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OBLJUBE, NA KATERE SE LAHKO SKLICUJEMO V MOLITVAH


Obljube o Svetem Duhu 

• “Prosite GOSPODA za dež ob času poznega dežja! GOSPOD pripravlja bliske in daje nalive 
dežja, človeku zelišča na polju.” (Zah 10,1)


• “Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški 
Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.” (Lk 11,13)


• “Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil 
vsega, kar sem vam povedal. Ko pride on, bo ovrgel svet glede greha, pravičnosti in sodbe.” (Jn 
14,26 in Jn 16,8)


• “Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam 
opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu. Kar koli boste prosili v mojem 
imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz 
to storil.” (Jn 14,12-14)


• “Odgovoril je in mi povedal, rekoč: To je GOSPODOVA beseda Zerubabélu: ‘Ne s silo in ne z 
močjo, temveč z mojim duhom,’ govori GOSPOD nad vojskami.” (Zah 4,6)


Obljube o tem, da Bog odgovarja na molitve 

• “Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo 
zgodilo.” (Jn 15,7)


• “Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki 
nam bo v pravem trenutku pomagala.” (Heb 4,16)


• “Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo 
zgodilo.” (Mr 11,24)


• “Potem me kliči na dan stiske, rešil te bom in me boš častil.” (Ps 50,15)

• “Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo 

uslišal moj Oče, ki je v nebesih.” (Mt 18,19)

• “Če boste verovali, boste prejeli vse, kar boste prosili v molitvi.” (Mt 21,22)

• “Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu. Če me boste kaj 

prosili v mojem imenu, bom jaz to storil.” (Jn 14,13.14)

• “In tisti dan me ne boste ničesar spraševali. Resnično, resnično, povem vam: Če boste kaj 

prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal. Do zdaj niste ničesar prosili v mojem imenu. Prosíte in 
boste prejeli, da bo vaše veselje dopolnjeno.” (Jn 16,23.24)


• “In to je zaupnost, ki jo imamo z njim: on nas usliši, kadar ga prosimo po njegovi volji. In če 
vemo, da nas v vsem posluša, za kar koli ga prosimo, tudi vemo, da že imamo, kar smo ga 
prosili.” (1 Jn 5,14.15)


Obljube o Božji moči 
• “Ali je za GOSPODA kaj pretežko? Ko bom čez leto dni v tem času spet prišel k tebi, bo Sara 

imela sina.” (1 Moj 18,14)

• “GOSPOD se bo bojeval za vas, vi pa ostanite mirni!” (2 Moj 14,14)

• “Jezus se je ozrl vanje in rekel: Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse 

mogoče.” (Mr 10,27)

• “On, ki vas kliče, je zvest in bo to izpolnil.” (1 Tes 5,24)

• “Zdaj vem, da vse premoreš in ni ovire za noben tvoj sklep.” (Job 42,2)
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• “Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? (Rim 8,31)

• “Bog ni človek, da bi lagal, ne sin človekov, da bi se kesal. Ali morda reče in ne stori, govori in 

ne izpolni?” (4 Mz 23,19)

• “Mar ne veš, ali nisi slišal: GOSPOD je večni Bog, Stvarnik koncev zemlje. Ne omaga in ne 

opeša, njegova razumnost se ne da raziskati. Omagujočemu daje moč, onemoglemu povečuje 
vzdržljivost. Mladeniči omagujejo in pešajo, mladci se spotikajo in padajo, tisti pa, ki zaupajo v 
GOSPODA, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli, tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa ne 
omagajo.” (Iza 40,28-31)


Obljube o Božjem vodstvu 
• “Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi? Ne boj se in se ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s 

teboj GOSPOD, tvoj Bog.” (Joz 1,9)

• “Glej, jaz bom s teboj in varoval te bom, kjer koli boš hodil, in pripeljal te bom nazaj v to deželo. 

Zares te ne bom zapustil, dokler ne storim, kar sem ti obljubil.” (1 Mz 28,15)

• “Glej, angela pošljem pred tvojim obličjem, da te obvaruje na poti in te pripelje v kraj, ki sem ga 

pripravil.” (2 Mz 23,20)

• “Potem boš od tam iskal GOSPODA, svojega Boga, in ga našel, če ga boš iskal z vsem srcem in 

vso dušo.” (5 Mz 4,29)

• “Kliči me in ti bom odgovoril; povedal ti bom velike in nedoumljive reči, ki jih nisi poznal.” (Jer 

33,3)

• “Vsaka dolina naj se vzdigne in vsak hrib in grič naj se poniža, kar je vijugasto, naj bo ravno, in 

grebeni naj bodo ravnina. Razodelo se bo GOSPODOVO veličastvo in videlo ga bo hkrati vse 
meso, kajti GOSPODOVA usta so govorila.” (Iz 40,4.5)


• “Modril te bom in te učil na poti, po kateri moraš hoditi, svetoval bom, moje oko je nad 
tabo.” (Ps 32,8)


• “GOSPOD hodi pred teboj; on bo s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil. Nikar se ne 
boj in se ne pláši!” (5 Mz 31,8)


• “Kdo je mož, ki se boji GOSPODA? Njega poučuje o poti, ki naj jo izbere.” (Ps 25,12)

• “Zaupaj v GOSPODA z vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj.” (Prg 3,5)

• “Če daješ lačnemu, kar imaš sam rad, in sitiš revežu grlo, bo vzšla v temi tvoja luč in tvoja 

temina bo kakor poldan. GOSPOD te bo vedno vodil in ti sitil dušo v suhih krajih, okrepil ti bo 
kosti in postal boš kakor namakan vrt, kakor vodni vrelec, ki mu voda ne usahne.” (Iz 58,10.11)


• “Preden bodo klicali, bom odgovarjal, ko bodo še govorili, bom usliševal.” (Iz 65,24)


Obljube o spremembi srca 
• “Dal jim bom srce, da me bodo spoznali: da sem GOSPOD. Oni bodo moje ljudstvo in jaz bom 

njihov Bog, ko se vrnejo k meni z vsem srcem.” (Jer 24,7)

• “GOSPOD, tvoj Bog, bo obrezal tvoje srce in srce tvojega zaroda, da boš z vsem srcem in vso 

dušo ljubil GOSPODA, svojega Boga, da boš živel.” (5 Mz 30,6)

• “Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz 

vašega telesa in vam dam meseno srce.” (Ezk 36,26)

• “Prepričan sem, da bo on, ki je začel v vas dobro delo, to delo dokončal do dneva Kristusa 

Jezusa.” (Flp 1,6)

• “Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.” (2 Kor 5,17)

• “Skupaj s Kristusom sem križan; ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj 
živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe.” (Gal 
2,19.20)


• “Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo 
ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus.” (1 Tes 5,23)
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Obljube o odpuščanju 
• “[…] pa se bo moje ljudstvo, ki kliče nase moje ime, ponižalo, molilo in iskalo moje obličje ter se 

odvrnilo od svojih hudobnih poti, bom prisluhnil iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo 
deželo.” (2 Krn 7,14)


• “Zakaj ti, Gospod, si dober in odpuščaš, ti si poln dobrote do vseh, ki te kličejo.” (Ps 86,5)

•  “In kadar vstanete k molitvi, odpustite, če imate kaj proti komu, da vam tudi vaš Oče, ki je v 

nebesih, odpusti vaše prestopke.” (Mr 11,25)

• “Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi 

vam Bog milostno odpustil v Kristusu.” (Ef 4,32)

• “Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in 

pravičen.” (1 Jn 1,9)

• “Pridite, pravdajmo se, govori GOSPOD: Če so vaši grehi rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor 

sneg, če so rdeči kakor bagrenina, bodo beli kakor volna.” (Iz 1,18)

• “Jaz sem, jaz sem tisti, ki izbrisujem tvoje prestopke zaradi sebe in se ne spominjam tvojih 

grehov.” (Iz 43,25)

• “Kajti njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal.” (Jer 31,34)

• “V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove 

milosti.” (Ef 1,7)


Obljube o zmagi nad grehom 
• “Kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera.” (1 Jn 

5,4)

• “Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil.” (Rim 8,37)

• “Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu.” (1 Kor 15,57)

• “Ne boj se, saj sem s teboj, nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti 

pomagal, podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti.” (Iz 41,10)

•  “Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega.” (Ef 

6,16)

• “Skupaj s Kristusom sem križan; ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj 
živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe.” (Gal 
2,19.20)


• “Bog je namreč tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje.” (Flp 
2,13)


• “Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne boste stregli poželenju mesa.” (Gal 5,16)

• “Bog miru pa bo prav kmalu strl satana pod vašimi nogami. Milost našega Gospoda Jezusa naj 

bo z vami!” (Rim 16,20)

• “In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da 

boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.” (Rim 12,2)

• “Ne ljubite sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu! Če kdo ljubi svet, v njem ni Očetove 

ljubezni.” (1 Jn 2,15)


Obljube o zdravljenju 
• “Če boš res poslušal glas GOSPODA, svojega Boga, in delal, kar je prav v njegovih očeh, in 

ubogal njegove zapovedi in izpolnjeval vse njegove zakone, ne bom spravil nadte nobene od 
bolezni, ki sem jih poslal nad Egipt; kajti jaz sem GOSPOD, tvoj zdravnik.” (2 Mz 15,26)


• “Železo in bron so tvoji zapahi, in kakor tvoji dnevi naj traja tvoja moč.” (5 Mz 33,25)

• “Slávi, moja duša, GOSPODA, ne pozabi nobenega dejanja njega, ki odpušča vso tvojo krivdo, 

ki ozdravlja vse tvoje bolezni, ki iz jame rešuje tvoje življenje, ki te krona z dobroto in 
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usmiljenjem, ki tvoja leta nasičuje z dobrinami; kakor orlu se obnavlja tvoja mladost.” (Ps 
103,2-5)


• “Ne imej sam sebe za modrega, boj se GOSPODA in varuj se hudega.” (Prg 3,7)

• “Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim si 

zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. V resnici 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.” (Iz 53,3-5)


• “Ozdravi me, GOSPOD, in bom ozdravljen, reši me in bom rešen, saj si ti moja hvala.” (Jer 
17,14)


• “Kajti poskrbim, da boš okreval, in te ozdravim ran, ker te imenujejo zavrženca: ‘To je Sion, za 
katerega se nihče ne zmeni.’” (Jer 30,17)


• “Glej, pospešim mu okrevanje in ozdravljenje, ozdravim jih in jim odkrijem obilje miru in 
varnosti.” (Jer 33,6)


• “Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v 
Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo 
okrepil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni.” (Jak 5,14.15)


Obljube o moči za ravnanje po Božji volji 
• “Upaj v GOSPODA, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi, upaj v GOSPODA.” (Ps 27,14)

• “Zato ne omagujemo. Nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v 

dan obnavlja. Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, večno 
bogastvo slave,  ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč 
vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno.” (2 Kor 4,16-18)


• “Ne naveličajmo se, ko delamo dobro; kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi.” (Gal 
6,9)


• “Vse zmorem v njem, ki mi daje moč.” (Flp 4,13)

• “Bog je namreč tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje.” (Flp 

2,13)

• “A mi je rekel: ‘Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.’ Zato se bom zelo rad 

ponašal s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč.” (2 Kor 12,9)


Obljube o tem, da smo Božje priče 
• “Ne plašite se in ne bojte se! Mar vam nisem to zdavnaj dal slišati in oznanil? Vi ste moje priče: 

ali je še kakšen Bog razen mene? Ni je skale, ne poznam je.” (Iz 44,8)

• “Vstani, zasij, kajti prišla je tvoja luč in GOSPODOVO veličastvo je vzšlo nad teboj.” (Iz 60,1)

• “Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo sprave.” (2 Kor 

5,18)

• “A GOSPOD mi je odgovoril: ‘Nikar ne govôri: deček sem; kajti h komur koli te pošljem, boš šel, 

in kar koli ti ukažem, boš govoril.’” (Jer 1,7)

• “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.” (Apd 1,8)

• “Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali 

odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč.” (1 Pt 2,9)

• “Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če 

vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas.“ (1 Pt 3,15)


