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 Uvod
 

Večino  svojega  življenja  sem  poslušala  zgodbe,  ki  jih  je 
pripovedoval  Brother  Schambach (R.  W.  Schambacha  so  običajno  
naslavljali z, v prevodu, brat Schambach, kar je sicer pogosto uporabljen  
naziv za vernika, op. prev.). Nekaj teh, ki jih boste prebrali v tej knjigi, 
sem prav gotovo slišala stokrat!

To knjigo bom brala skupaj z vami. Ne glede na to, kako pogosto 
slišim svojega moža pripovedovati o svojih doživetjih z Gospodom, so 
vedno sveža in prikazujejo čudežno Božjo moč  (Mary Winifred Donald,  
poročena Schambach, je odšla h Gospodu leta 2010, R. W. pa leta 2012.  
Knjiga 'Čudeži' je bila v ZDA izdana leta 1993, op. prev.).

R. W. je začel svojo evangelizacijsko službo leta 1955, medtem ko 
je delal  z znanim evangelizatorjem bratom A. A.  Allenom, od kogar je 
dobil dragocen trening. To ga je pripravilo na delo, za katerega ga je Bog 
poklical.

Leta 1959 je brat Schambach začel svojo evangelizacijsko službo z 
evangelizacijo v Newarku, New Jersey, kjer so sledila znamenja in čudeži. 
Prebujenje je  trajalo pol leta!  Ker ni  želel  zapustiti  novih vernikov in 
prijateljev, je ustanovil skupnost Newark Miracle Temple.

Ta vzorec je ponavljal, ko je potoval po vzhodu Združenih držav. 
Ustanovljene  so  bile  skupnosti  Newark  Miracle  Temple  v  Filadelfiji, 
Chicagu  in  Brooklynu.  Njegov  sloves  je  zrasel  v  enega  izmed  velikih 
'šotorskih evangelizatorjev' (oznanjevanje evangelija v ogromnih šotorih,  
kjer se je lahko posedlo celo do 30.000 ljudi,  je bilo v ZDA v razcvetu v  
drugi polovici  20.  stoletja v ZDA; šotore in opremo so evangelizatorji  s  
svojo ekipo naokrog prevažali s tovornjaki, op. prev.).

Brat  Schambach  je  imel  po  vsej  deželi  velika  prebujenja  pod 
svojim  ogromnim  šotorom,  kjer  je  na  tisoče  izgubljenih  ljudi  našlo 
Jezusa Kristusa in mu predalo svoja življenja. Še tisoče več jih je prejelo 
telesna  in  duševna  ozdravljenja  ter  čudeže  pri  finančnih  in  drugih 
življenjskih težavah. Televizijske in radijske oddaje brata Schambacha so 
hitro  postale  močen  podaljšek  njegove  službe,  s  katerim  je  Bog 
blagoslovil njega in mnoge ljudi.
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Še danes ista znamenja in čudeži spremljajo delo brata Schamba-
cha. Strani te knjige popisujejo nekaj teh čudežev. Mnogo čudežev, ki jih 
boste brali v tej knjigi, se je zgodilo ob bratu Schambachu - in jaz sem jim 
bila priča. Na primer, brali boste o sedemnajstih gluhih in nemih bratih 
in sestrah v Afriki. Prav vsi so bili ozdravljeni in prejeli sluh in govor na 
isti službi ozdravljenja!

Vznemirljivo je biti tam, kjer je Božja moč na delu. Ker je R. W.  
odličen  pripovedovalec,  se  boste  počutili,  kot  da  ste  neposredno  ob 
njem.  Sveti  Duh  čez  njega  oživi  zgodbe  in  jih  naredi  barvite,  žive  in 
močne. Opazovala sem male otroke, ko so s široko odprtimi usti in očmi 
poslušali njegove pripovedi.

Upam, želim in molim, da bodo čudežne zgodbe, ki so vključene v 
tej  knjigi,  gradile vašo vero,  medtem ko boste nadaljevali  svojo pot z 
Gospodom.

'Winn' Schambach
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1
Česa Mohamed 
ni mogel storiti

Ko  sem  bil  pastor  cerkve  v  začetku  1950-ih  let,  smo 
finančno podpirali misijonarja v Indiji s tem, da smo mu plačevali 
plačo. Tam je preživel 30 let - 30 dolgih let.

Ob neki  priložnosti  mi  je  povedal  nekaj,  kar  mi  je  vzelo 
voljo, da bi ga še naprej podpiral. Rekel je, da je v Indiji preživel 
30 dolgih let in ni videl niti enega muslimana, ki bi se spreobrnil 
in bil izpolnjen s Svetim Duhom. Rekel sem si: „Kakšno naložbo pa  
se to grem? Vlagamo denar in imamo človeka v Indiji, da oznanja  
evangelij,  pa se ni še nihče odrešil? Čas je, da na novo postavimo  
svoje prioritete.“ Torej sem se odpravil v Indijo, da si sam ogledam, 
kaj se dogaja.

Ko sem prvič obiskal Indijo leta 1956, sem pridigal 50.000 
ljudem. Obiskal sem vse trge. Videl sem berače, slepe in ljudi, ki 
niso mogli hoditi. Še nikoli nisem videl toliko bolnih ljudi. Indija je 
ena  najrevnejših  dežel  na  svetu  z  ogromno  brezdomnih  in 
obubožanih ljudi.

Investirali  smo  tisoče  dolarjev,  da  smo  za  obiskovalce 
zgradili zaščito pred vročim soncem, da bi lahko slišali evangelij. 
Na otvoritveni dan sem bil navdušen. Pridigal sem dve uri in moj 
prevajalec je prevajal dve uri, skupaj torej štiri ure. Želeli so, da 
nadaljujem. Ko sem dal poziv za spreobrnjenje in sprejetje Jezusa 
za svojega Odrešenika in Gospoda, sem bil zelo razočaran. Pravkar 
sem  pridigal  50.000  ljudem,  pa  ni  niti  eden  prišel  naprej,  da 
sprejme Jezusa za svojega Odrešenika in Gospodarja.
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Moje  misli  so  se  vrnile  k  misijonarju  in  rekel  sem:  „Oh,  
Gospod.“ Toda vedel sem, da nas je Bog poklical v več kot samo 
oznanjati  Besedo.  Poklical  nas je,  da kraljestvo tudi  demonstri-
ramo. Čeprav ni nihče prišel naprej, da sprejme Kristusa in je bila 
množica  pripravljena  za  blagoslovitev  in  zaključek,  sem  rekel: 
„Nisem  še  zaključil.  Bog  je  dejal,  da  znamenja  sledijo  Njegovi  
Besedi. Naredil sem, za kar me je Bog poklical, sedaj pa Mu bom  
prepustil, da naredi, kar je rekel, da bo naredil.“

Iz množice sem povabil tri ljudi, da pridejo naprej - bili so 
berači. Spomnil sem se jih od prej. Ena je bila slepa, drugi je bil 
gluhonem,  tretja  pa  je  bila  pohabljena  ženska,  ki  ni  še  nikdar 
hodila vzravnano. Hodila je horizontalno po vseh štirih, po svojih 
petah  in  rokah.  Imela  je  neko  stanje  ali  bolezen,  ki  ji  je 
preprečevala, da bi hodila vzravnano.

50.000 ljudi je gledalo.

Naprej sem molil za slepo žensko. Ukazal sem: „V Jezusovem 
imenu ukazujem tem slepim očem, da spregledajo.“ V trenutku je 
Bog odprl njene oči in tekla je med množico in v svojem jeziku 
vpila: „Vidim! Vidim!“

Šel sem do gluhonemega. Prsta sem položil v njegova ušesa 
in  svoj  palec  na  njegov  jezik.  Rekel  sem:  „V  Jezusovem  imenu 
ukazujem temu nememu in  gluhemu duhu,  da odide!“ Duh se je 
takoj odzval,  zapustil  človeka, ki je v nekaj minutah že začenjal 
govoriti angleško. Ni poznal niti svojega jezika. Bil je gluhonem, 
toda Bog je odprl njegova ušesa in sprostil njegov jezik.

Končno je prišel čas, da molim za pohabljeno žensko. „Sedaj  
bom položil  roke na to žensko v imenu Mohameda. Dal mu bom  
enako časa.“  Moj prevajalec tega ni želel prevesti. Rekel sem mu: 
„Gospodič,  naredi  kar  ti  rečem.  Ti  si  moj  prevajalec.  Jaz  sem pa  
Božji človek.“

Verjetno niti  eden v celem občinstvu ni  pričakoval,  da bo 
ženska vstala, kajti vedeli so, da je Mohamed mrtev. Rekel sem: 
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„No,  to je razlika med bogom, ki  mu vi  služite,  in Bogom, ki  mu  
služim jaz. Nisem prišel poniževati vašega boga, temveč povzdigniti  
svojega.  Vi  obiskujete  vaše  svetišče,  grob.  Jaz  obiskujem svojega,  
toda  moj  je  prazen,  kajti  Njega  ni  več  tam.  To  je  razlika  med  
grobovi. Prišel sem, da vam povem, da moj Jezus ni mrtev - On je živ  
in isti danes, kot je bil včeraj.“

Položil sem roke na žensko in dejal: „V imenu Mohameda,  
vstani in hodi.“

Toda nič se ni zgodilo. Ni vstala. Torej sem rekel: „Sedaj bom 
molil  v  imenu,  ki  je  nad vsakim imenom.  V  Jezusovem imenu.  V  
imenu Jagnjeta, ki je bilo žrtvovano za vse ljudi. Jezus je umrl za  
ljudi  Indije  in  za  cel  svet.“ Ženska  v  58  letih  ni  naredila 
vzravnanega  koraka.  Položil  sem  roke  nanjo  v  imenu  Jezusa 
Kristusa iz Nazareta in ukazal: „V Jezusovem imenu vstani in hodi.“ 
Zravnala se je  in prvikrat  v  življenju začela hoditi,  ker je  Jezus 
Kristus Bog!

Veste, kaj se je zgodilo? Ljudje iz množice so začeli skakati 
dol z dreves in množica je začela teči proti meni. Skočil sem za 
prevajalca. Mislil sem, da me bodo vrgli v katran in perje ter me 
vrgli ven iz Indije. Še nikoli nisem videl takega navala ljudi. Nekaj 
so na ves glas kričali. Vprašal sem prevajalca: „Kaj vpijejo?“

Pojasnil mi je: „Kričijo, 'Jezus je živ! Jezus je Kristus! Jezus je  
Bog.' Prihajajo, da bi prejeli odrešenje!“ Kakšno veselje! Niti eden 
se  ni  odzval,  ko  sem  pridigal,  toda  ko  so  videli  demonstracijo 
kraljestva, so pritekli!

Bog je svojo cerkev poklical, da ljudem pokaže Njegovo moč.

Ali nisi vesel, da je On danes živ?

Zato so  tisti,  ki  so se  razkropili,  šli  vsepovsod in  
oznanjali  besedo.  Potem  je  Filip  šel  v  mesto  
Samarijo  in jim tam oznanjal  Kristusa.  Ljudje  so  
enodušno sprejeli Filipove besede. Poslušali so ga  
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in gledali čudeže, ki jih je delal: kajti nečisti duhovi  
so z  glasnimi kriki  zapuščali  obsedence in veliko  
paraliziranih  in  hromih  je  bilo  ozdravljenih.  In  
veliko veselje je zavladalo v mestu.

Apostolska dela 8,4-8
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2
Nikoli ni prepozno

Pred kratkim sem bil  v Seattlu,  Washington. Pridigal sem 
sporočilo o Lazarju. Sveto pismo pravi, da je bil Lazar v grobu že 
četrti dan, ko je Jezus končno prišel.  Čeprav je bilo videti,  da je 
prepozno, pa je prišel ravno pravi čas. On ni nikoli prepozen. Z 
drugimi besedami, nikoli ni prepozno za čudež.

Včasih  postavimo Bogu omejitve.  Marija  in  Marta  sta  bili 
omejeni v svoji veri. Jezusu sta rekli:  „Gospod, če bi bil Ti tukaj,  
moj brat ne bi umrl“ (Janez 11,21.32). Pozabili sta, da je Jezus 
Kristus, Božji Sin - Emanuel, Bog z nami! Pozabili sta, da je Jezus 
Vstajenje in Življenje.

Nista vedeli, da se Jezusu namenoma ni mudilo. Želel je, da 
so učenci priča Njegovi čudežni moči.

Nikoli  ne poskušajmo razumeti,  kakšen je  Božji  razpored. 
Dovolj je, da zaupamo, da je On vedno pravočasen. Pri Njem ni 
nikoli prepozno.

Po srečanju je prišla do mene neka ženska, mi potisnila v 
roke papir in rekla:  „Izzivam te, da rečeš, da ni prepozno.“ Veste, 
kaj je bil tisti papir? Ločitveni list. Končna razsodba sodišča, ki jo 
je pravkar prejela. Bilo je dokončno. Moža ni bilo več. Pogledala 
me je naravnost v oči in rekla:  „Sedaj te izzivam, da rečeš, da ni  
prepozno.“

Nasmehnil  sem  se,  sprejel  njen  izziv  in  ji  odvrnil:  „Ni  
prepozno.“

Vprašala me je: „Kaj pa ta odločba?“
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Odgovoril sem ji: „Gledaš napačno odločbo. Moja pravi: 'Kar 
je Bog združil, tega naj človek ne loči'  (Matej 19,6). To je tisto,  
kar jaz verjamem. Kako dolgo sta bila poročena?“  Povedala mi je, 
da  sta  bila  poročena 27 let in imata pet  otrok.  Rekel  sem:  “Ta 
človek te nima nobene pravice zapustiti.“ Roke sem položil nanjo in 
rekel:  „Sveti  Duh,  strezni  to  barabo  in  ga  odreši.  Ne  pripelji  ga  
domov  takega,  kot  je.  Gospod,  odreši  ga  in  ga  napolni  s  Svetim  
Duhom.“ Pogledal  sem  žensko  in  ji  rekel:  „Pojdi  domov  in  se  
pripravi za moža. On prihaja.“

Seveda, meni je bilo to lahko reči. Zapuščal sem mesto. Sem 
evangelizator. Lahko udarim in zbežim. Ampak odkrito povedano, 
verjel sem v to, kar sem izrekel. Z ženo sva bila na potovanju iz 
Seattla v Filadelfijo. Ko sva se pripeljala tja, me je tam že čakalo 
pismo te ženske. Prve vrstice so se glasile: „Dragi brat Schambach,  
Bog ni nikoli prepozen! Bog je ujel to barabo, ga odrešil in napolnil  
s Svetim Duhom. Gospod ga je pripeljal domov in ponovno sva se  
poročila.“

To je močna stran vere.  Zavzemite  položaj  vere  in recite: 
„Hudič,  ti  si  lažnivec.  Bogu  verjamem  za  čudež,  kajti  On  bo  to  
situacijo obrnil naokrog.“ Govorite vero. Ukažite gori in gora mora 
poslušati vaše besede. Tako boste izkusili moč vere.
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3
„Včeraj sem umrl“

 
Naš  šotor  je  stal  na  Sunrise  Boulevard.  To  je  bilo  eno 

največjih prebujenj, kar sem jih kdajkoli imel – pa je v četrti vrsti 
človek umrl.

Takoj sem šel s svojim Svetim pismom do njega. Nisem hotel 
dopustiti, da na mojem srečanju hudič kogarkoli ubije. Ukazal sem 
hudiču, naj ga izpusti. Njegovega duha sem poklical nazaj v telo. 
Nobenih znakov življenja ni bilo. Svoji ekipi sem naročil:  „Pridite  
in ga nesite za oder. Nihče ne bo zmotil pridige.“ Odnesli so ga tja. 
Kakor  se  to  nenavadno  sliši,  ko  danes  o  tem  razmišljam,  smo 
preprosto pozabili nanj.

Po srečanju sem šel v svoj hotel. Ob pol štirih zjutraj sem se 
v postelji zravnal in rekel:  „Oh, tisti mrtvi človek.“ To je bilo prvič 
po tistem dogodku, da sem se spomnil nanj.

Naslednji  večer sem se vrnil  v  šotor.  Med srečanjem sem 
nagovoril ljudi:  „Želim pet najbolj veselih ljudi tukaj, da pridejo in  
nam povedo, zakaj so veseli.“

Umrli človek je bil prvi v vrsti!

Nisem ga prepoznal.  V primerjavi s prejšnjim dnem je bil 
svečano oblečen. Podal sem mu mikrofon in ga vprašal:  „Zakaj si  
vesel, brat?“

„Slava Gospodu!“ je odgovoril. „Včeraj sem umrl.“

Pomislil sem: „Kakšnega norca pa imam sedaj tu?“
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Toda pogledal me je z nenavadnim izrazom in me vprašal: 
„Se me ne spomniš?“

„Ne,“ sem odgovoril. „Ne spomnim se te.“

„Prehodil si štiri vrste stolov, da si prišel do mene,“ je odgovo-
ril.

Potem je nadaljeval:  „Brat Schambach, v tvojem šotoru sem  
doživel že peti srčni napad. Zdravniki so mi po četrtem rekli, da bo  
naslednji  usoden. Moje telo je bilo tam, toda moj duh je odšel.  V  
duhu sem te videl, kako si tekel mimo ljudi. Mojega duha si poklical  
nazaj v telo.“ Solze so mu začele teči po licih. „Tako sem hvaležen,  
da si to storil,“ je rekel, „kajti prejšnjo noč sem bil še grešnik in šel bi  
naravnost v pekel, če ne bi ustavil mojega duha. Vrnil se je nazaj v  
telo. Za odrom sem se zbudil s popolnoma novim srcem. Včeraj sem  
se  na novo rodil  in bil  krščen v Svetem Duhu.  Danes sem bil  pri  
zdravniku in ni mogel verjeti.“

Moški je zaklical:  „Včeraj je Jezus vstopil v moje življenje in  
mi dal popolnoma novo srce. Aleluja!“

Njegov  zdravnik  se  je  spraševal:  „Kje  so  preostale  štiri  
brazgotine na tvojem srcu?!“ Ni namreč mogel najti brazgotin od 
preostalih štirih srčnih napadov. „Imaš srce 25-letnika.“

Od tiste noči naprej ne oklevam, ko me Gospod usmeri, da 
položim roke na mrtve ljudi, kajti mogoče še niso rešeni. Želim si, 
da bi bili – rešeni vročega peklenskega ognja! Ta moški je bil na 
poti v pekel, toda hvala Bogu, prestregel sem njegovega duha, še 
preden bi ga hudič lahko zahteval. Bog ga je odrešil in napolnil s 
Svetim Duhom in ognjem.
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4
Kaos v bolnišnici 

v Newarku

Leta  1960  me  je  Gospod  vodil,  da  sem  začel  med 
evangelizacijskimi srečanji ljudi maziliti z oljem. Včasih sem jim 
naročil, naj sezujejo čevlje, da jim lahko mazilim noge. Potem sem 
mazilil njihove roke in glavo. Enostavno sem nanje izlil nekaj olja.

V tistih časih sem gorečim vernikom dal stekleničko olja in 
jih poslal ven z naročilom: „Pojdite ven in najdite bolne. Mazilite jih  
z oljem, da bodo ozdraveli.“ V resnici je olje simbol Svetega Duha.

Med  evangelizacijo  v  Newarku  sem  položil  roke  na 
mladeniča. Tisto noč sem mu dal stekleničko olja in mu rekel prav 
iste besede. Zatem ga nekaj dni nisem videl. Potem pa je prišel do 
mene njegov prijatelj in mi dejal: „V zaporu je.“

„Zakaj je v zaporu?“ sem ga zasliševal.

Odgovoril mi je: „Ker te je ubogal.“

Seveda sem hotel iti in plačati zanj varščino, če je pristal v 
zaporu zato, ker je poslušal mene. Toda Gospod mi je rekel: „Pusti  
ga pri miru.“ To je naša težava. Po svoje želimo reševati stvari, pa 
jih v resnici pokvarimo. Pustimo raje Gospodu, da naredi po svoje.

Peto noč je pogrešani mladenič skorajda vdrl skozi vrata. Še 
nikdar  nisem  videl  mladega  človeka  tako  gorečega  kot  takrat. 
Molil  sem:  „Gospod,  če  zapor  tako  spremeni  ljudi,  da  so  goreči,  
potem jih pošlji v zapor.“ Bil je goreč za Boga!

Poklical  sem  ga  naprej  in  mu  podal  mikrofon.  Želel  sem 
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slišati,  kaj ima za povedati.  Kot se je potem izkazalo, tisti večer 
sploh nisem imel priložnosti pridigati.

Občinstvu  je  povedal,  da  ko  sem  mu  izročil  olje  in  mu 
naročil,  naj  najde  kakšnega  bolnika,  sploh  ni  šel  domov.  Šel  je 
naravnost  v  najbližjo bolnišnico –  kjer  je  bilo veliko bolnih.  Ni 
imel  kartice  pridigarja  ali  pastorja.  Ni  bil  'posvečen'  s  strani 
apostolov, prerokov, pastorjev ali učiteljev, na kar mnogi čakajo. 
Ne. Vse, kar je imel, je bila steklenička olja in naročilo pridigarja: 
„Pojdi in najdi nekoga, ki je bolan.“

Šel  je  v  največjo  bolnišnico  v  mestu.  Brez  prijave  na 
recepciji se je napotil naravnost v dvigalo. Ko se je le-to ustavilo v 
petnajstem nadstropju,  je  ven potegnil  stekleničko olja  in začel 
polagati  roke na ljudi.  Vsakomur, na katerega je položil  roke,  je 
naročil: „Vstani in pojdi domov. Bog te je ozdravil.“ Izpraznil je celo 
nadstropje. Ali ni to divje?

Tisti pacienti so imeli več pameti, kot jih ima večina ljudi v 
cerkvah in skupnostih. Naredili so, kar jim je Božji človek naročil: 
„Vstani in hodi.“

Ko je zaključil  s  petnajstim nadstropjem, se je  odpravil  v 
štirinajsto.  Prav  vsakega  pacienta  v  tisti  bolnici  je  nameraval 
maziliti. Si predstavljate paciente, ki odhajajo skozi glavna vrata v 
copatih,  pižamah in  ogrnjeni  v  plašče  in  bolniške sestre,  ki  jih 
sprašujejo,  kam  gredo?  „Zdravnik  nam  je  povedal,  da  smo  
ozdravljeni in da gremo lahko domov.“

Mladi mož je šel v naslednje nadstropje. Vstopil je v oddelek 
s  približno  sto  osemdesetimi  ljudmi.  Pet  zdravnikov  se  je 
ukvarjalo  z  žensko,  ki  je  pravkar  preminila.  Mladenič  ni  kar 
pritekel  notri.  Počakal  je,  da  so  zdravniki  odšli.  Ko  je  zadnji 
zdravnik odšel, so čez njen obraz potegnili rjuho.

Šel je k njej in rjuho potegnil nazaj. Vsi bolniki v sobi so ga 
gledali. Ko so gledali, jo je mladenič polil z oljem in v Jezusovem 
imenu zavrnil smrt. Njenega duha je poklical nazaj v njeno telo. 

18



Nenadoma je ženska začela pokašljevati, se dvignila ter vstala iz 
postelje. Začela je kričati in tekati po bolnišnični sobi.

To seveda ni moja zgodba. Povedal sem jo tako, kot sem jo 
izvedel od mladeniča. Na nas je naredila velik vtis. Si predstavljate 
kaos, ki je izbruhnil na oddelku. Ko se zgodi nekaj takega, te ne 
vprašajo,  kakšna  so  tvoja  priporočila  ali  v  katero  skupnost  ali 
cerkev hodiš. Ne, tam je ženska, razglašena za mrtvo, ki skače in 
kriči!

Vsak pacient s tistega oddelka ga je klical: „Hej, prinesi malo  
tistega olja sem. Če je tisto žensko obudilo od mrtvih, bo tudi mene  
ozdravilo.“

To  je  razlog,  da  ljudi  mazilim  z  oljem.  V  njih  želim 
spodbuditi vero. Ko začneš delati tisto, za kar te je Bog poklical, 
boš okrog sebe kmalu imel ljudi, ki bodo klicali na pomoč. Tam 
zunaj je cel svet, ki čaka, da Kristusova cerkev končno oživi. Danes 
je dan, ko lahko rečemo: „Hudič, pazi se.“

Toda zgodbe mladega moža še ni konec.

Medicinske  sestre  so  poklicale  policijo.  Aretirali  so  ga. 
Obtožen je bil kaljenja javnega reda in miru. Bil je kriv. Da, res je 
bil kriv. Motil je hudičev mir. Se vam ne zdi, da je že čas, da cerkev 
zmoti hudičev mir? Hudič je vse predolgo motil naš mir.

Oblastniki so ga dali v pripor in ga tam pustili štiri dni. Ko je 
sodnik videl  zapisnike,  je  bil  ogorčen.  „Zakaj  ste  ga tako dolgo  
pustili tam?“ Naročil jim je, naj ga nemudoma pripeljejo. Ko so ga 
pripeljali,  se  mu  je  opravičil.  Mladenič  pa  je  odgovoril:  „Vaša 
milost, nikar se mi ne opravičujte. Jezus me je dal zapreti.“

Sodnik je bil zmeden.  „Številne stvari so Mu že pripisovali,  
tega pa še nisem slišal,“ je odgovoril.

Mladi  mož  je  sodniku  povedal  zgodbo,  ki  sem  vam  jo 
pravkar jaz. Zaključil je:  „Vaša milost, ko so me aretirali, sem pri  
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sebi še vedno imel stekleničko z nekaj malega olja. Šel sem do vseh  
zapornikov  in  jih  pomazilil  –  prav  vsakega  od  njih.  Pred  samo  
petimi minutami se je čuvaj spreobrnil. V trenutku, ko sem zaključil,  
ste me poklicali ven.“

Sodnik ga je nepremično gledal preko svoje mize.

„Primer razveljavljen,“ je rekel.  Potem je dodal:  „Fant moj,  
pojdi  po  še  olja.  Bog ve,  da  cerkev  ne  dela  tega,  za  kar  je  bila  
postavljena.  Hvala  Bogu  za  mlade  ljudi,  ki  rastejo  v  poslušnosti  
Bogu.“

Te zgodbe ne bom pozabil, dokler bom živel. Vsepovsod jo 
govorim.  Nekateri  ji  ne  verjamejo.  Ampak  razmišljam,  saj  tudi 
Svetemu pismu ne verjamejo, zakaj bi potem temu?

Sedaj veste, zakaj ljudi mazilim z oljem.
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5
Vedeževalkina

nočna mora

Pet let sem služil z bratom A. A. Allanom. Večino tega, kar 
danes vem in razumem, sem se naučil od njega. Opisal bom svoje 
izkušnje pomočnika.

A. A. Allen je izgnal več demonov naključno, kot jih večina 
pridigarjev  namenoma.  V  tistih  letih  z  bratom  Allenom  sem 
spoznal  nekaj  stvari  o  demonih.  Tako sem  tudi  sam izgnal  kar 
nekaj demonov.

Imel  sem  zanimivo  izkušnjo  z  demonom  v  Pennsylvaniji. 
Moj tast je imel lovsko kočo v gorah. Nekoč me je povabil, naj se 
mu pridružim za konec tedna. Imel sem prost vikend, zato sem 
rekel:  „Prav,  ata,  pojdiva.“ Toda  že  naslednji  dan  mi  je  bilo 
neznosno.  Utrudil  sem  se  od  pridiganja  vevericam.  Za  sobotno 
noč sem si zaželel nekaj vznemirjenja. Navajen sem bil na sobotne 
večere, polne Svetega Duha! V gozdovih je bilo preganjanje muh 
edina vznemirljiva stvar, ki si jo lahko počel. Zato sem rekel: „Ata,  
jaz grem malo naokrog.“

V bližini je bilo majhno mestece s približno 375 prebivalci, 
kjer  je  potekal  ulični  sejem. Videl  sem kopico malih šotorov in 
nekaj glede šotorov me privlači. Eden izmed šotorov je imel notri 
kristalno kroglo. Na šotoru je visel napis: „Beremo prihodnost.“

Napotil  sem se do vedeževalke.  Želel  sem nekaj vznemir-
jenja in prav gotovo ga bom dobil. Našel sem demona. Videl sem 
vedeževalko,  ko  je  prišla  ven  iz  šotora.  Oblečena  v  svoja 
nenavadna  oblačila  je  svojo  vlogo  odigrala  popolno.  Nosila  je 
ciganski šal in dolge uhane, ki so segali vse do ramen.
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Njene  oči  so  ujele  moje  in  zmrznila  je.  Napotil  sem  se 
naravnost  k  njej.  Ko  sem  prišel  dovolj  blizu,  je  spregovorila  – 
pravzaprav je skozi njo spregovoril demon. Zavila se je v šotorsko 
zaveso in rekla: „Poznam te, Božji mož.“

Rekel  sem:  „Tudi  jaz  te  poznam,  demon.“ Govoril  sem 
resnico. Res ga poznam!

Zaveso je še bolj potegnila k sebi in ostala v šotoru. Nagnil 
sem se naprej in rekel:  „Danes ne boš bral prihodnosti, hudič. Do  
sedaj si ti nadlegoval Božje ljudi, sedaj pa bom jaz tebe.“

In sem ga!

Apostolska dela 19,15 pravijo:

In  hudi  duh  jim  je  odgovoril:  Jezusa  poznam  in  Pavla  
tudi; kdo pa ste vi?

Morate biti polni Svetega Duha in trdno zasidrani v Jezusu 
Kristusu,  da  bo  hudič  vedel,  kdo  ste  vi.  Bog  ni  za  nas  nikoli  
predvidel, da bežimo pred hudičem, temveč da on beži pred nami.
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