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DOBRODOŠLI V BOŽJE KRALJESTVO 

 

Bog te ljubi in ima čudovit načrt za tvoje življenje. 

Ko sprejmeš Jezusa za svojega Gospoda in 

Odrešenika, vstopiš v Božjo usodo za svoje 

življenje. Prej si bil mrtev v svojih grehih in zdaj si 

vstopil v življenje. Prej si bil v kraljestvu teme, zdaj 

si postavljen v kraljestvo luči Božjega Sina, ki te je 

ljubil in dal samega sebe zate. Zdaj so pred tabo 

vse Božje obljube in čakajo nate, da greš in jih 

osvojiš. Pred tabo je svetla prihodnost. Sveto 

pismo pravi: 

 
Če je kdo v Kristusu, je nova stvar, staro je 
minilo. (2 Kor 5,17). 
 
Za vsak slučaj pa se prepričaj, ali si res že sprejel 
Jezusa za svojega Gospoda in ali si mu predal 
svoje življenje. Kje stojiš v odnosu z Bogom? To je 
najvažnejše vprašanje tvojega življenja. 
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vedno ne morejo narediti za negrešne, ker je za 
greh treba plačati ceno. 
Rim 6,23a pravi: Plačilo za greh je smrt.  

Zato je Jezus prišel kot človek na ta svet in se 
odrekel svoje božanskosti in bil poslušen Bogu vse 
do smrti na križu, kjer se je daroval, da plača ceno 
za greh, ki je smrt. 
  
Jn 3,16 pravi: Bog je namreč svet tako vzljubil, 
da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se 
nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi 
imel večno življenje.  

V 2 Kor 5,21 pravi: Njega, ki ni poznal greha, je 
zavoljo nas storil za greh, da smo mi postali 
Božja pravičnost v njem. 
 
Jezus ni poznal greha, a na križu je vzel greh 
nase, zato da je plačal ceno za nas. Zaradi greha 
je Jezus prišel na zemljo. On je umrl na križu in šel 
celo v pekel zaradi enega samega razloga in to je: 
plačal je ceno za greh. Ko je ceno odplačal, je 
zmagovalno vstal od mrtvih, zmagal nad vsemi deli 
hudiča in problem greha je bil rešen. Zdaj Bog 
nima nič več proti tebi. 

POT ODREŠENJA 
 
Če še nisi sprejel Jezusa za svojega Gospoda, 

potem si še vedno ločen od Boga zaradi greha. Ti 

si razlog, da je Bog poslal Jezusa na križ. 
Mogoče boš rekel: »Toda jaz sem zelo dober 
človek. Jaz nisem grešnik …« Mogoče si res zelo 
dober človek in delaš po svojih najboljših močeh, 
vendar moraš priznati, da tudi ti nisi popoln. 
 
Rim 3,23 pravi: Ker smo vsi grešili in smo 
izgubili Božjo slavo. 
 
Prvi človek je hodil v neprekinjenem odnosu z 
Bogom, sprehajala sta se skupaj, dokler se ni 
človek odločil za svojo pot in poslušal hudiča in mu 
s tem predal svoje življenje. Takrat je na svet prišel 
greh, bolezen in smrt. Teh treh stvari ni Bog nikoli 
načrtoval za človeka. Od takrat naprej se je vsak 
človek rodil ločen od Boga, pod prekletstvom 
greha. Greh pomeni zgrešiti namen, zgrešiti tarčo, 
živeti ločeno od Boga. Greh pa ne more obstati v 
Božji prisotnosti. Vsa naša dobra dela nas še 
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naredil, kar je lahko, ko je poslal Jezusa na ta svet 
in je plačal ceno zate.  

Odločitev je zdaj tvoja. 

Če se odločiš, da sprejmeš Jezusa za svojega 
Gospoda (gospodarja svojega življenja), te bo Bog 
sprejel kot svojega otroka, postal boš del Božje 
družine. On bo tvoj Oče in ti boš njegov otrok. Ta 
trenutek, ko sprejmeš Jezusa za svojega 
Gospoda, se na novo rodiš. S tem sprejmeš Božjo 
naravo. Narava greha in Satana je smrt, narava 
Boga je življenje. Jezus je govoril ljudem: »Vi ste 
od svojega očeta, hudiča«(Jn 8,44). Ko sprejmeš 
Jezusa za svojega Gospoda, se obrneš stran od 
hudiča, Sveto pismo ga imenuje »bog tega sveta« 
(2 Kor 4,4). Sprejmeš novega Očeta, Nebeškega 
Očeta in tisti trenutek si na novo rojen, ne fizično 
ampak duhovno. 

NOVO ROJSTVO 
 
Poglejmo si primer Nikodema, zelo uglednega 
farizeja, ki je množice poučeval o Božji Besedi. 
Videl je, da je Jezus od Boga in je ponoči prišel k 
njemu. 

 Zdaj ti več ni treba biti ločen od Boga. Edina stvar, 
ki te zdaj ovira pri tem, da bi postal Božji otrok, je 
tvoja odločitev, da se ne obrneš stran od tega 
sveta in stran od svojega sedanjega boga, ki je 
Satan, in ne sprejmeš Jezusa za Gospoda svojega 
življenja. 

Ko je Jezus plačal ceno zate, je bil tvoja 
zamenjava. V Božjih očeh je isto, kot da bi ti umrl 
na tistem križu pred 2000 leti in bil osvobojen 
greha. Zdaj Bog nima več ničesar proti tebi. 
Vendar ne glede na to, da je Jezus plačal ceno za 
greh in ti tega Bog več ne šteje v slabo, greš še 
vedno lahko naravnost v pekel, v temno večnost 
brez Boga. Kako to? Zato ker se še nisi odločil, da 
zamenjaš svojega starega boga s tem, da 
sprejmeš zdaj Jezusa za svojega Gospoda. Če ga 
ne sprejmeš, boš na koncu svojega življenja stopil 
pred Boga v svojem grehu in ne boš mogel vstopiti 
v večnost z njim. Odločitev je tvoja. Sam se moraš 
odločiti, kdo bo tvoj gospodar, kje boš preživel 
večnost. Lahko se odločiš, da ostaneš v svojem 
grehu in greš naravnost v pekel in Bog ne bo niti s 
prstom mignil, da bi te ustavil, zato ker je že vse 
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V 6. razredu so me pri biologiji učili, da je človek 
umsko telesno bitje, da je njegov pradedek 
šimpanz in njegova babica gorila. Mnogi ljudje še 
danes to verjamejo ne glede na to, da danes 
zakoni fizike z dokazi zlahka zavržejo to teorijo. 
Vendar je človek na povsem drugem nivoju kot 
pes ali mačka. Pes je umsko telesno bitje, ima 
svojo voljo, svoje emocije in živi v svojem telesu. 
Sveto pismo pravi, da je Bog ustvaril človeka po 
svoji podobi, da se druži z njim. Bog je duh, torej 
nas je ustvaril kot duhovna bitja. 
 
Bog je rekel Adamu: »Tistega dne, ko boš jedel od 
tega drevesa, boš zagotovo umrl.« Vendar je 
Adam živel še mnogo let in imel otroke. Kdo je 
torej umrl? Umrl je njegov duh, njegov notranji 
človek, ki je bil ustvarjen, da komunicira z Bogom. 
Padel je pod prekletstvo greha in smrti. Njegov 
duh je postal ločen od Boga, mrtev. Tako se tudi 
vsakdo od nas rodi mrtev, to je ločen od Boga 
oziroma grešnik. Vsakdo od nas se rodi na ta svet 
kot grešnik, ki potrebuje odrešenje. Zato je Jezus 
rekel: »Moraš se na novo roditi.« Sam se ne 
moreš. Zato ti tukaj vsa tvoja dobra dela in dobri 

Jn 3,3-4 Jezus mu je rekel: Resnično, resnično 
ti povem: če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more 
videti božjega kraljestva. Nikodem ga vpraša: 
»Kako se more človek roditi, če je star? Mar 
more drugič v telo svoje matere in se roditi?« 

Največji učitelj ni poznal novega rojstva, o katerem 
je govoril Jezus. Danes je mnogo ljudi zmedenih in 
verujejo v reinkarnacijo, da se človek še enkrat 
rodi telesno. Vendar Jezus mu je odgovoril, da se 
mora njegov duh preroditi, ne njegovo telo. 
Torej vsa njegova dobra dela niso bila dovolj, da 
vstopi v Božje kraljestvo. Jezus je rekel, da kri in 
meso ne moreta podedovati večnega življenja, 
zato se mora naš duh na novo roditi. Jezus mu je 
rekel, da se mora na novo roditi. Vsa naša dobra 
dela niso dovolj, ker nimajo moči odrešenja v sebi. 
 
MI SMO DUHOVNA BITJA 
 
Moraš vedeti, da novo rojstvo govori o rojstvu 
notranjega človeka, ne zunanjega. Človek je 
duhovno bitje, ima dušo (to je um, volja in emocije) 
in živi v telesu (1 Tes 5,23). 
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Ef 2,8-9: Z milostjo ste namreč odrešeni po 
veri, vendar to ni iz vas, ampak je Božji dar. 
Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. 
 
V Psalmih pravi, da je vsa naša pravičnost kot 
umazana cunja pred Bogom. Najtežje je ljudem, ki 
zaupajo v svoja lastna dela in napore za odrešenje 
svoje duše. Če bi ti lahko to uspelo, mi lahko 
verjameš, da Bog ne bi poslal svojega sina, da 
umre takšne sramotne smrti na križu in gre skozi 
vse te bolečine, da bi nas odrešil od oblasti hudiča. 
 
Rim 6,23: Plačilo za greh je namreč smrt; Božji 
milostni dar pa je večno življenje v Kristusu 
Jezusu, našem Gospodu. 
 
Odrešenje je dar. Daru si ne moreš zaslužiti, ker 
potem to ni več dar, ampak tvoja plača. Dar lahko 
samo sprejmeš. Enostavno moraš spoznati svojo 
nemoč. Priznati moraš, da si samo izgubljen 
grešnik, ki potrebuje odrešenje. Ko to lahko 
priznaš, pridi in sprejmi, kar je Jezus priskrbel zate 
- DAR večnega življenja. 
 

nameni ne morejo pomagati. V takšnem stanju, kot 
si, ne moreš priti v Božje kraljestvo. 
 
Jn 3,16 pravi: Bog je namreč svet tako vzljubil, 
da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se 
nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi 
imel večno življenje. 
 
Jn 1,12-13: Tistim pa, ki so jo (Božjo Besedo) 
sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, 
vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz 
krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz 
Boga. 
 
Ko sprejmeš Jezusa za svojega Gospoda in 
veruješ v njegovo ime, to je v to, kar je on storil 
zate na križu, postaneš Božji otrok. Rodiš se v 
Božjo družino. Šele takrat, ko ga sprejmeš, 
postaneš Božji otrok. In takrat pravi, da se rodiš iz 
Duha. 
Novo rojstvo se ne dogaja postopoma, ampak se 
zgodi v trenutku. To je Božji dar, ki ga sprejmemo 
isti trenutek, ko verjamemo. 
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Ko sem pogledal v nebo, sem rekel: »Moj Oče, 
kako si velik in mogočen …« 
 
Rim 8,15-16: Saj niste prejeli duha suženjstva, 
da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli 
duha posinovljenja, v katerem kličemo: »Aba, 
Oče!« Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo 
Božji otroci. 
  
Točno to se mi je zgodilo. Aba je ljubkovalna 
beseda za »oče«. Naenkrat več nisem imel 
nobene skrbi. Počutil sem se, kot da sem bil 
mnoga leta izgubljen otrok in zdaj sem končno 
našel pot domov.  
Imel sem veliko prijateljev in naenkrat sem jih videl 
v popolnoma drugi luči. Videl sem njihovo 
izgubljenost, zaslepljenost z grehom. Opazil sem, 
da so mi postali ljudje, ki so tako kot jaz sprejeli 
Jezusa za Gospoda, zelo blizu v samo nekaj 
dnevih in tednih, kot da bi se poznali že leta. 
  
Moja žena pa je odrasla v družini, ki je imela 
oseben odnos z Bogom, in njeni starši so bili na 
novo rojeni verniki. Ko je bila še majhna deklica, je 
na nekem srečanju poslušala pridiganje evangelija 

Ko sem 8.julija 1992 sprejel Jezusa za svojega 
Gospoda, se je moje življenje popolnoma 
spremenilo. Počutil sem se, kot da sem 20 kg lažji. 
Breme greha je odpadlo od mene. Postal sem 
Božji otrok. Sprememba je bila takoj očitna v 
mojem spoznanju sveta okoli sebe. Naenkrat mi 
stvari, ki so mi prej ustrezale, niso več ustrezale. V 
meni ni bilo več praznine, ki bi jo moral 
zapolnjevati z drugimi stvarmi. Naenkrat sem bil 
izpolnjen z Božjim mirom in ljubeznijo. Nisem imel 
več strahu pred smrtjo. Ko sem šel v park in si zvil 
cigaret z marihuano, mi je Duh znotraj mene 
razločno rekel: »Ne rabiš več tega.« Takoj sem bil 
osvobojen in nikoli več nisem tega rabil. Namesto 
tega me je Bog izpolnil s Svetim Duhom. Spoznal 
sem original, zakaj bi se torej izpolnjeval z drugimi 
stvarmi. 
Od mesta do doma sem imel polurno vožnjo z 
mestnim avtobusom, ki sem jo večinoma prebil v 
kramljanju s prijatelji ali znanci. Ob izstopu z 
avtobusa sem opazil, da niti enkrat nisem zaklel. 
Bil sem presenečen. Počutil sem se tako zelo 
čistega. Postal sem nov človek, ki ga prej ni bilo. 
Počutil sem se, kot da je Bog zapolnil neko 
praznino v meni, ki jo je lahko samo on zapolnil. 
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1 Jn 5,1-4: Kdor veruje, da Jezus res je Kristus, 
je rojen od Boga….vsak, ki je rojen od Boga, 
premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je 
naša vera. 

Kaj se zgodi tisti trenutek s človekom, ki prizna 
Jezusa za Gospoda svojega življenja? V Božjih 
očeh ta človek postane zmagovalec nad svetom. 
Greh več ne vlada njegovemu življenju. Greh ni 
več njegov gospodar. Jezus je njegov Gospodar in 
zato lahko živi nad satanovimi silami v tem svetu. 
Ko je Jezus vstal od mrtvih, je stopil pred svoje 
učence in jim rekel: »Vsa avtoriteta na zemlji in v 
nebesih je dana meni« (Mt 28,18). Potem je to 
avtoriteto predal svojim ljudem. Rekel je: »Pojdite 
torej po vsem svetu in pridigajte evangelij 
vsemu stvarstvu.« (Mr 16,15) 
Kaj je evangelij? Dobra novica, da Bog več ne 
šteje tvojih grehov in prestopkov proti tebi.   
Sveto pismo ti daje nekaj konkretnih napotkov, 
kako postati Božji otrok oziroma kako se na novo 
roditi. 
 
Rim 10,8-10 Kaj torej pravi? Blizu tebe je 
beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu; namreč 

in Sveti Duh ji je pričeval, da je grešna in da se 
mora spreobrniti k Bogu. Priznala je Bogu svoje 
grehe in se obrnila k Jezusu in ga sprejela za 
svojega Gospoda in se počutila popolnoma čisto, a 
imela je le 5 let. Tvoj duh se mora na novo roditi in 
biti osvobojen moči greha ne glede na tvojo 
starost. 
 
KAKO SPREJETI ODREŠENJE IN SE NA NOVO 
RODITI 
  
Novo rojstvo je duhovno rojstvo. Rodiš se po 
Božjem duhu. Sveti Duh je bil poslan na Zemljo, 
da izvrši to delo novega rojstva. Ko priznaš Jezusa 
za svojega Gospoda, pride Sveti Duh vate in oživi 
oziroma ponovno ustvari tvojega duha. Ko 
sprejmeš Jezusa, se zgodi. 
  
2 Kor 5,17 Kdor je v Kristusu, je nova stvaritev. 
Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. 
  
Kar se tiče Boga, od tistega trenutka naprej stojiš 
pred njim kot popolnoma nov človek, prerojen od 
greha in smrti v pravičnost in novo življenje. 
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se počutiš bogatejšega za 100.000 evrov, in v to 
ne dvomiš zato, ker se ne počutiš bogatejšega. 
Tvoja občutja s tem denarjem nimajo prav nič. Če 
je ta človek lažnivec, denarja ne bo, če je njegova 
beseda resnična, bo denar tam. 
  
Ko gre za tvoje odrešenje, se zanašaš na Božjo 
besedo in Bog ne laže. On tudi misli, kar pravi. Če 
je on to rekel, potem lahko veruješ. On je rekel, če 
veruješ v svojem srcu in izpoveš s svojimi usti, da 
je Jezus Gospod, boš odrešen. Lahko, da se nekaj 
tednov za tem ne boš več čutil odrešenega. Lahko 
se boš začel spraševati, če si sploh bil odrešen. 
Imel boš dvome, satan bo poskrbel za to. Toda ko 
ti dvomi in te misli pridejo, pojdi nazaj v Božjo 
besedo. Opazil boš, da še vedno pravi isto. Bog se 
nikoli ne spremeni in njegova beseda se nikoli ne 
spremeni. Lahko bodo prišli ljudje in te skušali 
prepričati, da se to ni zgodilo, da to ne deluje. 
Dvomi lahko pridejo, vendar vse te stvari ne 
spremenijo dejstva, da je Božja beseda 
nespremenljiva in stabilna. Jezus je rekel: 
 

beseda vere, ki jo oznanjamo. Kajti če boš s 
svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš 
v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od 
mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, 
in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa 
izpovedujemo vero, in tako smo deležni 
odrešenja. 
  
Jezus je rekel, da nikogar, ki pride k njemu, ne bo 
zavrgel (Jn 6,37). Ni važno, kakšen grešnik si, ne 
glede na to, kaj vse si storil, lahko greš k Jezusu in 
te bo sprejel. Ko prideš k njemu, boš na novo 
rojen. On te bo ustvaril na nov način in ta greh, ki ti 
je vladal, bo postal samo še preteklost. Bog te bo 
sprejel tako, kot da nikoli nisi grešil!!! 
  
Da bi se na novo rodil, moraš uporabiti svoje srce 
in svoja usta. Najprej veruješ v svojem srcu, da je 
Božja Beseda resnična, potem pa jo izpoveš s 
svojimi usti, ker jo veruješ. Tvoja občutja s tem 
nimajo nič. Ti ne izpoveš Božje besede zato, ker to 
čutiš, ampak zato, ker to veruješ. 
Nekdo bi ti rekel: »Danes zjutraj sem šel na banko 
in položil 100.000 evrov na tvoj račun.« Kako lahko 
veš, da se je to res zgodilo? Ne verjameš zato, ker 
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MOLITEV  
 
Ne samo poslušati te molitve, ampak jo izgovori 
skupaj z mano iz globin svojega srca: 
»Nebeški Oče, prihajam k tebi v imenu Jezusa. 
V svojem srcu verujem, da je Jezus vstal od 
mrtvih, in ga zdaj priznavam za Gospoda 
svojega življenja. Jezus, pridi zdaj v moje 
življenje. Hvala ti, da sem zdaj odrešen, ker 
sem te sprejel za svojega Gospoda. Zdaj sem 
Božji otrok. Odrešen sem greha in oblasti 
hudiča. Zdaj sem v Jezusu Kristusu, zato sem 
novi človek, staro je minilo. Hvala ti.« 
  
Sveti Duh je uporabil tvojo vero, ki si jo izgovoril, in 
je prerodil tvojega duha. Zdaj si Božji otrok in si 
očiščen stare narave. Zdaj si podedoval Božje 
kraljestvo. 
 
REALNOST NOVEGA ČLOVEKA 

2 Kor 5,17 Kdor je v Kristusu, je nova stvaritev. 
Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. 
  

Jn 10,10 Tat prihaja samo zato, da krade, ubija 
in uničuje, jaz pa sem prišel, da bi imeli 
življenje in to v obilju. 
 
Ko sprejmeš Jezusa za svojega Gospoda, boš 
dobil željo po življenju, ne po smrti. Ko sem sprejel 
Jezusa v svoje življenje, sem naenkrat postal 
popolnoma navdušen nad življenjem. Vse te stare 
navade, ki so me uničevale, so bile spremenjene. 
Zakaj? Zato ker se je moj resnični jaz, moj notranji 
človek, moj duh, na novo rodil. Sprememba 
mojega duha je prinesla spremembe v moje misli 
in v moje telo.  

Te spremembe so dostopne zdaj tudi tebi. Bog te 
prav zdaj čaka in te je pripravljen sprejeti in te 
spremeniti. Ni ti več treba živeti v grehu. Ni ti več 
treba živeti v poraženem življenju. Lahko greš 
zmagovalno skozi življenje z Jezusom kot s svojim 
Gospodom in obrneš svoj hrbet hudiču in vsem 
njegovim stvarem.  

Prav zdaj lahko moliš to molitev odrešenja: 

 
 



20 21

Tvoj duh je prerojen in v odnosu z Bogom. Prej si 
živel po miselnosti tega sveta, zdaj pa živiš tako, 
da si voden po Svetem Duhu. Kaj pa duša? Duša 
ni prerojena. Duša vključuje tvoj um, tvojo voljo in 
tvoje emocije. Kot duhovni človek moraš vzeti 
kontrolo nad svojim umom in ga prenavljati z Božjo 
Besedo. Svojo voljo usmeriš na poslušnost Bogu 
in emocije ti bodo počasi začele slediti. Nikakor ne 
zamenjaj vrstnega reda. 
Prav zdaj izgovori te besede skupaj z mano: »Jaz 
sem duh, imam dušo (to je voljo, um in emocije) in 
živim v telesu. Telo, podredi se mi. Duša, podredi 
se duhu, duh podredi se Svetemu Duhu.« 
  
1 Pt 2,2 Kot pravkar rojeni otroci, zakoprnite po 
pristnem duhovnem mleku, da boste z njegovo 
pomočjo rastli… 
 

Bodi voden po Duhu, prenavljaj svoj um z Besedo, 
podredi svojo voljo Bogu in ne dovoli emocijam, da 
te premetavajo levo in desno. Zdaj nisi več 
zmeden in slep kot prej, ko še nisi poznal Boga. 
Hrani se z Božjo Besedo in bodi del skupnosti, kjer 
so si verniki bratje in sestre med seboj in so 

Rim 8,1 Zdaj ni več obsodbe za tiste, ki so v 
Jezusu Kristusu. 
  
Zdaj si postal nov človek, novo stvarjenje, ki ga 
zdravniki še ne poznajo. Kri Jezusa, ki je tekla na 
križu pred 2000 leti, je zdaj oprala tvojega duha in 
zdaj si v skupnosti z Bogom. 
1 Jn 4,4  Otroci, vi ste od Boga…Ta, ki je v vas 
(Jezus), je večji od tistega, ki je v svetu (satan). 
Zdaj nisi več pod oblastjo hudiča, ker je Jezus 
prišel živet v tvojega duha. On je po svojem 
Svetem Duhu prisoten v tvojem življenju. Zdaj si 
zmagovalec.  
Če danes umreš, greš naravnost v nebesa, ker si 
nov človek. Dokler pa živiš na tej zemlji, ima Bog 
čudovit načrt za tvoje življenje. Zdaj si vstopil v 
Božjo usodo za svoje življenje. Začel boš poslušati 
Božji glas in se hraniti z njegovo Besedo, ki je 
zapisana v Svetem pismu. Začni najprej brati Novo 
Zavezo in prosi Svetega Duha, da te uči in ti 
govori. 
  
1 Tes 5,23 Vse, kar je vašega, duh, duša in telo, 
pa naj se ohrani neoporečno, dokler ne pride 
naš Gospod Jezus Kristus. 



22 23

PRAVIČNOST 
 
2 Kor 5,21 Njega, ki ni poznal greha, je za nas 
naredil za greh, da smo mi v njem postali Božja 
pravičnost. 
Zdaj, ko si v Jezusu Kristusu, si nova stvar, postal 
si Božja pravičnost. Ko te Bog pogleda, ne vidi 
nobenega greha več, on vidi samo svojo 
pravičnost v tebi. Po veri si sprejel, kar je Bog storil 
zate. Sveti Duh je prenovil, rodil tvojega duha, 
dobil si oblast, da se imenuješ Božji otrok in zdaj si 
pravičen. Pravičnost pomeni, da si v pravem 
odnosu oziroma stanju z Bogom. Ne glede na to, 
kakšen grešnik misliš, da si, zdaj nisi več star 
človek. Umrl si stari naravi in vstal skupaj z 
Jezusom v novo življenje. Zdaj lahko brez obsodbe 
in obtožbe prideš v Božjo prisotnost. 
 
Rim 8,1 Zdaj ni torej nobene obsodbe več za 
tiste, ki so v Jezusu Kristusu.  
Heb 4,16 Prihajamo pogumno pred prestol 
milosti. 
  

predali svoje življenje Jezusu in živijo za njega, ga 
slavijo, imajo radost novega življenja in so 
odrešeni mrtvih del in zvezanosti tega sveta. Bog ti 
je dal novo družino. Cerkev ni zgradba, ki jo je 
zgradila človeška roka. Ko v Svetem pismu 
prebereš besedo CERKEV, ta beseda opisuje 
vernike, ki so na novo rojeni in hodijo za Jezusom. 
Nikakor ta beseda ne označuje neke zgradbe ali 
denominacije, religiozne inštitucije itd. Zato ukrepaj 
še danes. Priključi se živi cerkvi, kjer ljudje res 
poznajo Jezusa in novo rojstvo. Bog imenuje vse, 
ki so sprejeli Jezusa za svojega Gospoda, za brate 
in sestre. Jaz sem imel prej mnogo prijateljev, 
ampak naenkrat sem opazil, da več nimam istih 
želja kot oni. Opazil sem, da sem veliko bolj 
srečen v družbi novih bratov in sester, ki sem jih 
dobil v tej skupini, kjer sem sprejel Jezusa. To je 
res pomembno, ker te bo hudič skušal odpeljati 
stran od Jezusa z vplivom tega sveta. Važno je, s 
kom se družiš. Verniki smo si med seboj bratje in 
sestre. Priključi se Božji družini.  
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Ne glede na to, da si postal nova stvar, boš šel čez 
mnogo bojev in preizkušenj na tem svetu. Bog je 
priskrbel rešitev tudi za to. 
  
1 Jan 1,9 Če pa svoje grehe priznamo, je zvest 
in pravičen, da nam jih odpusti in nas očisti 
vse krivičnosti. 
 
Tukaj lahko opaziš, da isti trenutek, ko si mu 
priznal svoje grehe, ti jih je že odpustil. Ni ti treba 
moliti pet ur, da bi ti odpustil. Takoj ti odpusti. In ne 
samo to. Poleg tega, da ti odpusti, te tudi očisti vse 
krivičnosti in si tak, kot da ne bi nikoli grešil. 
Nobene obsodbe več ni z Božje strani. Če si koga 
prizadel, se mu moraš po tem, ko si prosil Boga za 
odpuščanje, opravičiti in povrniti škodo, ki si jo 
povzročil, če se jo da povrniti. 
  
Psalm 103,12 Kakor daleč je vzhod od zahoda, 
tako daleč je odmaknil naše prestopke od nas. 
  

To je najdaljša razdalja. Vzhod in zahod se nikjer 
ne moreta srečati. Po tem, ko si Bogu priznal svoje 
grehe, jih je on sam odstranil od tebe. Če spet 

Ni se ti treba več plaziti po tleh pred Bogom in 
iskati pravičnost v svojih lastnih religioznih delih. 
Tako ne boš nikoli prišel do Boga, zato ker je on 
odprl novo pot do svojega prestola in to je po krvi 
Jezusa, ne po tvojih delih in mučenjih. 
  
Heb 10,19 Pogumno vstopamo v najsvetejše po 
krvi Jezusa, po novi in živi poti, ki jo je Bog 
posvetil za nas. 
V Božjih očeh si tak, kot da nikoli ne bi grešil. 
Veliko ljudi si želi iti nazaj v svoje otroštvo, kjer se 
jim je vse zdelo tako nepokvarjeno in nedolžno in 
mislijo, da je zdaj za njih prepozno, da so se že 
preveč umazali s stvarmi tega življenja. Dragi brat 
oziroma sestra, ti si zdaj nedolžen. Pravkar si se 
na novo rodil, če si sprejel Jezusa za svojega 
Gospoda. Ti si zdaj enako pravičen, kot je bil 
apostol Pavel, Peter, Marija, kdorkoli, ker oni niso 
bili pravični zaradi svojih del, ampak zaradi vere v 
Jezusa. 
 
Rim 5,1 Ker smo torej opravičeni iz vere, 
živimo v miru z Bogom po našem Gospodu 
Jezusu Kristusu. 
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IZPOLNJENJE S SVETIM DUHOM 
  

Zdaj si odrešen in tvoja večnost je zagotovljena pri 
Jezusu. Vendar, kot si opazil, te Bog še ni vzel s 
tega sveta. To pomeni, da ima načrt zate. So 
stvari, ki te čakajo, da greš in jih storiš. Na ta svet 
nisi prinesel ničesar s seboj in samo eno stvar boš 
lahko nesel s seboj v nebesa - ljudi, ki si jim 
pomagal priti v Božje kraljestvo. 
  
Bog noče, da greš skozi to življenje, ne da bi 
poznal njegovo moč in deloval v njej. Kolikokrat si 
videl bolnega človeka in si mu hotel pomagati, a 
nisi mogel? Kolikokrat tudi zdravniki z vsem svojim 
znanjem in tehnologijo niso mogli pomagati 
ljudem, ki si jih imel rad? Kolikokrat tudi psihiatri 
niso imeli odgovora na težave, ki so mučile tebe ali 
koga, ki ga poznaš? Kako premagovati stiske 
življenja? 
Zdaj si vstopil v Božje kraljestvo in so znamenja, ki 
te bodo spremljala. Bog te hoče opremiti s svojo 
močjo, da boš lahko širil njegovo kraljestvo. Ti si 
zdaj Božji poslanec oziroma ambasador. 
  

prideš k Bogu in začneš tarnati in mu razlagati, kaj 
vse si storil, mu razlagaš te iste grehe, ki si mu jih 
že priznal, te bo samo čudno gledal. Ne bo se mu 
sanjalo, o čem govoriš. Tega zdaj ni več v tvojem 
življenju. Lahko se obrneš stran od tega in slediš 
Jezusu in Njegovi Besedi.  
Ali veš, da si zdaj svet? Ko Pavel piše pisma 
vernikom, pravi: 
Ef 1,1 »Svetim, ki so v ______« Pavel je pustil na 
tem mestu prazno črto, da so lahko v vsakem 
kraju, kjer so to brali, napisali svoje mesto v pismo. 
Na primer: »Svetim, ki so v Efezu, Filipih, 
Mariboru, Ljubljani, Spodnjem Kašlju … 
 
Ko sprejmeš Jezusa, si postal svet, to pomeni 
ločen za Boga, ločen od starih grešnih stvari tega 
sveta, ločen za Božjo usodo, za Božje delo, za 
Božje kraljestvo.  
Če hočeš biti aktiven del v Božjem kraljestvu, 
potrebuješ moč Svetega Duha. Jezus je obljubil, 
da nas bo izpolnil, krstil, potopil v Svetem Duhu. 
To je zdaj na razpolago tebi. 
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namenom, da postaneš njegova priča v svojem 
kraju, v svoji deželi in do skrajnih mej sveta. 
  
Mr 16,17-18 Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, 
bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu 
bodo izganjali demone, govorili nove jezike

  

, z 
rokami dvigali kače, in če bodo kaj strupenega 
izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo 
polagali roke in ti bodo ozdraveli. 

Če bi rad, da te spremljajo ta znamenja, 
potrebuješ moč Svetega Duha. Ta svet ne 
potrebuje še ene religije, ampak delovanje Boga v 
njihovi potrebi. Moč Svetega Duha spremeni 
situacijo, ozdravi bolnika v imenu Jezusa, izžene 
demone iz življenj ljudi, če te bo kdo hotel 
zastrupiti, mu ne bo uspelo zaradi moči Svetega 
Duha na tebi. V 17. vrstici piše, da je eden izmed 
znakov vernika, da govori v novem jeziku. 
 
Kaj so novi jeziki? 
 
Ko bereš Apostolska dejanja, ki sledijo 
evangelijem v Svetem pismu, lahko opaziš, da je 
Bog vedno izpolnil vernike z močjo Svetega Duha 

2 Kor 5,20 Zavoljo Kristusa smo torej poslani, 
po nas vas kliče Bog. 
  
Če hočeš biti pravi poslanec Boga, potrebuješ 
njegovo moč oziroma izpolnjenje v Svetem Duhu. 
  
Mr 1,8 Jaz (Janez Krstnik) sem vas krstil v vodi, 
on (Jezus) pa vas bo krstil v Svetem Duhu. 
  
Zadnje Jezusove besede preden je šel nazaj k 
Očetu: 
Apd 1,8 Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti 
Duh prišel nad vas, in boste moje priče v 
Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do 
skrajnih mej sveta. 
  
Jezus je že prej dahnil Svetega Duha v svoje 
učence, da so se lahko na novo rodili. Sveti Duh je 
že bil v njih. Toda to še ni bilo dovolj, da bi lahko 
učinkovito opravljali njegova dela. Rekel jim je, naj 
počakajo v zgornji sobi, dokler ne pride Sveti Duh 
na njih. Sveti Duh je v tebi, ko sprejmeš Jezusa, 
zdaj pa hoče priti na tebe, da lahko opravljaš 
njegova dela. To je moč Svetega Duha, ki pride z 
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Zdaj najbrž že veš, da si sestavljen iz treh delov: 
duh, duša in telo. Tvoja duša vključuje tvoj um, 
tvojo voljo in tvoje emocije. Jezik tvoje duše, 
tvojega uma, je najbrž slovenščina, naučil si se 
lahko še drugih jezikov tega sveta. Obstaja pa 
jezik tvojega duha, s katerim lahko komuniciraš z 
Bogom in izgrajuješ svojega duha. 
  
1 Kor 14,14 Če namreč molim v jezikih, moli 
moj duh, toda moj um je brez sadu. 
  
Tega jezika se ne moreš naučiti. Ta jezik lahko 
samo sprejmeš, ko pade moč Svetega Duha nate: 
»Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel na 
vas.« Predpogoj je samo to, da si sprejel Jezusa 
za svojega Gospoda. Zdaj ti je vse to na razpolago 
in lahko to sprejmeš po veri. 
 
Lk 11,11-13 Ali je med vami oče, ki bo dal 
svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali 
mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce? 
Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim 
otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški 
Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo. 
  

in začeli so govoriti v novih jezikih in prerokovati o 
mogočnih božjih delih. 
 
Apd 2,3-4 Prikazali so se jim jeziki, podobni 
plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je 
obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim 
Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, 
kakor jim je Duh dajal izgovarjati. 
  
Apd 10,46 slišali so jih namreč, kako govorijo v 
jezikih in poveličujejo Boga. 
  
Apd 19,6 Pavel je nanje položil roke in nadnje 
je prišel Sveti Duh: govorili so v jezikih in 
prerokovali. 
  
1 Kor 14,2 Kdor govori v jezikih, ne govori 
ljudem ampak Bogu. 
  
1 Kor 14,5 Želim, da bi vi vsi govorili jezike. 
1 Kor 14,39 Govoriti v jezikih pa ne branite. 
  
To je jezik tvojega duha. Tvoj molitveni jezik je za 
izgradnjo tvojega življenja v duhu (Juda 20). 
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meni Sveti Duh, ko slavim Boga. Zdaj bom govoril 
v novih jezikih, kot mi boš ti dajal izgovarjati.« 
  
Zdaj začni slaviti Boga in se mu zahvaljevati, da te 
je izpolnil, krstil, potopil v Svetega Duha. Ko to 
delaš, se bo v tebi dvignil Sveti Duh in ti dal 
določene zloge. Izgovori jih in prišlo bo še več. 
Tudi če začneš s samo enim zlogom, izreci ga in 
več bo prišlo. Nehaj govoriti v svojem jeziku in 
nadaljuj z novimi jeziki. 
  
Od zdaj naprej si s Svetim Duhom izpolnjen vernik. 
Sveti Duh bo vedno v tebi in s tabo. Čim več moli v 
novih jezikih. Besede se ti bodo bolj in bolj 
izoblikovale in govoril boš več in več stavkov. 
Včasih ne vemo, kako moliti. Takrat začni z jeziki 
in tvoj um se bo zbistril. Bog ti bo pokazal, kako 
moliti za določeno situacijo. 
  
Jn 14,16-17 Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam 
bo drugega Tolažnika

  

, da bo ostal pri vas 
vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more 
prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga 
poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. 

Ti si njegov otrok in tvoj Očka v nebesih komaj 
čaka, da začneš govoriti z njim iz svojega duha z 
novimi jeziki. Zdaj lahko to sprejmeš enako, kot si 
sprejel Jezusa za Gospoda, po veri. Zdaj lahko 
moliš to molitev. Sveti Duh bo prišel nate in ti 
moraš odpreti svoja usta in dovoliti svojemu duhu, 
da govori skozi tebe v novih jezikih. Ne dovoli, da 
te tvoj um ustavlja, ker tega ne more razumeti. 
Božja moč se bo zdaj spustila nate, da boš lahko 
opremljen za službo Boga kot njegov predstavnik 
na zemlji in boš lahko komuniciral z njim s svojim 
duhovnim jezikom. 
  
MOLITEV 
 
»Očka nebeški, jaz sem tvoj otrok in Jezus je moj 
Gospod. Hvala ti, da sem odrešen in imam svojo 
večnost zagotovljeno s tabo. Verujem v tvojo 
Besedo. Ti si rekel, da bom dobil Svetega Duha, 
če te bom prosil. V imenu Jezus, te zdaj prosim, 
da me izpolniš, krstiš, potopiš v Svetega Duha. 
Zdaj sprejemam v veri in se ti zahvaljujem. Hvala 
ti, da je Sveti Duh zdaj na meni in v meni. Zdaj 
lahko govorim v novih jezikih. Dvigni se zdaj v 
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zgodila v življenju, po tem, ko sem sprejel Jezusa. 
Tega ne bi zamenjal za vsa bogastva tega sveta. 
 
OZDRAVLJENJE 

Na področju ozdravljenja za telo nisem slišal dosti 
poučevanja. Čez nekaj časa sem opazil le to, da 
me je glava nehala boleti. Že kot otrok sem imel 
glavobole, ki si jih nisem znal razložiti. Vsaj 
nekajkrat na mesec me je bolela glava in to ni 
nikoli izginilo. Isti trenutek, ko sem sprejel Jezusa, 
je to avtomatično izginilo, ne da bi se sam kaj trudil 
verjeti za to. Vsako zimo pa sem dobil bronhitis ali 
pljučnico. Brez izjeme. Ni bilo zime, v kateri tega 
ne bi dobil in obležal v postelji za nekaj tednov. Ko 
se je leta 1992 jesen bližala h koncu, sem spet 
dobil bronhitis in jedel antibiotike ter ležal bolan v 
svoji postelji ne glede na to, da je bil zdaj Jezus 
moj Gospod. Na postelji sem čutil njegovo 
prisotnost in se družil z njim, toda moja bolezen 
me ni zapustila. 

Naslednjo jesen pa sem spoznal, kaj pravi Božja 
Beseda glede ozdravljenja. Od takrat naprej pa do 
danes, to je več kot dve desetletji, nisem preživel 
niti enega dneva bolan v postelji, ampak živim v 

Sveti Duh je zdaj tvoj Tolažnik. Ta beseda pomeni 
tudi: svetovalec, zastopnik, nekdo, ki je neprestano 
s teboj in ti pomaga v vsaki situaciji. To je Sveti 
Duh. On je več kot največja energija. On je oseba. 
On je Bog. Lahko se pogovarjaš z njim in postal ti 
bo najboljši prijatelj, ki te bo vodil skozi življenje in 
ti svetoval, te hrabril….Ko bereš Sveto pismo, ga 
prosi, da ti govori, da ti da modrost in naredi iz 
tebe mogočnega Božjega služabnika. 
  
Jezusa sem sprejel v sredo, 8.julija 1992, in bil 
nekaj ur za tem izpolnjen tudi s Svetim Duhom in 
to sredi ulice. Še vedel nisem, kaj so to novi jeziki. 
Začutil sem, da je Božja moč padla name in počutil 
sem se odlično. Pol ure za tem sem se pogovarjal 
z Andrejem in Jovotom, ki sta tudi sprejela Jezusa. 
Skupaj smo navdušeno hvalili Boga za vsa dobra 
dela, ki jih je storil za nas. Proti koncu debate, sem 
hotel zavpiti: »Slava ti, Jezus«, toda besede, ki so 
prišle iz mojih ust, so bile: »Arde di jar jarden«. Bil 
sem presenečen nad samim sabo, a zelo ganjen. 
Andrej in Jovo sta mi takoj razložila, da sem bil 
ravnokar krščen v Svetem Duhu. Počutil sem se 
kot superman. Najboljša stvar, ki bi se mi lahko 
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Jezus je tukaj izpolnil Izaijino preroštvo izpred 800 
let in ozdravil vsakogar, ki je prišel k njemu. To je 
storil tudi zate. Poglejmo, kaj pravi Peter v pismu 
cerkvi, to pomeni v pismu zate: 
 
1 Pt 2,24 Sam je na svojem telesu ponesel naše 
grehe na les, da smo mi grehom odmrli in 
živimo za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili 

 
ozdravljeni. 

Tukaj lahko opaziš, da Jezus ni odnesel le tvojih 
grehov na križ, ampak tudi vse tvoje bolezni. Pred 
2000 leti si bil odrešen svojih grehov in svojih 
bolezni. Opazite, da je napisano v preteklem času: 
ste bili ozdravljeni. Jezus je že plačal ceno za tvoje 
odrešenje, za odrešenje od grehov in odrešenje od 
bolezni in bolečin. Na enak način, kot si sprejel 
Jezusa za svojega Gospoda in se na novo rodil; 
na enak način, kot si sprejel Svetega Duha, lahko 
zdaj sprejmeš svoje ozdravljenje. To je po veri v 
to, kar je Jezus že storil zate. 
Vsaka bolečina in bolezen v tvojem telesu je zdaj 
nelegalna. Nima pravice biti v tebi. Bolezen ni delo 
Boga. Prav tako kot tudi greh ni delo Boga, ampak 
je delo hudiča.  

božanskem zdravju, ki sem ga sprejel iz Božje 
besede zapisane v Svetem pismu. Prva stvar, ki 
sem jo prebral, je bila: 
 
Izaija 53,4-5 Resnično, on je nosil naše bolezni, 
naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli 
za zadetega, udarjenega od Boga in 
ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših 
prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za 
naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo 
bili ozdravljeni
Prerok Izaija je to napisal približno 800 let, preden 
je prišel Jezus. Videl je, kako je Jezus odnesel 
naše prestopke in grehe na križ, ampak to še ni 
vse. On je odnesel tudi naše bolečine in naše 
bolezni na križ in 5. vrstica pravi, da smo po 
njegovih ranah ozdravljeni. 

. 

V Matejevem evangeliju beremo, kako je Jezus 
ozdravil mnogo ljudi in potem, ko je ozdravil neko 
ženo, piše: 
 
Mt 8,17 Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno 
po preroku Izaiju: On je odvzel naše slabosti in 
odnesel naše bolezni. 
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slavil, so me vsi simptomi zapustili in spet sem bil 
normalen. Čez tri ure pa so simptomi spet začeli 
prihajati nazaj. Odreagiral sem enako kot prej. 
Začel sem se zahvaljevati Bogu za Njegovo 
besedo in izgovarjati te vrstice Svetega pisma, kjer 
piše o mojem ozdravljenju. Ukazoval sem 
simptomom bolezni, da zapustijo moje telo, in 
kmalu sem bil spet osvobojen. Tako se mi je še 
enkrat vse ponovilo in ob 10.00 zvečer sem šel 
spat. Takoj, ko sem se ulegel v posteljo, so me 
spet napadli vsi simptomi: vročina, kašelj …Pol ure 
sem ležal in govoril Božjo besedo in se zahvaljeval 
Bogu. Rekel sem: »Verujem, da se bom zbudil 
popolnoma zdrav.« Preveč sem bil utrujen, da bi 
vstal s postelje. Simptomi pa so samo naraščali in 
čedalje slabše sem se počutil. Končno več nisem 
zdržal in sem vstal, se oblekel in šel v sobo molit. 
Slavil sem Boga, govoril njegovo besedo glede 
ozdravljenja in dvigoval svoje roke in mu prepeval 
v slavljenju. Zelo težko mi je bilo držati roke gor, 
ker so bile zelo težke, vendar sem vztrajal, kolikor 
sem mogel. Po okoli polurnem slavljenju Boga, so 
me naenkrat vsi simptomi zapustili in spat sem šel 
popolnoma zdrav. Od takrat je minilo več kot 20 let 
in nikoli več nisem bil bolan, niti niso ti simptomi 

Apd 10,38 Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je 
Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo, hodil 
je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in 
ozdravljal vse, ki jih je mučil hudič. 
  
Mogoče tudi tebe prav zdaj hudič muči z boleznijo. 
Ne misli, da delaš Bogu uslugo, če jo nosiš. 
Nasprotno, tvoj Očka nebeški si želi, da čim prej 
sprejmeš svoje ozdravljenje po veri v njegovo delo 
na križu. 
 
Ko sem septembra 1993 videl, da je Jezus 
odnesel na križ tudi moje bolezni, sem to takoj z 
veseljem po veri sprejel v svoje življenje. Mesec 
dni kasneje pa so me napadli vsi simptomi bolezni, 
ki sem jih imel vsako leto: vročina, težko dihanje, 
močan kašelj, težke roke, izčrpanost, bolečina v 
pljučih …Vendar sem se tokrat odzval drugače. V 
meni je bila vera, ki sem jo dobil iz Božje besede. 
Rekel sem: »Jaz sem ozdravljen v ranah Jezusa 
Kristusa. Bolezen nima mesta v meni. Jaz sem 
ozdravljen in odrešen bolezni. V imenu Jezus 
ukazujem vsakemu simptomu, da zapusti moje 
telo, ZDAJ!!! Ven!!!« In potem sem začel slaviti 
Boga, da me je ozdravil. Ko sem ga tako hvalil in 
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V 5. Mojzesovi 28. poglavje si lahko prebereš, kaj 
je to blagoslov in kaj so prekletstva. Ko bereš 
blagoslove, se lahko zahvaljuješ Bogu, da so tvoji, 
in ko bereš prekletstva, se lahko zahvaljuješ Bogu, 
da niso tvoji, in jim zapoveš, da morajo v imenu 
Jezus zapustiti tvoje življenje. 
5 Mz 28,59-61 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. 
 
Tukaj lahko vidiš, da je vsaka bolezen prekletstvo 
zakona. Jezus je ta prekletstva vzel nase, da si 
lahko ti blagoslovljen. Vse, kar moraš storiti zdaj, 
je, da to sprejmeš po veri. V srcu verujemo, z usti 
izpovedujemo. 
 
Zato zapusti staro življenje greha, mrtvih religij, 
samoočiščevanja itd. in sprejmi Božjo besedo za 
svoje življenje. 

prišli nazaj v moje življenje. Z vsako drugo 
boleznijo in bolečino sem storil enako in ni mi bilo 
več treba trpeti tega v svojem telesu. 
Trije glavni koraki: slavi Jezusa, da je tvoj 
ozdravitelj, izpoveduj citate Svetega pisma o 
ozdravljenju in zapoveduj simptomom, da te 
zapustijo ter svojemu telesu, da je zdravo.  
Slava Bogu! 
 
ODKUPLJENI PREKLETSTVA 
 
Jezus je plačal ceno, ne samo za tvoje grehe in za 
tvoje bolezni, ampak tudi za vsako drugo 
prekletstvo v tvojem življenju:  

Gal 3,13-14;29 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 pa se je zgodilo, da bi 
lahko Abrahamov blagoslov prišel na pogane 
po Jezusu Kristusu in da bi mi prejeli obljubo 
Duha po veri.  
Če pa ste Kristusovi, ste potemtakem 
Abrahamovi potomci, po obljubi pa dediči. 
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govorim: 'Jaz sem zdaj blagoslovljen, jaz sem 
dedič božjih obljub. Bog je na moji strani, kdo 
bo obstal proti meni. Jezus je zdaj v meni, zato 
grem lahko skozi vse stvari v življenju 
zmagovalno.' 
Jezus je vzel vsa prekletstva nase. V 5. 
Mojzesovi piše, da je vsaka bolezen prekletstvo 
zakona, torej je tudi moja bolezen (imenuj 
svojo bolezen) prekletstvo zakona. Hvala ti, 
Jezus, da sem zdaj odrešen svoje bolezni 
(imenuj svojo bolezen). Hvala ti, Jezus. Slavim 
te, moj Gospod. Ti si moj Odrešenik, ti si moj 
Ozdravitelj, ti si moj Osvoboditelj. Aleluja 
(slava Bogu).« 
  
Zdaj stoj trdno v besedi, ki si jo izpovedal. Čim več 
govori Božjo besedo v svoje življenje. Pridruži se 
nam v slavljenju Boga in postani Jezusov učenec, 
da lahko izpolniš vso Božjo usodo za svoje 
življenje. 
  
 
 
DOBRODOŠLI V BOŽJE KRALJESTVO!! 
 

MOLITEV OZDRAVLJENJA IN OSVOBOJENJA 
 
»Oče, prihajam k tebi v imenu Jezusa. Hvala ti, da 
si dal svojega sina zame. Hvala ti za tvojo besedo. 
Verujem, da vedno deluje, zato jo izpovedujem v 
svoje življenje. 

Verujem, da sem ozdravljen v ranah Jezusa 
Kristusa, kot je pisano v 1. Petrovem pismu 
2,24. Verujem, kar pravi tvoja beseda v Mateju 
8,17, da si ti nosil moje bolečine in si vzel nase 
moje bolezni. Zdaj izpovedujem tvojo besedo 
in govorim: 'Jaz sem ozdravljen v ranah Jezusa 
Kristusa. Odrešen sem bolečine in bolezni 
(imenuj svojo bolezen)'. V imenu Jezus zdaj 
zapovedujem vsaki bolezni (imenuj svojo 
bolezen), da prav zdaj neha delovati v mojem 
telesu in se odstrani prav zdaj. Jaz sem 
odrešen vseh del hudiča. Jaz sem 
blagoslovljen, jaz imam avtoriteto v imenu 
Jezus. 
 
Verujem v tvojo besedo v Galačanih 3,13, da si 
ti, Jezus, postal preklet, da sem jaz lahko 
blagoslovljen. Obračam se stran od greha in 




