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  فصل اول

  دوران طفولیت

  

عظیم روحانی در ایرلند توان سال بیداري را می 1859سال 

بیداري و نهضت عظیم روحانی  ،دانست دوسال قبل از آن تاریخ

در تمام شهرهاي بزرگ  .در ایاالت متحده آمریکا آغاز شده بود

 .تندگششد و هزاران نفر مشغول دعا میجلسلت دعا تشکیل می

کرد و هر ماه در مردم مشغول دعا بودند و روح خداوند کار می

ی پذیرفتند و زندگحدود پنجاه نفر نجات و رستگاري الهی را می

در  1857اخبار مربوط به بیداري روحانی  .کردندجدیدي پیدا می

در ایرلند باعث شد که مردم  1859آمریکا و بیداري روحانی 

داري هاي بید و بدین طریق شعلهانگلستان نیز به دعا روي آورن

 ،اسپر جان .روحانی در تمام نقاط آن کشور فراوان گردید

Spurgeon هاي عظیمی از در لندن براي توده ،واعظ شهیر

مردم موعظه کرد و در هر جلسه عده زیادي شرکت کنندگان قلب 

در  .مسیح سپردند و راه نجات را در پیش گرفتندخود را به عیسی

 Christmasستان واعظی به نام کریسمس ایوانز ویلز انگل

Evans کسانی که در جلسات .فعالیت روحانی شدیدي آغاز کرد 

طوري غرق در شادي و مسرت روحانی به ،او ایمان آورده بودند

رقصیدند و کریسمس ایوانز هم گشتند که از شدت وجد میمی

به خاطر همین شادي عظیم بود  .کردرا از این کار منع نمی آنها

 نهاآکاران در جستجوي را نجات بودند تا مانند که بسیاري از گناه

  .شادمان شوند
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در عین حال بسیاري از اعضاي کلیساي متودیست 

تر شده بودند یکی از مبشرین این انگلستان به خداوند نزدیک

نام داشت به وسیله  William Boothکلیسا که ویلیام بوت 

 1859وند به طرز مؤثري مورد استفاده قرار گرفت و در سال خدا

ان نوایاز کلیساي متودیست جدا شد و خود را وقف خدمت به بی

ات ها و خدمبر اثر موعظه .هاي فقیرنشین شرق لندن کرددر محله

کارترین افراد به اشخاص مقدسی مبدل شدند و گناه ،صادقانه او

-ه انجیل یعنی مژده نجاتدر سرتاسر انگلستان مشغول موعظ

 »سپاه نجات « ویلیام بوت مدتی بعد  .بخش مسیح گشتند

Salvation Army  در همین سال بیداري  .را تشکیل داد

اسمیت ویگلزورت در کلبه محقري  ،1859یعنی در سال  ،روحانی

ش درباره خود .در منستون از توابع یورکشایر انگلستان متولد شد

   :گویدایام طفولیت خود چنین می

پدرم بسیار فقیر بود و مجبور بود براي به دست آوردن نان 

 .هاي متمادي کار کندهمسر و سه پسر و یک دختر خود ساعت

به خاطر دارم که در یک روز سرد زمستانی کار پدرم این بود که 

عدًا و ب یک گودال به طول هفت متر و به عمق یک متر حفر کند

 .آن را پر نماید و براي این کار فقط سه تومان اجرت تعیین کردند

ود ها آب شکرد که یخگفت که اگر پدرم کمی صبر میمادرم می

شد ولی چون غذایی نداشتیم پدرم با کلنگ تر میکارش آسان

ضخامت یخ خیلی زیاد بود ولی پدرم  .دوسره فوراً مشغول کار شد

ها به خاك نرم و مرطوب کند و در زیر یخبا جد و جهد آن را 

د اي ظاهر شریخت ناگهان پرندهها را بیرون میوقتی خاك .رسید

و کرمی را که از توي خاك درآمده بود بر منقار گرفت و به سرعت 

تا آن موقع پدرم  .جا آواز شادمانی برآوردروي درخت پرید و از آن

 دمانی و شکرگزاري آنخیلی افسرده و غمگین بود ولی از آواز شا
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به قدري به وجد آمد که با نیروي جدیدي کار را ادامه داد  ،پرنده

-اگر این مرغ براي یک کرم آواز شادمانی برمی«  :و با خود گفت

توانم با شادي براي تأمین معاش همسر مهربان من هم می ،آورد

  » .و چهار کودك عزیزم تالش نمایم

مشغول کار شدم و کارم عبارت اي در شش سالگی در مزرعه

از صبح تا شب کارم همین بود  .بود از کندن و تمیز کردن شلغم

در هفت سالگی  .کردهایم خیلی درد میو به خاطر دارم که دست

پدرم  .من و برادر بزرگم در یک کارخانه نساجی مشغول کار شدیم

عالقه زیادي به پرندگان داشت و به یاد دارم که یک وقت در 

من هم مثل پدرم پرندگان را  .نوا داشتیمزلمان شانزده خوشمن

آوردم به خیلی دوست داشتم و هر وقت فرصتی به دست می

دا رفتم و تقریباً هفتاد هشتاد تا آشیانه پیمی آنهاجستجوي آشیانه 

ي پیدا کردم که پر از جوجه بود و به آنهایک بار آشی .کردممی

ها را به آن جوج ،رك کرده استرا ت آنهاکه مادرشان خیال این

 .جایی درست کردم آنهاخانه بردم و در اطاق خواب خود براي 

را کشف  آنهاها محل طور شد که پدر و مادر جوجهدانم که چهنمی

کردند و از پنجره به داخل اتاق را یافتند و مشغول غذا دادن 

به خاطر دارم که یکی دو بار دیگر نیز  .هاي خود گردیدندجوجه

 .دادندهاي خود را در اتاق خواب من خوراك میپرندگان جوجه

پرندگان خوش آواز را  ،به وسیله ریختن دانه ،من و برادرهایم

   .یمفروخترا در بازار می آنهاآوردیم و بعدًا گرفتیم و به خانه میمی

اي که هاي کهنهمادرم غالباً مشغول خیاطی بود و از لباس

-هاي خوبی میآورد براي تمام اعضاي خانواده لباسبه دست می

ی چند هایپوشیدم که داراي آستینغالباً من پالتوهایی می .دوخت

-ه میتر نگمتر بلندتر از حد الزم بود و در زمستان مرا گرمسانتی

هاي طوالنی زمستان و برخاستن صبح زود گاه شبهیچ !داشت
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برم زیرا مجبور بودیم هر روز ساعت پنج صبح بلند نمی را از یاد

شویم و بعد از خوردن صبحانه مختصري در حدود سه کیلومتر 

هر روز داوزده ساعت کار  .راه برویم و ساعت شش سرکار باشیم

از شش صبح تا شش «  :گفتمکردیم من بارها به پدرم میمی

طر دارم که به خا»  .عصر در کارخانه ماندن خیلی مشکل است

«  :دادجواب می ،در حالی که اشک از چشمانش جاري بود ،پدرم

 » .گویی ولی باالخره هر روز ساعت شش خواهد رسیدراست می

ولی گاهی از ساعت شش صبح تا شش عصر درست مانند یک 

  .کشیدماه طول می

 .تا جایی که به خاطر دارم همیشه به خدا عالقه داشتم

شناختند ولی من همیشه ا را به خوبی نمیهرچند پدر و مادرم خد

کردم زدم و دعا میغالباً در مزرعه زانو می .در جستجوي او بودم

کردم که آشیانه از خدا درخواست می .که خدا به من کمک فرماید

آمد که بعد از پرندگان را به ما نشان دهد و این طور به نظرم می

قتی یک روز و .بردممیدعا به سرعت به محل آشیانه پرندگان پی 

هوا بسیار طوفانی بود و در حدود نیم ساعت در  ،رفتمسر کار می

به سوي خدا فریاد  .میان رعد و برق و طوفان گیر کرده بودم

برآوردم که مرا محافظت فرماید و در نتیجه احساس کردم که او 

هر چند رعد و  ،فرماید زیرابا مهر و شفقت خود مرا محافظت می

 به هیچ وجه ،لی شدید بود و من کامال خیس شده بودمبرق خی

کردم قدرت الهی مانند سپري مرا ترسیدم بلکه حس مینمی

مادربزرگم از اعضاي قدیمی کلیساي  .نمایدمحافظت می

اله وقتی هشت س .بردمتدیست بود مرا به جلسات کلیسایی می

الً کام .شدم جلسات بیداري روحانی در این کلیسا تشکیل گردید

-به یاد دارم که یک روز یکشنبه ساعت هفت صبح تمام ایمان

داران صمیمی از شادي روحانی لبریز شده و در حالی که دست 
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کردند و با صداي کنان به دور بخاري حرکت میزدند رقصمی

   :بلند این سرود را می خواندند

  

  در خون مسیحا                ،آسامعجزه ،حدقدرتی است بی

  .در خون بره خدا               ،آسامعجزه ،حدقدرتی است بی

  

خواندم و در همین زدم و سرود میدست می آنهامن هم با 

م و اموقع بود که احساس کردم که تولد جدید روحانی پیدا کرده

با ایمان به  .کنممفهوم نجات از گناهان را به خوبی درك می

در راه من قربانی شده بود اي که سوي مسیح یعنی نجات دهنده

چشم دوختم و به خوبی درك کردم که او جان خود را به خاطر 

حیات ابدي الهی در وجودم داخل شد و من  .من فدا کرده است

این حیات و زندگی جدید را با شادي پذیرفتم و به طور خالصه 

متوجه شدم که خدا به قدري به ما  .تولد جدید روحانی پیدا کردم

رد و حتی احتیاج دارد که شرط نجات را خیلی آسان عالقه دا

 از .آوردبی» ایمان « خواهد که ساخته است و از انسان فقط می

ام که نجات دارم و در این آن روز به بعد من اطمینان پیدا کرده

تم توانسولی متأسفانه نمی .اممورد تاکنون هرگز شک نداشته

افکار  توانستمقدرت تفکرم بسیار قوي بود ولی نمی .حرف بزنم

از این حیث به مادرم شباهت داشتم زیرا او وقتی  .خود را بیان کنم

گاهی سخنانش به قدري  ،خواست داستانی تعریف کندمی

 :شد حرف او را قطع کند و بگویدنامربوط بود که پدرم مجبور می

به »  .وباره شروع کنیباید داستان را د .طور نیستاین ؛عزیزم« 

   .طور خالصه مادرم قدرت بیان نداشت و من هم مثل او بودم

بردم و مخصوصاً از ولی از شرکت در جلسات لذت می

ایستادند و شرح حال و اي میآمد که عدهجلساتی خوشم می
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م من ه .داشتندتجربیات خود را در مورد نجات از گناهان بیان می

یات خود را درباره نجات شرح دهم ولی خیلی مایل بودم که تجرب

توانستم احساسات قلبی خود را ابراز نمایم و به همین دلیل نمی

گاه که هیچ ،یک روز .ریختمافتادم و اشک میبه گریه می

اختند شنسه نفر پیرمرد که مرا به خوبی می ،فراموش نخواهم کرد

د و آمدنکنم به طرف من ام و گریه میوقتی دیدند که نشسته

روح خداوند  .هاي خود را بر روي من گذاشتند و دعا کردنددست

مرا کامالً آزاد کرد و من توانستم ایمان قلبی خود را ابراز نمایم و 

من هادي مردم به سوي  ،از همان اول ایمان آوردن .سخن بگویم

ه ام و اولین کسی کبه قول مسیح صیاد مردم شدهام و مسیح بوده

ه وقتی ن .مادر عزیزم بود ،سوي مسیح رهبري شدتوسط من به 

   .ساله شدم چون هیکل درشتی داشتم در کارخانه استخدام شدم

در آن روزها تعلیمات و تحصیالت اجباري وجود نداشت و 

پدرم مایل بود  .به همین دلیل از آموزش و پرورش محروم ماندم

تن فاي به رخودش عالقه .که ما همه به کلیساي اسقفی برویم

لی جا در رستوران محبه آن کلیسا نداشت ولی چون با کشیش آن

خوردند و به همین دلیل با او جو میکرد و با هم آبمالقات می

من و برادرم در  .خواست ما به کلیساي او برویمدوست بود و می

دسته سرایندگان این کلیسا عضویت داشتیم و من با وجودي که 

ها و کلمات سرودها را یاد به زودي آهنگ ،دانستمخواندن نمی

-اعضاي دسته سرایندگان وقتی به دوازده سالگی می .گرفتم

ده من دوار .شدندگذاري و تأیید میرسیدند توسط اسقف دست

ساله نبودم بلکه کمتر از ده سال داشتم ولی در همین سن اسقف 

   .گذاري و تأیید کردمرا دست
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بر من دست گذارد همان  آورم که وقتی اوبه خاطر می

-احساسی به من دست داد که چهل سال بعد در موقع تعمید روح

در تمام وجود خود حضور خدا را  .القدس در من به وجود آمد

 بعد از .احساس کردم و این احساس چندین روز در من باقی بود

باز هم مانند سابق ها همه بچه ،گذاري و تأییدپایان جلسه دست

م توانستکردند و من نمیدادند و دعوا میحش میبه یکدیگر ف

 وقتی .شده است آنهابفهمم چه چیزي باعث تفاوت میان من و 

به شهر برادفورد رفتیم و من در جلسات کلیساي  ،سیزده ساله شدم

تري در امور جا شرکت جستم و تجربیات عمیقمتدیست آن

   .عالقه زیادي به خدا داشتم .روحانی پیدا کردم

این کلیسا جلسات مخصوصی براي امور میسیونري و در 

بشارتی تشکیل گردید و هفت پسر را انتخاب کردند که صحبت 

من یکی از این هفت نفر بودم و سه هفته وقت داشتم تا  .کنند

غول سه هفته تمام مش .صحبتی به مدت پانزده دقیقه تهیه نمایم

وع کردم از دعا بودم و به خاطر دارم که وقتی صحبت خود را شر

یادم  .و فریادهاي شادي بلند شد» آمین « همه طرف صداي 

نیست چه گفتم ولی پر از روح غیرت بودم و اشتیاق داشتم همه 

در آن موقع من همیشه  .آورندمردم به نجات دهنده من ایمان بی

اهی گ .کردمگرفتم و درباره نجات صحبت میبا پسرها تماس می

خیلی عالقه  .نمودندمرا تهدید می کردند وبا من مخالفت می

داشتم که دیگران را در شادي خود سهیم سازم ولی مثل این بود 

که عده زیادي به این شادي عالقه نداشتند و این امر باعث تعجب 

شاید من در آن موقع مهارت و استادي  .و حیرت فراوان من بود

ي با وجودي که سواد .زیادي براي قانع ساختن مردم نداشتم

   .نداشتم ولی همیشه یک جلد کتاب مقدس در دستم بود
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باز  اي در برادفوردسپاه نجات شعبه ،وقتی شانزده ساله شدم

من از مصاحبت با اعضاي فعال و صمیمی این سپاه لذت  .کرد

 گرفتم ودر آن روزها با اشتیاق و جدیت فراوان روزه می .بردممی

ها نفر قلب خود هفته دهکردم و هر روز براي نجات مردم دعا می

 کردمي که کار میآنهادر کارخ .کردندرا به مسیح تسلیم می

« داري وجود داشت که از اعضاي شخص خداپرست و دین

بود و در قسمت بخار  Plymoth Brethren ،برادران پلیموت

همین  .کرد و من براي کمک به او استخدام شده بودمکار می

او با من درباره لزوم تعمید  .داد کشی را به من یادشخص لوله

«  :گفتگرفتن در آب صحبت کرد و به یاد دارم که به من می

برکات زیادي خواهی  ،اگر کالم خدا را در این مورد اطاعت کنی

خدا را با شادي اطاعت کردم و به وسیله من هم کالم »  .یافت

تعمید با مسیح در آب دفن شدم و در تازگی حیات الهی از آب 

همین شخص مهربان حقایقی در مورد مراجعت  .یرون آمدمب

کردم که در انجام بارها وقتی حس می .مسیح به من تعلیم داد

افتادم که مسیح خواهد به این فکر می ،اماراده خدا قصور ورزیده

 وجود این مرد .آمد ولی من هنوز براي استقبال او حاضر نیستم

باعث تسلی و کمک من گردید و من غالباً در موقع ناراحتی به 

 شدم که مسیحدیدم مطمئن میرفتم و وقتی او را میسراغ او می

هنوز مراجعت نفرموده است تا او را ببرد و مرا بر روي زمین 

   .بگذارد

کاري خود را با سپاه نجات ادامه دادم زیرا به نظر من در هم

ام گاهی تم .بیش از سایرین جدي و نیرومند بودند آنهاع آن موق

عده زیادي تحت تأثیر نیروي الهی روي  .کردیمشب را دعا می

کشیدند و گاهی مدت بیست و چهار ساعت در همان زمین دراز می

ن تعمید یافت ،ما این وضع را به نظر خودمان .ماندندحال باقی می
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ولیه سپاه نجات داراي قدرت اعضاي ا .دانستیمالقدس میدر روح

مایان ن آنهازیادي بودند و این قدرت در طرز سخن گفتن و زندگی 

کردیم که شدیم و از خدا درخواست میما در دعا متحد می .بود

ظرف یک هفته پنجاه یا صد نفر را نجات دهد و دعایمان حتماً 

متأسفانه این روزها عده زیادي در پی نجات  .شدمستجاب می

مردم نیستند بلکه به ظواهر و تظاهرات جسمانی روح اهمیت 

من همیشه به خدا توکل داشتم و او همیشه مرا در هر  .دهندمی

-وقتی هجده ساله شدم نزد یک نفر لوله .فرمودکاري کمک می

 اکس زدههاي خود را کامالً وکفش .کش رفتم و از او کار خواستم

ولی  ،و براق کرده و لباش بسیار تمیزي پوشیدم و به خانه او رفتم

ی خیل ،آقا«  "من گفتم » احتیاجی نداریم  ؛نه خیر«  :او گفت

ه هنوز از خانه خارج نشده بودم ک»  .خیلی باید ببخشید .متشکرم

که تو با دیگران تفاوت مثل این«  :مرا دوباره صدا کرد و گفت

 کشی چندبعد مرا براي لوله»  .کنما استخدام میمن تو ر .داري

ساختمان نوساز که پهلوي یکدیگر بودند فرستاد و من این کار را 

این استاد وقتی شنید کار را تمام  .ظرف یک هفته تمام کردم

غیرممکن است به این «  :ام به قدري متعجب شد که گفتکرده

 د کرد و دید راستولی وقتی ساختمان را بازدی»  .زودي تمام شود

من کار کافی براي تو ندارم زیرا «  :به من چنین گفت ،گویممی

رپول وقتی بیست ساله شدم به شهر لیو»  .کنیخیلی سریع کار می

Liverpool  رفتم و نیروي خدا به شدت در من کار کرد و خیلی

ر ها پسر و دختهر هفته ده .مشتاق بودم که به جوانان کمک کنم

 .دمکرپابرهنه و بدون لباس و گرسنه را به دور خود جمع میجوان 

شدند و در همان جا هاي کنار دریا جمع میها در سایه کلبهاین

لسات جصدها نفر در همین  .دادیمجلسات بسیار عالی تشکیل می

همراه یکی از دوستان براي مالقات  .ساحل دریا نجات یافتند
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-ا میهرستان و داخل کشتیبیماران و سرنشینان کشتی به بیما

حدي نسبت به فقرا قرار خدا در قلب من مهر و محبت بی .رفتیم

-کردم و تمام درآمد خود را به فقرا میبا جدیت کار می .داده بود

   .مانددادم و چیزي براي خودم باقی نمی

گرفتم و هر روز بدون روزهاي یکشنبه تمام روز را روزه می

لسات ها و در جو کشتی آنهاکودکان و بیمارستاستثناء در جلسات 

-سپاه نجات به وسیله نیروي الهی حداقل پنجاه نفر نجات می

در  .در آن روزها بیداري روحانی عظیمی آغاز شده بود .یافتند

رد کمتصدي جلسات همیشه از من دعوت می ،جلسات سپاه نجات

 کرددانم که چرا همیشه مرا دعوت میمن نمی .که صحبت کنم

د و شزیرا غالباً صحبت من بر اثر گریه در مقابل حضار قطع می

-یکی از بزرگ .توانستم از اشک ریختن خودداري کنممن نمی

م ولی تر صحبت کنترین آرزوهایم این بود که بتوانیم بهتر و روان

در  وقتی .مانند ارمیاي نبی پیوسته اشک از چشمانم روان بود

کردم که براي دعا جلو را دعوت می هاآن ،گریستممقابل مردم می

کنم که در آن روزها خداوند من همیشه خدا را شکر می .بیایند

خاطرات ایامی که در  .داشتمرا فروتن و در حال توبه نگاه می

 در حدود بیست و .لیورپول بودم همیشه براي من شیرین است

از  داین طور هدایت شدم که به برادفورد برگردم و بع ،سه سالگی

شی کجا مستقالً مشغول کار لولهدعا تصمیم گرفتم که در آن

در همان جا  .بشوم و در اوقات فراغت به سپاه نجات کمک کنم

  !رو شدمبهبود که با بهترین دختر جهان رو
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  فصل دوم

  یافتن شریک زندگی

  

خوانیم که می» سیاحت مسیحی « در جلد دوم کتاب 

نام داشت همسر مسیحی و » قهرمان محبت « شخصی که 

اسمیت  .نمایدفرزندان او را به سوي شهر سماوي راهنمایی می

ان قهرم« در واقع  ،خوانیدکه اکنون شرح حالش را می ،ویگلزورت

بود و قلبی مملو از مهر و محبت نسبت به استاد و نجات » محبت 

قدر  مسیح چهعیسی«  :داشتمیدهنده خود داشت و غالباً اظهار 

نسبت به تمام کسانی که در راه مسیحیت »  !دوست داشتنی است

کردند مخصوصاً نسبت به فقرا و محتاجان و مریضان سلوك می

ن م«  :یک روز چنین گفت .حدي داشتگان محبت بیو رنجیده

تمام وجود و اشتهار خود را بعد از لطف الهی مدیون همسر عالی 

دوشیزه مري جین »  .او زن بسیار عزیزي بود .دانمقدرم می

که توسط خدا براي  Mary Jane Featherstoneفدراستون 

-همسري و معاونت ویگلزورت برگزیده شد در یک خانواده خوش

پدرش مخالف استعمال مشروبات  .نام متدیست پرورش یافته بود

او  مبلغ زیادي پول به .کردالکلی بود و در این مورد سخنرانی می

ون این پول از راه فروش مشروبات الکلی ولی چ ،ارث رسیده بود

زیرا عقیده داشت  ،او از قبول آن خودداري کرد ،جمع شده بود

آید برکتی نخواهد پولی که از مست شدن مردم به دست می

   .داشت

ي گاردختر او نیز مانند پدر از اصول عدل و انصاف و پرهیز

-می خود را همه جا با شجاعت تشریحنمود و عقاید پیروي می

خواندند در یک مغازه نیز می Pollyماري جین که او را پالی  .نمود
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ن کار ای .آموزدفروشی زنانه مشغول کار شد تا این هنر را بی کاله

نظر او خیلی کوچک بود و به همین دلیل بعد از یک ماه تصمیم به

گرفت که از شهر خود خارج شود و خود را از قیود خانوادگی آزاد 

 خداوند .جستجوي آوازه و شهرت به شهر برادفورد برودکند و در 

آلود دور بر این دوشیزه نظر داشت و او را از کارهاي زشت و گناه

براي زندگی در برادفورد جایی پیدا کرد ولی تصادفاً  .داشتنگه می

خواست براي سکونت داخل آن محل اي که میدر همان لحظه

مالقات کرد و پیرمرد به او شود پیرمردي را که با او آشنا بود 

شما نباید در این خانه ساکن  ،دوشیزه فدراستون«  :چنین گفت

من شما را به جایی خواهم  .این خانه شهرت خوبی ندارد .شوید

ي که اآنهسپس او را به خ»  .برد که شایسته سکونت شما باشد

   .اشخاص محترمی بودند راهنمایی کردساکنان آن 

اي که اعضاي برادفورد در خانوادهدوشیزه پالی در شهر 

یک روز که در مرکز شهر قدم  .زیادي داشت مشغول خدمت شد

ناگهان صداي شیپور و طبل به گوش او رسید که مردم را  ،زدمی

شد اي که در خیابان تشکیل میکرد که در جلسهدعوت می

آن روزها تازه فعالیت خود را شروع سپاه نجات در  .شرکت نمایند

بود و به همین دلیل براي همه تازگی داشت و دوشیزه پالی  کرده

با دقت و عالقه در جلسه شرکت کرد و بعد از اتمام جلسه به 

به ساختمان  آنهادنبال اعضاي سپاه نجات راه افتاد و دید که 

توانست به این طور جاها داخل مگر او می .قدیمی اپرا داخل شدند

 دند که این نوع اماکن پلید استپدر و مادرش به او گفته بو ؟شود

 .و یک دختر پاك به هیچ وجه به این طور جاها داخل نخواهد شد

این  به .وقتی خیلی مایل بود حس کنجکاوي خود را اقناع نماید

طرف و آن طرف نگاه کرد و وقتی دید که کسی متوجه او نیست 

 جلسه .به ساختمان داخل شد و در سالن روي صندلی نشست
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به سرودها و سخنان کسانی که جدیداً به و او با عالقه شروع شد 

واعظ با قدرت عظیمی موعظه  .مسیح ایمان آورده بودند گوش داد

کرد و دوشیزه پالی خیلی عالقمند شد که خود را به مسیح تسلیم 

   .کند و به وسیله خون مقدس او پاك گردد

وقتی واعظ حضار را تشویق نمود که براب یافتن نجات و 

 .پالی از آخر سالن به جلو رفت ،رستگاري جلو بروند و دعا کنند

بعدًا  ولی .ابتدا خواهش کرد که بگذارند تنها براي خودش دعا کند

نام تیلی اسمیت بود در کنار او زانو زد و او را واعظ که خانمی به

وقتی مطوئن شد که گناهانش  .به سوي نجات مسیح رهبري نمود

هاي خود را به هوا پرتاب رید و دستکشپاك شده است از جا پ

 اسمیت»  .نجات یافتم ،هللویا«  :آوردکرد و با شادي فریاد بر

که در آن موقع جوان بود در » قهرمان محبت « ویگلزورت یا 

جلسه حضور داشت و شاهد دعا و نجات این دوشیزه بود و فریاد 

ن ثل ایم«  :گویدخودش در این مورد چنین می .شادي او را شنید

ري دخت»  .بود که از همان ابتدا برکت الهی بر روي این دختر بود

بود زیبا و وقتی ویگلزورت به لباس ساده و قیافه نجیب او نگاه 

اولین بار که این دختر درباره تجربه نجات  .کرد از او خوشش آمد

اسمیت ویگلزورت احساس نمود که این  ،گفتخود سخن می

و به زودي بین او و این دوشیزه جوان دختر به او تعلق دارد 

این دختر که تازه ایمان آورده بود  .ي آغاز شدآنهادوستی صمیم

 ،مودپیبسیار سرزنده و فعال بود و مدارج روحانی را به سرعت می

به زودي با رهبران روحانی سپاه نجات دوست شد به طوري که 

لیمات تعکه طبق معمول رئیس سپاه یعنی ژنرال بوت بدون این

قرمان  .دیگري به این دختر بدهند کارهایی به او محول نمود

کاري با سپاه نجات محبت ما که جوان بود عالقه زیادي به هم

داشت زیرا اعضاي آن سپاه واقعاً در فکر نجات و رستگاري مردم 
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رد ککاري میهم آنهابودند و به همین دلیل با تمام قدرت خود با 

رزوي عمیق قلبی خود را که نجات و تا مگر بدین طریق آ

دید زندگانی عده که میرستگاري تمام بود عملی سازد و از این

زیادي بر اثر شنیدن پیام انجیل به وسیله قدرت عظیم الهی عوض 

وجود دوشیزه پالی در  .شدشود خیلی شاد و خوشحال میمی

زیرا به قدري فعال و  ،شدگرمی بیشتري میجلسات باعث دل

رؤساي سپاه  .انگیختمیگرم بود که تحسین همه را برخون

بیش از حد با هم نجات به زودي متوجه شدند که این دو نفر 

هیچ یک از افسران  ،مطابق مقررات سپاه نجات .صمیمی هستند

مجاز نبود با سربازان سپاه بیش از حد تماس داشته باشد و دوشیزه 

ودي ت ویگلزورت با وجپالی به درجه افسري رسیده بود ولی اسمی

 .ردیدگکه رسماً جزء سپاه نجات نبود از لحاظی سرباز محسوب می

ي که دوشیزه آنهایک روز یکی از سرگردهاي سپاه نجات به خ

کرد آمد و از او دعوت کرد که براي شروع جا کار میپالی در آن

ی قبول دوشیزه پال .فعالیت روحانی جدیدي با او به اسکاتلند برود

به سوي اسکاتلند کرد و چمدان خود را بست و هر دو با قطار 

در آن روزها  .جا رسیدندحرکت کردند و بعد از چند ساعت به آن

که فعالیت سپاه نجات تازه آغاز شده بود مردم با کمال سخاوت 

فرنگی کهنه و حتی زباله بر سر و روي مرغ گندیده و گوجهتخم

-کردند و دختران عضو سپاه نجات میره پرتاب میچااعضاي بی

ا که ب» ها موشک« بایستی همیشه مواظب باشند که از این 

یک روز به  .شد در امان بمانندپرتاب می آنهاسرعت به سوي 

اي یک پرتقال به طرف پالی پرتاب کردند و در طور غیرمنتظره

او را  تتوانسولی این چیزها نمی .نتیجه اطاف چشمش کبود شد

او داراي صداي زیبایی بود و در همه جا سرود  .سرد نمایددل

مردم در خیابان جمع  .گفتخواند و درباره مسیح سخن میمی
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کردند تا سخنان این جوان ها را باز میشدند و پنجره خانهمی

  .باك و پرشور را گوش بدهندبی

را از  آنهاها به هدر نرفت بلکه خدا ها و تالشاین کوشش

وقتی  .حیث خدمات روحانی و خدمات اجتماعی کامالً برکت داد

پالی در اسکاتلند بود براي کمک به خانمی که تازه توبه کرده و 

این  .داراي شوهري بسیار خشن و بداخالق بود بسیار تالش کرد

شوهرش او را اذیت  .خانم در طبقه ششم ساختمانی ساکن بود

 یک روز .ت روحانی شرکت کندگذاشت در جلساکرد و نمیمی

که این شوهر از سر کار به خانه برگشت دید که دوشیزه پالی با 

خیلی عصبانی شد و تهدید کرد که اگر  .زنش مشغول دعا است

ولی پالی به  .او را از خانه بیرون خواهد کرداز دعا دست بر ندارد 

ا دو دعاي خود ادامه داد و مرد مزبور با منتهاي عصبانیت او را ب

فت راي که پایین میهر پله .ها پایین برددست گرفت و از پله

این مرد را نجات بده و او را رستگار  ،خداوندا«  :کردپالی دعا می

 .گفتداد و کفر میولی آن مرد پشت سر هم فحش می»  .ساز

پالی غرق در شادي شد زیرا  ،هاي طبقه اول رسیداما وقتی به پله

اوضاع کامالً عوض شد و آن مرد در همان راهرو زانو زذ و از 

   .گناهان خود توبه نمود و با خون بره خدا پاك گردید

وشیزه د ،افسران عالی رتبه سپاه نجات ،یک روز در اسکاتلند

پالی را احضار نمودند و سواالتی درباره طرز رفتار او با مردان 

»  سربازان« ا او متهم شده بود که نسبت به یکی از کردند زیر

د دانست از خوپالی که این اتهام وارد نمی .سپاه نجات نظري دارد

دفاع کرد ولی چون افسران عالی رتبه مزبور قانع نشده بودند 

ر دعا او این طو .پیشنهاد کردند که همه زانو بزنند و پالی دعا کند

ن ظه این دوستان نسبت به من سوءدانی کتو می ،خداوندا«  :کرد

کنند به یک نفر اسکاتلندي عالقمند اند و خیال میپیدا کرده
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دانی که این موضوع حقیقت ندارد زیرا خود خداوندا تو می .امشده

دهند که همه به قدري ها درباره یکدیگر شهادت میاسکاتلندي

-خسیس هستند که اگر یک زرشک داشته باشند نصفش را می

 دانی کهتو می ،خداوندا .کنندرند و نصف دیگر را ذخیره میخو

ام که همه اشخاص مهربان من این حرف را قبول ندارم زیرا دیده

دتنی که من به هیچ وجه در نظر ندارم که در هستند ولی تو می

دعاي خود را به همین طریق »  .اسکاتلند با شخصی ازدواج کنم

جلسه بازپرسی را  ،ادامه داد و وقتی همه از جاي خود بلند شدند

   .خاتمه دادند

دانست که جوانی در برادفورد وجود دارد که دوشیزه پالی می

دوشیزه پالی  .به او عالقمند است و خودش هم او را دوست دارد

به  خارج شد و و از عضویت سپاه نجاتبه شهر برادفورد بازگشت 

تر از سپاه نجات که روحانی Blue Ribbon Armyسپاه دیگري 

ام نسرپرستی این سپاه را یک خانم بسیار روحانی به .بود پیوست

پالی در  .به عهده داشت Elizabeth Baxterالیزابت باکستر 

ید گردعین حال همیشه از دوستان وفادار سپاه نجات محسوب می

در آن روزها  .کردسپاه را به خانه خود دعوت میو غالباً رهبران آن 

نهضت عظیم بشارتی در بسیاري از کلیساهاي متدیست به وجود 

 القدسکردند و روحآمده بود و پالی غالباً براي موعظه دعوت می

 .یافتندداد و عده زیادي نجات میخدمات صادقانه او را برکت می

ی یعن» ان محبت قهرم« وقتی پالی بیست و دو ساله شد با 

ها الس .اسمیت ویگلزورت که بیست و سه ساله بود ازدواج کرد

رم همس«  :بعد اسمیت ویگلزورت درباره همسر خود چنین گفت

واد ساو دید که من بی .در زندگی روحانی خیلی به من کمک کرد

اطالع هستم و بدون درنگ به من خواندن و نوشتن یاد داد و بی

  » !آموزدنشد امالي کلمات را به من بیولی متأسفانه موفق 
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قدرت عجیبی «  :دهد کهاو درباره همسر خود شهادت می

من او را تشویق کردم که  .در رهبري مردم به سوي مسیح داشت

کشی خود را هاي بشارتی خود را ادامه دهد و من کار لولهفعالیت

دلم براي آن قسمت از نواحی برادفورد که داراي  .دنبال کردم

سوخت و به همین دلیل در یکی از آن کلیسا نبودند خیلی می

 .نواحی ساختمانی اجاره نمودم و مشغول کارهاي بشارتی شدیم

دعا  اآنهبه تدریج خدا به ما فرزندانی عطا فرمود و ما قبل از تولد 

ها ن بچهم .داشته باشند کردیم که این فرزندان به خداوند تعلقمی

کرد من مواظب بردم و وقتی مادرشان موعظه میرا به جلسات می

کردم ولی همیشه به قسمت جلوي من موعظه نمی .بودم آنها

 .جویان را به سوي مسیح رهبري کنمرفتم تا حقکلیسا می

-انداخت و من آن را به ساحل میگیري را میهمسرم تور ماهی

رد و کیگر او مردم را به سوي مسیح جلب میکشیدم به عبارت د

داراي  ،در مسیحیت هر دو کار .سپردمرا به مسیح می آنهامن 

  »  .اهمیت است

-می سعینویسند غالب کسانی که شرح حال شخصی را می

نمایند از او بسیار ستایش و تمجید نمایند و به اصطالح او را در 

ل اگر عس«  :فرمایدولی سلیمان حکیم می .کنندعسل غرق می

امثال  ( » .یافتی به قدر کفایت بخور مبادا از آن پر شده قی کنی

-حقیقت این است که خواندن چنین شرح حال .) 16آیه  25باب 

شود که انسان از شیرینی هایی مانند عسل خوردن زیاد باعث می

ما  .زده شود و نتواند خواندن کتاب را با شوق به انتها برساند

اهیم کرد از به کار بردن عسل زیاد در این کتاب کوشش خو

خوانید مانند خودداري کنیم زیرا شخصی که شرح حال او را می

یک سال در برادفورد زمستان  .ما انسان بود و نقایصی داشت

ر نه فقط د .ها خیلی زیاد شدکشبسیار شدید بود و کار لوله
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ر و اج به تعمیزمستان بلکه تا دو سال بعد از آن نیز مردم احتی

ویگلزورت و دو شاگرد او از صبح تا شب  .تعویض منازل داشتند

ها که کار زیاد بود و در در این سال .سخت مشغول کار بودند

ویگلزورت مانند سابق در  ،آمد نیز رو به افزایش نهادنتیجه در

هر چه  ولی .کرد و تا حدي سرد شدجلسات کلیسایی شرکت نمی

ن عالقه ای .گردیدشد عالقه زنش شدیدتر میعالقه او کمتر می

 .بستگی او به دعا به هیچ وجه کم نشدخانم به بشارت و دل

اعث ب ،زندگی مسیحی آرام و دائمی این زن و فعالیت بشارتی او

انگاري و تنبلی روحانی ویگلزورت بیشتر به چشم شد که سهلمی

ی ناراحت یک شب این .شدبخورد وهمین امر موجب ناراحتی او می

خانم ویگلزورت آن شب کمی دیرتر از معمول  .به اوج خود رسید

من  « :شوهرش با ناراحتی اعالم داشت .از جلسه به خانه برگشت

ه قدر دیر بدهم که اینرئیس این خانه هستم و به تو اجازه نمی

«  :پالی با آرامش مخصوص به خود جواب داد»  .خانه بیایی

»  .ولی رئیس و مالک من مسیح استدانم تو شوهرم هستی می

این جواب چندان خوشایند واقع نشد و به همین دلیل ویگلزورت 

همسرش را از دري که پشت خانه واقع بود بیرون کرد ولی 

انه پالی از پشت خ .فراموش کرده بود که در اصلی را هم قفل کند

 ريخندید از در جلو وارد خانه شد و به قددور زد و در حالی که می

خندید که شوهرش هم به ناچار به خنده افتاد و بدین طریق دقایق 

-گاهی وقتی شوهران در زندگی عقب می .بحرانی سپري گردید

نند و کافتند همسرانشان از صبح تا شب با عصبانیت غرغر می

نمایند ولی پالی ویگلزورت با این گونه زنان را سرزنش می آنها

یز بود و در عین حال که عالقه قلبش از شادي لبر .تفاوت داشت

در موقع صرف غذا با سخنان  ،شدیدي به کار خداوند داشت

آمیزي تبدیل هاي خود خانه را به محل سرورمزه و شوخیخوش
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خلقی توانست همسر این زن با همین مهر و خوش .ساختمی

خود را دوباره به سوي خداوند برگرداند و همان شوق و عالقه 

هایی که وفاداري این زن طی ماه .ایجاد نمایدسابق را در او 

ویگلزورت ناراحتی روحانی داشت به شدت مورد آزمایش قرار 

گرفت ولی باالخره توانایی توأم با محبت این همسر وفادار 

رت آوازه قد .توانست از تباه شدن ایمان شوهرش جلوگیري نماید

 همه ي مردم به سوي مسیح درآنهاپالی ویگلزورت در رهبري ج

کردند که دیگران هایی دعوت میجا پیچید و غالباً او را به جاي

او براي بانوان بسیار خوب  .در انجام کار دچار شکست شده بودند

هاي درس کتاب مقدس براي مردان دایر کرد و کالسموعظه می

با وجودي که مسئولیت اداره چند نفر به عهده او بود  .ساختمی

او و  .درسانیبلعید و به پایان مییی کار میآساولی به طرز معجزه

که شوهرش بدون نواز بودند و هرگز از اینشوهرش هر دو مهمان

ی کرد و حتآورد اظهار ناراحتی نمیخبر قبلی مهمانی به خانه می

ماند باز روي چشم جا اگر این مهمان چند روزي در خانه می

ند د نفر مهمان داشتها غالباً چندر مواقع تشکیل کنفرانس .داشت

   .کردولی این زن هرگز شکایتی نمی

ت رفمیاسمیت ویگلزورت هر هفته یک روز به شهر لیدز 

در این شهر  .کشی خریداري نمایدتا وسایل الزم را براي لوله

ن در ای .کردنداي پیدا کرد که در آن براي مریضان دعا میجلسه

یافتند و اسمیت آسایی شفا جلسات مریضان به طور معجزه

 ايویگلزورت به قدري تحت تأثیر واقع شد که هر هفته عده

داد تا را هم می آنهاآورد و خرج مریض را از برادفورد با خود می

در ابتدا در این مورد چیزي به  .دعا کنند آنهادر جلسه براي 

العمل او چه خواهد دانست عکسگفت چون نمیهمسرش نمی

ا دعا براي مریضان را کار اشخاص متعصب بود زیرا در آن روزه
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 رود و چوندانستند ولی همسرش فهمید کجا میمنطق میو بی

خودش احتیاج به شفا داشت یک روز همراه شوهرش به لیدز 

جا براي خانم ویگلزورت با ایمان دعا کردند و خداوند در آن .رفت

اي ه شفاز آن روز به بعد او هم مانند شوهرش ب .او را شفا بخشید

کار روحانی که در  .الهی معتقد بود و به آن عالقمند گردید

ار ک رفت نموده و به تدریج محلبرادفورد شروع کرده بودند پیش

تر کردند و باالخره در ساختمان خیلی بزرگی در خیابان را وسیع

در این ساختمان  .مشغول کار شدند Bowland Streetبولند 

اي با حروف درشت این آیه را درست در پشت منبر روي پارچه

 »شفا دهنده تو هستم  ،من یهوه ( یعنی خداوند )«  :نوشته بودند

هاي متمادي کار در این ساخنمان سال .) 26آیه  15( خروج باب 

ادامه داشت و عده زیادي شهادت دادند که بر اثر ایمان به حقیقتی 

هاي خود شفا یه فوق نهفته است توسط خداوند از مرضکه در آ

یکی از واعظان که خداوند براي شفاي مریضان قدرت  .اندیافته

ه وقتی ک .آمد آنهامخصوصی به او بخشیده بود براي موعظه نزد 

جلسه عصر یکشنبه تمام شد براي صرف چاي به منزل ویگلزورت 

برادر عزیز شما «  :خانم ویگلزورت از این واعظ سوال کرد .رفت

وید گدرباره شخصی که به دیگران درباره شفاي الهی سخن می

»  ؟کند چه نظري داریدولی خودش هر روز از دارو استفاده می

نظر من این است که چنین شخصی به خداوند «  :واعظ جواب داد

بعد از صرف چاي آقاي ویگلزورت به این »  .کامالً اعتماد ندارد

منظور همسرم از شخصی که درباره شفاي «  :واعظ چنین گفت

کند من خودم گوید ولی خودش دارو استعمال میالهی سخن می

من از کودکی از حیث دستگاه گوارشی ناراحت بودم و از  .هستم

ها است که هر روز برم و به همین دلیل مدتبواسیر رنج می

که  کنمنمایم و تصور میداروهایی نظیر نمک میوه استعمال می
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اگر از  .شوندچندان خطري ندارد و در واقع دارو محسوب نمی

خودداري نمایم ممکن است ناراحتیم زیادتر شود و  آنهااستعمال 

ولی اگر شما قول بدهید که به وسیله  .بیماري جدي پیدا کنم

کاري خواهید کرد من حاضرم از استعمال این ایمان با من هم

ا هچون سال .اوند اعتماد داشته باشمداروها خودداري کنم و به خد

 آنهااگر از خوردن  ،اماست که به استعمال این داروها عادت کرده

 .کنم تا روز چهارشنبه شکمم کار نکندخودداري نمایم تصور می

دهید که روز چهارشنبه که ناراحتی بواسیر خواهم آیا قول می

موافقت خود واعظ »  ؟داشت با من دعا کنید و مرا تنها نگذارید

ویگلزورت از آن روز به بعد دیگر دارو استعمال  .را اعالم داشت

ینی در ساعت مع .نکرد ولی روز چهارشنبه ساعت بحرانی فرا رسید

مطابق دستوري که در باب پنجم رساله یعقوب  .به توالت رفت

ما بعداً شهادت او  .خود را به وسیله روغن تدهین نمود ،وجود دارد

«  :ایم که با کمال فروتنی چنین گفترد بارها شنیدهرا در این مو

از آن روز به  .هایم به خوبی کار کردروده .خدا مرا کامالً شفا داد

ام و دستگاه گوارشم همیشه مرتب بعد هیچ دارویی استعمال نکرده

براي من ثابت شده است که خداوند شفا دهنده من  .بوده است

خیلی دوست داشت و به شوهرش را پالی ویگلزورت »  .است

اکثر  .کردزد میهمین دلیل غالباً اشتباهاتش را به او گوش

-کامی رد میشوهرها انتقادات همسران خود را با عصبانیت و تلخ

 .ذیرفتپهاي همسرش را با لبخند میکنند ولی ویگلزورت توبیخ

زند مرد عادل مرا ب«  :فرمایدشباهت با داود نبود که میرفتار او بی

وغن براي سر خواهد بود و رلطف خواهد بود و مرا تأدیب نماید 

هر چند گاهی به سخنان زنش کامالً  .) 5آیه  141مزمور باب » ( 

توان گفت که سخنان و کرد ولی به طور کلی میتوجه نمی

انتقادات مفید خانم ویگلزورت در اصطالح شخصیت او نقش 
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ز کشی منافع زیادي اویگلزورت در کار لوله .بسیار داشته است

 هاییآورد زیرا وقتی تلمبهجو فروشی به دست میهاي آبمغازه

شد به آورد خراب میجو را از زیر زمین به داخل مغازه میکه آب

 .ردکفرستادند و او اجرت خوبی دریافت میدنبال ویگلزورت می

کرد از این نوع داري میها را نگهپالی ویگلزورت که حساب

 دانست به کارگرانناراحت بود و حتی تنفر داشت زیرا می درآمدها

دادند و این کار در فاسد ساختن جوي مجانی میشوهرش آب

اعتراضات مدام خانم ویگلزورت کار خود  .اخالق آنان مؤثر است

به خاطر جلوگیري از فساد  ،را کرد و بعد از مدتی شوهرش

-انهخاحبان میتصمیم گرفت از کار کردن براي ص ،کارگران خود

البته این کار ضرر هنگفتی به او وارد ساخت  .ها خودداري کند

چنین نوشته شده  127در مزمور  .ولی وجدانش کامالً راحت بود

ند خداو»  .باشندمیراث از جانب خداوند می ،اینک پسران«  :است

به خانواده ویگلزورت پنج فرزند بخشید یک دختر به نام آلیس 

Alice  نام سِت سر بهپو چهارSeth،  هارولدHarold،  اِرنست

Ernest  و جرجGeorge،  دار فانی را وداع  1915جرج در سال

    .دار ساختگفت و نزد خداوند رفت و پدر خود را داغ
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  فصل سوم

  ایام جوانی

  

جان من به تو «  :نوشته شده است 63در آیه هشتم مزمور 

گوینده این کلمات یعنی داود از کسانی است که »  .چسبیده است

توان گفت که این آیه در مورد می .خشنود است آنهاخدا از زندگی 

اش صدق اسمیت ویگلزورت از همان اوایل تجربیات مسیحی

 یعنی ابلیس آنهاپس جاي تعجب نیست که دشمن ج .کندمی

با  ،مدت دو سال به شرحی که در فصل دوم مذکور شد سعی کرد

رات اث ،هاي ناپایدار ثروتهاي زندگی و وعدهاستفاده از مشغولیت

یاحت س« در کتلب  .کالم خدا را در اسمیت ویگلزورت خنثی نماید

 Johnاثر جان بنیان  Pihgrims Progress» مسیحی 

Bunyan هاي زیادي خوانیم مسیحی در خانه مفسر درسمی

مثالً دید که آتشی در مقابل دیوار در حال اشتعال است  .آموخت

ریزد تا و شخصی در کنار آن ایستاده و بر روي آتش آب می

این  معنی ،مفسر .شدتر میخاموش شود ولی برعکس شعله قوي

آین آتش به منزله عمل پرلطف «  :منظره را چنین تفسیر کرد

آب  ایستاده وشخصی که در کنار آتش  .الهی در قلب انسان است

طوري که ولی همان .شیطان است ،ریزد تا آن را خاموش کندمی

 حاال علت .شودتر میورتر و گرمفرمایید آتش شعلهمشاهده می

  »  .این امر را مالحظه خواهید فرمود

جا مسیحی سپس مسیحی را به پشت دیوار برد و در آن

یض ن فمشاهده کرد که خود مسیح ایستاده است و پیوسته روغ

 قرمان« زندگی  .ورتر گرددریزد تا آتش شعلهو لطف خود را می

هر چند شیطان توانست مدت  .هم همین طور بود» محبت 
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کوتاهی شعله اشتیاق و غیرت او را تا سرحد خاموشی ضعیف سازد 

خداوند لطف خود را بر  ،در جواب دعاهاي همسر وفادارش ،ولی

اي ساخت که مدت شصت این شعله لرزان فرو ریخت و او را شعله

حاال دنباله سرگذشت را از زبان  .تر گردیدسال روز به روز فروزان

درت ق ،به سوي مسیح آنهاخداوند براي رهبري ج :خودش بشنوید

کردم که هر روز تالش می .و غیرت زیادي به من عطا فرمود

من حاضر بودم حتی یک ساعت  .آورمنزد مسیح بی شخصی را

براي مالقات شخصی صبر کنم تا بتوانم درباره نجات با او سخن 

به خاطر دارم که یک بار مدت یک ساعت و نیم در یک  .بگویم

جا صبر کردم و از خداوند درخواست نمودم که مرا به سوي 

شغول عده زیادي م .شخصی هدایت کند که میل و اراده او است

شخصی را که  ،خداوندا«  :کردمرفت و آمد بودند ولی من دعا می

 بعد از مدتی صبرم تمام شد»  .مورد نظر تو است به من نشان بده

 ولی»  .من وقت زیادي ندارم که تلف کنم ،خداوندا«  :و گفتم

بعد از یک ساعت و  .دانستخداوند این کار را اتالف وقت نمی

نیم شخصی که بر ارابه یک اسب نشسته بود ظاهر شد و خداوند 

اب بهمان طوري که بر فیلیپس سخن گفته بود ( اعمال رسوالن 

من سوار بر ارابه او  .با من نیز سخن گفت)  40تا  26آیات  8

او با عصبانیت  .شدم و به زودي صحبت درباره نجات شروع شد

 ؟یداها را پیش کشیدهري ندارید که این حرفمگر شما کا«  :گفت

اول تصور کردم که در  ؟ایدچرا بین تمام مردم مرا انتخاب کرده

«  :ام و در قلب خود دعا کردمانتخاب خود دچار اشتباه شده

 ؟آیا این همان شخصی است که باید با او سخن بگویم ،خداوندا

میل دارم  این همان شخصی است که من ،بله :خداوند فرمود» 

من صحبت خود را ادامه دادم و از او تقاضا »  .با او صحبت کنی

ه مدتی بعد دیدم ک .کردم که زندگی خود را به دست مسیح بدهد
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فهمیدم که خداوند قلب او را  .هایش پر از اشک شده استچشم

وقتی این شخص  .نرم کرده و کالم خود را در او مؤثر نموده است

با فیض الهی کامًال مطمئن شد که نجات یافته است من از ارابه 

 سه هفته بعد مادرم .پایین پریدم و او را ه خود را در پیش گرفت

 ؟ياتو با شخصی درباره نجات حرف زده ،اسمیت«  :به من گفت

صی دیشب شخ«  :گفت»  .این کار همیشگی من است«  :گفتم» 

ز سه هفته قبل بستري شده و نزدیک به مرگ ا ،را مالقات کردم

به او گفتم اگر مایل باشد شخصی را صدا کنیم که با او دعا  .بود

او گفت سه هفته قبل مشغول راندن ارابه بودم و شخص  .کند

جات باز درباره ن ،جوانی به ارابه او سوار شده و با وجود عصبانیت او

 آخرین باري بود کهاین «  :مادرم اضافه کرد»  .سخن گفته است

همان شب دار فانی را وداع  .این شخص از خانه بیرون آمده بود

از مشخصاتی که درباره آن جوان ذکر کرد فهمیدم که تو  .گفت

  »  .بودي

زدم همیشه در این فکر بودم که شخصی را وقتی قدم می

ر دارم به خاط .پیدا کنم که بتوانم درباره نجات با او سخن بگویم

روز با یکی از برادران مسیحی خود با دوچرخه به گردش که چند 

-ظرف ده روز به طور متوسط روزي سه نفر به طور معجزه .رفتیم

کارم طوري بود که با اشخاص مختلفی تماس  .آسا نجات یافتند

راي آمد بهایی که براي من پیش میداشتم به طوري که فرصت

 ،در تمام مدت کار .آیداي به ندرت پیش مییک نفر واعظ حرفه

میل داشتم همه جا  .با خداوند در حال مصاحبت و راز و نیاز بودم

شخصی براي سکونت به  .درباره نجات دهنده خود شهادت دهم

اغ کش خوب سرآیا لوله« برادفورد آمد و از یک نفر تاجر پرسید 

سراغ دارم ولی درباره مسیحیت  ،بله«  :تاجر جواب داد»  ؟دارید

 .اگر به او کاري بدهی تو را هم تبلیغ خواهد کرد .کندتبلیغ می
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آن »  .شود دائماً مشغول موعظه استهر جا که مشغول کار می

همین شخص بعداً  به من گفت »  .باید امتحان کنم«  :مرد گفت

درباره مسیح  هایی کهکه هم از کار من راضی است و هم از حرف

  »  .ام خشنود استزده

کشی موفقیت زیادي پیدا کردم ولی در من در کار لوله

وصول مطالبات خود چندان موفقیتی نداشتم و در عین حال 

ک ی .مجبور بودم هر یکشنبه مزد کارگران خود را پرداخت نمایم

 ام که خداوند میلهمیشه معتقد بوده ،روز احتیاج به پول داشتم

أمین ت داشته که من دچار احتیاج باشم تا با توکل به او احتیاجاتم

در آن روز هم دعا کردم  .تر گرددشود و اعتمادم نسبت به او قوي

 .وقت ندارم که براي گرفتن پول به جایی مراجعه کنم«  :و گفتم

زل به من«  :خداوند فرمود»  .لطفاً به من بگو از کجا وصول نمایم

هاي خود را خیلی دیر شنیده بودم که اسقف بدهی»  .اسقف برو

 ولی چون .کشدکاران او به دادگاه میلباً کار طلبپردازد و غامی

مدانستم که حتماً مصلحتی در کار است به  ،خداوند فرموده بود

وقتی به نزدیکی خانه اسقف  .همین دلیل اطاعت کردم و رفتم

رسیدم از دور دیدم خانمی همراه خانم دیگري از منزل بیرون 

وصول طلب خود خواهم قبالً امیدوار بودم که براي  .آمدند و رفتند

توانست از خانم اسقف کمک بگیرم ولی با رفتن او این امیدم قطع 

اي که وجود دارد این است که تنها چاره«  :شد و با خودم گفتم

-ولی چند دقیقه دچار تردید شدم زیرا می»  .خود اسقف را ببینم

االخره ب .فکر کردم چه بکنم .دهددانستم او به هیچ کس پول نمی

در  .خود اندیشیدم که چون خدا فرموده است باید اطاعت کنمبا 

جناب اسقف تشریف «  :پرسیدم .زدم و مستخدم در را باز کرد

 :مگفت»  .سه هفته دیگر خواهند آمد ،نه خیر«  :جواب داد»  ؟دارند
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-طور نمیچه«  :با تعجب گفت»  .فهمممقصودتان را نمی« 

ی خیل ،بله«  :جواب دادم»  .مثل این که ناراحت هستید ؟فهمید

باید مزد کارگران خود را بدهم ولی پول ندارم فردا  .ناراحت هستم

ی حاال خیل .جا راهنمایی فرمودو وقتی دعا کردم خداوند مرا به این

»  .گردندناراحت شدم که جناب اسقف تا سه هفته دیگر برنمی

 در حدود«  :گفتم»  ؟چه قدر طلب دارید«  :مستخدم پرسید

قه و خودش به طب» بفرمایید تو «  :به من گفت»  .چهارصد تومان

ا آی«  :از او پرسیدم :دوم رفت و پول آورد و حساب را تسویه کرد

د خداون»  .نه خیر«  :جواب داد»  ؟کنیدمعموالً چنین کارهایی می

به من فرموده بود که به آن خانه بروم در همین روز مستخدم 

حقوق خود را دریافت کرده بود و این طور صالح دانست که 

«  :پرسیدم .خودش طلب مرا بپردازد و بعدًا از اسقف دریافت دارد

نتوانستم خود را راضی کنم «  :گفت»  ؟چرا این کار را انجام دادید

اوند خد»  .هیچ علت دیگري ندارد .ل بفرستمکه شما را بدون پو

تواند کارهایی را که از نظر انسانی محال به من فهمانید که می

در  ،چه در باال ذکر شدوقایعی نظیر آن .رسد انجام دهدبه نظر می

   .اي به وجود آوردقلب من ایمان زنده

ها دور میز نشسته بودند تا صبحانه یک روز صبح تمام بچه

ش پی ،هارولد و ارنست امروز مریض هستند«  :زنم گفت .بخورند

بالفاصله نیروي »  .دع خواهیم کرد آنهااز خوردن صبحانه براي 

هاي خدواند بر من و همسرم نازل شد و وقتی دعا کردیم و دست

ی این وقت ،خود را روي دو پسرمان گذاشتیم هر دو فوراً شفا یافتند

 .هایمان از شادي لبریز گردیدقلب،معجزه را با چشم خود دیدیم

آن روز  .خداوند همیشه طبیب شفابخش خانواده ما بوده است

 .ي رفتم که داراي مستخدم زیادي بودآنهاکسی به خبراي لوله

متوجه شدم که خانم خانه خیلی  ،یک شاگرد نیز همراه خودم بردم
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او به اطاقی که در آن مشغول کار بودم وارد شد و  .ناراحت است

ممکن  « :به زودي برگشت گفت .من نگاهی کرد و بیرون رفتبه 

»  ؟آورداست شاگرد خودتان را به مغازه بفرستید که چیزي بی

خواستم همین حاال او را به مغازه بفرستم که اتفاقًا می«  :گفتم

که شاگرد خارج شد این خانم به محض این»  .آوردیک لوله بی

حال قدر خوشیید که چرا اینکنم به من بگوخواهش می«  :پرسید

امروز صبح دو پسرم خیلی «  :گفتم»  ؟رسیدو خندان به نظر می

 .دعا کردیم و فوراً شفا یافتند آنهامن و زنم براي  ،مریض بودند

من از این واقعه خیلی خوشحال شدم و هنوز هم آثار شادي در 

لطفاً طرز یافتن این شادي را به «  :خانم گفت»  .من باقی است

شوهرم امروز صبح بعد  .خانه ما پر از ناراحتی است .من یاد بدهید

کنم به من خواهش می .از دعواي مفصل مرا ترك کرد و رفت

 .توانم مانند شما آرامش و شادي داشته باشمبگویید چه طور می

و من و همسرم را نجات داده است  ،خداوند«  :جواب دادم» 

نیروي الهی در خانه ما وجود دارد و خداوند تمام احتیاجات ما را 

«  :گفت»  .بخشدسازد و به ما شادي و آرامش میبرآورده می

مین ه ؛خیلی خوب«  :گفتم»  .کنم به من کمک کنیدخواهش می

ترسید مستخدمین به مثل این بود که می»  .کنیمحاال دعا می

یل در را قفل کرد و دست خود را و به همین دل بیاینداین اتاق 

در همان حالی که  .روي کلید گذاشت تا هیچ کس مزاحم نشود

خداوند او را نجات بخشید و او از شادي  ،دست او روي کلید بود

 .لبریز گردید و اطمینان یافت که خداوند گناهانش را آمرزیده است

توانم همیشه در همین وضع چه طور می«  :سپس از من پرسید

ه ها بآیا روز مخصوصی دارید که خانم«  :گفتم»  ؟اقی بمانمب

«  :فتمگ»  .پنجشنبه آینده ،بله«  :گفت»  ؟آیندمالقات شما می

گونه شما را نجات داده است ها بگویید که خداوند چهبه تمام خانم



     ٣١   

 
 

حال رشد ایمان در  

مام در ت»  .دعا کنید آنهاو در صورتی که میل داشته باشند با 

کشی بودم همین طور براي خداوند مدتی که مشغول کار لوله

شادي من این بود که عده زیادي از مردان و  .کردمخدمت می

خداوند  .زنان را در ضمن کار به سوي نجات مسیح رهبري کردم

کارم روز به روز  .داشتعمداً مرا از حیث مالی محتاج نگاه می

ه ب .حاظ پول نقد در مضیقه بودمشد ولی همیشه از لبهتر می

این هفته براي گرفتن پول «  :خاطر دارم که یک روز دعا کردم

نزد مهندس برو و از او گواهی «  :خداوند فرمود»  ؟به کجا بروم

من براي این مهندس مشغول انجام کاري بودم »  .انجام کار بگیر

 .فتمو به همین دلیل فرمایش خداوند را اطاعت کردم و نزد او ر

«  :گفتم»  ؟خواهیچه می«  :وقتی به دفتر او وارد شدم پرسید

 ؟ايمگر کار را تمام کرده«  :پرسید»  .خواهمگواهی انجام کار می

غیرممکن «  :با تعجب گفت» ام تمام کرده ،بله«  :جواب دادم» 

 ،است تمام کرده باشی من این کار را یک هفته قبل به شما دادم

لت شما به این ع«  :گفتم»  .ها وقت الزم داردخیلی بیشتر از این

»  .نمکدانستید بسیار زود تمام میاین کار را به من دادید که می

تمام «  :گفتم»  ؟چه طور تمام کردي«  :مهندس پرسید

 .کارگرهاي خود را از جاهاي دیگر سر این کار آوردم و تمام کردم

 .توانست حرف مرا باور کندندس نمیمثل این بود که آقاي مه» 

 برویم ببینیم چه طور تمام«  :کاله خود را بر سر گذاشت و گفت

وقتی همه جا را بازرسی کرد آثار رضایت در صورتش  ،کردي

 .مخواستیما همین را می !خیلی عالی است«  :ظاهر گردید و گفت

 «  

 .بعد از آن گواهی انجام کار را براي گرفتن پول صادر کرد

توانست جاي پول را بگیرد و الزم بود براي ولی گواهی کار نمی

ر وقتی به دفت .دریافت پول به دفتر صاحب ملک مراجعه نمایم
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 اي اینرفتم در راه دیدم که داخل ویترین مغازهصاحب ملک می

 » .بر خداوند توکل نما«  :آیه از کتاب مقدس نوشته شده است

چون به خداوند توکل داشتم مطمئن من راه خود را ادامه دادم و 

وقتی به دفتر کارخانه صاحب ملک  .بودم که موفق خواهم شد

د صبح روز شنبه بو .دار دادمرسیدم گواهی انجام کار را به صندوق

خیال کردید به شما پول «  :و او با صداي خیلی بلندي فریاد زد

خت ما فقط روزهاي معینی پردا ،به هیچ وجه ؟پرداخت خواهد شد

لند به قدري ب»  .امروز پولی به شما پرداخت نخواهد شد .کنیممی

ي ناگهان در .فریاد زد که فکر کردم اخالل حواس پیدا کرده است

که پشت سر او قرار داشت باز شد و صاحب کارخانه داخل شد و 

من گواهی انجام کار را  ،آقا«  :گفتم»  ؟چه خبر است«  :پرسید

 .ندزدانم چرا فریاد میبپردازد ولی نمی به این شخص دادم تا پول

دار را مجبور کرده است فریاد فهمیدم که خداوند این صندوق» 

ب صاح .بیایدجا مجاور به آنبزند تا صاحب کارخانه از ساختمان 

ل پو«  :دار گفتکار مرا خواند و به صندوقکارخانه گواهی انجام 

اگر دفعه دیگر چنین صدایی بشنوم به  .این شخص را بپرداز

من پول را گرفتم و بیرون آمدم »  .خدمت شما خاتمه خواهم داد

اي که در آن به مغازه .کنان راه رفتمو در خیابان خدا را تمجید

اي از کتاب مقدس پشت ویترین آن نوشته بود رسیدم و از آیه

ن قیمت آ » ؟فروشیداین آیه را چند می«  :صاحب مغازه پرسیدم

یک تومان پرداختم و آن را خریدم و همین آیه  .یک تومان بود

آورم که کالم خدا باعث برکات زیادي شد و همیشه به خاطر می

چون کار شخصی داشتم »  .بر خداوند توکل نما«  :فرمایدمی

توانستم مقدار زیادي از وقت خود را صرف کمک به مریضان می

جا رفتم که در آنه شهر لیدز میهر هفته ب .و محتاجان نمایم

شد ولی در آن موقع به همه با درباره شفاي الهی تعلیم داده می
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کردم و غالباً در قضاوتم خشونت نشان آمیزي نگاه مینظر انتقاد

فهمیدم که چرا بسیاري از کسانی که دیگران مثالً نمی .دادممی

تند گذاشمیدادند خودشان عینک را درباره شفاي الهی تعلیم می

اگر شما به شفاي الهی ایمان دارید پس چرا «  :پرسیدم آنهاو از 

-این موضوع باعث ناراحتی و لغزش من می»  ؟گذاریدعینک می

شد ولی بعداً خودم هم مجبور شدم براي خواندن کتاب مقدس 

  .گرفتندعینک بگذارم و غالباً در این مورد از من ایراد می

وزي مخصوصی نسبت به سدر عین حال محبت و دل

اي را مریضان و محتاجان داشتم و هر پنجشنبه خرج سفر عده

 .یک روز نه نفر با خودم بردم .بردمرا به لیدز می آنهادادم و می

از هم ب«  :گفت آنهارهبران جلسه از پنجره نگاه کردند و یکی از 

کاش بفهمد که  .ویگلزورت آمد و عده زیادي را با خود آورد

 .ابندیجا شفا بیتوانند در شهر خودشان هم مانند اینمریضان می

سوزي مخصوصی نسبت این رهبران متوجه بودند که من دل» 

ت قرار اس«  :به مریضان و محتاجان دارم و یک روز به من گفتند

 گردد شرکتما در کنفرانسی که در شهر کزویک تشکیل می

جا را ادامه دهد و تنها نفر باید کار این نماییم و در غیاب ما یک

«  :تممن گف»  .ایم شما هستیدشخصی که مناسب تشخیص داده

»  .توانم جلسات مربوط به شفاي الهی را اداره نمایممن نمی

به شخص دیگري اعتماد نداریم ولی اطمینان داریم که «  :گفتند

اطرم خ ناگهان فکري به»  .شما براي ادامه کار شایسته هستید

د تواند صحبت کنخواهد میدر جلسات هر که می«  :رسید و گفتم

هفته بعد وقتی به »  .من فقط مسئول اداره جلسات خواهم بود

جا رسیدم هیچ جاي خالی وجود نداشت به جستجوي شخصی آن

 :پرداختم که بتواند موعظه کند ولی به هر کسی گفتم جواب داد

اید پس خودتان باید صحبت چون شما انتخاب شده ،نه خیر« 
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 یادم نیست که چه گفتم ولی .مجبور شدم صحبت کنم»  .کنید

یکی  .وقتی صحبتم تمام شد پانزده نفر براي شفا یافتن جلو آمدند

دستی خود را جلو اسکاتلندي بود که با کمک دو چوب آنهااز 

خودم  .براي این شخص دعا کردم و بالفاصله شفا یافت .کشیدمی

هاي خود را دستیو این شخص چوب ،ز همه تعجب کردمبیشتر ا

همین امر  .کنار گذاشت و در همه جا مشغول جست و خیز گردید

باعث شد که ایمان سایرین افزایش یابد و تمام کسانی که جلو 

اطمینان دارم که این کارها به وسیله ایمان  .آمده بودند شفا یافتند

من انجام نشد بلکه خدا به احتیاج من توجه فرمود و با لطف خود 

بعد از آن خدا قدرت ایمان را بیش از بیش در  .به کمک من آمد

اي اعالم کردم که یک شب در برادفورد جلسه .من افزایش داد

آن شب دوازده  به خاطر دارم که .براي مریضان برپا خواهم کرد

از  آنهاز یکی ا .نفر براي یافتن شفا جلو آمدند و همه شفا یافتند

 مانده بود و پاره شده آنهاجایی پایین افتاده زبانش در میان دند

   .بود ولی بعد از دعا کامالً شفا یافت

دیگري زنی بود که زخم بدي در ناحیه مچ پا داشت و از آن 

کامالً شفا یافت و روز بعد  این زن هم .همیشه چرك جاري بود

ده نفر دیگر هم به طرز  .شدفقط اثر زخم روي پایش دیده می

توان می«  :یک روز شخصی از من پرسید .آسا شفا یافتندمعجزه

شخصی را که گرفتار مرض دریا است ( یعنی در کشتی استفراغ 

 ،لهب«  :گفتم»  ؟کند و ناراحت است ) به وسیله دعا شفا دادمی

سیح م نام عیسیروح ترس است و من به ،علت اصلی بیماري شما

هر چند »  .دهم که این روح وحشت از شما خارج شوددستور می

رفت ولی دیگر به این بیماري گرفتار خیلی به مسافرت دریا می

داران این شخص از ایمان ،یک روز شخصی به خانه ما آمد .نشد

رك مثل این است که ناراحت آقاي کال«  :واقعی بود به او گفتم
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 .زنم مشرف به موت است«  :جواب داد»  ؟چه شده است ،هستید

واهد اند که به زودي خاز دیشب دو دکتر باالي سرش بودند و گفته

کنید که همسرتان را شفا چرا با ایمان از خدا درخواست نمی ؛مرد

 نجاي او ایماتوانم بهبرادر ویگلزورت من نمی«  :گفت»  ؟دهد

نبال من به د .با قلبی شکسته از خانه ما خارج شد»  .داشته باشم

شخصی رفتم که تازگی در برادفورد مرکز کوچکی براي جلسات 

تواند در من تصور کردم این شخص می .روحانی دایر کرده بود

 وقتی موضوع را با او در میان گذاشتم .این مورد منشاء کمکی باشد

اد ولی اعتم .خواهمو خیلی معذرت میآیم من با شما نمی«  :گفت

عداً ب»  .دارم که اگر شما بروید خداوند این بیمار را شفا خواهد داد

فهمیدم که خداوند این سخنان را بر زبان او نهاد تا باعث تشویق 

 «شناختم که اسمش شخص دیگري را می .گرمی من شودو دل

 او رفتم و نزد .کردبود و همیشه دعاهاي طوالنی می» نیکالس 

 ؟حاضري با هم برویم و براي خواهر کالرك دعا کنیم«  :گفتم

در حدود دو کیلومتر راه »  .با کمال خوشحالی ،بله«  :جواب داد» 

«  :تمبه برادر نیکالس گف .رفتیم تا به خانه برادر کالرك رسیدیم

خواهی دعا کن و تا موضوع کنی هر قدر میوقتی دعا را شروع می

وقتی وارد خانه شدیم »  .اي از دعا دست نکشردهرا تمام نک

«  :به نیکالس گفتم .دیدیم که خانم کالرك تقریباً مرده است

بینی که این خواهر در چه وضع خطرناکی است حاال بدون می

خواست که از خدا می ،او هم»  .اتالف وقت شروع به دعا کن

   .شروع کرد ،فرصت دعا داشته باشد

 .قدر از دعاي شخصی رنج نکشیده بودمنمن تا آن موقع ای

صداي این مرد را  ،خداوندا«  :آوردمدر دلم به سوي خدا فریاد بر

شاید از این حرف من تعجب »  .دیگر نگذار دعا کند .خاموش کن

اي هدار و بچهکنید ولی علت این بود که این مرد براي شوهر داغ
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 .هنوز زنده بودکرد در حالی که خانم کالرك این خانم دعا می

این  ،خداوندا«  :این دعاها را به قدري ادامه داد که من فریاد زدم

خدا را شکر »  .توانم تحمل کنمدیگر نمی .مرد را خاموش ساز

دانستم آقاي با وجودي که می .که از دعا کردن دست کشید

قبالً  ،کدام به شفاي الهی معتقد نبودندکالرك و نیکالس هیچ

که در حدود نیم لیتر روغن داشت در جیب خود یک شیشه روغن 

سر شیشه را با چوب پنبه بسته بودم تا زودتر باز  .گذاشته بودم

شیشه را از جیب خود بیرون آوردم و پشت سر خود نگاه  .شود

برادر »  .حاال شما دعا کنید ،آقاي کالرك«  :داشتم و گفتم

ه عا کرد ککالرك که از دعاي برادر نیکالس الهام گرفته بود د

خداوند به او صبر عنایت فرماید تا بتواند درگذشت همسر خود را 

صداي  ،خداوندا«  :و فریاد کردم ،باز ناراحت شدم .تحمل نماید

قدري صدایم از ته قلب خارج شد و به»  .این مرد را خاموش ساز

خدا را شکر که آقاي  .بلند بود که در خارج از خانه شنیده شد

که آقاي به محض این .کالرك هم از دعا کردن دست کشید

من چوب پنبه را از سر بطري  ،کالرك هم دعاي خود را تمام کرد

بیرون آوردم و باالي سر خانم کالرك که مشرف به موت بود 

در آن موقع تازه کار بودم و راه و رسم شفاي الهی را به  .رفتم

ام نبه همین دلیل تمام روغن شیشه را به دانستم وخوبی نمی

من باالي سر او  !عیسی مسیح روي بدن خانم کالرك ریختم

سیح مناگهان عیسی .ایستاده بودم و صورتم به طرف پاهاي او بود

 .هاي من باز بود و به صورت او خیره شده بودمچشم .ظاهر گردید

ا ین واقعه رهمین حاال که ا ،نزد پاهاي خانم کالرك ایستاده بود

کنم این منظره در فکرم کامالً زنده است و مخصوصًا نقل می

قه بعد از چند دقی .شودلبخند زیباي او هیچ گاه از خاطرم محو نمی

 زندگی مرا کامالً  ،ناپدید گردید ولی اتفاقی که در آن روز رخ داد
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خانم کالرك برخاست و حیات جدیدي یافت و  .دگرگون ساخت

رد و مشغول تربیت فرزندان خود گردید و حتی ها زندگی کسال

ایی ههر کس با آزمایش .بعد از شوهر خود نیز چند سالی زنده بود

ایمان  ،اگر شما به شفاي الهی ایمان داشته باشید .شودرو میبهرو

   .شما مورد آزمایش قرار خواهد گرفت

 کارتواند شخصی را کامالً برکت دهد و با خود همخدا نمی

من  .آزمایدکه او را در بوته آزمایش قرار دهد و بیمگر این سازد

دار و مریض توان کجو همسرم متوجه شدیم که در امور الهی نمی

ه کرفتار کرد چون به شفاي الهی معتقد بودیم تصمیم گرفتیم 

چنین به یکدیگر تسلیم نماییم و همین اعتماد خود را به خدا و هم

 .م جدیدي در زندگی ما به وجود آیدو تسلیم باعث گردید که نظ

نوع  از این ساعت به بعد هیچ«  :به یکدیگر نگاه کردیم و گفتیم

البته انسان وقتی »  .دارو یا پزشکی در خانه ما وارد نخواهد شد

 تواند تصمیماتی بگیرد و به خداوند اعتمادسالم است به آسانی می

کار هر کسی داشته باشد ولی وفادار ماندن در موقع آزمایش 

ما  .طولی نکشید که ایمان ما نیز مورد آزمایش قرار گرفت .نیست

هر دو به کار خدا عالقه فراوان داشتیم و مدت زیادي از وقت 

 .دشتشکیل می آنهاکردیم که در خیابخود را صرف جلساتی می

یک روز یکشنبه درد شدیدي بر من عارض شد به طوري که از 

ظیر ن .دو نفر مرا به خانه آوردند .بروم توانستم راهشدت درد نمی

همین درد قبالً بر من عارض شده بود ولی شدت آن خیلی کمتر 

مان گ«  :صبح روز بعد به زنم گفتم .تمام شب دعا کردیم .بود

ا تمام شب ر .کنم موقع جدا شدن من از این دنیا رسیده باشدمی

ل مث .تدعا کردیم ولی در وضع من تغییري به وجود نیامده اس

به خاطر داري که با هم قرار گذاشتیم  ،اي وجود نداردکه چارهاین

 ،نماییم که عمر ما رو به اتمام استکه فقط وقتی احساس می
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 ،هاي مردم در امان باشیمکه از بدگویی و تهمتتنها به خاطر این

 حاال وقت .توانیم از پزشک کمک بخواهیمفقط در آن موقع می

براي خالصی از سرزنش مردم براي من آن رسیده است که 

دلم »  .دانی انجام بدهخودت هر چه صالح می .آوريپزشک بی

 اي برايهایمان کوچک بودند و چارهسوخت زیرا بچهبراي زنم می

 آورد ولیبا ناراحتی از من جدا شد تا دکتر بی .من وجود نداشت

 هدانست که از دست دکتر کاري ساخته نیست و عمر من بمی

وقتی دکتر وارد شد من را معاینه کرد و سر  .پایان رسیده است

از شش ماه  .هیچ امیدي وجود ندارد«  :خود را تکان داد و گفت

 اي است کهقبل ناراحتی آپاندیس داشته است و حاال در مرحله

خانم «  :سپس به زن من گفت»  .اي وجود ندارددیگر چاره

من چند بیمار دیگر را هم باید مالقات کنم ولی مدتی  ،ویگلزورت

تنها چاره این است که یک عمل  .بعد به دیدن شما خواهم آمد

فوري انجام گیرد ولی متأسفانه شوهر شما ضعیف است و تحمل 

یک خانم پیر و یک  ،وقتی دکتر از اتاق خارج شد»  .عمل را ندارد

د و عقیده داشت که این زن اهل دعا بو .مرد جوان داخل شدند

 وقتی این زن .هر چیزي که ضد سالمتی باشد از شیطان است

مرد جوان دست خود را بر روي من گذاشت و فریاد  ،کرددعا می

 .ییآدهم که بیرون بیمسیح دستور مینام عیسیبه ،اي دیو«  :زد

با کمال تعجب متوجه شدم که وضعم کامًال خوب شده است و » 

 ،که دعا تمام شدبه محض این .کنمحساس نمیدردي ادیگر هیچ 

ها پایین رفتند و من از جاي خود برخاستم زیرا این دو نفر از پله

معتقد بودم کسی که شفا یافته است دیگر نباید در رختخواب 

به طبقه اول رفتم و وقتی زنم مرا دید از تعجب خشکش  .بماند

فا امیدوارم واقعاً ش«  :او گفت»  .اممن شفا یافته«  :به او گفتم ،زد

ا خانمی ب«  :گفت»  ؟از کار چه خبر«  :پرسیدم»  .یافته باشی
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گردد و ما اگر ما نتوانیم کار او را کش میعجله دنبال یک لوله

انی نش»  .انجام دهیم مجبور است به شخص دیگري مراجعه نماید

وقتی من  .منزل این خانم را از زنم گرفتم و به خانه او رفتم

آقاي دکتر به خانه ما برگشت و کاله خود را  ،غول کار بودممش

هنوز چند پله باال نرفته  .روي میز گذاشت و به طبقه دوم رفت

شوهرم  ،آقاي دکتر«  :بود که خانمم او را صدا زد و به او گفت

عجب دکتر با ت»  .کشی شده استبیرون رفته و مشغول کار لوله

»  .آورندجان او را به خانه بیدهم جسد بیقول می«  :جواب داد

که  ها استبه یاري خداوند سال» جسد « ولی باید گفت که این 

و مژده نجات بخش باشد در تمام نقاط جهان مشغول مسافرت می

-من تقریباً در تمام نقاط جهان دست .نمایدانجیل را موعظه می

ه و گذاشتاند بردههاي خود را بر مریضانی که از آپاندیس رنج می

 .ام و در تمام موارد شفاس فوري حاصل گردیده استدعا کرده

حتی در بعضی از موارد دکترها هنوز باالي سر بیماران بوده اند 

   .اندولی بعد از دعا به وسیله خداوند شفا یافته
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  فصل چهارم

  القدسیافتن روح

  

باز دنباله سرگذشت قهرمان ایمان و محبت را از زبان 

کرد و با همسرم بسیار خوب موعظه می .نماییمخودش نقل می

 او تصمیم ،وجودي که خودم استعدادي براي وعظ کردن نداشتم

براي این  .راي خدمت به خداوند تربیت نمایدگرفت که مرا ب

 .کرد که یکشنبه بعد من موعظه خواهم کردمنظور مرتباً اعالم می

توانی خوب ر بخواهی میاطمینان دارم که اگ«  :گفتبه من می

مجبور بودم براي تهیه موعظه یک هفته زحمت »  .موعظه کنی

یکشنبه با جرات جلوي منبر رفتم و  .بکشم و بعد هم عرق بریزم

آیاتی از کتاب مقدس را خواندم و چند کلمه هم صحبت کردم و 

د اگر کسی مایل باش .حرف من تمام شد«  :سپس به حضار گفتم

کرد من در موعظه همسرم سعی می»  .کندتواند صحبت می

او  .آمدرفت نمایم ولی در وضع من تغییري به وجود نمیپیش

 .کردمواعظ خوبی بود و من هم او را در این راه خیلی تشویق می

اران کبعداً متوجه شدم که اگر شخصی جداً در فکر خالصی گناه

د خداون ،اندیشدباشد و همیشه درباره احتیاج آنان به نجات بی

کمک خواهد کرد که این احساسات و عالقه قلبی به وسیله 

کلمات ابراز گردد و بدین طریق چنین شخصی خود به خود واعظ 

ما در قسمتی از شهر برادفورد مدت بیست سال  .خواهد گردید

در همین جلسات بود که  .دادیمجلساتی در خیابان تشکیل می

من و همسرم  .ا فرمودخداوند آزادي بیان بیشتري به من عط

معتقد بودیم که مسیحی باید زندگی پاك و مقدسی داشته باشد 

دیدم که خودم بیش از حد نفسانی هستم و به امور ولی من می
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یک بار شخصی که واقعاً مقدس بود نزد ما  .جسمانی عالقه دارم

 .تقدس کامل سخن گفتآمد تا مدتی موعظه کند و درباره مفهوم 

بر اثر  ،بعد از تولد جدید روحانی ،س حالتی است کهبه نظر او تقد

 من .آیدبخش و پر لطف الهی در انسان به وجود میعمل فیض

مدت ده روز مشغول دعا شدم و مطابق فرمایش مذکور در رومیان 

اي به خداوند چون قربانی زندهبدن خود را هم ،2و  1آیات  12باب 

تغییر داد و از آن زمان به بعد تقدیم کردم و خداوند وضع مرا واقعاً 

در آن زمان خیال کردیم  .آزادي حقیقی براي موعظه پیدا کردم

القدس است و در جلساتی که که این امر همان تعمید در روح

 .یمگفتبرقرار بود درباره شفاي الهی و زندگی مقدس سخن می

هیچ وقت معتقد نبودیم که همیشه ما باید موعظه کنیم و به 

دادیم که یل هر هفته به مردان و زنان جوان فرصت میهمین دل

ربیت تسخن بگویند و بدین طریق جوانان خوبی براي کار خداوند 

صور ت .واعظان بسیار نیرومندي گردیدند آنهاشدند و بعضی از 

م ولی ایکردیم که در زندگی روحانی به باالترین مراحل رسیدهمی

ابند یالقدس تعمید میوحاي به وسیله ریک روز شنیدیم که عده

گویند حتی عطایاي روح در میان ي دیگر سخن میآنهاو به زب

باید اقرار نمایم که این خبر خیلی در من  .شودمشاهده می آنها

یک روز شخصی به خانه ما آمد  .تأثیر کرد و مرا ناراحت ساخت

ولی هر طور بود خود  ،آیدها به سختی بال میو دیدیم که از پله

اگر «  :را با کمک نرده باال کشید و روي صندلی نشست و گفت

 مبیایخواهم به خانه شما دانستند که میخانواده و دوستانم می

ترین شما بدنام .دادند که از جایم حرکت کنمهرگز اجازه نمی

اي اگر چنین عقیده«  :گفتم»  .شخصی هستید که من سراغ دارم

جا کم کنید زیرا من عالقه ر است که زحمتتان را از ایندارید بهت

ت او گف»  .که به من اعتماد ندارد بیایدندارم کسی به خانه من 
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 .لطفاً مرا از خانه خود بیرون نکنید .من خودم به شما اعتماد دارم« 

مرا از خانه خود بیرون  ،اگر از وضع خراب من اطالع داشته باشید

کنم دست خود را روي پاي من یخواهش م .نخواهید کرد

من دست خود را روي پاي او گذاشتم و دیدم مثل چوب  ،بگذارید

سرطان «  :جواب داد»  ؟چه شده است«  :گفتم .سفت است

حاال باز هم مرا از خانه  .تمام پایم سرطانی شده است .امگرفته

اید ب .بیرون نخواهم کرد ،نه خیر«  :گفتم»  ؟بیرون خواهید کرد

قتی و»  .فرمایدبروم دعا کنم تا ببینم خداوند در این مورد چه می

 « :این کلمات به من الهام شد ،دعا کردم و در انتظار جواب ماندم

برو به این مرد بگو که هفت روز و هفت شب روزه بگیرد تا پایش 

وقتی به این مرد اطالع دادم که خداوند »  .کامالً شفا پیدا کند

من به هر چه خداوند به شما فرموده «  :است گفت چه فرموده

چهار »  .است ایمان دارم و هر چه فرموده است انجام خواهم داد

 .ردمکروز بعد در خانه نشسته بودم و از پنجره بیرون را نگاه می

که براي باال جاي اینبه ،دیدم همین مرد دوباره ظاهر شد ولی

این دفعه با سرعت زیادي از  ،ها از نرده استفاده کندآمدن از پله

 » !اممن کامًال شفا یافته«  :زندجهد و فریاد میها باال میپله

خواهم جواب داد می»  ؟کار کنیخواهی چهحاال می«  :پرسیدم

به خانه برگردم و سه روز و سه شب دیگر روزه بگیرم ولی فکر 

داده اي انجام کردم بهتر است به شما خبر بدهم خدا چه معجزه

 شنیدم که دخترم ،دفعه بعد که این شخص به خانه ما آمد .است

ص این شخ .خواهد به کشور آنگوال واقع در آفریقا برودآلیس می

وقتی این موضوع را شنید دست در جیب خود کرده و یک مشت 

خواهم در این خدمتی من هم می«  :سکه طال بیرون آورد و گفت

این هدیه را به مناسبت  .اشمدهید سهمی داشته بکه انجام می

سپس مرا مخاطب ساخت و »  .مسافرت به آفریقا قبول کنید
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اي در ساندرلند عده ؟دانید آخرین خیر چیستمی«  :گفت

Sunderland ي دیگر سخنآنهااند و به زبالقدس را یافتهروح 

 .تجا بروم و ببینم چه خبر اسام به آنمن تصمیم گرفته .اندگفته

 که من تمایل خود را به رفتنبعد از این»  ؟بیایدمیل دارید با من 

من تمام مخارج شما را در  ،خیلی خوب«  :ابراز داشتم او گفت

به قدري از شفاي خود »  .این مسافرت پرداخت خواهم کرد

خواست به هر نحوي که امکان دارد از خوشحال شده بود که می

ه در برادفورد نجات یافته ولی من به دو نفر ک .خدا تشکر نماید

اصل اطالع ح آنها .نامه نوشتمبعداً در ساندرلند ساکن شده بودند 

هر القدس در آن شکرده بودند که اتفاقاتی که به نام دریافت روح

گیرد و سخن سرچشمه میدهد از عقاید غلط و خطرناك روي می

که براي این آنها .ي دیگر هم کار شیطانی استآنهاگفتن به زب

مرا از این عقاید غلط و خطرناك دور نگاه دارند یک نفر خانم 

بدین  .مطلع و با شخصیت را تعیین کردند که مرا راهنمایی کند

 هاي غلط و منفیطریق اولین اطالعاتی که به من رسید گزارش

جا رسیدم و تمتم این اطالعات در اختیار من قرار وقتی به آن .بود

من با آزادي کامل دعا کردم  .د کردم که دعا کنیمپیشنها ،گرفت

 .هاي ما زیاد توجه نکنبه حرف«  :به طوري که بعد از آن گفتند

   » .کند همان طور رفتار نماهر طور که خداوند تو را راهنمایی می

و  Sunderlandاي که در شنبه شب در جلسه

Monkwearmouth ورموت و ساندرلند در سالن دعاي مانک

ث چیزي که باع .شد شرکت کردمکلیساي محلی تشکیل می

تعجب من شد این بود که من از برادفورد یعنی جایی که روح خدا 

کرد آمده بودم و شب قبل از حرکت من در با قدرت تمام کار می

اي در حضور خدا به زمین اي که در برادفورد داشتیم عدهجلسه

دیدم که حضور خدا در میمن  .افتاده و مشغول دعا و توبه بودند
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تر از این جلسه است و همین امر جلسات ما خیلی محسوس

 .ها چیز بهتري ندارندموجب نومیدي من گردید و فهمیدم که این

ولی براي نزدیک شدن به خدا عطش شدیدي داشتم و با وجودي 

خود خدا از قلب  ،توانست مرا درك نمایدکه شخص دیگري نمی

به خاطر دارم که در آن جلسه یک نفر شهادت  .من کامالً آگاه بود

گفت که مدت سه هفته مشغول دعا بوده است و خدا داد و میمی

ن ي دیگر سخآنهاالقدس تعمید داده و او به زباو را به وسیله روح

ي آنهاخیلی میل دارم این زب«  :من با صداي بلند گفتم .گفته است

 :جواب دادند»  .اما آمدهجدیگر را بشنوم زیرا براي همین به این

 .گفت سخن خواهید آنهایابید به زبالقدس را بیوقتی تعمید روح« 

 .ماالقدس را یافتهکردم که تعمید روحمن در آن موقع خیال می» 

کردم در آن ده روزي که مشغول دعا بودم برکاتی دریافت فکر می

 آنهابه  به همین دلیل .امالقدس تعمید گرفتهبه وسیله روح ،داشتم

یرا از ام زرا یافته القدسدانم چه وقتی تعمید روحمن می«  :گفتم

توانم به طرز مؤثري آن زمان به بعد زبانم باز شده است و می

آن چیزي «  :گفتند آنهاولی »  .درباره نجات خود شهادت بدهم

 خود من با تمامی وجود»  .القدس نیستکه شما یافتید تعمید روح

روز یکشنبه صبح ساعت هفت به جلسه  .در جستجوي خدا بودم

در جلسه زیر قدرت نیرومند الهی سه بار  ،دعاي سپاه نجات رفتم

که از ایجاد سوءتفاهم در حاضرین براي این .بر زمین افتادم

 .کردمزدم و دعا میخاستم و زانو میمیاز جا بر ،جلوگیري نمایم

شما مال  ،برادر«  :مدیر جلسه از من پرسید ،بعد از ختم جلسه

من از اهالی برادفورد هستم و به «  :جواب دادم»  ؟کجا هستید

ي دیگر را دیافت هاناام تا بخشش تکلم به زبساندرلند آمده

مرا »  .هاي شیطان استاین چیزها همه حقه«  :او گفت»  .نمایم

لی سه خیجل .دعوت کرد که در جلسه عصر یکشنبه موعظه کنم
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کردند که با عالی بود ولی تمام حضار مرا نصیحت می

 .نروم هاناها رابطه نداشته باشم و به دنبال تکلم به زبپنطیکاستی

کشیش کلیساي اسقفی بود و  Pastor Boddyکشیش بادي 

این  ،دشهاي اولیه تشکیل میدر آن کلیسا جلسات پنطیکاستی

اول شب تا سحر جلسه شنبه شب از که سهکشیش اعالم کرد 

در این جلسه شرکت کردم و واقعاً لذت بردم  .دعا دایر خواهد بود

شد ولی هیچ زیرا خیلی عالی بود و حضور خداوند احساس می

بعد از نیمه شب  20 :30ساعت  .ي دیگر تکلم نکردآنهاکس به زب

کنم بهتر است جلسه را فکر می«  :کشیش بادي اعالم داشت

من مأیوس شدم زیرا خیلی میل داشتم تمام شب را »  .ختم کنیم

در این وقت متوجه شدم که کلید اتاق هتل در  .مشغول دعا باشم

جیب لباس دیگرم در هتل مانده است و به همین دلیل دعوت 

یک برادر میسیونر هندي را قبول کردم و براي خوابیدن به منزل 

ا مشغول دعا ولی آن شب نخوابیدم بلکه تمام شب ر .او رفتم

روز فقط در فکر خدا  چهارمدت  .شدیم و برکات زیادي یافتیم

ولی بعد از این چهار  .اندیشیدمبودم و به هیچ چیز دیگري نمی

روز تصمیم گرفتم به خانه خود برگردم و براي خداحافظی به 

م ولی خواهم برومی«  :به خانم کشیش گفتم .منزل کشیش رفتم

خان »  .ماي دیگر را دریافت نکردهآنهاتاکنون بخشش تکلم به زب

دیگر  يآنهاچیزي که تو الزم داري تکلم به زب«  :کشیش گفت

«  :تمبا ناراحتی گف»  .باشدالقدس مینیست بلکه تعمید در روح

ام ولی خیلی القدس را دریافت کردهخواهر عزیز من تعمید روح

»  .بر من دست بگذارید و دعا کنید ،مایلم که پیش از خداحافظی

هاي خود را بر روي من گذاشت و دعا کرد ولی چون کار او دست

-آتش الهی فرو ریخت و فرصت لذت .داشت از اتاق خارج شد

نیروي الهی مرا فرا  .بخشی پیش آمد و من و خدا تنها ماندیم
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گرفت و قدرت پاك کننده خون مسیح براي من کامالً محسوس 

با خون او پاك  !امبا خون او پاك شده«  :فریاد زدمگردید و 

-سیدر رویا عی .قلب من از شادي پاکی و تقدس لبریز بود !امشده

چنین صلیب خالی را مشاهده کردم و دیدم که هم .مسیح را دیدم

مسیح در جالل و شکوه الهی بر دست راست خداي پدر تکیه زده 

ي هاناه با زبت کنم بلکتوانستم به انگلیسی صحبدیگر نمی .است

القدس به من عطا فرموده مشغول حمد و ثناي خدا دیگر که روح

 القدس دریافت داشتهبا وجودي که قبالً برکاتی از روح .گشتم

 ،االقدس ربودم ولی باالخره در این موقع فهمیدم که تعمید روح

 ،طوري که شاگردان در روز پنطیکاست دریافت کرده بودندهمان

  .امز دریافت کردهمن نی

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
  

  

  



     ٤٧   

 
 

حال رشد ایمان در  

  فصل پنجم

  القدسوقایع بعد از یافتن روح

  

مام کلیساي ت« در  ،القدس را دریافت کردموقتی تعمید روح

اي منعقد بود و من جلسه All Saints Church» مقدسین 

سخنران جلسه یعنی کشیش بادي  .مستقیماً به آن جلسه رفتم

-دانستم که او تا آن موقع تعمید روحمن می .مشغول موعظه بود

القدس را دریافت نکرده است و به همین دلیل حرف او را قطع 

کنم به من اجازه دهید آقاي کشیش خواهش می«  :کردم و گفتم

-تهالقدس را یافچند کلمه صحبت کنم زیرا همین االن تعمید روح

ه خاطر ندارم که چدرست به .محل جلسه پر از مردم بود»  .ام

هاي من باعث شد که حضار از وضع دانم که حرفگفتم ولی می

ما این شخص را مالمت «  :گفتندها میاین .خود ناراضی شوند

کردیم که براي رسیدن به خدا بیش از حد عطش دارد ولی او می

در حالی که  ،القدس را دریافتظرف سه چهار روز تعمید روح

-هالقدس را نیافتهستیم ولی روحاي از ما چندین ماه در انتظار عده

-از همان روز خدا روح .همگی عطش شدیدي پیدا کردند»  .ایم

طوري که ظرف مدت کمی فرو ریخت به آنهابر القدس خود را 

ن اولین کاري که کردم ای .القدس را یافتندپنجاه نفر تعمید روح

 «بود که تلگرافی به مضمون زیر براي خانواده خود فرستادم 

ی به وقت»  .امسخن گفته هاناالقدس را یافته و به زبد روحتعمی

آمیز کردم در قطار شیطان به طور وسوسهشهر خود مراجعت می

خواهی در برادفورد هم درباره تعمید آیا می«  :کرداز من سوال می

-هکه به وسوسمن با ایمان بدون این»  ؟القدس سخن بگوییروح

ین کار البته ا«  :صداي بلند فریاد  زدمهاي شیطانی توجه کنم با 
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به طوري که مسافران قطار از فریاد من تعجب »  .را خواهم کرد

وقتی این جمله را گفتم قلبم بسیار شادمان گردید ولی در  .کردند

به  وقتی .دانستم که مبارزات سختی در پیش استعین حال می

-تهن گفسخ آنهاپس تو به زب ،خوب«  :خانه رسیدم همسرم گفت

-می«  :همسرم اضافه کرد»  .طور استهمین«  :گفتم»  ؟اي

القدس خواهم این موضوع را خوب بفهمی که من هم مثل تو روح

من دیدم که »  .گویمي دیگر سخن نمیآنهارا دارم ولی به زب

همسرم حرف  .مخالفت و جدال از داخل خانه شروع شده است

و تو در ام من مدت بیست سال موعظه کرده«  :خود را ادامه داد

اي ولی این یکشنبه تو موعظه کن تا ببینم چه کنار من نشسته

همسرم حرف خود را عملی کرد و روز »  .ايچیز جدیدي یافته

سالن نشست در حالی که تا آن موقع همیشه در یکشنبه در آخر 

فت در خالبنابراین م .جلوي کلیسا پهلوي یکدیگر نشسته بودیم

 1یات رفتم خداوند آوقتی از پله منبر باال می .کلیسا آغاز شده بود

 این آیات چنین .اشعیاي نبی را به من الهام فرمود 61از باب  3ـ 

روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداوند مرا مسح کرده «  :است

الن را داست تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکسته

خشم و اسیران را به رستگاري و محبوسان را به آزادي ندا التیام ب

من واعظ نبودم ولی چون خداوند این سخنان را به من »  .کنم

خاطر ندارم که چه گفتم به .فرمود من هم موعظه را شروع کردم

نیمکتی که زنم روي آن  .ولی یادم هست که همسرم ناراحت شد

نشسته بود نه نفر جا داشت ولی غیر از او شخص دیگري روي 

آن ننشسته بود و او از شدن ناراحتی متصل در حرکت بود و از 

که  طوريیک طرف نیمکت تا طرف دیگر ان تغییر مکان داد به

سپس با صدایی که تمام  .هاي نیمکت نشستدر تمام قسمت

ور طاسمیت عزیزم که این ،خداوندا«  :تشنیدند گفاطرافیان می
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منشی  ،کردموقتی که شماره آخرین سرود را اعالم می»  !نبود

من میل دارم همان چیزي را که رهبر ما «  :کلیسا ایستاد و گفت

 نکته عجیب این بود که وقتی»  .دریافت داشته است دریافت دارم

شیند بنکه بر روي صندلی خود خواست بنشیند به جاي اینمی

سپس پسر بزرگم بلند شد و گفت که مایل  .روي زمین نشست

ام او هم دریافت دارد و او هم که من دریافت داشتهچه است آن

ظرف مدت کمی یازده نفر روي زمین  .روي زمین نشست

آور این بود که یازده نفر در روح خداوند و موضوع تعجب .نشستند

غول خنده شدند و واقعاً معلوم در روح خداوند و در برابر یکدیگر مش

خداوند صیهون را از اسارت  ،2و  1آیات  126بود که مطابق مزمور 

این بود  .نجات داده و دهان فرزندان او از خنده پر شده است

-القدس که طی آن صدها نفر تعمید روحابتداي ریزش عظیم روح

بدون استثنا به نحوي که روح قدرت  آنهاالقدس را یافتند و همه 

ست دانخدا می .ي دیگر حرف زدندآنهاسخن گفتن بخشید به زب

که من به تمام جهان خواهم رفت تا این حقیقت عظیم را اعالم 

مانند رسوالن در روز  ،تواندنمایم و به همه بگویم که هر کس می

دیگر ي هاآنالقدس تعمید یابد و به زببه وسیله روح ،پنطیکاست

اولین دعوتی که از من  القدسبعد از دریافت روح .سخن بگوید

ي در آنهابراي موعظه به عمل آمد از طرف صاحب کارخ

بود که بیش از هزار نفر براي او کار  Lancashireالنکاشایر 

او به من نامه نوشت و طی آن اعالم داشت که شنیده  .کردندمی

 ام و اظهارا دریافت کردهالقدس رشده است که مانند رسوالن روح

در قسمتی از نامه خود  .تمایل کرده بود که با من مالقات نماید

 آیید من هر روز بعدازظهر کارخانهاگر نزد ما بی«  :چنین نوشته بود

شب  11بعدازظهر تا  1را تعطیل خواهم کرد تا شما از ساعت 

«  :ممن در جواب او چنین نوشت»  .بتوانید پنج جلسه داشته باشید
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من شبیه بشکه بزرگی هستم که در حال ترکیدن است و دریچه 

 .مکناطمینانی هم ندارد و به همین دلیل دعوت شما را قبول می

تا آن موقع به هیچ وجه استعداد موعظه کردن نداشتم ولی در » 

 کردم که پیام الهی درست مانند پیامبران بهآن موقع احساس می

 .چون نهري از من جاري شده استالقدس هموسیله قدرت روح

به النکاشایر رفتم و صاحب کارخانه همان طوري که نوشته بود 

شب مشغول موعظه بودم  11بعدازظهر تا  1عمل کرد و از ساعت 

شکی  .و فقط در میان جلسات فاصله مختصري وجود داشت

 ه به منکسی ک«  :نیست که مسیح وعده خود را عملی ساخت

از بطن او نهرهاي آب زنده  ،گویدکه کتاب میچنان ،ایمان آورد

عده زیادي در آن کارخانه به طرز با شکوهی »  .جاري خواهد شد

-مدت کوتاهی بعد از آن همسر عزیزم تعمید روح .نجات یافتند

هاي زیادي که دریافت دعوت القدس را یافت و ما هم در پاسخ

-جا می هر .شور انگلستان سفر کردیمکردیم به نقاط مختلف ک

داد با القدس تعمید میاي را به وسیله روحرفتیم خداوند عده

رفتیم و در یک کلیساي  Shropshireیکدیگر به شروپشایر 

وقتی همسرم موعظه  .اي تشکیل دادیمکوچک متدیست جلسه

ي االقدس فرو ریخت و در تمام نقاط سالن عدهآتش روح ،کردمی

هاي شدید و جفاهاي البته با مخالفت .القدس شدندروحپر از 

چون شهر بسیار کوچک بود خبر به همه جا  .رو شدیمبهزیادي رو

رسید و همه فهمیدند که در این کلیسا کوچک بیداري روحانی 

زدم وبه یک صبح روز بعد من در شهر قدم می .شروع شده است

یر بودند کامالً تحت تأث نفر که در مغازهسه  .مغازه بقالی وارد شدم

 .القدس قرار گرفتند و قبل از خارج شدنم هر سه نجات یافتندروح

اي دو نفر جا خارج شدم کمی جلوتر رفتم و در مزرعهوقتی از آن

«  :با صداي بلند گفتم .بردندخانم را دیدم که با سطل آب می
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 و ها هم خیلی تحت تأثیر واقع شدنداین»  ؟ایدشما نجات یافته

هاي خود را پایین گذاشتند و دعا کردند و در همان مزرعه سطل

   .را نجات بخشید آنهاخداوند 

دنی به مع .گرفتندقرار میرفتیم مردم تحت تأثیر هر جا می

که محل استخراج سنگ بود رفتم و براي عده زیادي که مشغول 

 همه تحت تأثیر قرار گرفتند ،تراشیدن سنگ بودند موعظه کردم

هتل  گشتم بهوقتی از این معدن برمی .و عده زیادي نجات یافتند

ي انزدیک هتل دو مرد را دیدم که بر وسیله نقلیه .بزرگی رسیدم

هاي بسیار وحشتناکی که دو چرخ داشت سوار بودند و قیافه

-یهایی بود که از شیطان مدرست شبیه عکس آنهاقیافه  .داشتند

شناختم ولی وقتی نزدیک شدند به من را نمی آنهامن  .شندک

مثل این بود  .هاي خود مرا تهدید کردندفحش دادند و با شالق

ه کردند کبه قدري بلند فریاد می .که از خود جهنم بیرون آمدند

صاحب هتل و همسرش و پنج نفر دیگر از هتل خارج شدند و با 

هاي حار به مانند سگ ،وجودي که یک کلمه حرف نزده بودم

طرف من حمله کردند و مشغول فحش دادن شدند ولی من از 

نام به « :نترسیدم بلکه فوراً با صداي بلند فریاد زدم آنهاحمله 

دهم که به جاي اول مسیح و با قدرت خون او دستور میعیسی

عجله به هتل برگشتند و من به هتل داخل با  آنها»  .خود برگردید

در آن دوره عده زیادي شفا و  .اره مسیح موعظه کردمشدم و درب

عد بیست سال ب .تعمید یافتند و جالل خدا پیوسته مشهود بود

دوباره به همان محل رفتم و دیدم که مردم خاطرات مالقات الهی 

هاي مختلف کشور عده زیادي از قسمت .را هنوز هم به یاد داشتند

روم و ب آنهاند که به شهر کردآمدند و تقاضا میبه کلیساي ما می

 هاي زیادي دریافتتلگراف .را در بیداري روحانی کمک نمایم آنها

از من خواهش شده بود که نزد جوانی  آنهاکرده بودم که طی 
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بروم که در نزدیکی شهر گرانتهام ساکن بود و بیماري سختی 

به شهر گرانتهام رفتم ولی الزم بود که براي رسیدن به  .داشت

ین جوان مسافتی در حدود دوازده کیلومتر با دوچرخه طی منزل ا

ه نمی کدر هر حال وقتی عصر به منزل این جوان رسیدم خا .کنم

»  ؟شما آقاي ویگلزورت هستید«  :جلوي در ایستادهبود پرسید

اي ر چارهدیگ .متأسفم که خیلی دیر آمدید«  :گفت» بله «  :گفتم

خدا تاکنون مرا به جایی «  :گفتم»  .براي پسرم وجود ندارد

از آن خانم خواهش کردم که مرا نزد آن »  .نفرستاده که دیر باشد

در رختخواب خوابیده بود و صورتش به طرف  .جوان راهنمایی کند

کرد که قلبش به قدري دیوار بود و با صداي ضعیفی زمزمه می

عا د«  :من گفتم .ضعیف است که اگر او را برگردانند خواهد مرد

در آن روزها »  .خواهم کرد که خداوند به تو نیرو و قدرت بدهد

دانستم که وضع این می .گرفتمکردم و روزه میمن غالباً دعا می

جوان طوري است که از نظر انسانی امیدي براي او وجود ندارد و 

به همین دلیل بیشتر اوقات شب را بیدار دراز کشیدم و مشغول 

ی زود برخاستم و براي دعا به یکی از صبح روز بعد خیل .دعا شدم

بار مزارع مجاور رفتم زیرا براي این جوان خود را خیلی گران

کردم در آن مزرعه خداوند موضوعی بر من مکشوف احساس می

 .گردیدفرمود که آغاز فصل جدیدي در زندگی من محسوب می

 هاي اینبه خانه آن جوان برگشتم و به اهل خانه گفتم لباس

 آنهاولی  .را حاضر کنند زیرا خداوند او را شفا خواهد دادجوان 

 .ها به عمل نیاوردندحرف مرا باور نکردند و اقدامی در مورد لباس

ي ادانستم که در کلیساي متدیست جلسهروز یکشنبه بود و می

من به این جلسه رفتم و از من خواهش کردند که  .برقرار است

موعظه کالم خدا باعث شد که ایمان این  .پیام خدا را بیان کنم

که در  کسانی .اشخاص تقویت یابد و سپس اتفاق جالبی روي داد
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شناختند و همه کلیسا حضور داشتند همه آن جوان بیمار را می

ماتیو ( نام همان جوان بیمار ) شفا خواهد «  :یک صدا گفتند

را  ناز این موضوع به این نتیجه رسیدم که این ایما»  !یافت

طوري که در من ایجاد توان در سایرین ایجاد کرد درست همانمی

«  :شده بود و به همین دلیل به خانه آن جوان برگشتم و پرسیدم

ن کار که ایکنم از اینتصور می»  ؟هاي ماتیو را حاضر کنیدلباس

را انجام نداده بودند تا حدي شرمنده شدند و حرف مرا اطاعت 

رفتم و به ماتیو گفتم که خداوند به من  سپس به اتاق .کردند

-دانم که حادثه خارقرویایی نشان داده است و به همین دلیل می

«  :آساي جدیدي روي خواهد داد و اضافه کردمالعاده و معجزه

وقتی دست خود را روي تو بگذارم شکوه و جالل خدا به طوري 

 ي مناین اتاق را پر خواهد ساخت که دیگر قدرت ایستادن برا

اق از ات»  .افتمباقی نخواهد ماند و مجبور خواهم بود به زمین بی

هاي او را گرفتم و به یکی از اعضاي خانه بیرون رفتم و لباس

هاي جورابتنها خواهشی که از شما دارم این است که «  :گفتم

 آنهادانم چرا از خودم هم نمی»  .این جوان را به او بپوشانید

پاهاي او از شدت الغري  .هاي او را بپوشانندخواستم که جوراب

در قشبیه استخوان بود و در موقع پوشانیدن جوراب دیدم که چه

چاره است و متوجه شدم که براي شفاي او باید یک رنجور و بی

هاي وقتی آن عضو خانواده جوراب .العاده انجام شودمعجزه خارق

توانید از اتاق خارج حاال می«  :جوان بیمار را پوشاند به او گفتم

کنم که در این گونه موارد تصور می .در اتاق را بستند»  .شوید

حتماً الزم است در اتاق بسته شود زیرا در این صورت انسان 

من دعا کردم که رویایی که  .خودش را با خدا تنها خواهد دانست

که دست خود را روي مرد ام عملی شود و به محض ایندیده

نیروي خدا اتاق را پر ساخت و این نیرو به قدري  جوان گذاشتم
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ف بینی و دهانم با ک .اختیار به زمین افتادمشدید بود که من بی

اتاق تماس داشت و من در همین جالل الهی به همین وضع در 

در تمام این مدت ماتیو در  .ربع ساعت باقی ماندمحدود یک

این امر باعث جالل تو  ،خداوندا«  :زدرختخواب خود فریاد می

 تختخواب ،بر اثر قدرت الهی»  !تو جالل خواهی یافت !خواهد شد

 .واقعاً تکان خورد و تمام اشیاء موجود در اتاق نیز به حرکت درآمد

قدرت و حیات و قلب ماتیو ( که بسیار ضعیف بود ) کامالً تازه 

م بردمن هنوز روي کف اتاق بودم و در جالل خدا به سر می .شد

بعد از  .که ماتیو از جایش بلند شد و مشغول لباس پوشیدن گردید

راي من ب«  :کردزد و فریاد میبه سرعت قدم می ،پوشیدن لباس

سپس »  !اممن براي جالل خدا برخاسته !،امجالل خدا برخاسته

 من !خدا مرا شفا داده است ،بابا«  :در اتاق را باز کرد و فریاد زد

ل خدا در آشپزخانه نیز ظاهر گردید و پدر و جال»  .امسالم شده

که تازه از تیمارستان  آنهامادر این جوان به زمین افتادند و دختر 

 .به خانه آمده بود ولی هنوز ناراحتی فکري داشت کامالً شفا یافت

تمام اهالی این ده از شنیدن این واقعه عمیقاً تحت تأثیر قرار 

ره دربا .ري روحانی آغاز گردیدگرفته و در همان روز نهضت و بیدا

رفتن من به آن ده قبالً هیچ گونه اطالعی داده نشده بود ولی 

جا خارج شوم تمام اهالی ده جمع شده خواستم از آنوقتی می

ا ما بکنیم حتماً برگردید و خواهش می«  :کردندبودند و فریاد می

باز دوازده کیلومتر راه پیمودم و به گرانتهام »  .بیشتر بمانید

برگشتم و به مالقات یکی از اعضاي کلیساي ما که به این شهر 

این خانم  ،رسیدم آنهاکه به خانه به محض این .آمده بود رفتم

خواهد شما را باالي سر بیماري ببرد که برادرم می«  :گفت

منزل شخص بیمار با برادر این خانم به »  .سرطان مثانه دارد

ه که به خانه برسیم صداي فریادي شنیدم کرفتیم ولی قبل از این
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خدا فوراً به من »  !آه عزیزم !آه عزیزم !آه عزیزم«  :گفتمی

فهمانید که این شخص بیمار و همسرش داراي نجات نیستند و 

گرفتاري و رنج و بیماري شما فقط «  :به همین دلیل از او پرسیدم

ما نجات آیا ش .ن نیست بلکه جنبه فکري و روانی داردبر اثر سرطا

-اگر نجات داشتم می«  :با صداي بلند جواب داد»  ؟ایدیافته

اگر نجات داشتم به هیچ وجه از  .توانستم با خیال راحت بمیرم

 آنهامن راه نجات را به »  .ترسیدمسرطان یا چیز دیگري نمی

این شخص  .نشان دادم و خدا این مرد و همسرش را نجات داد

از این تجربه نجات به قدري غرق شادي و سرور شد که وقتی از 

دم شنیخانه خارج شدیم از فاصله پنجاه متري هم صداي او را می

تغییري که در این »  !خدا را شکر !هللویا«  :زدکه فریاد می

من با عجله به  .ستشخص به وجود آمد غیرقابل توصیف ا

   .آهن رفتم تا به برادفورد برگردمایستگاه راه

کشی من باید جاي خود به زودي متوجه شدم که کار لوله

من مخارج خانواده خود را از طریق کار  .را به خدمت به خدا بدهد

کردم ولی چون از شهرهاي دیگر مرا دعوت کشی تأمین میلوله

 هایم را به تدریجغالباً در شهر خودمان نبودم و مشتري ،کردندمی

 توانستنداز دست دادم زیرا اکثراً کارهاي فوري داشتند و نمی

-بدین طریق هر بار که برادفورد برمی .منتظر مراجعت من باشند

بندان بسیار یک وقت یخ .شدهایم کمتر میگشتم مشتري

 اآنههاي متعدد خود رفتم و به من نزد مشتري .شدیدي آغاز شد

هاي خود را بپوشانند و بتوانند در این هاي خانهکمک کردم تا لوله

بعد  دانستم که مدتیبندان از آب استفاده کنند ولی میفصل یخ

براي  .ها احتیاج به تعمیر و تعویض خواهند داشتبسیاري از لوله

ید دعوت گردشرکت در کنفرانسی که در شهر النکاشایر منعقد می

اي ههنوز جلسات کنفرانس تمام نشده بود که مشتري .شده بودم
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هاي متعددي فرستادند و از من خواهش من از برادفورد تلگراف

رانس رهبر کنف .ها به شهر خود برگردمکردند که براي تعمیر لوله

کات ها و بروجود شما در این کنفرانس باعث کمک«  :به من گفت

خیلی مایل هستیم که تا آخر کنفرانس تشریف و زیادي شده است 

 دانید به شهر خود برگردید اصرارولی اگر صالح می .داشته باشید

من به برادفورد برگشتم ولی دیدم که »  .ما صحیح نخواهد بود

 ها مراجعهکشاند به سایر لولههاي من مجبور شدهاغلب مشتري

 .یدا کنددیگري پکش فقط یک زن بیوه نتوانسته بود لوله .کنند

ها خراب به خانه این خانم رفتم و دیدم چند قسمت از این لوله

 ها پایین ریختهدهد و حتی سقف یکی از این اتاقشده و آب می

ا هدلم براي او به قدري سوخت که عالوه بر تعمیر لوله .است

این خانم از من خیلی تشکر  .سقف اتاق او را هم درست کردم

از من  .شدز در انتظار کمک بود و کسی پیدا نمیکرد زیرا چند رو

ما پولی از ش«  :گفتم»  ؟قدر باید به شما تقدیم کنمچه«  :پرسید

من این کار را افتخاراً در راه خدا انجام دادم و آخرین  .گیرمنمی

  »  .گرددکشی من محسوب میکار لوله

ه با تمام کسانی ک«  :یکی از دوستانم یک بار چنین گفت

ار فقر کنند همیشه گرفتمان و به وسیله توکل به خدا زندگی میای

ن ولی م»  .کنندهاي کهنه بر تن میو فالکت هستند و لباس

خدا تمام  ،ایمان داشتم اگر با وفاداري مشغول خدمت خدا شوم

به خدا قول دادم که با تمام  .احتیاجات مرا تأمین خواهد نمود

وجودم او را خدمت کنم و تنها شرطی که تعیین کردم این بود که 

به  .هاي کهنه بپوشمبه وضعی دچار نشوم که مجبور باشم لباس

 ،وقتی مجبور شوم کفش و لباس کهنه بپوشم«  :خداوند گفتم

از  » .کشی را شروع خواهم کرددوباره کار سابق خود یعنی لوله

 خدا محیط .بسیار متشکرم که مرا هیچ وقت محتاج نساخت خدا
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هاي کار مرا وسیع و ایمان مرا تقویت فرمود و از تمام قسمت

ا را که همن پیام پنطیکاستی .هایی به من رسیدانگلستان دعوت

هاي مسیحی ها فراموش شده بود به غالب کلیساها و فرقهمدت

ه طالبات زیادي داشتم کهاي خود ماز مشتري .انگلستان رسانیدم

ادم دبدون شکایت به دادگاه توانستم وصول نمایم ولی ترجیح می

که این مطالبات بالوصول بماند ولی حاضر نبودم به دادگاه 

هاي من توسط یکی از دوستان جوانم تمام بدهی .مراجعه نمایم

پرداخت گردید ضمناً همین جوان حدود ده هزار ریال به من هدیه 

و همسرم جلسات روحانی خود را در برادفورد ادامه دادیم من  .داد

ولی من غالباً غایب بودم زیرا در نواحی مختلف انگلستان موعظه 

و  ها سرکشی کردمن معتقد بودم که باید به تمام خانه .کردممی

رفتم خداوند مردم کردم و هر جا میشدم دعا میهر جا وارد می

من از موعظه انجیل یعنی مژده  .بخشیدداد وشفا میرا نجات می

کشیدم و به همین دلیل بلندترین بخش الهی خجالت نمینجات

م پرچ .میله پرچم را خریداري و در باالي محل جلسه نصب کردم

بزرگی نیز تهیه کردم که یک طرف آن قرمز و طرف دیگر آن 

من «  :در یک طرف پرچم با رنگ سفید نوشته شده بود .آبی بود

و در طرف دیگر آن با رنگ سفید » دهنده تو هستم  یهوه شفا

ر این پرچم د»  .مسیح به خاطر گناهان ما مرد«  :نوشته شده بود

دا خ .کردگذشتند تأثیر زیادي میجا میتمام کسانی که از آن

ه فهمانید کبخشید و به من میایمان مرا تقویت و افزایش می

که به ما نشان دهد کالم خدا براي این منظور نوشته شده است 

ه من متوجه شدم ک .گونه باید مطابق اصول ایمان عمل نماییمچه

گان و فقیران و لن ،بلکه چون ضیافت کنی«  :مسیح فرموده است

شالن و کوران را دعوت کن که خجسته خواهی بود زیرا ندارند 

که تو را عوض دهند و در قیامت عادالن به تو جزا عطا خواهد 
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به همین دلیل دو نفر را مأمور کردم  13آیه  14ب بالوقا »  .شد

 آنهاکه به تمام فقیران و عاجزان و بیماران کارت دعوت دهند و 

فر به این دو ن .را براي صرف غذا و پذیرایی به کلیسا دعوت کنند

 .نواحی مجاور رفتند و عده زیادي از محتاجان را جمع کردند

عده زیادي کور  .توصیف بوداي که به وجود آمد غیرقابل منظره

اي هدر تمام نقاط کلیسا صندلی .و شل و عاجز جمع شده بودند

رفتند و دستی را میاي با کمک چوبشد و عدهدار دیده میچرخ

این  .شدندکوران با کمک دیگران به محوطه کلیسا راهنمایی می

 .روز بهترین روزي بود که تا آن موقع در زندگی خود دیده بودم

گریستم و یکی از دالیل گریه کردن من این بود اختیار میبی من

قدر محتاج هستند و دلیل دیگر این دیدم این اشخاص چهکه می

بود که شاد بودم که این فرصت براي من پیش آمد و انتظار داشتم 

که چیزهایی ببینم که تا آن موقع ندیده بودم و همین طور هم 

بود که بهترین غذاها را به این اولین کاري که کردیم این  .شد

وقتی  .ها دادیم و همه خوردند و حتی مقداري باقی ماندچارهبی

تفریح و سرگرمی شروع شد ولی این برنامه  .کامالً سیر شدند

 ،اولین کسی که در برنامه شرکت کرد .کامالً روحانی و عالی بود

 ولیکرد دار استفاده میها از صندلی چرخشخصی بود که مدت

ا هنفر دوم زنی بود که مدت .بعداً با قدرت الهی کامالً شفا یافت

م ود این خانقرار ب .ریزي داشت ولی خداوند او را شفا داده بودخون

را عمل کنند ولی روز قبل از عمل براي او دعا کردند و او را 

سومین شخصی که در برنامه  .تدهین نمودند و کامالً شفا یافت

اد که قبالً دچار فلج پا شده بود و در موقع راه شرکت کرد شرح د

جه دکترها امیدي به معال .کشیدرفتن یک پاي خود را به زمین می

در حدود یک ساعت و نیم  .از دعا شفا یافتاو نداشتند ولی بعد 

مسیح شهادت دادند و اي درباره شفاي الهی توسط عیسیعده
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 گریستند و اشک شوقچاره ما از شدت شوق و تأثر میمهمانان بی

ما امروز از شما «  :گفتم آنهامن به  .جاري بود آنهاهاي از گونه

پذیرایی کردیم ولی یکشنبه آینده جلسه دیگري خواهیم داشت و 

اي از شما در آن روز شهادت خواهید داد که اطمینان دارم که عده

مسیح امروز شما را شفا داده و از مرض آزاد ساخته گونه عیسیچه

بعد از آن براي این اشخاص دعا کردیم و خداوند دعاهاي »  .است

ي ایکشنبه بعد جلسه .آسایی مستجاب فرمودما را به طرز معجزه

بسیار عالی داشتیم زیرا کسانی که شفا یافته بودند یکی بعد از 

را از بیماري آزاد  آنهاگونه خدا دادند که چهدیگري شهادت می

با  .گاه از خاطرم نخواهم بردا هیچمن آن روز ر .ساخته است

البته »  ؟چه کسانی مایل هستند شفا یابند«  :صداي بلند گفتم

ه خصوص را کامالً بیک مورد به .همه مایل بودند شفا پیدا کنند

ه دار به جلسمن رفته بودم که خانمی را با صندلی چرخ .خاطر دارم

را درست  ها خراب شده بود ولی من آنیکی از چرخ .آورمبی

 « :به او گفتم .مقداري راه آمدیم ولی باز در راه خراب شد ،کردم

 .دار احتیاجی نخواهی داشتبعد از این دیگر به این صندلی چرخ

هر طور بود دوباره چرخ را درست کردم و به محل جلسه » 

طوري شفا داد که با پاي خود به خانه برگشت خدا او را به .رسیدیم

کرد از بودم که او در حالی که خدا را شکر میشاهد و من خودم 

   .ها باال رفت و به اتاق خواب خود داخل شدپله

 ،سال گرفتار غش و حمله بود 18شخص جوانی که مدت 

رود توانست تنها بیرون بگاه نمیتا آن موقع هیچ .فوراً شفا یافت

 .و همیشه مجبور بودند شخص دیگري را همراه او بفرستند

طوري شفا داد که دو مادرش او را به جلسه آورد و خدا او را به

وان ج .ي مشغول کار شد و درآمدي پیدا کردآنهاهفته بعد در کارخ

مانند زنی که در انجیل ذکر شده است  ،دیگري از شدت ضعف
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مسیح مرض این زن را روح ضعف عیسی .پشتش منحنی شده بود

ي ه این زن گرفتار دیو بلندخواند و معنی این فرمایش این بود ک

آن مرد جوان در آن روز مانند زنی که شرح حال او در  .شده بود

مسیح در موقع  .انجیل مذکور است از روح ضعف خالصی یافت

شفاي مریضان فرمود که مشغول انجام کار الهی است و اضافه 

توانیم همین کار را فرمود که اگر ما هم ایمان داشته باشیم می

مسیح روح ضعف را از آن زن بیرون کرد و من هم  .هیمانجام د

مسیح روح ضعف را از این جوان بیرون کردم و فورًا به نام عیسی

بدنش به حالت اول برگشت و تمام کسانی که در جلسه بودند از 

گري مورد دی .دیدن این معجزه خدا را تمجید کردند و برکت یافتند

اي آهنی هرا پاي او با تسمهباشد پسري بود که سکه قابل ذکر می

او را  ،محل جلسه کامالً پر بود و پدر این پسر .پوشانیده شده بود

با دست خود بلند کرد و به شخصی که در ردیف جلو نشسته بود 

رد کرد و بدین طریق طفل دست به دست گشت تا باالخره او را 

من او را با روغن مسح  .در جاي منبر در مقابل من قرار دادند

هاي خود را بر بدن او نهادم و دعا نام خداوند دستکردم و به

 !ندکدر تمام بدنم حرکت می ،پاپا ،پاپا« کردم و او فوراً فریاد زد 

طور کامل شفا و در همان موقع به»  !کنددر تمام بدنم حرکت می

فرمایید که عده زیادي از دیدن بدین طریق مالحظه می .یافت

تري شدند و در تمام نقاط شهادت ایمان قوياین معجزات داراي 

   .دهدانجام می العادهدادند که مسیح کارهاي عجیب و خارقمی
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  فصل ششم

  شفاي بیماران

  

از هر  گفتایم که میغالباً از زبان اسمیت ویگلزورت شنیده

باً کرد تقریقسمتی از کتاب مقدس که براي موعظه انتخاب می

  رسیدمی همیشه به این نتیجه

 هر نوع مرض ،مسیح عالوه بر بخشایش گناهانکه عیسی

ه دربار .بود» مسیح « پیام او همیشه درباره  .دادرا نیز شفا می

در دنیا هیچ شخص دیگري مثل مسیح «  :گفتمسیح چنین می

 .پر از محبت نبوده و درباره تمام احتیاجات مردم فکر نکرده است

ه گویم هر که ببه شما می ،آمین ،آمین :مسیح به ما فرموده است

کنم او نیز خواهد کرد و من ایمان آورد کارهایی را که من می

روم ( ها نیز خواهد کرد زیرا که من نزد پدر میتر از اینبزرگ

داران با خواهد که ما همگی ایمان) خدا می 12آیه  14یوحنا باب 

 باز حاال»  .باشیمجرات بوده و به تمام فرمایشات او ایمان داشته 

   :کنیمدنباله سرگذشت او را از زبان خودش ذکر می

ن مشغول قدم زد آنهایک روز در کشور سوئد در یکی از خیاب

ي به زمین افتاد و بالفاصله عده آنهابودم دیدم مردي در کنار خ

زیادي دور آن جمع شدند و همه اظهار داشتند که این مرد مرده 

مسیح استفاده کردم و آن مرد نام عیسیمن فوراً از قدرت  .است

 .ها بود که این مرد دچار همین بدبختی بودسال .فوراً آزاد گردید

طور به من الهام فرمود که باید شفایاین شخص به خداوند این

 او .اطالع همه برسد و به همین دلیل او را به جلسه دعوت کردم

ت تمام هم آمد و طرز شفاي خود را شرحداد و در ضمن صحب
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زد ذکر نمود و سپس هاي زشتی را که شیطان به او میحرف

اضافه کرد که حاال اطمینان دارد که شیطان از او بیرون آمده 

وقتی که در سیالن بودم از من خواهش کردند براي خانمی  .است

ر د .دعا کنم که دچار سرطان شدید گشته و مشرف به موت بود

درباره مسیح  آنهاد و من براي خانه او عده زیادي جمع شده بودن

من اطمینان دارم که این زن شفا خواهد «  :موعظه کردم و گفتم

مسیح جلب خواهم توجه شما را به قدرت عیسییافت ولی می

 تواند شما را از گناهمسیح میخواهم بدانید که عیسیمی .نمایم

بر این زن »  .نجات دهد و از تمام نیروهاي شیطانی آزاد سازد

قدري در حاضران آسا بود و بهقدري معجزهدعا کردم و شفاي او به

ها رفتند و شرح واقعه را چاپ تأثیر کرد که به اداره یکی از روزنامه

گونه خداوند خود این زن به جلسه آمد و شهادت داد که چه .کردند

-یماناین آیات همراه ا«  :مسیح فرمود .او را کامالً شفا داده است

ایمان یعنی قبول داشتن  ؟ایمان یعنی چه»  .داران خواهد بود

یعنی چون خدا فرموده است  .فرمایشات خدا و اعتماد به کالم او

خاطر دارم که به .نمایددار با اطمینان آن را قبول میپس ایمان

یک روز از من خواهش کردند به مالقات زنی که مشرف به موت 

این خانم رفتم متوجه شدم که از نظر  وقتی به اتاق .بود بروم

یک غده متورم و بزرگ عرصه  .انسانی امیدي براي او وجود ندارد

وقتی  .خواست او را به گور بکشاندزندگی را براي او تنگ کرده می

به او نگاه کردم دیدم چاره دیگري وجود ندارد و فقط باید خدا 

ر که من اطمینان خدا را شک .اي انجام دهد تا او شفا یابدمعجزه

 :مبه این خانم گفت .داشتم قدرت الهی براي شفاي او کافی است

دانم که شما خیلی ضعیف هستید ولی اگر مایل هستید شفا می« 

وانید انگشت شاید بت ،توانید دست خود را بلند کنیدپیدا کنید و نمی

قرار داشت و فقط دست او روي تختخواب »  .خود را حرکت دهید
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 :به دوست خود گفتم .نگشت خود را کمی حرکت دهدتوانست ا

حاال براي این خانم دعا خواهیم کرد و او را با روغن مسح « 

 شآنهاکه او را با روغن مسح کردیم چبعد از این»  .خواهیم نمود

ورت من به ص»  .عمرش را به شما داد«  :دوستم گفت .پایین افتاد

 .ازمسمسیح مرگ را دور مینام عیسیبه«  :او نگاه کردم و گفتم

نام به « :گفتم .سر تا پاي بدن این خانم شروع به لرزیدن کرد» 

مسیح نام عیسیبه .دهم که راه برويمسیح به تو دستور میعیسی

و با قدرت الهی شروع به راه »  .مسیح راه برونام عیسیبه .را برو

به  رفت ودوست من که این واقعه را دیده بود بیرون  .رفتن کرد

دکتر این خانم  .همه گفت که شاهد زنده شدن زنی بوده است

اي من از آق«  :موضوع را شنید و به مالقات او رفت و چنین گفت

نده ام که شما بعد از مردن زفیشر که از رهبران کلیسا است شنیده

وقتی دید که این خانم هم موضوع را »  ؟موضوع چیست .ایدشده

اگر من شما را با اتومبیل خود به سالن «  :دنماید پرسیتأیید می

آن خانم با »  ؟حاضرید موضوع را شرح دهید ،مخصوصی ببرم

حاضرم در همه جا شهادت دهم که  ،بله«  :خوشحال جواب داد

وقتی به آن سالن »  .خداوند چه کاري براي من انجام داده است

 .اش درخشندگی خاصی داشترسید رنگش پریده بود ولی چهره

او  .اش کامالً ملکوتی بودلباس سفیدي بر تن داشت و زیبایی

چند ماه بود که به مرگ کامًال نزدیک شده بودم «  :چنین گفت

خاطر فرزندان خود خواستم بمیرم ولی حال میل دارم بهو می

این  .به جایی رسیدم که دیگر امیدي وجود نداشت .زندگی کنم

من آمد تا براي من دعا کند  خاطر دارم که مردي نزدموضوع را به

 توانی صحبت کنی و یا دست خوداگر نمی«  :و به من چنین گفت

ن یکی از انگشتا ،چه عالقه داري زنده بمانیچنان ،را بلند کنی

خاطر دارم این است که تنها چیز دیگري که به .خود را حرکت بده
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انگشت خود را حرکت دادم ولی بعد از آن چیزي نفهمیدم و 

ما کنم براي شتصور می .ناگهان متوجه شدم که در بهشت هستم

ماري شگروه بی .جالب باشد که کمی درباره بهشت صحبت کنم

از مردم را مشاهده کردم که همه غرق در شادي بودند و 

چیز عالی بود و فروغ چهره همه  .خواندندسرودهاي عالی می

ن هم غرق در همان موقعی که م .درخشیدعیسی در همه جا می

که مسیح ظاهر شد و بدون ایندر شادي بودم ناگهان عیسی

با دست به سوي من اشاره کرد و من فوراً فهمیدم  ،سخنی بگوید

 ،دگوییک لحظه بعد شنیدم که مردي می .خواهد برگردمکه می

من خیلی میل دارم که نظر آقاي دکتر  ،مسیح راه برونام عیسیبه

آقاي دکتر از جاي خود برخاست و  » .را در این مورد بشنوم

-لب .کوشش نمود صحبت کند ولی ابتدا نتوانست چیزي بگوید

لرزید و اشک از چشمانش سرازیر شده بود بالخره اظهار هایش می

ر دانست که دیگداشت که چندین ماه مشغول دعا بوده است و می

امیدي در مورد زنده ماندن این خانم وجود ندارد و به اهل خانه 

گفته بود که دیگر مدت زیادي از زندگی این خانم باقی نمانده 

سپس علناً  .است و ظرف چند روز دار فانی را وداع خواهد گفت

مسیح یک معجزه واقعی انجام شده نام عیسیاظهار داشت که به

 :اي به یکی از دوستان خود چنین نوشتهمین دکتر در نامه .است

اگر فرصتی پیدا کردي که موعظه آقاي ویگلزورت را بشنوي « 

-هجا صدها نفر توسط او شفا یافتاز فرصت استفاده کن زیرا در این

هاي متعددي به من رسیده بود که به لندن بروم و تلگراف»  .اند

 .براي خانمی دعا کنم ولی از ذکر جزئیات خودداري کرده بودند

بود که وضع این خانم بسیار وخیم  تنها اطالعی که داشتم این

-تاش دسچارهوقتی به خانه این خانم رسیدم پدر و مادر بی .است

هاي مرا گرفتند و شروع به گریه کردند و سپس مرا به طبقه باال 
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من داخل اتاق  .بردند و دري به من نشان دادند و خودشان رفتند

   .یده بودمرو شدم که در عمر خود ندبهاي روهشدم و با منظر

خانم جوان و زیبایی را دیدم که چهار مرد دست و پاي او را 

هایش از شدت تالش پاره گرفته بودند تا حرکت نکند و لباس

هاي این زن نگاه کردم دیدم متصل وقتی به چشم .شده بود

ود شمشاهده می آنهاکنند و آثار دیوانگی شدیدي در حرکت می

زن درست مانند مردي بود که  این .توانست حرف بزندولی نمی

از گورستان بیرون آمد و به سوي عیسی دوید و وقتی نزد عیسی 

 نیروهاي شیطانی که در این .رسید دیوها توسط او سخن گفتند

توانی ما تو نمی .شناسیمتو را می«  :زن ساکن بودند چنین گفتند

ولی  ددانم زیاد هستیمی«  :گفتم»  .ما زیاد هستیم .را بیرون کنی

یق دقا»  .مسیح تمام شماها را بیرون خواهد کردخداوند من عیسی

 .رددتوانست پیروز گپرهیجانی بود و در این لحظه فقط خداوند می

طوري این دختر را اسیر کرده بود که با یک نیروي شیطانی به

روح  .حرکت خود را از دست آن چهار مرد نیرومند خالص کرد

و من فوراً به سوي او رفتم و به صورتش  خداوند مرا پر ساخته بود

نیروي شیطانی کامالً محسوس بود و از چشمانش  .نگاه کردم

با وجودي که زیاد «  :من فریاد زدم .ور بودقدرت روح پلید شعله

ختر دهم که از این دمسیح به شما دستور مینام عیسیبه ،هستید

دت یک م .دختر شروع به استفراغ کردن نمود»  .خارج شوید

کرد و سی و هفت روح پلید از او خارج شدند ساعت استفراغ می

در همان روز  .بردنام می ،شدندو هرکدام از دیوها که خارج می

حال دختر کامالً خوب شد و روز بعد ساعت ده صبح با او در شام 

آنجلس که در شهر لس 1948در سال  .خداوند شرکت کردیم

Los Angeles دار قهرمان ی که قبالً مهمانآمریکا بودم شخص

ایمان و محبت یعنی اسمیت ویگلزورت بود از خاطرات خود در 
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مورد روزهایی که ویگلزورت در آن شهر جلسه بشارتی تشکیل 

یک شب ویگلزورت تازه موعظه  .داده بود واقعه زیر را ذکر کرد

 .را شروع کرده بود جار و جنجالی در ردیف جلو به وجود آمد

 .اي دور او جمع شده بودندخانمی از حال رفته بود و عده

خواهی جلسه را به اي روح پلید که می«  :ویگلزورت فریاد کرد

تمام حضار نسبت به این »  .دهم خارج شويدستور می ،هم بزنی

ولی  .آمیز استحرکت ویگلزورت اعتراض کردند و گفتند خشونت

د حق با ویگلزورت بوده است دابعداً وقایعی روي داد که نشان می

زیرا چند روز بعد شوهد همان خانمی که از حال رفته بود به محل 

رم همس«  :اقامت ویگلزورت آمد تا او را مالقات کند و چنین گفت

ز هر رو .ها مریض بود و من مجبور بودم از او پرستاري نمایمسال

ه شما ک ولی از آن شبی .بردمصبحانه او را به کنار تختخوابش می

روح پلید را بیرون کردید همه چیز عوض شده و همسرم کامالً 

حتماً  .دهدشفا یافته است و خودش کارهاي خود را انجام می

در  » .باشدگرفتار دیو ضعف بوده است ولی حاال کامالً آزاد می

جیمز  James Salterدامادش  ،هاي آخر زندگی ویگلزورتسال

آلیس غالباً مکاتبات او را  .و بودندسالتر و دخترش آلیس همراه ا

داد و جیمز سالتر قبل از آغاز موعظه به وسیله ویگلزورت انجام می

با نقل معجزاتی که در کنگوي بلژیک در آفریقا دیده بود ایمان 

-را براي شنیدن کالم حاضر می آنهاکرد و حضار را تقویت می

نمایند که جیمز سالتر و همسرش صدها معجزه نقل می .ساخت

ان خودش آنهابر اثر دعاي قهرمان محبت به وقوع پیوسته است و 

انند م ،اسمیت ویگلزورت .اندشخصاً شاهد انجام این معجزات بوده

   .داراي قدرت بود ،استاد و خداوند خود

 يآنهادر شهر کانساس از او خواهش کردند که براي زن دیو

 طان توسط این زنوقتی به خانه این زن رسید روح شی .دعا کند
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-نام عیسیویگلزورت به .هاي رکیکی کردشروع به دادن فحش

مسیح دستور داد که دیو از این زن خارج شود و خود را براي 

رفت این وقتی به طرف در خروجی می .خروج از خانه حاضر کرد

رت ویگلزو .هاي رکیکی نثار او کرددنبال او افتاد و فحشزن به

ر کنم دعایم خیلی مؤثتصور می«  :گوینداز آن افراد نبود که می

 چنین کاري به»  .نبوده است بهتر است بروم و دوباره دعا کنم

ا او ر ،او برگشت و با قدرت .گردیدنظر او شکست محسوب می

 همین»  .به تو دستور دادم خارج شوي«  :مخاطب ساخت و گفت

مز آقاي جی . آزادي یافت و سالم گردیدزن کامالً .حرف کافی بود

قل گردد نسالتر موارد شفا را که بعد از این در این فصل ذکر می

طوري که مالحظه خواهید فرمود به آنهاکرده است و در تمام 

ویگلزورت  .خداوند دعاي ویگلزورت را مستجاب فرموده است

اعالم  ساخت زیرا در جلسهغالباً موجبات تعجب ما را فراهم می

که اطمینان پیدا کنید که خداوند در میان ما براي این«  :کردمی

   .دهیمآزمایش انجام می ،برکت دهدتواند ما را شفا و است و می

در عهد جدید درباره همه اموري که عیسی به عمل نمودن 

-یعیس .شروع کرد مطالبی نوشته شده است آنهاو تعلیم دادن 

عیسی قبل از تمام  .دادبعد تعلیم میفرمود مسیح اول عمل می

-داد و ما هم میهاي خود یک معجزه نمونه انجام میموعظه

اولین شخصی که از میان جمعیت  .خواهیم از روش او پیروي کنیم

خواهد باشد ـ براي او دعا خواهم بایستد  ـ  بیماري او هر چه می

باً غال ؛کندمیآقاي سالتر اضافه »  .کرد و خدا او را شفا خواهد داد

د شدنحضار از شنیدن ادعاي شجاعانه ویگلزروت دچار حیرت می

اي وجود داشتند که گرفتار سرطان یا سل زیرا در میان آنان عده

-اي دیگر بر روي تخت روان خوابیده و بیماريو فلج بودند و عده

 خواستیم که شخصی بلندغالبًا ما از خدا می .هاي سختی داشتند



     ٦٨   

 
 

حال رشد ایمان در  

یک بار همگی دچار ناراحتی  .اري ساده داشته باشدشود که بیم

به  اي بود که بدنشچارهشدیم زیرا اولین شخصی که ایستاد بی

وقتی  .کرددستی حرکت میکلی خم شده و با کمک دو چوب

برادر ویگلزورت او را دید به هیچ وجه خود را نباخت بلکه با روش 

بعد از  » ؟بیماري شما چیست ،خوب«  :مخصوص خود پرسید

 ،خیلی خوب«  :که وضع را کامالً بررسی کرد اظهار داشتاین

او با تمام حضار مشغول دعا »  .حاال براي شما دعا خواهیم کرد

هاي دستیحاال چوب«  :و سپس رو به آن مرد کرد و گفتشد 

آن مرد مدتی دست و »  .خود را پایین بگذار و به طرف من بیا

هاي خود را رها کرد و به دستیپاي خود را حرکت داد و بعد چوب

برادر  .آهستگی مشغول کشیدن پاي خود روي زمین شد

آن مرد »  !راه برو !راه برو«  :ویگلزورت با صداي بلند گفت

ن آ» حاال بدو «  :برادر ویگلزورت دستور داد .مشغول حرکت شد

د و همه دچار شگفتی شدند و از شادي مرد مشغول دویدن ش

اي او هدر سوئد موعظه .لبریز گشتند و ما نفس راحتی کشیدیم

در مورد شفاي الهی و تعمید در آب به قدري باعث ناراحتی علماي 

مذهبی و کشیشان شد که همگی از دست او به پارلمان شکایت 

ق ح این امر باعث شد که دستور دهند که برادر ویگلزورت .کردند

 .دست بگذارد آنهاندارد براي شفاي مریضان در مجالس بر روي 

اي در حدود بیست هزار نفر ها براي عدهیک روز در یکی از پارك

جا حاضر بودند تا اي از مأمورین دولت در آنعده ،کردموعظه می

کار  ولی ویگلزورت .نماید یا نهببینند دستور دولت را اطاعت می

دانست و به تمام کسانی که مریض بودند گفت خود را خوب می

و توانند بایستند با اشاره به اکه در جاي خود بایستند و اگر نمی

پس س .خواهند برایشان دعا کندبفهمانند که مریض هستند و می

حاال هر کس که مریض است دست خود را روي خود «  :گفت
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بیماران »  .دبگذارد و من دعا خواهم کرد تا خداوند شما را شفا ده

هاي خود را روي عضو بیمار خود گذاشتند و ویگلزورت دست

اي کرد و نتیجه این شد که صدها نفر شفا و برکت دعاي ساده

بدین طریق هم دستور دولت را اطاعت کرد و هم بیماران  .یافتند

هاي آخر عمر خود در مواردي که عده حضار در سال .را شفا داد

 ،ندیک دعا کبهوانست براي مریضان یکتخیلی زیاد بود و نمی

بدین طریق در پارك  .کردغالباً از همین روش ساده استفاده می

آن  که بعداً خودششهر استکهلم پایتخت سوئد روشی شروع شد 

در واقع این روش بر اثر  .نام نهاد» شفاي دسته جمعی « را 

 صدها نفر به وسیله این .گیري دولت سوئد به وجود آمدسخت

باقی بود ( در فصل  آنهاها در روش شفا یافتند و آثار شفا مدت

نهم خود اسمیت ویگلزورت در این مورد توضیحات بیشتري داده 

   ) .است

هاي بزرگ که مدت یک ماه هر روز دو در یکی از شهر

جلسه داشتیم از همین روش استفاده شد زیرا عده بسیار زیادي 

ا یک نفر تزدیک منبر نشسته بود ت .کردنددر جلسات شرکت می

این شخص مدت چهل  .از سخنان او منتهاي استفاده را بنماید

در یکی از دعاهایی که براي  .سال از نعمت شنوایی محروم بود

این شخص سر خود را با سرعت  ،شدجمعی می شفاي دسته

در جلسه شب این  .زیادي حرکت داد و از محل جلسه بیرون دوید

ال خود را بیان داشت و گفت که مدت چهل سال شخص شرح ح

 ،ردکشنیده است ولی در جلسه صبح وقتی واعظ دعا میهیچ نمی

هاي او را ناراحت کرد صداي شدیدي در سر او شنیده شد و گوش

و به همین دلیل از محل جلسه بیرون دوید و تا کنار جاده رفت و 

از شفاي خود  جا توانست صداي واعظ را به خوبی بشنود واز آن

قدري خوشحال بود که تا پایان جلسه در عقب سالن نشست تا به
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در همان جلسه سرباز پیري حضور  .تواند بشنودهمه بدانند که می

 ،داشت که ستون فقراتش بر اثر اصابت گلوله صدمه دیده بود ولی

در  .او هم کامالً شفا یافت ،در موقع دعا براي شفاي دسته جمعی

   .و نفر سرطانی نیز شفا یافتندهمان جلسه د

ود جلو تر بپسر کوچکی را که یک پایش از پاي دیگر کوتاه

درش او را پ .آوردند و روي میز گذاشتند تا همه بتوانند او را ببینند

وقتی واعظ به «  :جلو آورده بود و پسر قضیه را چنین شرح داد

من هم پاي  ،بیماران گفت که دست یا پاي خود را حرکت دهند

دود در ح»  .کوتاه خود را جلو آوردم و به اندازه پاي دیگرم بلند شد

در همین جلسات  .یک هزار و پانصد نفر شاهد این معجزه بودند

 .امهاي زیادي کشیدهمن رنج«  :خانمی ایستاد و چنین گفت

ام و در حال حاضر هم هاست که به دست پزشکان اسیر شدهسال

م در این خان»  .نگ مثانه و آپاندیس مزمن دارمناراحتی کلیه و س

 طور کامل شفا یافت وکردیم بهموقعی که براي مریضان دعا می

در این جلسات عده زیادي  .همراه او عده زیادي نیز شفا پیدا کردند

و هر چند بیست سال از آن  ،برکت و شفا و آزادي و نجات یافتند

لسات و از دعاي دسته گذرد ولی نتایجی که از این جزمان می

   .جمعی حاصل شد موقتی نبود بلکه تأثیر دائمی داشت

آنجلس کالیفرنیا شهادت خانمی در لوسحتی همین اواخر 

ونا هاي آریزدر یکی از شهر .داد که در آن جلسات شفا یافته است

Arizona اي که هزاران مسلول سکونت داشتند جلساتی در ناحیه

 .خبر تشکیل این جلسات به زودي به همه جا رسید .شروع کردیم

در میان  .و عده زیادي از نواحی دور دست به محل جلسه آمدند

حضار اشخاص فقیر و ثروتمند از تمام طبقات وجود داشتند که به 

ا نیز جویگلزورت در این .درجات مختلف سل ریوي گرفتار بودند

خانم جوان  .رداز روش دعا براي شفاي دسته جمعی استفاده ک
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طبق دستور  ،زیبایی که سل کامالً او را تسخیر کرده بود

 .زد از جاي خود بلند شدویگلزورت در حالی که نفس نفس می

 :ویگلزورت به او گفت .کردبراي نفس کشیدن تالش زیادي می

من حاال براي تو دعا خواهم کرد و بعد از دعا باید دور این « 

 .حاال بدو ،خانم«  :و بعد به او گفتدعا کرد »  .ساختمان بدوي

توانم بدوم و حتی قدرت ایستادن ولی من نمی«  :آن خانم گفت» 

ر ه .سعی نکن به من جواب بدهی«  :ویگلزورت گفت»  .ندارم

وقتی دید این خانم تمایلی به حرکت »  .گویم اطاعت کنچه می

 .دن کردکردن ندارد خودش از منبر پایین آمد و او را وادار به دوی

در ابتدا کمی به او کمک کرد و آن زن در حالی که دست او را 

رفت و به تدریج بر سرعتش افزوده شد و باالخره گرفته بود راه می

که احتیاجی به کمک داشته باشد به دور آن سالن به بدون این

چند وقت بعد او را باز مالقات کردیم حالش کامًال  .دویدن پرداخت

ن جلسه به خانم دیگري نیز دستور داد که بدود خوب بود در هما

ولی زن چندان توجهی به دستور او نکرد و ویگلزورت او را وادار 

اول او را کمک کرد و دو سه بار همراه او به دور  .کرد که راه برود

-ا بیهساختمان دوید پاهاي این زن بر اثر بیماري سیاتیک مدت

 ،طور کامل شفا دادخدا او را به .فلج شده بودحرکت مانده و نیمه

آمد یپیاده م بیایدکه با ماشین به محل جلسه جاي اینو هر روز به

براي  ،عالوه بر دعاهاي دسته جمعی .بردو از راه رفتن لذت می

خانمی در شهر لیدز  .کرد تا شفا پیدا کنندافراد هم دعا می

ستاري بر رخانم دیگري که لباس پ .انگلستان منتظر اتوبوس بود

در کنار او ایستاده بود و این دو نفر با هم مشغول تن داشت 

صحبت شدند و معلوم شد که هر دو به مسیح ایمان دارند و سپس 

 آن خانم به پرستار گفت که انگشت .درباره بیماري سخن گفتند

رستار پ .کند و در نظر دارد او را به بیمارستان ببردپسرش درد می
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ممکن است خداي نکرده انگشت  .کار را نکن این«  :به او گفت

من نشانی شخصی را به تو خواهم داد تا پسر  .پسرت را قطع کنند

خود را نزد او ببري و برایش دعا کند و خداوند او را شفا خواهد 

-در همین موقع اتوبوس رسید و هر چند خانم پرستار می»  .داد

صحبت  کهخواست اتوبوس دیگري سوار شود ولی براي این

در اتوبوس آن خانم به پرستار  .ناتمام نماند با آن خانم سوار شد

 » .من خود هم بیمار هستم و سرطان سینه دارم«  :چنین گفت

خانم پرستار از کیف خود کتاب کوچکی بیرون آورد و روي آن نام 

امه به این شخص ن«  :و نشانی ویگلزورت را نوشت و چنین گفت

خانم پرستار که کار خود را تمام »  .داد بنویس حتماً جواب خواهد

به  ايآن خانم بیمار نامه .کرده بود در ایستگاه بعدي پیاده شد

ویگلزورت نوشت و وقتی به مالقات او رفتیم دیدیم که سرطان 

براي او دعا کردیم و دوباره در حدود  .به مراحل نهایی رسیده است

ا خدا این زن ر .چهل کیلومتر راه پیمودیم و به خانه برگشتیم

چون دید کامالً قوي شده  .را تقویت نمود کامالً شفا داد و بدنش

است مشغول تزئین خانه خود شد وقتی مشغول پاك کردن قفسه 

بود یک کتاب مقدس قدیمی پیدا کرد و وقتی آن را باز کرد 

 :چشمش به قسمتی افتاد که زیر آن با قلم قرمز خط کشیده بود

این قسمت را دوازده سال »  .واهد روییدصحت تو به زودي خ« 

کشی کرده بود ولی آن را از یاد برده و فراموش کرده پیش خط

که از این .هاي کالم الهی را از خدا بخواهدبود که انجام وعده

ویت ایمانش تق ،حاال وعده الهی به وسیله شفاي او عملی شده بود

 سالم بود و ها از این معجزه گذشت ولی باز کامالًسال .گردید

در کتاب اعمال رسوالن باب  .شداثري از سرطان در او دیده نمی

و خداوند از دست «  :چنین نوشته شده است 12و  11آیات  19

 طوري که از بدنرسانید بهپولس معجزات غیر معتاد به ظهور می
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گذاردند و امراض از ها برده بر مریضان میها و فوطاو دستمال

دها ص»  .شدندشد و ارواح پلید از ایشان اخراج میایشان زایل می

هایی که توسط بیماران به وسیله دستمالمورد پیش آمد که 

د صدها نامه دریافت ش .ویگلزورت فرستاده شده بود شفا یافتند

ها توان صدنمود در این مورد میکه انجام این معجزات را تأیید می

له به وسی .شودمی جلد کتاب نوشت که مثنوي هفتاد من کاغذ

یر ها را زاین دستمال .این روش هر نوع بیماري شفا یافته است

دادند و در نتیجه بالش و زیر لباس خواب و نظایر آن قرار می

شدند و کسانی که گرفتار ها از اسارت الکل خالص میالکلی

گشتند و فرزندان عاصی و یاغی سیگار و تنباکو بودند آزاد می

هایی که از هم جدا شده آمدند و زوجي مسیح میراه به سوگم

ها براي رفع هر نوع این دستمال .کردندبودند دوباره اشتی می

ولی مخصوصاً یک مورد را  .احتیاج و ناراحتی و مرض مفید بود

براي خانمی یکی از همین  .کنمکه خیلی جالب است نقل می

ت رف به مواین خانم سرطان داشت و مش .ها فرستاده شددستمال

وقتی دستمال به او رسید آن را روي بالش خود گذاشت تا در  .بود

اش روي بدن خود بگذارد و حضور شوهر و سایر اعضاي خانواده

آور این بود که هنوز دستمال در روي دعا کند ولی نکته تعجب

بالش قرار داشت که آن خانم حضور خدا را در کنار دستمال 

اثري  .بدنش کامالً شفا یافته است احساس کرد و متوجه شد که

-اسمیت ویگلزورت همیشه تأکید می .از سرطان در او باقی نماند

هاي مختلف در واقع همان خداي کرد که در پس تمام این روش

-داد که عیسیبخشد و تذکر میشفا دهنده قرار دارد که شفا می

 .دکنمسیح دیروز و امروز و تا ابداالباد همان است و تغییر نمی

ارهایی گاهی ک .بینی کندتوانست کارهاي او را پیشکس نمیهیچ
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-رسید ولی بعداً متوجه میالعاده به نظر میداد که خارقانجام می

   .القدس انجام داده استشدیم که این کارها را با رهبري روح

کرد ظاهراً در یک مورد که در حضور عده زیادي موعظه می

خشنی رفتار کرد و وقتی آن زن به  نسبت به یک خانم به طرز

اره ولی زن دوب»  .او را برخیزانید«  :زمین افتاد ویگلزورت گفت

اي از حضار با ویگلزورت جر و بحث این بار عده .به زمین افتاد

داند و تذکر داد که کار خودش را خوب می آنهاکردند ولی او به 

دوباره وقتی این زن را  .با یک دیو طرف است نه با یک زن

از بدن او یک تکه سرطان به زمین افتاد و معلوم شد  ،برخیزانیدند

مود نکارهاي او غالباً ایجاد سوءتفاهم می .گویدویگلزورت چه می

کردند ولی او همیشه چشمان و مقصود اصلی او را درك نمی

دوخت و نسبت به مردم صمیمی پرمحبت خود را به سوي خدا می

-شرایط زمان و مکان در او تأثیري نداشت و اکثراً اظهار می .بود

اي ندارم بلکه شنوم توجهبینم و میچه میمن به آن«  :نمود

 « :گفتویگلزورت هر روز می»  .کارهایم متکی بر ایمان است

 .طور بودو خودش هم همین»  .سوختدل مسیح براي همه می

هایش ان اشک از چشمغالباً در موقع موعظه و دعا براي مریض

مخصوصاً با کودکان و اشخاص مسن با مالیمت رفتار  .جاري بود

را به آسمان  ،در موقع دعا براي دردمندان و مریضان .کردمی

 .اثري از عقاید تبعیض نژادي در او وجود نداشت .آوردزمین می

ردند و کسیاه پوستان و سرخ پوستان هم از محضر او استفاده می

افراد از حیث مقام در  .گشتندو برکات او مستفیض میاز دعاها 

روت کرد با مقام و ثنظر او تفاوتی نداشتند و اگر کسی سعی می

رفتاري جدي و حتی خشن در پیش  ،او را تحت تأثیر قرار دهد

مثالً در یکی از شهرها مدت یک ماه سخت مشغول  .گرفتمی

داد به را برکت میخدا مردم  .کردبود و هر روز سه بار موعظه می
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یافتند و طوري که بیمارانی که دچار سرطان بودند شفا می

گشتند و مردم از شدند و کرها شنوا میاشخاص ضعیف قوي می

 که نجاتتر از همه اینیافتند و مهمهر نوع بیماري خالصی می

یک روز یکی از کشیشان که  .کردندو رستگاري ابدي پیدا می

و محل تشکیل جلسه با کمک او کرایه و داراي دو معاون بود 

 :بودجه آن به وسیله او تأمین شده بود به ویگلزورت چنین گفت

امر  یابد ایندر این شهر خانم بیماري وجود دارد که اگر شفا بی« 

کنم در صورت امکان خواهش می .تأثیر زیادي در همه خواهد کرد

 رت براي اینویگلزو»  .به مالقات او بروید و برایش دعا کنید

کشیش شرح داد که سخت مشغول کار است و هر روز در جلسات 

القدس هستند دعا براي بیماران و کسانی که در جستجوي روح

آن  ولی .کند و بدین طریق فرصتی براي مالقات افراد نداردمی

کرد مخصوصاً از مقام و کشیش هر روز موضوع را یادآوري می

آورد و از سخن به میان می ثروت و نفوذ آن خانم و شوهرش

ادر باالخره بر .کردتأثیرات شفاي احتمالی این زن گفتگو می

ویگلزورت موافقت کرد که پیش از شروع جلسه عصر به منزل 

چون این خانم داراي مقام و منزلت بزرگی بود  .این خانم بروند

این کشیش و دو معاونش همراه ویگلزورت و من و همسرم به 

خانه این خانم در بهترین تقاطع شهر واقع شده  .مالقات او آمدند

جا رفتیم و وقتی زنگ زدیم مستخدم بود و ما با اتومبیل به آن

 جا بهد و از آنما را به اتاق بسیار مجللی راهنماي کر ،مخصوص

اي هاین خانم مانند ملکه .خانه رفتیمصاحب اتاق مخصوص خانم

اسمیت  .مشرق زمین در رختخواب باشکوه خود نشسته بود

خوب  « :ویگلزورت با دقت به این منظره خیره شد و سپس گفت

 :خانم با لحن خشنی گفت»  .که جاي بسیار راحتی داریدمثل این

ردم عرض ک«  :ویگلزورت باز گفت»  !یدمتوجه نشدم چه فرمود« 
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 آن خانم از شدت عصبانیت»  .که جاي بسیار راحتی داریدمثل این

وقتی  ،راه و ناسزا گفتها بد و بیزبان خود را گشود و مدت

-معلوم می ،خوب«  :طور دید اظهار داشتویگلزورت وضع را این

 .افظحخدا .هاي من حاضر نیستیدشود که هنوز براي شنیدن حرف

 من و .این را گفت و از خانه خارج گردید و سوار اتومبیل شد» 

همسرم به دنبال او راه افتادیم و کمی جرات به خرج دادیم و به 

او گفتیم که رفتارش کمی توأم با خشونت بوده است ولی او جواب 

آن سه کشیش مدتی در »  .کنمدانم چه کار میمن می«  :داد

اتاق ماندند تا آن خانم را آرام سازند و بعد نزد ویگلزورت آمدند و 

از او خواهش کردند که نزد این خانم برگردد و برایش دعا کند 

این خانم براي دعا کردن حاضر «  :ولی او قبول نکرد و گفت

همه از وضعی که پیش آمده بود  .باید به جلسه برویم .نیست

 که احساس ناراحتی نمایدت شدیم ولی ویگلزورت بدون اینناراح

مشغول موعظه شد و براي مریضان دعا کرد و خداوند برکات 

 .صبح روز بعد جلسه در ساعت معین شروع شد .زیادي فرو ریخت

 ،کرد و بعد از ختم موعظهطور محسوسی کار میروح خداوند به

ر تداوند نزدیکخواستند به خویگلزورت تمام کسانی را که می

رف به طاگر شما یک قدم «  :گفت آنهاشوند تشویق نمود و به 

ات آیید برکاگر جلوتر بی .آیید برکاتی خواهید یافتخدا بی

م آیید با هم دعا خواهیاگر جلوي منبر بی .بیشتري خواهید یافت

 تمام حضار»  .شما را برآورده سازد کرد که خداوند تمام احتیاجات

ه کرد از همبه حرکت آمدند ولی خانمی که از اشراف بود سعی می

معلوم  .کرد که بر زمین افتادقدري تالش میافتد و بهجلوتر بی

شد که این همان خانمی است که دیروز به مالقات او رفته و خانه 

که از خانه او بیرون آمده بودیم بعد از این .او را ترك کرده بودیم

دا او خ .ن خانم از کار خود خیلی پشیمان شده و توبه کرده بودای
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زندگی خود را  ،خواست در این جلسهرا شفا داده بود و حاال می

قلب خود را در حضور خداوند گشود و  .کامالً تسلیم خداوند نماید

باز  .تمام گناهان خود را اعتراف کرد و درخواست بخشش نمود

-د در مورد ویگلزورت اشتباه کردهمتوجه شدیم که در قضاوت خو

یکی  1947نوامبر  28در تاریخ  .ایم و فهمیدیم که خدا با او است

 ؛آنجلس این سه واقعه را براي من تعریف کردنداز کلیساهاي لوس

ام و در حدود بیست من در نروژ متولد شده«  :مردي اظهار داشت

 .مشنیدو دو سال قبل در آن کشور موعظه اسمیت ویگلزورت را 

کی از ی .در آن موقع گرفتار بیماري سل بودم و مرگم نزدیک بود

 ،هایم به کلی فاسد شده بود ولی وقتی او براي من دعا کردریه

شفا یافتم و ظرف مدت کوتاهی در حدود سیزده کیلو بر وزنم 

 .بعداً به آمریکا آمدیم و در شیکاگو ساکن شدیم .اضافه شد

ریوي داشت و در خلط سینه او  همسرم مدت سه سال ناراحتی

من او را به یکی از جلسات برادر ویگلزورت در  .شدخون دیده می

ویگلزورت براي او دعا کرد و همسرم کامالً شفا  .شیکاگو بردم

تا آن موقع فرزندي نداشتیم ولی بعد از شفاي همسرم دکتر  .یافت

بسیار جاي تأسف «  :متوجه شد که او حامله است و اضهار داشت

ولی هر دو زنده  .است زیرا یا بچه از بین خواهد رفت یا مادرش

ماندند و خداوند دو کودك دیگر هم به ما ارزانی فرمود و همه 

ـ شامل زن »  .سالم هستند بعد از ختم جلسه اعضاي یک خانواده 

ـ نزد ما آمدند و اظهار داشتند  و شوهر و دو دختر بزرگ و یک پسر 

 اند تا بتوانند در جلسه شرکتکیلومتر راه پیموده 180حدود  که در

ستمالی د آنهابه برادر ویگلزورت نامه نوشته بودند که براي  .کنند

پدر این خانواده دچار آپاندیس شدید بود و روي گردن  .بفرستد

وقتی دستمال را روي بدن  .بزرگی ظاهر شده بود پسر هم غده

 .ردهاي خود آزاد شد و کامالً شفا یافتخود گذاردند پدر از تمام د
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ها اثري از آن غده گردن پسر هم ترکید و ورم برطرف شد و سال

پدر خانواده اظهار داشت ما نتوانستیم موضوع را به  .دیده نشد

یم ازنتان اطالع دهیم ولی حاال این مسافت طوالنی را پیمودهپدر

ي ما خدماتی که خدا را برا .تا جریان را براي شما تعریف کنیم

   .نماییمتوسط برادر ویگلزورت انجام داده است شکر می

من «  :در همان جلسه شخص دیگري نزد ما آمد و گفت

در انگلستان یک روز تمام با برادر ویگلزورت بودم و با هم در 

بعدازظهر آن روز با هم به یکی از  .منزلشان غذا صرف کردیم

وتاه در این مدت ک .گفتگو کردیمهاي نزدیک رفتیم و مدتی پارك

دو نفر را به سوي خداوند رهبري نمود و براي دو نفر بیمار دعا 

قدري مشغول بود که من و دوستم تصمیم گرفتیم مدتی به .کرد

 وقتی برگشتیم دیدیم که نزد .قدم بزنیم تا او کارش تمام شود

کند تا او نجات پیدا کند و شخص دیگري زانو زده و دعا می

مسیح را در قلب خود جا دهد در تمام مدتی که با او بودیم یسیع

ر کرد و در فکپیوسته با خدا زندگی میمشغول دعا و موعظه بود 

اسمیت ویگلزورت به شیطان فرصت »  .کمک به سایرین بود

داد که در کارش دخالت کند و به همین دلیل کسانی که او نمی

ا که رفتارش خشن و توأم بکردند شناختند گاهی تصور میرا نمی

دهد که طرز رفتار او واقعه زیر به خوبی نشان می .ادبی استبی

   .گونه بوده استدر مقابل شیطان چه

یک روز که منتظر اتوبوس بود مشاهده کرد که خانمی که 

ًا ظاهر .شوددر کناري ایستاده و سگ آن خانم از کنارش دور نمی

د تا سوار اتوبوس شود و سگش ش خارج شده بوآنهااین خانم از خ

هم به دنبالش آمده بود و این امر موجبات ناراحتی او را فراهم 

خانم خم شد و سگ خود را نوازش کرد و با صداي  .ساختمی

ا توانم تو را بعزیزم حاال به خانه برو زیرا نمی«  :مالیمی گفت
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سگ مدتی دم خود را تکان داد ولی حرف خانم را »  .خود ببرم

 ،کوچولوي عزیزم«  :رویی اضافه کردخانم با خوش .اعت نکرداط

در همین موقع اتوبوس از دور پیدا شد »  .حتماً باید به خانه بروي

دانست به زودي باید حرکت کند پاي خود را به و خانم که می

گ س»  .فوراً به خانه برو«  :شدت به زمین زد و با خشونت گفت

کوچولو از این حرکت ترسید و در حالی که دم خود را در میان دو 

 .تر به خانه برگشتپا پنهان کرده بود با سرعت هر چه تمام

به طوري که همه اطرافیان متوجه  ،ویگلزورت با صداي بلند

جیمز »  !طور رفتار کردبا شیطان باید همین«  :چنین گفت ،شدند

 :ویسدنیگلزروت در واشنگتن چنین میتیلور درباره جلسات و ،اچ

-ما در ردیف دوم جلوي سالن نزدیک منبر نشسته بودیم و می« 

روع قبل از ش .توانستیم تمام وقایع را از نزدیک مشاهده نماییم

 هاي خود به جلسه آمددستیجلسه دیدیم که دختر خانمی با چوب

 .کردندو یک مرد و یک زن نیز همراه او بودند و او را کمک می

 کهمثل این .پاهایش قدرت حرکت نداشت و کامًال آویزان بود

 در ردیف جلو براي .کنترل او خارج بودبدن او از کمر به پایین از 

وقتی از مردم دعوت به عمل آمد که براي  .او جایی باز کردند

او هم با کمک مساعدت کنندگان خود  بیایندیافتن نجات جلو 

ادر ویگلزورت وقتی این منظره را دید بر .کوشش نمود جلو برود

وضع تو امروز به کلی  .از جاي خود حرکت نکن«  :چنین گفت

وقتی براي سایرین دعا کرد از این دختر »  .تغییر خواهد کرد

هاي هماهیچ«  :ناراحتیش را پرسید و سپس به حضار چنین گفت

»  .پاي این دختر از بین رفته و تاکنون هرگز راه نرفته است

«  :هاي خود را روي سر او گذاشت و بعد از دعا فریاد زددست

حتماً «  :بعداً به او نگاه کرد و پرسید»  .مسیح راه برونام عیسیبه

برادر  .دختر جواب مثبت داد»  ؟طور نیستاین ،ترسیمی
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 .ايتو شفا یافته .الزم نیست بترسی«  :ویگلزورت اظهار داشت

مانند کودکانی که تازه  .راه رفتن کرد دختر شروع به»  .راه برو

کرد و دو بار طول منبر را کنند حرکت میشروع به راه رفتن می

 وقتی از سالن خارج !کردندتمام حضار خدا را تمجید می !پیمودمی

هاي او در کنار منبر افتاده است و دستیشدیم دیدیم که چوبمی

 رو ایستاده و با دووقتی به خیابان آمدیم دیدیم که او در پیاده

خدا را براي کارهاي پرجاللش شکر  !کنددختر دیگر گفتگو می

   .باد

اش کرد مادرش بود و مرد هم داییخانمی که او را کمک می

در  .کردندها گریه میبود و هر دو در موقع شفاي دختر مانند بچه

اج که محتجلسه عصر این مرد شهادت داد که این دختر بدون این

ه است هاي خانه باال رفتتنهایی از پلهباشد براي اولین بار بهکمک 

 .و اضافه کرد مادر دختر هم که ورم سینه داشت شفا یافته است

یکی از برادران  .اي روي دادالعادهدر جلسه عصر هم وقایع خارق

شهادت داد که مدت دو سال گرفتار سرطان بوده ولی آن روز شفا 

که پزشکان او را جواب کرده بودند و  بیمار فقیري .یافته است

فر اقالً دویست ن !پاهایش تقریباً فلج بود دو بار دور سالن دوید

شهادت دادند که در این جلسات که یک هفته طول کشید شفا 

   .اندیافته
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  فصل هفتم

  تالش فراوان

  

بیش از همه ایشان مشقت «  :پولس رسول اعالم فرمود

ا اما نه من بلکه فیض خدا که ب«  :ولی فوراً اضافه کرد»  .کشیدم

مانند پولس  ،قهرمان محبت ما .) 10 :15اول قرنتیان » (  .من بود

هاي خود را کرد ولی موفقیتهمیشه تالش فراوان می ،رسول

اره دانست نظر او دربپیوسته مدیون فیض الهی و ایمان به خدا می

دست آوردن ایمان شب و د براي بهایمان این نبود که انسان بای

لکه ب ،روز کوشش و تالش و گریه و زاري کند و رضایت بکشد

شد و با اعتماد و آرامش هاي الهی متکی میبه سادگی به وعده

اطمینان داشت  .نمودها را از خدا درخواست میانجام این وعده

هاي خود بدقولی که غیرممکن است خدا در مورد انجام وعده

 « :او مطابق فرمایش کالم الهی اطمینان داشت که خدا .نماید

داري الزم است به ما همه چیزهایی را که براي حیات و دین

) و به همین  3آیه  1دوم پطرس باب » (  .عنایت فرموده است

بهاي الهی را هاي گراندلیل با اطمینان کامل انجام وعده

ن طریق هر چه از خدا کرد و بدینمود و دریافت میدرخواست می

بهتر است باز دنباله سرگذشت را از زبان  .شدخواست عملی میمی

خدا برکات بسیار زیادي به من عطا  .خود ویگلزورت نقل نماییم

مشاهده  .اندام که کوران مادرزاد بینا شدهمن دیده .فرموده است

ر وتمام این ام .اندام که سه شخص مرده بعد از دعا زنده شدهکرده

براي من بیش از پیش ثابت کرده است که فرمایش مسیح در 

تر از او خواهند کرد کامالً که شاگردانش کارهاي بزرگمورد این
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صحیح است و باید خدا را براي کارهاي عظیم و پر جاللش شکر 

افتخار داشتم که مدتی در هندوستان و سیالن  .و سپاس نماییم

ن نواحی شاهد کارهاي عظیم در راه خداوند تالش نمایم و در آ

 .در کلمبو خدا برکات عظیمی بر ما ارزانی فرمود .امخداوند بوده

القدس مشغول موعظه بودم و عده زیادي جمع من با قدرت روح

اي العادهقدرت خدا به طرز خارق .شده بودند و دیگر جا نبود

هر شب در هواي بسیار گرم به وسیله مترجم  .مشغول کار بود

جود با و .نمودمکردم و تقریباً براي پانصد نفر دعا میموعظه می

آوردند و گاهی تعداد زنان کودکان خود را همراه می ،گرماي شدید

گی جا ها بر اثر تنچارهرسید و بیکودکان به بیش از پنجاه نفر می

خواهم پیش از موعظه می«  :کردممن اعالم می .کردندگریه می

ه آور این بود کنکته تعجب»  .براي کودکان عزیز صحبت کنم

کردم آرامش و گذاشتم و دعا میوقتی بر این کودکان دست می

جا نیروي الهی در آن !شدفرما میسکوت و نظم کاملی حکم

ها در میان این جمعیت عظیم مردي که از مدت .فرما بودحکم

این ظیر ن .هایش باز شدشفا یافت و ناگهان چشم قبل نابینا بود

توانم باور کنم که ممکن گاهی نمی .افتادمعجزه بارها اتفاق می

اي از فرزندان خود شکوه و جالل و احترام است خداوند به عده

لوغ قدري شجلسات به .فراوانی ببخشد ولی این امر حقیقت دارد

ند توانستند داخل شوو نمیماندند بود که هزاران نفر در بیرون می

-اي خود را به من میگذشتم عدهمی آنهاولی وقتی من از میان 

دم از من خو .یافتندزدند و شفا میرسانیدند و به بدنم دست می

 شد بسیار تعجباین معجزات که با فیض و لطف الهی انجام می

تواند کارهاي وقتی ایمان وجود داشته باشد خدا می .کردممی

   .میز خود را انجام دهدمهرآ
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هاي خدا اگر انسان بتواند با جرات و با اطمینان به وعده

من چهار  .فرمایدایمان داشته باشد خدا دعاي او را مستجاب می

انم توانستم بیشتر بمکه نمیجا از اینروز در جایی ماندم و مردم آن

اي صبح جلسه 8توانید ساعت می«  :گفتم آنهابه  .ناراحت بودند

ه تمام مادرانی را ک«  :گفتم .جواب مثبت دادند»  ؟تشکیل دهید

ه چنین اشخاصی را کخواهند کودکانشان شفا پیدا کنند و هممی

ود جالب ب»  .بیش از هفتاد سال دارند به این جلسه دعوت کنید

صبح در حدود چهارصد مادر با کودکان خود و  8که در ساعت 

پیرزن با موهاي سفید براي یافتن چنین صد و پنجاه پیرمرد و هم

در آن روزها مردم به شنیدن کالم خدا  .شفا در جلسه حاضر شدند

کردند که خدا عالقه زیادي داشتند و هزاران نفر با هم دعا می

یک روز ساعت  .مردم را مشمول لطف و مهر و محبت خود سازد

رسیدم و به دوست خودم که در ضمن مترجم من  صبح به نروژ 9

چون  .امجا آمدهداند که من به اینهیچ کس نمی«  :د گفتمبو

خواهم به ساحل دریا بروم و کمی استراحت ام میخیلی خسته

چند ساعت در زیر نور آفتاب استراحت کردیم و برگشتیم »  .کنم

ي اطراف محلی که قرار بود آنهاولی مشاهده کردم که تمام خیاب

ي ادار و وسایل نقلیهي چرخهاجا موعظه کنم پر از صندلیدر آن

ن مترجم م .جا انتقال داده بودندبیماران را به آن آنهااست که با 

»  ؟مچه کنی«  :نزدیک یک سالن رفت و نزد من برگشت و گفت

من کت خودم را بیرون آوردم »  !تمام ساختمان پر از مردم است

 .عا کردمد آنهاو به میان بیمارانی که در خیابان بودند رفتم و براي 

همه جا فریاد شادي و تشکر بلند بودم زیرا خدا قوم خود را شفا 

جا هم خدا مردم بعد از آن به ساختمان داخل شدم و در آن .دادمی

ولی قضیه به همین جا خاتمه نیافت زیرا وقتی مشغول  .را شفا داد

غذا خوردن بودیم تلفن زنگ زد و خبر داد که سالن شهرداري پر 
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اند و پلیس شده است و عده زیادي در خارج جمع شده از جمعیت

»  .ما فوراً حرك خواهیم کرد«  :من گفتم .داند چه باید بکندنمی

دو نفر پلیس با من همراهی کردند و به زور از میان جمعیت 

قدري پر بود که من تا آن موقع چنان سالن شهرداري به .گذشتیم

ز محتوي قوطی ساردین جمعیت انبوهی ندیده بودم زیرا مردم ا

 خواست بهتر بودند به طوري که اگر کسی میهم در هم فشرده

روح خدا  .که جایی باقی نمانده بودتوانست چونافتد نمیزمین بی

موضوع صحبت خود را  .مرا لبریز ساخت و مشغول موعظه شدم

خاطر دارم که مهر و محبت الهی از من ام ولی بهفراموش کرده

از خدا درخواست کردم که پیامی عطا فرماید که  .جاري بود

 العاده و پرشکوه انجامبرجسته باشد و در این جلسه کارهاي خارق

اگر از من «  :کردم خداوند به من فرمودوقتی موعظه می .دهد

تمام حضار را به تو خواهم بخشید و نجات خواهم  ،درخواست کنی

ولی جواب فوري  من فهمیدم که این صداي خداوند است»  .داد

اگر ایمان داشته باشی و از من «  :باز خداوند تکرار فرمود .ندادم

«  :گفتم»  .درخواست نمایی تمام حضار را به تو خواهم بخشید

نمایم که این کار را انجام دهی و تمام از تو درخواست می ،خداوندا

 القدسقدرت روح»  .حضار را به من ببخشی و نجات عطا فرمایی

اي فرما شد و من چنین منظرههاي آن محل حکممام قسمتدر ت

از همه جا صداي دعا و استغاثه بلند بود و من  .هرگز ندیده بودم

این است عقیده من در  .ایمان دارم که تمام حضار نجات یافتند

دس در القپنطیکاست این است که وقتی روح .مورد پنطیکاست

   .گرددلهی میشود آن شخص صاحب قدرت اشخصی وارد می

ایمان داشته باش که  .از ایمان آوردن ترسی نداشته باش

بهاي خود انسان را در هاي گرانخواهد به وسیله وعدهخدا می

وقتی نیروي ازلی او در تو کار  .ذات و ماهیت خود شریک سازد
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کند یک نظم الهی به وجود خواهد آورد که ارزش آن از هر چیز 

اسمیت ویگلزورت در تمام زندگی  .دیگر در جهان بیشتر است

 ي متشکلآنهاخود چنین صالح دانست که با هیچ یک از سازم

قلب پر محبت او تمام مقدسین را در  .مذهبی رسماً مربوط نباشد

-ما در شهرهاي مختلف با او بوده و مشاهده کرده .دادخود جا می

ایم که مثالً ساعت هفت صبح در جلسه دعاي سپاه نجات شرکت 

در دعاي عشاء ربانی کشیشان اسقفیحاضر شده  8ده و ساعت کر

در سه مورد مختلف جلساتی براي کشیشان اسقفی تشکیل داده 

 ،ردندکاست و در مواردي که کشیشان اسقفی به او پیشنهاد می

-آن کلیسا را میهاي مخصوص روحانیون لباس آنهامطابق میل 

لزورت اي ویگیکی از کشیشان اسقفی در شهر لندن بر .پوشید

جلساتی در زیر چادر بزرگ تشکیل داده و این امر باعث گردید 

که اسقف آن ناحیه از کشیش ایراد بگیرد ولی چون پسر این 

ل داشت او خیلی می ،کشیش بر اثر دعاي ویگلزورت شفا یافته بود

   .که دیگران هم از دعاهاي او استفاده کنند

بیمار بود همسر این حضرت جرج پنجم ضمناً یک بار اعلی

کشیش دستمالی را که ویگلزورت روي آن دعا کرده بود براي 

جماعت  .آمیزي نیز دریافت نمودحضرت فرستاد و نامه تشکراعلی

یعنی کلیساهایی که  The Assemblies of Godخدا 

تمایالت پنطیکاستی دارند در انگلستان ویگلزورت را غالباً به 

وت می کردند و مخصوصاً میل هاي ساالنه خود دعکنفراس

بخش او استفاده کنند ولی داشتند که جوانان از فرمایشات الهام

-ویگلزورت در جلساتی که مربوط به امور اداري بود شرکت نمی

من برایتان  .شما مشغول کارهاي خود باشید«  :گفتکرد و می

رفت و مشغول دعا و سپس به محل خلوتی می»  .کنمدعا می

 اي بستگی نداشت به همینن ویگلزورت به هیچ فرقهچو .شدمی
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-افرتکرد و در مسدلیل هیچ کلیسایی رسماً از او پشتیبانی نمی

اي از مقامات کلیسایی همراه نامههاي خود هیچ نوع معرفی

بعد از جنگ جهانی  .نداشت و معرف او فقط خودش و کارش بود

اي امهننه معرفیگوهیچ ،اول که به غالب کشورهاي اروپا سفر کرد

ت شناخکس او را نمیوقتی وارد سوئیس شد هیچ .همراه او نبود

قدرت الهی  .اي همراه او بودالعادهولی قدرت الهی به طرز خارق

توسط او شهرهاي مختلف را زیر و رو کرد و بارها از او دعوت 

کردند که دوباره به این کشور برگردد زیرا جلساتی که تشکیل داد 

به  وارد شد فقط یک نفر زالند نووقتی به  .بسیار پر برکت بود

استقبال او آمده بود ولی ظرف چند ماه که در آن کشور به سر برد 

-به سوي خدا بازگشتند و نجات و شفا یافتند و از روحهزاران نفر 

 ترینعده زیادي اظهار داشتند که این بزرگ .القدس پر شدند

بر اثر  .بیداري روحانی آن نواحی در ظرف یک قرن بوده است

هر اي که یکشنبه صبح در شجلسهجلساتی که او تشکیل داد در 

 »سفره خداوند  «ولینگتن برپا گردید در حدود دو هزار نفر در 

د شدر کلمبوي سیالن از کشتی پیاده میوقتی  .شرکت کردند

د کس متوجه ورود او نشکس به استقبالش نیامده بود و هیچهیچ

ولی بیش از چند روز اقامت او نگذشته بود که قدرت الهی تمام 

عده زیادي اجتماع  .آن نواحی را از حیث روحانی زیر و رو کرد

ه سایه اي کند به بدن او دست بزنند و حتی عدهکردند تا بتوانمی

   .افتاد شفا یافتند و برکت پیدا کردند آنهاویگلزورت روي 

ود که به جایی برشد که قبل از اینطور میمعلوم نیست چه

پیجید و یک بار وقتی کشتی او مدت جا میآوازه شهرتش در آن

 کرد او تمامکوتاهی در کنار یکی از جزایر اقیانوس آرام توقف 

غیرت و جدیت او  .وقت مشغول موعظه و دعا براي مریضان بود

اولین بار که به  .آور بودبراي خدمت به محتاجان واقعاً حیرت
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شناخت ولی بعد از مدت کس او را نمیفلسطین وارد شد هیچ

در روي  .کوتاهی مشغول موعظه انجیل و دعا براي مریضان شد

اي طوري که عدهت تشکیل داد بهکوه زیتون چند جلسه پر برک

طوري که آن نواحی را تحت تأثیر قرار به .القدس شدندپر از روح

داد که حرکت قطار اورشلیم به حیفا مدتی به تأخیر افتاد تا مردمی 

مام در ت .که جمع شده بودند بتوانند موعظه او را تا آخر بشنوند

ت با کرد با کمال جدیمدتی که به طرف مصر مسافرت می

 طوري که وقتیگفت بهغیرمسیحیان درباره امور الهی سخن می

به اسکندریه رسیدند او را به نهار دعوت کردند تا بتوانند این 

درباره مسافرت خود به ارض  .هاي مفید را ادامه دهندصحبت

گفت که از قرار معلوم خودش اولین واعظ مقدس به شوخی می

اي دریافت داشته جا هدیهن آنغیریهودي بوده است که از یهودیا

 !است

کرد خدا او را در قطار و کشتی به هایی که میدر مسافرت

به خاطر دارم که یک بار به «  :گفتخودش به ما می .بردکار می

 ،رفتم و در طی سفر مشغول دعا بودمشهر کاردیف انگلستان می

عده زیادي که در کوپه بودند از نجات خبري نداشتند ولی چون 

اره توانستم چیزي دربهمه سرگرم شوخی و گفتگو بودند من نمی

د شقطار به ایستگاه نزدیک می .خداوند و نجات دهنده خود بگویم

 هاي خود را بشویم تاو به همین دلیل تصمیم گرفتم که دست

وقتی از راهروي قطار به  .ومبتوانم مستقیماً به محل جلسه بر

ت حضر«  :کوپه خودمان برگشتم مردي از جاي خود پرید و گفت

-گین میبینم از گناهان خود ناراحت و شرموقتی شما را می ،آقا

به زودي تمام  .همان جا زانو زد ،و بعد از گفتن این حرف»  .شوم

 هکسانی که در آن کوپه بودند مانند او زانو زدند و مشغول گری

 ؟دشما کی هستی ؟شما کی هستید«  :پرسیدندشدند و از من می
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خدا به من فرصت خوبی »  .ایدهمه ما را به یاد گناهانمان انداخته

بخشیده بود و من حداکثر استفاده را از آن کردم و در نتیجه عده 

  »  .زیادي نجات و رستگاري الهی را در همان جا یافتند

سافرت به استرالیا روي داد درباره حوادثی که در موقع م

من به آرامی کار خود را در میان مسافران  .چنین نوشته است

م سخن گفتم و دید آنهاکشتی شروع کردم و درباره قدرت خدا به 

گر دیمسافران درباره من با یک .که این کار خیلی مفید است

صحبت می کردند و به همین دلیل فرصت خوبی براي شهادت 

یک شخص ثروتمند به همراه همسرش  .پیدا کردمدرباره مسیح 

ر ه .در قسمت درجه یک بودند ولی مستخدمشان در درجه دو بود

د شروز صبح و عصر جلساتی به وسیله اسقف بمبئی تشکیل می

قف من با این اس ،که خیلی خوب بود بعد از یکی از جلسات صبح

 .مفصل صحبت کردم و ایشان به کار من خیلی عالقمند شدند

نوکر آن شخص ثروتمند و زن آن نوکر به  ،بعد از جلسه عصر

 .گشتند زیرا خانم اربابشان سخت مریض شده بوددنبال من می

 .دکتر او را معاینه کرده و اعالم داشته بود که خیلی مریض است

نوکر اطالعاتی درباره من به خانم داده بود و خانم اظهار عالقه 

 به مالقات او رفتم دیدم واقعاً مریضوقتی  .کرده بود که مرا ببیند

پزشکی است در ضمن متوجه شدم که به اصول مکتب روان

پزشکی مسیحی ـ اصول ( روان Christian Scienceمسیحی 

ا در فکر هطور کلی این است که ریشه بیماريعقاید این مکتب به

انسان است و اگر انسان بتواند فکر خود را اصالح کند از بیماري 

اشد بالبته این مکتب مورد قبول کلیسا نمی .مان خواهد بوددر ا

ون ) معتقد بوده و چ .زیرا به نقش مسیح در شفا توجه زیادي ندارد

اي ندیده بود طبیعتاً مأیوس گردیده و گرفتار ترس و از آن فایده

ناختم شبه همین دلیل من تنها اصلی را که می .وحشت شده است
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یگانه مکتب و اصلی که به آن معتقد  به او معرفی کردم و گفتم

است و جاي تعجب بود که او از عیسی » مسیح عیسی« هستم 

هاي خود را روي من براي او دعا کردم و دست .اطالعی نداشت

مسیح بیرون کردم و نام عیسیاو گذاردم و دیو مرض را به

امروز صبح او مشغول مطالعه کالم خدا  .تبش قطع شدبالفاصله 

اشد باز سالمتی کامل برخوردار می .نجات مسیح را بپذیرد است تا

ضمناً با مستخدم این خانم و زن وي درباره  .و خیلی شاد است

 .نجات صحبت کردم و هر دو راه رستگاري را در پیش گرفتند

اولین بار که  :نویسدجیمز سالتر داماد ویگلزورت چنین می

یما پبا کشتی اقیانوساي در حدود هزار نفر ویگلزورت همراه عده

در میان این همه مسافر شخصیتی  ،کردبه استرالیا مسافرت می

 ،وقتی کشتی از بندر حرکت کرد .ممتاز و منحصر به فرد داشت

چندین بار با صداي بلند فریاد زد هللویا من تا آن موقع چنین 

تمام مسافران از این صدا متعجب  .صداي نیرومندي نشنیده بودم

هاي این شخص ریه«  :خداي کشتی اظهار داشتشدند و نا

در همین کشتی از ویگلزورت خواهش کردند که »  !پوالدین دارد

در کنسرت شرکت کند و او این دعوت را قبول کرد ولی تقاضا 

وقتی نوبت او  .نمود که برنامه او را در آخرین قسمت قرار دهند

اظهار  پیانیست ،رسید و کتاب سرود را جلوي پیانیست گذاشت

ولی ویگلزورت به تنهایی  .تواند با او همراهی کندداشت که نمی

این کنسرت به جلسه دعا  .یک سرود عالی درباره مسیح خواند

تبدیل شد و برنامه رقص که قرار بود بعد از کنسرت اجرا شود به 

کار جدید  ،یک بار به جوانی که در یک محل مشکل .هم خورد

خودش در سواحل اقیانوس  .قول کمک داد ،روحانی آغاز کرده بود

ه این ولی شنید ککبیر همراه جیمز سالتر و بانو مشغول کار بود 

کرد به کمک او جوان که در سواحل اقیانوس اطلس کار می
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ویگلزورت مطابق قولی که داده بود فوراً به کمک او  .احتیاج دارد

 .ه نکردریال بود مضایق 35000شتافت و از پرداخت خرج سفر که 

جا اولین جلسه شروع شد به غیر از همراهان وقتی در آن

ویگلزورت فقط شش نفر حضور داشتند در حالی که سالن 

این وضع براي شروع کار چندان  .نفر را داشت 5000گنجایش 

گرم کننده نبود ولی به تدریج عده حضار در آمیز و دلتشویق

ر شد و ام سالن پجلسات بعدي بیشتر شد و در جلسات پایانی تم

ان جوان توانست سرپرستی یک جماعت کلیسایی را که در نتیجه 

غیرت و شوقی که براي  .این جلسات به وجود آمد به عهده بگیرد

کار خدا داشت باعث شد که بتواند در مناطق حاره نیز مشغول 

هاي کودکان بیمار جمع ها که روي زخمخدمت شود و انبوه مگس

 .زدتوانست او را مأیوس سان بدن بیماران نمیشدند و بوي تعفمی

غیرت و شوق او در نواحی سردسیر مانند نروژ و فنالند هم کم 

شد و در این نواحی نیز با جدیت مشغول موعظه و دعاي نمی

 گردید در حالی که مترجمین او بر اثر خستگی یکمریضان می

«  :گفتندمیغالبًا به او  .دادندبه یک جاي خود را به دیگري می

توانید در این شهر روزي سه جلسه تشکیل دهید زیرا مردم نمی

ته شما خودتان خس بیایندحتی اگر مردم هم  .شرکت نخواهند کرد

داد و مردم ولی او روزي سه جلسه تشکیل می»  .خواهید شد

ا فرسا رآمدند و خودش این کار مشکل و طاقتبراي شنیدن می

حتی در جلساتی که زیر چادرهاي  .دادگاهی تا یک ماه ادامه می

-ترین شرایط نیز میشد و در تحت مشکلعظیم تشکیل می

او ثابت کرد  .ها حفظ کندتوانست قدرت و نیروي خود را مدت

از انجام میل و »  .یوغ خداوند خفیف است و بار وي سبک«  :که

خوراك و قوت روحانی او  .گردیداراده خداوند بسیار شادمان می

ن بود که کاري را که خدا به او سپرده بود به خوبی انجام دهد ای
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شد که از شادي خداوند باعث می .و مشغول خدمت او باشد

از  روزهاي یکشنبه خیلی بیشتر .خستگی و ناراحتی در امان باشد

چندین سال شنبه تا پاسی از شب  .روزهاي دیگر فعالیت می کرد

 داد و بعد از آن در جلسهیگذشته در هواي آزاد جلساتی تشکیل م

-با وجود این یکشنبه صبح زود برمی .کردشب شرکت میدعاي 

 در ایام .خاست تا کلیسا را براي تشکیل جلسات آماده سازد

قسمت زیادي از کار  ،کردها را روشن میزمستان بخاري

ا هگردگیري را خودش انجام می داد و در ضمن گردگیري صندلی

د نمومیز را براي عشاء ربانب حاضر می ،کردبراي هریک دعا می

 خانم او تا وقتی .گرفتو رهبري جلسه دعاي صبح را به عهده می

گرفت و از مهمانان ها را به عهده میزنده بود غالب موعظه

 در جلسات .کردآمدند پذیرایی میمی آنهافراوانی که به منزل 

تاج بیمار و محعصر یکشنبه غالباً بعد از ختم جلسه عده اي که 

ماندند و ویگلزورت و خانمش براي بودند در جلوي منبر باقی می

-دعا می کردند و به همین دلیل شب دیر وقت به منزل می آنها

بعد از آن همه در اطراف میزي که پر از خوراکی بود جمع  .آمدند

ع ي در خانه شروآنهاشدند و مصاحبت و معاشرت بسیار صمیممی

 قهرمان محبت .یافتبعد از نیمه شب ادامه می شد و تا مدتیمی

توان از والدین روحانی نمونه دانست زیرا نه ما و همسر او را می

ه کردند بلکفقط مردم را به سوي تولد جدید روحانی رهبري می

دادند و با تالش فراوان را به وسیله کالم خدا پرورش می آنها

انی کاملی داشته کردند که زندگی روحبراي هر کدام دعا می

 هاي شفاهی وواقعی مسیحی با راهنماییبا زندگی  آنها .باشند

الیش آچنین با توأم ساختن خداپرستی با یک زندگی پاك و بیهم

بخشیدند که مانند خودشان مشغول به جوانان زیادي الهام می

هایی از کارکنان مسیحی غالب کشورهاي نامه .خدمت خدا شوند
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که مراتب قدردانی و تشکر آنان را از زندگی  جهان در دست است

 آقاي سالتر .بخش این زوج مسیحی اعالم می داردپر ثمر و الهام

اپذیر نویگلزورت در تمام زندگانیش خستگی«  :گویدچنین می

ري آثاري از پی ،بوده است و فقط مدت کوتاهی قبل از درگذشتن

لی نموده و خیدر کنفرانسی شرکت  .و سن واقعیش در او ظاهر شد

ی وقت .بیش از حد و طاقت خود کارکرده و کامالً خسته شده بود

در آن  .درسیبه استقبال او رفتیم دیدیم کامالً خسته به نظر می

فهمم که این روزها این من نمی«  :شب در موقع دعا چنین گفت

من با این سن روزي سه  .کنندطور کار میهاي جوان چهواعظ

 .نمایماي براي بیماران دعا میم و در هر جلسهکنبار موعظه می

گویند موعظه کنم تا خودشان ها به من میبعضی از این واعظ

من  وقتی .بتوانند بعدازظهر به جاي تهیه موعظه استراحت کنند

کردم و بعد از آن تمام بودم تمام روز را موعظه می آنهابه سن 

 .مودمنبودند دعا میالقدس شب را با کسانی که در جستجوي روح

  .کرد و فعالیت خود را تا آخر عمر ادامه داداو شب و روز کار می» 
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  فصل هشتم

  زالند نومعجزه در استرالیا و 

  

قهرمان محبت ما براي اولین بار به  1922در اوایل سال 

ینی هاي دوشیزه وذیالً یکی از نامه .کشور استرالیا مسافرت نمود

هاي اهالی شهر ویکتوریا را که در یکی از روزنامه اندریوز از

   :نماییمانگلیسی چاپ شد نقل می

برادر عزیز ما ویگلزورت پنجشنبه گذشته به ملبورن وارد 

ح واضطور با وجودي که به .اي تشکیل دادشد و همان شب جلسه

تشریح نمود که به نظر او نجات یک نفر از شفاي هزاران نفر 

تر است با وجود این براي کسانی که گرفتار خیلی پر ارزش

عده زیادي از کسانی که براي  .هاي بدنی بودند دعا کردبیماري

بعداً اعالم داشتن که بالفاصله به طرز  .دعا کردن جلو آمدند

یک دختر کوچک شش ساله بعد از  .انداي شفا یافتهالعادهخارق

همراه مادر خود با خوشحالی  ،که ویگلزورت براي او دعا کرداین

ام در تم !دخترم را ببینید«  :گفتزد و مادرش به همه میقدم می

مردي که بیش از چهار سال قبل »  .عمرش تا حاال راه نرفته بود

 ،بر اثر بیماري روماتیسم و ورم مفاصل قادر به راه رفتن نبود

دا هوی او بالفاصله شفا یافت و در حال که آثار پیروزي از چهره

ه کهاي خود را به باالي منبر فرستاد و براي ایندستیبود چوب

نشان دهد کامالً سالم شده است مشغول جست و خیز و تمجید 

در جلسات بعد نیز عده زیادي توسط نیروي الهی شفا  .خدا گردید

شب گذشته خانم محترمی را که شش سال و نیم راه نرفته  .یافتند

دار خود د و بعد از دعا از صندلی چرخبود به محل جلسه آوردن

بیرون آمد و راه رفت و تمام کسانی که این معجزه را دیدند خدا 
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راند و دار او را میشوهر این خانم صندلی چرخ .را تمجید کردند

عده زیادي به مسیح ایمان  .رفتهمسرش از عقب او راه می

نجات آوردند و مثالً در یک جلسه چهل نفر خود را به مسیح 

باران رحمت الهی در حال ریزش است و  .دهنده تسلیم نمودند

اي این سوال کامالً به ممکن است عده .باشدخدا مشغول کار می

 ؟این شفاها دائمی است یا موقتی«  :جا را پیش بکشند و بگویند

هاي زیادي داریم که در حدود نامهما در جلوي خود شهادت» 

گان یگلزورت به استرالیا توسط شفا یافتپانزده ماه بعد از مسافرت و

هجده مورد وجود دارد که حاکی از  آنهاتهیه شده است و از میان 

العاده در زمان اولین مسافرت ویگلزورت به استرالیا شفاي خارق

 مورخ اول» استرالیان اَونجل « اي از مجله ضمناً نسخه .باشدمی

سیزده مورد از شفاهایی را در دست داریم که در آن  1927فوریه 

که پنج سال قبل از آن در جلسات ویگلزورت انجام شده ذکر 

عالوه یک نسخه از همان مجله مورخ اول مارس به .گردیده است

در دست است که شرح حال شخصی که از مرگ تقریبی  1927

این شرح حال که توسط  .نجات یافت در آن درج گردیده است

ه قدري جالب است که آن را عیناً در خانم بریکهیل نوشته شده ب

   :نماییمجا نقل میاین

بعد از یک زندگی کامالً مادي و توأم با گناه و با لذات 

مسیح را به عنوان مالک حیات و در هفده سالگی عیسی ،دنیوي

ر به خاط .نجات دهنده خود پذیرفتم و تولد جدید روحانی یافتم

و وجد فراوان از خواب دارم که صبح روز بعد با احساس شادي 

برخاستم زیرا متوجه بودم که از هالکت به سوي نجات و از گناه 

ا ب .امو اسارت شیطان به سوي آزادي پرجالل فرزندان خدا رفته

وجود این بعد از شانزده ماه خدمت صادقانه به خداوند تصادف 

ناگواري روي داد و در نتیجه آن شکمم شدیداً صدمه دید و بر اثر 



     ٩٥   

 
 

حال رشد ایمان در  

هاي داخلی کار به جایی کشید که چهار نفر جراح را دعوت احتینار

کردیم که در مورد عمل جراحی که قرار بود انجام گیرد مشورت 

رفت مفید واقع طور که انتظار میاین عمل جراحی آن .نمایند

نگردید و این امر ناراحتی مرا بیشتر ساخت و باعث گردید که 

و غالباً در بستر بیماري به مدت چهارده سال متوالی رنج بکشم 

بعداً معلوم شد که بیماري وحشتناك و مهلک سل تمام  .سر ببرم

 این بیماري .بار خود اسیر ساخته استهاي مرگوجودم را در پنجه

به طوري که گاهی چند شبانه موحش تمام زندگی مرا تباه ساخت 

فقط وقتی تا حدي راحت بودم که  .ماندمروز بدون وقفه بیدار می

دارو استعمال می کردم ولی بعد از مدتی بدنم به دارو عادت کرد 

 ساخت که چیزيهوش میو یگانه تأثیر دارو این بود که مرا بی

حس نکنم تمام آثار بیماري سل در من ظاهر گردید و دستگاها 

و اعضاي داخلی مرا تحت نفوذ خود گرفت به طوري که اشتهاي 

دستگاه هاضمه من به وضعی افتاد که چیزي  .ود را از دست دادمخ

م فوراً دخورتوانستم بخورم و غذاي مختصري هم که مینمی

 .مانداستفراغ می کردم و حتی گاهی آب هم در معده باقی نمی

عده زیادي از متخصصین و جراحان و پزشکان مشهور به معالجه 

هار اظ آنهانشد و تمام  اي حاصلمن اشتغال ورزیدند ولی نتیجه

 نهاآداشتند که پایان زندگی من بسیار نزدیک است و از دست 

هایم کشنده بر روي کلیهکاري ساخته نیست تأثیر این بیماري 

هایم سوراخ سوراخ شد کامالً مشهود گردید و به طوري که کلیه

آثار خارجی بیماري مخصوصاً بر  .آلود بودآبم غالباً خونو پیش

هایی به وجود آمد که ها و پاهایم ظاهر شد و زخمدستروي 

پاهایم قوت خود را به کلی از دست دادند و  .همیشه ترشح داشت

و به یم رآنهاآوري پیدا کردند و استخوشکل ناهنجار و بوي تعفن

من کامًال  .اي براي معالجه وجود نداشتتباهی رفت و هیچ چاره
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لو و وزنم به بیست و یک کیاستخوانی و مانند اسکلت شده بودم 

با وجودي که پزشکان به من گفته بودند بیش از  .تقلیل یافت

ي اشش هفته به عمر من باقی نیست ولی از سرنوشت خود واهمه

همه رنج و  نداشتم زیرا می دانستم مرگ می تواند مرا از این

در  ،1922در یکی از روزهاي ماه فوریه  .بدبختی خالص سازد

نور امیدي در  ،آور دراز کشیده بودماین وضع مرگ حالی که در

ه بروحم درخشیدن گرفت زیرا خبر دادند که واعظی از انگلستان 

 بخشمسیح و قدرت شفاشهر ما آمده و درباره مژده نجات عیسی

کرد این واعظ که براي بیماران هم دعا می .کنداو موعظه می

وقتی این خبر به من رسید ایمانم  .نامش اسمیت ویگلزورت بود

تر شد و اظهار تمایل کردم که او به نسبت به قدرت خداوند قوي

و براي من دعا کند ولی شنیدم که او به قدري  بیایدخانه ما 

مشغول است که غیرممکن است براي آمدن به خانه ما فرصتی 

   .پیدا کند

یعنی شیطان خواست از این موضوع براي  آنهادشمن ج

أیوس ساختن من استفاده کند ولی خدا را شکر که ایمانم بیشتر م

تر شد و موضوع را با والدین گردید و امید پیروزي در من قوي

شدند که مرا به محل اول راضی نمی آنها .خود در میان گذاشتم

ر روز د .را راضی کردم آنهاجلسه ببرند ولی بعد از مدتی التماس 

-الج براي خالصی از این وضع مرگفوریه به عنوان آخرین ع 16

مانم وقتی در جلسه شرکت کردم ای .بار مرا به جلسه یکشنبه بردند

و احساس  ؛تر شد و واقعاً حس کردم که خدا حاضر استقوي

وقتی واعظ مشغول دعا براي مریضان  .مقدسی به من دست داد

م اشد و نوبت به من رسید و دانست که گرفتار بیماري سل شده

یمیت و محبت مخصوصی با من سخن گفت و اظهار با صم

من ایمان دارم که خداوند تو را شفا خواهد  ،خواهر عزیز«  :داشت
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هاي من شخص چشم»  .هیچ نترس بلکه ایمان داشته باش .داد

دید و در انتظار تماس شفابخش او دیگري غیر از عیسی را نمی

نیروي الهی تمام بدنم را تحت نفوذ  ،بعد از تدهین و دعا .بودم

با قدرت الهی تمام دردها و  .خود گرفت و بالفاصله شفا یافتم

زنجیرهایی که مرا نابود ساخته  !ها و مرض من نابود گردیدضعف

معجزه بزرگی انجام شد و من  .بود فرو ریخت و جانم آزاد گردید

گفتم میاز جاي خود برخاستم و در حالی که خدا را حمد و ثنا 

 ،که خداوند به من رحمت فرمودبعد از این .مشغول قدم زدن شدم

اولین تصمیم این بود که نزد اعضاي خانواده خود بروم و کار 

که در خوشحال بودم از این .آساي خداوند را شرح دهممعجزه

 به همه ،با راه رفتن بدون کمک دیگران ،موقع مراجعت به خانه

 .داراي نیروي شفابخش عظیمی است دادم که خداوندنشان می

وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم که خیلی گرسنه هستم و 

ی ها در زندگاشتهایم کامالً باز شده است و این امري بود که سال

اعضاي خانواده وقتی دیدند من با چنین  .من سابقه نداشت

خورم دچار ناراحتی شدند و ترسیدند که وضعم اشتهایی غذا می

شود ولی با کمال تعجب مشاهده نمودند که نتیجه بدي خراب 

هاي با کمک دیگران قسمت ،بعد از صرف غذا .حاصل نگردید

دار بدن خود را باز کردیم و متوجه شدیم که خداوند زخم

دار را کامالً عوض کرده و هاي زخمي فاسد و گوشتآنهااستخو

انند من مهاي بیمار بدن حتی پوست را نیز تغییر داده و قسمت

حواس من به حال کامالً عادي  .ها تازه و زیبا شده استبدن بچه

برگشت و آن شب خواب بسیار راحتی کردم و این اولین شبی بود 

سال از شفاي  5اکنون  .که بعد از بیماري توانستم خوب بخوابم

من توسط خداوند گذشته است و در این مدت خداوند همیشه نزد 
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-ه و ضمناً روحمحافظت و تقویت فرمودمن حاضر بوده و مرا 

خداوند بعد از شفا  .القدس خود را نیز به من ارزانی داشته است

یافتنم این فرصت را به من عطا فرمود که مشغول خدمت او باشم 

هاي فقیر نشین شهر خودمان به پرستاري بیماران و در محله

وي پرداختم و با لطف و رحمت او توانستم عده زیادي را به س

که سه سال قبل خداوند از  ،شوهرم نیز .رستگاري رهبري کنم

در این خدمت با من شریک  ،راه لطف خود او را به من عطا فرمود

آسا و باشکوه معجزهآرزوي قلبی من این است که شفاي  .است

اي گردد که در مورد ایمان به خدا دچار شک من باعثکمک عده

 متوجه شوند که این وعده الهی گونه کساناند تا اینو تردید شده

ن را همه چیز ممکن مؤم«  :هنوز هم به اعتبار خود باقی است

چنین یقین داشته باشند ) و هم 23آیه  9مرقس باب » ( است 

» ( ابداالباد همان است مسیح دیروز و امروز و تا عیسی«  :که

کارکنان اي از یکی از در آن موقع نامه .) 8آیه  13عبرانیان باب 

مسیحی ملبورن در مورد خدمات اسمیت ویگلزورت دریافت 

در جلسات شهر «  :نمایمداشتم که قسمتی از آن را نقل می

 هاي خداونديملبورن مدت سه هفته شاهد شکوه و جالل و پیروز

بدون اغراق یک هزار نفر مسیح را به عنوان نجات دهنده  .بودیم

خود  ها همیشه درباره شفاياین پذیرفتن و صدها نفر شفا یافتند و

  »  .شهادت می دهند

هاي که قهرمان ایمان و محبت ما در قسمتبعد از این

سافرت م زالند نوبه  .مختلف استرالیا منشاء برکات فراوان گردید

الند زآقاي پنینگتون مدیر میسیون انجیلی شهر ولینگتن در  .کرد

اسمیت  1922در ماه ژوئن «  :نویسداي چنین میطی نامه نو

ویگلزورت وارد ولینگتن شد در حالی که کمتر کسی با او آشنایی 

براي اعالم ورود او شیپوري نواخته نشد فقط چند اعالن  .داشت
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 .هاي محلی چاپ گردیدکوچک در مورد جلسات او در روزنامه

اولین شب که مصادف با یکشنبه بود در حدود یک هزار نفر در 

کت کردند و شب بعد در حدود ششصد نفر به تعداد جلسه شر

از آن به بعد مشکل بود جایی پیدا شود که براي  .حضار اضافه شد

جا دادن شرکت کنندگان کافی باشد و سالن شهرداري که 

شود و گاهی نفر را داشت هر شب کامالً پر می 3000گنجایش 

ند تادایسها قبل از شروع جلسات جلوي در سالن میمردم ساعت

رچند من ه .تا بتوانند جایی پیدا کنند و از جلسات محروم نشوند

با مبشرین بزرگی چون توري و چپمن و سایرین در جلساتشان 

ام ولی هرگز چنین مردي که تا این کاري داشتههم زالند نودر 

هر بار که حضار را  .امالقدس و قدرت باشد ندیدهحد پر از روح

ا به مسیح بسپارند و نجات او را بپذیرند نمود که خود ردعوت می

نمودند و گاهی در یک جلسه عده زیادي دعوت او را اجابت می

   .رسیدنفر می 500و گاهی و حتی به  400عده چنین اشخاص به 

نفر  2000در جلساتی که در ولینگتن تشکیل شد بیش از 

 تها به ملکونجات یافتند و در بعضی موارد تمام اعضاي خانواده

نگاران با این جلسات چندان بعضی از روزنامه .خدا وارد شدند

 «اي تحت عنوان ها در مقالهمثالً یکی از روزنامه .موافق نبودند

حتماً  :چنین نوشت»  ؟توان شفا یافتآیا معتقدید که با ایمان می

جواب شما به سوال فوق منفی است و حق دارید چیزي را که 

ولی امکان دارد که مثل من وقایعی را دیده  .اید باور نکنیدندیده

چنین امکان دارد که شاهد چنین شفاهایی هم .و حیران شده باشید

 ایمان پیدا کرده ،که حیران و سرگردان شویدبوده و به جاي این

 .نداباید دانست که اخیراً عده زیادي در لینگتن ایمان آورده .باشید

ی گونه شفاها مخالفتبا ایناي از شرکت کنندگان در جلسات عده

نداشتند ولی عده دیگري براي مسخره کردن رفته بودند ولی 
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شما  خواه .بعضی از همین گروه اخیر به دعا کنندگان پیوستند

ایمان داشته و خواه نداشته باشید باید بدانید که شفا به وسیله 

باشد و براي همین است که ایمان مورد توجه عده زیادي می

فر براي شنیدن سخنان اسمیت ویگلزورت در سالن هزاران ن

همین توجه و عالقه مردم باعث شد  .شوندشهرداري حاضر می

   .تر دنبال کنمکه موضوع را کمی عمیق

نامه وجود دارد که در صحت در روي میز من چندین شهادت

در مقابل قاضی  آنهاشکی وجود ندارد و امضا کنندگان  آنها

ر ها دنامهنسخه اصلی این شهادت .انددهمربوطه سوگند یاد کر

دهند که داري شده است و همگی نشان میدفتر روزنامه نگه

بعد از دعا توسط اسمیت ویگلزورت شفاي  آنهاامضاء کنندگان 

امه را نبعد از آن نویسنده مقاله متن پنج شهادت .اندکامل یافته

اولی مربوط به یک نفر لبنیات فروش است که  .کندذکر می

بیماري معده داشته و هر دو پایش مفلوج بوده و با کمک دو 

ویگلزورت براي او دعا کرده و  .کرده استدستی حرکت میچوب

دستی خود را به با روغن تدهین نمود و سپس گفت که دو چوب

ه د بشخص بیمار حرف مبشر را اطاعت کرد و با پاي خو .او بدهد

اي این شخص شهادت داد که مدت چهارده سال غده .خانه رفت

-مرغ در پشت گردن داشته که دکترها میبه بزرگی یک تخم

وجه وقتی بیدار شد مت ،صبح روز بعد از شفا .خواستند عمل کنند

   .گردید که این غده کامالً ناپدید شده است

 زنامه دوم مربوط به دختري بیست ساله است که اشهادت

گی تا چهار سال .زمان کودکی ستون فقراتش در دو جا کج شده بود

هاي خود قادر نبود از توانست راه برود و بدون کمک دستنمی

متر از دیگري یک پایش در حدود هشت سانتی .جا بلند شود

 متر از پاي دیگر کمترتر و قطرش هم در حدود هشت سانتیکوتاه
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از والدین خود خواهش  ؛راه برودتوانست بود و به همین دلیل نمی

-تدسجا ویگلزورت در آن .کرد که او را به سالن شهرداري ببرند

هاي خود را روي سر او و روي ستون فقراتش گذاشت و این دختر 

ستون «  :نویسدخودش در این باره چنین می .بالفاصله شفا یافت

 فقراتم راست شد و ظرف دو سه روز پاي کوتاه و الغرم مانند

روز  .ي باالي رانم نیز شفا یافتآنهااستخو .پاي دیگرم خوب شد

یکشنبه به قدري مشتاق بودم به جلسه بروم که با وجودي که 

نتوانستم وسیله نقلیه پیدا کنم مسافت زیادي پیاده راه رفتم تا از 

شرکت در جلسه محروم نشوم و بعد از جلسه هم پیاده به خانه 

  »  .تی احساس نکردمگونه ناراحبرگشتم ولی هیچ

-هچنین نتیج ،نامهبعد از ذکر پنج شهادت ،نویسنده مقاله

هاي زیاد دیگري هم وجود دارد که نامهشهادت«  :کندگیري می

ي احاال در این مورد چه عقیده .هایی است که ذکر شدنظیر همین

 ؟ردتوان به وسیله ایمان شفا پیدا ککنید که میآیا قبول می ؟دارید

ویگلزورت دوباره  1927در سال »  ؟یا هنوز جزو شکاکان هستید

مسافرت کرد و این بار دخترش آلیس (  زالند نوبه استرالیا و 

این بار هم در بسیاري از  .راه او بودهمسر آقاي جیمز سالتر ) هم

شهرها جلسات پر ثمري تشکیل داد و خداوند کلمات خود را به 

ر دو واقعه زیر که د .و تصدیق نمود وسیله آیات و معجزات تأیید

به چاپ  1927در تاریخ اول آوریل » استرالیان َاونجل « مجله 

تاد از اهالی  .خانم اچ .گرددبه عنوان نمونه ذکر می ،رسیده است

وقتی در شهر سیدنی مشغول «  :دهدبرن چنین شهادت مینارم

خوان تخدمت پرستاري بودم بر اثر تصادف شدیدي که روي داد اس

کاسه زانویم ترك برداشت و به غضروف پایم آسیب رسید و 

ردم به بهترین پزشکان مراجعه ک .گرفتار ورم شدید مفاصل گشتم

اي نگرفتم مدت هجده ماه تمام گرفتار بودم و عذاب ولی نتیجه



     ١٠٢   

 
 

حال رشد ایمان در  

زیادي کشیدم مخصوصاً ناراحتیم وقتی شدیدتر شد که در ماه 

پاره شد و مدت شش هفته چهاردهم الیاف ماهیچه پاي دیگرم 

به کلی بستري گشتم و در این مدت دردهاي غیرقابل تحملی 

به کلی علیل شده بودم و دیگر امیدي نداشتم که بتوانم  .داشتم

هاي چون قسمت .دوباره مشغول خدمت مقدس پرستاري گردم

که در آینده هر دو پایم تقریباً مفلوج از این ،دیگر بدنم سالم بود

زم بود دیگران از من پرستاري نمایند یأس و نومیدي شد و المی

هاي روحانیم بسته بود و با چشم .کردمشدیدي احساس می

وجودي که چند نفر با من درباره شفاي الهی سخن گفتند ولی 

البته قبول داشتم که در  .کردماي نمیها توجهمن به این حرف

 داده و انگیزي در قرون گذشته رويکتاب مقدس وقایع حیرت

ثبت گردیده است ولی معتقد بودم که اوضاع و شرایط دنیاي فعلی 

یاد زهاي اسمیت ویگلزورت درباره موعظه .با گذشته تفاوت دارد

 .ها توجهی نداشتمصحبت می کردند ولی من به این حرف

ویگلزورت جلسات خود را آغاز کرده و قرار بود فقط پنج روز ادامه 

یگر درباره تعالیم کتاب مقدس در مورد اي دبرادرم و عده .دهد

شفاي الهی با من سخن گفتند و سعی کردند مرا به حقیقت این 

که تا آن موقع با این امر مخالف امر آشنا سازند و من با وجودي

بودم به کتاب مقدس مراجعه کردم و چون از زندگی خود ناامید 

ر خود پد خیزم و نزدبرمی«  :شده بودم مانند پسر گم شده گفتم

 من .خدا را شکر که برکات فراوانی در انتظار من بود»  .روممی

ها مسیحی بودم ولی احتیاج به بیداري روحانی داشتم تا مدت

غول وقتی مش .بتوانم صداي خداوند را بشنوم و طریق او را ببینم

یک «  :مطالعه کتاب مقدس بودم این آیه خیلی در من تأثیر کرد

آیه  9یوحنا باب » (  .امکور بودم و االن بینا شدهدانم که چیز می

روز جمعه و شنبه این آیه فکر مرا کامالً به خود مشغول  .) 25
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ه زیرا من ک«  :آمدضمناً این آیه پیوسته به خاطرم می .کرده بود

آیه  3مالکی باب » ( پذیرم نمی تبدیل ،باشمیهوه ( خداوند ) می

ا مشغول کرده بود که تصمیم این آیات به طوري فکر مر ) 6

روي یکی از پاهایم نوار  .گرفتم آن شب براي دعا به جلسه بروم

فلزي و چرمی بسته شده بود تا از خم شدن پا و ناراحتی آن 

داد و پاي جلوگیري نماید ولی همین نوار خودش مرا عذاب می

-با کمک دو چوب .دیگرم نیز با نوار محکمی پیچیده شده بود

ختی از اتومبیل پیاده شدم تا مرا به محل جلسه ببرند دستی به س

کردم مطمئن بودم که و با وجودي که درد شدیدي احساس می

که موعظه تمام شد من هم به کسانی بعد از این .شفا خواهم یافت

را  هاي خودکه تقاضاي دعا داشتند پیوستم و وقتی واعظ دست

حال شیرینی  روي من گذاشت و دعا کرد احساس عجیب در عین

به من دست داد و مثل این بود که آب سرد مثل فواره بر دو پاي 

شود و شدت آن به حدي بود که تصور کردم بیمار من پاشیده می

   .به من آسیب خواهد رسانید

فهمیدم که خداوند براي من کاري انجام داده است ولی 

وقتی خواستم به جاي خود برگردم حالم بهتر نشده بود و حتی 

ه در راه برگشت به خان .نومیدي خود را براي دو سه نفر بیان کردم

خیلی گریه کردم و قلب خود را در حضور خدا گشودم و چندین 

تی وق»  .انی مرا امداد فرمابیایم ،ایمان دارم ،خداوندا«  :بار گفتم

به خانه رسیدم به کمک دیگران از اتومبیل پیاده شدم و بعد از 

فتم کردند گرفتم به کسانی که مرا کمک می این که چند قدم راه

م وقتی به در خانه رسید .توانم راه برومکنم خودم میکه تصور می

نور بسیار شدیدي در جلوي ماشین من درخشید به طوري که از 

 :اد زدمبالفاصله فری .افتمگی نزدیک بود به زمین بیشدت خیره

ل در داخهم شفا یافتم  و واقعاً »  .اممن شفا یافته ،خدا را شکر« 
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ست گفتم دررفتم و خدا را شکر و سپاس میخانه به سرعت راه می

-ی چوبوقت .که اصالً تصادفی براي من پیش نیامده بودمثل این

ها را نزد همان دوست این«  :هاي خود را دیدم گفتمدستی

 آنها من دیگر احتیاجی به .مهربانی که در اختیار من گذاشت ببرید

خدا  .ها را پس دادنددستیهمین کار را هم کردند و چوب»  .ندارم

صبح روز بعد وقتی از خواب  !هللویا .مرا کامالً شفا داده بود

چنین نوار پاي دیگرم را باز برخاستم نوار فلزي و چرمی و هم

کردم و دیدم هر دو پایم کامالً سالم است و هیچ احتیاجی به 

 4آیه  2ق کتاب اعمال رسوالن باب دو روز بعد مطاب .نوارها ندارد

اب حاال معنی و ارزش کت .القدس را یافتمبه طور جالبی تعمید روح

اکنون خداوندم مسیح  .دانممقدس را خیلی بیشتر از سابق می

ه تعمید دهند ،ترین طبیبعالی ،براي من نجات دهنده از گناهان

با القدس و خداوندي است که به زودي براي مالقات در روح

   .عروس خود یعنی کلیسا مراجعت خواهد فرمود

 :شهادت دوم مربوط به خانم پاپل است که چنین می نویسد

 ،چون در راه بودم«  :خوانیمچنین می 27آیه  24در پیدایش باب 

این آیه نشان دهنده برکات عظیمی »  .خداوند مرا راهنمایی فرمود

ن م .است که خداوند در حدود پنج هفته قبل به من ارزانی فرمود

 .خواستم که عمرم تمام شود و به آرامش ابدي وارد شوماز خدا می

جود اي وقلبم بسیار ضعیف بود و از نظر انسانی براي من چاره

 .نی بوداحتی پوست بیرونی قلبم پاره شده و وضعم بحر .نداشت

 که پایانمدت شانزده هفته بدون حرکت خوابیده بودم و از این

کردم زیرا می عمرم نزدیک بود احساس آرامش و شادي می

به قدري عالقه داشتم به وطن  .دانستم نزد خداوند خواهم رفت

خواهم برادر سماوي خود بروم که وقتی از من پرسیدند می

اي از عده .واب منفی دادمویگلزورت براي من دعا کند فوراً ج
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دوستان بسیار عزیزم براي من دعا کردند و من احساس نمودم 

تمام فکرم متوجه  .احتیاجی ندارم آنهاکه دیگر به دعاي 

هیچ  به .موضوعات روحانی و آسمانی بود و با زمین کاري نداشتم

کردم در روي زمین برکات فراوانی وجود دارد که وجه تصور نمی

ام و نجات دهنده عزیزم مایل است که مند نشدهبهره هاآنهنوز از 

 مند شوم وپیش از رفتن من به وطن سماوي از این برکات بهره

قرار بود برادر ویگلزورت دو ماه بعد به شهر ما  .طور هم شدهمین

ولی ناگهان ترتیبات عوض شد و او تقریباً بدون اطالع وارد  بیاید

البته این خبر در من و دوست بیمارم خواهد تاد تأثیري نکرد  .شد

ظ به هاي این واعزیرا ما هر دو تصمیم گرفته بودیم که با فعالیت

ولی کالم خداوند کامالً حقیقت  .هیچ وجه کاري نداشته باشیم

ما هاي شافکار من افکار شما نیست و طریق«  :فرمایددارد که می

جلسات برادر  .) 8آیه  55یا باب اشع» ( هاي من نی طریق

ویگلزورت شروع شد و دوستم خواهد تاد که مخالف شفاي الهی 

بود مشغول مطالعه جدي کالم خدا شد تا ببیند تعالیم ویگلزورت 

   .تا چه حدي با حقایق کالم الهی مطابقت دارد

باشم من یهوه ( خداوند ) می«  :در این مطالعات این آیه

به قدري در او تأثیر کرده بود که به اتاق من  »پذیرم تبدیل نمی

خواهد به جلسه برود تا براي شفایش دعا آمد و اطالع داد که می

دستی در حالی که احساس درد آن شب با کمک چوب .کنند

کرد به اتومبیل سوار شد تا به جلسه برود و من وقتی شدیدي می

وقتی از  .تکه شفا خواهد یافکردم احساس کردم او را نگاه می

جلسه برگشت جست وخیز کنان به اتاق من آمد و در حال که 

 .مامن شفا یافته ،خواهر عزیزم«  :کرد گفتمرتباً خدا را شکر می

صل آن شب مت .خدا را خیلی شکر کردیم .کامالً شفا یافته بود» 

اندیشیدم که با خود می .دعا کردم و در جستجوي خداوند بودم
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عظیم را به من نشان داده است و شاید مایل خداوند این معجزه 

است من در این جهان خدمت ناقابلی براي او انجام دهم ولی اگر 

گونه من به او فرصت ندهم که میل و اراده خود را انجام دهد چه

ز رو.خواهم توانست که در وطن ابدي خود به صورت او نگاه کنم

اق من نفر به اتصبح منتظر بودم یک  .بعد آخرین روز جلسات بود

و توسط او از برادر ویگلزورت خواهش کنم که بعد از جلسه  بیاید

دم بعد از صبحانه شنی .و براي من دعا کند بیایدصبح به خانه ما 

که دوستان عزیز ما در اتاق مشغول دعا هستند ولی چون در بسته 

-از خدا می .بود متوجه نشدم براي چه موضوعی دعا می کنند

ت و پیغام مرا به برادر ویگلزور بیایدفر به اتاق من خواستم یک ن

-عا میدگذشت و من تقریباً وقت می .کس نیامدبرساند ولی هیچ

به قدري در فکر برکات خود بودند که به یاد من  آنهاشاید  .کردم

 دانستند من با شفايولی بعدًا فهمیدم که چون می .افتادندنمی

که خداوند عقیده مرا عوض کردند الهی مخالف هستم دعا می

مدند چند نفر به اتاقم آ .کند تا مایل شوم براي شفاي من دعا کنند

ولی به من نگاهی نکردند و مانند همیشه لبخند نزدند و سخنان 

گفتم که چه پیغامی دارم ولی  آنهابه همه  .آمیز نگفتندمحبت

ر امجبور شدم تقاضاي خود را پنج بار تکرار کنم و بعد از پنج ب

قول بگیرم که پیغام مرا به برادر  آنهاتکرار بود که توانستم از 

گفته بودم ولی مجبور » نه « من یک بار  .ویگلزورت برسانند

 مثل این بود که جلسه صبح خیلی .بگویم» بله « شدم پنج بار 

طوالنی شد ولی هر طور بود وقت گذشت و یکی از دوستانم با 

طور به .که واعظ آمده استدرخشان به من خبر داد صورتی 

خاطر دارم که مردي که به اتاقم داخل شد ولی بعد از مبهمی به

ردم مسیح را مشاهده کآن دیگر انسانی را ندیدم بلکه فقط عیسی

ند به خداو .زیرا روحم از عالم فانی به سوي خانه ابدي شتافته بود
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دختر  واعظ به .سازدطرزي بسیار باشکوه و آرام خود را ظاهر می

هایش را روي زانوهایم بگذارد و خودش هم خود گفت که دست

 آنهاروي سرم دست گذاشت و در حالی که من خود را در آسم

کردم دعاي بسیار عالی و شیرینی کرد بعد از آن روي احساس می

یح مسقلبم دست گذارد و براي شفایم دعا کرد و به نام عیسی

ا نیز باید ذکر کنم که وقتی این نکته ر .مرگ را از من دور نمود

براي رفتن به حضور «  :اقاي ویگلزورت به اتاق من آمد پرسید

ولی بعد از دعا » حاضرم  ،بله«  :گفتم»  ؟خداوند حاضر هستی

 .و من از جاي خود برخاستم»  از جاي خود بلند شو «  :گفت

ت ترین حرکفراموش کرده بودم که چند لحظه قبل قدرت کوچک

 .و فقط در این فکر بودم که هر چه زودتر لباس بپوشمرا نداشتم 

م جا کردبهبه طرف دیگر اتاق دویدم و دو چمدان پر از کتاب را جا

-به قدري عجله داشتم که می .هاي خود را بردارمتا بتوانم لباس

خواستم فوري لباس بپوشم و براي مالقات شاگردان قدیمم در 

هر هفته بعد از جلسه  آنها آموزشگاه کتاب مقدس حاضر شوم زیرا

ا همن ساعت ،بعدازظهر روز قبل .زدندکلیسایی به من سري می

هوشی به سر برده بودم و همه خیال می کردند که من در بی

-خواستم لباسگذرانم ولی حاال میآخرین ساعات عمر خود را می

اضر وقتی ح .امهاي خود را بپوشم تا همه ببینند کامالً سالم شده

اي دختران که شاگردم بودند داخل شدند در باز شد و عده ،شدم

ریه گ آنهابعضی از  .آورندو نزدیک بود از شدت تعجب شاخ در بی

مرا در آغوش  .اي اول خندیدند و بعد گریه کردندکردند ولی عده

که قلبم ضعیف است رها می کردند گرفتند ولی به خیال اینمی

ل شفا طور کامکامالً سالم شده است بهدانستند قلبم هم زیرا نمی

یافته بودم و با وجودي که مدت شانزده هفته شب و روز در 

کردم در حال که غذایی هم رختخواب بودم احساس ضعف نمی
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تمام مدتی که دراز کشیده بودم نه احساس  .نخورده بودم

-کردم نه احساس تشنگی فقط غذاي ناچیزي میگرسنگی می

اطر دوستان که زحمت می کشیدند و براي خوردم آن هم به خ

ر به کلی تغیی .ولی آن روز نهار مفصلی خوردم .آوردندمن غذا می

حضور خدا تمام وجودم را پر  .اي شده بودمیافته و مخلوق تازه

کرده و تمام بدنم شفا یافته و در یک لحظه از وادي سایه موت 

افتم ه نجات یبه سوي حیات برگردانیده شده بودم و به طور خالص

روز بعد از شفا با شادي عظیمی ـ  مطابق  .تا بتوانم خدمت کنم

القدس را یافتم و خداوند ـ تعمید روح 4آیه  2اعمال رسوالن باب 

هر روز و هر ساعت مرا با شادي غیرقابل وصف و پر شکوه خود 

   .سازدمملو می
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  فصل نهم

  مسافرت به سوئیس و سوئد

  

قهرمان ایمان و محبت ما مدت شش ماه در  1920 درسال

مدت کوتاهی در فرانسه  .نقاط مختلف اروپا مشغول خدمت بود

قسمتی از وقایع زیر توسط خانم دبا  .ماند و بعد به سوئیس رفت

که مترجم ویگلزورت در کشور فرانسه و قسمت فرانسوي زبان 

   .سوئیس بود نقل گردیده است

ر کشیش چها .نسه کنفرانسی داشتیمدر شاتر نزدیک آلپ فرا

جا آمده بودند تا نکات ضعف ویگلزورت را پیدا کنند و بر به آن

اند که این ضد او موعظه نمایند ولی هر چهار نفر متقاعد شده

داي با ص آنهایکی از  .نهضت پنطیکاستی واقعاً از طرف خدا است

یک »  .کنم که در بهشت آسمانی هستماحساس می«  :بلند گفت

نفر بیمار را به وسیله یک گاري از جاي دوري به محل جلسه 

او دچار  .آوردند و این شخص ایمان داشت که شفا خواهد یافت

در گاري یک سبد  .توانست غذا بخوردسرطان معده بود و نمی

وانی غذا تتو که نمی«  :خوراکی گذاشته بود و وقتی از او پرسیدند

جواب »  ؟ی را براي چه آورديبخوري پس این سبد پر از خوراک

توانم بخورم ولی شفا خواهم یافت و در موقع البته حاال نمی«  :داد

اي داشت و خدا ایمان بسیار ساده»  .مراجعت همه را خواهم خورد

«  :شد پرسیدماز خانمی که از جلسه خارج می .هم او را شفا داد

کر بودند  عده زیادي»  .البته که شفا یافتم«  :گفت»  ؟شفا یافتید

 خانمی که استخوان .شفا یافتند و شنوا شدند ،شنیدندو نمی

گوشش خراش برداشته بود و پرده گوشش پاره شده بود توانست 

در لوزان کور مادرزادي وجود داشت که زنش  .به طور کامل بشنود
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این خانم مطالبی در مورد  .مسلول بود و وضع خطرناکی داشت

 .ابندیبه شوهر خود گفت که ممکن است شفا بیجلسات شنید و 

لی و .انی کردبیایمآمیزي داد و علناً اظهار شوهرش جواب تمسخر

 هاآنچهره  .به جلسه آمدند و هر دو نجات و شفا و تعمید یافتند

ه اي گرفتکامالً عوض شد در حالی که این خانم قبالً داراي چهره

شوهرش به تدریج شفا یافت و  .و خشن و حتی وحشتناك بود

شخص دیگري کر بود و ضمناً  .کم بینایی خود را باز یافتکم

تواند از هر دو بیماري شفا یابد و کرد نمیخیال می .فتق داشت

 .به همین دلیل فقط تقاضا کرد که براي شنوا شدنش دعا شود

کودکی که یک چشم نداشت  .ولی از هر دو بیماري خود شفا یافت

عده  .زنی که تقریباً کور بود بینایی یافت .پیدا کرددیدي چشم ج

هاي خود را کنار دستیزیادي که لنگ بودند سالم شدند و چوب

 نهاآدر گودیویل سه نفر مسلول شفا یافتند که یکی از  .گذاشتند

اي بود که عمرش تقریباً به پایان رسیده و دختر نوزده ساله

را شفا داد و برکات زیادي  خدا او .هاي شدیدي داشتخونریزي

القدس را نیز یافته است و همیشه این دختر تعمید روح .عطا فرمود

نام  در شهر ووي برادري به .گویددرباره خداوند خود سخن می

ت خواسکرد که تشنه کالم خدا بود و همیشه میزاند زندگی می

ه ک او عضو گروهی از فرقه برادران بود .درباره خدا بیشتر بشنود

که  من با وجودي«  :گفتاو می .سایر مسیحیان را نیز قبول دارند

 ام ولی هنوز راضیالقدس دعا کردهدر کنفرانس براي یافتن روح

-این حرف وقتی»  .یابمخواهم برکات بیشتري بینیستم بلکه می

 کار شده است وزد اعضاي کلیسا خیال کردند که بدعتها را می

یم من هم تصم«  :او گفت .کلیسا را ترك کنداز او خواستند که 

از میان  » .القدس بشومام به جایی بروم که بتوانم پر از روحگرفته

ي ادر این شهر دسته .القدس را یافتآنان خارج شد و تعمید روح
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ل جلساتی تشکی آنهامتشکل از پنج جوان وجود دارد که در خیاب

 .ه رفتند و مشغول دع شدندچهار نفر از این جوانان به کو .دهندمی

کردند به سنگ پرتاب می آنهاگذران به سوي اي از این رهعده

همین دلیل به محل دورتري که منطقه جنگلی بود رفتند و تا 

   .القدس را یافتندصبح دعا کردند و هر چهار نفر تعمید روح

شخصی را بر روي  .در شهر دیگري کنفرانس داشتیم

و شفاي ا .که چندین سال راه نرفته بود دار آوردندصندلی چرخ

درست مانند شفاي شخصی بود که در باب سوم اعمال رسوالن 

 .نمودکرد و خدا را تمجید میاو جست و خیز می .مذکور است

د دار او را که خالی بووقتی به خانه برگشت پسري صندلی چرخ

تادند او افشناختند به دنبال راند و عده زیادي که او را قبالً میمی

شخص دیگري که اعصابش خیلی  .و از شفاي او متعجب بودند

 نزد طبیب رفت تا او را آزمایش کند و طبیب .ضعیف بود شفا یافت

در  .کند زیرا کامالً شفا یافته استبه او گفت که باید خدا را شکر 

دا در خ .ژنو سیصد نفر براي نجات یافتن جلو آمدند و دعا کردند

در  .بان سوئیس نیز برکات فراوانی ارزانی فرمودقسمت آلمانی ز

به  یک نفر .اي کار کردالعادهآسا و فوقنوشاتل خدا به طور معجزه

 هاي بااليالقدس را یافته بود موعظهطرز باشکوهی تعمید روح

شخص دیگري تحت  .کوه را به طور کامل از حفظ تکرار کرد

 نی سخن گفت در حالیالقدس به زبان ایتالیایی و آلماالهام روح

   .دانستکه فقط فرانسه می

گوید که ویگلزورت درباره مسافرت خود به سوئیس می

ر القدس بگفت روحوقتی به وسیله مترجم براي مردم سخن می

خانمی که گرفتار سرطان صورت و بینی  .تمام آنان سایه افکند

ویگلزورت به این خانم گفت که در مقابل  .بود تقاضاي دعا نمود

 .داین خانم را خوب نگاه کنی«  :گفت آنهامردم بایستد و سپس به 
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فردا شب دوباره به جلسه خواهد آمد و شما خواهید دید که خدا 

بعد از دعا این خانم جلسه »  .آسایی انجام داده استچه کار معجزه

دند که سرطان او از و همه دیشب بعد به جلسه آمد  .را ترك کرد

گري خانم دی .بین رفته و صورت او پوست جدیدي پیدا کرده است

وجود داشت که صورتش بر اثر بیماري به وضع وحشتناکی در 

براي این خانم هم دعا کردیم و وقتی روز بعد به جلسه  .آمده بود

 .اش درخشان گردیده بودآمد پوستش کامالً تازه شده بود و چهره

تمسخر به جلسه آمده بود ولی به زمین زده شد و مردي براي 

ویگلزورت دستور داد که ارواح پلید از او خارج  .نتوانست حرف بزند

یک بار سه نفر دیوانه را در  .شود و در نتیجه این شخص آزاد شد

نام ت بهویگلزور .ردیف جلو نشانیده بودند تا جلسه را به هم بزنند

خاموش بمانند و آرامش برقرار  مسیح دستور داد که دیوهاعیسی

   .شد

یک روز وقتی در سوئیس بود دو نفر پلیس مأمور شدند او 

این دو  .را به جرم شفاي بیماران بدون پروانه طبابت توقیف کنند

پلیس براي پیدا کردن ویگلزورت به خانه کشیش کلیساي 

ي ویگلزورت آقا«  :گفت آنهاکشیش به  پنطیکاستی رفتند ولی آن

 که او را توقیفولی قبل از این .چند دقیقه پیش همین جا بود

»  .خواهم یکی از نتایج دعاهاي او را به شما نشان بدهمکنید می

 نهاآاین دو پلیس را به نواحی فقیرنشین شهر برد و خانمی را به 

نشان داد که چندین بار بر اثر زد و خورد در حال مستی توقیف 

کشیش به این دو پلیس  .ها در زندان به سر برده بودمدت شده و

این خانم به یکی از جلسات ما آمد و کامالً مست «  :چنین گفت

هاي خود را روي او گذارد و دعا کرد آقاي ویگلزورت دست .بود

بدن این زن پر از  .بار آزاد سازدکه خدا او را از این وضع فالکت

ولی خدا او را خالصی و سالمتی هاي شدید و وحشتناك بود زخم
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داوند خ«  :خود این خانم به این دو افسر پلیس گفت»  .بخشید

در آن جلسه مرا نجات بخشید و از آن لحظه به بعد دیگر به 

ما  « :این دو افسر پلیس اظهار داشتند»  .اي ندارممشروب عالقه

 .از متوقف ساختن چنین کار مفیدي خودداري خواهیم کرد

»  .شخص دیگري براي توقیف ویگلزورت مأمور نمایند بگذارید

بعد از آن هم شخص دیگري براي توقیف ویگلزورت فرستاده 

   .نشد

 پزشک به نام دکتریک روز در شهر نوشاتل یک نفر دندان

 من«  :کرداین دکتر با خود فکر می .امیل النز به جلسه آمد

اي درباره شف .اطمینان دارم که این شخص شیادي بیش نیست

ه بعد از جلس .گوید ولی حتماً دندان مصنوعی داردالهی سخن می

نزد او خواهم رفت و از او خواهم خواست که دهان خود را باز 

 .اگر دندان مصنوعی داشت او را نزد همه رسوا خواهم ساخت .کند

بدین طریق بعد از پایان جلسه از ویگلزورت خواست که دهانش » 

و با کمال تعجب مشاهد کرد د .یش را ببیندآنهااو دندرا باز کند تا 

میت اس .ردیف دندان سالم دارد که تاکنون نظیر آن را ندیده بود

یش را محافظت آنهاویگلزورت اعتماد داشت که خدا هر یک از دند

داري خواهد فرمود و خدا همین کار را کرد به طوري که در و نگه

ر این بر اث .یش نیفتاده بودآنهاسالگی هم هیچ یک از دند 87سن 

واقعه دکتر النز ایمان آورد و چند سال بعد وقتی در لندن سخن 

در سه سال گذشته در سوئیس وقایع «  :گفت اظهار داشتمی

 ،ام و در نتیجه خدمات آقاي اسمیت ویگلزورتآسایی دیدهمعجزه

انی هاي فرانسوي زبان و آلمچند گروه جدید کلیسایی از سوئیسی

عده زیادي مانند روز پنطیکاستی تعمید  .ن تشکیل شده استزبا

ال قبل دو س .اند و از این بابت بسیار شادمانیمالقدس را یافتهروح

ت شد فقط پانزده تا بیساي که در شهر برن تشکیل میدر جلسه
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کردند ولی امروز عده زیادي در سالن بسیار زیبایی نفر شرکت می

هند دجوانان در هواي آزاد جلساتی تشکیل می .نماینداجتماع می

ر هر عص .کنندالقدس موعظه میو درباره مژده نجات و یافتن روح

ادي عده زی .شودیکشنبه در مرکز شهر در هواي آزاد جلسه برپا می

آقاي »  .نداالقدس تعمید گرفتهنجات و شفا یافته و به وسیله روح

س روي داد به ما چنین ویگلزورت درباره حوادثی که در سوئی

در سوئیس دو بار زندانی شدم ولی به کمک خداوند «  :گفت

یکی از افسران به من گفت که خالفی مرتکب  .خالصی یافتم

 .ام بلکه وجودم باعث برکت کشور سوئیس گردیده استنشده

تم من گف .یکشنبه به من اطالع دادند که از زندان مرخص هستم

رفت که تمام افسرانی که در زندان به شرطی از زندان خواهم 

خانمی در »  .دعا کنم آنهاحضور دارند زانو بزنند و من براي 

 به چندین .نوشاتل چندین سال ناراحت بود و ورم کلیه داشت

ره به باالخ .اي نگرفته بودپزشک مراجعه کرده ولی چندان نتیجه

 لیبیمارستانی در شهر برن مراجعه کرد تا او را عمل نمایند و

دکترها نظر دادند که ورم کلیه او به قدري شدید است که عمل 

در همین موقع این خانم اطالعاتی درباره  .کردن امکان ندارد

جلسات ویگلزورت کسب نمود و وقتی به جلسه آمد و تقاضاي 

سر پ .القدس را هم یافتدعا کرد کامالً شفا پیدا کرد تعمید روح

رد و خدا او را براي خدمت خود این خانم هم خود را به مسیح سپ

نمود و این خانم با کمال شادي حاضر شد او را براي خدمت دعوت 

ارکی یک خانم دانم .به خدا به کنگوي بلژیک در آفریقا بفرستد

که قبالً از هنرپیشگان معروف دانمارك بود ولی بعدًا  ،به نام لوینی

مدت سه ماه در جلسات سوئد و دانمارك با  ،میسیونر شد

   :نویسداین خانم چنین می .کردکاري میویگلزورت هم
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ویم توانم بگبا جرات می .خداوند برکات فراوانی ارزانی فرمود

که صدها نفر قلب خود را به مسیح سپردند و نجات یافتند و 

نفر روحًا  عالوه هزارانهاي خود آزاد شدند بههزاران نفر از بیماري

 .افتندالقدس را یبیدار شدند و عده زیادي مانند روز پنطیکاست روح

مسیح را براي تمام برکاتی که به ما بخشیده است تشکر و عیسی

براي نمونه چند مورد از معجزاتی را که روي  .نماییمتمجید می

هاي خود این معجزات را خودم با چشم .نماییمداده است ذکر می

اي که در شهر اوربرو سوئد تشکیل شده اولین بار در جلسه .امدیده

مقصودم از شرکت در این جلسه این بود که  .بود شرکت کردم

یابم و روحاً تازه شوم زیرا سخت مشغول کار خداوند خودم الهام بی

اي اي براي دعا برجلسه ،روز دوم .گرفتمبودم و نتیجه زیادي نمی

م شدن موعظه صدها نفر براي بعد از تما .مریضان تشکیل شد

 .شفا و یافتن برکت جلو آمدند و خدا هم ما را مأیوس نساخت

وقتی واعظ روي من دست گذاشت و دعا کرد نیروي الهی به طرز 

-خدا به طرز معجزه .در من وارد شد و فوراً شفا یافتم العادهخارق

 هاي خود را به عنوان شکرگزارياي دستعده .کردکار میآسایی 

»  !ماشفا یافته !امشفا یافته«  :زدندکردند و فریاد میبلند می

 .کردندافتادند و دعا میبعضی در زیر قدرت الهی بر زمین می

قدر این سالن چه«  :دختر جوانی که نابینا بود بعد از دعا فریاد زد

در تمام مدت سه هفته که جلسات داشتیم هر روز »  !پنجره دارد

 .یافتندشد و عده زیادي نجات و شفا میمی سالن کامالً پر

یک نفر  .شد خیلی عالی بودجلساتی که براي شهادت تشکیل می

 .من کر بودم ولی وقتی دعا کردند خدا مرا شنوا ساخت«  :گفتمی

من مسلول بودم ولی حاال «  :دادشخص دیگري شهادت می» 

در شهر  .ها خیلی زیاد بوداز این نوع شهادت»  .امشفا یافته

تري هم پیدا کردیم تا کسانی که در اسکوده سالن کوچک
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ر القدس بآیا روح .جا جمع شوندالقدس بودند در آنجستجوي روح

 .بله نازل شد و عده زیادي هم شفا یافتند ؟این اشخاص نازل شد

شخص جوانی وجود داشت که بدنش بر اثر گناه فاسد شده بود 

رد اي واالعادهي الهی به طرز خارقولی وقتی براي او دعا شد نیرو

ه گریه سپس ب»  !امشفا یافته !امشفا یافته«  :او شد و او فریاد زد

-گریست و گناهان خود را اقرار میافتاد و مثل بچه کوچکی می

این شخص به سالن  .در همان لحظه خدا او را شفا داد .نمود

حم فرموده گونه بر او تربزرگ رفت و شهادت داد که خداوند چه

نستند توادر استکهلم جمعیت به قدري زیاد بود که همه نمی .است

دند مانبه محل جلسه داخل شوند و به ناچار چند ساعت منتظر می

در یکی از  .اي از جلسه خارج شوند و خودشان داخل گردندتا عده

و تمام بدنش رفت دستی راه میشخصی را که با چوب ،جلسات

ن مسیح او را روغنام عیسیواعظ به .منبر آوردندلرزید نزدیک می

لرزش بدن او ادامه داشت ولی  .مالید و دست گذارد و دعا کرد

هاي خود را به زمین انداخت و طولی نکشید دستییکی از چوب

-بدنش هنوز می .که چوبدستی دوم را نیز به کناري پرتاب کرد

جلو  زناندریج قدمبه ت .لرزید ولی با ایمان اولین قدم را برداشت

رفت و اطراف منبر را پیمود و سپس مشغول راه رفتن به دور سالن 

اعظ و .در همین جلسه بود که خانمی شروع به فریاد زدن کرد .شد

به او گفت که ساکت شود ولی او روي صندلی خود ایستاد و در 

کرد داد و جست و خیز میهاي خود را تکان میحالی که دست

من سرطان دهان داشتم ولی حاال شفا یافتم و نجات «  :فریاد زد

 من به کالم خدا ؛باز هم به فریاد خود ادامه داد و گفت .پیدا کردم

از شادي در پوست »  !گوش دادم و هم شفا یافتم و هم نجات

خندیدند و اشک شوق از مردم از شادي می .گنجیدخود نمی

   .هایشان جاري بودچشم
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ار دتوانست راه برود روي صندلی چرخخانم دیگري که نمی

وقتی براي او دعا کردند مانند صدها نفر دیگر  .به جلسه آورده شد

ه بیند بکه خواب میاز جاي خود برخاست و مثل این .شفا یافت

 پایم خوب«  :اطراف خود نگاه کرد ناگهان خنده را سر داد و گفت

بعداً اظهار داشت که نجات یافته است و وقتی این »  !شده است

براي او  .هایش سرازیر بودگفت سیل اشک از چشمحرف را می

شد داراي شفا و نجات و شادي دعا شد و وقتی از جلسه خارج می

در شهر اسلو شخصی همراه پسرش به وسیله تاکسی  .فراوان بود

دت ر مپد .رفتندمیدستی راه هر دو به وسیله چوب .به جلسه آمد

توانست پایش را به دو سال در رختخواب به سر برده بود و نمی

دستی خود وقتی واعظ براي او دعا کرد هر دو چوب .زمین بگذارد

نمود مشغول را به زمین انداخت و در حالی که خدا را تمجید می

 .نیدبه من کمک ک«  :پسر وقتی این را دید فریاد زد .راه رفتن شد

 .بدون تاکسی به طرف منزل حرکت کردندتی بعد پدر و پسر مد» 

هر  .هاك هر روز هزاران نفر در جلسه شرکت می کردنددر کپن

شب  .شدروز صبح براي بیش از دویست یا سیصد بیمار دعا می

بارها مشاهده شد که  .آمدندهم عده زیادي براي دعا جلو می

شد باز عده دیگري دعا می آنهاآمدند و براي اي جلو میوقتی عده

 در این شهر عده .درخواست دعا می کردند تا نجات پیدا کنند

القدس تعمید یافتند و جلسات شهادت خیلی روحزیادي به وسیله 

هاي خود قهرمان ایمان و محبت ما در یکی از نامه .عالی بود

-کردند سخن میدرباره جمع کثیري که در جلسات شرکت می

نماید که عده زیادي در خارج از محل جلسه ح میگوید و تشری

ذیالً قسمتی از نامه او  .ماندند تا جایی باز شودها منتظر میمدت

   :گرددنقل می
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بیش از سه ساعت براي مریضان دعا کردم و قبل از آن هم 

اي هبعضی گرفتار بیماري .یک ساعت و نیم موعظه کرده بودم

ي در کنار منبر مقدار زیاد .یافتندسختی بودند و صدها نفر شفا 

دستی و سایر آالت دیگري که مورد استفاده بیماران است چوب

تمام حضار شاهد معجزات بودند و فریاد شادي بر  .جمع شده بود

جد شدند به وکه کوران بینا و لنگان خرامان میآوردند و از اینمی

د شومیجا تشکیل محلی که اکنون جلسات ما در آن .آمدندمی

نفر را دارد ولی همه عقیده دارند که باید در فکر  5000گنجایش 

شخصی که در بیمارستان بستري بود  .تري باشیمجاي بزرگ

م ولی تصمی .اما به او اجازه ندادند بیایداجازه خواست به جلسات 

رود دکتر به او گفت که اگر به جلسه ب .بیایدگرفته بود به جلسه 

آن مرد جواب داد حتماً شفا خواهد یافت  .دیگر بر نخواهد گشت

-تیدسبعد از دعا فوراً شفا یافت و چوب .و دیگر بر نخواهد گشت

العاده و بزرگی وقایع خارق ،دوستان عزیز .هاي خود را دور انداخت

یمان فقط باید ا .تري در پیش استشود ولی وقایع بزرگانجام می

-ویگلزورت درباره خدمات خود در سوئد چنین می .داشته باشیم

وقتی در سوئد بودم نیروي الهی به طرز شگرفی در من «  :گوید

جا مرا به خاطر موعظه کردن و دعا براي در آن .کردکار می

   .مریضان توقیف کردند

کلیساهاي لوتري و اطبا مانند لشکر انبوهی بر ضد من قیام 

در  .ز کشور به حضور پادشاه رفتندکردند و حتی براي اخراج من ا

راه من آمدند تا از سوئد بود که دو نفر کارآگاه و دو پلیس هم

کشور خارج شوم و اتهام من این بود که روح خدا در میان مردم 

ولی من از این وضع ناراحت نبودم  .کردبه طرز نیرومندي کار می

اده یکی از پرستاران مخصوص خانو .یافتزیرا خدا جالل می

سلطنتی که در جلسات ما شفا یافته بود نزد پادشاه رفت و جریان 
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شاه به او گفت ( من اطالعات کافی  .شفا یافتن خود را شرح داد

به او بگو از کشور خارج شود زیرا اگر  .درباره این شخص دارم

تواند برگردد ولی اگر او را اخراج نمایند حاال خارج شود باز می

) خدا را شکر که مرا اخراج نکردند بلکه  .گردددیگر نمی تواند بر

اعضاي کلیساهاي  .راه من آمدنددو کارآگاه و دو پلیس تا مرز هم

پنطیکاستی نزد مقامات پلیسی رفتند تا اجازه بگیرند که من روز 

 .دوشنبه بعد از عید پنطیکاست در پارك بزرگ شهر موعظه کنم

براي مخالفت ما  افسران پلیس اظهار داشتند ( تنها یک علت

وجود دارد و آن این است که اگر این شخص بخواهد روي 

دعا کند کنترل کردن جمعیت  آنهامریضان دست بگذارد و براي 

حاضر در این پارك بزرگ مستلزم این خواهد بود که ما سی نفر 

آوریم ولی اگر قول بدهد که روي جا بیپلیس اضافی به آن

وقتی  ) .از پارك استفاده نمایید توانیدمیمریضان دست نگذارد 

موضوع را به من اطالع دادند گفتم که شرط مقامات پلیس را 

 .ردکاو در پارك شهر براي بیست هزار نفر موعظه می .قبول دارم

جا حاضر بودند تا ببینند دستور اي از مأمورین دولت در آنعده

ولی ویگلزورت کار خود را خوب  .نماید یا نهدولت را اطاعت می

می دانست و به تمام کسانی که مریض بودند گفت که در جاي 

ه توانند بایستند با اشاره به او بفهمانند کخود بایستند و اگر نمی

حاال  « :سپس گفت .خواهند برایشان دعا کندمریض هستند و می

هر کس که مریض است دست خود را روي خود بگذارد و من 

هاي بیماران دست»  .واهم کرد تا خداوند شما را شفا دهددعا خ

ي اخود را روي عضو بیمار خود گذاشتند و ویگلزورت دعاي ساده

بدین  .کرد و نتیجه این شد که صدها نفر شفا و برکت یافتند

   .طریق هم دستور دولت را اطاعت کرد و هم بیماران را شفا داد
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  فصل دهم

  راز قدرت روحانی

  

از ر«  :بیایدت براي عده زیادي این سوال پیش ممکن اس

این قدرت عظیم از  ؟قدرت روحانی اسمیت ویگلزورت در چه بود

براي جواب دادن به سوال فوق باید بگوییم »  ؟شدچه ناشی می

   :که زندگی روحانی او داراي دو عامل اصلی بود

  ـ اعتماد او به روح خدا  1

   .داشتـ و اطمینانی که به کالم خدا  2

توان اساس شجاعت روحانی و اقدامات این دو موضوع را می

او بیش از هر چیز به کالم خدا و به روح خدا  .تهورآمیز او دانست

گردد که خانه باعث میکتاب«  :داشتداد و اعالم میاهمیت می

باید چنان از  .سازدمغز ما پر شود ولی کالم خدا قلب ما را پر می

ردیم که بتوانیم حیات و نیروي الهی را در خود محبت خدا لبریز گ

ید آگفت ایمان از شنیدن کالم خدا به وجود میمی»  .ظاهر سازیم

 .ایمان از اصول خدا است .نه به وسیله خواندن کتب و تفسیر

روح راستی نام دارد  ،القدس که کالم خدا را الهام نموده استروح

یمان هایمان ادر قلب ،پذیریمو وقتی ما با فروتنی کالم خدا را می

آید که از آن جمله است ایمان به کار عظیم خدا در به وجود می

ایمان به  ،ایمان به خون مسیح که در راه ما ریخته شد ،جلجتا

هاي ها و رنجهاي ما را بر خود گرفت و مرضکه مسیح ضعفاین

ما  که حاال بهما را متحمل شد تا ما آزاد شویم و ایمان به این

غالبًا »  .سازدبخشد و تمام احتیاجات ما را برآورده میحیات می

»  .خوانممن کتاب دیگري غیر از کتاب مقدس نمی«  :گفتمی

نوشت  ايیکی از منتقدین که این حرف او را شنیده بود به ما نامه
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 کند کتاب دیگري غیر از کتاباین شخص که ادعا می«  :و پرسید

ته نام ایمانی که پیوسونه خودش کتابی بهگخواند چهمقدس نمی

کند نوشته است و درباره آن اعالناتی در مجله مژده رشد می

ما نامه این شخص محترم را جواب »  ؟شودپنطیکاستی چاپ می

اسمیت ویگلزورت خودش این کتاب را «  :دادیم و چنین نوشتیم

داستان چاپ این کتاب چنین بوده است که  .ننوشته است

به موسسه مرکزي کتاب مقدس در  1923زورت در سال ویگل

اسپرنگفیلد آمریکا که تازه تأسیس شده بود آمده و هر روز صبح 

کرد و عصرها هم در سالن بزرگ جویان سخنرانی میبراي دانش

ها را در ها و موعظهما این سخنرانی .نمودبراي مردم موعظه می

پنطیکاستی چاپ کردیم ولی به سردبیر گفتیم که  مجله مژده

حروف چیده شده را نگاه دارد و وقتی به اندازه کافی موعظه کرد 

آوري کردیم ولی خود ویگلزورت کتاب خود را در کتابی جمع آنها

دانیم که این کتاب داراي اشتباهات می»  !را نخوانده است

شفاي عده زیادي باشد ولی خدا آن را براي نجات و دستوري می

   .در تمام جهان مورد استفاده قرار داده است

 دهان«  :کالم خدا بر حزقیال نبی نازل شده و به او گفت

پس نگریستم و  .دهم بخورچه را که به تو میخود را گشوده آن

 خداوند»  .اینک دستی به سوي من دراز شد و در آن طوماري بود

 .یابی بخورچه را که میاي پسر انسان آن«  :به او دستور فرمود

پس س»  .این طومار را بخور و رفته با خاندان اسرائیل متکلم شو

گاه دهان خود را گشودم و او آن طومار آن«  :فرمایدحزقیال می

 اي پسر انسان شکم«  :باز خداوند به او فرمود»  .را به من خورانید

این طوماري که من به تو خود را بخوران و احشاي خویش را از 

قهرمان ایمان و محبت ما پیوسته طومار یعنی »  .دهم پر کنمی

ساخت و به کالم خدا را می خواند و آن را جزئی از وجود خود می
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همین دلیل با قدرت و ایمان با کسانی که خدا او را نزد آنان 

-که اکثراً با او مسافرت می ،داماد وي .گفتفرستاد سخن میمی

 .ویگلزورت واقعًا مرد کتاب مقدس بود«  :گویدچنین می ،دکر

غیرممکن بود لباس بپوشد ولی یک نسخه از کالم خدا در جیب 

راه خود داشت بلکه نه فقط کالم خدا را پیوسته هم .خود نگذارد

در قطار هنگامی که دیگران مشغول  .نموددائماً از آن استفاده می

در  .خوانداو کتاب مقدس می ،خواندن رومان و روزنامه بودند

ی براي وقتی که گاه ،کردموقعی که به وسیله کشتی مسافرت می

وقتی در محل مورد عالقه خود  ،رفتاستراحت به کنار دریا می

در تمام این موقع عهد جدید  ،نشستش میآنهادر پارك مجاور خ

غیرممکن بود به خانه دوستی براي صرف  .خود را در دست داشت

جا را که قسمتی از کالم خدا را بخواند آنغذا برود و بدون این

-ترك کند و معموالً توضیحاتی که درباره قسمت خوانده شده می

 .تر بودتر و شیرینمزهشد خوشداد از غذایی که صرف می

خود را  بفکر و مغز و قل«  :نصیحت او به جوانان پیوسته این بود

هایی از کتاب مقدس را حفظ کنید قسمت .با کالم خدا پر سازید

آیات  این ،و جاي آن را نیز یاد بگیرید تا بتوانید در موقع موعظه

وقتی این کار را انجام بدهید مثل  .را به طور صحیح نقل نمایید

واند تالقدس میکارید که روحاین است که در قلب خود تخمی می

-القدس در مواقع الزم آیاتی را که حفظ کردهروح .دهدآن را رشد 

شما باید به قدري در کالم خدا عمیق  .اید به خاطرتان خواهد آورد

شوید و به طوري پر از کالم خدا گردید که خودتان تبدیل به 

اران فقط دایمان .اي بشوید که تمام مردم بشناسند و بخوانندرساله

 کالم .ساکن باشد آنهاخدا در  وقتی قوي خواهند بود که کالم

براي کسانی که به اعتبار و ارزش آن اعتقاد دارند حیات  ،خدا
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مطابق آن  ،باید کتاب مقدس خود را بدانید .بخشدجدیدي می

   .زندگی کنید و دستورات آن را اطاعت نمایید

 ،کالم خدا را در قلب خود حفظ نمایید تا جانتان نجات یابد

الم خدا ک .و پیدا کند و فکرتان روشن شودبدنتان سالمتی و نیر

گونه اشتباه و کامالً قابل اعتماد پرمعنی و کامل بوده و بدون هیچ

شود و ما باید فرمایشات آن را بدون گاه قدیمی نمیاست و هیچ

-وقتی موضوعی را در کالم خدا می .شک و تردید اطاعت نماییم

در صد حقیقت دارد و حتی نباید براي  خوانیم باید بدانیم که صد

آن دعا کنیم بلکه باید این گفته را قبول نموده طبق آن رفتار 

کات گردد که برعمل نکردن به ایمانی که داریم باعث می .نماییم

بد یعنی یاوقتی عمل کنیم برکات افزایش می .زیادي از دست برود

 ،ه قرار دهیمدانیم مورد استفادچه داریم و آن چه میوقتی آن

که  زندگانی شما باید طوري باشد .کنیمبرکات بیشتري پیدا می

ویگلزورت همیشه »  .همیشه در ایمان به مدارج باالتري برسید

 .داد که باید کالم خدا را بدون قید و شرط اطاعت کردتعلیم می

 .ها نیکوتر استاطاعت از قربانی«  :کردغالباً این آیه را نقل می

سی اگر ک«  :گفتاو اطاعت ثمره طبیعی ایمان بود و می به نظر» 

ایمان خود را عملی  ،به وسیله اطاعت ،واقعاً ایمان داشته باشد

   »  .خواهد ساخت

که هر روز مدتی از وقت قهرمان محبت ما عالوه بر این

به این راز بزرگ پی برده  ،کردخود را صرف مطالعه کالم خدا می

ند گیري کبود که باید هر از چند گاه یک بار از انبوه مردم کناره

شیش با یک ک .و با خدا تنها باشد تا حیات روحانیش تازگی یابد

بسیار روحانی که یک بار به انگلستان آمده بود و حضور خدا در 

ساده هاي او بسیار موعظه .وجود او کامالً محسوس بود آشنا شد

ه شد که شنوندگانش ببود و شاخ و برگی نداشت ولی باعث می
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عده زیادي از روحانیون  .طور عجیبی حضور خدا را احساس نمایند

کردند راز قدرت عجیب او را درك نمایند ولی غیرتمند سعی می

بعد از مدتی درباره این موضوع  .گفتاو در این باره چیزي نمی

ازه داد که سر زندگی عمیق روحانی دعا کرد و خداوند به او اج

وع او درباره این موض .کنند بگویدخود را به کسانی که سوال می

روح خدا مشغول سخن گفتن با من  ،ها پیشسال«  :چنین گفت

 .کردمشد اما من خیلی مشغول بودم و توجهی به صداي او نمی

که من به گوشه خلوتی ولی روح خدا مدتی پافشاري کرد تا این

از آن  .فرمایدفتم و در آن وقت بود که فهمیدم خداوند چه میر

آمیز او گوش به صداي محبت .به بعد همین روش را دنبال کردم

ام که به محض حاال به طوري عادت کرده .دادم و اطاعت کردم

-چیز را ترك میکس و همهکند همهالقدس اشاره میکه روحاین

 .کالم او را بشنوم و اطاعت کنمروم تا نمایم و به حضور خدا می

ویگلزورت از این کشیش روحانی الهام گرفت و غالباً در حالی » 

که کالم خدا را در دست داشت بدون توجه به انبوه مردم به گوشه 

او این راز را از شخص دیگري  .رفت تا با خدا تنها باشدخلوت می

ز آن توانند اآموخت ولی اکنون تمام خادمین صمیمی خدا می

مادر  ،یک روز به وسیله قطار مشغول مسافرت بود .پیروي نمایند

 .کردندو دختري که هر دو بیمار بودند در همان قطار مسافرت می

واند تگفت که در کیف خود دارویی دارد که می آنهاویگلزورت به 

تمام دردها را درمان کند و همیشه ثمربخش و مؤثر بوده است و 

حیح مورد استفاده قرار دهند صد در صد شفا اگر آن را به طور ص

به قدري درباره این موضوع سخن گفت که مادر و  .بخشدمی

نظیر را به دختر از او درخواست کردند مقداري از این داروي بی

ویگلزروت کیف خود را گشود و کتاب مقدس خود را  .بدهد آنها

) شفا دهنده من یهوه ( خداوند «  :بیرون آورد و این آیه را خواند
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به این شفا دهنده عالی ایمان  آنهاسپس دعا کرد که »  .تو هستم

 .نداکمی بعد هر دو نفر اعالم نمودند که شفا یافته .داشته باشند

یک روز در شهر کاردیف انگلستان براي خانمی دعا کرد و این 

روز بعد به جلسه آمد و شهادت داد که  .خانم بالفاصله شفا یافت

آسایی شفا داده است و اضافه نمود که را به طور معجزه خداوند او

مایل است این حقیقت کالم الهی را به گوش همه برساند و از 

جاتی در مورد شفا در اختیار ویگلزورت درخواست کرد که نوشته

بهترین کتابی که در مورد «  :ویگلزورت به او گفت .او بگذارد

 .رقس و لوقا و یوحنا استام اناجیل متی و مشفاي بیماران دیده

 مسیح و کارهاي او سخناین اناجیل به خوبی درباره قدرت عیسی

مسیح دیروز و امروز و تا ابداالباد تغییري نکرده عیسی .گویندمی

توانید در مورد شفا به مردم بهترین کتابی که می .و نخواهد کرد

روزي براي جوانی که بیمار بود دعا »  .بدهید همین اناجیل است

 ،برادر ویگلزورت«  :که دعا تمام شد آن جوان گفتبعد از این .کرد

هاي خدا را ذکر کنید که من بتوانم روي آن بایستم یکی از وعده

ویگلزورت کتاب مقدس خود را زمین گذاشت و »  .و پایدار بمانم

تاب وان روي کوقتی ج» روي این کتاب بایست «  :به جوان گفت

-هاي بیحاال روي وعده«  :ایستاد ویگلزورت به او گفتمقدس 

ال قبل از س»  .ایمان داشته باش آنهابه تمام  .ايشماري ایستاده

قدس الکار روح ،القدس را یافتیعنی سالی که تعمید روح ،1907

پیوسته در زندگی و خدمات او نمایان بود ولی از آن به بعد عصر 

-در تمام کارهایش کامالً به روح .اش آغاز شدزنگانیجدیدي در 

القدس زندگی خواست در روحهمیشه می .کردالقدس تکیه می

نج براي او گ آنهاعطاي زب .القدس هدایت شودکند و به وسیله روح

بهایی بود و هر روز بارها قلب او لبریز از محبت و شکرگزاري گران

ي بلکه به زبان پر مهري که ي آلوده دنیوآنهاشد و نه به زبمی
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القدس با لطف خود به او ارزانی فرموده بود خدا را تمجید روح

نا و باعث ب آنهااو متوجه شده بود که سخن گفتن به زب .نمودمی

رساله یهودا زندگی  20او مطابق آیه  .گرددتقویت روحانی او می

بنا خود را به ایمان اقدس خود  ،اما شما اي حبیبان«  :کردمی

-این آیه را نیز عملی می»  .القدس عبادت نماییدکرده و در روح

با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و «  :ساخت

براي همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار 

 :ویدگهاي ویگلزورت چنین میجیمز سالتر درباره موعظه»  .باشید

توان گفت که ویگلزورت غالباً مذبح خدا را به طور استعاره می« 

رستاد فگاه خدا آتش میآن .شدکرد و براي قربانی حاضر میبنا می

خش بهاي او را ثمرو بدین طریق کوششسوزانید و قربانی را می

-او اعماق کتاب مقدس را با دقت جستجو می .ساختو کامل می

مقبول باشد تا بدون کرد که در نظر خدا نمود و شب و روز دعا می

ولی در واقع قدرت الهی و  .خجالت بتواند کالم خدا را انجام دهد

القدس بود که او را به این مدارج روحانی آسمانی و قدرت روح

دانست و با جدیت او این حقیقت را به طور کامل می .رسانید

قدس البدون روح«  :گفتبارها می .را حفظ نماید کوشید که آنمی

  »  .یچ هستم و حق با او بودمن ه

راز دیگري که در مورد قدرت روحانی او وجود داشت این 

او  .سوختبود که قلبش از محبت لبریز بود و دلش براي همه می

ترین مسیح براي انجام بزرگدانست که محرك عیسیمی

-وقتی اشخاص را می .معجزات همانا محبت و رحم و شفقت بود

 کرد که دراند و بیمارانی را مشاهده میشدهدید که در گناه غرق 

 .دشهایش سرازیر میاشک از چشم ،اندچنگال امراض اسیر گشته

خواست کارهاي ابلیس را باطل ور بود و میآتش غیرت در او شعله
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سازد و با کمال جرات و جسارت از استاد و خداوند خود تقلید 

رین ابلیس را شفا آورد و مقهوجا مینمود و کارهاي نیکو بهمی

-یکی از دوستان بسیار صمیمی او درباره وي چنین می .دادمی

آورد و او ها را به خانه او میوقتی مأمور پست نامه«  :نویسد

ها را باز کند الزم بود همه کارهاي خود را کنار خواست نامهمی

ها ذکر شده بود گوش بگذاریم و به تقاضاهاي مردم که در نامه

به تقاضاهاي مردم خیلی اهمیت  .درد شویمهم آنهابا بدهیم و 

 .خوانداي را با عجله و بدون توجه نمیداد و هیچ وقت نامهمی

بایست در دعا شرکت کنند و تمام کسانی که در خانه بودند می

هاي مخصوص بگذارند و براي هاي خود را روي دستمالدست

ها امهبه قدري به این ن .بیمارانی که تقاضا کرده بودند بفرستند

در هر  .که خود نویسنده حاضر استداد که مثل ایناهمیت می

شد و براي همین بود که موردي جداگانه و صمیمانه دعا می

ک ی .گرفتندهزاران نفر در سرتاسر عالم از دعاهاي او نتیجه می

اي طوالنی روز از خانمی که گرفتار بیماري سختی بود نامه

نامه او پر از آیات مربوط به شفاي الهی بود و معلوم  .دریافت کرد

شد که این خانم از تمام حقایق مربوط به شفاي الهی مطلع می

ویگلزورت نامه را یکی دو بار خواند و سپس به من داد  .باشدمی

باز یک بار دیگر »  ؟نظر تو درباره این نامه چیست«  :و گفت

ان اي ایماي که نوشتهنامهبه «  :خواند و در زیر آن چنین نوشت

داشته باش و آن را مانند دستمالی روي بدن خود بگذار و دعا کن 

این نامه را براي نویسنده پس فرستاد و »  .که شفا خواهی یافت

فا که آن خانم کامالً شاي دریافت کرد مبنی بر اینمدتی بعد نامه

  »  .یافته است
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  فصل یازدهم

  رفتار و سخنان تهورآمیز

  

اسمیت ویگلزورت در رفتار و سخنان خود تهور و شجاعت 

هاي خود را با چنین جمالتی غالباً موعظه .مخصوصی داشت

حاضر هستید به خدا ایمان  ؟آیا حاضر هستید«  :کردشروع می

حاضر هستید نشه خدا را در مورد زندگانی خودتان  ؟داشته باشید

ی ده خدا در زندگانحاضر هستید همین امروز میل و ارا ؟قبول کنید

   .خودش همیشه حاضر بود»  ؟شما عمل شود

اي که به مسیحیان پایتخت امپراطوري پولس رسول در نامه

مستعدم که شما را نیز که در «  :گویدروم نوشته است چنین می

ویگلزورت  .) 15آیه  1رومیان باب » ( روم هستید بشارت دهم 

 .جا موعظه کنددر آنیک بار به روم مسافرت کرد و حاضر بود 

در خیابان به یکی از مسیحیان ایتالیایی برخورد کرد که در جلسات 

این شخص او را نزد مسیحیان  .او در کالیفرنیا شرکت کرده بود

 .جا مشغول موعظه شدپنطیکاستی روم برد و ویگلزورت در آن

راه دختر و داماد خود به روم رفت تا جلسات یک بار دیگر هم هم

هاي قرار شد در یکی از روزها از دخمه .مخصوصی تشکیل دهد

زیر زمینی که زمانی محل اجتماع مسیحیان بوده است دیدن 

ست به دانیک کشیش کاتولیک جوان که انگلیسی می .نمایند

هر یک از بازدید کنندگان  .تعیین گردید آنهاعنوان راهنماي 

 .ینندتاریک را بب هايشمعی در دست داشتند تا بتوانند این دخمه

مثل این بود که کشیش کاتولیک سایرین را فراموش کرده ولی 

وجه شنید به دقت تدید و میچه میکه به آن ،نسبت به ویگلزورت
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ندین این کشیش چ .بستگی مخصوصی پیدا کرده بوددل ،کردمی

شما  .شما کاتولیک خوبی خواهی شد«  :بار به ویگلزورت گفت

  »  .باید کاتولیک شوید

من کاتولیک «  :دادویگلزورت هم هر بار به او جواب می

( کاتولیک یعنی جامع و همگانی  .هستم ولی نه کاتولیک رومی

و از نظري تمام مسیحیان عضو کلیساي کاتولیک یعنی کلیساي 

جامع هستند ولی کلیسایی که پاپ رهبري روحانی آن را به عهده 

لیساي اي از کدارد در واقع کلیساي کاتولیک رومی است که شعبه

 کشیش تبلیغات خود را درباره کلیساي) »  .باشدجامع مسیحی می

-که بازدید به پایان رسید و وقتی میکاتولیک ادامه داد تا این

اده اسمیت ویگلزورت از فرصت استف بیایندها باال خواستند از پله

اکنون باید به شما بگویم که شما «  :کرد و به کشیش گفت

همین  .مسیحی خوبی خواهید شد به شرطی که نجات پیدا کنید

»  .دیابیا خواهم کرد تا نجات بیجا زانو بزنید و من براي شما دع

کشیش که مبهوت مانده بود به شدت مشغول گریستن شد و در 

هاي خود را روي سر اسمیت ویگلزورت دست .همان جا زانو زد

کشیش مشغول  .او گذاشت و دعا کرد که خدا او را نجات بدهد

هاي او شد و مدتی طول کشید تا ویگلزورت بوسیدن دست

 .این کار باز دارد و خود را از آغوش او بیرون آورد توانست او را از

یک روز در شهر کاردیف انگلستان شخصی که به خیال خود 

تلف هاي مخنمایندگان فرقه ،خواست تمام کلیسا را متحد سازدمی

مسیحی را در یک جا جمع کرد تا کنفرانسی تشکیل دهند و درباره 

احتیاج مسیحیان به  اتحاد و هماهنگی مذاکره نمایند و در مورد

همان طوري که در  .القدس و به پاکی زندگی سخن بگویندروح

این کنفرانس معمول است تمام سخنرانان با مالطفت و مالیمت 

درباره موضوعات کلی سخن گفتند و مواظب بودند که احساسات 
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ی رفت و شخصهمه چیز به خوبی پیش می .دار نشودکسی جریحه

داده بود از شدت شادي در پوست خود که کنفرانس را تشکیل 

ولی در میان آن عده یک نفر وجود داشت که این  .گنجیدنمی

ور جا حضتمام کسانی که در این«  :فکر او را ناراحت ساخته بود

حق  آیا من .اندترین برکت الهی را دریافت نکردهدارند هنوز عالی

کس دارم خاموش بنشینم و به این اشخاص خبر ندهم که هر 

یرد و القدس تعمید بگتواند مانند رسوالن مسیح به وسیله روحمی

پنهان کنم مجرم  آنهااگر این حقیقت را از  ؟قدرت پیدا کند

که همان قهرمان  ،به همین دلیل این شخص»  ؟نخواهم بود

در میان تعجب  ،محبت ما یعنی اسمیت ویگلزورت شجاع بود

 هاي پیراهنشآستینورده سایرین از جا برخاست و کت خود را در آ

من تمام «  :را باال زد و جلو آمد و از روي منبر چنین گفت

چیزهایی را که شما حاال دارید قبل از دریافت این برکت داشتم 

و اگر همین چیزهایی که شما حاال دارید کافی باشد پس این 

م ابرکتی که من عالوه بر تمام چیزهایی که دارید دریافت داشته

من در میان «  :پس سخنان خود را این طور ادامه دادس ؟چیست

مدت کوتاهی بعد از  .امها در هشت سالگی نجات یافتهمتدیست

ید هاي کلیساي اسقفی انگلستان تأیآن به وسیله یکی از اسقف

ها بعداً به وسیله باپتیست .شدم و به عضویت آن کلیسا در آمدم

تعالیم کتاب مقدس را به طور عمیق از برادران  .تعمید گرفتم

پلیموت آموختم و در زیر پرچم سپاه نجات قدم زدم و در جلساتی 

شد مشغول راهنمایی مردم به سوي که در هواي آزاد تشکیل می

با راهنمایی برادر ریدر هریس و مجمع پنطیکاستی  .نجات بودم

ر حضور خداوند ده روز د .تقدیس شدم و قلبم کامالً پاك گردید

القدس را به من عطا دعا کردم و با ایمان از او خواستم که روح

در ساندرلند در حضور خدا زانو زدم و همان  1907در سال  .فرماید



     ١٣١   

 
 

حال رشد ایمان در  

مذکور است دریافت  4آیه  2برکتی را که در اعمال رسوالن باب 

القدس بر من نازل گردید و مانند شاگردان مسیح که روح .داشتم

به این تجر .ي تازه سخن گفتمآنهابه زبخانه جمع بودند در باال

دیگر احتیاجی به جر و بحث نداشت بلکه مطابق فرمایشات کالم 

طور که به رسوالن عطا همان ،القدس راخدا روح .مقدس الهی بود

به من نیز ارزانی فرمود البته من به هماهنگی و اتحاد  ،فرموده بود

خواهم این امور بر طبق روش لی میو یگانگی بسیار عالقه دارم و

در کتاب اعمال رسوالن عالمتی که براي  .الهی انجام شود

 ي جدید استآنهاالقدس وجود دارد سخن گفتن به زبدریافت روح

حت وضع نارا»  .کنم خدا روش خود را تغییر داده باشدو تصور نمی

لیل داي پیش آمده بود و همه ساکت مانده بودند و به همین کننده

-ولی اسمیت ویگلزورت کار تهور .مدیر با عجله جلسه را پایان داد

 کرد که پیام پنطیکاستیاو احساس می .آمیز خود را انجام داده بود

قدر ارزش دارد که انسان از آن دفاع کند و بنابراین مانند آن

او  .همیشه نیکو جنگید و از پیام پر ارزش پنطیکاستی دفاع کرد

ي آش ابهاي پنطیکاستی نباید با کاسهمیراث گرانمعتقد بود که 

-{ اشاره است به کار احمقانه عیسو که حق نخستمعامله کرد 

اي آش به برادر خود یعقوب فروخت زادگی خود را در مقابل کاسه

) مقصود این است که برکات  29تا  25آیات  34( پیدایش باب 

ی که ترساین} بدون  .بزرگ را نباید فداي چیزهاي کوچک کرد

ن القدس بدوداشته باشد مانند همیشه اعالم کرد که تعمید روح

دس القبه نحوي که روح ،ي دیگرنهااشک با سخن گفتن به زب

همیشه با جرات و شجاعت به  .باشدتوأم می ،دهدقدرت تکلم می

اگر  .طوري زندگی کنید که همیشه حاضر باشید«  :گفتمردم می

لی دیر خی ،براي حاضر شدن در انتظار فرصت مناسبی بنشینید

نید ککند و حتی وقتی دعا میگاه صبر نمیفرصت هیچ .خواهد شد
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نباید احتیاجی به حاضر شدن داشته  .نماییدباز هم درنگ نمی

  »  .باشید

وقتی اولین بار به آمریکا رفت اطالع پیدا کرد که کنفرانسی 

شمالی کالیفرنیا شروع شده است و تصمیم در یکی از شهرهاي 

ا جا رفت و خود ربه آن .گرفت که در این کنفرانس شرکت نماید

اي از هکه عداولین شب بعد از این .به مدیر کنفرانس معرفی کرد

رد مدیر جلسه به ویگلزورت نگاهی ک ،کشیشان سخن گفته بودند

اضر حاال نوبت شما است ح«  :آمیز گفتو با لحنی تمسخر

همیشه حاضر «  :ویگلزورت لبخندي زد و جواب داد»  ؟هستید

کت خود را در آورد و جلو منبر رفت و هنوز بیش از چند »  .هستم

که توانست با پیام منحصر به فرد خود دقیقه سخن نگفته بود 

از آن زمان به بعد از او تقاضا  .توجه تمام حضار را جلب نماید

ي اح و شب موعظه کند زیرا عدهکردند که مدت سه هفته هر صب

-هاین شخص پیام برجست«  :از سخنرانان کنفرانس اظهار داشتند

 » .اي در مورد ایمان دارد و ما مایل هستیم سخنان او را بشنویم

هاي متعددي به عمل آمد در همین کنفرانس بود که از او دعوت

ورت اسمیت ویگلز .که در شهرهاي مختلف کالیفرنیا موعظه کند

ي شنوندگان خود را به هیجان آنهابا گفتن چنین سخنان شجاع

تمام کسانی که به دعا کردن عقیده دارند یک دست «  :آوردمی

تمام کسانی که به دعا کردن با صداي بلند  .خود را بلند کنند

حاال از جاي خود بلند  .عقیده دارند دو دست خود را بلند کنند

ا در ابتد»  .و هر چه آرزو دارید دریافت نمایید شوید و دعا کنید

اي عده ،آوردهاي مختلفی را به وجود میالعملاین روش عکس

اي دیگر مخالفت شدید خود را علنًا کردند ولی عدهمخالفت نمی

و  کردندبه طور کلی مردم این روش را قبول می .نمودندابراز می

ن روش کار با ایان محافظهالبته انگلست .بردنداستفاده زیادي می
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ا دانست که این کار بکرد ولی ویگلزورت میشدیداً مخالفت می

آواز «  آنهاروش مقدسین قرن اول مسیحی مطابقت دارد زیرا 

 :تگفویگلزورت می»  .کردندخود را به یک دل به خدا بلند می

ها چیزي نیست که من اختراع کرده باشم بلکه بلند کردن دست« 

ابراهیم همین کار  .ین قسمت کتاب مقدس ذکر شده استدر اول

خوانیم که در آخرین قسمت کتاب مقدس هم می .را انجام داد

 ارمیا و ،داود ،هارون ،موسی .فرشتگان نیز این کار را انجام دادند

وقتی قوم اسرائیل با عمالقه  .حزقیال همه این کار را انجام دادند

 .ردیدگباعث غلبه اسرائیل میجنگید بلند شدن دست موسی می

.. را .هاي افتادهلهذا دست«  :خوانیمدر رساله عبرانیان چنین می

به تمام خادمان خداوند دستور داده  134در مزمور » .استوار نمایید

خود را به قدس برافرازید و خداوند را  هايدست«  :شده است که

اول در همین موضوع به وسیله پولس »  .متبارك خوانید

پس آرزوي این دارم «  :اعالم شده است 8آیه  2تیموتائوس باب 

هاي مقدس را بدون غیظ و جدال بر افراخته در که مردان دست

 و«  :اي ذکر شده استدر کتاب نحمیا نمونه»  .هر جا دعا کنند

هاي را متبارك خواند و تمامی قوم دستعزرا یهوه خداي عظیم 

فتند آمین آمین و رکوع نموده و رو خود را برافراشته در جواب گ

مالحظه بدین طریق »  .به زمین نهاده خداوند را سجده نمودند

فرماید این روش با تعالیم کتاب مقدس مطابقت دارد و نباید می

  »  .باعث انتقاد گردد

«  :یدرسانغالباً جلسات خود را با چنین جمالتی به پایان می

کسی  چه»  ؟تر شودخدا نزدیکخواهد به حاال ببینیم چه کسی می

 ،دکسانی که تشنه خدا هستن ؟خواهد برکت مخصوص پیدا کندمی

اگر یک قدم  .بیایندجلو  ،کسانی که واقعاً عالقمندند .برپا بایستند

 .خواهید به هدف برسیدشود عالقه دارید و میمعلوم می بیایدجلو 
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مستجاب  آیید براي شما دعا خواهم کرد و خدااگر جلو منبر بی

شدند و ویگلزورت مردم در جلوي منبر جمع می»  .خواهد فرمود

چه کسی حاضر است با ایمان «  :کردرا این طور تشویق می آنها

» «  ؟هاي خود را بلند کند و از خدا چیزي درخواست نمایددست

این نوع استفاده از »  .حاال خدا را براي این موضوع شکر کنید

دعاهاي صدها نفر مستجاب گردد و عده ایمان باعث گردید که 

ها و صداي خود را به سوي خدا بلند زیادي در حالی که دست

در این جلسات که بعد از  .شدندالقدس میکرده بودند پر از روح

پر مغز  وشد ویگلزورت به قدري خالصه جلسه اصلی تشکیل می

کرد که در چند دقیقه چنان گفت و طوري رفتار میسخن می

شد که کشیشان معمولی در هزار نتایج روحانی مهمی حاصل می

علیم به مردم ت .توانند چنین موفقیتی به دست آورندسال هم نمی

د یا آنهابه  .آوردداد که ایمان واقعی حتماً ثمراتی به بار میمی

   .داد که چه طور باید موانع را از بین برد و به هدف رسیدمی

داد معموالً مختصر و مفید بود می جویانتعالیمی که به حق

 .خواهید از خدا درخواست نماییدهر چه می«  :گفتو مثالً می

ایمان داشته باشید و مطلب خود را از خدا دریافت نمایید و خدا را 

«  :گفتگاهی چنین می»  .براي جواب دعا شکر و تمجید نمایید

شید حتماً اگر درباره موضوعی هفت بار از خدا درخواست کرده با

احساسات ما قابل اعتماد » «  .ایدشش بار با ایمان دعا نکرده

اق اسح .راهی بکشانندنیستند بلکه ممکن است ما را به گم

خواست از راه حس پسر خود را بشناسد ولی فریب خورد و یعقوب 

ایمان از احساس بهتر است و اگر  .را به جاي عیسو برکت داد

ت خوب هم در شما به وجود خواهد ایمان داشته باشید احساسا

ریزي داشت دامن مسیح را لمس کرد و چون زنی که خون .آمد

 .ایمان داشت در همان لحظه احساس کرد که سالمتی یافته است
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هر چند زندگی او مملو از دعا و تمجید بود و هر کار و هر » 

 ولی وقت خیلی ،گردیدسخنش به منزله عبادت خدا محسوب می

کرد خودش طوري زندگی می .کردزیادي صرف دعا و روزه نمی

که معلوم بود اعتماد کاملی به خدا دارد و سایرین را نیز تشویق 

کرد که همین طور باشند یعنی هر لحظه براي مالقات با خدا می

به عقیده او وقتی  .اي نشوندآماده بوده و دچار وضع غیرمترقبه

مقصودش واقعاً این است » ایمان آور و بس «  :دفرمایمسیح می

ک ها براي نزدیهمین دلیل سایر روش و به» فقط ایمان آور « که 

در عین حال او به  .شدن به خدا در مرحله دوم اهمیت قرار دارند

 هاي او در خدمتاین نکته توجه داشت که یکی از علل موفقیت

 آنهاکردند و او از می به خدا این بود که عده زیادي براي او دعا

وشت نهایی که به این اشخاص میگزار بود و در نامهبسیار سپاس

 :گفتمی .کرد که به دعاهاي خود ادامه دهنددرخواست می آنهااز 

ح کنند صحینمایند و فکر میچه را تصور میها نباید آنواعظ« 

ند و فکر بگویدانند چه را که میاست به مردم بگویند بلکه باید آن

در واقع خودش هر بار »  .کردن را به خود مردم واگذار نمایند

خاست عده زیادي را به فکر کردن وا براي سخن گفتن بر می

رد بگاهی اصطالحاتی که از کتاب مقدس به کار می .داشتمی

خواستند روشن نبود و به همین دلیل گاهی طور که مردم میآن

فانی  «دهد مثالً کلمه وکی تعلیم میشد که عقاید مشکمتهم می

کرد که بعضی از مسیحیان تصور کردند را طوري استعمال می» 

خود  ولی حقیقت این بود که .او معتقد است که انسان نباید بمیرد

آیه  ویگلزورت .ویگلزورت با پیروان این عقیده سخت مخالف بود

که امکان داشت کرد و اظهار میرومیان را نقل می 8از باب  11

دارد انسان بتواند در بدن فانی خود نیروي حیات و رستاخیز مسیح 

انسانیت «  :دانست کهولی خودش بهتر از همه میرا ظاهر سازد 
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همیشه درباره قدرت ایمان به خدا »  .شودظاهري ما فانی می

ترس همیشه در شک و «  :داشتگفت و اظهار میسخن می

-هراسد اما ایمان مانع را پشت سر میتردید است و از موانع می

اگر شما بعد از  .رسدایمان همیشه به هدف خود می»  .گذارد

د که شومالقات با من در همان وضع سابق باقی بمانید معلوم می

ا ام که شما را بجا نیامدهمن این .کندخدا به وسیله من کار نمی

به  خواهم شما رامزه سرگرم سازم بلکه میهاي خوشحرف

اي از روحانیت برسانم که در برابر امور محال لبخند بزنید مرحله

 .چنین عظمت او را مشاهده نماییدو رحمت و شفقت خداوند و هم

 .اشخاصی که اهل ایمان هستند همیشه شهرت خوبی دارند» « 

من از ناراضی بودن خود راضی هستم زیرا هرگاه راضی شوم » 

ما باید از افکار محدود خود دست  » « .مانمرفت باز میاز پیش

بکشیم و چیزهاي بزرگی از خدا بطلبیم زیرا خدا خداي عظیمی 

  »  .است و بزرگی او پایانی ندارد

  

  .رددگآمیز او ذکر میذیالً بعضی از سخنان متهورانه و تشویق

  

 .زنیمعده بسیار زیادي از ما در مدارج اولیه نجات درجا می

خدا شما را به ارتفاعات لطف الهی  شنوید که صدايمگر نمی

به سوي باال حرکت  !نوردي خیلی لذت داردکوه ؟نمایددعوت می

خواهید مگر نمی ،ارتفاعات حبرون در برابر ما قرار دارد .کنید

   ؟بهاي سماوي خود را مطالبه نماییدمیراث گران

یعنی در روح غرق شوید به طوري که  »از روح پر شوید « 

در این صورت وقتی  .القدس لبریز گرددتمام وجود شما از روح
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یرید گکنند و تحت فشار قرار میدیگران با شما بد رفتاري می

   .سازیدوار ظاهر میفقط اخالق مسیح

فدائیان پنطیکاست فقط در فکر خدمت هستند و کمتر در 

در پی رنج و زحمت هستند نه  آنها .باشندبند عزت و احترام می

هیچ آرزویی ندارند جز این که موجبات  .تحسین و تمجید مردم

   .رضایت خداوند خود را فراهم سازند

به  .ما باید بیشتر از شهرت در پی شخصیت عالی باشیم

دست آوردن محبوبیت چندان مشکل نیست ولی یک شخصیت 

  ،ستها تربیت و انظباط الهی اثمره سال ،نجیب

را  آنهاچه مسیحیان از فقر در زحمت نیستند بلکه آن 

بًا غال .ناراحت نموده مرضی است که خسّت و خودپسندي نام دارد

قدر شجاعت قلبی براي خود و فرزندانشان همه چیز دارند ولی آن

رفت کار خداوند استفاده کنند و ندارند که از مال خود براي پیش

  .عان خود نمایندنوپول خود را صرف راحتی هم

عده زیادي از مردم عمر خود را فقط صرف تهیه معاش  

در حالی که زندگی براي خوراك فقط کار اشخاص  .نمایندمی

هدف اشخاص نیرومند و عادل  .کاره استابتکار و بیتنبل و بی

و مقدس این است که داراي زندگی مفید و پر ثمري باشند و فقط 

اولی در دایره محدود و  .شوندبا تأمین معاش خود راضی نمی

کند ولی دومی در دنیایی زندان مانند خودخواهی زندگی می

   .کند که حد و مرزي نداردزندگی می

ی برند ولی اشخاصمیجویی لذت اشخاص کوته فکر از عیب

-یها تعریف مکه داراي شخصیتی عالی هستند همیشه از خوبی

 باف هستند ولی اشخاص بزرگاشخاص پست همیشه منفی .کنند

این اشخاص به زندگی مفهومی  ،زنندهاي مثبت میهمیشه حرف
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ترین استعدادهاي ما را ظاهر بخشند و با تشکر و تقدیر عالیمی

   .سازندمی

باطنی و افکار خود توجه داشته باشید زیرا اگر  به زندگی

زندگی باطنی شما تقویت نشود خدمتتان چندان دوامی نخواهد 

   .داشت

بیشتر تشکیالت ظاهري پنطیکاستی ما میان تهی هستند و 

هایی که صمیمانه هستند با شکوه و جالل خداوند در مشارکت

ما هنوز در مراحل بسیار ابتدایی زندگی در روح  .خود سکونت دارد

زنیم در حالی که هنوز در راه محبت الهی مسافت زیادي قدم می

در پیش داریم و هنوز باید برکات زیادي را از راه لطف الهی 

   .دریافت داریم

القدس لبریز گردید به از روح یعنی» از روح پر شوید « 

چه  این نوع زندگی .ی نماندطوري که براي چیز دیگري جایی باق

اش این است که اگر شرارت را از باطن خود فایده ؟اي داردفایده

دور سازیم و قلب ما از روح الهی لبریز شود دیگر جایی براي افکار 

کامی و نومیدي ناپاك نخواهد ماند و از انتقادهاي مخرب و تلخ

   .خالص خواهیم شد

 وسوسه صحبت کند تواند درباره پیروزي برکس نمیهیچ

پیروزي در جنگ  .که خودش از این مراحل گذشته باشدمگر این

   .آیددست میبه

 باید خود را فراموش .رفت نماییدهر روز باید بیشتر پیش

پاك  باید از هر چیزي که .تر شویدکنید تا بتوانید به خدا نزدیک

خدا مایل است که داراي قلب پاك  .و مقدس نیست دست بکشید

   .باشید و با اشتیاق تمام به دنبال قدوسیت بروید
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-که کارهاي مهمی انجام می ،آوریمفقط وقتی ایمان می

شود که شنوندگان آن را با ایمان کالم خدا وقتی سودمند می .شود

   .قبول نمایند

القدس بشوید که تمام خدا مایل است به طوري پر از روح

   .زندگی شما لبریز از شکر و تمجید خدا باشد

ترین هدفی که مسیح براي ما تعیین کرده عبارت بزرگ

اي برسیم که بتوانیم فقط به خاطر وقتی به مرحله .است از خدمت

محبت به مردم خدمت نماییم دست خداوند با ما خواهد بود و 

  .هرگز شکست نخواهیم خورد

نند که کستند کوشش میکسانی که نسبت به خدا وفادار ه

  .اي به وجود نیایددر بدن او یعنی کلیسا تفرقه

دو چیز به شما کمک خواهد کرد که از خودخواهی آزاد شوید 

اولی پاکی است و دومی ایمان  ،هاي الهی را دریافت نماییدو وعده

   .گرددورتر میکه پیوسته به وسیله پاکی شعله

ر کنند و در فکاه میخدا از اشخاصی که همیشه به عقب نگ

   .تواند استفاده بکندگذشته هستند نمی

درباره کالم خدا نباید دعا کرد بلکه باید آن را پذیرفت و 

   .اطاعت نمود

دلی و هماهنگی باشد خدا برکات خود را فرو هر جا یک

مواظب باشید  .رمز پیروزي است» دل بودن یک«  .خواهد ریخت

زند بر زبان هماهنگی را بر هم میدلی و که سخنانی که یک

نیاورید بلکه طوري زندگی کنید که وجودتان باعث کمک به 

  .ردددلی گرفت آنان و باعث ایجاد هماهنگی و یکسایرین و پیش

که خجالت بکشید آرزوهاي قلبی خود را از خدا بدون این

-درخواست نمایید زیرا او خدایی است که دعاها را مستجاب می

  .فرماید
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و  زدهاگر با اتکا به احساسات خود زندگی کنید غالبًا غم

به خاطر داشته باشید که خدا مسیح ما را  .ناراحت خواهید بود

همه چیز از آن شما «  :فرمایدقدر ساخته است و میبسیار عالی

ورثه خدا و هم ارث با مسیح « فراموش نکنید که ما »  .است

به  ر شهر ناشناسی بود ویک روز یکشنبه ویگلزورت د»  .هستیم

 .دگاه کویکرها رسیگشت اتفاقاً به عبادتدنبال محل عبادت می

مدتی مانند سایرین ساکت نشست ولی مانند سراینده مزامیر که 

ه پس ب .آتش افروخته گردید ،کردمچون تفکر می«  :فرمایدمی

ویگلزورت هم روحش مشتعل شد و »  .زبان خود سخن گفتم

بعد از پایان  .هاي او جاري گردیدبخشی از لبدعاهاي الهام

طور شد که چه«  :رهبران به دور او حلقه زدند و پرسیدند ،جلسه

ي ااز چه فرقه !قدر زود در تو مشغول فعالیت شدالقدس اینروح

از جوابی که شنیدند تعجب کردند زیرا ویگلزورت به »  ؟هستید

دس در من فعالیت القوقتی روح ؟دانید چیستمی«  :گفت آنها

 البته این»  .آورمالقدس را در خود به حرکت میکند من روحنمی

جواب تا حدي رك و خالف ادب بود ولی ما بارها از او شنیده 

وقتی من با اراده خود به وسیله ایمان شروع «  :گفتبودیم که می

ین فرماید به ابخشد و مسح میالقدس مرا تقویت میروح ،کنممی

ام ولی روح خدا طور طبیعی شروع کردها وجودي که بهطریق ب

  »  .دهدکار را ادامه می

درباره اسمیت ویگلزورت باید گفت که او شخصی بود 

انست تومنحصر به فرد که با دیگران تفاوت داشت و کسی نمی

د که ریا بوبه قدري صمیمی و بی .بینی کندکارهایش را پیش

 دیگران تقلید نماید و به قدريتوانست طوطی صفت از هرگز نمی

اي کوشش کردند که عده .شد از او تقلید کردساده بود که نمی

کارهاي ابتکاري او را تقلید نمایند ولی این تقلید را نامناسب یافتند 
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و کارشان درست مانند لباس جنگی شائول براي داود و مانند 

ت که فتوان گفایده بود و حتی میعصاي الیشع براي جیحزي بی

این تقلید مانند تقلیدي که هفت پسر اسکیوا از پولس رسول کردند 

   .و خواستند دیوها را بیرون کنند خالی از خطر نبود
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  فصل دوازدهم

  آزادي از طمع

  

سیرت شما «  :خوانیمچنین می 5آیه  13در عبرانیان باب 

هرمان ق»  .قناعت کنیدچه دارید از محبت نقره خالی باشد و به آن

محبت ما به این آیه مانند سایر آیات کتاب مقدس ایمان داشت 

هاي لندن یک بار در منزل یکی از میلیونر .کردو اطاعت می

 .زدندمهمان بود و صبح زود با هم در هاید پارك قدم می

اي من به مادیات عالقه ،برادر عزیز«  :ویگلزورت اظهار داشت

ولی در همان »  .د پرندگان شاد و آزاد هستمندارم بلکه مانن

اي از گفت در جیب خود نامهاي که این سخنان را میلحظه

توانست قلب بسیاري از مردان خانواده خود داشت که متن آن می

ص شخ .را بسیار ناراحت سازد آنهارا با ترس و اضطراب پر سازد و 

اره خوب نفهمیدم دوب ؟چه گفتی«  :میلیونر از ویگلزورت پرسید

وقتی ویگلزورت حرف خود را دوباره تکرار کرد دوست » تکرار کن 

من حاضرم هر چه دارم از دست بدهم «  :میلیونرش چنین گفت

رین تاگر ویگلزورت کوچک» و در عوض بتوانم چنین حرف بزنم. 

کرد، آن شخص حاضر بود هر چه پول الزم بود به او اي میاشاره

توانست به آسانی و در عین این شخص ثروتمند میهدیه بدهد. 

حال با کمال افتخار و خوشحالی تمام احتیاجات مادي را که در 

نامه نوشته شده بود تأمین نماید ولی به نظر ویگلزورت مقبول 

ه تر از این بود کخدا بودن و داشتن آزادي شخصی خیلی پرارزش

او این آیه را از انسان از لحاظ مالی مدیون شخص دیگري باشد. 

-رشوه مخور زیرا که رشوه بینایان را کور می« دانست: حفظ می

تا پایان عمر حسابش » سازد. کند و سخن صدیقان را کج می
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اس نقره یا طال یا لب« توانست ادعا کند: کامالً پاك بود و واقعاً می

نوانست دهان خود را ببندد و افکار او می» کسی را طمع نورزیدم. 

د را مخفی دارد و در مقابل مردم لبخند بر لب داشته باشد و خو

در عین حال در قلب خود بارهایی حمل کند که پشت هر پهلوانی 

  کرد. را خم می

آورد و با دعاي خود تمام بارهاي خود را به حضور خداوند می

وقتی  شد.کشانید تا احتیاجاتش تأمین میآسمان را بر زمین می

از  یکیکرد راي تشکیل جلساتی دعوت میکلیسایی او را ب

از  نمود این بود که اقالً در یکیشرایطی که ویگلزورت تعیین می

آوري هدایا مخصوص کار بشارتی و میسیونري باشد. جلسات جمع

کرد ولی همیشه در فکر کسانی براي خودش چیزي مطالبه نمی

 یکنمایند. بود که انجیل را در کشورهاي دور دست موعظه می

خیلی میل دارم که در موقع امضاي چک « بار به ما چنین گفت: 

براي مؤسسات میسیونري عکس مرا بگیرند زیرا در این گونه 

طی یک دوره از جلسات چکی » مواقع خیلی خوشحال هستم. 

که مبلغش خیلی زیاد بود به او داده شد. ویگلزورت درباره شخصی 

ند د و معلوم شد که ثروتمکه چک را صادر کرده بود تحقیقاتی نمو

باشد. این چک را به مؤسسه است و هدیه او بدون شرط می

میسیونري فرستاد تا براي مخارج خود صرف نماید. بعد از مدتی 

درباره صادر کننده چک چیزهایی شنید که به نظر او مناسب نبود 

  و به همین دلیل تمام پول را به اقساط به او برگردانید. 

هاي جنگ که و اتالف نفرت داشت. در سالاو از افراط 

ه رفت، همیشها خیلی باال میدرآمد کم بود و هزینه زیاد و قیمت

د شداشتند زیرا اگر متوجه میمیزان مخارج خانه را از او مخفی می

که فالن جنس به نظر خودش گران است غیرممکن بود آن را 

 ا از جلويشد آن جنس رمصرف نماید و به همین دلیل مجبور می
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چشم او دور نمایند. درباره خودش گاهی تا حدي خسّت نشان 

وجه این طور نبود و مخصوصاً داد ولی در مورد دیگران به هیچ می

شد سخاوت و بخشندگی خاصی در مواردي که با خدا مربوط می

توان گفت که به هیچ وجه خسیس نبود بلکه داشت. در واقع می

گزار خوبی است ولی انسان خدمت عقیده داشت که پول، خادم و

شخص دانا کسی است که دخلش « گفت: نباید اسیر آن شود. می

بیست و خرجش نوزده باشد ولی شخص نادان تمام درآمد خود را 

 در پایان یک» انجامد. کند و کارش به فقر و احتیاج میخرج می

دوره از جلسات چکی دریافت کرد که مبلغ آن خیلی زیاد بود و 

د. کردند آشنا شر همین موقع با دو میسیونر که در چین کار مید

براي مراجعت به محل مأموریت خود به پول نسبتاً زیادي  آنها

ک را شنید فوراً چاحتیاج داشتند. ویگلزورت وقتی این موضوع را 

ظهرنویسی کرد و به این دو شخص داد در حالی که این چک در 

ش طاقت فرساي او بود. چندین مزد یک ماه تالواقع ثمره و دست

  بار از همین نوع کارها انجام داد.

ایمانی که پیوسته « چندین سال درآمدي را که از کتاب 

آورد براي کار مسیحی در کشورهاي به دست می» کند رشد می

تقاضاي کمک  دیگر اختصاص داده بود. از تمام نقاط جهان

داد. با وجود مراتب المقدور جواب مثبت میکرد و حتیدریافت می

کردند. مثالً یک بار اي از سخاوت او سوء استفاده میفوق، عده

کرد مدت کوتاهی در مسافرت می زالند نووقتی به استرالیا و 

امریکا توقف نمود و در همان موقع ترتیباتی داده شد که بعد از 

جلساتی در آمریکا تشکیل دهد.  زالند نومراجعت از استرالیا و 

القدس را فرو بود خدا به طرز مخصوصی روح زالند نودر  وقتی

ریخت و در همه جا بیداري به وجود آورد. بیداري روحانی به اوج 

خود رسیده بود و در همین موقع وقت رفتن او به آمریکا نزدیک 
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از  تواندشد. چند نامه دریافت کرد ولی جواي داد که هنوز نمیمی

و تلگراف رد و بدل شد ولی کسانی  خارج شود. چند نامه زالند نو

که از او قول گرفته بودند که در تاریخ معینی به آمریکا برود اصرار 

کردند که هر چه زودتر به قول خود وفا کند. عده زیادي از می

کردند که مدت بیشتري در آن نیز از او تقاضا می زالند نواهالی 

شد  ها مجبورییکشور بماند ولی ویگلزورت بر اثر اصرار آمریکا

به آمریکا برود. کلیسایی که از او دعوت کرده بود متعهد شده بود 

که هزینه مراجعت او را بپردازد و در ضمن وعده داده بود که در 

ازاي یک ماه جلساتی که توسط ویگلزورت تشکیل می شود 

  اي نیز به او داده شود.هدیه

به وسیله هاي او را که از او اجازه گرفتند که سخنرانی

ري آوشد چاپ کنند. در همین جلسات جمعتندنویس نوشته می

مخصوصی نیز براي تأسیس آموزشگاه کتاب مقدس انجام دادند. 

ولی رهبران کلیسا از او تقاضا نمودند که از دریافت هزینه مراجعت 

گفت که به پول احتیاج دارد و  آنهاخودداري نماید. ویگلزورت به 

 کرد و وضعرفت میکارش به خوبی پیش نوزالند به عالوه در 

آن کشور را ترك کرده و  آنهامادي نیز خوب بود ولی او به خاطر 

به آمریکا آمده بود ولی چون رهبران کلیسا در خواهش خود اصرار 

نمودند او هم از دریافت این مبلغ چشم پوشید. جلسات به پایان 

ولی  اندی یافتهرسید و عده زیادي شهدت دادند که برکات فراوان

رهبران کلیسا قولی را که در مورد پرداخت هزینه مراجعت داده 

ر شد پولش کمتبودند عملی نکردند. وقتی از این شهر خارج می

اش افزایش یافته بود.مدت کوتاهی، براي ولی تجربه و داناییشده 

که چنین وضعی دوباره تکرار نشود، وقتی کلیسایی او را دعوت این

ساخت ولی بعداً متوجه از اول موضوعات مالی را روشن میکرد می

آید. یک بار شد که این گونه موارد خیلی به ندرت پیش می
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ادر عزیز، بر« کشیش یکی از کلیساهاي بزرگ به او چنین گفت: 

اید و بر اثر خدمات شما کار جا کار کردهشما مدت سه ماه در این

است. اعضاي کلیسا  ما بر اساس جدید و محکمی قرار گرفته

و  جا نگه دارنداند به هر قیمتی شده شما را اینتصمیم گرفته

اند با شما صحبت کنم و ببینم رهبران کلیسا از من خواهش کرده

خواهید. هر قدر بخواهید خواهیم داد به شرطی چه قدر حقوق می

سپس این کشیش خودش حقوق » که در کلیساي ما بمانید. 

گفت حاضر هستند این مبلغ را به او بپردازند  هنگفتی ذکر کرد و

 :تا او را از دست ندهند ولی ویگلزورت با صراحت تمام جواب داد

ام و اگر جا انجام دادهمن هرچه را که خدا انتظار داشت در این« 

ا جهاي دنیا را به من بدهید باز نخواهید توانست مرا اینتمام پول

رهبران کلیسا را جمع کنید تا با هم کنم نگه دارید. خواهش می

اي که جمع شده عده» دعا کنیم و من خداحافظی کنم و بروم. 

کردند که در تصمیم خود تجدید بودند با گریه از او التماس می

دعا  آنهانظر نماید ولی تصمیم او قطعی بود. ویگلزورت با 

من آرامشی دارم که به هیچ « کردضمن خداحافظی چنین گفت: 

توان با پول به دست آورد. وقتی خدا از من راضی است ه نمیوج

اند. خشنودي الهی را ها دالر به من دادهمثل این است که میلیون

کنم. رضاي خدا را در فکر و با تمام طالهاي جهان عوض نمی

نمایم. آیا صالح است بهایی حفظ میقلب خود مانند گنج گران

  »وي مبادله نمایم؟ به هیچ وجه!که من این برکات را با ثروت دنی

قهرمان محبت ما با عده زیادي از ثروتمندان در تمام نقاط 

-گاه تحت تأثیر کسی قرار نمیجهان دوستی داشت ولی هیچ

 توانست خیلی ثروتمند شودبود میکار میگرفت. اگر کمی طمع

ین آیا ا« گفت: کرد و میولی غالبًا سخنان الیشع را تکرار می

 گاهی پیشنهاداتی به او» قت گرفتن نقره ( پول ) است؟ وقت، و
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داد. مثالً صاحب یک شد که او را در وضع مشکلی قرار میمی

جو سازي که میلیونر بود براي معالجه زن خود به کارخانه آب

ود. اي نگرفته ببهترین متخصصین جهان مراجعه کرده و نتیجه

از صرف وقت  این شخص از ویگلزورت درخواست کرده بود که

یا پول به هیچ وجهمضایقه نکند و براي شفاي همسر او بشتابد. 

بعضی از والدین که کودکانشان ناراحتی روانی داشتند حاضر بودند 

شد بپردازند. مطالبه می آنهامبلغی که از هر  آنهابراي شفاي 

ثروتمندانی که بیمار و از لحاظ فکري ناراحت و مأیوس بودند به 

رواز با هواپیما پ« زدند احتیاج داشتند و به او تلگراف میکمک او 

ولی ویگلزورت گوش خود را در مقابل » کنید. پول اهمیتی ندارد. 

بست و به هیچ وجه حاضر نبود گامی این پیشنهادات مالی می

  خارج از میل و رضاي خدا بر دارد.

پول شود ویگلزورت از این اگر براي پاك ماندن الزم بود بی

امر باکی نداشت. با وجودي که از ارزش و فایده پول اطالع کامل 

خبر نبود. وقتی به هم بیداشت در عین حال از خطرهاي آن

هاي خود را تنظیم داد و نقشه مسافرتهاي رسیده پاسخ میدعوت

نمود پول به هیچ وجه در تصمیمات او تأثیري نداشت. تجربه می

هاي دعوت کنندگان عملی ولبه او نشان داده بود که گاهی ق

دانست که اگر هدف واقعی او خدمت به خدا شود ولی مینمی

هاي الهی همیشه در اختیار او خواهد بود. همیشه این باشد گنج

از نیکوکاري و خیرات غافل مشوید زیرا « آیه را به خاطر داشت. 

که به شهر  1923در سال » ها راضی است. خدا به همین قربانی

کن بود. در اي سافیلد میسوري رفته بود در خانه نویسندهیگاسپرن

همسرم از مال دنیا چندان نصیبی نداشتیم. آن موقع من و 

هاي ما چندان تازه نیست و ما را ویگلزورت متوجه شد که لباس

به فروشگاهی برد براي ما لباس تازه خرید. به قدري از این 
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صمیمی او بودیم  نیکوکاري خود در مورد ما که از دوستان

هایش جاري گردید. براي خوشحال شده بود که اشک از چشم

-که کسی متوجه گریه او نشود به گوشه تاریکی رفت و اشکاین

هاي خود را پاك کرد و نزد ما برگشت. از هر فرصتی استفاده 

 را تشویق نماید که براي کار آنهاکرد که به مردم تعلیم دهد و می

یک روز در مقابل عده زیادي در ول بدهند. خدا سخاوتمندانه پ

فت اظهار گیک کنفرانس کلیساي پنطیکاستی در لندن سخن می

ام. روز تولد من است. امروز هفتاد ساله شدهامروز سال« داشت: 

-خواهید هدیهدانم که بسیاري از شما به من عالقه دارید و میمی

ی که هایا خانماي به مناسبت این روز به من بدهید. بعضی از شم

جا حضور دارید فقط چند روز در این شهر خواهید ماند ولی این

اید. مردان هم ممکن است مقدار زیادي لباس همراه خود آورده

ها و هم جویی کنند و از این راه هم خانمدر خرید لباس صرفه

توانند مقداري از پول خود را براي کار خدا تقدیم نمایند. آقایان می

هدایا را براي مخارج میسیونري در تمام جهان مورد استفاده  ما این

تمام حضار پیشنهاد او را قبول کردند و پول » قرار خواهیم داد. 

دي رفت زیازیادي جمع شد که هرگز سابقه نداشت و موجب پیش

در کار خداوند گردید. به عقیده ویگلزورت همیشه بخشیدن از 

-جکرد که براي خود گنویق میتر بود و همه را تشگرفتن فرخنده

  اندوزند.بیهایی در آسمان 

ت: اش چنین نوشبعد از فوت او یکی از دوستان استرالیایی

در ساندرلند  1908گاه اولین کنفرانسی را که در سال هیچ« 

آوري براي کار میسیونرهاي برم. جمعتشکیل شد از یاد نمی

 1200پوند ( در حدود خارجی اختصاص داده شده بود. مبلغ هفتاد 

اي آوري اعالم شد عدهآوري شد. وقتی مبلغ جمعتومان ) جمع

دست زدند ولی ویگلزورت که به نظرش این مبلغ خیلی کم بود 
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آمیز در حالی که اشک از جاي خود برخاست و با لحنی مالیمت

تاد پیام پنطیکاستی با هف« هایش جاري بود چنین گفت: از چشم

در حدود بیست و شش سال قبل در » آید! نمی پوند چندان جور

همین کنفرانس در برادفورد شرکت کردم و پولی که براي 

 21000پوند ( در حدود  1200هاي میسیونري جمع شد فعالیت

  »پوند رسید.  1350تومان ) بود و سال بعد به 
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  فصل سیزدهم

  نبرد عظیم ایمان

  

اي از کارهاي شمه 12تا  8آیات  23در دوم سموئیل باب 

دالورانه سه نفر از سرداران داود ذکر شده است. عدینو بر هشتصد 

نفر تاخت آورد و ایشان را در یک وقت کشت. العازار با فلسطینیان 

رو شد و به قدري جنگید که دستش خسته شد و به شمشیر بهرو

غنایم  و چسبید و در نتیجه اسرائیل پیروزي عظیمی به دست آورد

جنگی زیادي گرفت. سومی شمه بود که در میان قطعه زمینی پر 

از عدس ایستاد و آن را نگاه داشته فلسطینیان را شکست داد و 

خداوند ظفر عظیمی به اسرائیل بخشید. قهرمان محبت ما نیز 

مانند این سه مرد دالور با کمال شجاعت نبرد عظیم ایمان را 

توان ایمان قوي پیدا چه گونه می: « شودجنگید. غالبًا سوال می

ایمان « جواب قهرمان محبت ما به سوال فوق این است: » کرد؟ 

 هاي مهمآید. شهادتعظیم در نتیجه نبردهاي عظیم به وجود می

عد هاي بزرگ بهاي بزرگ است. پیروزيو برجسته نتیجه آزمایش

 جالب نکته» آید. هاي متعدد به دست میها و آزمایشاز وسوسه

هاي جنگی دنیا به صورت ترین مدالتوجه این است که بزرگ

پیروزي  ترینترین کشمکش و بزرگکه نشانه بزرگصلیب است 

  باشد.می

عده زیادي به این حقیقت که مسیح امروز هم بیماران را 

نمایند ولی قهرمان محبت ما تعلیم خود دهد مخالفت میشفا می

بود که امروز مسیح با دوران گذشته را بر این اساس قرار داده 

پذیر نیست امروز هم به تمام تفاوتی ندارد و خداوندي که تغییر

من یهوه ( خداوند ) شفا دهنده « فرماید: بیماران و محتاجان می
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 »دو صد گفته چون نیم کردار نیست « به مصداق: » تو هستم. 

است و هزاران داد که خداوند امروز هم شفا دهنده عمالً نشان می

یافتند بنابراین دیگر جاي نفر بر اثر دعاهاي او نجات و شفا می

بحث و استدالل نبود. خداوند اجازه فرمود که او با مشکالت و 

« رو شود ولی مکرراً اظهار می داشت: بههاي فراوان رووسوسه

کن خود را از روي من گذرانیده و مرا خداوند بارها جاده صاف

گاه مرا روي زمین باقی نگذاشته بود. ت ولی هیچصاف کرده اس

گونه ویگلزورت را به وسیله دعاي قبالً شرح دادیم که خدا چه» 

صمیمانه مرد جوانی که با جدیت دعا کرد از بیماري آپاندیس و 

اي که باعث کمکش مرگ حتمی خالصی بخشید. در آن موقع آیه

 االن ملکوت آسماناز ایام یحیی تعمید دهنده تا « شد این بود: 

ربایند. او از این آیه این شود و جباران آن را به زور میمجبور می

براي خالصی از بیماري خود مانند طور نتیجه گرفت که باید 

 اندازد و به همین دلیلجباران و نیرومندان، ایمان خود را به کار بی

 تبا جدیت تمام دعا کرد و با قدرت ایمان خود جواب مثبت دریاف

نمود. بعد از آن نیز با نیرومندي خاصی براي دیوانگان و بیماران 

ود نمکرد و از قول خداوند در کتاب اشعیاء نبی اطاعت میدعا می

پسندم این نیست که بندهاي اي که میمگر روزه« فرماید: که می

هاي یوغ را باز کنید و مظلومان را آزاد شریران را بگشایید و گره

ه رفتار او مانند کودکی نبود ک» وع یوغ را بشکنید؟ سازید و هر ن

اي را کتک بزند بلکه قربانیان را از دهان اژدها خواهد گربهمی

هاي آخر زندگی خود با سه آزمایش کرد. در سالخالص می

رو شد. اولی این بود که حدود پانزده سال قبل بهمشکل بدنی رو

او را معاینه کرد و  اش یکی از دوستانش که طبیب بوداز رحلت

هایی که از بدن شما گرفته شده آقاي ویگلزورت، عکس« گفت: 

اي هدهد که در وضع بسیار خطرناکی هستید. کلیهاست نشان می
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کنم هر چه هاي بزرگی است و من توصیه میشما داراي سنگ

ها بعد از ناراحتی زیادي که ایجاد زودتر عمل کنید زیرا این سنگ

اگر اجازه بدهید  اعث مرگ شما خواهند گردید.خواهند کرد ب

همین االن به بیمارستان تلفن بزنم تا براي شما تختخوابی رزرو 

آقاي  «ویگلزورن نگاهی به صورت دکتر کرد و گفت: » نمایند. 

دکتر خدایی که بدن را خلق فرموده است قادر است آن زا شفا 

ند. بدن مرا پاره کدهد. تا وقتی زنده هستم هیچ کارد جراحی نباید 

ویگلزورت جواب » شود؟ ها چه میپس سنگ« دکتر پرسید: » 

 من خیلی میل« دکتر گفت: » اي خواهد اندیشید. خدا چاره« داد: 

ویگلزورت » دارم ببینم خدا در این مورد چه کاري خواهد کرد. 

و بعد از گفتن این حرف از نزد دکتر » حتماً خواهید دید. « گفت: 

شد و شب و روز ناراحتی فت. دردها به تدریج شدیدتر میبیرون ر

گردید. در خانه لگنی در محل مناسب قرار داده موضعی بیشتر می

. از آن استفاده کند شده بود که در مواقع لزوم ویگلزورت بتواند

آن روز دردهاي او بسیار شدید بود و وقتی دخترش لگن ادرار را 

که مانند اسفنج سوراخ سوراخ  کرد دید در ته آن سنگیخالی می

بود قرار دارد. این سنگ در موقع رد شدن از کلیه باعث ایجاد 

دردهاي شدید شده بود. وقتی ویگلزورت این سنگ را دید چنین 

   »این ابتداي عمل جراحی است که خدا انجام داده است.« گفت: 

 ها رنج کشید نا آخریندر واقع این ابتداي کار بود ولی سال

دفع شود. سنگی که از او خارج شده بود به دکتر نشان داد  سنگ

و دکتر اقرار کرد که براي خارج شدن چنین سنگی از کلیه حتماً 

اي انجام شده است. جاي تعجب بود که ویگلزورت در معجزه

 هانمود و براي خارج شدن سنگحالی که این همه درد تحمل می

ست خدمات خود را بدون توانگونه میکرد چهریزي پیدا میخون

اي ادامه دهد. یک روز از رختخواب خود وقفهترین کوچک
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اش فاصله زیادي مان که از محل سکونتبرخاست تا به جزیره

زم جا الداشت برود و براي چند بیمار دعا کند. براي رسیدن به آن

بود در آن فصل زمستان سه ساعت با قطار مسافرت کند و بعد با 

 یانوس پیما چند ساعت سفر نماید. وقتی به مقصدکشتی کوچک اق

رسید یکی از خویشاوندان او که پرستار بود از او تقاضا نمود که 

استراحت کند و شیشه آب گرم در رختخواب خود بگذارد تا حالش 

رد و دعا ک آنهابهتر شود ولی او سراغ بیماران رفت و براي شفاي 

-کرد سنگاجعت میخدا دعاهایش را مستجاب فرمود. وقتی مر

اش در حال خارج شدن بود و به قدري خون از دست هایی از کلیه

داد که صورتش سفید شده بود و مجبور شدند او را در قالی بپیچند 

  تا گرم شود.

بعداً همراه داماد خود براي بازدیدي طوالنی به سوئد و نروژ 

ش ارفت. تمام شب چندین بار از رختخواب بیرون آمد تا از کلیه

غلتید. با سنگ خارج کند و گاهی از شدت درد روي زمین می

کرد، در کلیساي وجود این روزي دو بار براي بیماران دعا می

بزرگ فیالدلفیا در استکهلم؛ دعا براي بیماران کاري بود که وقت 

گرفت یک روز بعد از ختم جلسه، کشیش کلیسا که زیادي می

 در حدوددر جلسه بعدازظهر  لویی پطرس نام داشت اطالع داد که

نفر در  500هشتصد نفر تقاضاي دعا داشتند و در جلسه شب 

-مسیح براي بیماران دعا مینام عیسیانتظار دعا بودند. وقتی به

یافتند در حالی که خودش بیشتر از همه کرد عده زیادي شفا می

وان تکرد. حقیقتاً میاي نمیمریض بود ولی به سالمتی خود توجه

فت که او در حالی که خودش جسماً ضعیف بود به دیگران گ

هاي بیداري گذاشت شعلهکرد. در سوئد هر جا قدم میخدمت می

-یافتند و از انواع بیماريکشید. و مردم نجات میروحانی زبانه می

هاي بزرگ پر از مردم بود و همه برکات شدند. سالنها آزاد می
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 ه بود که او در چه وضعی استیافتند. کمتر کسی متوجزیادي می

ترین آزمایش خود دست گونه با بزرگدانست چهکس نمیو هیچ

  گردید. کرد و پیروز میو پنجه نرم می

ها پر شد و براي ترین سالنوقتی به آمریکا رفت بزرگ

هزاران نفر دعا کرد و همه را خدمت نمود ولی ناراحتی او ادامه 

داشت. بارها اتفاق افتاد که دختر و دامادش در حالی که او در 

رختخواب بود به محل جلسه رفتند و جلسه را شروع کردند ولی 

ظه شد و به کلیسا رفته و موعویگلزورت بلند می آنهابعد از رفتن 

گشت و باز در نمود و برمیو براي مریضان دعا میکرد می

-کرد. گاهی در جلسات درد را تحمل میرختخواب استراحت می

بعد  آمد واي نداشت از منبر پایین مینمود ولی وقتی دیگر چاره

-ساخت دوباره براي ادامه جلسه برمیکه خود را راحت میاز این

ا هم ها غالباً بآن سالما که در گوید: گشت. جیمز سالتر چنین می

خوابیدیم، از غیرت و عالقه او به بودیم و گاهی در یک اتاق می

هاي آتشین و دعا براي بیماران و محبتی که نسبت به موعظه

د شگاه از جلسات غایب نمیشدیم. هیچزده میآنان داشت حیرت

شد شخص دیگري را براي و با وجودي که گاهی مجبور می

د ولی خودش حاضر بود. دردهاي خود را با موعظه تعیین کن

کرد و از آن جالل خدا استفاده انگیزي تحمل میبردباري حیرت

  نمود.می

هایی را که از کلیه خارج شده بود در یک بطري سنگ

عدد بود.  100در حدود  آنهاآوري کرده بود و تعداد اي جمعشیشه

این آزمایش او در حدود شش سال طول کشید و بعد از آن کار 

تري ادامه داد. او خیلی میل خود را با ایمان و اعتماد بسیار قوي

داشت که شبیه ایوب باشد یعنی طوري بشود که خدا به خاطر او 

در برابر شیطان افتخار نماید. در تمام مدت این آزمایش که دردها 
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کرد، اعتماد خود را با این آیات از کتاب ایوب ابراز ا تحمل میر

-داند و چون مرا میروم میزیرا او طریقی را که می« داشت: می

) او  هايآیم. پایم اثر اقدام ( یعنی قدمآزماید مثل طال بیرون می

نم. کام و از آن تجاوز نمیرا گرفته است و طریق او را نگه داشته

قهرمان محبت  1937در سال ) »  11و  10آیات  23( ایوب باب 

ما به آفریقاي جنوبی مسافرت کرد. بارها اظهار داشت که این 

ترین مسافرت بوده است. وقتی از انگلستان مسافرت سخت

حالش خوب نبود و در موقع سوار شدن به کشتی  کردحرکت می

 از شدت درد ناراحت بود. در طول مسافرت غالباً از بیماري

گذاشت به آسانی راه برود ناراحت بود با وجود سیاتیک که نمی

این جلساتی که در آفریقاي جنوبی تشکیل داد بسیار پربرکت بود 

  و ثمرات آن تا امروز باقی است.

-ایمانی که پیوسته رشد می« شخصی که از خواندن کتاب 

هاي ویگلزورت برکات یعنی مجموعه یک دوره موعظه» کند 

تیار اي در اخیافته بود اتومبیل بزرگی خرید و با رانندهفراوانی 

خواهد برود. ویگلزورت گذاشت تا در آفریقاي جنوبی هر جا می

این اتومبیل به پیشرفت کار ویگلزورت خیلی کمک کرد ولی در 

عین حال نقائص چندي نیز داشت. وقتی با این اتومبیل مدت چند 

رش کرد دختافرت میهفته از کنگوي بلژیک به طرف جنوب مس

اي آلیس و دامادش نیز همراه او بودند. یک شب بعد از جلسه

آور، آقاي سالتر او را کمک کرد که به بسیار مشکل و خستگی

اتاق خواب برود. وقتی به اتاق خواب رسیدند ویگلزورت در را 

بست و به داماداش آقاي سالتر گفت که به طور شدیدي گرفتار 

سوار شدن و پیاده شدن از اتومبیل بوده فتق شده و علت آن 

است. شاید سوار شدن و پیاده شدن مزید بر علت بود زیرا او عادت 

داشت که در موقع موعظه و شفاي بیماران از منبرهاي نسبتاً بلند 
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ساله بدون شک  78پایین بپرد و این عمل براي پیرمردي 

 جنوبی بهخطرناك است. با وجود این برنامه خود را در آفریقاي 

کس از طور کامل انجام داد و به استثناي داماد و دخترش هیچ

  ضعف او مطلع نگردید. 

توان نمی« گوید: آقاي سالتر درباره این مسافرت چنین می

ود! نمکرد و موعظه میباور کرد که او با چه نیرو و قدرتی کار می

تر مشد و او هزاران کیلوهاي بسیار یزرگ پر از جمعیت میسالن

کردو موعظه هاي خاکی پر گرد و خاك مسافرت میروي جاده

کرد، هر نوع غذایی نمود و براي بیماران سیاه و سفید دعا میمی

ریخت و از هیچ کوششی خورد و زیر آفتاب سوزان عرق میمی

نمود. به هیچ وجه معلوم نبود که از فتق ناراحت است. مضایقه می

ود که با کمک خدا بر آن پیروز این هم دومین آزمایش عجیبی ب

 1944سومین دوره آزمایش جسمانی ویگلزورت در پاییز » شد. 

سال داشت. طبق عادت در پارکی که  85آن موقع آغاز شد. در 

در نزدیکی اقامتگاهش قرار داشت نشسته بود. وقتی ظهر به خانه 

مراجعت کرد کامالً معلوم بود که صورتش تا حدي کج و ماوج 

نترل یک قسمت از بدن خود را کمی از دست داده است. شده و ک

زد ولی طرز صحبت او نیز تغییر کرده بود. عزیزانش به لبخند می

او کمی غذا دادند و در رختخواب خوابانیدند. بقیه روز را در حال 

نیمه بیهوشی به سر برد. شب فرا رسید و پسرش تصمیم گرفت 

که باید براي معاینه او دکتري بیاورند. دکتري که مدتی قبل به 

مل جراحی انجام دهد، ویگلزورت توصیه کرده بود که باید ع

« مشغول معاینه او شد ولی ویگلزورت از دکتر خواهش کرد: 

دکتر خیال کرد که او این » تقاضا دارم مرا به حال خود بگذارید. 

زند ولی حقیقت این بود که بر حرف را از روي بغض و نفرت می

گوید و حتی دکتر را هم نشناخته دانست چه میاثر بیماري نمی
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 «بیماري را تشخیص داد و به اعضاي خانواده گفت:  بود. دکتر

زدگی شده است. باید او را یکی دو روز در رختخواب گرفتار آفتاب

 «سپس آقاي سالتر را به کناري کشید و گفت: » نگه دارید. 

ممکن است نتواند از این بیماري جان سالم به در ببرد و هر لحظه 

ارد از خواب بیدار نشود. امکان دارد عمرش تمام شود و احتمال د

بعد از یکی دو روز استراحت توانست از جاي خود برخیزد و » 

اولین کاري که کرد این بود که نزد دکتر رفت و از او معذرت 

خواست و توضیح داد که متوجه نبوده که چه گفته است. بعد از 

  آن تا حدي ضعیف شده بود و حتی یکی دو بار هم به زمین خورد.

و در تمام فصل زمستان مواظب او بودند ولی در عزیزان ا

 آسایی تقویت یافت بهاواخر زمستان فکر و بدن او به طور معجزه

هایش را خودش بنویسد و دوباره توانست نامهطوري که می

رومیان را  8باب  11مشغول کارهاي معمولی خود شد. خدا آیه 

ی را از و اگر روح او که عیس« براي او کامالً روشن ساخت: 

مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان 

هاي فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح برخیزانید بدن

هاي او غالباً از این سخنان و نامه» خود که در شما ساکن است. 

که جوانی خود را از سر گرفته بود و گرفت. مثالً اینآیه الهام می

خود را نوشت تا چاپ شود. در بهار هنگام عید قیام شرح شفاي 

مانند همیشه مدیریت کنفرانس پرستون را که یکی از بهترین 

د که چنهاي عید قیام بود به عهده گرفت. بعد از اینکنفرانس

سرود خوانده شد دیگر نتوانست صبر کند و شهادت و موعظه خود 

ار تکیه کالم او قر اي که در تمام مدت کنفرانسرا شروع کرد. آیه

رومیان که در فوق ذکر گردیده بود. شهادت  8باب  11گرفت آیه 

اي در تمام حضار او درباره زندگی جدیدي که یافته بود روح تازه

 «دمید. در این کنفرانس باز گفته معروف و قدیمی او را شنیدیم: 
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» به قدري راحت هستم که متوجه نیستم بدنی هم دارم. 

که به وطن سماوي خود شتافت همین حالت زمانی ویگلزورت تا

  سرزندگی و شادابی و روحی و جسمی را حفظ نمود.
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  فصل چهاردهم

  زندگی پر از شادمانی

  

کس به هیچ« داشت: اسمیت ویگلزورت غالباً اظهار می

برد. من از یک دقیقه خیلی بیشتر اندازه من از زندگی لذت نمی

اي در یک ماه یعنی در یک دقیقه لذتی کنم تا عدهاستفاده می

ي به قدر» نمایند. برم که دیگران در یک ماه هم احساس نمیمی

اي شباهت داشت که بزرگ شاد و سرحال بود که به شاگرد مدرسه

ها گردش کند. تمام شده است. او عالقه داشت که در جنگل

شناخت. کروز پسر بزرگ او را می آنهاپرندگان محل خود و آواز 

پدر، ما یک فاخته کوچک در آشیانه پرنده دیگري « چنین گفت: 

ویگلزورت فوراً راه افتاد تا آن فاخته را ببیند و وقتی » پیدا کردیم. 

حالت تردید توأم با ترس آن پرنده را دید و مشاهده کرد که هر 

د حال شخیلی خوشکند شنود و هان خود را باز میبار صدایی می

دهان خود را نیکو باز کن و ان را پر « و به یاد این آیه افتاد: 

هاي ) به گیاهان و گل 10آیه  81مزمور باب » ( خواهم ساخت. 

برد. جیمز لذت می آنهامختلف سرزمین خود عالقه داشت و از 

کند که یک روز با در دهات اطراف مشغول سالتر تعریف می

اي پر شیب که از جادهعد از اینگوید که؛ بگردش بود و می

گذشتیم به زمین پهناوري رسیدیم که پر از گیاهان سرسبز بود و 

منظره بسیار زیبایی داشت. خورشید درخشندگی خاصی داشت و 

بخشی در پرندگان مشغول سراییدن بودن و هماهنگی لذت

چون داروي شفابخش بود و  شد. هوا همطبیعت مشاهده می

 وهایش را بلند کرد لتی مخصوص به خود دستویگلزورت با حا

هاي خود را عقب برد و مشغول کشیدن نفس عمیق شد در شانه
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 سازد و سالمتیاین هوا انسان را سرزنده می« گفت: حالی که می

گذشت مدتی پیرمردي که از آن نزدیکی می» دهد. و حیات می

د چنین ا دیایستاد و به ویگلزورت نگاه کرد و وقتی ویگلزورت او ر

جا براي زندگی کردن خیلی عالی است. حتماً ساکنان این« گفت: 

 دادپیرمرد در حالی که سرش را تکان می» جا مرگ ندارند. این

ویگلزورت از » میرند. آقاي عزیز، فقط یک بار می« جواب داد: 

هاي روان براي این جواب درست و به جا خیلی خوشش آمد. آب

یلی خ« گفت: سیقی آرام و پر معنی بود. میمانند موویگلزورت 

میل دارم که یک روز تا صبح بنشینم و به نهري که با جوش و 

 نشست و ماهی گرفتنمانند بچه می» گذرد نگاه کنم. خروش می

شد صدا میکرد. با پرندگان همپسرهاي دهاتی را با لذت تماشا می

تعطیل به خوبی دوید. روزهاي کرد و میها بازي میو با خرگوش

کرد ولی از کار مورد عالقه خود یعنی رهبري مردم استراحت می

  کرد. به سوي مسیح به هیچ وجه غفلت نمی

در دوره جوانی هنگام تعطیلی همراه همسر خود با دوچرخه 

 پرداختند. یک روز در ضمن دوچرخهدر اسکاتلند به گردش می

اي در هواي لسهکردند که در آنجا جسواري از شهري عبور می

آزاد تشکیل شده بود. خانم ویگلزورت از این گونه جلسات خیلی 

برد و به همین دلیل به آن گروه پیوست و چند دقیقه لذت می

صبر کرد. یکی از مقامات قضایی آن شهر در جلسه حضور داشت 

 که کار او موعظه انجیلو وقتی صحبت او را شنید و مطلع گردید 

داد که یک هفته جلساتی براي موعظه مژده است فوراً ترتیبی 

نجات در آن شهر برپا گردد تا خانم ویگلزورت موعظه کند. در 

شد. یک روز آن هفته هر شب جلسات پربرکتی تشکیل می

اسمیت ویگلزورت از فرصت استفاده کرد و به بلندترین کوه 

اسکاتلند صعود نمود ولی قبل از برگشتن به خانه در دامنه کوه 
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نفر را به سوي نجات دهنده راهنمایی کرد. همیشه عالقه سه 

مخصوصی به ولز شمالی داشت. حتی وقتی سن او خیلی باال 

هاي آنجا به نام اسنادن، که باال رفت از صعود به قله یکی از کوه

رفتن از آن حتی براي جوانان هم مشکل است، لذت فراوانی 

ین ارتفاعات خیلی برد. از مشاهده منظره طلوع خورشید از امی

شد. یک بار با دوچرخه همراه دخترش در نواحی ولز شاد می

هاي بود و در ولز شعله 1905شمالی به گردش پرداخت. سال 

  بیدراي روحانی فروزان بود. 

ضمن گردش همراه انبوهی از مردم به دشت وسیعی وارد 

هبري را ر آنهاشدند. این گروه رهبر معینی نداشتند بلکه روح خدا 

کرد و همه مشغول سرود خواندن و دعا کردن بودند و هر کس می

ه داشت. این جلساحساسات قلبی خود را به طور مناسبی ابراز می

نه آغازي داشت و نه پایانی و مثل این بود که تا ابد ادامه خواهد 

داشت. اسمیت ویگلزورت از این محیط روحانی و پر صفا خیلی 

ریم؛ باید چیزي بخو« از مدتی به دخترش گفت: لذت برد ولی بعد 

دت بعد از م» رسیم. از همین راه خواهیم رفت ببینیم به کجا می

اي رسیدند که خانمی در آن سخت مشغول کار کوتاهی به مزرعه

ما کمی غذا داریم؛ خواهش « بود. ویگلزورت به آن خانم گفت: 

ال با کم« داد: آن خانم جواب » کنیم کمی شیر به ما بدهید. می

-که سر و صورتم نامرتب است خیلی معذرت میمیل ولی از این

خواهم. علت این امر این است که ما این روزها فقط کارهاي 

دهیم و بقیه اوقات را در جلسات بیداري بسیار ضروري را انجام می

 نهاآکنیم البته باید به گاوها خوراك بدهیم و روحانی شرکت می

ها مواظبت نماییم، ولی خیلی در فکر غذاي ز مرغرا بدوشیم و ا

-تهآیا شما نجات یاف« ویگلزورت از او پرسید:  »خودمان نیستیم. 

نه خیر، آن طور که ایوان رابرتس موعظه « خانم جواب داد: » اید؟ 
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گفت:  ویگلزورت» ام ولی متدیست هستیم. کند نجات نیافتهمی

ي شما باز است و یگانه خیلی خوب، راه نجات همین حاال برا« 

سپس عهد » مسیح. راه نجات عبارت است از ایمان به عیسی

را با صداي بلند  9آیه  10جدید خود را باز کرد و رومیان باب 

اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف « براي آن خانم خواند: 

کنی و در دل خود ایمان آوري که خدا او را از مردگان برخیزانید، 

این است راه پیدا کردن « و اضافه کرد: » ت خواهی یافت. نجا

-آن خانم در همان جا قلب خود را به عیسی» نجات و تولد جدید. 

مسیح تسلیم کرد و نجات یافت. وقتی از ولز شمالی همراه دختر 

ي رفتند در راه دو نفر را به سوخود به وسیله قایق به لیورپول می

 تی در کالیفرنیا بود از رفتن به یکینجات دهنده رهبري کردند. وق

برد. در آنجا هر هاي آنجا به نام یوزمایت خیلی لذت میاز دره

آتش را پایین « شود: صدایی شنیده می 9شب درست سر ساعت 

  » اندازید. بی

هاي اي که در حدود هزار پا ارتفاع دارد چوبگاه از صخرهآن

قاي آبشار آتش نیست. آشباهت به گردد که بیمشتعل پرتاب می

ها که هزاران نفر از بزرگان گوید: در یکی از همین شبسالتر می

شاهد روشن شدن آتش بودند ویگلزورت با صداي بلندي شهر که 

هاي دره پیچید و تمام هللویا گفت و صداي او در تمام قسمت

حضار از این صدا به حیرت افتادند. افتادن آتش از باالي صخره 

که احساسات پنطیکاستی او به هیجان آید و او این باعث شد 

اه گمنظره را همیشه به خاطر داشت. خاطره مشابه دیگري که هیچ

 کار جاودانی هندلاز یاد نخواهم برد این بود که یک بار او به شاه

داد و اجرا کنندگان دان شهیر به نام مسیح گوش میموسیقی

خود مشغول اجراي این آهنگ و دسته سرایندگان با تمام وجود 

کار بودند و تمام حضار دیگر نتوانستند بر جاي خود بنشینند و شاه
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بر پا ایستادند. وقتی آخرین قسمت به پایان رسید ویگلزورت با 

صداي نیرومند خود چنان هللویایی گفت که سقف سالن به لرزه 

 «طور نوشت: در آمد و یکی از خبرنگاران روز بعد در روزنامه این

از دیدن اشخاص و » من تا به حال چنین صدایی نشنیده بودم. 

هاي زیبا لذت نامحدودي چنین جاهاي دیدنی و عکسهم

  کرد. احساس می

کرد با استفاده از وقتی به کشورهاي مختلف مسافرت می

رفت. از دیدن دو چیز فرصت به دیدن جاهاي زیبا و دیدنی می

ی آبشار نیاگارا و کرد یکهمیشه شادي روحانی احساس می

دیگري آبشار تراملباخ در سوئیس. وقتی به این دو آبشار با شکوه 

کرد در حالی که اشک از چشمانش جاري بود آسا نگاه میو سیل

خداوندا مانند همین آبشار از وجود « نمود: از خدا درخواست می

غالباً بعد از دیدن آبشار » من نیز نهرهاي آي زنده جاري ساز. 

رفت تا آن دوره از جلسات خود را در ارا به شهر نیویورك مینیاگ

ه از کرد کآمریکا به پایان رساند و هر بار نیز مردم را تشویق می

ان جاري شود. هم آنهاآبشار نیگارا الهام بگیرند تا نهرهاي الهی از 

-گرد قرار میظوري که الیشع تحت تأثیر آهنگ نوازندگان دوره

آمد و از دیدن این آبشارها به وجد میگرفت ویگلزورت هم 

گردید و حتی شد و مشغول حمد و سپاس میروحش مشتعل می

پرداخت و بدون ام از شدت وجد روحانی به رقص میگاهی دیده

آمد و حالت عبادت به خود هاي او به حرکت در میاراده دست

کرد به طوري که گرفت و با شادمانی مخصوصی حرکت میمی

داد و در حالی که اشک از چشمانش حت تأثیر قرار میهمه را ت

  » برادران دعا کنیم. « گفت: جاري بود می

اي را مبدل او هر محلی را تبدیل به محل عبادت و هر دسته

نمود. این روحیه شاد و کنندگان خداي زنده می به گروه عبادت
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دگی از زن« گفت: سرزندگی را تا پایان عمر حفظ کرد و غالباً می

» م. باشخود به هیچ وجه پشیمان نیستم بلکه کامالً راضی می

رسید مردم از او وقتی عید کریسمس یا جشن تولد او فرا می

من همه « داد: اي دوست دارد. او جواب میپرسیدند چه هدیهمی

 »چیز دارم. چیزي در این دنیا وجود ندارد که الزم داشته باشم. 

مسیحی نیکو به پایان رسانید و تمام او دوره خود را به عنوان 

هاي این دوره را اجرا نمود و همیشه براي خدا مشتعل بود قسمت

بخشید و با ثمرات فراوان به حضور خداوند و به دیگران نیز نور می

خود رفت. او خدمات خود را به نحو مطلوب انجام داد و دوره خود 

مواظبت به عمل را تکمیل نمود. او با دقت کامل از ایمان خود 

آورد. معتقد بود که اگر انسان با ایمان بمیرد بهتر است از می

هایی در مورد که در حال شک و تردید زنده بماند. شهادتاین

اند و از عمل شفا، که در آن عالوه بر خدا دکترها دست داشته

شد، چندان مورد قبول اسمیت جراحی و دارو استفاده می

ها فقط خواست که در این نوع شهادتویگلزورت نبود. او می

-میبخش او ستوده شود و نمسیح جالل پیدا کند و کار شفاعیسی

  خواست جالل الهی نصیب شخص دیگري گردد. 

در نظر او کامل بودن در ایمان و زندگی کردن طبق رضایت 

شد اگر چه مرا بک« الهی مستلزم این بود که مانند ایوب بگوید: 

و مانند سه جوان یهودي به » واهم کشید. براي او انتظار خ

درباره این امر مرا باکی نیستکه تو را جواب « نبوکدنصر بگوید: 

پرستیم قادر است که دهیم. اگر چنین است، خداي ما که او را می

ما را از داخل آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو اي پادشاه 

معلوم باد که خدایان تو را  خواهد رهانید و اگر نه اي پادشاه تو را

اي سجده عبادت نخواهیم کرد و تمثال طال را که نصب نموده

به نظر این جوانان سوختن بهتر از تسلیم بود. » نخواهیم نمود. 
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 خواهید تاج عدالتاگر می« یکی از شعارهاي ویگلزورت این بود: 

و دو ادر زندگی » را بر سر بگذارید، باید ایمان خود را حفظ کنید. 

اش در سال واقعه ناگوار روي داد. یکی درگذشت همسر مهربان

بود. خانم ویگلزورت تا آخرین لحظات عمر خود در خدمت  1913

رد کخداوند کوشا بود. یک شب که از جلسه بشارتی مراجعت می

قلبش ناراحت شد. آن شب قرار بود اسمیت ویگلزورت به اسکاتلند 

 بر رسید که همسرش به سختی بیماربرود ولی در ایستگاه به او خ

  شده است. با عجله به خانه برگشت. 

طبق اظهار اسمیت ویگلزورت وقتی به خانه رسید روح از 

بدن همسرش خارج شده بود ولی طبق دستور وي دوباره براي 

گاه خداوند به ویگلزورت مدت کوتاهی به بدن او برگشت. آن

. اش ببرمرا به خانه ابدي اراده من این است که او« فهمانید که: 

بدین طریق ویگلزورت با قلبی شکسته رضایت داد که از » 

نمود جدا شود تا او نزد همسري که او را تا این حد محبت می

مسیح برود. بعداً متوجه شدیم که از آن زمان به بعد طرز کار او 

قدرت و لطف جدیدي پیدا کرده است. دومین واقعه ناگوار زندگی 

پسر کوچکش جرج نزد خداوند رفت.  1915بود که در سال  او این

اي که بعد از این واقعه قلب پر مهر او را مجروح ساخت ولی نامه

دهد که این واقعه باعث شد که در فوت پسرش نوشت نشان می

تري به دست آورد و محبت خدمت به خداوند تجربیات عمیق

  بیشتري پیدا کند. 
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  فصل پانزدهم

  روزهاي زندگیآخرین 

  

قهرمان محبت ما » طور است؟ خوب حال دختران چه« 

شد و مخصوصاً در فکر کسانی بود غالباً از وضع سایرین جویا می

ادي سوزي زیدل آنهاکه گرفتاري و ناراحتی داشتند و نسبت به 

اي بود که از دهان الذکر آخرین جملهداد. ولی جمله فوقنشان می

رین حرف بود که اسمیت ویگلزورت در این او خارج شد و این آخ

جهان بر زبان راند. چند هفته قبل از آن به خانه خانمی در ویکفیلد 

ها گرفتار دردهاي رفته بود که بیماري سختی داشت. سال

برد. از نظر انسانی هیچ امیدي براي سرطانی بود و خیلی رنج می

این خانم او وجود نداشت. وقتی ویگلزورت کالم خدا را براي 

محترم تشریح نمود و براي او دعا کرد، نیروي الهی ظاهر گردید 

 هایش را به سويو بیمار از جاي خود بلند شد و در حالی که دست

رفت. بدون شک معلم بود آسمان بلند کرده بود در اتاق راه می

که خدا او را شفا داده است. خود ویگلزورت از دعا براي این خواهر 

افت و وقتی به خانه برگشت دخترش درباره او در خیلی برکت ی

تمام خانه با شکوه و جالل الهی پر شد. « اي چنین نوشت: نامه

نی داخداوندا! تو می« طور گفت: کردیم پدرم اینوقتی دعا می» 

ایم. کالم تو که ما حتی یک لحظه هم از کالم تو دور نشده

 بخشه و رهاییهمیشه براي ما کافی بوده است. تو شفا دهند

دعاي او بسیار ساده و جالب و توأم با ایمانی » همه ما هستی. 

  شد. چون کودکان بود و در قیافه او نور الهی مشاهده می

مدت کوتاهی بعد این واقعه ویگلزورت به مالقات کشیش 

کلیساي خانمی که براي او دعا کرده بود رفت. نام این کشیش 
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به بیمارستان برده و تحت عمل  ویلفرد ریچاردسن بود و او را

جراحی فوري قرار داده بودند. وقتی این دو پیرمرد همدیگر را در 

هایشان فرو ریخت. آغوش گرفتند اشک شوق و محبت از گونه

مردم به ما چه « کشیش ریچاردسن با ناراحتی چنین گفت: 

سال درباره شفاي  30خواهند گفت؟ به مردم چه بگویم؟ مدت 

ام. ام ولی حاال تحت عمل جراحی قرار گرفتهکردهالهی موعظه 

داري بدهد ولی کشیش ویگلزورت سعی کرد او را دل» 

 من خود« گفت: کرد و میریچاردسن پیوسته خود را مالمت می

شاید بر اثر همین طرز فکر و » را به هیچ وجه نخواهم بخشید. 

ع گفت. ناراحتی وجدان بود که بعد از ده هفته دار فانی را ودا

زمستان بسیار سخت بود و برف زیادي بارید و به همین دلیل 

ساله بود مدت زیادي در خانه  87اسمیت ویگلزورت را که اکنون 

نگاه داشتند. ولی وقتی خبر درگذشت ریچاردسن را که از دوستان 

باید حتما در جلسه ختم او « صمیمی او بود شنید اظهار داشت: 

بر تن کرد و اظهار داشت که  لباس گرمی» شرکت نمایم. 

اي از دوستانش او را با نماید. عدهاحساس سالمتی کامل می

اتومبیل به محل جلسه بردند. در راه به قدري شاد بود که 

گفتند که تا آن موقع او را تا این حد خوشحال ندیده دوستانش می

بودند. در حدود بیست کیلومتر راه پیمودند و در طول راه 

مراه داد که هرسیدند شرح میبه هر کلیسایی که می ویگلزورت

اند و خاطراتی از آن جا داشتههمسر خود چه جلسات خوبی در آن

کرد. از جیمز سالتر دعوت به عمل آمده بود که جلسات نقل می

و او قبل از پدر زن خود به محل جلسه  جلسه ختم را اداره کند

د او را به اتاق کوچک جا رسیرفته بود و وقتی ویگلزورت به آن

کلیسا که گرم بود راهنمایی کرد، وقتی ویگلزورت به این اتاق 

وارد شد دید آقاي هیبرت، یعنی پدر خانمی که بیماري سرطان 
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جا است، وقتی داشت و او برایش دعا کرده بود، نیز در آن

ب، خو« دار و محبوب را دید از او پرسید: ویگلزورت این مرد ایمان

صبري منتظر پاسخ شد. او و با بی» تان چطور است؟ حال دختر

انتظار داشت که بشنود این خانم به طور کامل شفا یافته است 

هتر کمی ب« ولی آقاي هیبرت به آهستگی و با تردید پاسخ داد: 

تر است. چند روز است که دردهاي او خیلی شده و کمی راحت

ن رش را داشت ایي که او انتظاآنهاجواب پیروزمند» شدید نیست. 

  نبود. 

ویگلزورت ناراحتی قلبی خود را با آهی که از نهاد او خارج 

شد ابراز داشت. همین آه دلسوزانه بود که بدن او را به لرزه در می

اش آویزان شد و بدون آورد و قلبش را شکست. چانه او روي سینه

قدر به او که دردي احساس نماید نزد خداوند خود که ایناین

عالقه داشت و از اول کودکی او را صمیمانه خدمت کرده بود 

اي که براي ما فرستاده بود شتافت. چند هفته قبل از آن در نامه

که مستقیماً به جالل خداوند وارد شد اشاره کرده به خنوخ و این

-کرد که خودش هم مانند خنوخ بشود و همینبود. پیوسته دعا می

او مانند انتقال مستقیم به وطن  درگذشت ناگهانیطور هم شد. 

سماوي بود. او نایاب گردید زیرا خدا او را در بر گرفت. یکی از 

داشت که درست پانزده سال قبل از آن دوستان اظهار می

وند من از خدا« ها اظهار داشته بود: ویگلزورت در یکی از کنفرانس

و را ا کنم که پانزده سال دیگر به من عطا فرماید تادرخواست می

خداوند این پانزده سال را به او عطا فرمود و در » خدمت کنم. 

ظرف همین پتنزده سال بود که او عالوه بر آمریکا و آفریقاي 

جنوبی به غالب کشورهاي اروپا مسافرت کرد و در همه جا خدا با 

فرمود و جالل خدا در همه آیات و معجزات کالم خود را تأیید می

  شد. جا ظاهر می
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 گفتند:اي به او میسال گذشته بود عده 87وقتی سن او از 

رداي تو را چه کسی خواهد پوشید و جانشین تو کی خواهد « 

به » وقت من هنوز تمام نشده است! « داد: او جواب می» بود؟ 

خدا تمام برکات را « گفت: تمام مردم سراسر جهان چنین می

ه شما از هیچ برکتی خواهد کبراي شما حاضر کرده است. او نمی

عقب بمانید. تنها انتظار خدا از شما این است که به او ایمان داشته 

 من با یک دقیقه ایمان« هاي دیگر او این بود: از گفته» باشید. 

مام شب را که تکنم تا اینداشتن به خدا خیلی بیشتر استفاده می

خدا به سوي او فریاد برآورم؛ اگر قلب خود را در مقابل لطف 

بگشایید، خدا داخل خواهد شد و ایمان محکمی به شما خواهد 

در سراسر جهان ایمان او به وسیله این سرود ساده و » بخشید. 

  گشت:عالی اعالم می

                                                           آور.ایمان آور، ایمان « 

  »آور.  همه چیز امکان دارد، ایمان
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  فصل شانزدهم

  گویدهنوز سخن می

  

هاي ویگلزورت را درباره براي حسن ختام، یکی از موعظه

  نماییم:ایمان ذکر می

  

بیل قربانی نیکوتر از قائن را به خدا گذرانید. ها نابه ایم« 

به ایمان خنوخ منتقل گشت تا موت او را نبیند. به ایمان نوح 

بساخت. به ایمان ابراهیم چون اي به جهت اهل خانه خود کشتی

خوانده شد اطاعت نمود و بیرون رفت به سمت آن مکانی که 

) فقط یک راه  11عبرانیان باب » ( بایست به میراث یابد. می

هاي الهی وجود دارد و آن هم راه ایمان براي رسیدن به گنج

-دار همه چیز امکان دارد و تمام وعدهاست. براي شخص ایمان

گردد. وقتی خدا به زکریا رسید او دچار شک ملی میهاي خدا ع

گنگ شده یاراي حرف زدن نخواهی « شد و فرشته به او گفت: 

 20آیه  1لوقا باب » ( باور نکردي.  ...هاي مراداشت زیرا سخن

 1لوقا باب » ( مرا بر حسب سخن تو واقع شود. « ). مریم گفت: 

وقتی به نود گردید. ). خداوند از ایمان مریم بسیار خش 38آیه 

 گردد.هاي او عملی میفرمایشات خدا ایمان داشته باشیم، وعده

کردند که پطرس از زندان آزاد شوند. اي تمام شب دعا میعده

کردند یک ولی مثل این بود که با وجود دعاهاي زیادي که می

شتر بی آنهااز تمام » رودا « چیز کم داشتند و آن ایمان بود. ایمان 

بود. وقتی صداي در زدن را شنید به طرف در رفت زیرا در انتظار 

مستجاب شدن دعاي خود بود. وقتی صداي پطرس را شنید با 

عجله برگشت و به همه خبر داد که پطرس آمده است. همه به 
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این حرف از روي » اي؛ پطرس نیست. دیوانه شده« او گفتند: 

د که پطرس آمده است به او ایمان نبود. ولی چون او تأکید کر

ودا ولی ر» حتماً فرشته خدا او را در دم فرستاده است. « گفتند: 

ایمان رودا نبدیل » حتماً خود پطرس است. « با اصرار جواب داد: 

به حقیقت پر شکوهی شده بود. اي عزیزان، ممکن است ما خیلی 

دا خ توانیم ازدعا و گریه و زاري نماییم ولی با این چیزها نمی

برکتی بیابیم براي یافتن جواب باید ایمان داشته باشیم. ولی وقتی 

کند علت ناراحتی او این است که شخصی در دعا تالش می

بار ساخته است و هنگامی که در حضور خدا گناهش او را گران

گردد هماهنگی شود و از غرور و خودخواهی آزاد میفروتن می

د و در این موقع است که خدا کنکاملی با نقشه الهی پیدا می

تواند در این انسان خاکی مشغول کار شود. قبل از آن خدا می

کند را عوض می آنهاتواند کاري انجام دهد. دعا قلوب انسنمی

تواند خدا را تغییر دهد. خدا به هیچ وجه عوض ولی هرگز نمی

 شود و دیروز و امروز و تا ابداالباد همان است. او همیشه پرنمی

باشد و اگر ما با ایمان به از محبت و شفقت و لطف و مهربانی می

  حضور او بیاییم حاضر است این برکات را بر ما فرو ریزد. 

آیید ایمان داشته باشید که هر چه وقتی به حضور خدا می

درخواست کنید خواهید یافت. به وسیله ایمان تمام برکات الهی 

 مسیح به وسیله ریختن خونیگیرد و عیسدر اختیار شما قرار می

خود بر روي صلیب تمام موانع را برطرف ساخته است. در ( 

به ایمان خنوخ منتقل « خوانیم: ) چنین می 5آیه  11عبرانیان باب 

زیرا قبل از انتقال وي شهادت داده شد  ...گشت تا موت را نبیند

ایم که با کمک ما دعوت شده» که رضامندي خدا را حاصل کرد. 

-القدس با خدا راه برویم. جاي بسی خوشبختی است که میروح

توانیم با خدا سخن بگوییم و با او رابطه داشته باشیم. خداوند به 
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القدس به ما این فرصت را داده است که با زبانی وسیله تعمید روح

کند با او سخن بگوییم و کس غیر از خداوند درك نمیکه هیچ

بخش است که انسان در قدر لذت. چهمحبت خود را ابراز نماییم

روح با خداوند سخن گوید و بگذارد روح خداوند او را به قدري 

باال ببرد تا به حضور خدا برسد. ئعاي من این است که خدا به 

وسیله روح خود به طوري در ما کار کند که با او راه برویم همان 

است از  رفت. این راه رفتن عبارتطور که خنوخ با خدا راه می

قدم زدن با ایمان نه با جسم و مقصود از آن ایمان به کالم خدا 

یح مسخواهم تفاوتی را که بین ایمان ما و ایمان عیسیاست. می

وجود دارد را براي شما تشریح نمایم. ایمان ما محدود است و زود 

شود. بیشتر مردم در تجربیات روحانی خود به جایی تمام می

ا توانم جلوتر بروم. تخداوندا دیگر نمی« اند: اند که گفتهرسیده

  » توانم ادامه دهم. ام ولی دیگر نمیجا جلو رفتهاین

تواند به ما کمک فرماید و ما را از آنجا جلوتر ولی خدا می

ببرد. به خاطر دارم یک شب در شمال انگلستان بودم. مرا به 

دي بود و امیي بردند که خانم جوانی روي تختخواب خوابیده آنهاخ

براي سالم شدن او وجود نداشت. عقل خود را از دست داده بود و 

زد که کامالً شیطانی بود. زن جوان و زیبایی کارهایی از او سر می

بود و شوهر جوانی هم داشت. شوهرش در حالی که کودکی در 

آغوش داشت وارد شد و خم گردید و زن خود را بوسید ولی زن 

ر خود را به آن طرف تختخواب پرت کرد و اصًال وابا حالتی دیوانه

متوجه نشد که شوهرش آنجا است. از این منظره دل انسان کباب 

هاي مادرش هاي او را به لبشد. شوهر بچه را گرفت و لبمی

وار مشاهده شد. از خانمی که چسبانید ولی باز یک حرکت دیوانه

 شفاي این خانمآیا امیدي به « کرد پرسیدم: از او پرستاري می

آمد انجام هر چه از دستمان بر می« جواب داد: » وجود دارد؟ 
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 شوهرش» اید؟ ام کمک گرفتهاز امور روحانی« گفتم: » ایم. داده

ما بعد  کنیدمیامور روحانی؟ تصور « با عصبانیت شدیدي گفت: 

خوابی و مشاهده این وضع اسفناك باز هم به از هفت هفته بی

کنید ما به خدا ایمان داریم اشتباه داریم؟ اگر خیال میخدا ایمان 

  » اید. کنید. خانه را عوضی گرفتهمی

سال داشت در همین موقع از  18خانم جوانی که در حدود 

گذشت و به من نگاه کرد و لبخند معناداري زد و جلوي در می

هیچ کاري از دست تو « خواست بگوید: مثل این بود که می

این وقایع باعث گردید که دلسوزي زیادي نسبت . » ساخته نیست

چاره احساس نمایم و با ایمانی که داشتم به به حال این زن بی

عالم روحانی و سماوي وارد شدم و به دعا پرداختم. این را باید 

بگویم که تا دعاي ما در این حالت نباشد یعنی تا وقتی افکار ما 

د بود و براي یافتن جواب روي زمین است دعاهاي ما مؤثر نخواه

 نهاآدعا باید از عالم جسم فراتر رویم و آرزوي قلبی خود را در آسم

بجوییم. اگر زندگی شما همیشه جسمانی و مادي باشد، و در عین 

-حال انتظار داشته باشید برکات سماوي نیز بیابید، آرزوي بیهوده

 او دراي دارید. خدا مایل است که ما اشخاص سماوي باشیم و با 

  ي آسمانی بنشینیم و از تمام برکات سماوي استفاده کنیم. آنهامک

کردم در عین حال ي سماوي دعا میآنهادر حالی که در مک

چاره دیوانه هم در مقابلم بود، به نقص خود پی بردم. آن زن بی

ولی وقتی به دعا ادامه دادم ایمان دیگري به قلبم وارد شد که 

م هاي الهی را بیابد و به کالتوانست وعدهناپذیر بود و میشکست

دوباره افکارم به زمین بازگشت، ولی دیگر ان خدا ایمان داشت. 

ولی  رو شدمبهشخص قبلی نبودم. این بار با همان وضع سابق رو

مسیح خداوند به پیروزي ایمان داشتم. با ایمانی که نام عیسیبه

نعی را نابود سازد فریاد توانست جهنم را به لرزه درآورد و هر مامی
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 چاره را به این وضع اسفناكزدم و به نیروي پلیدي که این زن بی

هم دمسیح به تو دستور مینام عیسیبه« انداخته بود دستور دادم: 

چاره در جاي خود غلتید و به زن بی» که از این زن خارج شوي! 

سالم  ساعت از خواب بیدار شد کامالً  14خواب رفت. وقتی بعد از 

خواهم که همیشه زد. من میو عاقل بود. خنوخ با خدا حرف می

کنم که این عنایت را به با خدا حرف بزنم. خدا را خیلی شکر می

من فرموده است که از ابتداي جوانی تاکنون از خواندن کتاب 

  ام. مقدس لذت برده

کتاب مقدس غذاي روحانی من است. کتاب مقدس به 

ازد. سبخشد. اخالق و رفتار ما را شبیه خدا میمیداران نیرو ایمان

پذیریم، به وسیله روح خدا از وقتی کالم خدا را با فروتنی می

یابیم. ایمان به وسیله کالم خدا به وجود جالل به جالل انتقال می

آید زیرا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کالم. اعتقاد من این می

اثر این است که کالم خدا را به هاي ما بر است که تمام شکست

فهمیم. من معتقدم که بدون ایمان به هیچ وسیله دیگري وبی نمی

توان خدا را خشنود ساخت و هر چه از ایمان نباشد گناه است. نمی

 »توان این نوع ایمان را پیدا کرد؟ طور میچه« شاید سوال کنید 

« شود: می ) یافت 2آیه  12جواب این سوال در ( عبرانیان باب 

 »به سوي پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم. 

مسیح ما چنان قدرتی دارد که او پیشوا و سرچشمه ایمان است. 

آسمان و زمین را آفرید و با همان قدرت تمام کائنات را اداره 

قت تواند در ما نیز خلکند! او که این کائنات عظیم را آفرید میمی

اي فرمود و ستارگان به وجود آمدند. وجود اورد. او کلمهجدیدي به 

تواند با گفتن یک کلمه ایمان نیرومندي در ما به وجود مگر نمی

ردد گآورد؟ او پیشوا و کامل کننده ایمان است که در ما ساکن می
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سازد و به هر شکلی که خودش مایل و با روح خود ما را زنده می

  آورد.باشد در می

کار نیکو را در ما شروع کرده است حتماً آن را  او که این

ه کامل باشد بلکتکمیل خواهد نمود زیرا نه فقط پیشواي ایمان می

ست تر اکالم خدا زنده و مقتدر و برنده« کننده ایمان نیز هست. 

از هر شمشیر دو دم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل 

 4عبرانیان باب » ( قلب است. هاي و مغز را و ممیز افکار و نیت

کند نفس مرکز ). کالم خدا نفس و روح را جدا می 12آیه 

جسمانیت و نفسانیت و غرور و شرارت است. خدا را شکر که او 

تواند تمام اموري را که جسمانی و نفسانی است از ما جدا کند می

 تواند غرورو دور سازد و ما را به اشخاص روحانی تبدیل سازد. می

مسیح را در ما وارد سازد ما را به کلی نابود سازد و زندگی عیسی

تا جاي امور نفسانی را که به وسیله کالم زنده خدا از بین رفته 

ی رود. وقتاست پر سازد. کالم زنده خدا تا مغز و استخوان فرو می

زیادي که ستون فقراتشان در دو جا کج شده در استرالیا بودم عده

رو ف آنهاآمدند ولی کالم خدا تا مغز ستون فقرات بود نزد من می

-می آنهاهاي خود را روي که من دسترفت و به محض اینمی

کردم فوراً شفا می یافتند و راست نام عیسی دعا میگذاشتم و به

  شدند. می

وي ر القدسپسر روحانی خدا و کالم زنده خدا به وسیله روح

اد. درا شفا می آنهاکرد و این ستون فقرات کج و ماوج تأثیر می

گویم. خدا در خدا را براي قدرت عظیم کالمش شکر و سپاس می

میان ما ظاهر شده است تا ما را از خودمان آزاد سازد و در خودش 

العاده انتقال دهد و ما را وارد کند و از وضع عادي به وضع خارق

الم کشبیه پسر حبیب خود بسازد. چه نجات دهنده عظیمی داریم! 

االن فرزندان خدا هستیم هنوز ظاهر نشده است « فرماید: خدا می
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دانیم که چون او ظاهر شود مانند او چه خواهیم بود لکن میآن

یوحنا باب » ( خواهیم بود زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. 

). ولی در حال حاضر هم خدا مایل است ما را به وسیله  2آیه  3

از جاللی به جالل دیگر پیشرفت دهد. به  بخش خودروح حیات

القدس ایمان داشته باشید و در خدا ایمان داشته باشید وبه روح

این صورت خداي تثلیث که خداي واحد حقیقی است در شما کار 

خواهد کرد تا بتوانید در پی اموري باشید که مورد پسند او است و 

      احتمام ورزید. آنهادر اجراي 


