celičnih 
mehanizmov, potrebnih za lastno razmnoževanje. Poznanih 
je nekaj več kot 5.000 vrst virusov, ki lahko okužijo vse 
vrste organizmov, od arhej in bakterij do 
gliv, rastlin in živali.  Mnogo virusov povzroča nalezljive 
bolezni, saj s svojim delovanjem negativno vplivajo na 
gostiteljske celice, ki se pred njimi branijo z 
različnimi imunskimi mehanizmi. Nekateri virusi pa gostitelju 
ne povzročajo vidne škode, zato se v njem razmnožujejo 
neopazno. 
 
VIRUSI SO TUJA GENSKA SILA. VIRUSI SO GENSKI MATERIAL, 
ZADAJ NJIH PA JE TUJA INTELIGENCA. GENSKA KODA NIMA 
SPOSOBNOSTI RAZMIŠLJANJA, VENDAR JE ZADAJ VIRUSA 
BITJE, KI RAZMIŠLJA. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Biologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Patogen
https://sl.wikipedia.org/wiki/Celica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vrsta_(biologija)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Organizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Arheje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bakterije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Glive
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rastline
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivali
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nalezljiva_bolezen
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nalezljiva_bolezen
https://sl.wikipedia.org/wiki/Imunski_sistem
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Virus lahko neopazno počivajo v telesu, dokler ne pride do 
stresnega trenutka v življenju osebe. Takrat se virus aktivira. 
Virus je inteligenca.  
 

 
Virus: adeno-virus, ki nosi E1A onkogen v celico. Onkogen 
določi protein, ki reprogramira celico gostiteljico in v njej 
izzove rakavo obnašanje, delovanje. 
 
Genetske spremembe so spremembe v strukturi DNA. 
Njihove posledice se kažejo kot nepravilnosti v strukturi 
beljakovin in s tem kot nepravilnosti v zgradbi in delovanju 
celice oziroma organizma. Spremembe v genih so lahko 
posledica delovanja zunanjih dejavnikov, ki so lahko: 

- Fizikalni (toplota, ultravijolično ali ionizirajočo 
sevanje). 

- Kemijski (razne škodljive kemikalije, ki neposredno ali 
posredno reagirajo z DNA). 

- Notranji vzroki (motnje v delovanju encimov, ki 
popravljajo napake pri podvajanju DNA). 

- Biološki (VIRUSI, KI VRINEJO SVOJO NUKLEINSKO 
KISLINO V GEN IN S TEM SPREMENIJO NJEGOVO 
ZAPOREDJE NUKLEOTIDOV). 

 
Najnovejše raziskave so pokazale, da pri otrocih s cerebralno 
paralizo gre za avto imuno bolezen. Ta bolezen zadene otroka 
že v materinem telesu, pri četrtem mesecu nosečnosti. 
Materin imunski sistem, ki se združuje z otrokovim, napada 
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otrokove nevrološke procese, jih uničuje in poškoduje. 
Navadno imajo matere težave v zakonih, v svojih življenjih 
pri četrtem mesecu nosečnosti. Gre za občutke krivde, 
sramote,  sovraštva do same sebe in samo-odklonilen 
odnos. To odpre vrata avto imuni bolezni, kjer telo uničuje 
samega sebe.  
 

Kako se potem lotimo reševanja po Božje? 

Najprej izženemo duha bolezni in prevzamemo avtoriteto nad 
tkivom v imenu Jezusa Kristusa. Če je rakavost pri nas dedna, 
je bolezen že prisotna v našem družinskem drevesu. Lahko 
smo rojeni z gensko predispozicijo in kromosomsko 
abnormalnostjo, kjer imamo prisotnost le ene izmed dveh 
kopij antionkogenov.  
Poudarimo tudi to, kar so raziskave pokazale, da je 10 % vseh 
rakov na dojki posledica uporabe mamogramov. Razlog je 
preprost: sevanje uničuje antionkogene. Ko se le-ti uničeni, je 
telo v ogroženem stanju in dovzetno za bolezen rakavosti.  
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DAR delovanja ČUDEŽNIH MOČI 

 
 

»Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po istem 

Duhu milostni darovi ozdravljanja,  drugemu 

delovanje čudežnih moči,..« (1. Korinčanom 12:9-19a).  

 

Pri ljudeh, ki so oboleli za rakom, je potrebna prav 

specifična molitev. Želimo videti obnovo, ki jo je Bog 

Oče v naprej predvidel za padli, grešni svet po žrtvi in 

dokončanem delu Jezusa Kristusa. Po Svetem Duhu 

imamo milostni dar delovanja čudežnih moči – kreativne 

čudeže.  

Zakaj nam je potrebno delovanje čudežnih moči? Prvič, 

naš Bog je Stvarnik. Ko imamo del telesa, ki se ne 

pozdravi in je prišlo do poškodb tkiv našega telesa, 

potem je brezplodno prositi za ozdravljenje. »Prósite, pa 
ne prejemate, ker slabo (NAPAČNO) prósite – namreč zato, 
da bi to porabili za svoje naslade.« (Jakob 4:3).  
 
Kakšen je dar delovanja čudežnih moči? Ko je odstranjena 
težava, se ta del telesa pozdravi. Ko pa pride do stanja, ko se 
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organ ne more pozdraviti, je potrebno delovanje čudežnih 
moči.  V imenu Jezusa Kristusa kličemo v bivanje to, kar po 
naravni poti ni možno. 
»Kakor je pisano: Postavil sem te za očeta mnogih narodov, 
pred Bogom, kateremu je (Abraham) verjel, in ki oživlja 
mrtve in kliče v bivanje stvari, ki jih ni.« (Rimljanom 4:7).  
 
Naj omenim le pričevanje gospe, ki je zaradi tretmajev 
elektro-šokov izgubila skoraj 30 točk svojega IQ kvocienta. V 
imenu Jezusa Kristusa je bilo potrebno klicati v bivanje vsako 
možgansko celico, ki je bila zaradi elektro-šokov uničena. 
Posledično se ji je IQ kvocient ponovno vrnil v normalno 
stanje.  
 
Tako lahko kličemo v bivanje novo trebušno slinavko, ker je 
bila prejšnja poškodovana zaradi diabetesa.  Govorimo lahko 
v imenu Jezusa genetskemu kaosu, nečistosti in zahtevamo, 
da se manjkajoči antionkogeni ponovno formirajo v celicah. 
Prevzemimo avtoriteto nad boleznijo raka!!! 
 
V imenu Jezusa moramo izkoreniniti duhovne korenine in 
odstraniti blokade ozdravljenja. NAŠA NAJVEČJA NAPAKA JE, 
DA PROSIMO GOSPODA, DA TO STORI. BOŽJA BESEDA NAM 
PRAVI, DA TISTI, KI VERUJEJO, BODO SAMI OPRAVLJALI TA 
DEJANJA V IMENU JEZUSA KRISTUSA!  

»In tisti dan me ne boste ničesar spraševali (Ali me ne 
boste več prosili.). Resnično, resnično, povem vam: Če 

boste kaj prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal 

(Različica ... Očeta, vam bo dal v mojem imenu.). 
(Janez 16:23).  
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Mi moramo spregovoriti genetski nečistosti! Ukažimo ji 
obrnjen potek delovanja. ČE SATAN LAHKO PRODUCIRA 
BOLEZEN, JO GOSPOD LAHKO OZDRAVI IN JI OBRNE POTEK 
DELOVANJA.  
 
Blokada številka ena pri ozdravljenju je NE ODPUŠČANJE. 
Bratu, sestri moramo oprostiti. Nimamo izbire. Osebo lahko 
ljubimo, vendar še vedno sovražimo greh, ki ga dela. Imamo 
pravico sovražiti greh v osebi, ki nas je prizadela, vendar osebi 
sami moramo oprostiti in jo ljubiti. Naša težava je v tem, da 
imamo tudi osebo samo za zlo. To ni biblijski princip! Moramo 
spoznati biblijski princip Jezusa na križu: »Oče, odpusti jim, 
saj ne vedo kaj delajo.« 
 

 
 
PROFIL OSEBE Z BOLEZNIJO RAKA 
 
Pri različnih vrstah bolezni raka gre za SPECIFIČNE duhovne 
korenine, ki so značilne za vsako vrsto posebej. To so lahko 
dedne lastnosti in osebne lastnosti. Oseba, ki ustreza temu 
profilu, ZANIKA svoje močne potrebe in ZATIRA veliko svojih 
čustev. To so osebe, ki se zaprejo same vase, saj ne želijo biti 
ponovno prizadete. Gre za ponotranjanje besa, jeze in 
grenkobe. V teh osebah je doma brezupje, obup, saj ne vidijo 
rešitve.  Na stres odreagirajo z brezupnostjo, 
brezpomočnostjo in obupom.  
 
BOLEZEN RAKA NI BOLEZEN, KI SE POJAVI OD NIKODER, SAJ 
SE POGOVARJAMO SEDAJ O DUHOVNEM SPREKTRUMU TE 
BOLEZNI.  
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Značilnosti duhovnega in fiziološkega stanja oseb, ki so 
nagnjene k bolezni raka: 

1. Značilna nezmožnost odpuščanja. 
2. Tendenca k samopomilovanju in samoanalizi. 
3. Slaba zmožnost razvijanja in ohranjanja odnosov z 

ljudmi brez primesi strahu. 
4. Velika nagnjenost k ohranjanju zamere. 
5. Slaba samopodoba. 

 
Druga možna odprta vrata glede na predhodne analize 
pacientov: 

1. Izguba velike ljubezni 24 mesecev pred izbruhom 
bolezni ali neprenehno žalovanje in ne rešena 
vprašanja v povezavi z ljubljeno osebo/stvarjo. 

2. Izguba lastne zelo pomembne življenjske vloge ali 
namena. 

3. Izguba zaposlitve, zavrnitev v poklicu ali drugih 
opravilih. Izguba upanja. Bolno srce.  

 
Božja Beseda pravi: »Pričakovanje, ki se oddaljuje, stiska 
srce, upanje, ki prihaja, pa je drevo življenja. (Pregovori 
13:12).  
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To drevo je drevo Božjega življenja.  
 

 

Tudi prerok Jeremija se je  kljub obdobju samo-pomilovanja in 

javkanja nad dnevom, ko ga je mati rodila obrnil in rekel 

sledeče:  

Prerokova huda stiska 

»Zapeljal si me, GOSPOD, in dal sem se zapeljati. Premočan 
si bil zame 
in si zmagal. Ves dan sem v posmeh, vsi se norčujejo iz 
mene. Kadar koli govorim, moram vpiti, 
»Nasilje in zatiranje!« moram klicati. Zares, 
GOSPODOVA beseda mi je ves dan v sramotenje in zasmeh. 
Če rečem: »Ne bom ga več omenjal ne več govoril v 
njegovem imenu,« je v mojem srcu kakor goreč ogenj, zaprt 
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v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga ugasil, pa ne morem. Že 
slišim šušljanje mnogih –groza vsepovsod –: »Naznanite ga! 
Naznanimo ga!« Vsi moji zaupni prijatelji prežé, da se 
spotaknem: »Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo 
premagali in se maščevali nad njim.« A GOSPOD je z menoj 
kakor strahovit junak. Zato se bodo moji preganjalci opotekli 
in ne bodo zmagali, zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo 
posrečilo: sramota bo večna, nepozabna. GOSPOD nad 
vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj 
vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo 
pravdo.«  (Jeremija 20:7-12).  
 
Iz teksta lahko vidimo, da se Jeremija ni dal premagati 
občutku brezupja in brez pomoči. Zavedal se je, da je z njim 
Gospod kakor strahovit junak in da njegovi preganjalci ne 
bodo zmagali. Prerok Jeremija je svojo pravdo zaupal 
Gospodu in se tako rešil. 
 
 
KAJ PA MI DANES? 
 
Sledimo primeru preroka Jeremije in navodilom iz Jakoba 
5:16: »Zato izpovedujte grehe drug drugemu in molíte drug 
za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima dejavna 
(Ali udejanjana ali učinkovita ali 
neprestana ali goreča.) molitev pravičnega.« 
 
Profil osebe, o kateri je tu govora, pa navadno ne zaupa drugi 
osebi zaradi strahu, da bi bila ponovno prizadeta. Zato se ne 
izpovedujejo. Vse svoje težave in slabosti ponotranjajo. 
Takšna oseba lahko na zunaj pokaže vesel obraz, vendar v 
sebi skriva globoko bolečino, grenkobo in obup.  
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MEDICINSKA TRDITEV: MALIGNOST NA CELIČNI RAVNI JE 
OBUP, IZKUŠEN NA BILOŠKI RAVNI.  
 
Začnimo se agresivno boriti proti obstoju rakavosti!  
 
»Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam: predložil 
sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej 
življenje, da boš živel ti in tvoj zarod.« (5. Mojzesova 30:19).  
 
»Kajti on je kakor samovoljen preračunljivec (ČLOVEK JE TO, 
KAR PREMIŠLJA V SVOJEM SRCU): »Jej in pij,« ti pravi, a 
njegovo srce ni s teboj.« (Pregovori 23:7).  
 
 
Kako se potem naša duhovnost in misli prevedejo v maligne 
celice?  Povezava med razumom in telesom je človekov 
naravni obrambni mehanizem. Gre za reakcijo našega 
imunskega sistema, ki odreagira na vse, kar je abnormalnega 
in tujega. Napaka v imunskem sistemu obrambe dovoli razvoj 
bolezni raka.  
Imunski sistem pa je lahko negativno prizadet skozi misli, s 
katerimi se ukvarjamo: ali jih sprejemamo ali jih zavračamo. 
Če ne sprejemamo slabih misli, se obranimo tudi bolezni, kot 
je rakavost! 

 


