Kenneth Hagin:
SKRIVNOSTI
MOLITVE

1.SKRIVNOST
MOLITVE, KO
MOLIMO V SKLADU
Z BOŽJO BESEDO
Jezus je naš mirovni
poslanec, naš posrednik in
naš kralj. On stoji med nami
in Očetom. Nikjer v Svetem
pismu ni zapisano, da je
Jezus
rekel
svojim
apostolom, naj molijo k
njemu. Vedno naj bi molili k
Očetu v Jezusovem imenu.
V Svetem pismu je
zapisano, kako prihajati
pred Očeta in naš odnos z
Bogom, vse naše molitve
bodo zanesljive, če bodo v
skladu z božjo besedo. Le
tako smo lahko prepričani,
da nas on sliši.
Janez 16:23,24: Tisti
dan me ne boste ničesar
spraševali.
Resnično,
resnično vam povem, če
boste kaj prosili Očeta v
mojem imenu, vam bo dal.
Do zdaj niste ničesar
prosili v mojem imenu.
Prosite in boste prejeli, da
bo vaše veselje popolno.
Bodite pozorni na to,
da je Jezus rekel, "...Tisti
dan me ne boste ničesar
spraševali." Jezus je to rekel
ravno, ko je odhajal.
Govoril je o posredništvu na
desnici Očeta, ko je vstal in
zavzel pripravljeno mesto.
Drugi prevod pravi: "Tisti
dan ne boste molili k meni."
Jezus je rekel, naj prosimo
Očeta v Njegovem imenu.
Ni drugega načina molitve.
Jezusu lahko povemo,
kako zelo ga imamo radi in
ga spoštujemo, vendar ko
gre za prošnje in molitve ni
druge poti do uslišanja kot
prositi Očeta skozi Jezusa
Kristusa. Efežani 3:14,15:
"Zato
upogibam
svoja
kolena pred Očetom, od
katerega izvira vsakršno
očetovstvo v nebesih in na
zemlji..." Ni važno, član
katere cerkve ste, zelo pa je
pomembno, kateri družini
pripadate.
Veliko ljudi ve za
molitev k Bogu, ne vedo pa
nič o molitvi k Očetu. Ne
zvenijo, kot da bi Ga zares
poznali. On je Bog za svet,
ampak Oče zame. Resnična

radost je v tem, da vemo, da
bo Oče uslišal naše molitve.
Smith Wigglesworth je
inštaliral
vodovod
v
ogromni hiši nekega dne in
lastnica te hiše je vstopila,
ga nekaj časa opazovala in
potem odšla. Zopet se je
vrnila v sobo, kjer je delal in
zaklenila vrata. Prosila je
Wiggleswortha, če bi lahko
govorila z njim. Vprašala je:
"Kaj na svetu je to, kar
povzroča tako čudovit izraz
na vašem obrazu? Kot da ste
polni veselja. Povedal ji je,
kako je njegova žena, ko je
bil pri zajtrku, ugotovila, da
sta dva od njegovih otrok
hudo bolna. In še preden je
sploh kaj pojedel, je šel k
njima, položil roke nanju in
njegova otroka sta bila v
trenutku
ozdravljena.
Wigglesworth je bil srečen
preprosto zato, ker je prosil
in je prejel. In njegova
radost je bila popolna.
Gospa ga je nato
vprašala, ali bi tudi ona
lahko poznala Boga na tako
čudovit način. In tako
preprosto stoječ v pogovoru
je sprejela Gospoda kot
svojega Odrešenika. Ni
vedela, kako obdržati to
izkušnjo, zato ji je povedal,
da je edini način ta, da
posreduje Jezusa drugim,
kot ga je on njej. Rekel ji je,
naj pove vsem svojim
prijateljem
o
svojem
odrešenju.
Vidite, Wigglesworth
bi bil zaskrbljen in žalosten,
če bi bili njegovi otroci še
vedno bolni. Namesto tega
je bilo na njegovem obrazu
veselje. Verjamem, da bi
tako moralo biti z vsemi
Kristjani. "Prosite in boste
prejeli, da bo radost
popolna." (Janez 16:24). To
veselje morate obdržati celo
preden se prošnje uresničijo.
Spet drugič se je
znašel Wigglesworth v
težkem finančnem položaju..
Bil je na obisku pri zelo
bogatem možu, pa mu o tem
ni ničesar omenil. Preložil je
vsa bremena na Gospoda in
je žvižgal ter bil zelo srečen.
Bogataš je bil pod vplivom
duhov depresije in je rekel
Wigglesworthu, da bi dal
vse, kar je imel, da bi lahko
živel
v
taki
radosti.

Wigglesworth
mu
je
povedal, da je edina cena, ki
jo je potrebno plačati, ta, da
preloži vse skrbi na Jezusa.
Nekaj let nazaj sem
pridigal v cerkvi, daleč od
doma. Ko je minil kakšen
teden, me je tamkajšnji
pastor prosil, naj še ostanem
in pridigam. Vprašal me je,
koliko denarja potrebujem.
Povedal sem mu svojo
potrebo in je odgovoril, da
toliko še nikdar niso zbrali
za evangelista, ampak bo
poskušal zbrati denar. V
soboto, pred nedeljskim
bogoslužjem, sem odpotoval
domov in ugotovil, da bi
potreboval za neke nujne
zadeve še nekaj sto dolarjev
več. Vendar sem pastorju že
obljubil, da ostanem še en
teden. Vse, kar sem lahko
storil, je bila molitev, da bi
Gospod vse uredil.
Pastorju o tem nisem
nič povedal. Ta je med tem
ugotovil, da niti prejšnje
vsote ne bo mogel zbrati.
Ko sem mu omenil znesek,
ki bi ga moral dobiti, da bi
rešil težavo, je postal zelo
živčen. Rekel sem mu, da
sem molil za to in on se je
strinjal z mojo molitvijo.
Kasneje mi je njegova
žena priznala, da jo je zelo
čudilo, ker me finančne
težave sploh niso vrgle s tira
in sem bil vesel kot vedno.
Ko je bilo srečanje končano,
sem imel denar! Slava
Bogu! Vidite, bila je potreba
in Bog jo je izpolnil. Dal mi
je celo več, kot sem
potreboval, ker sem hodil po
veri in ne po videzu.
Efežani
5:20:
"V
imenu našega Gospoda
Jezusa
Kristusa
se
nenehoma zahvaljujte Bogu
Očetu za vse." Pavel nam
pravi, naj se zahvaljujemo
Očetu in ne Jezusu. Ime
Jezus pomeni dostop do srca
Očeta.
Ko
si
želite
odgovora, sledite nauku
Božje besede. Molite k
Očetu v imenu Jezusa
Kristusa.
Če greste v banko s
čekom in prosite, da vam ga
izplačajo za prijatelja, bodo
zahtevali, da imate vložen
denar na določenem računu.
In če je na čeku ime osebe,
ki ima svoj račun pri tej
banki, ne bo nobenih
vprašanj.

Včasih so naše molitve
v prazno ravno zato, ker je
naš pristop povsem napačen.
Hvala Bogu, Jezus ima
položaj v nebesih. On je
edina pot do Očeta.
Uporabljajmo mogočno ime
Jezusa, ki nam ga je dal. Dal
nam je moč svojega
zastopstva
v
uporabi
njegovega imena. Rekel je:
"... V mojem imenu bodo
izganjali hude duhove, ..."
Imamo pravico do uporabe
tega Imena, da lahko
ukažemo demonom, naj
nehajo vezati človeške duše.
Pred več leti sem imel
srečanje
v
vzhodnem
Texasu, in študirali smo
temo molitve. Na teh
srečanjih sta dve stvari
popolnoma spremenili potek
mojega življenja. Vedno
sem verjel v božanska
ozdravljenja, vendar so bile
stvari, ki sem se jih bal primeri
demonske
obsedenosti. Potem pa mi je
Gospod
razodel
to
primerjavo. To je tako, kot
bi nekdo hotel odkleniti
vrata avtomobila. Lahko
reče, da je odklenil vrata,
vendar ne on, pač pa ključ je
tisti, ki je dejansko odklenil
vrata. Ključ je tisti, s
katerim lahko vžgemo avto.
Torej ključ je najbolj
pomemben faktor v tej
situaciji.
Na te stvari sem začel
gledati s povsem drugega
vidika: Jaz sam ne bom
izganjal demonov. Ampak
Jezus mi je dal ključ, da to
lahko naredim. Jezus je
ključ, ki bo opravil svoje
delo.
Moj
strah
do
izganjanja demonov je
izpuhtel.
Drugič, ko sem ležal v
svoji postelji in premišljeval
Božjo besedo, sem začel
spoznavati nekaj drugega.
Naj vas spodbudim, da
boste izvajali Božjo besedo
v praksi, ko jo boste prebrali
in jo meditirali. Našega
duha je potrebno učiti in
trenirati. Samo zato, ker
berete Božjo besedo, še ni
nujno, da je vaš duh
izobražen. Lahko sedim in
preberem
ogromno
znanstvenega materiala, pa
to še ne pomeni, da
razumem, kaj sem prebral.
Lahko berete Sveto pismo,
pa ne razumete, kaj berete.

Božja beseda se mora
nastaniti in vsaditi v vas,
dokler ne dobite razodetja in
prerojenja v vašem srcu.
Pred leti sem bral
Einsteinovo
teorijo
relativnosti
in
nisem
razumel, kaj sem bral. Ko
sem končal, sem vedel manj,
kot ko sem začel. Totalno
me je zmedla.
Mislim, da ljudje
velikokrat berejo Božjo
besedo, pa sploh nimajo
pojma, kaj berejo. Hočejo jo
dojeti samo z razumom.
Razodetje Božje besede
morate dobiti v svojem srcu,
to je v svojem notranjem
človeku.
Ko sem leže bral, sem
začel premišljevati o zadevi,
ki sem jo ravnokar prebral.
Pričel sem spoznavati stvari,
ki jih še nikdar nisem. Videl
sem, da je satan avtor vsega,
kar je zlobno in je gospodar
tega sveta. Oslepil je in
zvezal ljudi.
Spoznal sem, da so
tisti iz moje družine, ki so
nerešeni, zvezani od hudiča.
Nihče, ki ve, kaj dela, ne bi
vozil svojega avtomobila
200 km/uro in se poskušal
ubiti. Nobena inteligentna
oseba ne bi vozila svoje
življenje s ciljem, da pride v
pekel, če je normalna. Sveto
pismo pravi za izgubljenega
sina, ki se je vrnil domov:
"...prišel je k sebi." (Luka,
15:17).
Dobil sem razodetje,
da sem izzvan. Molil sem za
svojega starejšega brata, ki
je zašel. Vendar sem
ugotovil, da so bile vse moje
molitve in posti v neveri (Če
pričakujete, da bo molitev
naredila vse, se motite.)
Vstal sem iz postelje in
rekel, "V imenu Jezusa
Kristusa, ti umazani hudič in
demon pekla in duhovi, ki
vežejo dušo mojega brata,
jaz vas zvezujem v Imenu
Jezusa Kristusa." Bil sem
poln veselja, ker sem vedel,
da je narejeno ravno tako
gotovo, kot sem se počutil.
Odložil sem Sveto pismo in
odšel vriskajoč in žvižgajoč
iz sobe.
Približno
14
dni
kasneje, ko sem bil na poti v
svojo sobo, sem slišal glas,
ki mi je rekel: "Oh, saj ti ne
misliš zares, da bo rešen,
kajne?" Ustavil sem se

smrtno resen, odgnal to
misel iz glave in si nisem
dovolil,
da
bi
sploh
razmišljal o tem. In nekje
globoko v sebi sem se
smejal. Povedal sem hudiču,
da sem že potrdil bratovo
rešitev in da je njegova moč
nad bratom zvezana v imenu
Jezusa Kristusa.
Nekaj dni kasneje sem
prejel pismo svoje žene in v
katerem mi je pisala, da je
moj brat rešen. Pisal sem ji,
da vem to že približno dva
ali tri tedne. Ime Jezusa
pripada tudi vam. To ime
uživa avtoriteto na zemlji.
Imate pravico do uporabe
tega imena. Če vas hudič
lahko obdrži v miselni areni,
vas bo prebičal, če pa ga vi
držite v areni vere, je on
žrtev. Bojujte dober boj
vere. Peter je rekel: "Trezni
bodite
in čujte! Vaš
sovražnik hudič hodi okrog
kakor rjoveč lev in išče,
koga bi požrl. Uprite se mu,
ker ste trdni v veri. Saj
veste, da prav takšno
trpljenje prenašajo vaši
bratje, ki so po svetu."
(Peter 5:8,9). Verjeti morate
v srcu, v duhu, da kar pravi
Božja beseda, je resnica.
Vidite, satan se je
dvakrat boril z mano. Skušal
me je spraviti v miselni
realizem: "Saj ti ne misliš
zares, da bo tvoj brat kdaj
rešen, kajne?" To mi je
neprestano govoril. In ravno
to počne mnogo ljudi.
Skušajo svoje duhovne
težave rešiti s svojimi
možgani. In potem se
popolnoma
zmedejo,
postanejo bolno zaskrbljeni,
kar se vidi celo na njihovih
mrkih obrazih.
Vendar
morate
reagirati iz svojega najbolj
notranjega bitja, iz svojega
srca, iz svojega duha. Jezus
je rekel, "Resnično vam
povem: kdor reče 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 res zgodilo."
(Marko 11:23) .
To leto sem pridigal v
Port Arthurju, Texasu, in
bogoslužja so bila dobra,
bilo je veliko ozdravljenj.
Metodistka je prišla na
srečanje in se mi je zahvalila
za delo, ki sem ga opravljal.

Povedala mi je, da je bila
bolna 20 let in ni bila
sposobna opravljati svojega
dela. Niti ni mogla vstati in
pripraviti zajtrka svojemu
možu. Bila je v štiridesetih
letih in imela je dve odrasli
hčeri. Medicina ji ni mogla
pomagati. Bila je na
različnih srečanjih, kjer so
ljudje ozdraveli, vendar je
ostala bolna. Na teh
srečanjih pa sem jo naučil,
kako sprejeti ozdravljenje.
Čez nekaj časa sem
prejel pismo od te žene
skupaj z darom, ker je
hotela pomagati nekomu,
kot je tudi ona dobila
pomoč. Pisala je, da ni
vedela za pomembnost
Božje besede in imena
Jezusa Kristusa. Doma na
samem jo je brala, dvignila
svoje Sveto pismo in rekla:
"Satan, ti, ki si vezal moje
telo vsa ta leta, jaz zvezujem
tvojo moč nad mojim
življenjem in zahtevam
svoje odrešenje in svoje
ozdravljenje." Dodala je še,
da je prvič v dvajsetih letih
sama
opravila
vsa
gospodinjska dela. Šest
mesecev je prešlo in ona je
bila še vedno zdrava. Rekla
je, da ima gibčnost in elan
najstnice in da se tako dobro
ni počutila od šestnajstega
leta.
Pisala mi je tudi o
svojem možu, ki še ni bil
odrešen. Ni hotel iti v
cerkev z njo, čeprav je bil
dober mož. Ta žena je vzela
Biblijo in rekla doma: "V
imenu Jezusa lomim moč
hudiča nad svojim možem in
zahtevam njegovo rešitev."
Rekla je, da je delovalo kot
čarovnija. Preko noči je
postal novo bitje. Rekla je,
da sta bila bolj srečna kot
kadarkoli prej v svojem
življenju.
Pisala je tudi o svojih
hčerah, ki sta bili zasvojeni
s kajenjem in plesom. Rekla
je, da je dvignila svoje roke
k nebesom in zlomila
hudičevo moč nad njima,
zahtevajoč njuno odrešenje.
V desetih dneh sta postali
novi osebi. Odrešeni sta bili
vsake navade, ki ju je vezala
in nebesa so postala njun
dom.
Ko se naučimo moliti
po Božji besedi, bodo naše
molitve učinkovite.

2.SKRIVNOST
MOLITVE, KO
PROSIMO OČETA V
IMENU JEZUSA
KRISTUSA
Janez 16:23,24: Tisti
dan me ne boste ničesar
spraševali.
Resnično,
resnično vam povem, če
boste kaj prosili Očeta v
mojem imenu, vam bo dal.
Do zdaj niste ničesar
prosili v mojem imenu.
Prosite in boste prejeli, da
bo vaše veselje popolno.
Jezus je to rekel ravno
preden se je začelo trpljenje.
Mislil je na dni, v katerih mi
živimo - na dan, ko je šel na
križ in dan, ko je vstal od
mrtvih in šel na desnico
Očeta. On je zdaj naš
mirovni zastopnik, naš
posrednik,
advokat
in
Gospod. Stoji med Očetom
in nami. Ko pravi : "Tisti
dan," misli na dan Nove
zaveze.
Moj prijatelj nikoli ne
dobi odgovora, ko moli.
Zanj je molitev bitka. On
moli k Jezusu. Jaz molim k
Očetu v imenu Jezusa. Tako
molim že več kot 50 let in
do sedaj sem dobil vse, za
kar sem prosil. Ponavadi
dobim takoj. Seveda, ko gre
za denar, traja nekaj dni,
preden pride v moje roke,
ker mora preiti veliko
uradnih preprek.
Če bi me hotel ta moj
prijatelj prositi, naj molim
za njegove finance, bi se
morala oba strinjati. Ampak
njegova volja bi lahko
blokirala mojo voljo in vero,
ker imamo avtoriteto nad
demoni in zlimi duhovi,
nimamo pa avtoritete nad
duhom človeka. Če bi imeli
avtoriteto nad človeškimi
duhovi, bi lahko odrešili
vsakogar.
V knjigi Pridige o
gospostvu nad demoni,
boleznijo in smrtjo, nam
John G. Lake govori o
molitvi za moža, ki je imel
sladkorno bolezen. Skupaj
sta pokleknila k molitvi,
Lakeu pa je neprestano
hodila pred oči misel na
5000 dolarjev. Vprašal je
moža, če mu to kaj pomeni.
Mož mu je povedal, da sta
bila z bratom v poslu. Žena

tega brata pa je po njegovi
smrti hotela vnovčiti posel,
vendar je ta mož obdržal
zase 5000 dolarjev, ker je
mislil, da ga je zaslužil,
praktično pa je to bil njen
denar. Povedal je Lakeu, da
ima na svojem računu več
kot 5000 dolarjev, nakar mu
je Lake velel, naj napiše ček
za prenos denarja na njen
račun in bo potem molil
zanj. Mož je napisal ček, in
ga oddal po pošti. Ko se je
vrnil, je bil zdrav. Včasih
takšna bremena izničijo
učinek molitve.
Nekateri bodo rekli, da
verjamejo
v
Janeza
16:23,24, ampak...
Ne govorite ampak,
ker ni nobenega ampak v teh
vrsticah. Nekdo pravi, da
verjame v to, če... Tukaj ni
nobenega če v tem verzu.
Preprosto vzemite Jezusa v
njegovi Besedi.
Jezus pravi v Janezu
16:24, "Do zdaj niste
ničesar prosili v mojem
imenu..." Do tega časa nihče
ni nikoli prosil ničesar v
Njegovem imenu, ker je bil
na zemlji. Molitev v
njegovem imenu je bila brez
pomena, dokler ni začel
svoje
posredništvo
na
desnici Očeta.
"..prosite in boste
prejeli, da bo vaše veselje
popolno." Vaše veselje ne
more biti popolno, če
nimate, kar v življenju
potrebujete. Vaše veselje ne
more biti popolno, če ne
morete
plačati
svojih
računov in dolgov. Ne
morete biti polni veselja, če
so vaši otroci bolni.
Bili
smo
sredi
bogoslužja, ko je pozvonil
telefon ob 6h zvečer. Bila je
moja tašča, ki je skrbela za
najine
otroke
in
mi
povedala, da je Ken, moj
sin, zbolel za mumpsom.
Bolan je bil celo popoldne.
Zato je hotel mali govoriti z
mano, ker je vedel, da bom
molil zanj k Bogu in ga bo
On ozdravil. Babica mu je
dala telefonsko slušalko in
tako sva molila. Kasneje
nama je povedala, da je Ken
legel in zaspal. Čez 45
minut ga je zbudila, da bi
oblekel pižamo in šel v
svojo posteljo. Ni imel več
vročine, oteklina je izginila,
in počutil se je dobro.

Gospod sliši in uslišuje
molitve! Preveč ljudi naredi
samo majhen zamah v temo
in temu rečejo molitev. Pač
upajo, da se bo že nekaj
izcimilo iz tega.
Bodimo pozorni na
razliko med molitvijo zaradi
Jezusa in molitvijo v Imenu
Jezusa. Ko gremo h
Gospodu in Ga prosimo, naj
naredi nekaj zaradi Jezusa, s
tem prosimo, naj se zgodi
zato, da bi njemu pomagali
na naš račun.To zveni
neumno, saj Jezus ne
potrebuje
pomoči
in
nimamo svojega računa, da
bi mu pomagali. Mi
potrebujemo pomoč in on
lahko jamči za nas. Od zdaj
naprej ne molite več
"zaradi" Jezusa.
Če me boli trebuh, in
molim za zdravje, nočem,
da bi bolečine ponehale
zaradi Jezusa, ampak da bi
jaz ozdravel. Če dolgujem
100 dolarjev, in molim, da
bi jih dobil od darovanja,
molim zase.
Vem, da nam je Bog
pomagal na nižji stopnji, ko
ga še nismo poznali, vendar
moramo rasti v molitvi.
Biblija nas uči, da obstaja
podobnost med duševno in
duhovno rastjo. Nihče se ni
rodil kot odrasel človek.
Ljudje se rodijo kot
dojenčki
in
potem
odraščajo. Ravno tako kot
izboljšujemo naša duševna
spoznanja,
moramo
napredovati v molitvi.
Ko sem bil majhen
deček, sem molil otroške
molitvice, sedaj so moje
molitve drugačne. Ko smo
bili duhovni dojenčki, smo
lahko molili tako in nas je
Bog uslišal, nam pomagal,
vendar hoče, da duhovno
čimbolj zrastemo.
Ko srečate Boga na
Njegovi ravni, spoznate,
kako je drugače. On zahteva
več od nas, ko duhovno
rastemo. Ko pride svetloba
in nas pouči, Gospod
zahteva, da hodimo v tej
luči.
"V
mojem
imenu....bodo govorili v
novih
jezikih"
(Marko
16:17). Vsak vernik bi
moral govoriti v jezikih. To
lahko storite v Jezusovem
imenu.

"V mojem imenu bodo
prijemali kače" (Marko
16:17,18). Pomeni, če vas
slučajno piči kača, lahko v
imenu Jezusa preprečite
zastrupitev. Na primer, ko je
apostol
Pavel
doživel
brodolom in pristal na
otoku, kjer je hotel zakuriti
ogenj, ga je iz dračja pičila
strupena kača. Ljudje so
mislili, da je v življenju
naredil nekaj groznega, saj
je bilo videti, kot da je nanj
prišla obsodba. Pričakovali
so, da bo padel mrtev po
tleh. Opazovali so ga,
ampak ni mu bilo slabo in ni
umrl. Mislili so, da je bog.
V vzhodnem Texasu je
moj prijatelj - ravno tako
božji služabnik kot jaz ribaril skupaj s svojimi
prijatelji in ga je pičila tam
znana
strupenjača.
Prestrašilo je druge može, ki
še niso prejeli Jezusove
odrešitve. On jo je vrgel od
sebe v Imenu Jezusa in delal
naprej. Njegovi prijatelji so
ga opazovali in niso opazili
nobenega znaka zastrupitve.
To ni izjemno, saj je
biblično.
Biblija pravi: "...in če
bodo pili kaj strupenega, jim
ne bo škodovalo...." To
pomeni, da imamo pravico
zahtevati imunost v Imenu
Jezusa.
Pred več leti je bila v
Texasu konvivenca skupine
kristjanov. Niso imeli veliko
denarja, da bi prebivali v
dobrih hotelih, zato so
prenočili v tretje-razrednem.
Hotel je bil brez tekoče
vode, v sobah so bili le vrči
z vodo. Malico so pojedli
skupaj in nekateri so se
začeli slabo počutiti. Čez
nekaj časa jih je dvajset do
trideset zbolelo, tako da so
začeli moliti drug za
drugega. Ko so molili, je
nekdo spoznal, da je voda v
hotelu zastrupljena in naj ne
pijejo več. Vsi so bili
ozdravljeni. Vzeli so ostalo
vodo, da bi jo testirali v
bližnji pomorski postaji in
testi so pokazali, da je bilo v
vodi toliko strupa, da bi z
njo lahko zastrupili regiment
mož.
Nekdo se je skušal
kruto poigrati s temi
kristjani, ker so v okolici
vedeli, da ta skupina
verjame v čudeže in

ozdravljenja.
Nihče
v
skupini
ni
potreboval
zdravniške pomoči! Imeli so
pravico zahtevati imunost v
imenu Jezusa, ker so bili po
nesreči zastrupljeni. To ni
ekstremen primer, ker je v
skladu z Božjo besedo.
Biblija pravi: "...polagali
bodo roke na bolne in bodo
ozdraveli...."
(Marko
16:18).
"V mojem imenu
bodo...
govorili
nove
jezike... na bolnike bodo
polagali roke in bodo
ozdraveli.."
Marko
(16:17,18). Vi polagajte
roke na ljudi v Njegovem
Imenu. Vi govorite v jezikih
in Sveti Duh bo govoril za
vas. Imate pravico delati vse
to v Imenu Jezusa Kristusa.
Navaden božji otrok
ima pravico do uporabe
imena Jezusa proti hudiču
kakor duhovnik.
Nekdo mi je rekel, da
če bi imel dovolj vere, bi to
lahko izvrševal. Jezus ni
nikoli rekel besede o veri v
teh vrsticah. Vi že imate
vero, saj verjamete v Jezusa.
Torej, če verjamete v
Njegovo ime, ga uporabite.
Ni borbe za vero, potrebno
je samo neustrašno in smelo
vzeti, kar nam pripada in do
česar imamo vso pravico.
V poslovnem svetu
imate pravico vzeti, kar je
vaše. Niti ne razmišljate o
tem ali imate dovolj vere.
To vam sploh ne pade na
pamet. In tako naj reagira
tudi oseba, ki potrebuje
ozdravljenje.
Preveč časa ljudje ne
verjamejo tako, kot bi
morali
v
čudežna
ozdravljenja.
Samo
razumsko soglašajo, da te
stvari obstajajo. Imamo
ljudi, ki sedijo v cerkvi in
pričujejo, da verjamejo v
resničnost Božje besede, pa
vseeno
ne
dobijo
ozdravljenja. Ne delujejo v
veri in ne uporabljajo imena
Jezusa
Kristusa.
Ko
delujemo v skladu z Božjo
besedo, deluje. Jakob pravi:
"Ne bodite samo poslušalci
besede temveč se po njej
tudi ravnajte, da ne boste
sami sebe varali." (Jakob
1:22). Dandanes je veliko
ljudi , ki goljufajo sami
sebe.

Delujte tako smelo, kot
bi ravnali v poslovnem
svetu. Ime jezus mi pripada
povsem enako kot mi
pripadajo roke in noge.
Imam jih in jih uporabljam,
ker so moje. Spoznali boste,
da bo hudič iskal na vse
pretege vse možne načine,
da bi vas zmedel. Hotel vam
bo nasprotovati, kot se le da.
Ampak Ime Jezus je vaše,
torej ga uporabljajte.
Imamo mnogo ljudi, ki
molijo, ampak rezultati
kažejo, da so njihove
molitve brez koristi. Če so
vaše molitve brez sadov, ste
molitvena izguba. Če ne
pričakujete
rezultatov
molitve, potem vam ni treba
moliti. Molite za profit.
Dobri poslovneži poslujejo
za profit. Molimo z
namenom, da dosežemo
rezultate.
Temelj te veličastvene
dežele je krščanstvo. Baza
krščanstva je živa vera, ki
ima stik z živim Bogom, ki
sliši in uslišuje molitve.
Molimo za to, da se stvari
uresničijo. Če molimo, pa
ne sledijo rezultati, potem
moramo poiskati vzrok
neuslišanih molitev. Velike
stvari krščanstva so vse
nadnaravne.
Če
ni
rezultatov, to kaže, da
imamo samo formo molitve
brez moči. Vse stvari, ki jih
ima Bog, so nam na voljo če le molimo zanje. Če jih
nimamo, je to zato, ker
nismo dosegli
pravega
molitvenega stika. Bog je še
vedno enak.
V vseh teh letih sem
bil v cerkvah, kjer niti ena
duša ni bila rešena že
mnogo let. Zakaj ne gremo
preprosto
k
osnovnim
principom in ugotovimo, kaj
je
narobe.
Bog
ni
neresničen. Čudeži se še
vedno dogajajo.
V
zgodnjih
dneh
ustanoviteljev
božjega
gibanja, je deloval pridigar
I.J.Jamison. Nekoč je bil
prezbiterijanski duhovnik. V
svojem
pričevanju
je
povedal, da je učil v
zahodnem delu mesta, blizu
katerega je izbruhnil strašen
gozdni požar. Približno ob
deseti uri zjutraj se je bril
pri brivcu, ko pride mož s
telegramom, v katerem je
bila napisana prošnja za

ljudi, ki so imeli v bližini
srečanje v šotoru, naj molijo
za dež. Možje v brivnici so
začeli pogovor o tem
srečanju v šotoru in o teh
ljudeh, ki so verjeli v
čudeže, vendar si nihče ni
upal odnesti telegrama v
njihov šotor. In končno se je
opogumil gospod Jamison.
Duhovnik, kateremu je
predal telegram, je prosil za
tišino in prebral prošnjo.
Ljudje so začeli moliti. Na
koncu so se zahvalili
Gospodu za dež. Voditelj
mu je vrnil telegram s
sporočilom, da bo deževalo
okrog desetih zvečer. To ga
je pretreslo. Jamison se je
vrnil v brivnico in povedal,
kaj se je zgodilo. Vsi so se
norčevali, saj so poznali
vremensko napoved, da
dežja ne bo še najmanj štiri
ali pet dni.
Jamison je šel na svoje
duhovniško delo in zvečer
legel, da bi zaspal. Njegova
žena je oprala nekaj oblačil
in jih pustila zunaj na vrvi,
zato ji je v šali rekel, naj jih
raje prinese pod streho, ker
bo deževalo. Oba sta se
smejala na ta račun in
zaspala - dokler ju ni
zbudilo grmenje in bliski.
Deževalo je!
Jamison se je zamislil
nad tem. Ko je opravil svoje
delo, je pričel obiskovati
srečanja v šotoru. Sedel je
vedno zadaj in si vse skrbno
beležil. Ni mogel razumeti,
zakaj ni videl vseh teh stvari
že prej. Rekel je, da pozna
žensko v svoji Cerkvi,
katere hči je bila duševno
bolna. Slišal je, da se bodo
ta žena in še nekaj ljudi
zbrali v norišnici, da bi
poizkusili izgnati hudiča iz
njene hčere. Jamison je
prosil, če se jim lahko
pridruži, tako da se je zbralo
ducat žena, mati duševno
bolne in on. V azilu pa jih
paznik najprej ni hotel
spustiti v njen prostor, kajti
deklica je bila nasilna in bi
jih lahko ubila. Obstali so
pred zavarovano celico, kjer
je bilo dekle z živalskim
obnašanjem. Sikala je in
bila vsa penasta od sline,
njene
oči
so
bile
brezizrazne. Ves čas jim je
paznik govoril, da ne
morejo iti v celico, ker bi on
takoj izgubil svojo službo.

Po dolgem pregovarjanju je
končno odklenil vrata. Mati
je vstopila, dvanajst žena pa
je pokleknilo in pričelo
moliti. Jamison in paznik pa
sta stala zadaj in opazovala.
Hčerka je stopila nazaj
in splezala po oblazinjeni
steni. Naenkrat je hotela
skočiti nanjo kot žival,
vendar se ji je mati
izmaknila na stran. Dekle je
padlo in se pričelo pobirati,
vendar jo je mati zadržala
pri tleh in rekla, "Pridi ven
iz nje, hudič, v Imenu
Jezusa."
Jamison
je
nemočno stal tam in samo
nemo opazoval. Deset minut
je mati ponavljala ta stavek
znova in znova. Končno se
je njena hči sprostila in jo
vprašala, če je ona njena
mati. Z besedami je težko
izraziti srečo, ki ju je
preplavila. I.J. Jamison je
bil priča temu in rekel, da
hoče Svetega Duha in da je
kandidat za takšno molitev.
Ta mati je verjela in je
dobila, kar je hotela.

3.SKRIVNOST
MOLITVE, KO
MOLIMO ZA
REZULTATE
Janez 16:23,24: Tisti
dan me ne boste ničesar
spraševali.
Resnično,
resnično vam povem, če
boste kaj prosili Očeta v
mojem imenu, vam bo dal.
Do zdaj niste ničesar
prosili v mojem imenu.
Prosite in boste prejeli, da
bo vaše veselje popolno.
Molimo
v
imenu
Jezusa k Očetu. Molimo za
rezultate. Če rezultati ne
sledijo, smo molitvene
izgube.
Spominjam se branja o
doktorju Charlesu Priceu.
Nekdo mu je telefoniral in
ga prosil, naj pride v
bolnišnico. Običajno ni
ugodil prošnji, ker je imel
premalo časa, vendar mu je
bila ta oseba zelo blizu in je
pristal, da jo obišče. Ta žena
je bila spreobrnjena na
njegovem bogoslužju. Na
obisku je spoznal, da žena
umira za rakom. Medtem,
ko je bil pri njej, je vstopil
zdravnik in Dr. Price mu je
rekel, da bo molil zanjo.

Zdravnik mu je povedal, da
je le še malo do njene smrti,
vendar se je strinjal s tem,
ker bi to umirilo njeno
živčnost. Vendar mu je Dr.
Price odvrnil, da ne bo molil
za pomiritev. Molil bo k
Bogu za njeno ozdravljenje!
Zdravnik ga je prepadeno
pogledal. Mislil je. da tako
preprosto ne more biti.
Vendar je Dr. Price molil
zanjo in bila je ozdravljena!
Molil je za rezultate.
Duhovnika
P.C.
Nelsona
je
povozil
avtomobil, zdravniki so mu
povedali, da bo izgubil
nogo, pa je bil ozdravljen.
Potem je imel veliko služb
ozdravljenja po vsej državi
za različne cerkve.
Nelson
je
vodil
srečanje za baptiste, in molil
tudi za bolne. Mož, ki je bil
pastor
neke
druge
baptistične
cerkve
v
Arkansasu in je bil v času
študija v semenišču z
Nelsonom, je slišal zanj.
Udeležil se je enega teh
srečanj in mu je zelo
nasprotoval. O njem je
govoril doma in njegova
družina se je odločila, da si
bo
pač
ogledala
to
Nelsonovo srečanje. Z njimi
je šla tudi njegova mama.
Naslednje jutro so govorili o
bogoslužju pri zajtrku.
Pastor je bil mnenja, da ni
prav moliti za nekoga javno,
vendar je bila njegova
mama proti kritiziranju
Nelsona. Končno je njihov
najmanjši otrok, ki je bil star
okrog 5 let rekel, da je edina
razlika, ki jo je opazil, ta, da
Očka moli v nedeljo zjutraj:
"Gospod, blagoslovi bolne,"
medtem ko v resnici ne
pričakuje, da se bo kaj
zgodilo, Nelson pa je molil,
kot da pričakuje, da jih bo
Bog takoj ozdravil. To je
povzročilo, da se je
duhovnik zamislil. Odločil
se je, da bo sodeloval na
srečanjih.
Ravno tako je uvidel,
da je potrebno moliti za
rezultate. Ni nobene koristi
moliti, če ne molimo za
rezultate. Bog sliši in
uslišuje molitve. On hoče
slišati in usliševati molitve.
Bog ni postavil vsa ta
dejstva v Biblijo glede
molitve, samo da bi izpolnil

prostor. Tam so za naše
dobro.
Izaija 43:25,26: Jaz
sem, jaz, ki izbrisujem
tvoje prestopke zaradi
sebe in se tvojih grehov ne
spominjam. Spomni me,
pravdajva
se
skupaj!
Pripoveduj, da izkažeš
svoje pravo.
Bodite pozorni na to,
da je Bog rekel, "Spomni
me." Tisti, ki so bili
mogočni v molitvi, so bili
vedno tisti, ki so Boga
spominjali
na
njegove
obljube in so dvigovali
Njegovo Besedo predenj.
Charles Finney je
verjetno najbolj izstopajoč
primer molitve. Poznan je
kot mož, ki je molil za
prebujenja. Imel je največje
uspehe
in
njegova
spreobrnjenja so bila najbolj
trdna od dni apostola Pavla.
Splošno je znano, da je 85%
spreobrnjencev
ostalo
zvestih Bogu. Moody je bil
velik evangelist, vendar
samo okrog 50% njegovih
spreobrnjencev je ostalo
zvestih. Imeli smo mogočno
gibanje oznanjevanja v
zadnjih petdesetih letih,
vendar je znano, da več kot
polovica spreobrnjenih ni
ostalo zvestih Bogu. Finney
je imel največji uspeh glede
števila ljudi kakor tudi
ohranjanja sadov njegovega
dela od dni apostola Pavla.
Celotna mesta so bila
krščena.
Na primer, bral sem
Finneyevo avtobiografijo,
da je leta 1829 deloval v
mestu Rochester, New York,
kjer je vodil bogoslužje in
praktično vsi v mestu so bili
rešeni. Vse pivnice so
zaprli. Enostavno ni bilo v
mestu prostora, kjer bi se
ljudje lahko opijali. Ni se
splačalo prodajati. Edino
gledališče v mestu je
propadlo. Bilo je tako
prerojenje, da sta cirkus, ko
je ta prišel v mesto, obiskala
samo dva človeka, tako da
je odpovedal predstavo. Vse
je
zanimal
le
Bog.
Prerojenje se je zgodilo v
popolnosti. Ljudi ni več
zanimalo nič drugega.
Bral sem tudi, da je
Finney vodil srečanje, ko je
bil prezbiterijanec. Govoril
je približno petnajst minut,
ko se je Božja moč spustila

nanj. Okrog štiristo ljudi je
padlo s svojih sedežev na tla
in bilo je v prezbiterijanski
cerkvi. Sploh ni vedel, kaj
se dogaja, ampak kasneje je
povedal, da so bili vsi ti
ljudje grešniki in so se se
odrešili, ko so padli po tleh
v moči Boga. Finney je
molil za prebujenje. Bil je
resnični mož molitve. Rekel
je, da je imel nekaj izkušenj
v molitvi, ki so ga resnično
pretresle. Dodal je, da je
zalotil sam sebe, kako
govori Gospodu: "Gospod,
saj ne misliš zares, da tukaj
ne bo spreobrnjenja, kajne?
In ne nameravaš zadržati
svojih blagoslovov, kajne?"
Zalotil se je, kako Boga
spominja
na
njegove
obljube.
George
Whitfield,
drugi božji služabnik, je
izhajal iz Anglije in pridigal
na ulicah. Govoril je na
javnem trgu v Bostonu,
Massachusetts. Ko je začel s
svojo pridigo, so ljudje
splezali na drevesa, da bi ga
lahko videli, ker je bila
množica
tako
velika.
Whitfield jim je priporočil,
naj se raje spustijo na tla,
ker lahko padejo z dreves,
ko se bo spustila Božja moč.
Smith Wigglesworth je
rekel, da se Bog veseli
svojih otrok, ki imajo smelo
vero, da rečejo: "Gospod, Ti
si to obljubil, torej stori to
sedaj. To recite v veri. In to
se sklada s tem, kar Bog
pravi, kajti Bog je rekel:
"Spomni me. Spomnili so
ga, kar je rekel. Če Bog
hoče od nas, da ga
spomnimo,
potem
to
naredimo! V Izaiji 43:25,26
tako pravi.
Resnično se srečujemo
z
velikimi
potrebami
povsod. Ljudje umirajo
zaradi
bolezni,
bolni
potrebujejo
ozdravljenja.
Slabotni potrebujejo moči.
In kaj je naš delež? Si v
njegovi volji? Počneš to, kar
želi on od tebe, da narediš?
Je tvoje življenje Bogu
všeč? Ali te tvoje srce
obsoja? Če je tako, se spravi
z njim zdaj. Hvala Bogu, to
ne traja preveč dolgo.
Glede
česar
koli
molite, stojte na tem, dokler
zmaga ni manifestirana. Bog
vam želi poslati odgovor.
Gre za duhovno bitko proti

duhovom teme. Biblija pavi
tako v Efežanih 6:12: Zakaj
naš boj se ne bije proti
krvi in mesu, ampak proti
vladarstvom,
proti
oblastem,
proti
gospodovalcem
tega
mračnega sveta, proti
zlohotnim duhovnim silam
pod nebesnim oblokom.
Pridite
pred
Mogočnega in vztrajajte v
molitvi čeprav bo sovražnik
poskušal vse, da vas zadrži.
Imamo orožje, s katerim se
borimo proti satanu. Naše
orožje sta Meč duha, ki je
Božja beseda in ime Jezusa.
Demoni tega ne prenesejo.
Satana lahko premagaš prav
vsakič. Molite za zmago. Če
molite za bolne, zahtevajte
osvobojenje v imenu Jezusa.
Jezus je rekel: "... V mojem
imenu... bodo polagali roke
nanje in bodo ozdraveli."
(Marko, 16:17,18). Položite
roke nanje in terjajte
njihovo
osvobojenje
v
Imenu Jezusa Kristusa.
Imate trdna tla, na katerih
stojite.
Če gre za denar,
molite, da bo sproščen.
Denar je pač na svojem
področju, ki zahteva svoj
način ravnanja. Bog ni
ponarejevalec denarja. On
ne bo naredil denarja in ga
potem deževal na zemljo.
Bog je postavil vse srebro in
zlato ali na primer živino na
tisoče hribov za tebe in
mene. Ni ga postavil tja za
hudiča in njegovo družbo.
Dal ga je tja in dal Adamu
oblast nad vsem tem. Potem
je Adam zagrešil visoko
izdajstvo in je prodal vse
hudiču; tako ima sedaj hudič
oblast nad tem svetom.
Ampak hvala Bogu, Jezus je
prišel in premagal satana.
Dal nam je pravico do
uporabe Njegovega Imena.
Zgodilo se mi je, da
sem
bil
nekaj
časa
premoženjsko totalno na
tleh. Potem sem začel
spoznavati nekaj. Bog mi je
rekel, naj nikoli ne molim za
denar. Rekel mi je, naj ga ne
prosim za denar, ker ta je že
tukaj. Poučil me je, naj v
imenu Jezusa zahtevam, da
denar pride. Karkoli sem
hotel ali potreboval, naj bi
zahteval. Rekel je, da hoče,
da imajo njegovi otroci
najboljše. V Božji besedi je

rekel, da je hotel, da njegovi
otroci jedo dobro zemlje.
Njegova beseda jasno pravi:
"Če torej vi, ki ste hudobni,
znate svojim otrokom dajati
dobre darove, koliko bolj bo
vaš Oče, ki je v nebesih,
dajal dobro tem, ki ga
prosijo." (Matej, 7:11).
Potrebujemo spoznati
principe, po katerih Bog
deluje. Bog nam je dal Ime
Jezusa. Rekel je, da ni On
tisti, ki drži proč moje
finance, On je tisti, ki hoče,
da imajo moji otroci dobro
hrano. Če ne bi bilo tako,
potem ne bi bil pravi Oče.
Opozoril me je, da je vsak
star grešnik lahko dober oče
svojim otrokom in da celo
žival
skrbi
za
svoj
podmladek. Rekel je, da ni
zemeljskega starša, ki bi bil
bolj zaskrbljen za svoje
otroke kot je Bog sam.
Rekel je, da je problem v
tem, ker njegovi otroci
nočejo sodelovati z njim.
Povedal mi je, naj ukažem
hudiču, da odmakne roke
stran z mojih financ.
Če molite k Bogu, naj
vam da $100, ste vso
odgovornost preložili nanj.
Ampak odgovornost je na
naši strani, ker skozi Jezusa
Kristusa je bila osvoboditev
za nas že dosežena.
Takoj sem začel delati,
kar je On rekel. Od tega dne
do danes nisem več molil
glede denarja. Samo rekel
sem satanu, naj da roke
stran z mojega denarja.
Vedno
rečem,
da
"zahtevam" določeno vsoto.
Vedno pravim, da so angeli
duhovi, ki strežejo in so
poslani, da služijo tistim, ki
so dediči zveličanja. Primer:
ko greste v restavracijo,
pride natakarica, da bi vas
postregla.
To je ilustracija, ki mi
jo je dal Bog, ko sem molil
v Duhu. Pravzaprav sem
imel vizijo in videl angela.
Jezus mi je povedal, da je to
moj angel. Jezus mi je
govoril o času, ko je rekel v
svoji Besedi: "Pustite otroke
in ne branite jim priti k
meni, ker takih je nebeško
kraljestvo." (Matej 19:14).
Potem je tudi rekel, "Povem
vam: njihovi angeli v
nebesih
vedno
gledajo
obličje mojega nebeškega
očeta." (Matej 18:10). Jezus

je rekel to, ko so apostoli
odganjali ljudi, ki so
pritiskali k njemu, ko je bil
utrujen. Jezus mi je povedal,
da samo zato, ker sem
odrasel,
nisem
izgubil
svojega angela. Gospod mi
je rekel, naj povem svojim
strežnim
duhovom
ali
angelom, naj gredo in
uredijo pritok denarja. To
sem počel in to deluje od
takrat.
Ko molimo, dobimo
odgovore,
ki
jih
potrebujemo. Molitev je
življenje Cerkve. Verjamem,
da smo šele na začetku
molitvene zmage. Zdi se mi,
da je še ogromno več, kar
bo Bog naredil v teh zadnjih
dneh. Verjamem, da smo
šele na začetku molitvene
borbe, ki bo se bo končala v
naši zmagi. Naučite se
skrivnosti molitve za druge.
Molite za može in žene po
imenu. Ne tako, da vse
vržete v isti koš in molite
zanje kot za skupino. Ne
molite k Bogu, naj reši duše.
Omenite Gospodu njihova
osebna imena.
V cerkvi, kjer sem bil
nazadnje pastor, smo imeli
edinstveno
molitveno
srečanje.
Povedal
sem
ljudem, da želim, da pridejo
v četrtek zvečer in napišejo
na košček papirja ime
osebe, za katero si najbolj
želijo, da bi se rešila. Če sta
bila to mož in žena, so
morali napisati obe imeni.
Ta večer je bilo vreme
zelo slabo, hud snežni metež
je divjal in po radiu in
televiziji so opozarjali ljudi,
naj ne hodijo od doma.
Nismo bili vajeni takega
vremena niti nismo imeli
opreme s katero bi si
pomagali
v
snegu.
Kakorkoli že, 19 ljudi je
prišlo na srečanje. Zbral
sem vse listke, jih položil na
daritveni krožnik in jih
premešal. Potem je vsak od
zbranih vzel enega. Vzel
sem torej listek z imenom in
rekel, da bom molil za to
določeno osebo, naj bo
rešena med prebujenjem, ki
ga bomo dosegli z molitvijo.
Rekel
sem,
naj
me
poslušajo, kar bom govoril
in naj se s tem strinjajo.
Končal sem svojo molitev in
potem smo dvignili roke in
slavili Boga, ker je ta oseba

bila osvobojena. Rekel sem
ljudem, naj ne molijo več za
to osebo, ker je že rešena.
Šli smo čez vsa imena, ki so
bila napisana na listkih. Vsi,
za katere smo molili, razen
dva, so bili rešeni med tem
srečanjem. Nikoli v svojem
življenju še nisem doživel
takega uspeha.
Ko sem pridigal v
kampu leta 1954, sem srečal
ženo, čigar mož je bil eden
od tistih, za katere smo
molili. Takrat je bil rešen.
Vidite, vsi ti ljudje, za
katere smo molili, razen
dva, so bili rešeni v roku
enega meseca, ostala dva pa
nekaj pred koncem leta. Ko
se je srečanje končalo, je ta
par prišel na oder in mož je
rekel, "Brat Hagin, rad bi te
objel, ti veš, da sem zdaj
tvoj brat." Povedal je, da je
bil rešen to leto, ko so se
preselili nazaj v Kalifornijo.

4.SKRIVNOST
MOLITVE
STRINJANJA
IN SKRIVNOST
MOLITVE V DUHU
Matej 18:19: Nadalje
vam resnično povem: če se
dva izmed vas na zemlji
združita
v
katerikoli
prošnji, ju bo uslišal moj
Oče, ki je v nebesih.
Ne skušajte omejevati
teh besed. Preprosto vzemite
Njega z Njegovo besedo.
Kot zgodba o mali
deklici, ki so mi jo povedali.
Njen pastor je kar naprej
govoril: "To ne pomeni to",
in "Tisto ne pomeni tisto."
Končno je vprašala: "Če
Jezus ni mislil tega, kar je
rekel, zakaj ni potem
povedal to, kar je mislil?"
To je precej dobra misel. Jaz
verjamem, da je Jezus
govoril, kar je mislil in
mislil, kar je rekel.
Več let nazaj sem
pridigal v času božiča v
zahodnem Texasu. Čeprav
sem bil tam že tri tedne, je
pastor želel, naj ostanem še
tri. Imel sem še eno srečanje
pred božičem. Pastor me je
obvestil, da mora plačati
visok račun za cerkveno
posest vsako leto in vsako
nedeljo v decembru je

pobiral darove v ta namen.
Rekel mi je, da če ostanem,
bo najprej pobral prispevek
za svoj namen, in kasneje
pobral
darove
zame.
Zavedal se je sicer, da
potrebujem denar, ker ne
bom mogel imeti svojih
srečanj med počitnicami,
ampak ni bil prepričan, da bi
njegova
cerkev
lahko
darovala več. Vseeno sem se
odločil, da ostanem in sem
verjel, da lahko dobim
potreben denar. Pisal sem
svoji ženi, da bom ostal še
dlje in da želim od nje, naj
odpre Biblijo naslednjo
nedeljo popoldne na strani
Mateja 18:19 in se strinja z
menoj v molitvi za določeno
vsoto denarja. Zagotovil
sem ji, da bom storil enako.
Zahtevala sva pol več, kot
sva dobivala vsak teden.
Naslednjo
nedeljo
zvečer je pastor pobral
darove za cerkev in potem
zame. Dobil sem tri dolarje
več, kot sva se z ženo
dogovorila,
da
bova
zahtevala.
Naslednji teden sem
pisal svoji ženi, naj stori
enako
sledečo
nedeljo
popoldne, kakor tudi jaz. Ob
koncu tedna sem dobil 1,49
dolarja nad željeno vsoto.
V
nedeljo
pred
božičem je imela cerkev
božični program in pridigal
sem samo petnajst minut. Za
tem je pastor spet pobral
darove za cerkev in potem
še zame.
Po službi sva šla v
župnišče in pastor me je
vprašal, koliko sem dobil za
ta teden. Povedal sem mu,
da mi diakoni tega še niso
sporočili. Ker so bili
zaposleni, sva s pastorjem
sama
preštela
denar.
Darovanje je bilo za 20
dolarjev manjše od vsote,
katero
sva
z
ženo
potrebovala. Predlagal sem,
naj spet preštejeva, ker
denar bi moral biti tam.
Povedal sem mu, kaj sva z
ženo naredila in da če
denarja ne bo, bi moral iti v
vsako cerkev, kjer sem
pridigal o tem in jim
povedati, da je bil Jezus
lažnivec in da Biblija ni
resnična. Če ne deluje, sem
pripravljen to vreči stran.
Sem pač tako pošten.

Ne mislim, da bodo
stvari prišle k vam kot zrele
češnje z drevesa, zato
morate stati na svojem.
Morate stati na svojem in se
boriti proti hudiču. Če gre
za kaj drugega, se bodo
ljudje borili za svoje pravice
in za to, kar jim pripada.
Odtegovali bodo celo svoje
spanje in vložili vse moči v
stvar, ki si jo želijo. Ko pa
gre za duhovne zadeve, se
bodo spotikali, zapirali oči
in se delali mrtve. Moramo
se spustiti v posel in najti
odgovor. Božja beseda
deluje. Velikokrat sem v
molitvi šel čez eno in isto
stvar in stal na svojem še in
še.
Če bi imel zelo vreden
prstan in bi ugotovil, da sem
izgubil diamant z njega, bi
pazljivo iskal povsod, kjer
bi ga lahko našel. Šel bi na
vse štiri, plazil bi se po tleh,
če bi bilo potrebno, da bi ga
našel. Ko gre za duhovne
zadeve, delam enako - ravno
tako vztrajno ponavljam
korake.
Torej sem povedal
pastorju, da denar mora biti
tam. Spet sva ga preštela in
bilo je še vedno premalo.
On je preštel eno polovico
in jaz sem preštel drugo
polovico in spet sva
zamenjala.
Vendar
sva
vedno prišla do enake vsote.
Ampak denar mora biti tu,
sem mu govoril, tako da se
je že strinjal, da bo celo noč
štel denar, dokler ga ne bo
naštel dovolj.
Nenadoma sem se
spomnil, da je pastorjeva
žena kupila od mene Sveto
pismo pred cerkvijo. 7.5
dolarjev, kolikor je stalo, mi
je izročila v kuverti.
Povedala mi je hkrati, da je
v kuverti tudi njen dar, za
katerega ni hotela, da gre
skozi cerkev. Niti ni
povedala svojemu možu.
Bilo je 25 dolarjev in jaz
sem povsem pozabil nanje.
Povedal sem torej pastorju
za denar, nisem pa mu
povedal, kdo mi ga je dal.
Torej, imel sem 5 dolarjev
več kot sem zahteval.
Stojte na božji besedi
in recite, da tako mora biti.
Poglejte nevihti v oči kot
Pavel. Jezusova beseda je
bolj sigurna kot beseda
angela. Pavel je rekel,

"Zakaj nocoj je stopil k
meni angel Boga, ki mu
pripadam in služim..." (Apd
27:25). Končal je govoreč:
"Zatorej, možje..... zaupam
v Boga, da bo tako, kot mi
je bilo rečeno." (Apd
27:25).
Božja pisana beseda je
celo bolj sigurna kot beseda
angela.
Poglejte
nasprotujočim okoliščinam
v oči in recite: "Torej,
gospodje, jaz verjamem, da
bo točno tako, kot mi je bilo
rečeno." Spoznali boste, da
bodo hudič in demoni
popustili v svoji opoziciji in
odgovor bo prišel. Stojte na
svojih pravicah in Bog vas
bo slišal.
Z namenom, da bo
vaša molitev strinjanja
delovala, morata biti dva
človeka, in to na zemlji. To
nam ustreza. Najmočnejša
izjava, ki jo lahko izrečem v
slovenščini je "Jaz bom." Ni
bolj primernih besed, kadar
hočete kaj zagotoviti. Jezus
je rekel: "...ju bo uslišal moj
Oče, ki je v nebesih."
(Matej 18:19).
Pridigal sem vSalemu,
Oregon, leta 1957 med
recesijo, ki je tedaj vladala v
državi. Oregonje bila ena od
držav, ki je recesijo občutila
še
posebej
tragično.
Nezaposleni mehanik iz
cerkve, ki je vstavil nove
zavore mojemu avtu, je v
podjetju delal 19 let, toda
šlo je v stečaj.
Po
srečanju
sva
večerjala skupaj z najinima
ženama in povedala sta
nama, kaj se jima je zgodilo
po tistem, ko sem pridigal iz
Markovega
evangelija
11:23: "Kdorkoli reče, in ne
dvomi v svojem srcu,
temveč verjame, da se bo
zgodilo, kar pravi, se mu bo
res zgodilo."
Takrat sem povabil
ljudi, ki so se udeležili
srečanja, naj stopijo naprej
in v veri izrečejo, karkoli
želijo, da bi se jim zgodilo v
življenju. Ta večer, ko sta ta
mož in žena odhajala
domov, ga je ona vprašala,
kaj je rekel. Povedal je, da
je prosil, da bi lahko prodala
zemljišče, ki sta ga skušala
že nekaj let prodati. Tudi
ona je prosila enako.
Naslednje jutro pri
zajtrku je svetovala svojemu

možu, naj spet obišče
posrednika
z
nepremičninami in poskuša
prodati zemljo. Ta mu je
enkrat že rekel, da tako
zemljišče preprosto ne gre v
promet. Mehanik ga je
prosil, naj ga vseeno uvrsti
na svojo prodajno listo.
Posrednik se je končno
strinjal in se spomnil na
moža, ki je hotel kupiti
zemljišče nekaj časa nazaj
po nižji ceni. Mehanik je
poiskal tega moža in ta je bil
še vedno zainteresiran in
pripravljen kupiti tudi po
ceni, ki sta jo določila
mehanik in njegova žena.
Dve leti je ta par potreboval
denar in bi ga lahko dobila,
če bi samo rekla. Namesto
da bi verjela v svojem srcu,
sta prosila Boga, naj nekaj
naredi glede tega. Tudi mi
imamo svoj delež, ki ga
moramo opraviti.
Ta kristjan - mehanik
je tudi delal v gozdu, kadar
je vreme dovoljevalo. Mož,
ki je kupil zemljo, je imel
nekaj tovornjakov in je
vprašal mehanika, če bi bil
pripravljen delati pri njem.
Sprejel je delo, ki je bilo
enako potrebno v vseh
letnih časih leta in plača je
bila 100 dolarjev večja od
tiste, ki jo je dobival prej.
Njegova žena je rekla, da
sta vedno poznala verz
Marko 11:23,24 v Svetem
pismu, vendar je bilo tokrat
prvič, da sta po njem
resnično ravnala.
Žalostno je, da s
Svetim Duhom izpolnjeni
Kristjani
gredo
skozi
življenje in nikoli ne
delujejo po Božji besedi.
Božja beseda je resnična.
Jezus ni rekel, da se zadeva
lahko zgodi, oziroma, da je
možno, da se nekaj zgodi.
On je rekel, da se bo
zgodilo! Če se strinjate
glede nečesa, se bo zgodilo.
Namesto da se prepirate s
Svetim pismom, zakaj se
raje preprosto ne vdate in
delujete tako, kot je pisano.
Pred leti, ko sem bil
babtistični fant, je moj
prijatelj delal pri svojem
bratu v mali garaži, ki je
imela komaj dovolj prostora
za en avto. Bilo je v času
ekonomske
depresije.
Njegov brat mu je plačeval
3 dolarje tedensko in hrano.

Poleg tega sta brata skušala
pomagati svojim staršem, ki
so
bili
zelo
revni.
Spominjam se, da sem se
nekega dne ustavil, da bi ga
pozdravil in ravno se je
ukvarjal s Chevroletom. Ko
sva bila na samem, me je
prosil, naj molim z njim.
Imel je namreč dekle in
želel se je poročiti, ampak s
tremi dolarji tedensko to ni
bilo mogoče. Želel si je, da
bi molil z njim za dobro
službo, da bi lahko zaslužil
vsaj za obleko. Zaprosil je
sicer za službo, vendar mu
je mož, ki je sprejel njegovo
vlogo, povedal, da je vsaj
2000 mož oddalo svoje
prošnje
pred
njim.
Nameraval je prositi za
drugo delo v tovarni z
bombažem in želel si je, da
bi molil z njim za to službo.
Čeprav je vedel, da je delo
res težko dobiti, je vedel, da
bo Bog storil nekaj glede
tega.
Povedal sem mu za
verz Matej 18:19 in sva se
strinjala, da bo dobil delo v
roku desetih dni. Deseti dan
so ga poklicali in dobil je
delo
za
10
dolarjev
tedensko. Čez nekaj časa si
je kupil nekaj kosov oblačil
in čez približno 9 mesecev
se je poročil. Ostal je tam,
dokler ni bil postavljen za
enega od šefov z dobro
plačo. Potem ga je Bog
poklical za pridigarja in je
šel v njegovo služenje. To je
bila moja prva izkušnja
delovanja po Božji besedi.
To deluje, ker tako pravi
Božja beseda. Lahko si
mogočen v molitvi sam,
ampak v molitvi z nekom si
še mogočnejši.
Spominjam se Smitha
Wiggleswortha,
ko
je
govoril
o
Angležinji
prezbiterijanki, ki je prišla v
njegov mali misijon in
sprejela krst v Svetem
Duhu. (Verjetno ste sami
izkusili, da vsi niso bili
najbolj srečni, ko ste jim
povedali o svojem doživetju
Svetega Duha.) Ta žena je
odšla nazaj v svojo cerkev
in začela govoriti v jezikih,
nakar so jo odslovili. Njen
mož je bil eden od starešin
te cerkve in rečeno mu je
bilo, da jo bo moral ustaviti,
ali pa jo bodo izključili za
njeno dobro. Domov je

prišel ves jezen in ji
povedal, da bo morala
izbirati med Svetim Duhom
in njim. Dal ji je 10 dni, da
se
odloči.
Pisala
je
Wigglesworthu, naj pride in
moli zanjo. Našel jo je vso
objokano. Povedala mu je,
da je prepozno, vendar ji je
zagotovil, da ga Bog
nikamor ne pošlje prepozno.
Povedala mu je svojo
zgodbo in to, da je deseti
dan.
Pri zajtrku jo je mož
vprašal, kakšna je njena
odločitev. Povedala mu je,
da se ne more odreči
Svetemu Duhu; torej je
spakiral
in
odšel.
Wigglesworth
ji
je
predlagal, naj se strinjata v
molitvi, da se bo njen mož
vrnil. Odgovorila je: "Ne
poznate mojega moža!"
"Ne,
ne
poznam
vašega moža, poznam pa
mojega Jezusa." Povedala
mu je še, da njen mož vedno
drži besedo. Čez nekaj časa
se je resnično pokazalo, da
Božja beseda ne laže.
Povedal ji je, da je potrebno
samo strinjanje dveh na
zemlji. Končno se je
strinjala in skupaj sta molila,
naj se njen mož vrne. Med
molitvijo je začela moliti v
Duhu. Wigglesworth ji je
naročil, da ko se bo njen
mož vrnil zvečer domov (ni
rekel če), naj bo zelo
prijazna z njim in naj ravna,
kot da se ni nič zgodilo. In
ko bo zaspal, naj gre v
drugo sobo, kjer bo lahko
molila v Duhu in ko bo
izpolnjena z njim, naj gre k
možu, položi roko nanj in
zahteva rešitev njegove
duše.
Wigglesworth je odšel
in njen mož se je res vrnil
zvečer. Skuhala mu je
njegovo najboljšo jed in
med tem, ko je zaspal,
molila in položila roko nanj
ter zahtevala rešitev. Ni
minila minuta, odkar se ga
je dotaknila, ko je skočil iz
postelje in prosil Boga, naj
ga reši. Potem je priznal, da
je bil starešina cerkve,
čeprav ne zares osvobojen.
Spreobrnil se je in čez nekaj
minut je bil tudi on
izpolnjen s Svetim Duhom.
Vse to se je zgodilo, ker sta
se oba, Wigglesworth in ona
združila v molitvi.

Rimljanom 8:26: Prav
tako tudi Duh prihaja na
pomoč naši slabotnosti.
Saj niti ne vemo, kaj je
treba prositi, toda sam
Sveti Duh prosi za nas z
nedopovedljivim
vzdihovanjem.
Dr.
P.C.
Nelson
priznava, da grški prevod
pravi, da
Sveti
Duh
vzpostavlja posredovanje z
"vzdihi, ki niso podobno
glasovom pri govorjenju."
Izgovarjanje besed pomeni
normalno govorjenje. To
vključuje tudi molitve v
jezikih in je v skladu s tem,
kar pravi Pavel v 1. pismu
Korinčanom: Če namreč
molim z darom jezika, moli
moj duh, moj razum pa
ostane brez sadu."
Ne vemo, kaj naj
molimo, čeprav bi morali to
moliti. Ni nujno, da z našim
naravnim razumom vemo,
kaj naj molimo, pa je za nas
lahko
pomembno.
Na
primer, če molim za nekoga,
ki ga poznam in prosim
Boga, naj ga blagoslovi, je
vse, kar z lastnimi močmi
naredim, to, da usmerim
svoje misli nanj in molim v
jeziku zanj vse dobro.
Lahko rečemo, kaj želimo,
ampak ne vemo, kaj je točno
tisto, za kar naj bi molili.
Hvala Bogu, Sveti Duh
pomaga naši nevednosti.
To ne pomeni, da
deluje Sveti Duh neodvisno
od nas. To pa zato, ker Sveti
Duh ni odgovoren za naše
molitveno življenje. Biblija
nas uči, da smo mi sami
odgovorni. Sveti Duh ni
poslan k nam, da nam
nadomesti našo molitev, pač
pa da nam pomaga v
vsakem aspektu našega
življenja, kar vključuje tudi
molitveno življenje. Ti
glasovi prihajajo iz našega
duha in do naših ustnic; to je
Duh, ki nam pomaga.
Tako se izrazijo stvari,
ki jih ni mogoče izraziti z
našimi besedami. Ti vzdihi
so inspirirani s Svetim
Duhom in prihajajo iz
našega notranjega človeka.
Ponavadi, ko tako molimo,
posredujemo za nekoga.
Charles Finney je začel
svojo
službo
kot
prezbiterianec in kasneje je
postal
kongregacionist.
Vedel je nekaj o Svetem

Duhu. Znan je kot človek, ki
je z molitvijo dosegel
prebujenja. Finney je v
nekem
mestu
vodil
prebujenje. Žena enega
vodilnih doktorjev mesta je
bila čudovita kristjanka in
voditeljica, toda doktor sam
je bil nevernik. Iz svoje žene
se je norčeval. Čutila je, da
bi Finney, ki je bil odvetnik,
lahko pomagal njenemu
možu. Vztrajala je v
prošnjah Finneyu, naj pride
na obisk, kadar bo prost.
Pristal je, da pride na kosilo
v ponedeljek.
Ta doktor je imel
brata, ki je bil kmet; bil je
zelo trden v veri in je
prihajal
na
srečanja.
Stanoval je z doktorjem in
njegovo ženo in ko je v
ponedeljek Finney prišel k
njim, so že vsi sedeli za
mizo. Žena je prosila
Finneya, naj moli, ko pa je
sklonil glavo, da bi molil, je
v Duhu preveril, kaj Bog
hoče, in čutil, da je Njegova
volja, da moli doktorjev
brat. Brat je začel moliti, ko
se je nenadoma prijel za
trebuh in začel govoriti
nenavadne glasove. Potem
je skočil s stola in stekel v
svojo spalnico. Doktor je
mislil, da je kaj narobe z
njim psihično, torej je stekel
za njim. Finney jima je
sledil. Ko je vstopil v sobo,
je doktor ravno prihajal ven,
da bi poiskal svojo torbo,
kjer je imel zdravila, kajti
mislil je, da je nekaj narobe
z
bratovim
želodcem.
Finney je vedel, kaj se
dogaja. Ustavil je doktorja
rekoč, da je brat fizično
povsem zdrav, pač pa ima
delo v Duhu, saj posreduje
in moli za doktorjevo
izgubljeno dušo. Doktor je
sunkovito
odstopil
od
Finneya in izjavil, da tega
ne verjame. Nato ju je
zapustil, Finney pa je
pokleknil
poleg
doktorjevega brata in molil
z njim.
Ravno tako, kot lahko
pomagate nositi psihično
težo nekomu, lahko tudi
duhovno. Finney je začutil,
da je breme prešlo v nekaj
minutah z doktorjevega
brata nanj. Približno tričetrt
ure sta tam jokala in molila
v Duhu. Ko to počnete,
imate občutek, kot da je

vaša duša izgubljena, čeprav
ni. Nekateri so doživeli ta
Duh stoka in niso razumeli,
kaj to pomeni. To je služba
posredništva za drugo dušo.
Ker vzemate breme nekoga
drugega nase, zares čutite,
kot da ste sami izgubljeni.
Če pride Božji Duh na vas
in začne stok prihajati iz
vašega notranjega človeka,
pojdite naprej in molite do
konca.
Finney je povedal, da
sta se po končani molitvi
začela smejati. Vedno bi
morali moliti toliko časa,
dokler ne začutite slave in
veselja. Tako sta se nekaj
časa smejala. Ko sta se
vrnila dol, je Finney potrkal
na
vrata
doktorjevega
kabineta. Rekel mu je, da
prinaša sporočilo od brata.
Doktor je odprl vrata in
vprašal, kako je z njegovim
bratom. Finney mu je
povedal, da sta molila za
njegovo ubogo izgubljeno
dušo in da sta svoje delo
dobro opravila, tako da je
brez dvoma rešen. In doktor
je povesil glavo ter začel
jokati. Potem je padel na
kolena in bil veličastno
rešen.
Da, obstaja molitev
posredništva. Da, obstaja
služba posredništva. Ne
bojte se sprejeti tega. Pavel
pravi: "Če namreč molim z
darom jezika, moli moj
duh..." Moj duh ne prihaja
iz mojih misli ali iz moje
glave. Sveti Duh mi
pomaga. Ne vem točno, kaj
naj molim, pa bi bilo dobro,
da bi molil. Ne glede na to,
ali imate razodetje ali ne,
vseeno molite tako, ker
veste, da tako pravi Božja
beseda. Mladega duhovnika
iz Texasa je povozil pijani
voznik. Ko je njegov oče
prišel v bolnišnico, so mu
povedali, da ima sin
zlomljen vrat in da je
paraliziran od pasu navzdol.
Zdravniki so mu dali malo
upanja za ozdravljenje. Oče
ga je naslednji dan spet
obiskal in bil je v nezavesti.
Povedal je zdravniku, da bo
ostal vso noč in molil. Oče
je molil v jezikih in
opolnoči je še vedno molil.
Tako je molil približno 10
ur. Ob šestih zjutraj se je
približal sinovi postelji in in
ga našel ležečega z odprtimi

očmi. Sin mu je zagotovil,
da je vse v redu, ker ga je
Bog ozdravil. Rekel je, da
čuti vse svoje telo. Oba sta
začela slaviti Gospoda.
Doktor je vstopil in fant mu
je povedal, da ga je Bog
ozdravil.
Prosil
je
zdravnika, naj odstrani
opornice, vendar ta ni hotel,
češ, ker ima zlomljen vrat in
hrbet.
Po
dolgem
prepričevanju so ga poslali
na
slikanje
kosti
in
ugotovili, da ni niti sledu
zloma. Zadržali so ga še dva
dni, da so se zares prepričali
o njegovem zdravju in ga
spustili domov. Bil je
čudežno ozdravljen in še
vedno pridiga evangelij.
Oče je rešil zadevo, ko je
začel moliti v duhu. Dobil je
pomoč Svetega Duha v
molitvi. Vašo moč v molitvi
lahko povečate za 100% z
molitvijo v Duhu in jezikih.

