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Wznowienie klasycznej książki z kazaniami Smitha Wiggleswortha!
Smith Wigglesworth - „apostoł wiary XX wieku”, w dzisiejszych czasach jest już legendą. Można powiedzieć o
nim, tak jak o wierzących żyjących w czasach pierwotnego kościoła, że Bóg przyznawał się do jego służby
poprzez znaki, cuda i obdarzał darami Ducha Świętego zgodnie ze swoją wolą.
Oto mamy niewykształconego hydraulika z Bradford, miejscowości znajdującej się w Anglii – całkowicie
nieoczekiwanego kandydata do służby obejmującej cały świat, którego Bóg wybrał i używał w bardzo
szczególnym dziele.
Wigglesworth urodził się w 1859r, w skromnej chacie w Menston, w Anglii. W wieku 8 lat oddał swoje serce
Jezusowi podczas zgromadzenia metodystów, na którym był ze swoją pobożną babką. Tą decyzją przyczynił
się w doprowadzeniu do Jezusa swojej matki. Kiedy miał 13 lat, jego rodzice przenieśli się do Bradford i tam
trzy lata później rozpoczął służbę w Armii Zbawienia. Już jako nastolatek Wigglesworth pałał gorliwością, by
widzieć innych jak są pozyskiwani dla Pana. Kiedy miał 20 lat przeniósł się do Liverpoolu, gdzie służył wśród
biednych dzieci w portowej dzielnicy. Setki z nich zostały przyprowadzone do Jezusa. Później wrócił do
Bradford, gdzie otworzył własny zakład hydrauliczny. Wkrótce poślubił Polly Featherstone, która również
była wielką zdobywczynią dusz. We wczesnych latach swojego małżeństwa pani Wigglesworth głosiła Słowo
Boże, a Smith był pracownikiem malej misji, którą prowadzi w Bradford.
W 1907 roku, kiedy Wigglesworth miał 48 lat, doznał w swoim życiu gruntownej przemiany. Od stosunkowo
małej, dość ograniczonej służby, Bóg popchnął go do światowej misji ewangelizacyjnej. Jak sam wielokrotnie
to podkreślał zauważalna zmiana nastąpiła, gdy przyjął chrzest w Duchu Świętym. Od tego dnia do końca
swojego życia Smith Wigglesworth był „duchową prądnicą”. Prośby o jego usługę przychodziły z całego
świata. Poprzez masowe spotkania, przyprowadzał dosłownie tysiące ludzi do Jezusa. Wielu doświadczyło
napełnienia Duchem Świętym, a niezliczone osoby dzięki jego przesłaniu dożywały uzdrowienia przez wiarę.

Strona 1 z 2

Księgarnia internetowa jack.pl

Był nieugięty w swoich wysiłkach by służyć. Często wygłaszał kazania trzy razy dziennie i świadczył
gdziekolwiek była ku temu sposobność.
ZAWSZE WZRASTAJĄCA WIARA - jest zbiorem osiemnastu kazań S. Wiggleswortha wygłaszanych w różnych
częściach świata. On sam nie zamierzał ich spisać w celu opublikowania, lecz zostały zanotowane jako
stenogramy, które wydano w późniejszym czasie. W ten sposób w 1924 roku, powstała książka, istniejąca do
tej pory w wielu przedrukach i tłumaczeniach. Smith Wigglesworth odszedł, aby być wiecznie z Panem w
osiemdziesiątym siódmym roku życia. Również odeszli i zostali zapomniani jego krytycy, lecz prosty,
niewykształcony hydraulik z Bradford ciągle jeszcze prowadzi grzeszników do Jezusa i budzi wiarę w Boże
uzdrowienia, dzięki swym poselstwom z których i my możemy dziś korzystać.
SPIS TREŚCI:
1. Wyzwolenie dla jeńców
2. Miej wiarę w Boga!
3. Moc imienia
4. Życie w Duchu
5. Co to znaczy być pełnym Ducha
6. Czy chcesz być uzdrowiony
7. Sprawiedliwość
8. Jestem Panem, który cię uzdrawia
9.On wziął na siebie nasze słabości
10. Słowa, które darzą życiem
11. Biblijne dowody na chrzest w Duchu Świętym
12. Dary duchowe
13. Słowo wiedzy i wiara
14. Dar uzdrawiania i czynienia cudów
15. Dar proroctwa
16. Rozróżnianie duchów
17. Dar języków
18. Nasz zmartwychwstały Chrystus
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