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م. معجــزه آزادی ا ایــد بزرگتــرین شــرح حــالی اســت کــه شــنیده سرگذشت بتی باکستر که اکنون خواندن آن را آغاز کرده
کنــد. ایــن  بخشی است که در زمان ما اتفاق افتــاده و از حیــث اھمیــت بــا بزرگتــرین معجــزات کتــاب مقــدس برابــری می

آمیزی مفلــوج بــوده و بــدنش شــکلی غیرطبیعــی داشــته و ماننــد زنــی کــه  موضوع که دختر جوانی به وضع بســیار یــأس
ه عیسی او را شفا خواھد داد، تمام کسانی را که قــدرت مــوحش شفا داد، ایمان داشته ک 13 -10: 13عیسی در لوقا 

کنــد. عیســی بــه بتــی باکســتر ظــاھر شــد، بــا او صــحبت کــرد،  انــد، بــه مبــارزه دعــوت می بیماری و مرض را حــس کرده
شد در روی ستون فقرات کج و معوج و درھم او گذارد و در یک لحظه  ھا در آنھا دیده می ھای خود را که جای میخ دست

اتفــاق  1941بدن او را مستقیم و سالم گردانید. این سرگذشتی است واقعی که در فرمونت مینسوتا (امریکا) در ســال 
ھــای درشــت  خبــر شــفای او را در صــفحه اول بــا عنوان» بان یومیه فرمونت دیده«ھای فرمونت بنام  افتاد. یکی از روزنامه

  ن دبیرستانی جمع شدند تا او را ببینند و سرگذشت او را بشنوند.چاپ کرد. کمی بعد از شفای او یک ھزار نفر در سال

شــود و کــودکی ھــم دارد، بــا شــوھر خــود دان در سرتاســر امریکــا مســافرت  بتی که اکنون خانم دان ھایــت نامیــده می
م بتــی دارد. ھم دان و ھــ آید در ھر جا سرگذشت خود را بیان می کند و در جواب صدھا دعوتی که از او به عمل می می

دھنــد. چنــدین مــاه در ھــر یــک از رشــته مجالســی کــه  ھر دو مبشر ھستند و جلسات بیداری روحانی ھم تشکیل می
تــوانیم بــرای  کند ما بــه دشــواری می ام ھر شب او سرگذشت خود را بیان داشته است. ھر بار که او صحبت می داشته

آیند صندلی تھیه کنیم. ھر بار که در جلسات من  مینفر ھستند و برای شنیدن سخنان او  14000جمعیتی که بیش از 
ای اســت و دلیلــی بــر واقعیــت  انــد. ایــن خــود بــه تنھــایی معجــزه نفر توبه کرده و نجات یافته 500تا  300صحبت کرد بین 

نید از باشد. تا تمام این سرگذشت را نخوانید آن را کنار نخواھید گذاشت. پیش از آنکه آن را به پایان برســا شفای او می
خوانید، برای شما ھــم  فرط شادی فریاد خواھید کرد. عیسی ناصری که بتی باکستر را شفا داد، وقتی این کتاب را می

  کاری انجام خواھد داد. دیگر آن شخص قبلی نخواھید بود.

  سرگذشت بتی باکستر

ده و مفلوج بود و شکلی غیرطبیعی تا جایی که به خاطر دارم، مانند پسران و دختران دیگر معمولی نبودم. بدن من خمی
فھمم که وقتی دکتــر خــانواده  کنم ھیچ وقت آن احساس وحشتناک نومیدی را فراموش نکنم. من می داشت. گمان می

آیــد. ھمچنــین  چــه احساســی در انســان بــه وجــود می» بتــی امیــدی نیســت.«گویــد:  کنــد و می به صورت من نگاه می
ا از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر ببرند و متخصصــین ســر خــود را تکــان دھنــد و ای دارد که انسان ر دانم چه مزه می

در موقع تولد در ستون فقراتم انحنایی وجود داشــت. تمــام » از علم پزشکی در این مورد کاری ساخته نیست.«بگویند: 
اســت. اشــعه ایکــس نشــان دانید مرکــز اعصــاب در ســتون فقــرات  ھا از جای خود خارج بودند. ھمان طوری که می مھره
  ھا پیچ خورده و درھم است و دستگاه عصبی من کامال مختل بود. داد که مھره می

یک روز وقتی در بیمارستان دانشگاه میناپولیس مینسوتا خوابیده بــودم، تمــام بــدنم شــروع بــه لرزیــدن کــرد. اول لــرزش 
لرزیــد از شــدت حرکــت از تخــت خــود بــه پــایین  میخفیف بود، ولی به زودی تمام بدنم سر تا پا با شــدت بســیار زیــادی 

من منتظر این اتفــاق بــودم. او رعشــه شــدید «افتادم. دکتر فورا به داخل دوید و مرا دوباره در تختخواب نھاد. دکتر گفت: 
ھای پھنی آوردند  تسمه» توان کرد این است که او را به خانه بفرستیم. (مرضی است کشنده) دارد و تنھا کاری که می

و بدنم را به تختخواب بستند. البته این کار رعشه مرا از بین نبرد، ولی مانع افتادم گردید. روز و شب به تختخواب بســته 
داشــتند پوســت بــدنم  ھا را برمی داشــتند. وقتــی تســمه خواست مرا بشوید آن را برمی بودم. فقط وقتی که پرستار می

شــد، دکترھــا مــرا بــا  دن یعنی چــه، زنــدگی مــن در رنــج ســپری میدانم رنج کشی زد. من می شد و طاول می کنده می
داشتند تا بتوانم درد را تحمل کنم. وقتی متولد شدم قلبم غیرطبیعی بود و بعدا در اثر استعمال  مرفین بیھوش نگاه می

  داروھای بیھوشی بدتر شد. در واقع ھر ھفته حمله قلبی داشتم.

بیھوشی معتاد شــده بــود کــه داروھــا دیگــر در آن تــأثیر زیــادی نداشــتند. وقتــی بعد از مدتی بدنم به قدری به داروھای 
گزیــدم و چــون درد ادامــه  ھــای خــود را می شد، برای اینکه از فریاد زدن جلــوگیری کــنم، لب داروی مسکن اثرش کم می

شــد، از درد پرعــذاب و  میزدم که آمپولی دیگر تزریق کنند. فقط بعد از اینکه دو یا ســه آمپــول تزریــق  یافت فریاد می می
یافتم. به یاد دارم که یک روز دکتر از دادن دوای مسکن خودداری کــرد و بــه مــادرم گفــت:  شکنجه خود کمی راحتی می

او تمــام وســایل را از تختخــوابم برداشــت و گفــت: » ای نــدارد، بــدنش عــادت کــرده اســت. خــانم باکســتر، دیگــر فایــده«
» ه شما آمپول مرفین تزریق کنم و بیش از این ھم دیگر کاری از من ساخته نیســت.توانم باز ھم ب متأسفم، ولی نمی«

آمــد! گــاھی در رختخــواب بــر  ھا چه طوالنی به نظر می کشیدم شب در آن زمان فقط نه سال داشتم. آه، وقتی رنج می
  ماندم. میھا بیھوش  رفتم، بعد ساعت کردم و از ھوش می پیچیدم و برای یافتن راحتی تقال می خود می



در یک خانواده مسیحی بزرگ شــده بــودم. والــدینم ھــر چنــد مســیحی بودنــد، ولــی اطــالع کامــل از حقــایق مســیحیت 
داشتند. مــادرم تــا جــایی کــه بــه خــاطر دارم سرگذشــت عیســی را بــه مــن  نداشتند در عین حال مسیح را دوست می

ای اســت کــه در  ه عیســی ھمــان نجــات دھنــدهآموخت. مادرم به کتاب مقدس ایمان داشت و بــه مــن گفتــه بــود کــ می
تواند امروز ھم کسانی را که به او ایمان دارند شفا دھد. پــیش از اینکــه بقیــه  زند و او می ساحل شنزار دریاچه قدم می

ای کــه در زنــدگی مــن اتفــاق افتــاد ایــن نبــود کــه  سرگذشت خود را بیان کنم اجازه بفرمایید بگویم کــه بزرگتــرین معجــزه
ن لنگ و مفلوج و غیرعادی مرا شفا داد، بلکه بزرگترین معجزه این بود که روح مرا از گناه نجــات داد. تــا وقتــی عیسی بد

توانستم به آسمان بروم، ولی اگــر بــه وســیله  که عیسی را در قلب خود داشتم، ھر چند مفلوج و غیرطبیعی بودم، می
اھــان را در نــه ســالگی وقتــی شــبان کلیســای مــا بــا مــن توانستم. من نجــات از گن خون عیسی نجات نیافته بودم نمی

نامیــد بــرای مــن بیــان کــرد،  می» بزرگتــرین حکایــت جھــان«کرد یافتم. بــرادر دیــویس حکــایتی را کــه خــودش  صحبت می
  ترین حکایت دنیا بود، ولی ھمیشه تازه است؛ یعنی حکایت عیسی.  قدیمی

خور شروع کرد و آن را با شــرح صــلیب و قیــام و زنــده شــدن او خاتمــه برادر دیویس این حکایت زیبا را از تولد عیسی در آ
ھای کوران را لمس کرد و آنھا بینایی یافتنــد، چگونــه او  ھای مبارکش چشم داد. او شرح داد که چگونه عیسی با دست

زیــادی را بــا  ھای کران را لمس فرمود و شنوا شدند، بیان کرد که چگونه او مبروصان را طاھر ساخت و چگونه عده گوش
ھای گرم جلیل روان گردید تا انجیل را به مردم وعــظ کنــد  خوراک پسری کوچک سیر فرمود، چگونه پاھای او بر روی شن

و چگونه بر روی آب راه رفت و غرق نگردید. او شرح داد که چگونه بعد از این ھمه، عیسی را گرفتند و دو دست مبــارک 
ھلوی او فرو بردند و وقتی آن را بیرون کشــیدند آب و خــون از پھلــویش جــاری شــد و از ای به پ او را میخکوب کردند و نیزه

بدنش پایین ریخت و آن خون شاھانه بر زمین پاشیده شد. برادر دیویس گفــت کــه ایــن خــون امــروز ھــم قــدرت دارد کــه 
  گناھان ما را ببخشد و دردھای ما را شفا دھد.

عیســی بــه نرمــی و لطــف «سپس با صدای زیبای خود ایــن ســرود را خوانــد: بھترین داستانی بود که من شنیده بودم. 
خواند، ببین که او بر در منتظر و چشم به راه است. در انتظار تو و من است. به خانه برگرد، به  خواند. مرا و تو را می می

خوانــد، بــه  کار، تــو را میخواند. ای گناھ خانه برگرد. تو که خسته ھستی به خانه برگرد. عیسی با اشتیاق و لطف می
اختیار زانو زدم و از عیسی درخواست کردم که مرا نجات دھد.  ھایم به زمین سرازیر شد. بی اشک از گونه» خانه برگرد.

تــوانم بــه  دانســتم کــه بــا قلــب ســیاه و گنــاه نمی وقتی زانو زده بودم در رؤیایی قلب خود را دیدم، آه سیاه بود. من می
ر رؤیا دیدم که بر روی تپه دوری صلیبی کھنه و ناصاف قرار دارد. بر بــاالی صــلیب بــا کلمــات روشــن و آسمان بروم. بعد د

فھمم کــه چــه کــردی و مایــل  عیســی، حــال مــی«من گفتم: » او برای تو جان داد.«نورانی این جمله نوشته شده بود: 
مشاھده کردم. عیســی بــه طــرف آن در در جلوی خود در بزرگی به شکل قلب » ھستم که مرا از گناھانم نجات دھی.

آمد و گوش داد. در طرف خارج آن در دستگیره یا قفل وجود نداشت (خودتان باید در را باز کنید) بعد عیسی یک بار در را 
کوبید و گوش داد، بار دوم نیز کوبید، در سومین بار در باز شد. عیسی به داخل قدم نھاد و من دانستم که نجات یــافتم. 

کردم که بار سنگین گناه از من پایین افتاد. عیسی امروز ھنوز ھم در قلب من است، زیــرا اگــر بیــرون بــود مــن من حس 
  فھمیدم.  می

خواھم مبشر بشوم. او با مھربانی دستش را بر سرم گذارد و برای برکت من دعا کرد.  من به برادر دیویس گفتم که می
ام کــه  ن دختر از دعوت خدا دور شود. من تــاکنون دختــری بــه ســن او ندیــدهھیچگاه نگذارید که ای«بعد به والدینم گفت: 

خواست زندگی مرا قطــع کنــد. تنھــا راحتــی  ولی دست رنج و عذاب می» ای پیدا کرده باشد. درباره خداوند چنین تجربه
پــدر خــوبی بــود و  که داشتم دعای مادرم بود. پدرم مانند مادرم ایمان نداشت که عیسی بدن مرا شفا خواھد داد، ولی

داشت. مادرم نسبت به عیسی محبت عظیمی داشت. ایمان دارم کــه او بھتــر از  ھیچگاه مادرم را از دعا کردن باز نمی
دانست کــه چگونــه ایمــان مــرا نســبت بــه  فھمید. او می کرد و می شناختم عیسی را درک می تمام کسانی که من می

یکترین ساعت زندگی من وقتی بــود کــه مــرا بــر روی تخــت روان از راھــروی عیسی زیاد کند تا مرا یک روز شفا دھد. تار
بتــی، بــا اشــعه ایکــس «آوردند، دکتر جلو آمد، تخت را متوقف ســاخت، بــه مــن نگــاه کــرد و گفــت:  بیمارستان پایین می

ه عــالوه کلیــه ھا پیچیــده و درھــم ھســتند. بــ اند،اســتخوان ھــا از جــای خــود خارج ستون فقرات تو را آزمودیم، تمــام مھره
  »ات باقی است، درد خواھی داشت. ای الزم داری، تا ھنگامی که کلیه کھنه تازه

نه، من ھر چه در قوه داشته باشم برای بھبودی طفل انجام خواھم داد، ولی ھیچگاه نباید کاردی به بــدن «پدرم گفت: 
ده و او در موقــع شــفا اثــری بــاقی بدن من ھیچگاه جراحی نشده مگر وقتی کــه عیســی آن را عمــل کــر» طفلم برسد.

دھد چه عجیب و نیکو است! ھمیشه کامل است و ھیچگاه اثر بــدی  گذارد. وقتی عیسی کاری برای ما انجام می نمی
ھای بدن بتــی  خوب، آقای باکستر، ما ھیچ امیدی نداریم که بتوانیم این ھمه استخوان«گذارد. دکتر گفت:  بر جای نمی

مــن در آن موقــع یــازده ســاله بــودم و » تواند خوشــحال باشــد. را به خانه ببرید و بگذارید ھر قدر می را از ھم باز کنیم، او
بله، آقای دکتر، ولی یــک روز خــدا بــدن «فرستد تا بمیرم. من به او نگاه کردم و گفتم:  نفھمیدم که دکتر مرا به خانه می

آن موقع من ایمان داشتم، زیرا مــادرم کــالم خــدا را بــرایم در » مرا شفا خواھد داد. در آن موقع سالم و قوی خواھم بود.
خوانده و با من دربــاره عیســی صــحبت کــرده بــود، بنــابراین ایمــانم قــوی بــود. یکــی از آیــاتی کــه مــادرم بســیار دوســت 

نــزد خــدا ھــیچ امــری «و ھمچنــین ایــن آیــه » اگر بتوانی ایمان آوری مؤمن را ھمه چیز ممکن اســت«داشت این بود  می
مرا به خانه یعنی جایی که دکتر گفته بود در آنجا باید به زودی بمیرم، بردند. حالم بــدتر شــد. دردی کــه » ل نیست.محا

  کردم ھیچ بود. قبال کشیده بودم در مقایسه با دردی که بعد از آمدن به خانه حس می



شــنیدم، گنــگ  و صــدایی نمیشــدم  توانســتم ببیــنم، کــر می ھا ھــیچ چیــز نمی شد و ھفته ھایم مانند کوران می چشم
گردید و ھمچنین  شد. سپس نابینایی ناپدید می کرد بعد لمس می توانستم سخن بگویم. زبانم باد می شدم و نمی می

کوشــید کــه مــرا نــابود ســازد، ولــی ھــر روز  شد. مثل اینکه گرفتار بودم، قدرتی مــوحش می کری و فلج زبان برطرف می
ھا شخصــی را  گذشت و مــن مــدت تواند بدن مرا شفا دھد. اغلب روزھا می ت خدا میگف کرد و می مادرم با من دعا می

گیری در رختخــواب دراز کشــیده بــودم،  دیدم. در حــالی کــه در آن روزھــای تنھــایی و گوشــه غیر از ماما و پاپا و دکتر نمی
تواننــد شــما را از عیســی  ی نمیتوانند شما را از عزیزان و دوستان خود جدا کنند، ول متوجه یک نکته شدم، دکترھا می
ھای تنھایی بود که مــن  بدین طریق در این سال» تو را ترک نخواھم کرد و رھا نکنم.«دور سازند، زیرا او قول داده است 

بتی تو که دختر کوچکی بودی و ایمانی به «اند:  با شاه شاھان خداوند خداوندان آشنایی حاصل کردم. عده زیادی گفته
ھای خــدا از ھمــه بھتــر  ھای من نیست. راه ھای خدا راه دانم، راه نمی» ی، پس چرا خدا تو را شفا نداد.آن بزرگی داشت

ھای وحشتناک تنھایی و رنج، من واقعا عیســی را شــناختم. دوســت  دانم و آن اینکه در این سال است. یک نکته را می
تجو کنی او را در آنجا خــواھی یافــت. خــواھی دیــد کند و سوسن آنجا است و اگر او را جس عزیز، او در وادی زندگی می

  که در سایه آنجا عیسی ایستاده است.

شــنیدم و گمــان  ھای آرامــی را در کنــار خــود می گذاشت. گاھی صــدای قــدم شست بعد تنھا می ھا مادرم مرا می صبح
کــه بــه آن عــادت کــردم. شنیدم  کردم که مادرم بدون اینکه من بشنوم به اتاقم آمده است. سپس صدای آرامی می می

گفت. اولین باری که این  این صدا صدای پدرم نبود، صدای مادرم نبود، صدای دکتر نبود، عیسی بود که با من سخن می
داند که نام شما چیست و در کجــا  اتفاق افتاد، او با آواز لطیفی مرا صدا کرد و سه بار اسم کوچکم را تکرار نمود! او می

ای خداوند، اینجا بمــان و «پیش از آنکه جواب بدھم سه بار مرا صدا زد. من گفتم: » ، بتی! بتی!بتی«کنید.  زندگی می
آیا آنجا ماند و با من صحبت کرد؟ بله سخنان زیادی به من گفــت، ولــی یــک » با من صحبت کن، زیرا بسیار تنھا ھستم.

گفــت ایــن بــود کــه او  را ھمیشــه بــه مــن میکنم علت اینکه این مطلــب  چیز را ھیچگاه فراموش نخواھم کرد. گمان می
بتــی، تــو را دوســت «گفــت:  گردد. این اســت آنچــه کــه او ھــر روز می دانست بیش از ھمه باعث وجد و نشاطم می می

کرد. به قدری مفلوج و غیرطبیعی بودم که وقتــی بــه کمــک پــدرم  آمیز به من نگاه می عیسی در این حالت ترحم» دارم!
ھای بزرگی در اطراف ستون فقراتم بیــرون آمــده بــود. اولــین  ام بود. غده ی برادر کوچک چھار سالهایستادم، قدم به بلند

ھایم، از شانه تــا  غده از پایین گردنم شروع شد و به تدریج یکی پس از دیگری تا پایین ستون فقراتم ادامه یافت. دست
ام خــم شــده بــود.  حنی گشته و به طرف سینهھای خود را حرکت دھم. سرم من توانستم انگشت مچ فلج بود. فقط می

توانستم ســر خــود را بلنــد کــنم. ھــر چنــد در چنــین وضــعی  برای آب خوردن مجبور بودم از لوله استفاده نمایم، زیرا نمی
عیسی، کمک کن که صبور باشم، زیرا تا «کرد که مرا دوست دارد. من گفتم:  بودم باز ھم عیسی در گوشم زمزمه می

فرزندم، بــه یــاد داشــته «کرد  اغلب او زمزمه می» توانم ھر کاری انجام دھم! داری می م تو مرا دوست میوقتی که بدان
  »کنم و رھا نخواھم کرد. باش که تو را ھرگز ترک نمی

دوست عزیز گوش کن، من مطمئنم که محبت او نسبت به مــن در وقتــی کــه مفلــوج و از نظــر جھانیــان فرامــوش شــده 
توانم برای او خدمت کنم، نســبت بــه مــن دارد.  ود که ھمین حاال وقتی سالم و قوی ھستم و میبودم، ھمان محبتی ب

دانی کــه دکترھــا بــرای  عیسی، آیا می«پرسیدم:  ایستاد از او می به خاطر دارم وقتی که عیسی در کنار تختخوابم می
» ھا چــه درد شــدیدی دارد؟ م بر اثر غدهدانی که اطراف ستون فقرات دھند؟ آیا می تسکین دردم دیگر به من مرفین نمی

ھــا  ای روزی که من در میان آسمان و زمین آویزان شدم، تمــام رنج دانم. آیا فراموش کرده آه، بله می«گفت:  عیسی می
ھا گذشــت و مــن کــامال از معالجــه توســط دکترھــا ناامیــد شــدم تــا  ســال» و امراض جھان را در آنجا بر خود حمل کردم؟

ھای خود گرفت و در لبه تختخواب نشست و به من نگاه کرد و قطــرات  ز پدرم آمد بدن مفلوج مرا در دستباالخره یک رو
فھمی پول چیست، ولی من ھمه چیــز خــود را دادم،  عزیزم، تو نمی«درشت اشک بر صورت قوی او روان شد. او گفت: 

ش را انجام داده اســت دیگــر ھــیچ امیــدی حتی بیش از آنچه دارم خرج کردم تا تو خوب شوی. بتی، پدرت منتھای کوش
کنم  گمــان نمــی«دستمال خود را بیرون آورد تا صــورت خــود را خشــک کنــد ســپس بــه مــن نگــاه کــرد و گفــت: » نیست.

شــود ببــرد و  خواھد تو را به جایی کــه آســمان و بھشــت خوانــده می عیسی اجازه دھد بیش از این رنج بکشی. او می
شوند نگاه کن. یک روز خواھی دید که بابــا ھــم از  نجا بایست و کسانی را که داخل میوقتی که داخل آنجا شوی، در آ

  » گویند به زودی واقع خواھد شد. ھا داخل خواھد شد. زیاد طول نخواھد کشید. دکترھا می آن دروازه

ک روز درســت خواھم ھمین جا بگویم که ھر چند از کمک بشر کامال مأیوس بــودم، ھنــوز بــه خــدا ایمــان داشــتم. یــ می
پیش از غروب آفتاب درد بسیار شدیدی طوری به من حمله کرد که بیھوش افتادم. سه ساعت بعــد مــادرم متوجــه شــد 

ایــن «که تنفس من خیلی آھسته شده و ضربان نبض من خیلی کند است. دکتر را خبر کرد. دکتر بعد از معاینــه گفــت: 
بردم. اعضــای فامیــل ھمــه  شبانه روز در حالت بیھوشی بسر می من چھار» پایان کار است، دیگر به ھوش نخواھد آمد

ھایم را گشودم، مادرم بر سر تختخوابم خم شد  جمع شده و در انتظار مرگ من بودند. به خاطر دارم که روز پنجم چشم
یــز کردم که از داخل در حال سوختن ھستم. دردھایی چون خنجــر ت و دست خود را بر پیشانی سوزانم گذارد، حس می

مــن قــادر بــه صــحبت » شناســی؟ بتی، مادرت است آیا مرا نمی«کردند. مادرم گفت:  در ستون فقراتم به من حمله می
گفــت، زیــرا  ھای خود را به طرف آسمان برافراشت و خدا را سپاس می کردن نبودم، ولی به روی او لبخند زدم. او دست

کــردم،  ازداده است. در حالی که دراز کشــیده و بــه او نگــاه میحس کرد که دعاھای او را مستجاب فرموده و مرا به او ب
بھتر است کدام را انجام دھم اینجا با پاپا و ماما بمانم و یا به جایی بروم که مــادرم دربــاره آن بــرایم خوانــده «اندیشیدم 

  »است، جایی که درد و رنج وجود ندارد.



او » تواند راه برود. مفلوجی وجود ندارد. در آنجا ھر کسی میدر آسمان ھیچ «گفت:  به یاد دارم که مامانم ھمیشه می
ھا پــاک  گفت که در آسمان درد و مرگ وجود ندارد و خدا دســتمال بــزرگ خــود را برداشــته و ھــر اشــکی را از چشــم می
حاضرم ام و  دانم که نجات یافته عیسی، می«کنم دیگران ھم کرده باشند  کند. من آن روز دعایی کردم که گمان می می

ام. خداونــدا، اکنــون بــه  ام که شفا یابم، ولی نیافته به آسمان بروم. اکنون ای خداوند در این چند سال پیوسته دعا کرده
کنم بیــا و مــرا بــه آنجــایی کــه آســمان خوانــده  ام، ھر کاری بکنــی مــن قبــول دارم. خــواھش مــی انتھای راه خود رسیده

مرا فرو گرفت، حس کردم که سرما به بدنم وارد شد در یــک لحظــه چنــین وقتی دعا کردم تاریکی محض » شود ببر. می
آمد که تمــام بــدنم ســرد شــده و تــاریکی مــرا کــامال احاطــه کــرده اســت. از بچگــی طبــق معمــول از تــاریکی  به نظر می

وســت ولی د» خواھم. کجا ھستم، اینجا چه جایی است؟ پدرم کجاست؟ پدرم را می«ترسیدم بنابراین فریاد کردم  می
توانــد بــا تــو بیایــد. آنھــا  توانــد بــا تــو بیایــد. وقتــی خواھــد رســید کــه مــادرت نمی عزیز، وقتی خواھد رسید که پدرت نمی

  ھای تو باشند، ولی فقط عیسی راه مرگ را با تو خواھد پیمود. توانند بایستند و شاھد آخرین نفس می

تاریک و تنگ مشــاھده کــردم. داخــل ایــن دره شــدم و فریــاد  ای طوالنی، وقتی تاریکی مرا فرا گرفت از داخل تاریکی دره
گفــت:  ای به آرامی سخن می صدای مادرم را شناختم که از فاصله» من کجا ھستم؟ اینجا چه جایی است؟«کردم  می

 ایــن«گفتم:  به خــاطر دارم کــه مــی» اگر در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواھم ترسید، زیرا تو با من ھستی.«
و » کنم برای رسیدن به عیسی باید از این دره عبــور کــنم. ام که بمیرم و گمان می حتما وادی مرگ است. من دعا کرده

شروع به پیشروی در این مکان تاریک کردم. ای دوست، ھمان طوری که اکنون در زنده بودن خــود شــک نــداری، ھمــان 
مــرک بــر شــما ســایه افکنــد، بایــد از ایــن دره عبــور کنیــد.  طور ھم بدان که ھر یک از شما مــرگ را خواھــد دیــد و وقتــی

مطمئنم که اگر عیسی را نداشته باشید باید در آن ظلمت به تنھایی قــدم بزنیــد. ھنــوز کــامال پــیش نرفتــه بــودم کــه آن 
مکــان بــا روشــنایی روز نــورانی شــد. حــس کــردم کــه چیــزی قــوی و محکــم دســتم را گرفــت. الزم نبــود نگــاه کــنم مــن 

تم که دست سوراخ شده فرزند خداست که روح مرا نجات داده بود. او دستم را گرفت و محکــم نگــه داشــت و دانس می
رفتم. مادرم گفته بود کــه در  ترسیدم. خوشحال بودم، زیرا اکنون به منزل اصلی خود می من در دره جلو رفتم، دیگر نمی

  وج و مفلوج باشد، مستقیم خواھد بود.آسمان بدن جدیدی خواھم داشت، بدنی که به جای اینکه کج و مع

ھای خــود را تنــدتر کــردیم بــه  باالخره از دور صدای موسیقی به گوش رسید، زیباترین آھنگی بود که شــنیده بــودم. قــدم
زار  ساخت رسیدیم. من به آن طــرف رود نگــاه کــردم و دیــدم کــه چمــن رودخانه عریضی که ما را از سرزمین زیبا جدا می

شوند، وجود دارد. نھر حیات را که از شھر خــدا جــاری بــود دیــدم. در  ھایی که ھرگز فنا نمی نگارنگ، گلھای ر سبز و گل
مــن بــه آنھــا » ھوشــیعانا بــر پادشــاه«سرائیدند  ساحل آن گروھی ایستاده بودند که با خون بره نجات یافته و چنین می

م نبود که در صورتش اثری از درد دیده شــود. مــن نگاه کردم، حتی یک نفر ھم بر ستون فقرات غده نداشت و یک نفر ھ
در عرض چند دقیقه به این گروه آســمانی خــواھم پیوســت و بــه محــض اینکــه بــه آن طــرف قــدم گــذارم راســت «گفتم: 

دانســتم کــه در موقــع عبــور تنھــا  خواستم با شوق از رود بگذرم. من می می» خواھم شد و سالم و قوی خواھم گردید.
با من است، ولی در ھمان لحظه صدای عیسی را شنیدم، با دقت گوش دادم بــا کمــال آرامــی و  نیستم، بلکه عیسی

ای را که در نه سالگی  نه بتی، ھنوز وقت آن نرسیده که تو عبور کنی، برگرد تا آن وعده«مھربانی زیادی عیسی گفت: 
  »به تو دادم بجا آورم، برگرد، زیرا در پاییز شفا خواھی یافت.

دادم ناامید شدم. به خــاطر دارم کــه در حــالی کــه  کنم که وقتی ایستاده بودم و به سخنان عیسی گوش می باید اقرار
وقتی اینقدر به شادی و سالمتی نزدیک ھستم چرا عیسی باید مــرا مــأیوس ســازد. «اشک بر صورتم جاری بود گفتم: 

بعد » نزدیک ھستم، چرا نباید بتوانم داخل شوم؟ ام و حاال که اینقدر به آسمان در زندگی خود روزی به این خوبی ندیده
خداوندا، مرا ببخش راه تو از راه من بھتر اســت، مــن «به طرف عیسی برگشتم و گفتم: » گویم؟ آه، چه می«فکر کردم 

ھای تابستان ادامه نخواھد یافت. تا چند  کم کم به ھوش آمدم. بعدا دکتر گفت که زندگی من بیش از ماه» گردم. برمی
ھا خیلــی ســفت  غــده«گفــت:  شنیدم که مــادرم بــه پــدرم می ھا بزرگتر شد می توانستم حرف بزنم غده ته بعد نمیھف

کشیدم، زیرا قادر به  توانستم به او بگویم که چقدر رنج می نمی» کشد. گردد، حتما درد می شده و روز به روز بزرگتر می
ارد کــه شــخص بــه قــدری درد داشــته باشــد کــه بــرای دانســتم چــه مفھــومی د سخن گفتن نبودم. گوش کنید، من می

  ھای خود را گاز بگیرد تا مادرش کمی بخوابد. جلوگیری از فریاد لب

دانستند که دختر کوچک خانواده باکستر در آســتانه مــرگ اســت. ھــم  تابستان فرا رسید. ھمه در فرمونت مینسوتا می
ات من بیھوش بودم. وقتی به ھوش آمدم، دست به شانه مــن مقدسین و ھم گناھکاران به دیدارم آمدند، ولی اکثر اوق

ــز می می ــد و ســخنانی مھرآمی ــد و می نھادن ــد نشــدم. مــن  گفتن ــاه ناامی ــودم، ھیچگ ــه بیھــوش نب ــاتی ک ــد. در اوق رفتن
خداوندا، وقتــی پــاییز برســد مــن شــفا خــواھم یافــت، ایــن طــور «گفتم:  توانستم بلند صحبت کنم، ولی در دلم می نمی

کنــد.  شــکند. عیســی کــالم خــود را حفــظ می یچگاه شک نکردم، زیرا عیســی ھــیچ وقــت قــول خــود را نمیھ» نیست؟
پیوسته ایمان داشتم که مرا در پاییز شفا خواھد داد. در آن تابســتان در چھــاردھم آگوســت قــدرت تکلــم مــن بازگشــت. 

ظھــر بــود پــدرم بــه » اردھم آگوســت.چھ«او گفت: » ماما، امروز چه روزی است؟«چند ھفته صحبت نکرده بودم. گفتم: 
» کنم متکاھــایی روی آن بگذاریــد و مــرا روی آن قــرار دھیــد. پاپا، مبل بزرگ کجاست؟ خواھش می«خانه آمد من گفتم: 

توانستم روی مبل بنشینم این بود که سر خود را بر زانوھایم تکیه داده و بازوھــایم را بــه اطــراف  تنھا طریقی که من می
خــواھم تنھــا  روی در را ببند به ماما بگــو کــه مــدتی بــه اتــاق داخــل نشــود، می پاپا، وقتی بیرون می«تم: آویزان کنم. گف

دانســت چــرا  گریســت و ھــیچ ســؤالی نکــرد او می رفــت می مــن شــنیدم کــه وقتــی پــدرم از اتــاق بیــرون می» باشــم.
  خواھم تنھا باشم، با پادشاه وعده مالقات داشتم.  می



تــوانی بــا او قــرار مالقــات داشــته  ه تو بگویم که ھر وقت بخواھی با عیسی صحبت کنــی میخواھم ب دوست عزیز، می
باشی. در ھر ساعت روز یا شب او حاضر است با تو سخن گوید. شنیدم که پاپا در را بست من شــروع بــه گریــه کــردم 

ھمــین کــار را انجــام دادم.  دانستم این بود که با عیسی صحبت کــنم و دانستم چگونه دعا کنم، تنھا چیزی که می نمی
ای خداوند، به یاد داری که چند ماه پیش من تقریبا به آسمان رسیدم و تو اجازه ندادی داخل شوم. عیسی، تو «گفتم: 

قول دادی که اگر برگردم در پاییز مرا شفا خواھی داد. امروز از مامانم پرســیدم کــه چــه روزی اســت او گفــت چھــاردھم 
کنم به نظر تو پاییز ھنوز نرسیده، زیرا ھوا بسیار گرم است، ولی ای خداوند آیا ممکــن  یآگوست است عیسی گمان م

توانســتم  است که این وقت را پاییز محسوب کنــی و بیــایی و مــرا شــفا دھــی؟ درد بســیار شــدید اســت و ھــر قــدر می
مــن » بیایی و مرا شفا دھی؟ توانم تحمل کنم آیا ممکن است این زمان را پاییز حساب کنی و مقاومت کردم. دیگر نمی

کنم دعای من بــا دعــای بعضــی فــرق دارد. اگــر از آســمان  گوش دادم آسمان آرام بود، ولی من مأیوس نشدم گمان می
کنم که عیسی جواب دھد. من مدتی گوش دادم وقتی جوابی داده نشد، دوبــاره فریــاد  صدایی نشنوم، بقدری دعا می

خواھم قراری بگذارم. اکنون عیســی بــه مــن گــوش بــده،  ویم که چه خواھم کرد، میگ خداوندا، به تو می«کردم. گفتم: 
خواھم با تو قراری بگذارم، اگر مرا شفا دھی و داخل و خارج مرا سالم گردانی، اگر مایل باشی من حاضــرم تــا نــود  می

  »سالگی ھر شب وعظ کنم.

خداوندا، بیش از این ھم حاضرم انجــام «ره دعا کردم: ریا بودم. دوبا دانست که من صمیمی و بی توجه فرمایید، خدا می
ھایم را به کار ببرم و سالم و عادی باشم، تمام زندگی خود را بــه  دھم، اگر مرا شفا دھی و من بتوانم راه بروم و دست

ایــن عھــد  بعــد از» ام دیگر به بتی باکستر تعلق نخواھد داشت، مال تو خواھد بــود، تنھــا مــال تــو. تو خواھم داد. زندگی
کــرد. ایــن  گوش دادم پاداش خود را در این باره دریافت کــردم. صــدای عیســی را شــنیدم کــه بــا مــن واضــحا صــحبت می

شــوقی از امیــد و انتظــار » بعد از ظھر تو را کامال شفا خــواھم داد. 3آگوست ساعت  24روز یکشنبه «سخنان را فرمود: 
داند، این طور نیست؟ اولین فکــری  ا به من گفته بود او ھمه چیز را میتمام بدن و روحم را فرا گرفت خدا روز و ساعت ر

مامانم از شنیدن این خبر خیلی خوشحال خواھد شد. در نظرم مجسم کــردم کــه وقتــی «که از خاطرم گذشت این بود 
را بــه  حــال ایــن موضــوع«ســپس دوبــاره چنــین گفــت: » دانم، چقدر شاد خواھــد گردیــد. به او بگویم روز و ساعت را می

» ام، این موضوع را چگونه مخفــی دارم؟ تاکنون چیزی از مادر خود پنھان نکرده«فکر کردم » کسی نگو تا وقت من برسد.
خواستم کاری کنم که باعث عدم رضایت او باشــد.  کردم، زیرا نمی پیش از شفا یافتن در حضور خدا با مواظبت رفتار می

  دانم. د را میترسیدم بگویم که روز و ساعت شفای خو می

ای حــس کــردم. دیگــر اھمیتــی بــه درد ســوزناک و طــپش  وقتی عیسی این موضوع را به من گفت خــود را شــخص تــازه
آگوست به زودی فرا خواھد رسید و مــن آزاد خــواھم شــد. شــنیدم کــه در بــاز شــد و  24دادم. روز  شدید قلب خود نمی

خواستم آنچه که عیسی گفتــه بــود  کرد، من می به صورتم نگاه می مامانم داخل گردید او روی قالیچه بر زمین زانو زد و
ام ھمین بود که از گفتن خودداری کــنم. بــه مــادرم نگــاه کــردم، فکــر  ترین کاری که تاکنون انجام داده به او بگویم، مشکل

ه شاید علت اینکه او به آید بعد فکر کردم ک کردم اتفاقی برای مامانم رخ داده است، امروز بسیار زیبا و جوان به نظر می
دانم که یکشنبه آینده شفا خواھم یافت. دوباره به او نگــاه کــردم و کــامال  آید این است که من می نظرم طور دیگری می

مطمئن شدم که اتفاقی برای او افتاده است چشمان او ھیچگاه مثل آن وقت ندرخشیده بود، ناگھــان بــر روی مــن خــم 
» خواھد چه وقــت تــو را شــفا دھــد؟ دانی که خداوند می عزیزم، آیا می«م کنار زد و گفت: شد موھایم را از روی پیشانی

چــه «شــد. پــس گفــتم:  ، زیرا خالف حقیقــت می»نه«توانستم بگویم  دانستم، ولی حق نداشتم بگویم نمی آه، من می
  » وقت؟

چطور دانستی؟ آیا من بدون اینکــه  مادر،«گفتم: » بعد از ظھر. 3آگوست، یکشنبه ساعت  24«مادرم لبخند زد و گفت: 
وقتی مادرم ایــن » گوید. گوید با من ھم سخن می نه، خدایی که با تو سخن می«او گفت: » متوجه باشم به تو نگفتم؟

آگوست مرا شفا خواھد داد و بدن مرا سالم خواھــد گردانیــد. گفــتم:  24را گفت من دو چندان مطمئن شدم که خدا در 
نــه، بتــی بــدنت بیشــتر خــم «مرا نگــاه کــرد و گفــت: » شوند؟ ھا برطرف می راست نشده؟ آیا غده ماما، آیا بدنم کمی«

آگوســت شــفا خواھــد  24مامان، آیا ھنوز ھم ایمان داری کــه خــدا مــرا در «گفتم: » ھا بزرگتر گردیده است. شده و غده
پرســند کــه  عده زیــادی می» ته باشیم.البته که ایمان دارم. ھر چیزی ممکن است فقط باید ایمان داش«او گفت: » داد؟

گفــت، اعضــای خــانواده مــا مشــغول غــذا خــوردن  مادرم چگونه روز شفای مرا فھمید. وقتی که خداوند با من سخن می
خواست به دھان خود بگذارد که چنگال دوباره به داخل بشقاب افتاد و صــدا  بودند. مادرم با چنگال غذا را برداشته و می

خواستم پــاداش وفاداریــت را بــدھم. بتــی را  دعاھای تو را شنیدم و می«ا را در داخل خود شنید: کرد. سپس صدای خد
دانــد، زیــرا بــه او  بعــد از ظھــر شــفا خــواھم داد و خــودش ھــم ایــن موضــوع را می 3آگوســت ســاعت  24در روز یکشنبه 

  ت شفای مرا به من گفته است.دانست که خداوند روز و ساع بدین طریق وقتی مادرم داخل اتاق شد می» ام. گفته

  لباس نو
ام، مامان  ام، ھمه وقت لباس خواب پوشیده مامان، گوش بده از زمان کوچکی تا حاال لباس و کفش نداشته«من گفتم: 

ھا بسته  وقتی عیسی بعد از ظھر یکشنبه مرا شفا داد، من یکشنبه شب به کلیسا خواھم رفت. روز یکشنبه مغازه
ای برای  ان داری که واقعا عیسی مرا شفا خواھد داد امروز بعد از ظھر به فرمونت برو و لباس تازهاست، مامان اگر ایم

البته، امروز بعد از ظھر به شھر خواھم رفت «مادرم ایمانش را با کار خود نشان داد و گفت: » من بخر. آیا خواھی رفت؟
خواست برود، پدرم او را متوقف کرد و  ین شد و میو برای تو لباس خواھم خرید که یکشنبه بپوشی. وقتی سوار ماش

خوب، «مادرم جواب داد: » برای چه؟«پدرم پرسید: » روم. به شھر می«مادرم گفت: » روی؟ کجا می«پرسید: 
عزیزم الزم نیست برای بتی پیش از اینکه «پدرم به مادرم گفت: » خواھم برای بتی لباس و کفش تازه بخرم. می



آه نه، عیسی به او «مادرم گفت: » کنیم لباس بخریم. بگذار پیش از وقت فکر این چیزھا را نکنیم. بخواھیم او را دفن
آگوست او را شفا خواھد داد و به من ھم ھمین موضوع را گفته است. من به فرمونت  24گفته است که روز یکشنبه 

  »روم که برای او لباس تازه بخرم. می

ھا از چــرم عــالی و زیبــا  من نشان داد به نظر من بھترین لباسی بود که دیده بودم. کفش مادرم آنھا را به خانه آورد و به
بود. ھمین حاال این لباس آبی کھنه با اشیای گرانبھایم در یک صندوق قدیمی، در خانه مادرم در ایودا قــرار دارد. بعــد از 

ر تماس با منبر در موقــع وعــظ بــه وجــود آمــده بــود. شفا یافتن آن را آنقدر پوشیدم تا اینکه در آن سوراخی دیدم که در اث
ھا را پوشــیدم، زیبــا بــه نظــر خــواھم  کنی که بعد از اینکه بدنم راست شد و این لباس و کفش مامان گمان نمی«گفتم: 

ه آنھــا اول بــ» ھای مرا بیاور تــا دوســتانم ببیننــد. ماما، لباس و کفش«گفتم:  آمدند و می وقتی مردم به دیدنم می» آمد؟
فھمیدم که کار من باعــث تعجــب آنھــا  دوختند. می کردند و سپس به مادرم نظر می ھا نگاه می من بعد به لباس و کفش

آگوســت چــه واقــع خواھــد شــد. آری، عــده زیــادی از مــردم کنــار  24دانســتم کــه در  شــده اســت، ولــی مــن کــامال می
ولــی اگــر پــیش از واقــع شــدن ایمــان نداشــته » آورد. فقط اگر معجــزه را ببیــنم، ایمــان خــواھم«گویند:  ایستند و می می

ای پیــدا خــواھی کــرد. بــه یکــی از ھمســایگانمان کــه مســیحی نبــود گفــتم کــه اگــر  باشی، بعد از واقع شدن ھم بھانه
بعد از ظھر به منــزل مــا بیایــد، زیــرا در آن موقــع عیســی مــرا  3خواھد مرا مستقیم و بلند ببیند، روز یکشنبه ساعت  می

گوش بده، باور کن که اگر تو را روزی راست ببینم نه فقط مسیحی خواھم «ھد داد. او به من نگاه کرد و گفت: شفا خوا
  او تاکنون ھم نجات نیافته است.» شد، بلکه پنطیکاستی خواھم گردید.

ز را مرتب خوابید تا نزدیک من باشد. آن شب او ھمه چی آگوست فرا رسید. مادرم ھمیشه در اتاق من می 23روز شنبه 
درخشــید، شــنیدم کــه شخصــی آھســته  کرد و من خوابیدم. شب بیدار شدم، نور ماه از پنجــره در پــایین تختخــوابم می

کنــد. بعــد ھیکلــی را بــا زانوھــای خــم شــده و  کند خیــال کــردم پــدرم بــه اتــاق آمــده و بــا مــادرم صــحبت می صحبت می
مــادرم بــود کــه ســیل اشــک بــه صــورتش جــاری بــود، او دعــا ھایی که به طرف نور ماه برافراشته شده بود دیدم،  دست

ام که درباره تــو بــه او تعلــیم دھــم  ام که برای بتی مادر خوبی باشم. کوشیده خداوند عیسی، من سعی کرده«کرد  می
ای ام، ولی ھر گاه او را شفا دھی حاضرم اجازه دھم که او ھر جا که تو مایلی حتی آن طرف دری ھیچگاه از او دور نبوده

خواھی فردا برای او کاری انجام دھی که ھیچ کس غیر از تو قادر نیست انجــام دھــد. تــو او را  خروشان برود، زیرا تو می
توانستم برخیزم و دعا کــنم، امــا مــادرم بــه جــای  من دوباره به خواب رفتم. من نمی» آزاد خواھی کرد، این طور نیست؟

  ه من امروز به خدا ایمان دارم و بدنم شفا یافته است.من این کار را کرد. به علت ایمان او بود ک

صبح یکشنبه فرا رسید. پدرم، برادران و خواھرانم را به مدرسه یکشنبه بــرد. شــنیدم کــه بــا قلبــی شکســته بــرای مــن 
التماس دعا کرده و گفته بودند که وضع من بسیار بدتر شده و اگر خدا کاری انجام ندھد مرگم حتمــی اســت. از شــبان 

بعد از ظھر در منــزل مــا حاضــر باشــد، ولــی او گفــت کــه در آن  3لیسای خودمان درخواست کردم که در آن روز ساعت ک
تواند آنجا برود و از ما خــواھش کــرد کــه اگــر  وقت الزم است به کلیسایی در شیکاگو برود و این تنھا وقتی است که می

اینجــا  2: 30حتمــا ســاعت «ستان را دعوت کــرد و بــه آنھــا گفــت: من شفا یافتم به او تلگراف کنیم. مادرم چند نفر از دو
ایم، زیــرا  خــانم باکســتر، مــا زود آمــده«آمدنــد گفتنــد:  2آنھــا ســاعت » بعــد از ظھــر اســت. 3باشید، زیرا ساعت موعــود 

ر مــن این بود طــرز فکــر و حالــت کســانی کــه دو» خواھیم از آن محروم شویم. دانیم که اتفاقی رخ خواھد داد و نمی می
  بودند و من در چنین محیطی شفا یافتم.

درست یک ربــع بــه وقتــی «او گفت: » مامان، ساعت چند است؟«مادرم کنار تختخوابم آمد، گفتم:  3ساعت یک ربع به 
او مرا » مامان مرا نزد میھمانان ببر و روی مبل بزرگ بگذار.«گفتم: » خواھد تو را شفا دھد، مانده است. که عیسی می

و بدن منحنی مرا روی مبل گذارد و متکاھا را طوری قرار داد که بتوانم بنشینم. من حضــار را کــه دور مــن بــرای برداشت 
دعا زانو زده بودند دیدم. برادر کوچک چھار ساله خود را دیدم و مشاھده کردم که قد من به اندازه قد اوست. او کنار من 

مــادرم  3ده دقیقــه بــه » خواھد کشید که تو از من بلندتر خواھی شد.خواھر، طولی ن«زانو زده به من نگاه کرد و گفت: 
آیــد در حــال دعــا  خــواھم وقتــی عیســی می مامان دعا را شروع کنید، من می«از من پرسید که مایلم چه کنند. گفتم: 

  کرد که عیسی قول خود را انجام دھد و برای شفای بدنم بیاید. من شنیدم که او گریه و دعا می» باشیم.

  عیسی چگونه آمد

من بیھوش نشدم، ولی در روح خدا غرق گردیدم. در جلوی خود دو صــف درخــت دیــدم کــه راســت و مســتقیم ایســتاده 
کردم دیدم یکی از آنھا که در وسط قرار داشت شروع به خم شدن کرد به حدی که نوک آن به  بودند. وقتی که نگاه می

ین درخت خم شد. سپس در انتھای جاده عیسی را دیــدم، او از وســط کردم که چرا ا زمین رسید. من از خود سؤال می
دیدم قلبم پر از شوق و شادی گردید. جلو آمــد و  ھا شروع به قدم زدن کرد و من مانند ھر باری که عیسی را می درخت

ه در حــالی کــه ای به درخت نگاه کرد و من در این فکر بودم که چه خواھد کرد. آنگا کنار درخت خم شده ایستاد و لحظه
کرد، لبخندی زد و دست خود را بر روی درخت خم شده نھــاد بــا صــدای بلنــدی ایــن درخــت ماننــد ســایر  به من نگاه می

ھایم صدا خواھنــد  این درست مثل من است، او بدن مرا لمس خواھد کرد و استخوان«ھا راست شد. من گفتم:  درخت
  خواھد شروع شود. ناگھان صدای عظیمی شنیدم مثل اینکه طوفانی می» کرد و من مستقیم و سالم خواھم شد.

شــنوید؟ بــاالخره  آیــد. آیــا نمی او می«صدای غرش باد را شنیدم. سعی کردم صدایم از این صداھا بلندتر باشد و گفتم: 
ش خواھــد صدا گردید و من دانستم که عیســی در ایــن آرامــ سپس ناگھان صدا خاموش شد. ھمه چیز آرام و بی» آمد.



آمد. من روی صندلی بزرگی نشسته و مفلوج ناامیدی بــودم، اشــتیاق شــدیدی بــرای دیــدن او داشــتم. ناگھــان چیــزی 
بزرگ به شکل پشم سفید گوسفند که ابر مانند بود دیدم آن ابری که من انتظار داشتم نبود سپس از داخل ابر عیسی 

زد،  یسی را دیدم در حالی که او به آھستگی به طرف مــن قــدم مــیبه خارج قدم نھاد. این نه رؤیا بود و نه خواب من ع
ھایی پھــن  ھای او اســت. او قــدی بلنــد و شــانه شــود چشــم به صورتش نگاه کردم. مؤثرترین چیــزی کــه در او دیــده می

ای و فرقش از وسط باز شــده بــود، موھــایش کــه  داشت و ردایی که سفید و درخشنده بود در بر داشت. موھایش قھوه
ھای او را فرامــوش نخــواھم کــرد. اغلــب وقتــی  ھایش ریخته بود. من ھیچگاه چشم ھای لطیفی بود بر شانه ارای چیند

خواھم جواب منفی بــدھم، ولــی ھــر گــاه  خواھند که کاری برای عیسی انجام دھم می بدنم خسته است و از من می
  ھای بیشتری برای او صید کنم. ر حصاد جھان روحشوم که بیرون بروم و د آورم تشویق می ھای او را به خاطر می چشم

ھای او دیدم. ھــر  ھا را در دست عیسی به آرامی به طرف من آمد و بازوھایش به طرفم گشوده بود. من آثار زشت میخ
کردم. وقتی که او کامال نزدیــک شــد، مــن خــود را بســیار کوچــک و  شد، من خود را بھتر حس می چه به من نزدیکتر می

س کردم. من چیزی غیر از دختری کوچک و فراموش شده و غیرطبیعی و مفلوج نبودم. ســپس ناگھــان بــر مــن ناالیق ح
لبخند زد و دیگر ترسی نداشتم، او عیسای خودم بود. نگاه او به نگاه من برخورد کرد و اگر من تــاکنون چشــمانی دیــده 

ام که چشمانی چــون عیســی  یادی را ندیدهباشم که پر از زیبایی و شفقت است، ھمانا چشمان عیسی است. عده ز
کنم کــه نــزد آنھــا  بینم که این محبت و شــفقت در چشمانشــان وجــود دارد آرزو مــی داشته باشند. وقتی کسانی را می

خواھم ھر قدر که ممکن است نزدیکتر به او زندگی کنم. عیســی  بمانم. در مورد عیسی ھم ھمین طور است، من می
ھایم مفلــوج نبــود  ســتاد. قســمتی از ردای او بــه داخــل صــندلی مــن افتــاده بــود و اگــر دســتآمد و کنــار صــندلی مــن ای

  توانستم ردای او را لمس کنم. می

فکر کرده بودم که وقتی او برای شفای من بیاید با او شروع به صحبت خــواھم کــرد و درخواســت خــواھم نمــود کــه مــرا 
فقــط بــه او نگــاه کــردم و چشــمان خــود را بــه صــورت دوســت  شفا بخشد، ولی نتوانستم حتی یک کلمــه بــر زبــان آورم

کردم به او بگویم که چقدر به او احتیاج دارم. او خم شده به صورتم نگاه کرد و به  داشتنی او دوخته بودم و کوشش می
توانم تمام کلمــات او را بشــنوم، زیــرا در قلــب مــن نوشــته شــده اســت. او بــه آرامــی  آرامی سخن گفت. ھم اکنون می

وقتی که این سخنان را فرمود، من فکر کردم حاضــرم پــانزده ســال » ای. بتی، تو صبور و مھربان و با محبت بوده«فرمود: 
خواھم بــه تــو وعــده  می«دیگر رنج بکشم به شرطی که بتوانم دوباره عیسی را ببینم و او با من سخن بگوید. او گفت: 

را دراز کرد و نگاه داشت، سپس حس کردم که دست او بر  دیدم که دست خود» سالمتی، شادی و خوشحالی بدھم.
خیــر، » شــوی؟ آیا از گفتن طرز شفای خود خســته نمی«گویند:  ھای ستون فقراتم قرار گرفته است. مردم می روی غده

اتم نمایم. او دست خود را در وسط ستون فقر کنم دوباره دست او را بر بدن خود حس می زیرا ھر بار که آن را تعریف می
ھای بزرگ گذارد، ناگھان گرمای شدیدی که چون آتش بود در داخل بدنم موج زد او با دست ســوزان  بر روی یکی از غده

قلب مرا گرفت و فشار داد و وقتی آن را رھا کرد توانستم برای اولین بار در زندگی خود به راحتی تنفس کنم. دو دست 
توانستم غــذا را  من شفا یافت. دیگر کلیه جدیدی الزم نداشتم و می سوزان معده مرا لمس کرد و تمام دردھای عضوی

  ھضم کنم، زیرا او مرا شفا داده بود.

این حس گرمای شدید در تمام بدن من روان شد. بعد به عیسی نگاه کردم که ببینم آیا او فقط به شــفای داخلــی مــن 
ھای بدنم حس کردم و وقتی دست او بر وسط  غده ھای او را بر اکتفا خواھد کرد. عیسی لبخندی زد و من فشار دست

ستون فقراتم فشار آورد احساس لرزشی کردم مثل اینکه به سیم برق دست زده باشم، مثل این بود کــه جریــان بــرق 
کنم، مستقیم ایستادم. بیــرون و درون  باشد و من ھمان طوری که امشب در اینجا راست ایستاده و با شما صحبت می

. در عرض دو ثانیه عیسی مرا شفا داد و تمام وجود مرا سالم گردانید. در چند لحظه برای من کاری کرد بدنم شفا یافت
بتــی، «گوییــد:  که دکترھای این جھان نتوانستند. پزشک بزرگ (عیسی مسیح) آن را به طور کامل انجام داد. شــما می

ھرگــز بفھمیــد مگــر اینکــه مفلــوج ناامیــدی  توانیــد شــما نمی» کــردی؟ وقتی از روی صندلی بیرون پریــدی چــه حــس می
آمیزی در داخل صندلی نشســته باشــید. مــن بــه طــرف مــادرم دویــدم و  توانید بفھید مگر اینکه با وضع یأس باشید. نمی

بله، از «او باال و پایین ستون فقراتم را لمس کرد و گفت: » ھا از بین رفته است؟ مامان، دست بزن ببین که غده«گفتم: 
ای! او را بــرای ایــن کــار شــکر  ای! تــو شــفا یاقتــه ھایت را شنیدم. بتی، تو شفا یافته ه است من صدای استخوانبین رفت

  » باد!

ھایم جاری شد. بدن خود را بسیار سبک حــس  من برگشتم و دوباره به صندلی که خالی بود نگاه کردم و اشک از گونه
کــردم، زیــرا  ز آن ھمیشه دردمند بودم. من خود را بلنــد حــس میکردم، زیرا دیگر دردی نداشتم، در حالی که پیش ا می

ھا از بین رفتــه و ســتون فقــراتم راســت  ام قرار گرفته بود، ولی حاال غده من خم و تقریبا دوال شده بودم و سرم بر سینه
د دیگــر مفلــوج ھای خود را بلند کردم و یکی از آنھا را نیشــگون گــرفتم، بازوھــایم حــس پیــدا کــرده بودنــ شده بود. دست

ھای  نبودند. آنگاه نگاه کردم و برادر کوچک خود را دیدم که در جلوی صندلی ایستاده بود. قطرات درشــت اشــک از گونــه
من دیدم که خواھرم از صندلی بزرگ بیرون پریــد. دیــدم «گفت:  کرد و شنیدم که می ریخت به من نگاه می کوچکش می

به ھیجان آمده بود. یک صندلی برداشتم باالی سر خود نگاه داشتم و گفــتم:  او واقعا» که عیسی خواھرم را شفا داد.
درست پشت سر برادر کوچکم، عیسی ھنوز ایســتاده بــود » تواند بکند! کنم چه می ببینید خدایی که او را خدمت می«

ود، بــه آرامــی بــا مــن او مرا از سر تا پا نگاه کرد من مستقیم و طبیعی بودم، در حالی که چشمانش را بر من دوختــه بــ
بتی، من آرزوی قلبی تو را کــه شــفایت بــود بــه تــو «خواھم به شما بگویم که چه گفت:  شروع به صحبت کرد و من می

ای  لحظــه» ای، زیــرا مــن تــو را شــفا دادم. دھم. تو طبیعی و سالم ھستی حاال سالمتی داری تو کامال خــوب شــده می
حال بــه خــاطر داشــته «درتی که در صدای پر مھر او مشھود بود چنین فرمود: مکث کرد بعدا مرا به دقت نگریست و با ق



آیم، تــو را در اینجــا نخــواھم گــذارد،  باش، ھر روز به ابرھا نگاه کن و مراقب باش بار دیگری که مرا ببینی که با ابرھا می
  دوستان، او باز خواھد آمد.» بلکه تو را خواھم برد که تا ابد با من باشی.

ـــــــــــــه  گزارشـــــــــــــی ـــــــــــــه در روزنام ـــــــــــــده«ک ـــــــــــــت دی ـــــــــــــه فرمون ـــــــــــــاپ شـــــــــــــد» بان یومی   چ
ای در خــود شھرســتان مــارتین و در  افتــد، ولــی اکنــون معجــزه آسا معموال در نقاط دوردســت اتفــاق می شفاھای معجزه

ای خــوب شــده و  حضور شاھدان، رخ داده است و دختری که کامال مفلوج بود دو ھفته پیش ناگھان و به طور غیرمترقبــه
د راه برود و کارھایی را که از چھار سال به این طرف از انجام آنھا عاجز بود، انجام دھد. ایــن دختــر بتــی باکســتر توان می

باشد. در طی چھــار ســال او در اثــر مــرض قــادر  پانزده ساله دختر آقا و خانم ویلیام باکستر ساکن شھر سنتر کریک می
ک تحصــیل کنــد و مــرض او در آن موقــع درد کلیــه تشــخیص داده نبوده به مدرسه برود و مجبور شــده از کــالس پــنجم تــر

تواننــد  انــد کــه ایــن مــرض شــدید پشــت را نمی شده، دو سال قبل به بیمارستان دانشگاه برده شــد. دکترھــا تــذکر داده
معالجه کنند و نوع مرض ھم برای والدین خوب تشریح نشده است. از نوامبر گذشته که مصادف با روز طوفــانی متارکــه 

خــورد و غــدد ســختی در  جنگ بود، بدتر شده و در ماه گذشته پشت او به قدری خم شد که ســرش بــه زانوھــایش می
  اطراف ستون فقراتش به وجود آمد.

  معالجه ناگھانی
ای از  بعد از ظھر در حضور ھمسایگان سنتر کریک و ناشویل و عده 3: 10آگوست ساعت  24سپس در روز یکشنبه 

کردند، او بر صندلی خود راست شد و ایستاد و شروع به راه  ا زانو زده و برای شفای او دعا میخویشان که اکثر آنھ
رفتن کرد. بتی دیروز بعد از ظھر به دو نفر از خبرنگاران ما گفت که قبال رؤیایی دیده است و وقت و مکان دقیق شفا 

ی از ھمسایگان را دعوت کند که در آن ساعت ا دانسته و از مادر خود درخواست کرده است که عده یافتن خود را می
  حاضر باشند و به ھمین دلیل عده شاھدان زیاد است.

  پیغامی از خدا
را درباره مرض خود و شفای کامل از آن » سخن خداوند«بتی که دختری شیرین و نحیف است گفت که چندین بار 

اوت دیده و در آن جزئیات شفا و  14رؤیا را نزدیک ظھر شنیده، ولی ھیچ کدام به اندازه این رؤیا واضح نبوده است. این 
وقت و مکان دقیق آن بر او کشف شده است. او بیان کرد که چگونه یک بار در خواب صدای خدا را شنیده و خدا از او 

ولی .» البته ایمان دارم«سؤال کرده است که آیا ایمان دارد که شفا خواھد یافت؟ بتی ادامه داد که من به خدا گفتم: 
دانستم که نه در آن موقع، بلکه در پاییز شفا خواھم یافت. رؤیای  دانستم که چه وقت انجام خواھد شد، من می نمی

اوت را درباره زمان و مکان شفا، وقتی دید که در حال بیھوشی و در حالت خم شده نزدیک اتاق نھارخوری بر روی  14
گفت که کامال  ق نھارخوری مشغول غذا خوردن بودند. مادرش میاش در اتا صندلی بزرگش نشسته بود و خانواده

  آمد. بیھوش به نظر می

  را شنید» پیغام«مادر 
داشته است که دخترش شفا خواھد یافت و این اطمینان به علت » از خدا اطمینان«خانم باکستر گفت که خود او ھم 

خداوند «ریایی اظھار داشت که  باکستر با کمال بی پیغامی بود که کمی پیش از رؤیای بتی دریافت داشته است. خانم
ھای دختر خود را درباره وضعیت سابق و کنونی او  مادر بتی به آرامی گفته» چندین بار با من سخن گفته است.

 دار در اتاق آنھا زانو اند نام برد و جزئیات شفا را در وقتی که ھمسایگان ایمان تصدیق کرد و اشخاصی را که حاضر بوده
  کردند بیان داشت. زده و برای دخترش که بر صندلی در حال خمیدگی نشسته بود دعا می

  شبان بتی حاضر بود
انجام شد. ایشان را » خیمه انجیل گرانادا«تمام مصاحبه با حضور شبان بتی یعنی کشیش دکتر کالینز، شبان 

کرد  شیش کالینز تازه از شیکاگو که در آنجا وعظ میخبرنگاران ما دعوت کرده بودند که با آنان به منزل باکستر بیاید. ک
برگشته بود. کشیش کالینز یکی دو روز پیش از آنکه بتی شفا یابد از آنجا حرکت کرده و در شیکاگو به وسیله تلگراف 

از تخت اوت خانواده را مالقات کرده و دیده بود که بتی لنگ لنگان  22از شفای بتی اطالع یافته بود. او در روز جمعه 
خود خارج شده و در حالی که تا زانو دوال شده بود، بر روی صندلی نشسته است. بتی در آن وقت به کشیش کالینز 

در منزلشان حاضر باشد، زیرا او در آن موقع شفا خواھد یافت. کشیش کالینز  2: 30گفته بود که روز یکشنبه ساعت 
تواند حاضر باشد، ولی از فامیل درخواست کرد که وقتی بتی  نمی گفته بود که متأسف است که در شیکاگو کار دارد و

بعد از ظھر به ایشان تلگراف  4شفا یافت به او تلگراف کنند. خانواده بتی تقریبا یک ساعت بعد از شفا یعنی در ساعت 
  کردند.

  ھای تازه برای او خریدند لباس
از خدا دریافت داشت، خانواده به قدری به شفای او اطمینان اوت دید و پیغامی که مادرش  14بعد از رؤیایی که بتی در 

داشتند که به فرمونت رفتند و برای او لباس و کفش تازه خریدند. مثل تمام دخترھای معمولی، وقتی دیروز بعد از ظھر 
عکس او با  خواستند عکس او را بگیرند، خواھش کرد به او فرصت بدھند که لباس و کفش تازه خود را بپوشد. اولین می

لباس منزل و بر روی دسته صندلی که بر روی آن شفا یافته بود، یعنی ھمان حالتی که خبرنگاران و کشیش کالینز 
ھنگام ورود اولین بار او را دیده بودند، گرفته شد. او از نور دوربین عکاسی یکه خورد و در ھمین حال مادر و برادران و 

اولین عکس را با او بگیرند. سپس صورتش سرخی ملیحی پیدا کرد و شاید  خواھران کوچکش دور او جمع شدند که
  کرد. ھای زیبا و تازه خود فکر می مثل ھمه دختران درباره لباس



  تاریخچه خانواده
اند، ولی دو سال قبل از نورتفیلد به مکان کنونی خود یعنی مزرعه ویلیام پاتر  باکسترھا به تازگی به این قسمت نیامده

که در شمال غربی واقع است منتقل شدند. خانم باکستر دختر آقا و خانم فرانک لوکز ساکن  6ارت شماره در بلو
گوکین است. او و آقای باکستر در نواحی فاری بالت مشغول زراعت بودند تا اینکه نه سال پیش به ایندیانا آمدند و پنج 

ز آنکه دوباره به شھرستان مارتین بیایند دو سال در آنجا ماندند. سال در آنجا ماندند بعد از آن به نورتفیلد آمدند و پیش ا
ای نزدیک گوکین به دنیا آمد. خانواده باکستر دارای  برند. بتی در مزرعه خانواده فرانک لوکز اکنون در اواتونا بسر می

ساله و  6ساله، کنت  12ساله، بیلی  13ساله، ایولین  15ساله، بتی  17ساله، واندا  20ھفت فرزند ھستند، دورتی 
کرد. وقتی  ساله. دیروز دورتی در منزل خاله خود خانم ارل ادامز بود و واندا در منزل جرج استرم آنھا را کمک می 4راس 

در نورتفیلد بودند بتی مریض شد و به قول خانم باکستر ناراحتی کلیه داشت و دو سال مریض بود و مجبور شد مدرسه 
  را ترک کند.

  تان دانشگاهدر بیمارس
وقتی که ھنوز در نورتفیلد بودند، بتی را به بیمارستان دانشگاه بردند تا معالجه شود و در حدود دو ھفته در آنجا ماند. 

ھای زیادی از ستون فقراتش برداشته شد و بتی گفت که بعد از عکسبرداری به او گفتند  به وسیله اشعه ایکس عکس
به خانه «گفتند که ستون فقراتش در حالت بسیار بدی است و به قول بتی باید  که کاری از دست آنھا ساخته نیست.

دانستم که خدا مرا شفا  در آن وقت بتی اظھار داشت که من می» برود و ھر قدر ممکن است از زندگی استفاده کند.
دیگری که معموال دختران  توانست کار خانه و یا کارھای خواھد داد. در تمام این وقت یعنی تا نوامبر گذشته بتی نمی

توانست از جا بلند کند. به  توانست صندلی را روی کف اتاق حرکت دھد، ولی نمی دھند بجا آورد. می کوچک انجام می
  گردید و پشت او درد زیادی داشت. شد و اغلب دچار حمالت شدیدی می تر می تدریج ضعیف

  وضع او از یازده نوامبر بدتر شد 
را رسید و طوفان شدیدی درگرفت، پدرم به من گفت که نزدیک در بیایم و به باد و برف نگاه کنم. بتی روز یازده نوامبر ف

خانم باکستر گفت که دخترم به طوری نیافتاد که آسیبی به او » من به طرف در رفتم و بعد به زمین افتادم.«گفت: 
رفتم. در اواخر مادرش برای او لباسی که از جلو باز افتاد او را گ برسد، بلکه به آھستگی به زمین افتاد و وقتی که می

شد تھیه کرد، زیرا ممکن نبود که در این وضع فلج لباس عادی به او بپوشاند. وقتی که کشیش کالینز او را جمعه  می
از  دانستم که خانواده کامال ناراحت بود، بنابراین پیش می«قبل از شفایش دید، در این وضعیت بود. او اظھار داشت 

اینکه مسافرت کنم تصمیم گرفتم آنھا را مالقات کنم و دلداری دھم، دیدم که بتی کامال دوال شده و دانستم که اگر 
وضعیت یک باره عوض نشود عمر او طوالنی نخواھد بود. آنگاه او رؤیای عجیب خود را به من گفت و از من خواھش کرد 

  که روز یکشنبه به عنوان شاھد حاضر باشم.

  ھای عجیب بر پشت غده
ھای عجیبی که به سختی استخوان بود در ناحیه ستون فقرات بتی ظاھر گردید و از پایین  ھای بعدی غده در ھفته

ھا  گردن شروع شده به طرف پایین پیشرفت کرد. کشیش کالینز گفت که روز جمعه وقتی او را مالقات کرد یکی از غده
ھا را دیده بودند و  ست. خانم باکستر، کودکان و ھمسایگان ھم این غدهرا که نزدیک گردن بود دیده و دست زده ا

  گفتند که به بزرگی نصف تخم مرغ بودند. می

  گوید رؤیای خود را می
از بتی درخواست شد که درباره رؤیا و سخنان خود با خدا بیشتر توضیح دھد و از او سؤال شد که کلماتی را که گفته 

شنیدند، بلکه در فکر یا روح  بتی و مادرش گفتند که کلمات را مانند سخنان انسان نمی شنید یا نه. شد بلند می می
دانستند که معنی آنھا چه بود. بتی گفت که در رؤیایی از آسمان دیده که فرشتگان  شنیدند و می خود بسیار واضح می

شود. بتی گفت:  ا دید که نزدیک میاحاطه کرده و با اشتیاق زیادی برای ظاھر شده خدا در انتظار بودند و عیسی ر
درخت کوچکی دیدم که کامال دوال شده و خدا آن را لمس کد و فورا راشت شد. آنگاه دانستم که آن درخت من «

  بعد از ظھر یکشنبه خواھد بود. 3ھستم و ھمچنین در ھمان موقع فھمیدم که شفای من در ساعت 

  ھمسایگان فرا خوانده شدند
درش ھمسایگان نزدیک را خبر کرد. آقا و خانم جرج استرم، جان استرم، خانم جرج تیوبنر و آقا و طبق تقاضای بتی، ما

شروع به جمع شدن کردند،  2خانم ارل آدامز. خانم آدامز خواھر خانم باکستر است. ھمسایگان کمی قبل از ساعت 
نم جرج تیوبنر و مادرش، خانم استراسر ولی جان استرم چون مھمان داشت نتوانست بیاید. حاضرین عبارت بودند از خا

از میسوری، آقا و خانم جرج استرم که ھمسایگان نزدیک بودند، آقا و خانم آدامز و دو کودک آنھا دونالد نوزده ساله و 
ای ویوالی ھفده ساله و خانم دونالد که ایموژین ساکن بودند و آقای الرنس لوکز از اواتونا که برادر خانم باکستر بود و بر

دریافت کرده بود که چه کسی » دستور«مالقات آنھا آمده بود و تمام نه نفر اعضای خانواده باکستر. بتی گفت که قبال 
را فرا بخواند. بدین طریق و به ھمین سبب عده زیادی حاضر بودند. تقریبا در ساعت دو نیم اکثر حضار در اتاق در کنار 

نو زده و برای شفای او مشغول دعا بودند. وقتی در ساعت سه و ده دقیقه ای که بتی در آن دوال شده بود زا صندلی
  معجزه واقع شد دست خانم ارل آدمز بر پشت دوال شده بتی بود.

  شود پشتش راست می
ھای  شود و در چند دقیقه کامال عادی شد و غده کردم که پشت بتی به تدریج راست می خانم آدامز گفت: حس می



ھا به جای خود  اند و مثل این بود که استخوان ردید. تمام حاضرین شھادت دادند که صداھایی شنیدهاسرارآمیز ناپدید گ
افتند. خواھر بزرگ بتی، واندا که ھفده سال دارد گفت: صداھا مثل وقتی بود که متخصص استخوان در شھر  می

ت و آنگاه ایستاد و به طرف یکی از ھای بتی را جا بیاندازد. ناگھان بتی راست نشس خواست استخوان واناباگو می
گروه حاضر، » تواند بکند! کنم چه می ببینید خدایی که من او را خدمت می«ھا رفت و آن را بلند کرد و فریاد زد:  صندلی

البته متعجب گشتند، ولی تظاھر غیرعادی نکردند و دختر را آزاد گذاردند که ھر چه مایل بود انجام دھد. اولین کاری که 
ل بود انجام دھد این بود که نزد ھمسایه خود جان استرم که نتوانسته بود حاضر شود برود و به او نشان دھد که مای

  چه اتفاقی رخ داده است.

  ھمسایه متعجب شد
خانم باکستر فورا با درخواست او موافقت کرد و او را با ماشین خود به منزل جان استرم که خیلی نزدیک بود برد. بتی 

کند بسیار متعجب  زند و با شادی به او نگاه می به خانه استرم رفت و آقای استرم از اینکه او راست قدم میگفت که 
آنگاه از او سؤال کرد که مایل است به کلیسا برود یا نه. بتی » بیند؟ آیا خواب می«شد. آقای استرم از بتی پرسید: 

ای دیگر در ھمان شب در  و در واقع بتی ھمراه والدین و عده.» تواند مرا در خانه نگاه دارد ھیچ چیز نمی«جواب داد: 
در گرانادا حاضر شد و در آنجا به شفای خود شھادت داد. یک سال بیشتر بود که » خیمه انجیل«جلسه کلیسا 

نتوانسته بود در کلیسا حاضر شود. یکشنبه بعد، اول سپتامبر او دوباره به کلیسا رفت و صبح و شب در دسته 
گفتند که بسیار خوب  ندگان سرود خواند و باز به شفای خود شھادت داد. او شادترین دختر جھان بود و ھمه میسرای

  خواند. سرود می

  در خانه عادی بود
از روزی که شفا یافته بود، در خانه در این چھار سال اولین باری بود که ھیچ دردی نداشت. او در خانه و حیاط به طور 

رفته است. سالمتی او موقعی نشان داده شد که دیروز بعد » الم کریک«و مادرش گفت که حتی تا رود  عادی راه می
از ظھر از او خواھش کردند که برای گرفتن عکسی دیگر از خانه بیرون بیاید. این کار را کرد و دوباره به خانه دوید تا 

زد و بعد روی نرده نشست، ناگھان پایین پرید و به  لباس تازه خود را بپوشد. در حیاط با خانواده خود و میھمانان قدم
ای سرد بود. یکی از  بعد از ظھر و ھوا تا اندازه 6داخل رفت و پالتوی خود را پوشید و برگشت. وقت در حدود ساعت 

بتی با شادی لبخندی » ای است که پیش از شفای شما خریداری شده؟ آیا این پالتوی تازه«خبرنگاران پرسید: 
کرد تا لباس منزلش را بپوشد و  آمد که روزگاری را که مادرش او را کمک می به نظر می» بلی«ه زد و گفت: دختران
  توانست لباس معمولی در بر کند از یاد برده است. نمی

  کند  خانم استرم تأیید می
از شاھدان را مالقات  وقتی خبرنگاران و کشیش کالینز از خانه باکستر خارج شدند به منزل جرج استرم رفتند تا یکی

کنند. خانم استرم مشغول تھیه شام بود، سیب زمینی سرخ کرده و گوشت و ساالد و گوجه فرنگی و نان و شیرینی. 
ای به تأخیر انداخت تا بتواند با  ھر چند اعضای فامیل برای خوردن شام حاضر بودند، ولی کار خود را چند دقیقه

کرد. خانم استرم درباره اینکه بتی  ، خواھر بزرگتر بتی، خانم استرم را کمک میخبرنگاران صحبت کند. واندا باکستر
دوال بود سخن گفت و اضافه کرد که در دو سالی که با آنھا ھمسایه بوده اغلب او را دیده است. او گفت که وقتی 

ست نشسته است و برخاست و کرد، ولی در یک لحظه دید که او را معجزه واقع شد او زانو زده بود و به بتی نگاه نمی
  صندلی را بلند کرد. سخنان او به طور کلی ھمان بود که بتی و مادرش گفته بودند.

  پدرش خوشحال است
خواستند بیرون بیایند، ویلیام باکستر، پدر بتی وارد شد و توسط کشیش کالینز معرفی  درست وقتی که خبرنگاران می

ای برای گرد و  ترین فرد جھان است، ھر چند تا اندازه آمد که شادمان میگردید. صورتش پر از شادی بود و به نظر 
توانیم به اندازه کافی ببینیم و  ما می«ھایش وجود داشت خجل بود. او گفت:  روغنی که در اثر راندن تراکتور روی لباس

مافوق وجود دارد که از ما  کند که قدرتی بشنویم که به این چیزھا ایمان آوریم، ولی این واقعه به ھمه ما ثابت می
آقای باکستر کمی دودل بود از اینکه عکس او را با لباس کارش بگیرند، ولی باالخره رضایت داد که با » کند. توجه می

بند از آشپزخانه خارج شد و صورتش سرخ و مانند پدرش خوشحال بود عکس بگیرد. اعضای  دخترش واندا که با پیش
  ھای گذشته برای مادرش باری نبود. ولی و سالمی بودند و بتی ھم البته دیگر مانند ماهخانواده باکستر اشخاص معم

  ھمسایگان خوشحال ھستند
تمام اطرافیان از این اتفاق عجیب بسیار شادمان بودند. شایعات زیادی در این مورد به وجود آمد و بعضی از آنھا در اثر 

بتی قول داده بود که از خود به خوبی مواظبت کند. ھم دانشمندان و ھم  آمیز و دور از حقیقت بودند. تکرار زیاد اغراق
اش شکی وجود ندارد که او به طور دائم شفا یافته  کنند. برای بتی و خانواده ایمانداران به وضعیت او اظھار عالقه می

تاکنون گزارش » بان دیده« ترین اتفاقی است که خبرنگاران روزنامه است و البته امید ھم ھمین است. واقعا این عجیب
  ھا طول بکشد. اند. این مالقات ممکن بود ساعت داده

  ھایی درباره وضعیت بتی یادداشت
یک ماه پیش، بتی باکستر توسط یکی از پزشکان فرمونت مورد معاینه قرار گرفت، با رضایت بتی و مادرش خبرنگاران با 

اید، غیرممکن  ای که شما بیان کرده ام که چنین معجزه تهمن عقیده نداش«این پزشک مصاحبه کردند. پزشک گفت: 
است، در واقع کامال محتمل است. من به بتی توصیه کردم که برای معاینه به روچستر برود. من از شنیدن شفای او 



ا حرکت اش روز شادی بود. آنھا به اواتون امروز برای بتی و خانواده» خوشحالم و امیدوارم که سالمتی او ادامه یابد.
کردند که پدر و مادر بزرگ بتی را که آقا و خانم فرانک لوکز نام دارند، ببینند و در نظر دارند که اقال تا جمعه آنجا بمانند. 

این اولین تعطیلی او در این مدت طوالنی بوده است. فقط یک عکس از این دختر خانم باکستر در حالت فلج گرفته 
ده است. این عکس ھنوز به دست آنھا نرسیده، زیرا برای ظھور و چاپ فرستاده شده شده و آن ھم در روز شفای او بو

بود. خانواده باکستر وقتی عکس را دریافت داشتند با عکس دیگری که فورا بعد از شفای او برداشته شده به دفتر 
اندن در دسته سرایندگان روزنامه خواھند فرستاد. بتی دختر بسیار مذھبی بوده و در کار مدرسه یکشنبه و سرود خو

  کرده است. کلیسا بسیار فعال بوده و از آنھا احساس مسرت می

ھــا مــورد  گوید که این عکس بــیش از ھمــه عکس در اتاق نشیمن باکستر تصویر مسیح آویزان است و خانم باکستر می
کــرده اســت. پــالک  نشســته و مــدتی طــوالنی بــه آن عکــس فکــر مــی باشد. بتی بر صندلی راحتی می عالقه بتی می

ســایر اطفــال خــانواده » خدا سر ایــن خــانواده اســت.«شود که این کلمات روی آن نوشته شده  دیگری در اتاق دیده می
آیند. راس چھار ســاله از درخــت ســیبی پــایین آمــد و ســیبی کــه تقریبــا بــه  باکستر خیلی خوشحال و سالم به نظر می

کرد و شش ھفــت بچــه گربــه ھمــه  سگ خود ھم خیلی شوخی می اندازه سر نامرتب خودش بود در دست داشت، با
دویدند. کنت شش ساله که موھایی طالیی تقریبا سفید داشت مثل راس کوچک فعال بود. او ھم با سگ بازی  جا می
 آورد. کنت و بیلی دوازده ساله لباس مدرسه تازه پوشیده بودند، زیرا اولین روز شروع مدارس بــود. ایــولین ســیزده درمی

دھــد او دویــد و پــیش از اینکــه اولــین عکــس برداشــته شــود  ھا را از دســت نمی ساله دختر آرامتری است، ولــی فرصــت
  لباسش را عوض کرد.

ای  صحیح است که معجــزه«کشیش و خانم کالینز ھر دو از انتشار سرگذشت بتی ناراضی بودند. کشیش کالینز گفت: 
دست اشخاص کنجکاو خواھد داد که مزاحم بتی شوند و ایــن بــرای دختــر  انجام شده، ولی اگر انتشار یابد، فرصتی به

ھای زیــادی در ایــن مــورد  وقتی تذکر داده شــد کــه ھــم اکنــون صــحبت» نوجوانی چون او تأثیر نامطلوبی خواھد داشت.
بلکه به نفع شود و گفته شد که اگر گزارش ساده و صحیح در مورد این اتفاق چاپ شود نه تنھا مانعی نخواھد بود،  می

مسیحیت و باعث تقویت ایمان به خدای ابدی خواھد گردید، شبان کلیسا موافقت کرد که با خبرنگــاران ھمراھــی کنــد. 
ھایی که با آشنایان بتی به عمــل  این روزنامه سعی کرده است بدون اینکه تحت تأثیر احساسات قرار گیرد و با مصاحبه

آمیــز و  بدارد. یکی از عللی که ما این کار را کردیم ایــن بــود کــه بــه شــایعات اغراقآورد، تمام واقعیت این اتفاق را عرضه 
ھایی اســت کــه  ترین سرگذشت ترین و جذاب ھای غلط که ھم اکنون رواج یافته خاتمه دھیم! این یکی از عجیب افسانه

  ه است.در این روزنامه چاپ شده است. این اتفاق تأثیر زیادی در تقویت ایمان محیط بتی داشت

در خانه روستایی باکســتر نزدیــک گرانــادا مینســوتا  1941آگوست  24شھادت شخصی کسانی که بعد از ظھر یکشنبه 
  اند. شاھد عینی شفای بتی باکستر بوده

  مندان برای اطالع عالقه
ا یابد من وقتی بتی شفا یافت در خانه باکستر بودم و با چشمان خود شفای او را دیدم. او را پیش از آنکه شف

دانم که چگونه مثل یک دختر  برد و چگونه مفلوج و بیچاره بود و می شناختم. من دیده بودم که چقدر رنج می می
معمولی سالم و قوی شد و امروز ھم سالم و قوی است. بتی یک روز پیش از آنکه شفا یابد از من درخواست کرد 

ر را انجام دھم. بتی به دست خدا که دعاھا را اجابت کرده وقتی شفا یافت من شھادت بدھم. من قول دادم که این کا
  بود شفا یافت. جرج استرم. گرانادا، مینسوتا

  برادر کالینز عزیزم
دارد  دانم سرگذشتی که او بیان می توانم چیزی به شھادت بتی اضافه کنم فقط باید بگویم که می مطمئنم که نمی

دانم که مرض او چقدر شدید بود.  ھم پیش از شفا و ھم بعد از آن من میام،  راست است. من خیلی به منزل آنھا رفته
ام. مخصوصا به یاد دارم که دو روز قبل از شفا یافتن دنبال  دھد او را مفلوج دیده من ھمان طوری که خودش شرح می

م جورج و من من فرستاد. مثل مالقات کوتاھی در بھشت بود او گفت که دو روز بعد شفا خواھد یافت و از شوھر
درخواست کرد در آنجا حاضر باشیم، وقت رفتن ما را ھم به ما گفت: (ساعت دونیم یکشنبه بعد) من چندین بار وقتی 

ام که  ام از اشک ریختن خودداری کنم، زیرا به یاد آورده ام و ھیچ بار نتوانسته داد، سخنان او را شنیده بتی شھادت می
چقدر ناراحت بودند و به عالوه خود بتی چه درد وحشتناکی داشت. اعضای خانواده  به علت بیماری بتی تمام خانواده

باکستر اشخاص عادی ھستند و کاری که خدا برای آنھا انجام داده برای تمام کسانی که خود را فروتن ساخته و با 
  اکنند، خواھد کرد. بانو جرج استرم. گرانادا، مینسوت قلبی پر از ایمان او را جستجو می

در موقع شفای بتی حضور داشته اســت. شــھادت  1941اوت  24شھادت خانم باکستر مادر بتی که بعداز ظھر یکشنبه 
بــود کــه منجــی  1941اوت  24شخصی من درباره شفای دخترم بتی روزی است کــه ھرگــز فرامــوش نخــواھم کــرد. روز 

و را کامال شفا بخشید. وقتی برای دعــا کــردن زانــو عظیم ما بدن رنجور بتی را لمس فرمود و در آن بعد از ظھر یکشنبه ا
زدیم، قدرت عظیم خدا بر ما قرار گرفت از آن به بعد به خوبی فھمیدم که چه شد. من حتــی بــیش از آن کــه بتــی شــفا 

و  دانستم خداوند او را شفا خواھد داد. خدا به مــن خواندم، زیرا می یابد بر پا خواستم و خدا را شکر کردم و متبارک می
ھمچنین به بتی وعده داده بود که آن روز بعد از ظھر شفا خواھد یافت و من در آن موقع کامال در انتظار شفای او بودم. 
خداوند به بتی فرصت گرانبھایی داده است که مژده انجیل را به ھزاران نفر برساند که چگونــه عیســی، ماننــد روزھــای 



عیسی دیروز و امروز و تا ابداالباد «دانیم که  شد و مردم را شفا دھد. ما میتواند تمام گناھان را ببخ اول مسیحیت، می
  مینسوتا -بلوارت 3نام قدوس او متبارک باد. بانو باکستر. کوچه شمار » ھمان است.

  شھادت بانو جورج تیوبنر، آموزگار مدرسه یکشنبه بتی:
کردم اطمینان داشتم که او شفا  شود دعا میوقتی برای شفای بتی باکستر، حتی پیش از اینکه زمان آن تعیین 

دانستم چه موقعی شفا خواھد یافت، ولی ھنگامی که در آن بعد از ظھر  خواھد یافت و مبشر خواھد شد. نمی
کردم که خدا مرا مطمئن سازد که چه موقعی شفا  شدم، دعا می به منزل باکستر نزدیک می 1941اوت  24یکشنبه 

اده شد که ھمان روز بتی شفا خواھد یافت و من انتظار آن را داشتم. چیزی اتفاق افتاد که خواھد یافت به من جواب د
شدند مثل این بود که ھمه منتظر  برای من غیرمنتظره بود، بعدا خواھم گفت که چه بود. وقتی دوستان جمع می

ی آب و لوله آورد، زیرا بتی شد، بتی آب خواست خواھرش واندا برای او گیالس اتفاقی ھستند. وقتی وقت نزدیک می
ای بلند کند که بتواند با گیالس بدون لوله آب بخورد. او بر یک صندلی نشسته و سر  توانست سر خود را به اندازه نمی

  خود را بر زانوی خود تکیه داده بود. 

» دعا کنــیم. حال موقع آن است که«شد. خانم باکستر گفت:  ساعتی که بتی مطمئن بود خوب خواھد شد نزدیک می
بتی ھنوز روی صندلی بزرگ نشســته بــود. وانــدا خــواھر بتــی و خالــه او خــانم ارل آدامــز در یــک طــرف صــندلی و خــانم 
باکستر و من ھم در طرف دیگر آن زانو زدیم، خانم باکستر از من خواھش کرد که دعا کنم مــن دعــای مختصــری کــردم، 

. خانم باکستر از بتی پرسید که آیا مایل است دعا کنــد او نــه جــواب کردم مطلب زیادی برای گفتن نداشتم زیرا فکر می
خواھد دعا کند باز ھمه نه جوابی شنیده شد و نه دعا، ایــن  داد و نه دعا کرد. مادرش برای دومین بار پرسید که آیا می

اســت. در جنــوبی  موضوع به نظر من خیلی عجیب آمد به بتی نگاه کردم مثل این بود که او مشغول نگــاه کــردن چیــزی
بعــد » آید! بینم که عیسی می اوه، می«اتاق باز بود و ناگھان چیزی مانند بادی شدید اتاق را پر کرد. سپس بتی گفت: 

برای او شرح داد که چگونه رنج کشیده و با صبر در انتظار آمدن و شفا دادن او بوده است. آنگــاه، ناگھــان بــر جــای خــود 
ھای خود که تا یک دقیقه پــیش  سپس با دست» او مرا شفا داد!«ی سر آورد و فریاد کرد: ھای خود را باال ایستاد دست

ببینیــد خــدا مــن بــرای مــن چــه کــرده «ھا را برداشت و باالی سر خود نگاه داشــت و فریــاد زد  مفلوج بود یکی از صندلی
  » است.

اشتم. من انتظار داشتم که بتــی باکســتر شــفا گویم که برای خودم چه اتفاقی افتاد که انتظار آن را ند حاال به شما می
ھای خــود را روی بتــی گــذاردم، قــدرت خــدا کــه او را  یابد، ولی انتظار نداشتم که برای من این اتفاق بیافتد وقتی دست

انگیزترین  تواننــد ایــن موضــوع را بیــان و تشــریح کننــد. شــگفت لمس کرد و شفا داد بــر مــن نیــز قــرار گرفــت. کلمــات نمی
دھم و ایــن موضــوع را تمــام دوســتانم  ام. مــن ھیچگــاه احساســات خــود را بــروز نمــی ی بود که من تاکنون داشتها تجربه

شد.  آمد که اگر احساسات خود را به نحوی بروز ندھم و خالی نکنم بدنم منفجر می دانند، ولی این طور به نظر می می
ر از آن احساســی کــه مقدســین خداونــد در وقتــی کــه ای اســت مختصــ دوستان عزیز، من ایمان دارم که این فقط نمونه

منجی مبارک ما را رو به رو ببینند خواھند داشت. اوه، اگر قوم خدا فقط به او اجازه دھند که زندگی آنھا را رھبری کنــد، 
 ام و ھــم بــرای خدا برای آنھا چه کارھایی خواھد کرد! من شفای بتــی و تجربــه خــود را بــرای عــده زیــادی تعریــف کــرده

مقدسین و ھم گناھکاران باعث برکت بوده است. خدا کند کــه ایــن شــھادت وســیله گــردد کــه عــده زیــادی بــه خداونــد 
  عیسی مسیح برای نجات و شفای خود ایمان آورند. بانو جرج تیوبنر. مینباگو، مینسوتا

  خاتمه

  دوست عزیز
ھای  قط یکی از صدھا، بلکه ھزاران شھادتاکنون که این کتاب را مطالعه نمودی، چند دقیقه فکر کن این سرگذشت ف

گردند. عیسی  مند می آسای خدا بھره کسانی است که در این روزھای بیداری روحانی و پر از برکات از قدرت معجزه
» عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابداالباد ھمان است«گوید:  مسیح ھیچگاه تغییر نیافته است. کتاب مقدس می

شود او مایل است که تمام مردم را برکت دھد و کمک فرماید. او مایل است تو را  او تبعیض قائل نمی ).8: 13(عبرانیان 
کشان و گرانباران و من شما را آرامی  بیایید نزد من ای تمام زحمت«کند که احتیاج تو چه باشد).  کمک کند (فرق نمی

یایی تو را کمک خواھد فرمود. او از مردگان برخاست. تواند و اگر نزد او ب ). آری او می28: 11(متی » خواھم بخشید
به این سخنان ایمان آور. او تنھا جواب کامل » تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است.«فرماید:  می

به نام باشد. اکنون به جایی برو که تنھا باشی. با خدا خلوت کن و آزادانه  برای زندگی تو در این جھان و جھان آینده می
عیسی مسیح با او سخن بگو تمام مسایل و مشکالت خود را با او در میان بگذار و او خواھد شنید. با ایمان به صلیب 

این سخنان » دارد. اینک بره خدا که گناه جھان را برمی«سپارد.  نگاه کن و ببین که عیسی در آنجا به جای تو جان می
فرمود، بیان داشت. عیسی در صلیب جای تو را گرفت و به جای  شاره میرا یحیی تعمید دھنده وقتی که به عیسی ا

  تو به شدت مجازات شد. او جان داد تا گناه تو را کفاره کند. خود را کامال به او تسلیم کن.

 خون عیسی مسیح ما را از«از او درخواست کن که گناھانت را با خون گرانبھای خود بشوید و او این کار را خواھد کرد. 
). از او درخواست کن که مرض، درد و ھر ضعف تو را شفا دھد و این کــار را خواھــد 7: 1(یوحنا » سازد. ھر گناه پاک می

: 53و اشــعیا 17: 8(متــی » ھای او ما شفا یافتیم. ھای ما را برداشت... و از زخم ھای ما را گرفت و مرض او ضعف«کرد. 
شنوند و مــن  گوسفندان من آواز مرا می«عطا کند و این کار را خواھد کرد.  ). از او درخواست کن که حیات جاوید به تو5

» دھم و تــا بــه ابــد ھــالک نخواھنــد شــد...  کنند و من به آنھا حیــات جــاودانی مــی شناسم و مرا متابعت می آنھا را می



لی و آمــین اســت (دوم ھای خدا درباره تو در عیسی مسیح ب گوید که تمام وعده ). کتاب مقدس می28و 27: 10(یوحنا 
دھد، بنــابراین وقتــی دعــا کــردی و تمــام وجــود خــود را بــه او ســپردی،  ). ھر چه قول داده است انجام می20: 1قرنتیان 

توانی مطمئن باشی که خدا تو را بخشیده و شــفا و برکــت داده اســت. بــا تمــام قلــب شــروع بــه شــادی کــن و بــه  می
بــاش. روح خــدا در روح تــو شــھادت خواھــد داد و در قلــب خــود، خــواھی عیسی مسیح و قدرت عظیم او ایمــان داشــته 

آیی خداوند تو را به فراوانی برکت دھد، گناھانــت را  ای. حال که با تمام قلب به سوی او می دانست که فرزند خدا شده
» به شما نزدیکی نماید به خدا تقرب جویید تا«ھای تو را شفا دھد و به تو حیات جاوید عطا فرماید. آمین.  بیامرزد، مرض

  ).13: 29(ارمیا » مرا خواھید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید، مرا خواھید یافت). «8: 4(یعقوب 

 


