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„Lekarz stwierdził ze Smith Wigglesworth ma zaawansowany stan wyrostka robaczkowego. 
Jedyną nadzieją byłaby natychmiastową operację, ale jego ciało było zbyt słabe. Lekarz 
wyszedł, obiecując wrócić później. Chociaż Wigglesworth leżał w łóżku w bólu pewna starsza 
pani i młody człowiek przyszli aby modlić się za niego. Młody człowiek położył ręce na Smicie i 
zawołał: "Wychodź, diabeł, w imię Jezusa!" Wigglesworth później wyznał, "Ku mojemu 
zdziwieniu diabeł wyszedł, a ja czułem się tak dobrze jak nigdy dotąd." Następnie zszedł na 
dół i powiedział żonie, że został uzdrowiony.

Później tego samego dnia Wigglesworth odpowiedział na wyjątkowa sytuacje od pani, która 
potrzebowała hydraulika. Kiedy lekarz wrócił i  usłyszał, że Wigglesworth poszedł do pracy 
powiedział: "Przyniosą jego zwłoki!" Ale po zbadaniu Wiggleswortha później, lekarz odwołał to 
co powiedział i  przyznał, że był rzeczywiście uzdrowiony. W rzeczywistości ten "trup" głosili 
Ewangelię w wielu częściach świata przez następne 40 lat.”1

2
„Kiedy przyszedł lekarz zbadał mnie, potrząsając głową i powiedział: "Nie ma nadziei . Miał 
zapalenie wyrostka robaczkowego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i narządy są w takiej 
formie, że stan jest beznadziejny. "Odwrócił się do żony i powiedział:" Mam kilka telefonów do 
wykonania, pani Wigglesworth. Przyjdę i spotkamy się  ponownie później. Jedyną nadzieją dla  
niego jest, aby mieć natychmiastowa operacje, ale obawiam się ze pani mąż jest za słaby do 
tego. "

Kiedy wyszedł z pokoju, przyszli starsza pani i młody człowiek. Była wspaniałą kobietą, aby się 
modlić, i wierzyła, że wszystko, co nie było zdrowiem pochodziło od  diabła.

Podczas gdy modliła się, młody człowiek położył ręce na mnie i zawołał: "Wychodź, diabeł, w 
imię Jezusa".

Ku mojemu zdziwieniu poczułem się, jak nigdy dotąd w moim życiu. I byłem absolutnie  
wolnym od bólu. Jak tylko pomodlili się za mnie, zeszli  na dół, a ja wstałem, wierząc, że nikt 
nie miał prawa do pozostania w łóżku, skoro jest zdrowy. Kiedy dotarłem na dół, moja żona 
zawołała: "Och!" .Powiedziałem: "Jestem uzdrowiony." Ona powiedziała: "Mam nadzieję, że to 
prawda." Zapytałem: "Jakieś zamówienia na robotę?" "Tak, ta kobieta, która jest w wielkim 
pośpiechu, naprawiono jej kanalizacje; jeśli się tym nie zajmiemy to pójdzie gdzie indziej ". 
Podała mi adres i udałem się do tej pracy. Podczas gdy byłem w pracy, lekarz wrócił. Położył 
jedwabny kapelusz na stole, poszedł na górę, doszedł do podestu, kiedy moja żona krzyknęła: 
"Doktorze! Doktorze! Doktorze! "Zapytał:" Czy pani mnie woła? "" Och, doktorze, on jest na 
zewnątrz. On wyszedł do pracy. "Lekarz odpowiedział:" Przyniosą zwłoki, to jasne jak słonce 
".Cóż," trup "zszedł świat wzdłuż i wszerz głosząc Ewangelię przez wiele lat od tego momentu.

1 http://ajhas.blogspot.ie/2012/06/testimony-of-smith-wigglesworth-had-one.html  
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Nakładałem ręce na ludzi z wyrostkiem robaczkowym w niemal każdym zakątku świata i 
zawsze widziałem uzdrowienie, nawet gdy lekarze byli na miejscu.”2Stanley Frodsham- 
'Smith Wigglesworth - Apostle of Faith,' 
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2 http://www.smithwigglesworth.com/life/healing.htm  
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