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1. POGLAVJE

IMEJTE VERO V BOGA
„Resnično, povem vam: „Kdor bo rekel tej gori: 'Vzdigni se in se vrzi v
morje' in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo,
kar pravi, se mu bo zgodilo. Zato vam pravim: „Za vse, kar molite in
prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo zgodilo.“
Marko 11,23-24
To so dnevi, ko mora biti nasa vera okrepljena in ko moramo
spoznati Boga. Bog je dolocil, da pravicni zivi iz vere. Vsak clovek
se lahko spremeni po veri, ne glede na to, kaksen je bil prej. Vem,
da Bozja beseda zadostuje. Ena sama Bozja beseda lahko spremeni
ves narod. Njegova beseda velja od vecnosti do vecnosti. S
prihodom vecne Besede, nepropadljivim semenom, smo mi na
novo rojeni in smo dobili cudovito odresenje. Clovek ne zivi le od
kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Bozjih ust. Beseda je
hrana vere. „Potemtakem je vera iz oznanjevanja, oznanjevanje pa je
po Kristusovi besedi.“
Ljudje skusajo podcenjevati Sveto pismo in mu zelijo odvzeti
vse tisto, kar je nadnaravno. Neki pridigar je dejal: „Veste, Jezus je
vnaprej uredil, da je bil osel privezan tam, kjer so ga ucenci nasli,
in se z ljudmi dogovoril, da povedo, kar so pac povedali.“ Toda jaz
vam pravim, da lahko Bog naredi vse to, ne da bi sploh bil zraven.
Lahko nacrtuje zate, in ce On nacrtuje zate, bo vse v popolnem miru.
Vse je mogoce, ce bos veroval.
Drugi pridigar je rekel: „Jezusu ni bilo tezko nahraniti ljudi s
petimi hlebi kruha. V tistem casu so imeli zelo velik kruh in ga je
bilo treba le razkosati na tisoce kosckov.“ Toda ta pridigar je pozabil,
da je ta kruh imel majhen decek v svoji torbi za svoje kosilo. Bogu
ni nic nemogoce. Vsa nemoc je v nas, ko merimo Boga z omejitvami
nase vere.
Imamo cudovitega Boga, cigar poti so nedoumljive ter cigar
usmiljenje in moc sta neomejena. Ko sem bil v Belfastu, sem srecal
nekega brata v veri. Rekel mi je: „Brat Wigglesworth, tezavo imam.
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V zadnjih petih mesecih sem dozivel veliko zalosti. V cerkvi sem
imel sestro, ki je vedno, ko je molila, priklicala Bozji blagoslov na
celo cerkev. Ceprav je ze stara, je njena prisotnost vedno
navdihujoca. Pred petimi meseci je padla in si zlomila stegnenico.
Zdravniki so ji nadeli mavec in ga po petih mesecih sneli, toda kost
ni bila pravilno naravnana in tako si je ob ponovnem padcu spet
zlomila isto kost.“
Odpeljal me je k njej domov. Zena je lezala na boku v postelji v
svoji sobi. Vprasal sem jo: „Kaj je s tabo, sestra?“ Odgovorila je:
„Domov so me poslali kot neozdravljivo. Zdravniki pravijo, da sem
prestara in se mi zato kosti ne morejo vec zarasti. V kosteh ni dovolj
hrane in pri tem mi ne morejo pomagati, zato so mi rekli, da bom
odslej morala do smrti lezati v postelji.“ Vprasal sem jo: „Ali lahko
verujes v Boga?“ „Da, in ko sem slisala, da ste prisli v Belfast, je moja
vera ozivela. Ce boste molili, bom verovala. Ceprav vem, da na
zemlji ni moci, ki bi mi pomagala, da bi se moja stegnenica spet
zarasla, verujem, da ce boste molili zame, Bogu ni nic
nemogoce.“ Vprasal sem jo: „Ali verujes, da se Te bo sedaj
dotaknil?“ Odgovorila je: „Da, verujem!“
Cudovito je videti ljudi, ki verujejo. Bog je vedel vse o tej nogi
in da je zlomljena na dveh mestih. Sestri sem rekel: „Zena, ko bom
molil, se bo nekaj zgodilo.“ Poleg je sedel tudi njen moz. Na tem
stolu je sedel ze stiri leta in ni mogel vec dobro hoditi. Zavpil je: „Jaz
ne verujem. Ne bom veroval. Nikoli me ne boste prepricali, da bi
veroval!“
Odgovoril sem: „Dobro,“ in polozil svoje roke na zeno v imenu
Gospoda Jezusa. Ko so bile moje roke na njej, je sla skozi njo Bozja
moc in je zavpila: „Ozdravljena sem!“ Rekel sem ji: „Sestra, ne bom
ti pomagal vstati. To bo naredil Bog.“
Skocila je s postelje in hodila po sobi sem ter tja in slavila
Gospoda. Starec je bil zacuden nad tem, kar se je zgodilo z njegovo
zeno in je zacel glasno prositi: „Tudi meni pomagajte, da shodim,
pomagajte, da shodim!“ Rekel sem mu: „Vi, stari gresnik,
spreobrnite se!“ Zacel je jokati in med jokom govoril: „Gospod, ti
ves, da nisem mislil tega, kar sem rekel. Ti ves, da verujem.“
Menim, da ni mislil tako, kot je govoril, vendar je Gospod poln
usmiljenja. Ce bi si zapisoval nase grehe, kje bi bil kdorkoli izmed
nas? Ce mi naredimo, kar je potrebno z nase strani, se bo Bog vedno
srecal z nami.
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Ce verujem, je vse mogoce. Polozil sem roke nanj in Bozja moc
je sla skozi staro telo tega moza; njegove noge so prvic po stirih
letih dobile moc, da ga drzijo pokonci in tudi on je hodil sem ter tja
po sobi. Rekel je: „Oh, kako velike stvari nama je nocoj storil
Gospod.“
„Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste ze prejeli, in se
vam bo zgodilo.“ Prosi Boga in dobil bos od Njega, kar zelis! Ko mu
v preprosti veri odpres svoje srce, bo uresnicil tvoje zelje.
Neki clovek, ki je videl, kako so bili drugi ljudje med
bogosluzjem ozdravljeni, je prisel k meni in zelel tudi sam prejeti
ozdravljenje. Razlozil mi je, da ima ze vec let otrplo roko in je ne
more premikati. „Ali imate sploh kaj vere?“ sem ga vprasal.
Odgovoril je, da ima veliko vere. Po molitvi je lahko zvijal roko na
razlicne nacine. Vendar ni bil zadovoljen in se je pritozeval: „Tukaj
cutim, da me malo boli,“ in kazal roko, medtem ko jo je zvijal. „Veste,
kaj pri vas ni v redu?“ Odgovoril mi je: „Ne vem!“ Odgovoril sem mu:
„Nepopolna vera.“ Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste ze
prejeli in se bo zgodilo.
Ali si veroval ze prej, preden si bil odresen? Ljudje bi radi bili
odreseni, vendar hocejo najprej obcutiti, da so odreseni. Vendar se
ni bilo cloveka, ki bi se pocutil odresenega, se preden bi veroval.
Bozji nacrt je vedno naslednji: „Ce verujes, bos videl Bozjo
slavo.“ Verjamem, da nas Bog vse zeli pripeljati do neomajne vere
in zaupanja vanj.
Jezus je za primer uporabil goro. Zakaj goro? Ce vera lahko
premakne goro, potem lahko premakne karkoli. Bozji nacrt je tako
cudovit, da ce le verujes, so ti vse stvari mogoce.
Obstaja posebna stopnja vere, na katero bi vas rad opozoril.
„In v svojem srcu ne bo dvomil.“ Srce je glavni spodbujevalec.
Poglejmo dva mlada cloveka, ki se zaljubita na prvi pogled. Kmalu
nastane med njima globoko custvo in trdna povezanost src v
ljubezni drug do drugega. Kar je srce ljubezni, to je srce veri. Vera
in ljubezen sta med sabo povezani. V koliksni meri se mlada
cloveka ljubita, v toliksni meri sta si tudi zvesta. Eden lahko odide
na sever in drugi na jug, toda zaradi njune ljubezni bosta vseeno
ostala zvesta drug drugemu.
Prav tako lahko obstaja v srcu globoka ljubezen do Gospoda
Jezusa Kristusa. V tem novem zivljenju, v katero nas je Bog privedel,
nam Pavel pravi, da smo v Kristusu postali mrtvi postavi, da bi bili
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poroceni drug z drugim, celo s tistim, ki je vstal od mrtvih. Bog nas
vodi v stanje popolne ljubezni in popolne vere. Kdor je rojen iz
Boga, je v notranji skupnosti zvestobe z Jezusom Kristusom, ki bezi
pred vsako necistostjo. Cistost pri fantu in dekletu se vidi, ko je med
njima globoka naravna naklonjenost; zgrazata se ze ob sami misli
na nezvestobo. Ponovno pravim: v toliksni meri kot ima clovek
vero v Jezusa, v toliksni meri je cist. Kdor veruje, da je Jezus
Odresenik, premaguje svet. Vera je ta, ki deluje po ljubezni.
Ko imamo z nasim Gospodom srcno skupnost, nasa vera ne
sme biti prestrasena. V svojem srcu ne smemo dvomiti. Ko smo v
skupnosti z Bogom, prihajamo v cudovit stik z Njim, tako da
sodelujemo v Njegovem zivljenju in tudi uzivamo. Ko beremo
njegovo besedo in verujemo obljubam, ki nam jih je milostno dal,
postajamo soudelezenci bistva Njegovega zivljenja. Gospod je
postal nas zenin, mi pa smo njegova nevesta. Njegove besede so za
nas duh in zivljenje ter nas preobrazajo, prerodijo in rodijo v nas
to, kar je Bozjega.
Dokler bomo razmisljali na naraven nacin, ne bomo nikoli
mogli doumeti Bozje ljubezni. Imeti moramo razodetje od Bozjega
Duha, kar pa Bog rad daje. Tisti, ki prosi, prejme. Bog nam je voljan
ponuditi vse, kar je potrebno za zivljenje in poboznost. Bozja
ljubezen je bila ta, ki je pripeljala Jezusa na svet, in prav ta ljubezen
pomaga tebi in meni, da verujeva. V vsaki nasi sibkosti bo Bog nasa
moc. Ce potrebujes Njegov dotik, se spomni, da te On ljubi. Poglej,
siromasen, nemocen, bolan clovek, pohiti naproti Bogu, ki je
milosten, cigar bistvo je ljubezen in ki uziva, ko prostovoljno daje
nasledstvo zivljenja, sile in moci, ki jo potrebujes.
Ko sem bil v Svici, je Gospod cudezno deloval in ozdravil veliko
ljudi. Stanoval sem pri bratu Reussu iz Goldiwila in prisla sta dva
policista, da me preverita, ker sem bil obtozen, da zdravim ljudi
brez dovoljenja. Brat Reuss jima je rekel: „Zal mi je, ker ga trenutno
ni tukaj, vodi srecanje samo tri kilometre stran, toda preden ga
aretirata, dovolita, da vama nekaj pokazem.“
Brat Reuss je odpeljal policista v najbolj reven predel mesta do
hise, ki jima je bila znana, saj so tja pogosto zahajali zaradi zene, ki
se je znova in znova znasla v zaporu, ker je bila pogosto udelezena
v prepire in pretepe med pijanimi osebami. Odpeljal ju je do te zene
in jima rekel: „Ta zena je ena izmed stevilnih primerov blagoslova,
ki je prisel po sluzbi cloveka, ki ga zelita prijeti. Pijana je prisla k
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bogosluzju. Njene kosti so bile zlomljene na dveh mestih. V tem
vinjenem stanju je evangelist polozil nanjo roke in prosil Boga za
njeno ozdravljenje in osvoboditev.“ Tudi zena se je pridruzila
besedam brata in rekla: „Da, Bog me je odresil in od tedaj nisem
okusila niti kapljice alkohola.“ Policista sta imela nalog za mojo
aretacijo, vendar sta zadovoljno rekla: „Naj le zdravniki delajo kaj
takega.“ Obrnila sta se in odsla, to pa je bilo tudi zadnje, kar sem
slisal o njiju.
Mi imamo Jezusa, ki ozdravlja potrte v srcu, resuje suznje,
odresuje slabotne. Ali si bos upal prezreti ta slavni Bozji evangelij
za tvojo duha, duso in telo? Ali si bos dovolil prezreti to usmiljenje?
Spoznavam, da je bil ta celotni evangelij se v veliki meri skrit. Ta
evangelij, ki prinasa svobodo, ki resuje duse iz suzenjstva, ki telesu
prinasa popolno zdravje in ki je poln odresenja. Ponovno poslusaj
besedo Njega, ki je pustil Svojo slavo in nam prinesel cudovito
odresenje. „Resnično, povem vam: Kdor bo rekel tej gori: 'Vzdigni se
in se vrzi v morje,' se bo zgodilo.“ Karkoli!
Razumem, da nas Bog ne more nikoli blagosloviti, v kolikor
smo trdega srca, kriticni in ne odpuscamo. To bi oviralo vero bolj
kot karkoli drugega. Spominjam se, da sem bil pri bogosluzju, kjer
so nekateri cakali na krst v Svetem Duhu – prosili so za ociscenje,
kajti ko je oseba cista, se Sveti Duh lahko vseli. Tam je bil tudi clovek
z rdecimi, objokanimi ocmi. Rekel mi je: „Moram oditi. Ni dobro, da
sem tukaj, dokler ne uredim stvari. Svaku sem napisal pismo, v
katerem je bilo veliko ostrih besed in najprej moram to stvar
urediti." Odsel je domov in rekel zeni: „Tvojemu bratu bom napisal
drugo pismo in ga prosil, naj mi odpusti glede prejsnjega
pisma.“ „Neumnez,“ mu je rekla. „Pa naj bo,“ je odvrnil, „to je med
mano in Bogom in se mora urediti.“ Napisal je pismo in se potem
vrnil; takoj ga je Bog napolnil s Svetim Duhom.
Verujem, da bi bilo veliko ljudi ozdravljenih, toda v svojih srcih
skrivajo stvari, ki so gnusne. Odvrzite to!
Odpusti in Gospod bo odpustil tebi. So mnogi dobri ljudje, ki
zelijo dobro, toda nimajo moci, da bi kaj naredili za Boga. Lahko
obstaja le majhna stvar, ki je prisla v srce ze pred leti in od tedaj je
njihova vera paralizirana. Prinesi vse na luc! Ce mu dovolis, bo Bog
vse to izbrisal. Naj te dragocena Kristusova kri ocisti vsakega greha.
Ce bos le veroval, se bo Bog s tabo srecal in prinesel v tvoje zivljenje
svetlobo Svoje ljubezni.
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Ozdravljenja na Novi Zelandiji
Prejeli smo pricevanja nekaterih oseb, ki so bile ozdravljene pri
bogosluzju z bratom Smithom Wigglesworthom v Wellingtonu na
Novi Zelandiji. Sestra E. Curtis iz Christchurcha je trpela zaradi
zastrupitve. Postala je kot okostnjak in zdravniki zanjo niso nasli
nobenega zdravila. Dan in noc je trpela zaradi strasnih bolecin. Ko
smo molili zanjo, je bila v trenutku ozdravljena. Pricuje, da je bila
zadnjih sestnajst let zrtev neznosnih bolecin, sedaj pa se pocuti
neverjetno dobro. Druge osebe pricujejo, da so bile ozdravljene
gluhosti, golsavosti, vnetja zlez in slabovidnosti. Prejeli smo
pricevanja o ozdravitvi ze od otrostva dvojno skrivljene hrbtenice,
bolezni kolkov, oslabelega srca; osem centimetrov krajsa noga se je
podaljsala in je zdaj normalne dolzine in sirine. Oseba je prej
morala nositi visok skorenj, zdaj pa normalno hodi in je skorenj ze
odvrgla. Neki clovek je bil ozdravljen tako, da je preko polozenega
robcka (Apostolska dela 19,12: … tako da so ljudje prinašali
bolnikom robce ali rute, ki so se dotaknile Pavlovega telesa, in bolezni
so izginjale in zli duhovi so jih zapuščali, op. prev.) izginila golsavost,
poroca Pentecostal Evangel.
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2. POGLAVJE

OSVOBODITEV
ZA ZASUZNJENE
„Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil. Poslal me je, da
oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da oznanim leto, ki je ljubo
Gospodu.“
Luka 4,18-19
Preberimo Evangelij po Luku 4,1-20.
Nas dragi Gospod Jezus ima za vsakega vse. Odpuscanje grehov,
ozdravljenje bolezni in polnost Duha, vse pa prihaja iz enega vira –
od Gospoda Jezusa Kristusa. Poslusaj Tistega, ki je isti vceraj, danes
in na veke, kako objavi namero Svojega prihoda: „Duh Gospodov je
nad menoj, ker me je mazilil. Poslal me je, da oznanim jetnikom
prostost in slepim vid, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu“ (Luka
4,18-19).
Janez je v reki Jordan krstil Jezusa in Sveti Duh je prisel Nanj v
obliki goloba. Ko je bil poln Svetega Duha, ga je Duh odvedel v
puscavo in od tam se je vrnil kot zmagovalec nad najvecjim
sovraznikom – satanom. V moci tega Duha je odsel v Galilejo in
pridigal v sinagogah ter koncno prisel v Nazaret, v svoje mesto, kjer
je odrasel in kjer je oznanil svoje poslanstvo z besedami, ki sem jih
citiral. Nekaj casa je sluzil na zemlji in potem dal svoje zivljenje v
odkupnino za vse. Toda Bog ga je obudil od mrtvih in se preden je
odsel v slavo, je svojim ucencem rekel, da bodo tudi oni prejeli moc,
ko bo na njih prisel Sveti Duh. Tako se bo preko ucencev Njegova
milostna sluzba nadaljevala. Ta moc Svetega Duha ni bila le za
nekatere apostole, ampak za vse, ki jih bo poklical nas Gospod Bog
(Apostolska dela 2,39) in tako tudi za nas v dvajsetem stoletju.
Morda bo kdo vprasal: „Ali ni bila ta moc le za nekaj izbrancev v
prvem stoletju?“ Ne. Preberite Gospodarjevo veliko pooblastilo, ki
15

ga je zapisal Marko v Evangeliju po Marku in boste videli, da je ta
obljuba za tiste, ki verujejo.
Ko sem jaz prejel krst v Svetem Duhu (in vem, da sem ga, ker
mi je dal Gospod Duha na enak nacin kot ucencem v Jeruzalemu),
sem prosil Gospoda, da mi razodene, zakaj me je krstil. Nekega dne
sem prisel domov z dela in ko sem vstopil, me je soproga vprasala:
„Kako si prisel noter?“ Povedal sem ji, da skozi zadnja vrata. Rekla
je: „Zgoraj v sobi je zenska, ki je pripeljala moskega, starega
kaksnih osemdeset let, da bi zanj molil. Strasno se muci in pred
vrati je veliko ljudi, ki zvonijo in zelijo vedeti, kaj se v hisi
dogaja.“ Gospod mi je tiho zasepetal: „Za to delo sem te krstil v
Duhu!“
Previdno sem odprl vrata, kjer je bil bolnik, in zelel biti
poslusen, kaj mi ima Gospod povedati. Clovek je vpil in stokal v
obupu: „Izgubljen sem! Izgubljen sem! Storil sem neoprostljiv greh!
Izgubljen sem! Izgubljen sem!“ Zena me je vprasala: „Oce, kaj naj
naredimo?“ Sveti Duh me je prevzel in sem vzkliknil: „Pojdi iz njega,
ti laznivi duh!“ Takoj je zli duh izsel iz njega in starec je bil
osvobojen – osvoboditev za zasuznjene! In Gospod mi je rekel: „Glej,
zato sem te krstil!“
So trenutki, ko Bog po Svetem Duhu deluje v nasem zivljenju
na nadnaraven nacin. Duh razodeva, odkriva, jemlje od Kristusa in
nam jih kaze ter nas pripravlja, da smo vec kot zmozni soociti se s
satanskimi silami.
Ko je Nikodem prisel k Jezusu, mu je rekel: „Rabi, vemo, da si
prišel od Boga kot učitelj; kajti nihče ne more delati teh znamenj, ki
jih ti delaš, če ni Bog z njim.“ Jezus je odgovoril in mu rekel:
„Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more
videti Božjega kraljestva.“ Nikodem je bil prevzet nad storjenimi
cudezi, toda Jezus je pokazal na potrebo cudeza, ki se mora zgoditi
s clovekom, ki zeli videti Bozje kraljestvo. Ko je clovek rojen iz Boga,
ga Bog privede iz teme v luc – in zgodi se velik cudez.
Jezus je smatral vsak Bozji dotik kot cudez in tako lahko tudi
mi danes pricakujemo cudeze. Cudovito je imeti na sebi
Gospodovega Duha. Raje imam Gospodovega Duha na sebi samo
pet minut, kot pa da bi dobil milijon dolarjev.
Ali vidite, kako je imel Jezus oblast nad satanom v puscavi?
Satan je vedel, da je Jezus Bozji Sin, vendar je k Njemu pristopil z
besedo „ce“. Kolikokrat je satan na tak nacin pristopil k tebi in
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govoril: „Zdaj si prevaran. Pa saj ves, da nisi Bozji otrok!“ Ce satan
pride in pravi, da nisi odresen, potem je to zelo dober znak, da SI
odresen. Ko on pride in pravi, da nisi ozdravljen, potem je to kot
dobro pricevanje, da je Gospod poslal svojo besedo in te ozdravil.
Satan ve: Ce pridobi tvoje misli, si je nad tabo izboril mogocno
zmago. Njegova velika naloga je, da ti podtika misli, toda ce si svet
in cist, jih bos takoj odvrgel od sebe. Bog zeli, da bo misel, ki je v
Kristusu, tudi v nas, torej naj bo v nas to cisto, sveto in ponizno
razmisljanje.
Vsepovsod srecujemo ljudi, ki so zasuznjeni, toda do tega je
prislo zato, ker so satanu dovolili, da je iz njihovih misli naredil
svojo trdnjavo. Kako naj se varujemo tega? Gospod nam je dal
mogocno Bozje orozje, da podiramo sovraznikove trdnjave in da
vsako misel privedemo v poslusnost Kristusu. Kri Jezusa Kristusa
in Njegovo mogocno ime sta zdravili za vsako podlo seme nevere,
ki ga satan seje v nas um.
V prvem poglavju Apostolskih del vidimo, da je Jezus dal
ucencem zapoved, naj cakajo na Ocetovo obljubo in jim povedal, da
bodo kmalu zatem krsceni v Svetem Duhu. Luka pravi, da je zacel
pisati pismo z namenom, da popise, kar je Jezus delal in ucil.
Kristusova sluzba se ni koncala na krizu, kajti Apostolska dela in
Pisma nam porocajo, da je On nadaljeval delo in ucenje po tistih, v
katerih se je nastanil. In nas blagoslovljeni Gospod Jezus je se
vedno ziv in nadaljuje Svojo sluzbo po tistih, ki so napolnjeni z
njegovim Duhom. On se vedno ozdravlja potrta srca in resuje
zasuznjene po tistih, v katere je dal Svojega Duha.
Nekoc sem potoval z vlakom po Svedski. Na neki postaji je
vstopila zenica s svojo hcerko. Vedenje in izraz te stare zene je bil
taksen, da sem jo vprasal, ce je kaj narobe. Povedala mi je, da potuje
v bolnisnico, kjer ji bodo odrezali nogo. Zacela je jokati, ko je
pripovedovala, kako ji je zdravnik rekel, da zanjo ni upanja, ce ji ne
odrezejo noge. Stara je bila sedemdeset let. Svojemu prevajalcu
sem rekel: „Povej ji, da jo Jezus lahko ozdravi.“ Ko ji je to prevedel,
se je zgodilo tako, kot da bi ji kdo snel tancico z obraza, tako je
zazarela. Ustavili smo se na naslednji postaji in kupe se je napolnil.
Prerivali so se za sedeze in satan je rekel: „S teboj je koncano.“ Toda
vedel sem, da je to najboljsi dokaz, kajti tezke situacije so vedno
priloznost za Gospoda, da se se bolj proslavi, ko razodene Svojo
moc. Vsaka preizkusnja je blagoslov. Nekaj trenutkov sem se mucil
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z okoliscinami in zdelo se je, da gre cez mene ducat lokomotiv, toda
ugotovil sem, da so prav najtezje situacije dvigala v Bozjo milost.
Imamo tako dobrega Jezusa. On vedno dokazuje, kako cudovit
Osvoboditelj je. Nikoli se ne izneveri nacrtovanju za nas.
Vlak je peljal naprej in spustil sem se na kolena ter v
Jezusovem imenu zapovedal bolezni, da zapusti to duso. Starka je
vzkliknila: „Ozdravela sem. Vem, da sem ozdravela!“ Z roko je
udarila po svoji nogi in rekla: „Dokazem vam!“ Ko smo se na
naslednji postaji ustavili, je zacela hoditi sem ter tja in vzklikala:
„Ne grem v bolnisnico!“ Nas cudoviti Gospod je ponovno dokazal,
da je zdravnik potrtih v srcu in osvoboditelj teh, ki so zvezani.
Nekoc sem bil nekaj casa tako zvezan z boleznijo, da mi
nobena cloveska moc ni pomagala. Moja soproga se je ze pripravila
in cakala, da bom umrl. Ni mi bilo vec pomoci. V tem casu sem imel
le bledo predstavo o Jezusu kot Zdravniku. Sest mesecev sem trpel
zaradi slepica, le redko sem se pocutil bolje. Odsel sem v misijo,
kjer sem bil pastor, toda nekega dne sem se zaradi groznih bolecin
zrusil in so me prinesli domov ter polozili v posteljo. Celo noc sem
molil in prosil Gospoda za resitev, vendar se ni zgodilo nic. Zena je
bila prepricana, da me Gospod klice domov k Sebi in je poklicala
zdravnika. Rekel je, da zame ni skoraj nobenega upanja vec, kajti
moje telo je prevec oslabelo. Ker sem ze sest mesecev imel napade
slepica, sem se izcrpal in preprican je bil, da je za operacijo
prepozno.
Zena je bila zaradi tega povsem unicena.
Ko je zdravnik odsel, sta prisla na obisk nek mlad clovek in
neka stara zena. Vedel sem, da je ta zena iskrena molivka. Prisla sta
v mojo sobo. Mladi clovek je skocil na posteljo in ukazal zlemu
duhu, naj me zapusti. Zavpil je: „Ven, hudic, ukazujem ti, da se v
imenu Jezusa odstranis!“ Ni bilo priloznosti za razpravljanje, da bi
mu rekel, da ne bom nikoli verjel, da je v meni hudic. Ta stvar je
morala oditi v Jezusovem imenu in je tudi odsla in v trenutku sem
bil ozdravljen.
Vstal sem, se oblekel in sel v dnevno sobo. Se vedno sem delal
kot vodovodar, zato sem vprasal soprogo: „Ali je kaksno narocilo?
Z menoj je vse v redu, dobro se pocutim in grem delat.“ Imel sem
delo, ki sem ga moral opraviti. Vzel sem orodje in odsel. Ko sem ze
odsel, se je vrnil zdravnik, odlozil klobuk in odsel v sobo. Bolnika
pa ni bilo.
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„Kje je gospod Wigglesworth?“ je vprasal. „Oh, gospod
zdravnik, odsel je delat,“ je odgovorila moja zena. „Ne boste ga vec
videli zivega,“ je rekel zdravnik, „prinesli bodo le njegovo truplo!“
No, jaz sem tisto truplo.
Od takrat mi je Gospod v stevilnih delih sveta dal privilegij, da
molim za tiste, ki bolehajo zaradi slepica in videl veliko tistih, ki so
ozdraveli, vstali in se oblekli kmalu po molitvi. Mi imamo zivega
Kristusa, ki zeli v vsaki smeri priti naproti svojemu ljudstvu!
Pred mnogimi leti sem srecal brata D. W. Kerra, ki mi je dal
pismo priporocitve za nekega brata Cooka iz Zion Cityja. Pismo sem
predal bratu Cooku in on mi je rekel: „Bog te je poslal sem.“ Dal mi
je naslov sestih oseb in me prosil, naj jih obiscem ter molim za njih
in se nato ob dvanajstih spet vrnem k njemu. Vrnil sem se okrog pol
enih in povedal mi je o mladem cloveku, ki bi se moral naslednjo
soboto porociti. Njegova zarocenka je bila v Zion Cityju in je
umirala zaradi vnetja slepica. Sel sem k njej in videl, da je zdravnik
ravnokar odsel od nje in razglasil, da ni upanja. Mati je bila vsa iz
sebe, pulila si je lase in vpila: „Ali ni druge resitve?“ Rekel sem ji:
„Zena, verujte Bogu in vasa hci bo ozdravela in cez petnajst minut
vstala ter se oblekla.“ Toda mati je se naprej hodila sem in tja ter
tarnala in jokala.
Odvedli so me v sobo, kjer sem molil za dekle in hudemu duhu
v Jezusovem imenu ukazal, da zapusti njeno telo. Dekle je
vzkliknilo: „Ozdravljena sem!“ Rekel sem ji: „Ali zelis , da jaz
verujem, da si ozdravljena? Ce si ozdravljena, vstani!“ Odgovorila
mi je: „Pojdite iz sobe in jaz bom vstala ter se oblekla!“ Niti deset
minut ni minilo, je ze prisel zdravnik. Hotel je vedeti, kaj se je
zgodilo. Dekle mu je odgovorilo: „Neki clovek je prisel, molil zame
in jaz sem ozdravljena!“ Zdravnik je zacel s prstom pritiskati na
slepic, toda dekle ni cutilo nobene bolecine. Rekel je: „To je Bozje
delo!“ Nobene razlike ne bi bilo, ce bi on to priznal ali ne, kajti vedel
sem, da je Bog Svoje delo opravil. Nas Bog je resnicen v Svoji
odresujoci in ozdravljajoci moci tudi danes. Nas Jezus je enak
vceraj, danes in na veke. On odresuje in ozdravlja danes, tako kot
nekoc ter zeli biti tvoj Odresenik in Zdravnik.
Oh, ko bi le veroval Bogu! Kaj bi se zgodilo? Najvecje stvari.
Nekateri niso nikoli okusili Bozje milosti in niso nikoli prejeli
Bozjega miru. Nevera jih je oropala teh blagoslovov. Lahko slisijo,
vendar kljub temu ne doumejo resnice. Mogoce je, da beremo Bozjo
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besedo in nimamo deleza pri zivljenju, ki jo ta beseda prinasa.
Potrebno je, da imamo Svetega Duha, ki nam odkrije Besedo in nam
prinese zivljenje, ki je sam Kristus. Ne bomo mogli povsem
razumeti cudeza te odkupitve, dokler ne bomo izpolnjeni s Svetim
Duhom.
Nekoc sem se udelezil nekega popoldanskega bogosluzja.
Gospod nam je bil milosten in veliko ljudi je bilo ozdravljenih po
Bozji moci. Vecina jih je odsla domov in ostal sem sam, potem pa
sem zadaj opazil mladega cloveka, ki je zelel govoriti z mano.
Vprasal sem ga: „Kaj zelite?“ Odgovoril je: „Ali bi hoteli moliti
zame?“ Vprasal sem ga: „Kaj vas muci?“ Rekel je: „Ali ne zaznate
vonja?“ Ta mladi clovek je zapadel v greh in je sedaj trpel posledice.
Rekel je: „Odpustili so me ze iz druge bolnisnice. Ves sem potrt. Po
vsem telesu imam cire.“ Tedaj sem opazil, da ima rano celo v nosu.
Rekel je: „Slisal sem vas pridigati in nisem mogel razumeti, kaj ste
govorili o ozdravljenju in me zanima, ali je tudi zame kaksno
upanje?“ Vprasal sem ga: „Ali poznate Jezusa?“ Ni vedel niti
najosnovnejsih stvari o odresenju, zato sem mu rekel: „Mirno
stojte.“ Svoje roke sem polozil na njegovo glavo in kolke ter ukazal
strasni bolezni, da ga v Jezusovem imenu zapusti. Vzkliknil je: „Vem,
da sem ozdravljen. Cutim toplino in zarenje po vsem
telesu.“ Vprasal sem ga: „Kdo je to naredil?“ Odgovoril je: „Vasa
molitev!“ Rekel sem: „Ne, to je bil Jezus!“ „Ali je bil res On? Oh, Jezus!
Jezus! Jezus, odresi me!“ In ta mlad clovek je odsel domov
ozdravljen in odresen. Oh, kako usmiljenega Boga imamo. Kako
cudovit je nas Jezus!
Ali si pod sovraznikovimi napadi? Klici k Bogu, kajti vedno je
dobro, ko ljudstvo klice k Bogu, poleg tega pa imas pravico klicati k
Njemu. Sveti Duh in Bozja beseda bosta prinesla na svetlo vse, kar
je skrito, necisto in kar mora biti razkrito. Ko dovolis, da Bog
preveri, kaj unicuje tvoje zivljenje, vedno pride osvoboditev. Zli duh,
ki je bil v cloveku v sinagogi, je klical: „Kaj imamo s teboj, Jezus
Nazarečan? Si nas prišel pokončat?“ To je bilo edinstveno, da hudi
duh ni nikoli tako vpil, razen ko je prisel v prisotnost Jezusa. Jezus
pa mu je ukazal: „Umolkni in pojdi iz njega!“ In ta clovek je bil
osvobojen. On je se vedno isti Jezus, ki razkriva moci zla, izganja
moci hudega, osvobaja ujetnike, odpusca potlacenim in ociscuje ter
posvecuje njihova srca. Hudobni duhovi – legija, ki so se nastanili v
cloveku, niso hoteli v podzemlje, da bi bili predcasno muceni, zato
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so ga prosili, da bi jim dovolil iti v svinje. Pekel je tako strasen kraj,
da celo demoni sovrazijo misel, da morajo tja. Koliko bolj si
moramo ljudje prizadevati, da bi bili reseni tega podzemlja?
Bog je milostljiv in pravi: „Iščite Gospoda, dokler se da najti.
Kličite Ga, dokler je blizu.“ In se je rekel: „Kdorkoli bo klical
Gospodovo ime, bo rešen.“ Isci Ga sedaj, klici Njegovo ime prav zdaj,
kajti v Njem je odpuscanje, ozdravljenje, odresitev, osvoboditev in
karkoli potrebujes zdaj in kar te bo zadovoljilo za vso vecnost.
Blagoslovi v Avstraliji
Sestra Winnie Andrews iz Melbourna v Avstraliji pise: „Nas brat
Wigglesworth je prispel k nam 16. februarja in imel srecanje se isti
vecer.
Dragi Gospod je bil prisoten z ozdravljajoco mocjo. Sestletna
deklica, ki ni se nikoli hodila, je po prejeti molitvi odkorakala iz
cerkve skupaj s svojo mamo, ki je bila presrecna nad tem, kar je Bog
storil njeni mali hcerki.
Neki clovek je ze leta trpel zaradi bolnih nog in je lahko hodil
le s pomocjo palice; ozdravljen je bil v trenutku in je sam veckrat
priceval, kaj je Bog storil zanj. Tudi veliko gluhih je bilo osvobojenih
kot odgovor na molitev vere. Neki vecer je prisel moz in na
invalidskem vozicku pripeljal svojo zeno. Ta vecer sta bila oba
ozdravljena. On je bil ze dvajset let gluh, zena pa ze sest let in pol ni
mogla hoditi. Po molitvi je vstala z vozicka in skupaj sta odsla, moz
pa je potiskal prazen vozicek. Tudi moz je bil vesel, ker je sedaj imel
popoln sluh. O, kako cudovitega Boga imamo. Naj bo blagoslovljeno
Njegovo sveto ime!
Na bogosluzje je v nedeljo popoldne prisla mlada zena, ki je ze
trinajst let bolehala zaradi tuberkuloze in je bila ze v zadnjem
stadiju te bolezni. Naslonjena na prijateljicino roko je prisla, da bi
zanjo molili. V trenutku je prejela novo zivljenje in bila popolnoma
ozdravljena. Strasne zgoce bolecine in razjede, ki so se zajedale v
njene kosti, so bile pregnane in izgledala je zelo srecna in vesela ter
bila je krepka, kot je le lahko. Slava Bogu! Sinoci smo molili za
mladenica, ki je trpel zaradi jetike in je v trenutku ozdravel. Oh,
nasa srca prekipevajo zaradi slavnih stvari, ki jih nas Bog dela v
nasi sredi!
Veliko ljudi je bilo ozdravljenih vnetja zivcev, tezav s srcem in
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pljuci ter trdih sklepov. Neka zena, ki ni hodila ze 22 let in je lahko
obracala le glavo, je po molitvi vstala iz postelje in hodila. Slava
Bogu!“
Pentecostal Evangel, 15. 4. 1922
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3. POGLAVJE

MOC IMENA JEZUS
Preberimo Apostolska dela 3,1-16.
Vse je mogoce v imenu Jezusa. Bog ga je visoko povisal in Mu
dal ime, ki je nad vsakim drugim imenom, da se v imenu Jezusa
pripogne vsako koleno. V imenu Jezusa je na voljo moc za zmago
nad vsem na svetu. V prihodnosti gledam na cudovito zdruzitev v
imenu Jezusa. Ni drugega imena pod nebom, danega ljudem, po
katerem bi lahko bili odreseni.
V vas zelim vsaditi obcutek moci, vrednosti in slave tega imena.
Sest ljudi je slo v hiso, da bi molili za bolnika. Na postelji je lezal
episkopalni vikar, bil je popolnoma brez moci, tako da si sam sploh
ni mogel vec pomagati. Prebral je kratek traktat o ozdravljenju in
slisal za ljudi, ki molijo za bolne, zato je poklical prijatelje, da bi
molili zanj, tako je vsaj mislil, z molitvijo vere. Mazilili so ga na
podlagi citata v Jakob 5,14, ker pa ni bil takoj ozdravljen, je bridko
jokal. Sesterica je razocarana odsla iz sobe, ker bolnik ni bil
ozdravljen.
Ko so odsli, je eden izmed njih rekel: „Se nekaj bi lahko naredili.
Zelel bi, da greste z mano nazaj in da poskusimo se to stvar.“ Vsi
skupaj so se vrnili v sobo z bolnikom. Ta brat je rekel: „Sepetajmo
ime Jezus.“ Sprva, ko so izgovarjali to veliko ime, se je zdelo, da se
nic ne dogaja, toda ko so se naprej sepetali Jezusovo ime, se je moc
zacela spuscati. Ko so videli, da Bog zacenja delovati, sta njihova
vera in radost rasli ter so zaceli izgovarjati vse glasneje in glasneje.
Ko so nadaljevali, je clovek vstal iz postelje in se oblekel. Skrivnost
je bila prav v tem, da je sesterica odmaknila pogled od bolnika in
se zazrla samo v Gospoda Jezusa. Tako je njihova vera rasla in
zaobjela moc, ki je v Jezusovem imenu. Oh, ko bi ljudje cenili moc,
ki je v tem imenu – ni besed, kaj vse bi se zgodilo!
Vem, da imamo po Njegovem imenu in po moci Njegovega
imena dostop do Boga. Jezusovo oblicje izpolni celoten prostor s
svojo slavo. Po vsem svetu so ljudje, ki povelicujejo to ime. Oh,
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kaksna radost je zame izgovarjati to ime.
Nekega dne sem sel na goro molit. Zame je bil to cudovit dan.
To je bila ena izmed visokih planin v Walesu. Slisal sem, da je nekdo
sel molit na to goro in da se je Gospodov Duh srecal z njim na tako
cudovit nacin, da je njegov obraz, ko se je vrnil, zarel kot angelov.
Vsi v vasi so govorili o tem. Ko sem se sam povzpel na to goro in
prebil cas v Gospodovi prisotnosti, me je Njegova moc obdala,
prevzela in napolnila.
Dve leti pred tem sta prisla na nas dom dva mladenica iz
Walesa. Bila sta nenavadna mladenica, a zelo vneta za Boga. Prisla
sta v naso misijo in videla nekatera Bozja dela. Rekla sta mi: „Ne
bodite preseneceni, ce vas Gospod pripelje v Wales, da obudite
nasega Lazarja!“ Razlozila sta, da je voditelj njihove cerkve vcasih
delal v rudniku, ponoci pa je pridigal. Tako je nekega dne omagal,
dobil susico in je ze stiri leta popoln invalid, celo hraniti ga morajo
z zlico.
Ko sem bil na vrhu te gore, sem se spomnil na odlomek o gori
spremenjenja in cutil, da je Gospodova edina namera, da nas uvede
v slavo in pripravi za se vecja dela v dolini.
Govor v jezikih: „Zivi Bog Jezus nas je izbral za Svoje naslednike
na svetu in On je Ta, ki nas pripravlja za sluzbo, da bo vse od Boga
in ne od cloveka.“
Ko sem bil na vrhu gore, mi je Gospod rekel: „Zelim, da gres in
obudis Lazarja.“ To sem povedal bratu, ki je bil z mano in ko sva
prispela v dolino, sem na dopisnico napisal: „Ko sem bil danes na
gori molitve, mi je Gospod rekel, naj obudim Lazarja.“ Dopisnico
sem naslovil na naslov, ki sta mi ga dala mladenica. Ko smo prispeli
tja, smo sli k temu cloveku, ki sem mu pisal. Pogledal me je in
vprasal: „Ali ste vi to poslali?“ Odgovoril sem: „Da.“ Vprasal me je:
„Ali mislite, da mi verjamemo v to? Vracam vam.“ In mi je vrgel
dopisnico nazaj.
Clovek je poklical sluzabnika in mu narocil: „Odpelji tega
cloveka in mu pokazi Lazarja!“ Potem mi je rekel: „Se v istem
trenutku, ko ga boste zagledali, se boste obrnili in odhiteli domov.
Nic vas ne bo zadrzalo.“ Vse, kar je povedal, je bilo z naravnega
stalisca res. Clovek je bil brez moci, sama kost in koza. Tu ni bilo
vec zivljenja. Vse na njem je kazalo na razpadanje.
Vprasal sem ga: „Ali boste kricali? Se spomnite, da so pri Jerihi
ljudje kricali, ko so zidovi se stali? Gospod ima za vas podobno
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zmago, samo ce verujete.“ Toda nisem ga uspel privesti do vere. V
njem ni bilo niti atoma vere. S svojim razumom se je odlocil, da ne
bo vec veroval.
Blagoslovljeno je, ko se naucimo, da se Bozja beseda ne more
nikoli izneveriti in da nikoli ne poslusa cloveskih nacrtov. Bog lahko
mogocno deluje, ko vztrajno verujete Vanj kljub malodusju s
cloveskega stalisca. Ko sem se vrnil k cloveku, ki sem mu poslal
dopisnico, me je vprasal: „Ali ste pripravljeni, da zdaj greste?“
Ne premakne me to, kar vidim. Premakne me samo tisto, kar
verujem. Vem, da se nihce, ki veruje, ne ozira na to, kaj cuti. Tisti, ki
veruje Bogu, dobi, kar prosi. Vsak clovek, ki je izpolnjen s Svetim
Duhom, se lahko smeji vsem stvarem in veruje Bogu. V tem
izkustvu je nekaj, kar se razlikuje od vsega drugega v svetu. Clovek,
izpolnjen s Sveti Duhom, ve, da je Bog resnicen. Kadarkoli se
Svetemu Duhu ponudi priloznost, delujejo darovi Duha, kjer pa teh
darov ni, se sprasujem, ce je On sploh prisoten.
Binkostno ljudstvo ne bi smelo biti zadovoljno z nicimer
drugim kot z binkostnim bogosluzjem.
Nam ni potrebna nobena zabava, ki jo ponujajo stevilne cerkve.
Ko nas Bog obisce s Svojo prisotnostjo, nas On kratkocasi in potesi
nase srce po zabavi. Zabava nas Kralj nad kralji in Gospod nad
gospodi. Kako je to cudovito!
V tej vasi v Walesu je bilo ljudi tezko pripraviti do vere. „Ali si
pripravljen iti nazaj domov?“ so me sprasevali. Toda nek zakonski
par nas je povabil k sebi domov. Rekel sem: „Zelel bi vedeti, koliko
izmed vas lahko moli?“ Nihce ni zelel moliti. Vprasal sem, ce bi
lahko dobil sedem ljudi, ki bi z mano molili za osvoboditev tega
ubogega cloveka. Gostitelju sem rekel: „Racunam na vaju, midva s
prijateljem sva se dva, potrebujemo pa se tri ljudi.“ Rekel sem, da
upam, da se bo nekdo izmed ljudi odlocil za to stvar in se nam bo
zjutraj pridruzil v molitvi za vstajenje Lazarja. Nikoli ne dam
prostora cloveskemu razumevanju. Ce Bog nekaj pravi, potem
morate to verovati.“
Gostiteljema sem povedal, da ne bom vecerjal. Ko sem legel v
posteljo, se je zdelo, da satan zeli naloziti name vse tisto, kar je ze
nalozil na tega ubogega cloveka v postelji. Ko sem se prebudil, sem
kasljal in se pocutil sibek kot bolnik s tuberkulozo. Zvalil sem se s
postelje na tla in prosil Boga, naj me resi satanske moci. Tako sem
vpil, da bi se lahko prebudil vsak v hisi, toda nikogar nisem
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vznemiril. Bog mi je dal zmago in vrnil sem se nazaj v posteljo,
svoboden, kot sem bil vedno v zivljenju. Ob petih me je Gospod
prebudil in dejal: „Ne lomi kruha, dokler ga ne bos lomil za mojo
mizo.“ Ob sestih mi je dal naslednje besede: „In jaz ga bom
dvignil!“ S komolcem sem dregnil prijatelja, ki je spal v isti sobi.
Zastokal je: „Oh!“ Ponovno sem ga dregnil z laktom in dejal: „Ali
slisis? Gospod pravi, da ga bo obudil!“
Ob osmih so mi ponudili hrano, toda ugotovil sem, da je
molitev in post najvecja radost; vselej, ko boste vodeni od Njega, se
boste prepricali, da je tako. Odsli smo k Lazarju in zbralo se nas je
osem. Nihce mi ne more dokazati, da Bog ne odgovarja vedno na
molitve. On dela vedno vec kot samo to. On vedno daje obilneje, kot
prosimo ali mislimo.
Nikoli ne bom pozabil, kako se je na nas spustila Bozja moc, ko
smo vstopili v bolnikovo sobo. Bilo je cudovito! Medtem ko smo se
zbrali okrog postelje, sem bratu nasproti rekel, naj prime bolnika
za eno roko, jaz pa sem ga prijel za drugo in tako smo se vsi drzali
za roke. Rekel sem: „Ne bomo molili, ampak bomo samo izgovarjali
ime Jezus.“ Vsi smo pokleknili in sepetaje izgovarjali besede: „Jezus,
Jezus, Jezus!“ Bozja moc se je spustila in dvignila. Petkrat se je Bozja
moc spustila, potem pa je ostala. Oseba v postelji pa je bila
nepremicna. Dve leti prej je prisel nekdo in ga zelel dvigniti, zato je
satan zdaj uporabil poraz kot sredstvo za Lazarjevo malodusje.
Dejal sem: „Vseeno mi je, kaj hudic pravi; ce Bog pravi, da Te bo
dvignil, potem mora tako biti. Pozabi vse drugo, razen kar Bog pravi
za Jezusa.“
Ko se je Bozja moc spustila sestic, so se usta bolnega zacela
premikati. Solze so mu tekle po licu. Rekel sem mu: „Tukaj je Bozja
moc, zato jo sprejmi!“ Odgovoril je: „V srcu sem imel grenkobo in
vem, da sem uzalil Bozjega Duha. Tako nemocen sem. Ne morem
niti dvigniti rok niti prinesti zlice k ustom.“ Odgovoril sem mu:
„Spokori se in Bog te bo uslisal.“ Priznaval je in vpil: „O Bog, naj bo
to Tebi na slavo!“ Ko je to rekel, je sla skozi njega Gospodova moc.“
Prosil sem Gospoda, da ne bi nikoli govoril o tem dogodku
drugace, kot je bilo, kajti razumem, da Bog ne more nikoli
blagosloviti pretiravanja. Ko smo izgovarjali „Jezus, Jezus, Jezus ...“,
se je tresla postelja in tudi clovek na njej. Ljudem, ki so bili z mano,
sem rekel: „Zdaj lahko greste vsi v dnevno sobo. Vse to je Bozje delo.
Ne bom mu pomagal.“ Sedel sem in opazoval, kako se je clovek
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dvignil iz postelje in se oblekel. Ko sva se po stopnicah spustila v
dnevno sobo, sva pela pesem hvalnice. Dejal sem mu: „Zdaj pa
povej, kaj se je zgodilo!“
Kmalu se je izvedelo, da je Lazar vstal in ljudje iz vasi in okolice
so prihajali, da bi ga videli in slisali njegovo pricevanje. Tako je Bog
mnogim prinesel odresenje. Ta clovek je na ulicnih shodih govoril,
kaj mu je storil Bog, in rezultat tega je bil, da so bili mnogi sooceni
s stanjem svojega srca in so se spreobrnili. Vse to se je zgodilo v
imenu Jezusa, po veri v Njegovo ime; da, vera, po kateri je bil ta
clovek v njihovi prisotnosti popolnoma zdrav in priseben.
Peter in Janez sta bila neizobrazena, brez kakrsnekoli
univerzitetne izobrazbe, toda bila sta z Jezusom. Dobila sta
cudovito razodetje moci imena Jezus. Potem, ko je Jezus pomnozil
kruh in ribe, sta delila hrano med ljudi. Sedela sta z njim za mizo in
Janez je pogosto zrl v Njegov obraz. Petra je pogosto grajal, toda
kljub temu je Jezus Petru razodel Svojo ljubezen. Da, ljubil je Petra,
tega samovoljneza. Oh, kako cudovita je Njegova ljubezen! Bil sem
samovoljen, trmast, tezak po znacaju, toda kako potrpezljiv je bil
On do mene. Tu sem, da vam povem, da je v Jezusu in v Njegovem
imenu moc, da vsakega spremeni in ozdravi.
Ce bos videl Jezusa kot Bozje jagnje, kot Bozjega
edinorojenega Sina, ki je Nanj nalozil krivice nas vseh, ce bos le
sprevidel, da je Jezus placal polno ceno za nase odresenje, da bi bili
mi svobodni, bos lahko vstopil v svoje placano odresenje, zivljenje
in moc.
Ta dva reveza Peter in Janez nista imela denarja, toda imela sta
vero in moc Svetega Duha, imela sta Boga. Tudi ti lahko imas Boga,
cetudi nimas nicesar drugega. Celo ko izgubis svoj karakter, imas
se vedno lahko Boga. Videl sem celo najslabse ljudi, odresene po
Bozji moci.
Nekega dne sem pridigal o imenu Jezus in tam je bil clovek, ki
se je naslonil na steber ulicne svetilke ter poslusal. Steber mu je bil
v oporo, da je lahko stal. Ko smo koncali nase bogosluzje na ulici, je
clovek se vedno stal ob stebru. Vprasal sem ga: „Ali ste
bolni?“ Pokazal mi je svojo roko in pod njegovim suknjicem sem
zagledal srebrno drzalo noza. Rekel mi je, da je bil na poti domov,
da ubije svojo nezvesto zeno, a je slisal, da govorim o moci
Jezusovega imena in ni mogel iti dalje. Povedal mi je se, da se pocuti
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povsem nemocnega. Rekel sem mu: „Poklekni!“ In tam na trgu, med
mimo hodecimi ljudmi, je prejel odresenje.
Odpeljal sem ga k sebi domov in mu dal novo obleko. Videl sem,
da je v tem cloveku nekaj, kar Bog lahko uporabi.
Naslednje jutro mi je rekel: „Bog mi je razodel Jezusa, vidim,
da je bilo vse nalozeno na Jezusa!“ Posodil sem mu nekaj denarja
in kmalu si je priskrbel majhen dom. Njegova zena je ta cas zivela z
drugim in on jo je poklical nazaj k sebi v novi dom, ki ga je pripravil
zanjo. Vrnila se je k njemu in tam, kjer je bilo vcasih sovrastvo, je
bila sedaj ljubezen. Bog je naredil iz tega cloveka blagoslovljenega
pridigarja. V Jezusovem imenu je moc za vsako podrocje nasega
zivljenja. Bog lahko resnicno resi vsako situacijo.
Spomnim se bogosluzja v Stockholmu in tega ne bom nikoli
pozabil. Tam je bil dom za neozdravljivo bolne in enega cloveka od
tam so pripeljali na srecanje. Bil je ohromel in ves se je tresel. Vstal
je pred mnozico tri tisoc ljudi in ob pomoci dveh oseb prisel naprej
na oder. Ko sem ga mazilil z oljem v imenu Jezusa, se je Nanj
spustila Bozja moc. V trenutku, ko sem se ga dotaknil, je odvrgel
bergle in zacel v imenu Jezusa hoditi. Sel je po stopnicah in hodil
po dvorani vprico vseh, ki so bili tam zbrani. Nicesar ni, cesar Bog
ne bi mogel narediti. On bo storil vse, ce si le upas verovati.
Nekdo me je vprasal: „Ali zelis iti v Dom za neozdravljivo bolne
(podobno kot pri nas Hospic, op. prev.)?“ Ko nismo imeli bogosluzij,
so me odvedli tja. Bolnike so pripeljali na velik hodnik in v eni uri
je Gospod dvajset izmed njih ozdravil.
Jezusovo ime je tako cudovito. Peter in Janez si nista mogla
zamisliti, kaj vse je v tem imenu, pa tudi tisti clovek ne, ki je bil ze
od rojstva hrom in je vsak dan lezal pred vrati; toda onadva sta
imela vero, da sta rekla: „V imenu Jezusa Kristusa iz Nazareta,
vstani in hodi!“ In ko ga je Peter prijel za desnico in dvignil, so se
njegove kosti takoj utrdile in je skupaj z njima odsel v tempelj ter
ob tem hodil, poskakoval in slavil Boga. Bog zeli, da v praksi vidimo
vec teh stvari. Kako se lahko to zgodi?
V Njegovem imenu, po veri v Njegovo ime, po veri, ki pride od
Njega.
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Prebujenja v Skandinaviji
Pisateljica sem imela neko leto priloznost biti tri mesece pri
bogosluzjih brata Smitha Wiggleswortha po Svedski in Danski. To
je bil cas obiskov iz visav. Upam si trditi, da so stotine ljudi sprejele
Jezusa kot Odresenika, tisoce jih je bilo ozdravljenih razlicnih vrst
bolezni, tisoce vernikov se je prebudilo v novo zivljenje in veliko,
veliko jih je sprejelo krst v Svetem Duhu, tako kot na dan binkosti.
Za vse to castimo Jezusa. Navajam le nekaj primerov cudezev, ki
sem jih videla na lastne oci.
Bilo je v Orebru, Svedska, kjer so imeli v tem casu Binkostno
konvencijo. Prisla sem, da bi nasla pomoc zase, kajti od
neprestanega dela za Gospoda sem bila popolnoma izcrpana.
Naslednji dan je bilo bogosluzje za ozdravljenje. Po pridigi sem sla
takoj v drugo dvorano in bila presenecena, da mi sledi mnozica
ljudi. Kmalu je nekaj sto moz in zena napolnilo dvorano in
potrpezljivo cakalo, da se jih Gospod dotakne po Svojem
sluzabniku. Slava Gospodu, nismo bili razocarani. Zacutila sem, da
je nekdo polozil roke name in skozi mene je na mogocen nacin
stekla Bozja moc. V trenutku sem se zacela pocutiti zelo dobro.
Bilo je cudovito opazovati ucinke Bozje moci na ljudi v
nadaljevanju bogosluzja. Nekaj jih je dvignilo roke in glasno
povedalo: „Ozdravljen sem, ozdravljen sem!“ Nekateri so na odru
pod mocjo Svetega Duha padli na tla, drugi so se sprehajali kot v
sanjah, nekateri so bili videti kot opiti z mocnim vinom, izgubljajoc
vse, razen Boga, toda obrazi vseh so bili spremenjeni z Gospodovo
slavo in povelicevanjem Jezusa. Neka slepa deklica je potem, ko so
molili zanjo, zaklicala: „Oh, koliko oken ima ta dvorana!“ V treh
tednih bogosluzij so mnozice vsak dan napolnile veliko cerkev,
mnogo jih je bilo ozdravljenih in odresenih. Srecanja, kjer so ljudje
delili svoja pricevanja, so bila cudovita. Nekdo je dejal: „Bil sem
gluh, molili so in Jezus me je ozdravil.“ Od drugega smo slisali: „Imel
sem jetiko in zdaj sem zdrav!“ In se veliko podobnih primerov.
Nikoli ne bom pozabila prizorov iz manjse dvorane v Skfodu,
pripravljene za tiste, ki so zeleli krst v Svetem Duhu, kako so ljudje
z zaprtimi ocmi in s pricakovanjem cakali Gospoda. Se je Sveti Duh
spustil nanje? Seveda se je. Tudi tukaj jih je bilo veliko ozdravljenih.
V drugem prostoru je bil mladenic, cigar telo je bilo uniceno zaradi
greha. Toda Bog je usmiljen do gresnikov. Mazilili so ga z oljem in
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ko so nanj polozili roke, se je nanj spustila Bozja moc. Vzkliknil je:
„Ozdravljen sem!“ potem pa zlomljen zacel jokati kot majhen otrok
ter priznavati svoje grehe; v istem trenutku ga je Gospod odresil.
Slava Bogu! Odsel je v veliko dvorano in priceval o odresenju in
ozdravljenju.
V Stockholmu je dolga vrsta ljudi ure in ure cakala, da bi prisli
noter. V dvorani je bilo prostora za 1800 ljudi. Skoraj pri vsakem
bogosluzju je bila prepolna, ni se dalo priti noter, toda ljudje so
cakali ure, da bi kdo odsel in bi potem prisli na njegovo mesto. Pri
bogosluzju je bil tudi moz z berglami (po kapi je imel posledice in
ves se je tresel). Prisel je naprej, ob njem je bilo se petsto ali seststo
ljudi, ki so pricakovali pomoc. Moza so pomazilili in nanj polozili
roke v Jezusovem imenu. Se naprej se je tresel. Kmalu je spustil eno
berglo in cez cas se drugo. Se zmeraj se je tresel, toda V VERI je
naredil prvi korak. Dvignil je eno nogo, nato se drugo in zacel hoditi
po odru. Ostali so se veselili z njim, ko je zacel hoditi po vsej dvorani.
Aleluja!
Med tem bogosluzjem je neka zenska zacela vpiti. Pridigar jo
je prosil, naj utihne, toda zacela je skakati po stolu, vila roke in
kricala: „Ozdravljena sem, ozdravljena sem! Imela sem raka v ustih
in bila izgubljena, toda med bogosluzjem, ko sem poslusala Bozjo
besedo, me je Gospod odresil in ozdravil raka v ustih.“ Spet je
zavpila: „Odresena sem, odresena sem! Ozdravljena sem raka!" Bila
je svobodna in ljudje so se veselili in vzklikali skupaj z njo.
Pri bogosluzju je bila se neka zenska, ki ni mogla hoditi; med
tem ko so molili zanjo, je le sedela na stolu. Njeno dozivetje je
podobno stotinam drugih. Dvignila se je in se ozrla naokrog,
sprasujoc se, ce to niso le sanje. Nenadoma se je zasmejala in dejala:
„Moja noga je ozdravljena!“ Toda potem so ji po licu zacele teci
solze: „Nisem pa odresena!“ Molili smo zanjo in bogosluzje je
zapustila ozdravljena in odresena ter izpolnjena z veseljem. Imamo
cudovitega Odresenika; slava Njegovemu svetemu imenu!
Iz kopice cudezev na Norveskem povzemam dva iz casopisa
pastorja Barratta, Korsets Seir (Zmaga kriza). Neki moz se je s
svojim sinom v taksiju pripeljal na bogosluzje. Oba sta imela bergle.
Oce je bil ze dve leti priklenjen na posteljo in se sploh ni mogel
postaviti na svoje noge. Molili smo zanj, odvrgel je obe bergli in
zacel hoditi ter slaviti Boga. Ko je njegov sin to videl, je zavpil: „Tudi
meni pomagajte!“ in kmalu zatem sta oce in sin brez bergel in brez
30

taksija odsla skupaj proti domu. Beseda se je ponovno uresnicila isti Jezus, ki je delal cudeze nekoc, dela to tudi danes.
Sedaj pa o Kopenhagnu, moji domovini (glavno mesto Danske,
op. prev.)! V treh tednih so tisoci vsak dan prihajali na bogosluzje.
Vsako jutro smo molili za dvesto do tristo bolnikov, da bi bili
ozdravljeni. Vsak vecer so ljudje obkrozili oder. Prihajali so znova
in znova. Ko so eni pomirjeni odsli, so novi prisli iskat odresenje.
Veliko jih je bilo krscenih v Svetem Duhu. Srecanja s pricevanji so
bila cudovita.
Koncati zelim z videnjem, ki ga je pri enem izmed bogosluzij
dobil eden od bratov. Zatopljen je bil v molitev za stotine bolnikov,
ki so cakali pomoc od Gospoda. Zagledal je oder, napolnjen z
bolniki, v srediscu slave. Cudovita bitja v cloveski podobi so z
zanimanjem opazovala dogajanje. Znova je pogledal na oder in
videl nebesko bitje, obleceno v belo oblacilo, ki je bilo ves cas, bolj
od vseh ostalih, zaposleno s pomocjo bolnim. Ko se je to bitje koga
dotaknilo, je bil ucinek cudovit. Skrivljene postave so se vzravnale,
oci so jim zasijale, zaceli so slaviti in castiti Gospoda. Slisal se je glas:
„Ozdravljenje je najmanjse izmed darov, je le kapljica v vedru v
primerjavi s tem, kar ima Bog pripravljeno za svoje otroke. Delali
boste se vecja dela, kot so ta.“
Zapisala Anna Lewim v reviji Confidence (v prevodu Zaupanje, op.
prev.).
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4. POGLAVJE

BI RAD OZDRAVEL?
Preberimo Evangelij po Janezu 5,1-24.
Verujem, da je Bozja beseda tako mogocna, da lahko preobrazi
prav vsako zivljenje. V Bozji besedi je moc, ki priklice v zivljenje
tisto, cesar ni. Najvisja moc je v besedi, ki pride iz Njegovih ust.
Psalmist nam pravi: „Poslal je Svojo besedo in jih ozdravil“ (Psalm
107,20). Ali mislis, da je beseda izgubila kaj svoje moci? Recem ti,
da NE, kajti Bozja beseda lahko naredi enake stvari kot nekoc.
Psalmist je rekel: „Ko še nisem bil ponižan, sem blodil, zdaj pa
se držim tvojega izreka“ (Psalm 119,67) in „dobro je zame, da so me
zadele nadloge, da se učim tvojih zakonov“ (Psalm 119,71). In ce nas
bodo nase bridkosti pripeljale do taksnega stanja, v katerem bomo
sprevideli, da ne moremo ziveti le od kruha, ampak od vsake
besede, ki prihaja iz Bozjih ust, potem te bridkosti sluzijo
blagoslovljenim namenom. Toda zelim, da spoznate, da obstaja
zivljenje cistosti, ocisceno zivljenje po besedi, ki jo je On izgovoril,
v kateri lahko po veri proslavis Boga s telesom, ki je osvobojeno
bolezni, ravno tako kot z duhom, ki je resen satanovega suzenjstva.
Tu okrog lezi velika mnozica nemocnih ljudi – slepih, hromih,
cakajocih na vodo, da se vzburka. Ali je Jezus vsakega ozdravil?
Okrog vode je pustil veliko ljudi neozdravljenih. Nedvomno je bilo
veliko tistih, ki so imeli oci uprte v kopel, ne pa v Jezusa. Tudi danes
je veliko taksnih, ki usmerijo svoje zaupanje v stvari, ki so vidne. Ce
bi le, namesto na naravne stvari, svoj pogled usmerili na Boga, bi
bili zelo hitro delezni pomoci.
Postavlja se vprasanje, ali je odresenje in ozdravljenje za vse
ljudi? Je za vse tiste, ki si bodo to izborili in vzeli svoj delez.
Spomnite se primera Sirofenicanke, ki je prosila Jezusa, da bi izgnal
demona iz njene hcerke. Jezus ji je odgovoril: „Pusti, da se najprej
nasitijo otroci. Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati
psom.“ Pozorni bodite, da tukaj Gospod govori o ozdravljenju in
osvoboditvi kot o „kruhu za otroke“. Ce si Bozji otrok, imas pravico,
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da vzames, kar ti pripada. Sirofenicanka je spoznala (Marko 7,2430), da bo dobila od Gospoda, po kar je prisla. In zato je odgovorila:
„Gospod, tudi psi pod mizo jedo drobtinice, ki padajo od otrok.“ Jezus
je bil v duhu ganjen, ko je videl vero te zene in ji je rekel: „Zaradi te
besede pojdi, demon je šel iz tvoje hčere.“ (Marko 7,28-29) Danes je
veliko Bozjih otrok, ki so odkupljeni s Kristusovo krvjo, a zavracajo
ter zametujejo svoj delez ozdravljenja, medtem ko se gresniki
stegujejo in ga jemljejo izpod mize ter prejmejo ozdravljenje ne le
za svoje telo, ampak tudi za duha in duso. Tudi danes je po mogocni
Bozji besedi na voljo kruh, zivljenje in ozdravljenje za vsakega
Bozjega otroka.
Beseda lahko prezene vsako bolezen stran od tvojega telesa.
To je tvoj delez v Kristusu, v Njem, ki je nas kruh, nase zivljenje,
nase zdravje, nase vse v vsem. In ceprav si morda se globoko v
grehu, lahko v spokorjenju prides k Njemu in On ti bo odpustil, te
ocistil ter ozdravil. Njegove besede so duh in zivljenje tem, ki jih
sprejemajo. V zadnjem delu Joelove knjige je zapisana obljuba:
„Opravičil bom njihovo kri, ki je prej nisem opravičil.“ Z drugimi
besedami to pomeni, da nas bo oskrbel z novim zivljenjem od
znotraj. Zivljenje Jezusa Kristusa, Bozjega Sina, lahko opravici in
ocisti cloveska srca in misli tako, da postanejo popolnoma
preobrazeni v duhu, dusi in telesu.
Ljudje so bili ob kopeli in tam je bil tudi neki clovek. Njegova
bolezen ga je pestila ze osemintrideset let. Sedaj se je spet ponudila
priloznost, ko je angel vzburkal vodo, toda srce mu je bilo potrto,
ko je videl, da je nekdo drug ze pred njim skocil v kopel in bil
ozdravljen. Nekega dne je sel mimo Jezus in ko ga je videl, kako lezi
v tem brezupnem stanju, ga je vprasal: „Bi rad ozdravel?“ Jezus je to
rekel takrat, toda njegova beseda traja od vecnosti do vecnosti, zato
je ta beseda namenjena tudi tebi danes, ubogi in preizkusani clovek.
Mogoce tudi ti pravis, kot je rekel ta nemocni clovek: „Do sedaj mi
je usla vsaka priloznost.“ Ne oziraj se na to – ali zelis biti zdrav?
Nekoc sem obiskal zeno, ki je bolehala ze vec let. Vsa ta leta je
bila skljucena zaradi revme in je ze dve leti lezati v postelji. Rekel
sem ji: „Kaj vas priklepa na posteljo?“ Odgovorila mi je: „Prisla sem
do zakljucka, da imam v telesu trn.“ „Do katere cudovite stopnje
pravicnosti pa ste prisli, da morate imeti v telesu trn? Ali imate
toliksno obilje Bozjega razodetja, da ste v nevarnosti, da bi se
prevzeli?“ sem jo vprasal. Odgovorila je: „Prepricana sem, da je
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Gospod tisti, ki povzroca, da trpim.“ Rekel sem ji: „Vi verujete, da je
Bozja volja, da trpite, pa vendar poskusate kolikor se le da hitro
priti iz tega. Povsod okrog vas so steklenicke z zdravili. Pridite ven
iz svojega skrivalisca in priznajte, da ste gresnica. Ce se boste
otresli svoje samopravicnosti, bo Bog za vas nekaj storil. Odvrzite
misel, da ste tako sveti, da vas mora Bog z necim muciti. Greh je
vzrok vase bolezni in ne pravicnost. Bolezni ne povzroca
pravicnost, temvec greh.“
Ozdravljenje in osvoboditev sta na voljo vsakemu ujetniku
Kristusovi krvi.
Bog ni nikoli nacrtoval, da bi njegovi otroci ziveli v bedi zaradi
satanovih nadlog. Na Golgoti je bila pridobljena popolna sprava z
Bogom.
Verujem, da je Jezus vzel nase moje grehe in sem zdaj
svoboden. Opravicen vsake krivde, ce le verujem. On sam je vzel
nase nase slabosti in nase bolezni, ce si le upam verovati, sem lahko
ozdravljen.
Poglejte tega ubogega in nemocnega cloveka pri kopeli: „Bi rad
ozdravel?“ Toda tukaj je tezava. Z enim ocesom gleda na kopel, z
drugim pa na Jezusa.
Tudi danes mnogi ljudje tako gledajo na kriz. Z enim ocesom
gledajo zdravnika, z drugim pa Jezusa. Ko bi le usmerili svoj pogled
na Kristusa in obe ocesi usmerili nanj, bi bili v trenutku ozdravljeni
v duhu, dusi in telesu. Po Bozji besedi zivega Boga bodo opraviceni
in osvobojeni tisti, ki verujejo. Kajti kogar Sin osvobodi, ta je
resnicno svoboden.
Mogoce pravis: „Oh, da bi le lahko veroval!“ On ve in razume.
Jezus je vedel, da je ta clovek ze dolgo v tem stanju. On je poln
socutja. On ve za ledvicne napade, zulje, zivcne bolezni. Nicesar ni,
cesar On ne bi vedel. Zeli le priloznost, da lahko izkaze Svojo milost
in dobroto tebi. Toda zeli te opogumiti, da mu verujes. Ce le verujes,
si lahko odresen in ozdravljen. Upaj si verovati, da je bil Jezus
ranjen za tvoje prestopke, bican za tvoje krivice, da je placal ceno
za tvoj mir in da je zaradi Njegovih ran ozdravljenje zate prav tukaj
in zdaj. Spodletelo ti je, ker nisi veroval. Klici k njemu prav zdaj:
„Gospod, verujem, pomagaj moji neveri!“
Bil sem v Long Beachu v Kaliforniji in nekega dne sem sel s
prijateljem mimo hotela. Rekel mi je, da tukaj lezi zdravnik z bolno
nogo in trpi zaradi tega ze sest let ter da do sedaj se ni nasel pomoci.
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Odsla sva v njegovo sobo in pri njem srecala stiri zdravnike. Rekel
sem mu: „Zdravnik, vidim, da imate veliko obiskov, prisel bom
drugic.“ Ko sem sel drugic mimo hotela, me je Gospod v duhu
opomnil, naj ga obiscem. Ubogi zdravnik! Res je bil v zalostnem
stanju. Rekel mi je: „Ze sest let sem v tem stanju in noben clovek mi
ne more pomagati.“ Rekel sem mu: „Vi potrebujete vsemogocnega
Boga. Ljudje skusajo krpati svoje zivljenje, toda brez Boga ne
morete nicesar storiti.“ Nekaj casa sem mu govoril o Gospodu in
nato sem zanj molil. Vpil sem: „Pojdi iz njega v Jezusovem
imenu!“ Nato je zdravnik vzkliknil: „Vse je izginilo!“
Oh, ko bi le poznali Jezusa! Dotik njegove moci odstrani vsako
bolezen. Tezko je le privesti ljudi do vere. Dotik zive vere v Jezusa
je vse, kar je potrebno, in zdravje je tvoje.
Cez sest tednov sem bil spet v Long Beachu in bolni so prihajali,
da bi za njih molil. Med njimi je bil tudi ta zdravnik. Vprasal sem ga:
“Kaj vas spet muci?“ Odgovoril je: „Sladkorna bolezen (diabetes),
toda nocoj bo vse v redu. Vem, da bo vse v redu.“ Ni stvari, pri kateri
ti Gospod ne bi prisel naproti v tvoji potrebi. Pri njem ni „ce“ ali
„mogoce“, kajti vse njegove obljube so DA in AMEN. Bogu slava! Vse
je mogoce tistemu, ki veruje. Oh, ime Jezus! V tem imenu je moc, ki
odgovori na vsako clovekovo potrebo.
K bogosluzju je prisel starec in sinu pomagal, da je prisel do
oltarja. Rekel je: „Vsak dan ima napade.“ Tu je bila tudi zena z
rakom. Oh, kaj vse je storil greh! Beremo, da ko je Gospod izpeljal
svoje ljudstvo iz Egipta, ni bilo med njihovimi plemeni nobenega,
ki bi „pešal“ (Psalm 105,37, Chraska). Nobene bolezni! Vsi so bili
ozdravljeni z Bozjo mocjo. Verujem, da si Gospod tudi danes zeli
taksen narod!
Molil sem za sestro, ki je imela raka in je rekla: „Vem, da sem
osvobojena in da me je Gospod resil.“ Nato so privedli fanta z
epilepticnimi napadi in ukazal sem hudemu duhu, naj ga v
Jezusovem imenu zapusti. Potem sem molil za zdravnika. Naslednji
vecer je bila dvorana polna. Poklical sem zdravnika in ga vprasal:
„Kaj je z vasim diabetesom?“ Odgovoril je: „Ni ga vec.“ Potem sem
vprasal starca: „Kaj je z vasim sinom?“ Odgovoril je: „Vse od takrat
ni imel nobenega napada.“ Imamo Boga, ki odgovarja na molitev.
Jezus je temu cloveku storil nekaj, kar je bilo pricevanje za
vedno. Ko se je z obema ocesoma ozrl na Jezusa, mu je Jezus rekel
nekaj nemogocega: „Vstani, vzemi svojo posteljo in hodi!“ Jezus je
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poklical cloveka s suho roko in narocil nekaj nemogocega – da
iztegne svojo roko. Clovek je naredil nemogoco stvar – iztegnil je
roko in bila je popolnoma ozdravljena. Tako je bilo tudi s tem
bolnim clovekom – zacel se je dvigati in videl, da v njem deluje
Bozja moc. Pospravil je svojo posteljo in zacel hoditi. Bilo je v
soboto in tam so bili nekateri, ki so jo spostovali bolj kot Gospoda.
Zato so zaceli godrnjati. Kadar se razodeva Bozja moc, pride vedno
nasprotovanje nekaterih hinavcev.
Jezus je vse vedel in kasneje se je ponovno srecal s tem
clovekom. Takrat mu je povedal: „Vidis, ozdravel si. Ne gresi vec, da
se ti ne zgodi kaj hujsega!“
Med grehom in boleznijo je zelo tesna povezava. Koliko ljudi
ve, da je njihova bolezen neposreden rezultat greha? Upam, da
nihce, ki zivi v grehu, ne bo prisel, naj zanj molim. Toda ce si
poslusen Bogu in se spokoris svojih grehov ter prenehas gresiti, ti
bo Bog odpustil in nobena bolezen niti greh ne bosta ostala na tebi.
„In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil; če je storil
grehe, mu bodo odpuščeni“ (Jakob 5,15).
Vera so samo odprta vrata, skozi katera prihaja Gospod. Ali
lahko reces: „Ozdravljen sem bil po veri?“ Vera ne resuje, ampak
resuje Bog skozi ta odprta vrata.
Na enak nacin prihaja tudi do ozdravljenja. Ti verujes in
Kristusova moc pride.
Ozdravljenje je za Bozjo slavo. Jaz sem tukaj zato, ker me je
Gospod ozdravil, ko sem ze umiral; in zdaj sem obhodil ze ves svet
ter pridigam to popolno odresenje in delam vse, kar lahko, v slavo
cudovitega imena Jezusa, po katerem sem bil ozdravljen.
„Ne greši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega!“ Gospod Jezus je ob
neki priloznosti govoril o hudem duhu, ki je izsel iz cloveka. Dom,
ki ga je ta hudi duh zapustil, je bil ociscen in urejen, vendar ni
sprejel novega stanovalca. In zato se je hudi duh se s sedmimi
drugimi duhovi, hujsimi od sebe, vrnil, da bi se ponovno naselil v
tem stanovanju in stanje cloveka je bilo slabse kot prej!
Gospod te ne ozdravi, da bi bolje igral nogomet ali kaj drugega.
On te ozdravi Sebi v slavo in da bi tvoje zivljenje slavilo Njega. Ta
clovek pa je ostal neaktiven. Ni slavil Boga in ni prosil za napolnitev
s Svetim Duhom. Zato je bilo njegovo koncno stanje se slabse kot
prej.
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Gospod zeli narediti nase zelje in stalisca cista, da bi iskali le
Njegovo slavo. Nekega dne sem se nekam napotil in Gospod mi je
rekel: „To je za mojo slavo.“ Neki mladi moz je bil bolan in ze dalj
casa priklenjen na posteljo ter popolnoma nemocen. Hranili so ga
z zlicko in ni se mogel obleci. Takrat je bilo vlazno vreme, zato sem
rekel ljudem v hisi, naj dajo oblacilo tega cloveka k peci. Najprej
sploh niso bili pozorni na mojo zahtevo, zato sem to zahteval se
enkrat. Ko so koncno prinesli njegovo oblacilo in se je malo
prezracilo in ogrelo, sem ga odnesel v njegovo sobo.
Gospod mi je rekel: „Ti ne bos imel nic s tem.“ In tako sem se
spustil na tla. Gospod mi je rekel, da bo stresel ta kraj s Svojo slavo
in postelja se je stresla. V Jezusovem imenu sem polozil svoje roke
na mladega moza in Bozja moc se je spustila tako mocno, da sem z
obrazom padel na tla. Nekako cez cetrt ure je mladi moz vstal, hodil
po sobi in slavil Boga. Oblekel se je in sel v sobo, kjer so bili njegovi
starsi. Rekel je: „Bog me je ozdravil!“ Oce in mati sta se zgrudila na
tla, ko je skozi sobo sla Bozja moc. V tej sobi je bila tudi zenska, ki
se je zdravila v psihiatricni bolnisnici zaradi hude dusevne
nestabilnosti in je bila tako slaba, da so jo ze nameravali peljati
nazaj v bolnisnico. Toda Bozja moc je ozdravila tudi njo. Bozja moc
je enaka tudi danes. Cloveka je potrebno pripeljati na stare steze,
na stari nacin verovanja, verovanja v Bozjo besedo in v vse, kar je
zajeto v izjavi: „Tako pravi Gospod.“ Gospodov Duh deluje tudi v
danasnjih dneh. Bog deluje tudi danes in ce zelis biti v toku Bozjega
delovanja, potem moras sprejeti vse, kar je Bog povedal.
„Ali želiš biti ozdravljen?“ Jezus je ta, ki te sprasuje. Odgovori
Mu. Slisal te bo in ti odgovoril.
Blagoslov v Avstraliji
Sestra Winnie Andrews poroca o dogodkih pri bogosluzjih
brata Wiggleswortha v Melbournu v Avstraliji.
Mlada zena izjavlja: „Prejsnjo nedeljo so me pripeljali k
bogosluzju kot ubogo, umirajoco zeno z boleznijo, ki je razjedala
vsak koscek mojega bitja, kar je bilo videti tudi na mojem telesu.
Toda Gospod Jezus Kristus je prisel, me odvezal in osvobodil. Od
takrat spim veliko bolje in jem z uzitkom, kakor nisem ze osem let.“
Predsednik metodisticne zveze krajevnih pridigarjev pricuje,
da je bil ozdravljen tezav z zivci.
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Gospod Solglush, ugleden poslovnez, pricuje o izginotju tezav
v nogah, ki so se pojavile, ko je bil star dve leti, zdaj pa jih ima
dvainpetdeset. „Odkar so v Jezusovem imenu molili zame, so
izginile vse bolecine. Nihce me ni nikoli videl poceti tega (zatopotal
je z nogami). Palice sploh ne uporabljam vec.“
Druga zena je povedala: „Med sedenjem na stolu in
poslusanjem Bozje besede mi je Gospod ozdravil tezave z jetri;
imela sem zolcne kamne in isias. Dotaknil se je tudi moje hcerke, ki
je trpela zaradi nog; ze dvakrat je bila operirana in le malo upanja
je ostalo, da ne bo invalid, toda zdaj jo je Gospod 'operiral'. Vse
bolecine so izginile. Slava Gospodu!“
Gospod Lewllyn iz anglikanske cerkve „Reader“ pricuje o
takojsnji ozdravitvi otrdelega kolena.
Gospod Barrett pripoveduje o gospe Witt, ki je bila
dvaindvajset let priklenjena na invalidski vozicek in je po molitvi
brata Wiggleswortha v Jezusovem imenu vstala in hodila.
Nekdo drug je priceval o ozdravitvi revmaticnega artritisa, ki
ga je mucil ze stiri leta. Bergel in palic ne potrebuje vec.
Gospo Johnson je bil dvajset let gluh, njegova zena pa je bila ze
sest let priklenjena na vozicek. Oba sta bila v trenutku ozdravljena.
Na poti do zelezniske postaje sta pred sabo potiskala prazen
vozicek in zena je pricevala mimoidocim o tem, kaj je Gospod storil
zanjo.
Veliko jih je bilo ozdravljenih tudi s polaganjem robcev.
Povzeto po Pentecostal Evangel.
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5. POGLAVJE

JAZ SEM GOSPOD,
TVOJ ZDRAVNIK
„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.“
Jakob 5,14-15
V tej dragoceni besedi imamo resnicni temelj za resnico
ozdravljenja. V tem citatu daje Bog jasno navodilo bolnemu. Ce si
bolan, poklici staresine cerkve in njihova naloga je, da te mazilijo z
oljem in molijo zate z molitvijo vere, in od takrat je vse odvisno od
Gospoda. Ko si maziljen z oljem in je nad tabo opravljena molitev,
bodi preprican, da ti bo Gospod pomagal. To je Bozja beseda.
Preprican sem, da lahko vsi spoznamo, da se cerkev ne more
igrati s tem. Ce kdo zavrze to jasno navodilo, je v strasni nevarnosti.
Tisti, ki ne zelijo biti poslusni, jim je to v veliko izgubo.
Jakob nam glede tega pravi: „Moji bratje, če kdo od vas zaide od
resnice in ga drug spreobrne, vedite, da tisti, ki grešnika spreobrne iz
blodnje njegove poti, njegovo dušo reši iz smrti in pokrije množico
grehov" (Jakob 5,19-20). Mnogi se odvracajo od Gospoda kot kralj
Asa, ki je zaradi bolezni iskal zdravnisko pomoc ter posledicno
umrl. Jaz osebno menim, da ta odlomek govori, da ce kdo pripelje
nekoga nazaj h Gospodu, ga resi smrti in Gospod jima bo odpustil
stevilne grehe. Ta citat ima lahko tudi sirsi pomen glede odresenja.
Ce se odvrnes od kateregakoli dela Bozje resnice, bo sovraznik tam
zagotovo dobil prevlado nad tabo.
Ali Gospod ozdravlja tiste, ki prihajajo k njemu in poslusajo to
navodilo, navedeno v Jakobovem pismu? Zagotovo. Povedal vam
bom o dogodku, da boste videli, kako se Bog zavzema tudi v
najtezjih primerih.
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Nekega dne sem obiskoval bolnike, bil pa sem s prijateljem, ki
je bil po poklicu arhitekt. Na ulici sva srecala mladega cloveka iz
njegove pisarne, ki je drzal v roki telegram. Telegram je vseboval
zelo nujno zahtevo, naj takoj prideva in moliva za cloveka, ki umira.
Skocila sva v avto in vozila, kolikor hitro se je dalo ter cez uro in pol
voznje prispela do vecje hise v vasi, kjer je zivel ta umirajoci clovek.
V hisi sta bili dve stopnisci in to je bilo zelo prirocno, kajti zdravniki
so lahko hodili gor in dol po enem, midva s prijateljem pa po
drugem, brez da bi se srecali.
Naslednje sem izvedel, ko sva prisla v sobo. Stanje tega
moskega je bilo izredno kriticno, njegovo crevesje je bilo pretrgano
na dveh mestih.
Puscanje crevesja je povzrocilo ognojke, ti pa so povzrocili
zastrupitev krvi. Clovekov obraz je bil ze zelen. Dva zdravnika sta
naredila vse, kar sta mogla, toda jasno je bilo, da ne moreta nic vec
pomagati. V London so poslali telegram znanemu specialistu in ko
sva midva prisla, so na zelezniski postaji pricakovali njegov prihod.
Clovek je bil zelo blizu smrti in ni mogel vec govoriti. Njegovi
zeni sem rekel: „Ce zelite, ga bom mazilil z oljem in molil zanj."
Odgovorila je: „Zato sem tudi poslala po vas."
Pomazilil sem ga z oljem v Gospodovem imenu in Gospoda
prosil, naj ga ozdravi.
Videti je bilo, da se ni nic zgodilo (Bog pogostokrat skriva to,
kar dela. Iz dneva v dan ugotavljam, da Bog dela cudovite stvari, in
prejemam vesti o ozdravljenjih, ki so se zgodila, ceprav ob nasi
molitvi ni bilo videti nobene posebne spremembe. Se vecer prej je
prisla k bogosluzju hudo bolna zena.
Cela roka ji je otekla in kri je bila zastrupljena, to pa jo je vodilo
v gotovo smrt. Molili smo in v Jezusovem imenu ukazali, da se
bolezen umakne od nje in to jutro je prisla ter nam povedala, da je
dobro spala, da je bolecina minila in oteklina na roki izginila. Za vse
bodi hvala Bogu! Videli boste, da On vedno dela tako).
Ko sva tega brata mazilila in zanj molila, sva odsla, po drugem
stopniscu pa so istocasno prihajali trije zdravniki. Ko sva prisla dol,
sem bratu, ki je bil z mano, rekel: „Brat, podaj mi roke!" Drzala sva
se za roke in sem mu rekel: „Brat, poglej me v oci in zdruziva se v
molitvi v skladu z Matej 18,19, da ta clovek ne umre." Vso zadevo
sva v molitvi predala Bogu in rekla: „Oce, verujeva!"
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Potem se je zacel konflikt. Zena tistega moza je prisla dol in
povedala: „Zdravniki so prinesli s sabo vso opremo in ga zelijo
ponovno operirati." Vzkliknil sem: „Kaj? Pazi na to, on je tvoj moz
in povem ti, da ce ga bodo operirali, bo umrl. Pojdi nazaj in povej,
da tega ne mores dovoliti." Vrnila se je in zdravnikom povedala:
„Prosim vas, dajte mi deset minut, da premislim." Odgovorili so ji:
„To je prevec, bolnik bo kmalu umrl in to je zadnja priloznost za
vasega moza." Odgovorila je: „Zelim deset minut in prosim vas, da
se ga ne dotaknete, dokler ne pristanem na to."
Odsli so po stopniscu dol, midva pa po drugem nazaj gor. Rekel
sem zeni: „Bolnik je vas moz in ne more govoriti, zato je cas, da vi
zaupate Bogu in dokazete, da je On resnicen.
Vi ga lahko resite pred tisoc zdravniki. Vi morate stati z Bogom
in za Boga v njegovih kriticnih trenutkih." Potem sva sla, zdravniki
pa so se po stopnicah ze vracali.
Zena se je postavila pred zdravnike in rekla: „Mojega moza ne
smete operirati. Prepricana sem, da ce ga boste operirali, bo umrl,
ce se ga pa ne dotaknete, bo zivel."
Nenadoma je clovek v postelji spregovoril: „Bog je opravil
svoje delo." Zdravniki so ga odkrili in zaceli pregledovati; tvori so
bili sveze iztisnjeni. Medicinska sestra je le ocistila podrocje, kjer
so bili. Zdravniki so lahko se videli odprti trebuh in zeni rekli:
„Vidimo, da imate veliko vero in da se je zgodil cudez. Toda dovolite
nam, da ga zasijemo in vstavimo srebrne cevi, tako bo vas moz
gotovo zdrav in to ne more okrniti vase vere." Odgovorila jim je:
„Bog je opravil prvi del in lahko naredi tudi ostalo. Noben clovek se
ga ne bo vec dotikal." In Bog ga je res popolnoma ozdravil. Ta clovek
je zdrav in mocan se danes. Lahko dam njegovo ime in naslov
komurkoli bi to zelel.
Se sprasujete, s kaksno oziroma cigavo mocjo je to narejeno?
Odgovarjam vam s Petrovimi besedami: „... in vera, ki prihaja po
Njem, mu je vrnila popolno zdravje" (Apostolska dela 3,16).
Opravljeno je bilo maziljenje v Gospodovem imenu. Pisano je:
„Gospod mu bo pomagal." On ponuja dvojno zdravilo. Tudi ce je bil
greh vzrok bolezni, Njegova beseda pravi: „Če je grešil, mu bo
odpuščeno."
Mogoce boste vprasali: „Kaj je vera?" Vera je nacelo Bozje
besede, Sveti Duh, ki je navdihnil Besedo, je imenovan Duh resnice
in ko s krotkostjo sprejemamo vsajeno besedo, vera pozene iz srca
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– vera v golgotsko zrtev, vera v prelito Jezusovo kri, vera v dejstvo,
da je On vzel nase nase slabosti, da je nosil nase bolezni in da je On
danes nase zivljenje.
Bog nas je izbral, da pomagamo drug drugemu. Ne drznimo si
biti neodvisni. On nas vodi do stanja, v katerem se podrejamo drug
drugemu. Ce tega ne naredimo, se locujemo od Njegove besede in
polozaja vere. V tem stanju sem nekoc bil in upam, da ne bom nikoli
vec. Nekoc sem sel k bogosluzju. Bil sem zelo, zelo bolan in
postajalo je vse slabse in slabse. Vedel sem, da je Bozja volja zame,
da se ponizam in prosim staresine, da molijo zame. Tega nisem
storil in bogosluzja je bilo konec. Domov sem odsel brez maziljenja
z oljem in brez molitve in vsi v mojem domu so dobili isto bolezen.
Moji sinovi niso znali drugega kot samo zaupati Gospodu kot
druzinskemu zdravniku. Najmlajsi sin George je iz svoje
podstresne sobe vpil: „Ocka, pridi!" Odgovoril sem mu: „Ne morem
priti. Vsega tega sem jaz kriv. Moram se spokoriti in prositi Gospoda
odpuscanja." Odlocil sem se, da se ponizam pred vso cerkvijo.
Potem se odhitel v sobo na podstresje in v Jezusovem imenu polozil
roke na sina. Najprej sem polozil roko na glavo in bolecina se je
spuscala nizje po telesu. Potem je rekel: „Polozi roke na telo."
Koncno so se bolecine spustile v noge in ko sem polozil roke na
noge, je bil popolnoma ozdravljen. Ocitno ga je prevzela neka
hudobna sila in ko sem polagal roke na razlicne dele telesa, jih je
bolecina zapuscala. (Opaziti moramo razliko med maziljenjem
bolnikov in izganjanjem hudica.) Bog bo vedno milosten, ce se
ponizamo pred Njim in smo zlomljeni v duhu.
Nekoc smo sli molit za bolno zeno in je rekla: „Zelo sem bolna.
Eno uro je v redu, drugo pa imam napade." Takoj sem vedel, da jo
napada sila teme in tedaj sem se naucil nekaj, cesar prej nisem
vedel. Ko sem nanjo v Gospodovem imenu polozil roke, je bilo
videti, kot da ta sila bezi pred mojimi rokami. Ko sem pomikal roke
nad njenim telesom, se je hudobna sila izmikala, nato pa odsla iz
telesa in se ni nikoli vec vrnila.
Nekoc sem bil v mestu Havre v Franciji in Bozja moc se je
mogocno razodela.
Na srecanju je bil tudi Grk z imenom Feliks, ki je postal zelo
gorec za Gospoda. Zavzel se je, da je pripeljal k bogosluzju vsakega
katolicana, ki ga je lahko, da bi ljudje lahko videli, kako je Bog
milostno obiskal Francijo. Nasel je tudi zeno, ki je bila prikovana na
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posteljo in je bila vedno v enakem polozaju. Zacel ji je
pripovedovati, kako Gospod ozdravlja pri bogosluzjih in da bo
poklical mene, naj jo obiscem, ce bi to zelela. Odgovorila je: „Moj
moz je katolik in ne bo nikoli dovolil, da bi me obiskal nekdo, ki ni
katolik."
Vprasala je moza, ce dovoli, da jo obiscem in mu povedala, da
ji je Feliks govoril o Bozji moci, ki deluje med nami. Odgovoril je:
„Ne dovolim, da katerikoli protestant stopi v mojo hiso." Nato mu
je rekla: „Dobro ves, da mi zdravniki ne morejo vec pomagati,
duhovniki mi ne morejo pomagati, kaj ne bos dopustil, da ta Bozji
clovek moli zame?" Koncno je pristal in tako sem prisel v to hiso.
Preprostost zene in njena otroska vera sta bili cudoviti.
Pokazal sem ji majhno steklenicko z oljem in ji rekel: „To je olje.
Predstavlja Svetega Duha. Ko vas bom mazilil s tem oljem, bo Sveti
Duh zacel svoje delo in Gospod vas bo ozdravil." Pogledal sem proti
oknu in v viziji videl Jezusa. (Pogostokrat sem ga videl tako.
Nobena slika mu ni podobna. Noben umetnik ne more narisati
cudovite Jezusove ljubezni in lepote.) Zena je v svojem telesu
obcutila Bozjo moc in vzkliknila: „Osvobojena sem, moje roke so
osvobojene, moja ramena so osvobojena; in oh, glej, vidim Jezusa!
Ozdravela sem! Ozdravela sem!"
Vizija je minila in zena je sedla na posteljo. Njene noge so bile
se vedno negibne, zato sem ji rekel: „Polozil bom svoje roke na vase
noge in boste popolnoma osvobojeni." Ko sem dal roke na odejo, s
katero so bile pokrite noge, sem ponovno videl Gospoda. Tudi ona
ga je videla in vzkliknila: „Spet je prisel! Osvobojena sem!
Osvobojena sem!" Vstala je s postelje in hodila po sobi, slavec Boga,
oci pa so se nam napolnile s solzami ob opazovanju cudeznih
Bozjih del. Gospod jih ozdravi, ko so pogoji izpolnjeni.
Ko sem bil mlad, sem vedno zelel biti v druzbi starejsih ljudi in
sem vedno pozorno poslusal, kaj so govorili. Imel sem dobrega
prijatelja, baptisticnega pridigarja, ki je bil cudovit clovek. Veliko
prostega casa sem prezivel z njim.
Nekega dne me je obiskal in rekel: „Moja zena umira!"
Odgovoril sem mu: „Brat Clark, zakaj ne verujes Bogu? Bog jo lahko
ozdravi, ce le verujes."
Prosil me je, naj pridem k njemu domov in iskal sem nekoga,
ki bi sel z mano.
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Odsel sem k nekemu bogatemu cloveku, ki je bil vnet za Boga
in je dal veliko denarja za sluzbe pomoci revnim ljudem ter ga
prosil, da bi sel z mano. Odgovoril mi je: „Pusti me. Pojdi sam, ker
to ni zame."
Potem sem pomislil na cloveka, ki je bil vnet molivec. Ko se je
spustil na kolena, je s svojo molitvijo obsel ves svet in potem koncal.
Prosil sem ga, da bi sel z mano in mu rekel: „Brat, tokrat imas
priloznost. Moli in ko bos mislil, da je dovolj, nehaj." (Nekateri se
kar nadaljujejo, ceprav je molitve v resnici ze konec).
Brat Nichols, tako mu je bilo ime, je sel z mano in zacel moliti.
Prosil je Gospoda, da potolazi moza v tej situaciji in molil za otroke,
ki bodo ostali sami brez matere, in se veliko drugih stvari v tej
smeri. Vzkliknil sem: „O, moj Bog, ustavi tega cloveka!"
Toda ta ni nehal in je nadaljeval, vendar ni kazal niti kancka
vere v vsem tem, kar je molil. Naposled je le nehal in potem sem
rekel: „Brat Clark, sedaj si ti na vrsti za molitev." Zacel je: „Gospod,
uslisi molitev mojega brata in me potolazi v tej veliki izgubi in
zalosti. Pripravi me, da lahko zdrzim v teh preizkusnjah ..." Spet
sem vzkliknil: „Moj Bog, ustavi tega cloveka!" Vsa atmosfera je bila
prezeta z nevero.
Imel sem polno steklenicko olja. Sel sem k zeni in jo celo izlil
nanjo v Jezusovem imenu. Nenadoma se je pojavil Jezus in stal ob
vznozju postelje. Nasmehnil se je in izginil. Zena je vstala
popolnoma ozdravljena in je zdrava ter krepka se danes.
Imamo velikega Boga, cudovitega Jezusa in milostljivega
Tolaznika. Bozje ogrinjalo je nad tabo in Te bo vedno pokrival ter
zascitil pred hudim. Pod njegovim okriljem bos zasciten. Bozja
beseda je ziva in mogocna, v njenih zakladnicah bos nasel vecno
zivljenje. Ce si le upas zaupati temu cudovitemu Gospodu, temu
Gospodarju zivljenja, bos v Njem nasel vse, kar potrebujes.
Koliko ljudi se dandanes zapleta z razlicnimi zdravili in
dodatki. Odstrani vse to in zaupaj Bogu. Dovolj je verovati Bogu.
Spoznal bos, da ce Mu bos zaupal, se ti On ne bo nikoli izneveril. „In
molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil ..." Ali Mu
zaupas? On je vreden, da Mu zaupas!
Nekoc so me prosili, da bi sel v Weston, na morsko letovisce v
na zahodu Anglije. Iz telegrama sem razumel, da je neki clovek
izgubil razum in da je postal blodec manijak. Prosili so me, da bi
prisel in molil zanj. Prispel sem tja in njegova zena me je vprasala:
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„Ali bi hoteli spati pri njem?" Pristal sem in okrog polnoci ga je
zajela neka zla sila. Bilo je grozno gledati. Roko sem polozil na
njegovo glavo in njegovi lasje so bili kot stevilno vejevje na glavi.
Bog ga je osvobodil, a le zacasno. Okrog sestih zjutraj sem zacutil,
da moram za nekaj trenutkov stopiti iz hise.
Clovek me je videl odhajati in je zacel kricati: „Ce me pustite,
zame ni vec upanja." Toda cutil sem, da moram ven. Zunaj sem videl
neko zensko iz Vojske odrešitve z zastavo in vedel sem, da gre k
jutranji molitvi ob sedmi uri. Bratu, ki je vodil to bogosluzje in je
hotel ravnokar napovedati pesem, sem rekel: „Brat, ne pojte,
ampak zacnite moliti!" Soglasal je in v molitvi sem izlil svoje srce
ter potem zgrabil svoj klobuk in odsel. Verjetno so mislili, da so pri
tej jutranji molitvi imeli kakega norca.
Ko sem se vracal, sem videl cloveka, s katerim sem prezivel noc,
da popolnoma nag tece proti morju z namenom, da skoci vanj in se
utopi. Zakrical sem za njim: „V imenu Jezusa Kristusa, pojdi iz
njega!" Clovek se je zgrudil in zli duh je izsel iz njega ter se ni nikoli
vec vrnil. Njegova zena je pritekla za njim in moz se ji je vrnil
popolnoma zdrav.
Obstajajo zle sile, toda Jezus je vecji od vseh hudobnih sil.
Obstajajo strasne bolezni, toda Jezus je zdravnik. Noben primer ni
zanj pretezek. Lev iz Judovega rodu bo zlomil vsako verigo. On
lahko osvobodi obsedene in zasuznjene. On je prisel, da prinese
odresenje, da nas naredi popolne, kot je bil clovek pred padcem v
greh.
Ljudje zelijo vedeti, kako bi jih Bozja moc varovala. Vsako
stanje usmiljenja, v katero nas vodi – odpuscanje, ozdravljenje in
vsakrsna osvoboditev – vse bo satan se huje napadal. On se bo boril
za tvoje telo. Ko si odresen, pride satan in ti sepeta v uho: „Vidis, da
nisi odresen." Satan je laznivec. Ce ti pravi, da nisi odresen, potem
je to zanesljiv znak, da si odresen.
Spomni se cloveka, cigar srce je bilo ocisceno in urejeno. Zli
duh je izsel iz njega, toda clovek je ostal v nespremenjenem
polozaju. Ce te Gospod ozdravi, ne ostani v negibnem duhovnem
stanju. Kajti zli duh je prisel nazaj do tistega cloveka in nasel dom
ociscen, zato je vzel s seboj se sedem drugih zlih duhov, hujsih od
sebe in se naselil v cloveku, tako je bilo stanje tega cloveka hujse
kot prej. Bodi poln Bozje prisotnosti. Prejmi Svetega Duha in bodi
napolnjen z Njim.
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Bog ima milijone nacinov, da se zavzame za tiste, ki pridejo k
njemu po pomoc. On ima osvobojenje za vsakega suznja. On te tako
zelo ljubi, da pravi: „Preden me pokličejo, jim bom odgovoril." Ne
zavrni Ga!
Pričevanje
Spodrsnilo mi je in padla sem na Broadwayu, San Diego,
februarja 1921, in si, kot se je kasneje izkazalo, poskodovala trtico
in si tako zvila boke in medenicne kosti, da sem neizmerno trpela
zaradi bolecin.
Ker so zdravniki sele dva meseca po nesreci ugotovili, da je bila
kost zlomljena, ter jo potem naravnali, sta nenehna bolecina in
vnetje tkiva povzrocili vnetje zivcnega sistema, pozno naravnanje
kosti pa je onemogocilo njeno zdravljenje, zato je moje zdravstveno
stanje postajalo cedalje slabse. Kost so mi posledicno odstranili en
mesec po tistem, ko so jo naravnali. Ceprav se je rana zacela hitro
zdraviti, pa je vnetje zivcnega sistema ostalo, zato sem bila v
nenehnih bolecinah in nezmozna shajati brez pomoci.
Nekega dne so me pospremili na prvo srecanje, ki ga je vodil
gospod Wigglesworth, in sicer 2. oktobra 1922. Ob koncu srecanja
so bili vsi tisti, ki so bili v bolecinah, povabljeni, da vstanejo, ce je
to mogoce. Moz mi je pomagal na noge in ko je govornik zame molil,
sem bila v trenutku ozdravljena. Kako, tega ne vem. Vem samo, da
se je veliki Zdravnik dotaknil mojega telesa in sem bila ozdravljena
in resena bolecine.
Ko sem prisla domov, sem pokazala, kako se lahko usedem in
vstanem z rokami nad glavo; prej sem si morala pomagati z obema
rokama, da sem lahko dvignila svoje sibko telo, v postelji pa sem
morala imeti trakove, da sem se lahko dvignila. Sedaj jih ne
potrebujem vec! Po dolgem casu se lahko spet brez bolecin ulezem
in obrnem. Nikoli se ne bom nehala zahvaljevati Bogu za
ozdravljenje svojega telesa po dragoceni krvi Jezusa Kristusa in v
Njegovem imenu. Naslednje jutro sem odsla do tramvaja in se
odpeljala na bogosluzje in vse od takrat sem nenehno na nogah in
aktivna. Lahko navedem imena prijateljev, ki bodo potrdili vse, kar
sem zapisala. Naj gre vsa slava in hvala Jezusu.
Ga. Sanders
4051 Bay View Court
San Diego, Kalifornija
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6. POGLAVJE

ON JE VZEL NASE
VSE NASE BOLEZNI
Preberimo Evangelij po Mateju 8,1-17.
Tu imamo cudovito besedo. Vsa beseda je cudovita. Ta
blagoslovljena knjiga prinasa zivljenje, zdravje in mir, prinasa
taksno izobilje, da ne moremo nikoli vec biti siromasni. Ta knjiga je
moja nebeska banka. Vse, kar potrebujem, je v njej. Zelim vam
prikazati, kako ste lahko bogati, kako ste lahko v vsem obogateni v
Jezusu Kristusu. On ima izobilje milosti za vas in dar pravicnosti, in
po njegovem obilju milosti je vse mogoce. Zelim vam pokazati, da
ste lahko zive mladike na zivi trti Jezusu Kristusu in da je to vasa
prednost, da boste prav v tem svetu kot je On. Janez nam pravi: „...
kajti kakor biva On, tako bivamo tudi mi na tem svetu." Ne da smo
mi nekaj posebnega, ampak Kristus v nas je nase vse v vsem.
Gospod Jezus je vedno pripravljen, da izkaze Svoje usmiljenje
in ljubezen, da bi nas pritegnil k Sebi. Bog je voljan narediti stvari,
udejanjiti Svojo besedo in nas do potrebne mere seznaniti s Svojimi
nacrti in mislimi. Stevilni so v potrebah, stevilni so slabotni, toda
ne mislim, da je kdo od prisotnih le v polovico tako slabem stanju
kot v primeru, ki smo ga prebrali v Matej 8. Ta clovek je bil gobavec.
Ti mogoce trpis zaradi tuberkuloze, raka ali drugih bolezni,
toda Bog bo pokazal svoje popolno ociscenje, svoje popolno
ozdravljenje, ce imas zivo vero v Kristusa. Jezus je cudovit.
Temu gobavcu je nekdo moral povedati o Jezusu. Kako veliko
je zamujenega, ker ljudje ne govorijo stalno o tem, kar je Jezus storil
za njih v teh dneh. Verjetno je nekdo prisel do gobavca in rekel:
„Jezus te lahko ozdravi." In tako je bil prezet s pricakovanjem, ko je
videl Gospoda. Gobavcu se je bilo dovoljeno ljudem priblizati se le
do dosega roke in ce se mu je kdo priblizeval, je moral vpiti: „Necist,
necist!" ker je bil izoliran. In na taksen nacin bi mu bilo zelo tezko
priti k Jezusu zaradi mnozice, ki ga je obdajala. Toda ko je prihajal
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z gore, se je Jezus srecal s tem gobavcem. Oh, kako strasna bolezen
je to! Po clovesko povedano zanj ni bilo vec pomoci, toda Jezusu ni
nic tezko. Clovek je zaklical: „Gospod, če hočeš, me moreš očistiti."
Ali je bil Jezus pripravljen to narediti? Ne najdemo primera, da
bi Jezus zamudil kaksno priloznost narediti nekaj dobrega. Videl
bos, da je vedno bolj pripravljen to storiti, ko pa smo Mu mi
pripravljeni dati priloznost, da opravi svoje delo. Tezava je v tem,
da ne pridemo pred Njega in da ga ne prosimo, kar je On voljan dati.
In Jezus je iztegnil svojo roko in se ga dotaknil z besedami:
„Hočem, bodi očiščen!"
In clovek je bil takoj ociscen gob. To mi je vsec. Ce do Njega
prides odlocen, ne bos od Njega nikoli odsel razocaran. Skozi tebe
bo teklo bozansko zivljenje in v tistem trenutku bos osvobojen.
Jezus je isti tudi danes in On ti govori: „Hocem, bodi ociscen." On
ima zate prepolno caso, polnost zivljenja. On ti bo priskocil na
pomoc v tvoji popolni nemoci. Vse je mogoce, ce le verujes. Bog ima
pravi nacrt. Zelo preprost je. Samo pridi k Jezusu. Videl bos, da je
On isti danes, kot je bil nekoc.
Naslednji primer, ki ga imamo v tem poglavju, je stotnik, ki je
prisel iskat Jezusa za velike potrebe svojega sluzabnika. Tole si
oglejte. Ena stvar je zanesljiva – ne obstaja nekaj takega, kot je
iskanje, ne da bi tudi nasel. Ta, ki isce, tudi najde. Ta clovek se je
tako zavzel, da je prisel iskati Jezusa. Poslusaj Jezusove prijazne
besede: „Pridem in ga ozdravim." V mnogih krajih, kamor pridemo,
je toliko ljudi, za katere ne moremo moliti. V nekaterih krajih je
dvesto ali tristo oseb, ki zelijo nas obisk, toda ne moremo. Ampak
jaz sem zelo radosten, da je Gospod Jezus vedno voljan priti in jih
ozdraviti. Hrepeni, da se sreca z bolnimi. Uziva, ko jih lahko ozdravi
njihovih slabosti. Gospod danes stevilne ozdravlja preko robckov,
kot je ozdravljal v Pavlovih dneh. O tem lahko berete v Apostolskih
delih 19,12.
Neka zena v mestu Liverpool je prisla k meni in dejala: „Zelela
bi, da mi pomagate. Zdruzite se z menoj v molitvi. Moj moz je
alkoholik in vsak dan prihaja domov pod vplivom alkohola. Ali bi
se mi zeleli pridruziti v molitvi zanj?"
Vprasal sem jo: „Ali imate robcek?"
Vzela je robcek in molil sem ter ji nato povedal, naj ga polozi
pod vzglavnik pijanega moza. Tega vecera je prisel domov pijan in
polozil glavo na vzglavnik, pod katerim je bil robcek. Svoje glave ni
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