
 

1. Choroba nie jest bardziej naturalna niż grzech. Bóg stworzył wszystkie rzeczy „bardzo 

dobrymi”.1 Dlatego też nie powinniśmy twierdzić, że jedynym rozwiązaniem na grzech, czy chorobę 

są naturalne metody, ale Bóg, który stworzył nas szczęśliwymi, silnymi, zdrowymi i żyjącymi w 

społeczności z Nim, jest lekarzem naszych fizycznych chorób takim samym stopniu, w jakim jest 

zbawicielem naszych duchowych grzechów. 

2. Zarówno grzech, jak i choroba przyszły na świat przez upadek ludzkości. Dlatego musimy szukać 

uzdrowienia z obydwu w Zbawicielu. 

3. Kiedy Bóg wyprowadzał swoje dzieci z Egiptu, zawarł z nimi przymierze uzdrowienia.2 

Przyglądając się ich historii, widzimy, że gdy byli chorzy i zwracali się do Boga pokutując i wyznając 

swoje grzechy, zawsze kiedy Bóg odpuszczał im grzechy, leczył również ich choroby. 

4. Bóg uzdrowił tych, którzy zostali ukąszeni przez jadowite węże przez spojrzenie na miedzianego 

węża, osadzonego na drzewcu, który był symbolem Golgoty.3 Jeżeli każdy, kto spojrzał na 

miedzianego węża był wtedy uzdrowiony, to jest logiczne, że 

każdy, kto spojrzy na Jezusa, może być uzdrowiony dzisiaj. 

5. Jezus powiedział: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, 

tak musi być (z tego samego powodu) wywyższony Syn 

Człowieczy”.4 

6. Tak, jak ludzie kiedyś zgrzeszyli przeciwko Bogu, tak też i 

dzisiaj ludzkość zgrzeszyła. 

7. Tak, jak wtedy rezultatem ukąszenia była śmierć, tak też i 

dzisiaj „zapłatą za grzech jest śmierć”.5 

8. Wtedy ludzie zawołali do Boga, a On ich wysłuchał i zapewnił 

im lekarstwo, wywyższonego węża. Ci, którzy wołają dzisiaj do 

Boga, odkrywają, że Bóg ich wysłuchał i dał im lekarstwo 

wywyższonego Chrystusa. 

9. Lekarstwo było dla „każdego”, kto wtedy został ukąszony. Lekarstwo jest dla „każdego, kto 

wierzy” dzisiaj. 

10. W swoim lekarstwie przyjęli zarówno przebaczenie swoich grzechów, jak i uzdrowienie dla 

swoich ciał. W Chrystusie otrzymujemy przebaczenie naszych grzechów, jak i uzdrowienie naszych 

chorych ciał. 

11. Nie było wtedy żadnych wyjątków, lekarstwo było dla „każdego, który został ukąszony”. Nie ma 

żadnych wyjątków dzisiaj. Nasze lekarstwo jest dla „każdego, kto uwierzy”. 

12. Każdy musiał wtedy osobiście spojrzeć na lekarstwo. Każdy musi dzisiaj osobiście uwierzyć w 

Chrystusa. 

13. Oni nie musieli wtedy błagać, ani składać Bogu ofiar. Był tylko jeden warunek: „każdy, kto 

spojrzy”. My nie musimy dzisiaj błagać, ani cokol-wiek ofiarować Chrys-tusowi, jest tyl-ko jeden 

waru-nek: „każdy, kto uwierzy”. 

14. Nie powiedziano im wtedy, aby patrzyli na Mojżesza, ale na lekarstwo. Nie powiedziano nam 

dzisiaj, abyśmy patrzyli na kaznodzieję czy księdza, ale na Chrystusa. 

15. Nie powiedziano im wtedy, aby patrzyli na symptomy wywołane przez ukąszenie węża, ale na 

lekarstwo. Nie mamy dzisiaj patrzeć na symptomy naszych grzechó 

w i chorób, ale na Chrystusa, który jest naszym lekarstwem. 

16. Wtedy obietnicą dla wszystkich bez wyjątku było, że „każdy ukąszony, który spojrzy na niego, 

będzie żył”. Dzisiaj obietnicą dla wszystkich bez wyjątku jest to, że „każdy, kto weń wierzy, nie 

zginie, ale będzie miał życie wieczne”.6 



17. Jeśli ich przekleństwo zostało usunięte przez wywyższenie symbolu Golgoty, to z pewnością 

nasze przekleństwo zostało usunięte przez samą Golgotę.7 

18. Symbol Golgoty nie mógł wówczas znaczyć dla Izraelitów więcej, niż Golgota znaczy dla nas 

dzisiaj. Oczywiście nie ma takiego błogosławieństwa, które oni wtedy mogli otrzymać jedynie przez 

symbol Golgoty, a którego my nie moglibyśmy dzisiaj otrzymać przez samą Golgotę. 

19. Bóg obiecuje ochronę dla naszych ciał, jak i dla dusz, jeżeli przebywamy w Nim.8 W Nowym 

Testamencie Jan wyraża życzenie: „Aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, 

jak dobrze się ma dusza twoja”.9 Obydwa fragmenty pokazują, że Bożą wolą jest, abyśmy byli tak 

zdrowi w naszych ciałach, jak jesteśmy duszach. Nigdy nie jest wolą Bożą, aby nasze dusze 

chorowały; również nigdy nie jest wolą Bożą, aby chorowały nasze ciała. 

20. Asa umarł w swojej chorobie, ponieważ „nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy”,10 podczas 

gdy Hiskiasz przeżył, ponieważ „nie zwrócił się do lekarzy, ale do Pana”.11 

21. Usunięcie naszych chorób jest zawarte w odkupieńczym dziele Chrystusa,równocześ-nie z 

usunięciem  

grzechów.12 Słowo  

„nosił” wskazuje na zastępstwo, cierpienie w zamian; a nie na współczucie, cierpienie wespół. Jeżeli 

Chrystus poniósł nasze choroby, dlaczego my mamy je nosić? 

22. Chrystus wypełnił słowa Izajasza: „Uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli”.13 

23. Choroba objawiona jest jako pochodząca bezpośrednio od szatana: „I odszedł szatan i dotknął 

Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy”.14 Gdy Job wołał do Boga o swoje wyzwolenie, 

jego wiara była niewzruszona i został uzdrowiony.15 

24. Chrystus powiedział, że cierpiąca kobieta była związana przez szatana i należało ją rozwiązać z 

tych pęt. Wypędził z niej 

„ducha niemocy” i została 

uzdrowiona.16 

25. Diabeł, który opętał 

człowieka sprawił, że ten był 

zarówno ślepy, jak i niemy. 

Kiedy diabeł został wypędzony, 

człowiek ten mógł 

zarówno widzieć jak i mówić.17 

26. Przyczyną epilepsji, jak 

również braku słuchu i mowy u 

chłopca był demon. Kiedy 

demon został wypędzony, 

chłopiec wyzdrowiał.18 

27. Biblia mówi: „O Jezusie 

Nazaretu, jak chodził czyniąc 

dobrze i uzdrawiając WSZYSTKICH opętanych przez diabła”.19 Ten fragment pokazuje, że przez 

chorobę szatan dręczy ludzi. 

28. Biblia mówi nam, że: „Syn Człowieczy na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie”.20 

Choroba jest częścią „dzieł” szatana. Podczas swojej ziemskiej służby Chrystus zawsze rozprawiał 

się z grzechem, chorobą i demonami w ten sam sposób. Wszystko to było obrzydliwością w Jego 

oczach, dlatego gromił je i przyszedł, aby je zniszczyć. 

29. On nie chce, aby diabeł nadal kontynuował swoje dzieła w naszych fizycznych ciałach. Objawił 

się przecież, aby zniweczyć wszelkie dzieła diabelskie. On nie chce, ażeby rak, plaga, przekleństwo, 

„dzieła diabelskie”, istniały w jego własnych członkach. „Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami 

Chrystusowymi?”.21 

30. Jezus powiedział: „Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować”.22 

Choroba niszczy i zatraca, dlatego też nie jest od Boga. Chrystus przyszedł, aby nas zbawić. 

Greckie słowo „sozo” znaczy wyswobodzić, uratować, zachować, uzdrowić, dać życie, przywrócić 



nas do normalnego funkcjonowania, ale nigdy, by zatracać. 

31. Jezus powiedział: „Złodziej (mówiąc o szatanie) przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i 

wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały”.23 

32. Szatan jest zabójcą. Jego choroby niszczą życie. Jego choroby kradną szczęście, zdrowie, 

pieniądze, czas i wysiłek. Chrystus przyszedł, ażeby dać naszemu duchowi i ciału obfite życie. 

33. Obiecano nam, że życie „Jezusa na śmiertelnym ciele naszym”24 będzie się ujawniało. 

34. Jest powiedziane, że służbą Ducha jest ożywienie naszego śmiertelnego ciała. 25 

35. Szatan zabija. Chrystus daje życie. 

36. Szatan jest zły. Bóg jest dobry. Złe rzeczy pochodzą od szatana, dobre rzeczy pochodzą od 

Boga. 

37. Choroba jest od szatana, a zdrowie jest od Boga. 

38. Wszelki autorytet i moc nad demonami i chorobami został przekazany każdemu uczniowi 

Chrystusa.26 Jezus powiedział: „Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi 

będziecie”.27 Oznacza to, że jeżeli trwasz w Jego Słowie, działasz według niego, to te fragmenty 

odnoszą się dzisiaj do ciebie. 

39. Każdemu wierzącemu dane jest prawo modlenia się i otrzymywania odpowiedzi: „Jeśli o coś 

prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to”.28 To logiczne, że zawiera to w sobie również 

proszenie o uzdrowienie, jeżeli ktoś choruje. 

40. „Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje”.29 Ta obietnica jest dla ciebie. Obejmuje każdego, kto 

jest chory. 

41. Służba uzdrowienia została przekazana 70 uczniom, którzy reprezentują przyszłych 

pracowników kościoła.30  

42. Służba ta została przekazana wszystkim, „którzy uwierzyli” Ewangelii, tym, którzy „żyją” 

Ewangelią, tym, którzy „są wykonawcami” Słowa.31 

43. Służba ta jest powierzona starszym zboru.32 

44. Jest pozostawiona całemu kościołowi, jako jedna ze służb i duchowych darów, aż do 

powtórnego przyjścia Jezusa.33 

45. Jezus nigdy nie nakazał głoszenia 

46. Jezus powiedział, że podczas gdy On będzie u Ojca, Jego dzieło będzie nadal niezmiennie 

kontynuowane poprzez wierzących: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: kto wierzy we mnie, 

ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo Ja idę do 

Ojca”.35 Z całą pewnością zawiera się w tej obietnicy uzdrowienie chorych. 

47. Podczas Wieczerzy Pańskiej kielich jest przyjmowany „na pamiątkę” Jego krwi, która została 

przelana na odpuszczenie naszych grzechów.36 Chleb jest przyjmowany „na pamiątkę” Jego ciała, 

na którym złożono nasze choroby i Jego ranami ”jesteśmy uleczeni”.37 

48. Jezus powiedział, że niektórzy nauczyciele znoszą „Słowo Boże przez swoją tradycję”.38 W 

pierwszym kościele nauczano o uzdrowieniu i uzdrowienia miały miejsce. Jednakże przez stulecia, 

ludzkie idee i teorie powstrzymywały uzdrowienia i nauczanie na ten temat. 

49. JEDNA Z TRADYCJI głosi, że wolą Bożą jest, aby niektóre z Jego dzieci cierpiały z powodu 

choroby, dlatego też wielu, o których się 

modlono, nie zostało uzdrowionych, bo ich uzdrowienie nie było 

wolą Bożą. W dziewiątym rozdziale Ewangelii Marka czytamy, że 

kiedy Jezus uleczył chłopca opętanego przez demona, którego 

uczniowie nie potrafili uzdrowić,39 On udowodnił, że Bożą wolą 

jest przywrócenie zdrowia nawet tym, którym nie udało się 

przyjąć uzdrowienia. Więcej jeszcze, Jezus przypisał porażkę 

uczniów nie woli Bożej, ale ich niedowiarstwu.40 

50. To, że wielu dzisiaj nie zostaje uzdrowionych, nigdy nie 

wynika z tego, że nie jest to wolą Bożą. 

51. Jeżeli choroba jest wolą Bożą, to każdy lekarz łamałby prawo, 



każda wykwalifikowana pielęgniarka sprzeciwiałaby się Wszechmocnemu, a każdy szpital byłby 

domem buntu, zamiast domem miłosierdzia. 

52. Skoro Chrystus przyszedł, aby czynić wolę Ojca,41 fakt, że „leczył wszystkich”, jest dowodem 

na to, że Bożą wolą jest, aby wszyscy byli uzdrowieni. 

53. Jeśli nie jest wolą Bożą, ażeby wszyscy byli uzdrowieni, w jaki sposób „wszyscy” chorzy 

spośród tak „wielkiego tłumu ludzi” uzyskali od Chrystusa to, co nie było wolą Bożą ? Ewangelia 

mówi: „On uzdrawiał ich wszystkich”. 

54. Jeśli nie jest wolą Bożą, ażeby wszyscy ludzie byli uzdrowieni, to dlaczego Pismo Święte 

stwierdza: „Jego ranami jesteśmy uleczeni”42 i „Jego sińce uleczyły was ?” 43 Dlaczego 

oznajmiono „nam i wam”, że jesteśmy uleczeni, jeśli Bożą wolą jest, aby niektórzy byli chorzy ? 

55. Chrystus nigdy nie odmówił nikomu, kto szukał Jego uzdrowienia. Ciągle na nowo Ewangelie 

mówią nam o tym, że „uzdrowił ich wszyst-kich”.44 Chrystus Lekarz nigdy się nie zmienił.45 

56. Tylko jedna osoba w całej Biblii prosiła o uzdrowienie mówiąc: „Jeśli jest to Twoją wolą”. Tą 

osobą był trędowaty, któremu Jezus natychmiast odpowiedział: „Chcę, bądź oczyszczony”.46 

57. INNA TRADYCJA mówi, że możemy oddać większą chwałę Bogu będąc cierpliwymi w naszej 

chorobie, niż przez uzdrowienie. Jeśli choroba oddaje w większym stopniu chwałę Bogu niż 

uzdrowienie, to wtedy wszelkie próby powrotu do zdrowia w naturalny, czy też duchowy sposób, 

byłyby usiłowaniem 

obrabowania Boga z chwały, 

która Mu się należy. 

58. Jeśli choroba oddaje 

chwałę Bogu, to 

powinniśmy być raczej 

chorzy niż zdrowi. 

59. Jeśli choroba oddaje 

chwałę Bogu, to Jezus 

okradł swojego Ojca z 

wszelkiej chwały przez 

uzdrowienie każdego.47 A 

Duch Święty czynił 

dokładnie to samo przez 

całą Księgę Dziejów 

Apostolskich.48 

60. Paweł mówi: „albowiem 

jesteście drogo kupieni, 

wysławiajcież tedy Boga w 

ciele waszym i w Duchu 

waszym, które są Boże”.49 

61. Zarówno nasze ciało jak 

i duch zostały drogo 

kupione. Dlatego w obydwu 

mamy oddawać chwałę 

Bogu. 

62. Nie oddajemy chwały Bogu w „duchu”, jeżeli trwamy w grzechu. Tak samo nie oddajemy 

chwały Bogu w naszym ciele, przez trwanie w chorobie. 

63. Choroba i śmierć Łazarza używane są jako na to, że choroba oddaje chwałę Bogu. Bóg jednak 

nie był uwielbiony, dopóki Łazarz nie został wskrzeszony z martwych. W wyniku tego „wielu 

(Żydów) uwierzyło w Niego”.50 

64. Kolejna tradycja twierdzi, że chociaż Bóg uzdrawia niektórych, to nie jest Jego wolą 

uzdrawianie wszystkich. Jednakże Jezus, który przyszedł, aby wykonać wolę Ojca, „uzdrawiał ich 

wszystkich”.51 



 

65. Jeżeli uzdrowienie nie jest dla wszystkich, to dlaczego Jezus poniósł nasze choroby, nasze bóle i 

nasze niemoce ?52 Jeżeli Bóg chciał, aby  

niektóre Jego dzieci cierpiały, to Jezus uwolnił nas od czegoś, co Bóg chciał, abyśmy nosili. Skoro 

jednak Jezus przyszedł,aby wypełnić „wolę Ojca” i skoro „choroby nasze poniósł”, musi to być wolą 

Bożą, abyśmy wszyscy byli zdrowi. 

66. Jeżeli nie jest to wolą Bożą, aby wszyscy zostali uzdrowieni, to znaczy, że Boże obietnice 

uzdrowienia nie są dla wszystkich, a to z kolei znaczyłoby, że „wiara (nie przychodzi) przez 

słuchanie Słowa Bożego (jedynie)”, ale otrzymuje się ją przez specjalne objawienie, oznaczające 

szczególny przywilej wobec ciebie. 

67. Jeżeli Boże obietnice uzdrowienia nie dotyczą wszystkich ludzi, to nie jesteśmy w stanie 

dowiedzieć się, jaka jest wola Boża przez samo czytanie Jego Słowa. Oznaczałoby to, że 

musielibyśmy modlić się w każdej sytuacji, ażeby Bóg przemówił do nas bezpośrednio. Nie 

moglibyśmy zakładać, że Słowo Boże skierowane jest do nas osobiście. Musieli byśmy zamknąć 

nasze Biblie i modlić się o bezpośrednie objawienie od Boga w każdym poszczególnym przypadku 

choroby. Czy to jest właściwe? Nigdy, ponieważ Boże Słowo jest dla wszystkich. 

68. Boże Słowo jest Jego wolą. Boże obietnice ją objawiają. Kiedy czytamy, co On obiecał uczynić, 

wtedy rozumiemy Bożą wolę. 

69. Skoro jest napisane: „Wiara przychodzi przez słuchanie Słowa Chrystusowego”,53 to znaczy, że 

najlepszym sposobem na budowanie wiary w twoim sercu, dotyczącej twojego uzdrowienia, jest 

słuchanie tych fragmentów Bożego Słowa, które obiecują uzdrowienie. 

70. Wiara w duchowe uzdrowienie „przychodzi przez słuchanie” Ewangelii „On grzechy nasze 

poniósł”.54 Wiara w fizyczne uzdrowienie „przychodzi przez słuchanie” ewangelii „On choroby nasze 

poniósł”.55 

71 Dlatego mamy „głosić Ewangelię (że On poniósł nasze grzechy) wszelkiemu stworzeniu”.56 

Mamy również „głosić Ewangelię (że On poniósł nasze choroby) wszelkiemu stworzeniu”.57 

72. Poprzez powtórzenie swojej obietnicy dwukrotnie: „I o cokolwiek będziecie prosić w imieniu 

moim, to uczynię”, Chrystus podkreślił ją w szczególny sposób.57 Nie wykluczył ze swojej obietnicy 

uzdrowienia. „O cokolwiek” zawiera również uzdrowienie. Ta obietnica jest dla wszystkich. 

73. Jeżeli uzdrowienie nie jest dla wszystkich, Chrystus sprecyzowałby dokładniej swoją obietnicę, 

mówiąc: „Wszystko, o cokolwiek byśmy się 

modlili i (za wyjątkiem uzdrowienia) tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam”.58 Tak jednak 

nie powiedział. Dlatego w słowie „wszystko” zawiera się również uzdrowienie. Ta obietnica jest dla 

ciebie. 

74. Jeżeli nie jest wolą Bożą, ażeby uzdrowić wszystkich, to nie moglibyśmy polegać na obietnicy 

Chrystusa, kiedy powiedział: „Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście 

o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam”.59 

75. Biblia mówi: „Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad 

nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan 

go podźwignie”.60 Ta obietnica jest dla wszystkich, włączając ciebie, jeśli jesteś chory. 

76. Jeżeli Bóg zrezygnował dzisiaj z uzdrowienia w odpowiedzi na modlitwę na korzyść leczenia 

jedynie za pomocą medycyny, oznaczałoby to, że oczekuje od nas, byśmy używali gorszej metody 

w lepszych czasach. Biblia mówi, że mamy teraz „lepszą nadzieję”,61„lepsze przymierze”,62 

„lepsze obietnice” .63 Wtedy uzdrawiał ich wszystkich, a dzisiaj wiele chorób jest wciąż 

nieuleczalnych przez medycynę.Paweł mówi, że Bóg chce, abyśmy byli „wyposażeni we wszystko 

dobre”64 i „obfitowali ku wszelkiemu uczynkowi dobremu”.65 Chora osoba nie może sprostać tym 

wersetom. Przedstawione powyżej warunki byłyby niemożliwe, jeżeli uzdrowienie nie byłoby dla 

wszystkich. Albo uzdrowienie jest dla wszystkich, albo te wersety nie do wszystkich się odnoszą. 

  



78. Cielesne uzdrowienie w Nowym Testamencie było nazwane miłosierdziem. To właśnie Boże 

miłosierdzie poruszało Chrystusa do uzdrawiania wszystkich chorych. Jego obietnica mówi: „Boś ty, 

o Panie, dobry i litościwy i wielce miłosierny wszystkim, którzy cię wzywają” .66 Ona również 

dotyczy dzisiaj ciebie. 

79. Dosłowne tłumaczenie Izajasza 53:4 brzmi: „Z pewnością poniósł On nasze choroby, nasze 

cierpienia wziął na siebie”. Aby udowodnić, że Chrystus wziął nasze grzechy i choroby, w 

hebrajskim jest użyty ten sam czasownik dla słów „poniósł i wziął” (patrz wersety 11 12). 

80. Chrystus został „uczyniony grzechem za nas”,67 kiedy „poniósł nasze grzechy”.68 On stał się 

przekleństwem za nas,69 kiedy „poniósł nasze choroby”.70  

81. Jeśli Chrystus „poniósł NASZE GRZECHY”, jak wielu ludziom, Bożą wolą jest wybaczyć? 

„Każdemu, kto uwierzy”. Jeśli Chrystus „poniósł NASZE choroby”, 

jak wielu ludzi, Bożą wolą jest uzdrowić? „On uzdrowił ich 

wszystkich”. 

82. KOLEJNĄ TRADYCJĄ jest to, iż jeśli jesteśmy sprawiedliwi, 

powinniśmy zaakceptować chorobę, jako część naszego życia. 

Cytuje się werset: „Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego”.71 

Ten werset jednak nie mówi o chorobach, w co niektórzy 

chcieliby, abyśmy uwierzyli. Jest tutaj mowa o próbach, znojach, 

prześladowaniach, pokusach, ale nigdy o chorobie czy fizycznej 

niemocy. 

83. Byłoby to zaprzeczeniem samym w sobie, gdybyśmy 

powiedzieli, że Chrystus poniósł NASZE choroby i Jego ranami 

jesteśmy uleczeni, a potem dodalibyśmy: „wiele jest chorób sprawiedliwego”, które On pragnie, 

abyśmy nosili. 

84. Na udowodnienie tej tradycji czasami cytuje się: „A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do 

wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej 

przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie”.72 Cierpienie to nie odnosi się do 

choroby, ale do różnych sposobów, jakimi lud Boży musi tak często cierpieć za swoje 

świadectwo.73 

85. KOLEJNA TRADYCJA mówi, że nie powinniśmy oczekiwać uzdrowienia niektórych chorób. Cytuje 

się słowo: „Cierpi kto między wami? Niech się modli”.74 Jednakże ten fragment nie mówi o 

chorobie, ale o tych samych rzeczach, które są wyszczególnione powyżej, w pkt.82 i 84. 

86. Inna tradycja mówi, że Bóg karze swoje dzieci chorobą. Ulubionym cytatem na to jest fragment 

Słowa Bożego z Listu do Hebrajczków 12:6-8, który mówi: „Kogo Pan miłuje, tego karze”. To 

prawda, Bóg karze tych, których kocha, ale nie jest napisa-ne, że-- dopro-wadza ich do choroby. W 

tym przypadku słowo „karać” oznacza: udzielać instrukcji, szkolić, kształtować charakter, nauczać, 

kształcić, tak jak nauczyciel naucza ucznia lub jak rodzic szkoli i naucza dziecko. 

87. Kiedy nauczyciel naucza ucznia, stosuje różne środki dyscypliny, ale nigdy nie stosuje choroby, 

Kiedy rodzice szkolą dziecko, karcą je w różny sposób, ale nigdy nie doprowadzają dziecka do 

fizycznej choroby. Ażeby nas ukarać, nasz niebiański Ojciec nie potrzebuje kłaść na nasze barki 

choroby. Nasze choroby zostały złożone na Chrystusie. Bóg nie wymaga, abyśmy ponieśli jako karę 

to, co poniósł za nas Jezus. Ofiara Chrystusa uwolniła nas na zawsze od przekleństwa grzechu i 

choroby, które On poniósł za nas. 

88. NAJPOWSZECHNIEJSZA TRADYCJA mówi, że epoka cudów przeminęła bezpowrotnie. (Patrz 

rozdział 18 Uzdrowienie na dzisiaj). Aby stwierdzenie to mogło być prawdziwe, żadne cuda nie 

powinny się już wydarzać. Nawet jeden cud udowodniłby, że epoka cudów nie należy do 

przeszłości. 

89. Jeżeli epoka cudów przeminęła, nikt nie mógłby narodzić się na nowo, dlatego, że NOWE 

NARODZINY są największym cudem na świecie. 

90. Jeżeli, jak niektórzy twierdzą, epoka cudów przeminęła, to znaczyłoby, że wszystkie dowody 

uzyskane w setkach laboratoriów świata, dotyczące niezliczonych przypadków cudownych 



uzdrowień, są fałszywe. 

91. Każdy, kto twierdzi, że epoka cudów przeminęła, zaprzecza potrzebie, przywilejom i korzyściom 

modlitwy. Za każdym razem, kiedy Bóg usłyszy i odpowie na modlitwę, dokonuje się cud. 

Nieistotne jest, czy prośba była o znaczek pocztowy, czy też o uzdrowienie kaleki. Jeśli modlitwa 

przynosi odpowiedź, to jest to cudem. Jeżeli nie ma cudów, nie ma też powodu do wiary. Jeśli nie 

ma cudów, to modlitwa jest jedną wielką farsą i jedyną przyczyną, dla której  

ktoś modliłby się,  

oczekując  

odpowiedzi, byłby jego brak in-teligencji. Kiedy Bóg odpowiada na modlitwę, jest to cudem. Każdy 

kto się modli, powinien spodziewać się odpowiedzi na swoją modlitwę. A Jeśli Bóg odpowiedział na 

modlitwę, to znaczy, że Bóg dokonał czegoś ponad siły natury, czegoś ponadnaturalnego, dokonał 

cudu. Zaprzeczenie cudom dzisiaj jest urąganiem dzisiejszym modlitwom. 

92. Wiek cudów nie przeminął, ponieważ Ten, który czyni cuda, nie zmienił się. „Jezus Chrystus 

wczoraj i dziś ten sam i na wieki”.75 

93. Kiedy Jezus wysłał swoich uczniów, aby głosili Ewangelię, powiedział im: „A takie 

ponadnaturalne znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli”. Słowa te dotyczyły „każdego 

stworzenia, we wszystkich narodach, aż po krańce świata”.76 Nie nadszedł jeszcze koniec świata, 

dlatego też epoka cudów nie przeminęła. Nakaz Chrystusa nigdy nie został odwołany, ani 

anulowany. 

94. W Wielkim Nakazie Chrystusa znajduje się obietnica: „zbawiony będzie”, dotycząca duszy, 

która jest dostępna dla wszystkich. Również obietnica: 

„i ci wyzdrowieją”, 

Tak długo, jak obowiązuje Wielki Nakaz, możesz być 

uzdrowiony duchowo i fizycznie przez wiarę w 

Ewangelię. Tysiące szczerych ludzi na całym świecie 

przyjmuje fizyczne i duchowe uzdrowienie przez 

prostą, wytrwałą wiarę w Boże obietnice. 

95. Chrystus poniósł twoje grzechy, abyś mógł 

otrzymać przebaczenie. Życie wieczne należy do 

ciebie. Kiedy przyjmujesz to błogosławieństwo i 

wyznajesz je przez wiarę, Bóg uczyni to w twoim 

życiu. 

96. Chrystus poniósł twoje choroby, abyś mógł być 

uzdrowiony. Boże uzdrowienie należy do ciebie. Kiedy 

przyjmujesz to błogosławieństwo i wyznajesz je przez 

wiarę, Bóg manifestuje to w twoim ciele. 

97. Tak jak wszystkie odkupieńcze dary Chrystusa, Boże uzdrowienie przyjmuje się jedynie przez 

prostą wiarę. Kiedy już zostanie przyjęte, musi być poświęcone służbie Chrystusa i Jego chwale. 

98. Bóg tak pragnie uzdrawiać swoich przyjaciół, jak pragnie przebaczać swoim wrogom. To 

znaczy, że kiedy byłeś grzesznikiem, Bóg był gotowy ci przebaczyć. Teraz, kiedy jesteś jego 

dzieckiem, On z pewnością pragnie cię uzdrowić. Jeśli był wystarczająco miłosierny, aby ci 

przebaczyć, kiedy byłeś jego wrogiem, to na pewno jest wystarczająco miłosierny, aby cię 

uzdrowić, skoro jesteś Jego przyjacielem.77 

99. By być zbawionym, należy zaakceptować Bożą obietnicę, że jest prawdziwa i uwierzyć, że twoje 

grzechy zostały ci przebaczone. Wtedy możesz doświadczyć radości duchowego uzdrowienia. By 

być uzdrowionym, należy zaakceptować Bożą obietnicę, że jest prawdziwa i uwierzyć, że zostałeś 

uzdrowiony. Wtedy możesz doświadczyć radości fizycznego uzdrowienia. 

100. „Ci wszyscy (grzesznicy), którzy Go przyjęli, narodzili się z Boga”.78 „Ci wszyscy (chorzy), 

którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie”.79  



 

Kiedy mówimy, że zawsze wolą Bożą jest, by uzdrawiać, natychmiast zadaje się pytanie: „Czy 

możemy w takim razie kiedykolwiek umrzeć?” Biblia mówi: „Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w 

proch się obracają”.80 „W starości zejdziesz do grobu, jak snop sprzątnięty bywa we właściwym 

czasie”.81 

Aby osiągnąć pełnię lat i aby Bóg mógł odebrać nam tchnienie, nie trzeba pomocy choroby. Wola 

Boża dotycząca śmierci jego dziecka (to, co my nazywamy śmiercią) jest taka, abyśmy po 

przeżyciu owocnego życia, dopełniwszy wyznaczonej nam liczby dni, przestali po prostu oddychać, 

byśmy zapadli w sen w Chrystusie, tylko po to, aby obudzić się na nowo w niebie i żyć z Nim na 

wieki. „I tak zawsze będziemy z Panem”.82 Jest to doprawdy nadzieja sprawiedliwych.83 

„Ponieważ mnie umiłował (mówi Bóg) wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie 

będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę 

go i ukażę mu zbawienie moje”.84 

 

PODZIĘKOWANIA: Podczas opracowania 100 Faktów o Uzdrowieniu zaczerpnęliśmy kilka myśli z 

bogatej w rzetelne treści twórczości F.F. Bosworth'a.  

------------------------------------------------------------ 

1. 1Moj 1:31 

2. 2Moj 15:26 

2Moj 23:25 

3. 4Moj 21:8 

J 3:14-15 

4. J 3:14 

4Moj 21:4-9 

5. Rz 6:23 

6. J 3:16 

7. gal 3:13 

8. Ps 91 

9. 3J 2 

10. 2Krl 16:12 

11. Iz 38:1-5 

12. Iz 53:4-5 

13. Mt 8:16-17 

14. Jb 2:7 

15. Jb 42:10,12 

16. Łk 13:11-13,16 

17. Mt 12:22 

18. Mk 9:17-26 

19. Dz. 10:38 

20. 1J 3:8 

21. 1Kor 6:15 

22. Łk 9:56 

23. J 10:10 

24. 2Kor 4:10-11 

25. Rz 8:11 

26. Mt 10:1 

Mk 16:17 

Łk 10:19 

27. J 8:31 

28. J 14:13-14 

29. Mt 7:8 



30. Łk 10:1,9,19 

31. Mk 16:17 

Łk 6:47-48 

Rz 2:13 

Jk 1:22-24 

32. Jk 5:14 

33. \1 Kor 12:9-10 

34. Łk 10:8-9 

35. J 14:12 

36. 1 Kor 11:25 

37. 1 Kor 11:23-24 

Iz53:5 

38. Mk 7:13 

39. Mk 9:18 

40. Mt 17:19-20 

41. J 6:38 

Hbr 10:7,9 

42. Iz 53:5 

43. 1P 2:24 

44. Mt 8:16 

Mt 9:35 

Mt 12:15 

Mk 6:55-56 

Łk 4:40 

Dz 10:38 

45. Hbr 13:8 

46. Mk 1:40-41 

47. Łk 4:40 

48. Dz 5:12-16 

49. 1 Kor 6:20 BG 

50. J 11:4,45 

51. J 6:38 

Mt 8:16 

Mt 12:15 

Łk 4:40 

Łk 6:19 

52. Iz 53:4 

Mt 8:17 

53. Rz 10:17 

54. 1 P 2:24 

55. Mt 8:17 

56. Mk 16:15 

57. J 14:13-14 

58. Mk 11:24 

59. J 15:7 

60. Jk 5:14-15 

61. Hbr 7:19 

62. Hbr 7:22 

63. Hbr 8:6 

64. Hbr 13:21 

65. 2 Kor 9:8 BG 



66. Ps 86:5 BG 

67. 2 Kor 5:21 

68. 1 P 2:24 

69. Ga 3:13 

70. Mt 8:17 

71. Ps 34:20 

72. 1P 5:10 

73. Dz 5:41 

Dz 7:57-60 

Dz 8:1 

2 Kor 11:23,27 

74. Jk 5:13 

75. Hbr 13:8 

76. Mk 16:15-17 

Mt 28:19-20 

77. Rz 8:32 

78. J 1: 12-13 

79. Mk 6:56 

80. Ps 104:29 

81. Jb 5:26 

82. 1 Tes 4:17 

83. 1 Tes 4:13 

Tt 2:13 

1 P 1:3 

84. Ps 91:14-16 

 

  

 


