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În istoria Bisericii Primare au fost câțiva bărbați care într-un mod miraculos au fost 

folosiți de Dumnezeu. Prin lucrarea pe care Domnul le-o încredințase au ajuns să fie lideri 

puternici în biserică. Istoria Bisericii Primare este prezentată de cartea Faptelor Apostolilor, 

iar unii teologi au văzut în această carte mai degrabă lucrarea Duhului Sfânt în misiunea 

apostolilor Petru și Pavel. Lucrarea lor a fost cea mai accentuată, însă nu putem să omitem pe 

diaconul Ștefan a cărui lucrare miraculoasă a avut un puternic ecou; lucrarea evanghelistului 

Filip și alții. Au fost lideri puternici ai Bisericii pe care Dumnezeu i-a folosit în mod 

miraculos, iar lucrarea lor a avut un mare impact în generația lor. Multe binecuvântări au adus 

trupului lui Hristos acești lideri în vremea lor și chiar în toate perioadele istorice ale Bisericii.  

Pentru generația de astăzi ei sunt modele motivatoare.  Asemănarea lor cu Hristos, 

vitejia lor în lupta spirituală împotriva forțelor întunericului, plinătatea Duhului Sfânt, puterea 

credinței prin care au dărâmat munții necredinței, predicile lor înflăcărate prin care au răscolit 

îtreaga lume, semnele și minunile înfăptuite prin Duhul Sfânt sunt doar câteva lucruri prin 

care ei au ajuns să fie cunoscuți în ceruri, pe pământ și chiar la scaunul de domnie al satanei. 

Prin acestea ei și astăzi pot influența lumea și viața nostră, deoarece au fost chemați de 

Dumnezeu. 

După primul secol în Biserică, Dumnezeu a ridicat și alți lideri prin care și-a continuat 

marea lucrare de seceriș și de creștere spirituală a Bisericii Sale. Dintre aceștia amintim pe 

Irineu episcop al Lyonului, Origene un teolog cu renume, Atanasie un teolog curajos care a 

lupta împotriva ereziei trinitare, Augustin care a fost numit cel mai mare teolog al tuturor 

timpurilor numit chiar și primul om modern1,  John Wyclif care a fost numit „Luceafărul 

Reformei”2, Luther Martin reformatorul german, John Wasley întemeietorul metodismului, 

Charles Spurgeon numit principele predicatorilor și alții. 

Pe șcena Bisericii Universale a lui Hristos, în secolul XX, apare Mişcarea Penticostală. 

Începuturile penticostalismului sunt legate de metodistul Charles Fox Parham, care în anul 

1898 se stabileşte în statul Kansas, oraşul Topeka, unde deschide o casă pentru vindecare prin 

credinţă, iar acolo în anul 1900 deschide și o şcoală biblică.3  

Din multe părţi se văd oameni care spun că au darul vorbirii în limbi, şi de a vindeca 

bolnavii prin punerea mâinilor, aceasta fiind o accentuare a minunilor de la Pentecost. 

Această mişcare este numită Mişcarea Penticostală, în care pot fi văzute manifestări 

                                                 
1 Jonathan Hill, Istoria gândirii creștine, Casa cărții, Oradea, 2007, p. 80. 
2 Jonathan Hill, Op. cit., p. 172. 
3 Trandafir Sandru, Trezirea spirituală penticostală din România, Editua Institutului Teologic Penticostal, 
București, 1997, p. 43. 
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spectaculoase ale persoanelor care au parte de stări de extaz foarte puternice. În mod special, 

accentul este pus pe campanii publice de vindecare.4 

Încă de la începuturile penticostalismului au fost bărbați și femei care au contribuit 

prin lucrare încredințată de Domnul la răspândirea și dezvoltarea rapidă a credinței 

penticostale. Au fost lideri care au dus flacăra aprinsă de Duhul Sfânt la Pentecost, în toate 

colțurile pământului. Penticostalismul s-a răspândit prin lucrarea unor lideri internaționali 

dintre care amintim pe Thomas Ball Barratt din Norvegia, el a adus credința penticostală în 

Europa, Mary Rumsey a dus credința în Coreea; mari vindecători precum William Branham, 

Jack Coe, Oral Roberts și alții. Printre aceștia unul dintre cei mai proeminenți în prima 

jumătate a secolului XX a fost englezul Smith Wigglesworth.  

 Sa născut în 1859, într-o colibă în umila Menston, în Yorkshire, Anglia, într-o familie 

săracă în care lucra doar tatăl său pe puțini bani pentru a reuși să cumpere hrană pentru 

supravețuirea lui împreună cu soția și cei patru copii, trei băieți și o fată pe care i-a avut. 

Smith Wigglesworth a fost botezat în Biserica Anglicană pe 4 decembrie anul nașterii. 

 El a fost dus de mic de bunica lui la Biserica Metodistă unde aceasta era membră. Pe 

când avea opt ani în biserica unde mergea cu bunica lui, Duhul Sfânt a adus o trezire și o 

reânoire. Într-o seară prezența Duhului era foarte puternică așa că cei ce erau la program s-au 

strâns pe lângă soba care era în mijlocul bisericii și cântând dansau și băteau în palme. În acea 

atmosferă cerească Smih și-a ațintit prin credință ochii spre Mielul din Golgota și a crezut în 

în sacrificiul Său oferit din dragoste iar atunci a primit viața veșnică având parte de o 

transformare interioară, atunci a fost născut din nou. Astfel el a fost mântuit și a devenit de 

atunci un câștigător de suflete, căci la vârsta de nouă ani a câștigat-o pe mama sa pentru 

Domnul. În  bisericile metodiste cei convertiți erau învățați să vorbească despre convertirea 

lor, iar când i-a venit rândul nu a reușit să ajungă la capăt din pricina faptului că avea un 

defect în vorbire. 

 Tatăl său a dorit ca întreaga familie să frecventeze biserica anglicană, nu pe motivul că 

îi plăcea să meargă la biserică pentru sufletul său, ci pentru că era bun prieten cu preotul, cu 

care într-o cârciumă consumau bere. Astfel împreună cu unul dintre frații lui și cu alți băieți 

din biserică au cântat în cor și astfel a reușit să învețe să citească, deoarece nu a avut multe 

studii, căci în acea vreme se trăia foarte greu, de la vârsta de șase ani a fost forțat de sărăcie să 

lucreze doisprezece ore pe zi iar școala nu era obligatorie, astfel a fost jefuit de educație. 

                                                 
4 Eduard Recordon şi Philippe Tapernoux, Biserica sau Adunarea o schiţă a istoriei ei timp de aproape 
douăzeci de secole, vol. III, Ed. GBV, Germania, 1993, pp. 364, 365. 
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 La vârsta de doisprezece ani toți băieții trebuiau să aibă parte de confirmare din partea 

episcopului. Confirmarea este o practică sfântă în Biserica Angliei, este acea practică întâlnită 

și la apostoli, cu scopul primirii Duhului Sfânt. După ce tânărul era învățat doctrina bisericii, 

episcopul îl confirma cu punerea mâinilor, iar persoana confirmată intra în toate drepturile 

legale de membru al bisericii. Wigglesworth povestește că în momentul în care episcopul și-a 

pus mâinile peste el a avut parte de o puternică experiență cu Duhul Sfânt asemănătoare cu 

cea pe care a avut-o la patru zeci de ani când a primit botezul în Duhul Sfânt. În urma acestui 

eveniment a rămas peste el pentru câteva zile o cunoaștere profundă despre Dumnezeu. 

 Smith împreună cu familia în 1872 s-au mutata în Bradford unde au frecventat 

Biserica Metodistă. Aici a fost implicat în lucrarea de predicare împreună cu alți băieți de 

vârsta lui. Avea la dispoziție trei săptămâni să se pregătească cu o predică nu mai lungă de 

cincisprezece minute. În această biserică a practicat o viață spirituală profundă iar atunci când 

îi venea timpul pentru predică vorbea cu înflăcărare. 

 La vârsta de șaisprezece ani a fost învățat de un credincios din Părtășia Fraților să 

lucreze ca instalator. Acest om evlavios l-a învățat pe Smith mai multe lucruri din Biblie, ca 

de pildă despre venirea Domnului și despre botez, cu simbolistica acestuia. Ce-a de-a doua 

venire a Domnului l-a frământat și tulburat mult pe Smith că Domnul va veni și el nu este gată 

să-L cunoască. Însă se bucura mult când dimineața se întâlnea la locul de muncă cu fratele și 

văzându-l respira ușurat știind că Domnul nu a venit în noapte și el a rămas. Chiar și 

învățătura despre botez a fost acceptată de tânărul Smith și astfel la vârsta de 17 ani a cerut ca 

să fie botezat prin scufundare completă.5  

 Tot în această perioadă în orașul său Armata Salvării a deschis o misiune, iar Smith a 

fost puternic atras de zelul pe care îl aveau acești credincioși de a evangheliza. Evanghelizarea 

agresivă a acestor credincioși se potrivea de minune cu caracterul său și s-a alăturat acestor 

credincioși. Membrii acestei grupări își propuneau să câștige pentru Hristos săptămânal între 

50 și 100 de suflete. Pentru această lucrarea aveau nevoie de multă putere, astfel că ei 

petreceau mult timp în rugăciune, chiar nopțile întregi. Unii umpluți de Duhul Sfânt erau 

trântiți la podea și timp de o zi întreagă rămâneau așa.6 

 Smith și-a continuat munca ca instalator, ia la 18 ani s-a dus la un instalator pentru a 

cere un loc de muncă. Însă acesta i-a spus că nu are nevoie de nimeni, însă pe când se îndrepta 

                                                 

5http://www.smithwigglesworth.com 

6 Jack Hywel Davies, Un om, o sfântă pasiune viața lui Smith Wigglesworth, Life, Oradea, 1999, p. 36. 
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spre poartă l-a strigat înapoi și i-a dat un loc de muncă spunându-i că are ceva special și nu-l 

poate refuza. În cele din urmă Smith a început să lucreze pe cont propriu și astfel a câștigat 

mulți bani. 

 În anul 1877 în orașul Bradford s-a mutat Mary Jane Featherstone împreună cu familia 

ei, care erau metodiști convinși. Acestei tinere prietenii îi spuneau Polly. În timpul uni marș în 

sunete de trompete și de tobe tânăra s-a luat după soldații Armatei Salvării și a intrat într-o 

clădire veche unde s-a ținut predica. În momentul în care se făcea chemarea pentru predare și 

această tânără a fost convinsă de propriul păcatul s-a dus în față unde pe îngenunchiat a primit 

mântuirea. Ridicându-se a strigat: Aleluia s-a isprăvit! Câteva rânduri mai în spate era și 

tânărul Wigglesworth, care în acele momente auzind strigătul de laudă a lui Polly, inima i-a 

bătut mai puternic și i-a spus unui prieten că ea va fi aleasa lui. Astfel că la sfârșitul anului 

1882 Smith și Polly se căsătoresc, împlinindu-se astfel profeția lui Smith din clădirea Armatei 

Salvării din 1877.7  

 În acea zonă în care stăteau era o mare nevoie spirituală și Smith îi spunea soției lui 

despre aceasta, astfel că au închiriat o sală pentru biserică. Smith încă nu putea să își ducă 

până la sfârșit predicile deoarece izbucnea în plâns și soția lui care era experimentată în 

evanghelizare a preluat controlul, și ținea predicile, iar la sfârșit făcea chemare, iar Smith se 

ruga cu punerea mâinilor pentru cei ce se predau. Smith spunea: „Datoria lui Polly este să 

arunce plasa, iar a mea să prind peștii și să-i aduc la țărm!” Au avut o căsnicie foarte fericită 

din care au rezultat cinci copii, patru băieți și o fată. Așa a început lucrarea lor. Lucrarea lui 

Polly a avut un mare impact nu numai în oraș dar chiar și mai departe. 

 În același timp compania de instalații a lui Smith a devenit una dintre cele mai de 

succes din oraș. Smith Wigglesworth a fost pe punctul de a se îmbogăți. Acest succes în 

afaceri a avut un impact negativ în viața lui de credință. Timpul liber a început să-i fie ocupat 

de afaceri. Nu-și mai făcea timp pentru a o ajuta pe soția lui în biserică. Îndepărtarea de 

biserică a fost și îndepărtarea de Domnul și chiar de familia sa. Într-o seară Polly a avut un 

program prelungit la biserică, iar întorcându-se acasă, Smith cu o vocea aspră și furios i s-a 

adresat: „Vreau să știi că eu sunt bărbat în casa aceasta și nu vreau să mai ajungi acasă la 

asemenea ore!” Însă Polly cu o voce calmă îi răspunse: „Știu că tu ești soțul meu, dar Hristos 

este Stăpânul meu.” Răspunsul acesta l-a înfuriat pe Smith și a aruncat-o pe Polly afară din 

casă închizând ușa. Însă ușa din spate a fost deschisă și ea a intrat din nou în casă, începând să 

râdă. Acest pustiu spiritual a lui Smith a durat doi ani, timp în care Polly nu a încetat să se 

                                                 
7 Jack Hywel Davies, Op. cit., pp. 45, 53. 
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roage pentru el. La capătul acestui deșert, el s-a pocăit și a reânoit legământul cu Domnul. 

Mai târziu a fost întrebat despre căderea lui, dacă odată mântuit, ești mântuit pentru 

totdeauna? El a dat un răspuns interesant: „Ai fost mântuit prin credință, continuă să crezi și 

vei fi mântuit.” 

 Misiunea lor din clădirea închiriată a ajuns să fie cunoscută de mulți, iar numărul 

vizitatorilor creștea foarte rapid. Prin această lucrare de evanghelizare mulți păcătoși se 

întorceau la Domnul. Numele lui Smith a ajuns să fie scris în Camera onorurilor din Londra, 

deoarece în data de 13 februarie 1904, James Berry s-a întâlnit cu Hristos prin Wigglesworth 

și a fost mântuit. Berry a fost călăul public al Coroanei regale din 1884 până în 1892. Era un 

om foarte ticălos, încât cei nereligioși evitau să-l întâlnească. Un urma evanghelizărilor, sala 

sala lor era neâncăpătoare, astfel că s-au mutat într-o sală mai mare, pe strada Bowland. 

 În jurul vârstei de 30 de ani Wigglesworth a vizita în orașul Leeds un grup de 

credincioși care aveau întâlniri pentru vindecarea divină. Ei i-au prezentat pasajele Bibliei 

care arătau că vindecare este și pentru timpurile prezente, iar el a acceptat. Orașul acesta era la 

doar 15 km de orașul său; mergea des să asiste la acele servicii de vindecare. El nu s-a oprit 

doar aici, ci aducea oameni bolnavi din Bradford și erau vindecați. Chiar soția lui Polly a fost 

vindecată la aceste întâlniri. Smith și-a continuat săptămânal vizitele la casa vindecării din 

Leeds. 

 Cei doi lideri de la Leeds au dorit să participe la o conferință și i-au propus lui Smith 

să conducă întâlnirile în locul lor. Smith a evitat, dar în cele din urmă a acceptat. La prima 

întâlnire Wigglesworth s-a trezit în față cu 15 persoane care cereau rugăciune pentru 

vindecare, iar printre acestea era un bărbat care cu greu umbla în două cârje. În timpul 

rugăciunii, el și-a aruncat cârjele și sărea de bucurie că a fost vindecat. Acesta a fost începutul 

lui Smith Wigglesworth într-o lucrarea unică de vindecare. 

 Wigglesworth încurajat de acest succes a inițiat și la misiunea lor din Bradford 

rugăciuni pentru vindecare. La prima astfel de întâlnire au fost vindecați 12 persoane, dintre 

care o femeie care avea un mare buboi, a doua zi îi rămăsese doar o cicatrice. Cea mai 

semnificativă vindeca din acea perioadă a fost a soției pastorului baptist din oraș. Smith 

îngrozit de tristețea pastorului sa decis să meargă să se roage pentru vindecarea soției acestuia. 

El a oprit pe la un credincios care credea în vindecarea divină și i-a cerut să-l însoțească, dar a 

cesta nu a vrut, ci doar i-a confirmat că Domnul va fi cu el. Totuși pe drum Smith a întâlnit pe 

un credincios pe nume Nichols care se ruga pentru toată lume, cerându-i să-l însoțească. 

Acesta l-a însoțit cu bucurie și ajungând la patul bolnavei i-a cerut lui Nichols să se roage 

până va face lucrare de ungere. Wigglesworth a regretat că l-a chemat deoarece acesta cerea 
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Domnului putere pentru soțul care va deveni văduv, copilașii care vor deveni orfani. În acele 

momente Wigglesworth s-a rugat Domnului să-l oprească pe însoțitorul său, iar el se opri. În 

cele din urmă s-a rugat el și citind din Iacov 4, a luat cu el o sticlă de un sfert de litru cu ulei și 

o turnase toată pe capul femeii, deoarece nu știa cât să pună. În acele momente muribunda s-a 

trezit complect vindecată, trăind mai mult decât soțul ei. 

 El însuși în acea perioadă a fost vindecat în mod miraculos de hemoroizi și de 

apendicită. A fost vindecat de apendicită când o soră împreună cu băiatul ei au făcut o vizită 

familiei Wigglesworth. În timpul rugăciunii băiatul și-a pus mâinile peste Smith și a strigat: 

„Diavole ieși afără, în numele lui Isus!”. Chiar în acele momente a fost vindecat.8 

 Deși lucrarea lui Smith și a lui Polly se bucura de mari binecuvântări spirituale, prin 

predicile lui Polly și prin lucrarea de vindecare a lui Smith în anul 1907 pe când avea 48 de 

ani a auzit niște vești ciudate. Undeva în Sunderland, la o distanță de 200 km într-o biserică 

anglicană credincioșii trăiau experiența botezului cu Duhul Sfânt la fel ca credincioșii din 

Biserica Primară, vorbind în alte limbi.9 

 Ajungând în Sunderland împreună cu un alt frate, a fost întâmpinat de doi credincioși 

din Bradford care i-au avertizat despre rătăcirea din Biserica Anglicană păstorită de 

Alexander Boddy. Smith nu a pierdut timpul, ci s-a dus direct la acea biserică sâmbătă 25 

octombrie, la doar o lună de la vizita pastorului Thomas B. Barratt care a adus 

penticostalismul în Europa. Binecuvântarea botezului penticostal fuseseră deja experimentată 

în timp de Smith plecase spre acel loc, căci mulți primise puterea și ore în șir au fost căzuți pe 

podea, iar acea întâlnire era una obișnuită. El văzând că în acea biserică nu este atâta putere 

câtă este la Bradford se întreba ce caută acolo. A fost flămând după Dumnezeu, căutând 

experiențe mai înalte, iar văzând că nu a găsit nimic a fost dezamăgit. Însă un bărbat s-a 

ridicat și a depus o mărturie. El a căutat botezul penticostal și după trei săptămâni de 

rugăciune l-a primit. În timp ce el vorbea a fost întrerupt de vocea puternică a lui 

Wigglesworth, care nu era deloc manierat: „Hai să auzim aceste limbi. Pentru aceasta am 

venit aici! Să le auzim.” Răspunsul a fost: când vei fi botezat cu Duhul Sfânt vei vorbi în 

aceste limbi. 

 A doua zi de dimineața a mers la Biserica Armata Salvării și în timpul rugăciunii de 

trei ori a fost trântit la podea de puterea Duhului Sfânt. Era foarte înfometat după ceva mai 

mult; rușinat de situație s-a așezat pe genunchi și a continuat rugăciunea. În acele momente a 

avut o puternică vedenie și a rămas sub puterea Duhului, dându-și seama că va urma o mare 

                                                 
8 Jack Hywel Davies, Op. cit.,p. 70. 
9 Ibidem. 
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binecuvântare. Tot în acea zi a mai participat la un program în Biserica Anglicană, iar apoi 

împreună cu cei ce căutau botezul penticostal. Pe 27 a stat toată ziua în rugăcine, iar pe 28 a 

fost puternic atins de focul Duhului, dar nu a primit vorbirea. 

 După aceea a spus soției vicarului că nu a primit vorbirea și se va întoarce acasă. Soția 

vicarului l-a corectat spunându-i că nu de vorbire are nevoie ci de botezul Duhului. El a 

protesta spunând că este botezat cu Duhul Sfânt, însă la plecare a rugat-o pe această doamnă 

să-și pună mâinile peste el și să se roage. În acele moment a avut parte de o experiență pe care 

nu a mai avut-o, puterea divină se coborâse peste el, iar soția vicarului părăsise încăperea și în 

acele momente Smith a început să vorbească în limbi. După această experiență în timp ce 

preotul Alexander vorbea în biserică, a fost întrerupt de Smith care i-a cerut permisia să 

vorbească în public. El le-a vorbit de nouă experiență în așa fel încât adunarea a început să 

clocotească și în jur de cinzeci de persoane au primit botezul penticostal, vorbind în limbi.10 

 Întorcându-se acasă soției lui nu-i venea să creadă că a vorbit în limbi, din acest motiv 

i-a spus cu răutate că duminică va predica el și ea nu va spune nimic, deoarece ea predica de 

douăzeci de ani iar el niciodată nu reușea să termine predicile, din pricina uni defect de 

vorbire. Dar el s-a ridica și a predicat ca un adevărat orator, iar în timp ce a vorbit unii din 

biserică s-au ridicat în picioare și au stigat că și ei doresc să aibă experiența botezului cu 

Duhul Sfânt. Unsprezece persoane au căzut sub putere pe podea și ciudat că râdeau în Duhul. 

Astfel a fost începutul mișcării penticostale în Bradford, unde sute de persoane au primit 

botezul Duhului însoțit de vorbirea în limbi.11 

 În urma cestei experențe penticostale, Smith Wigglesworth a primit invitații să predice 

în diferite locuri. Prima astfel de invitație a fost din partea unui director de fabrică din 

Lancashire. Smith a răspuns: „Sunt precum un butoi gata să explodeze dacă nu are o supapă.” 

Mulți muncitori au fost mântuiți și au schimbat total înfățișarea fabricii. 

 Smith a citit pasajul din Luca 14:12-14 și a avut dorința să facă un banchet pentru cei 

săraci și bolnavi din oraș. S-a anunțat în tot orașul și oamenii au năvălit precum unui fluviu. 

După ce au servit masa, a urmat programul de distracție dar nu în sensul lumesc. Ci câteva 

persoane s-au ridicat în față și au mărturisit vindecare de care au avut parte. Prima a fost a 

unui bărbat olog, apoi o femeie cu scurgere, după care un tânăr paralizat. În urma acestor 

mărturii Smith s-a adresat mulțimii: „Cine vrea să fie vindecat?” Mulți au criticat aceste 

abordări a lui Smith cu privire la vindecare, dar pentru el era totul legat de credință. Mulți 

bolnavi au fost vindecați la acea întâlnire. 

                                                 
10 Jack Hywel Davies, Op. cit.,p. 89. 
11 Ibidem  
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 Din 1912 a început să se scrie despre Smith în ziare, din pricina lucrărilor pe care le 

făcea, prin puterea Duhului Sfânt. În anul 1913 Smith se despărțea pe pământ pentru 

totdeauna de cea mai frumoasă fată de pe lume cum îi spunea lui Polly; care a trecut la 

Domnul. 

 Din 1914 a început lucrarea internațională a lui Smith, când a fost invitat în Canada și 

în Statele Unite să predice și să se roage pentru cei bolnavi. În 1915 a avut loc marea 

convenție penticostală și alături de marii pioneri evangheliști George și Stephanes Jeffreys a 

fost invitat și Wigglesworth pentru lucrarea de vindecare și de primire a botezului penticostal. 

După încheierea războiului a fost invitat să țină evanghelizări în Franța și în Elveția. A fost în 

multe localități unde în urma slujirii, mulți primeau mântuirea, vindecarea și erau botezați cu 

Duhul Sfânt. Acolo unde se ducea Wigglesworth începea o trezire spirituală. 

 În 1920 a fost invitat să țină evanghelizări în capitala Suediei, Stockholm. Lucrările 

pline de putere care se făceau prin Smith au ajuns repede la urechile regelui Suediei. În timpul 

unui program o femeie a început să țipe, iar Smit îi poruncise să tacă, însă ea în gura mare 

spunea că a fost vindecată, căci avuse cancer la gură și acum a fost vindecată. Ea a mărturisit 

cum a fost mântuită și vindecată la acel program. O altă femeie ce era pe un cărucior a sărit 

din acesta în fața mulțimii. Mulțimi de oameni se înghesuiau să participe la întâlnirile lui 

Smith.  

 În ciuda acestor succese ale lui Smith opoziția din partea Bisericii Luterane și din 

partea medicilor s-a mărit. Smith și pastorul Pethrus au fost arestați de poliție fiind acuzați de 

trucaje, însă nu au putut fi dovediți vinovați. Din pricina că în oraș nu exista o sală suficient 

de mare care să poată primi toți participanții, au cerut să țină întâlnirile în parcul orașului. A 

fost respinsă această cerere la început, dar pe urmă au aprobat-o, cu condiția ca Wigglesworth 

să nu se roage pentru bolnavi cu punerea mâinilor. La întâlnirea din parc au participat peste 

20.000 de oameni. La acea întâlnire Domnul i-a spus ca toți cei bolnavi să își pună mâna pe 

parte corpului bolnavă, iar când se va ruga puterea lui Dumnezeu va veni peste ei. Au fost 

sute de vindecări în acea zi. 

 Tensiunea a crescut foarte tare față de lucrarea lui Wigglesworth, din partea Bisericii 

Luterane și a medicilor, care au înaintat un protest regelui, cerându-i acestuia să-l oprească pe 

englez. Însă o persoană din anturajul regelui, ia adus amine acestuia că ea a fost vindecată 

prin acest om. Însă regele i-a cerut lui Wigglesworth să părăsească țara de bună voie, căci 

astfel se va mai putea întoarce, altfel nu va putea. 

 Lucrarea lui Wigglesworth a continuat să se extindă în Norvegia și în Danemarca, 

unde mii de oameni erau atinși de puterea lui Dumnezeu prin mântuire, vindecare, botez cu 
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Duhul Sfânt. La sfârșitul anului 1921 Wigglesworth a fost invita în Australia. La Sydney și-a 

început lucrarea într-o biserică baptistă, prin cuvinte care au emoționat și încordat atmosfera. 

El a spus că va profeți în numele Domnului și anume că femeia care se află pe cărucior va 

merge acasă pe picioarele ei, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla nu va mai profeți 

niciodată. Astfel că la sfârșitul predicii s-a rugat pentru acea femeie și i-a spus că e vindecată, 

dar ea a spus că nu se poate ridica. Atunci a țipat la ea și a împins-o, iar ea a luat-o la fugă din 

cărucior. 

 Una din vindecările spectaculoase a fost a băiatului decanului școlii teologice. Acesta 

avea mai mult de treizeci de leziuni canceroase în jurul gâtului. Smith s-a rugat pentru el, 

după care i-a dat o palmă peste grumaz, spunându-i să meargă să se culce și numai mâine 

dimineață să-și scoată bandajul. Astfel el a fost vindecat. Lumea se aduna tot mai mult, iar 

clădirea bisericii era neâncăpătoare, astfel încât s-au mutat într-o sală mai mare. Într-un ziar 

au apărut cuvintele: Surzi aud, muții vorbesc, ologii umblă, paralizatul se ridică din scaunului 

și-l împinge, minuni extraordinare au loc, la sala Olympia. 

 La sfârșitul anului 1922 a fost invitat în Noua Zeelandă, de o Biserică Baptistă. Aici 

nu se știa de penticostali. Vizita lui Wigglesworth a fost începutul penticostalismului în 

această țară. La sfărșitul fiecărui serviciu erau salvați între 400-500 de suflete. Multe mărturii 

de vindecare au prezente acolo, chiar presa prezentat a prezentat cazul câtorva vindecări. 

 Bisericile penticostale din Italia i-au făcut o chemare lui Wigglesworth la Roma. Aici 

el a vizitat chiar și catacombele. În timp ce ghidul, un preot romano-catolic prezenta turul, 

Smith punea multe întrebări. La sfârșitul turului preotul îi spune lui Smith că ar fi un bun 

romano-catolic, la care Smith îi spune că e catolic, dar nu romano-catolic. Apoi Wigglesworth 

i se adresează spunându-i: „Ai fi un bun creștin dacă ai fi mântuit. Chiar atunci el a 

îngenunchiat și Smith și-a pus mâinile peste el și a fost salvat.” De această lucrare a aflat și 

papa. 

 La cruciadele de evanghelizare, când era făcută rugăciunea pentru bolnavi, se aduceau 

și diferite articole pentru care se ruga și erau trimise bolnavilor, precum: batiste, haine ale 

bolnavilor, bucăți de pânză, perne și alte lucruri. Un tânăr a furat odată câteva batiste și nu a 

avut somn și liniște până nu le-a adus înapoi și s-a mărturisit. 

 În anul 1936 Wigglesworth se afla în Africa de sud. Dumnezeu a transmis prin el o 

profeție lui David du Plessis care spunea: „Ai fost destul Ierusalim. Te voi trimite la cele mai 

îndepărtate colțuri ale pământului. Vei duce mesajul Cincizecimii tuturor bisericilor, vei 

călători mai mult decât evangheliștii. Dumnezeu vrea ca în zilele de pe urmă să trezească 

bisericile și prin ele să schimbe complect lumea; chiar și mișcarea penticostală va fi o simplă 
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glumă în comparație cu trezirea pe care Dumnezeu o va face prin biserici.”12 Această 

profeție a început să se împlinească începând din 1947. Domnul începuse o trezire spirituală 

în Bisrica catolică, iar cardinalul Suenens al Belgiei, a făcut o vizită la Roma și a fos primit în 

audiență la Papa. I-au vorbit acestuia de experiențele botezului penticostal, iar din întâmplare 

au avut la ei o înregistrare video cu întâlnirile lor, iar Papa și-a menționat dorința să o 

vizioneze. După ce au vizionat-o Papa cum preoții dansau în Duhul și vorbeau în limbi s-a 

ridicat și a așezat scaunele în cerc și a cerut cardinalilor care au primit botezul Duhului să 

repete ce i-a văzut făcând pe acea casetă. S-ar fi bucura mult Wigglesworth să vadă această 

întâmplare. 

 Odată cu încheierea celui de al doilea război mondial, în anul 1947, viața pământească 

a omului lui Dumnezeu, Smith Wigglesworth se încheie la vârsta frumoasă de 88 de ani.  

 Smith Wigglesworth nu a citit altă carte în afară de Biblie, însă aceasta nu la privat de 

a cunoaște taine, lucruri adânci despre lucrarea lui Dumnezeu. El avea o lumină specială de la 

Domnul despre anumite lucruri din Scripturi. Redăm câteva lucruri din teologia lui. El avea o 

încredere copilărească în Domnul. A fost însoțit de puterea credinței, prin care putea să mute 

munții. Din aceste motive a fost supranumit Apostolul credinței. Cineva a spus despre acest 

bărbat că a fost unul dintre cei mai mari vulturi care au umblat pe pământ, iar dacă Dumnezeu 

are o sală de onoare în cer, Smith va fi acolo. 

 Acest Apostol al credinței a fost recunoscut la nivel mondial ca profet, evanghelist și 

vindecător penticostal. El a fost și un predecesor al altor evangheliști, a căror lucrare fuseseră 

însoțită de smne și minuni.13 Cei care l-au cunoscut de aproape au mărturisit că Smith a înviat 

cel puțin 14 persoane din morți. Lucrarea lui a fost însoțită de multe semne miraculoase și de 

darurile Duhului Sfânt. 

 În timp ce preda un seminar a fost întrebat cum a putut practica darul vindecărilor 

înainte de a fi botezat cu Duhul Sfânt. Lucrările din Marcu 16:16-18 se aplică doar celor 

botezați cu Duhul Sfânt? El spunea că un credincios umplut de Duhul Sfânt chiar dacă nu are 

darul vindecărilor, Duhul Sfânt din ei le dă puterea vindecărilor.14 Smith considera că fiecare 

boală este de la diavolul, din acest motiv spunea că diavolul trebuie trata prin brutalitate. Nu 

de puține ori își lovea cu palma sau cu pumnii pacieții, care erau întotdeauna vindecați. Bine 

înțeles a fost criticat pentru aceste abordări, a vindecării prin bătaie, însă lui nu i-a păsat. 

                                                 
12 Vinson Synan, Valeriu Andeiescu, Tradiția mișcării penticostale, Betania, Oradea, 2004, p. 223. 
13 Smith Wigglesworth, Ungerea Duhului Său, LIfe, Oradea, 2001, p. 17. 
14 Jack Hywel Davies, Op. cit.,p. 73. 
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 Despre botezul Duhului înțeles de penticostali Smith îl asocia cu sfințirea, în timp ce 

mulți penticostali în asociază cu puterea. Însă Smith nu a fost de acord cu această părerea 

deoarece el spunea că Duhul vine doar atunci când omul este curățit. Cei ce poartă vasele 

Domnului trebuie să fie curați, sfinți.15 

Legat de exorcism Smith spunea să nu poruncești de două ori diavolului să iasă afară 

că astfel diavolul va râde de tine, că-și va da seama că nu ai putere. Întotdeauna lucra după 

călăuzirea Duhului, chiar dacă uneori era criticat pentru manierele sale necivilizate, nu-l 

interesau criticile, niciodată nu l-au afectat. 
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