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Przedmowa 

(fragmenty) 

 

W ciągu ponad pół wieku masowej ewangelizacji w 74 krajach, modliliśmy się o setki tysięcy ludzi, 

którzy uczestniczyli w naszych krucjatach ewangelizacyjnych. Ludzie ci szukali przebaczenia swoich 

grzechów, ulgi od swoich ciężarów, rozwiązania dla swoich problemów, uzdrowienia dla swoich 

chorób. Dane nam było widzieć każdy rodzaj cudu, jaki tylko można sobie wyobrazić, włączając w 

to wskrzeszenie z martwych i oczyszczenie trędowatych. 

(...) 

Setki ludzi powiedziało nam, że gdy się o nich i pomodlono bez rezultatów, przyjęli później cud od 

Boga poprzez swoją własną wiarę, kiedy przeczytali tą książkę i dowiedzieli się, że biblia w tak 

prosty sposób naucza o modlitwie i wierze. 

Całkowicie głuchy człowiek płakał, gdy modliłem się o jego uzdrowienie. Jednakże, kiedy jego uszy 

się nie otworzyły,, natychmiast opuścił podium bardzo rozczarowany. Dałem mu kopię tej książki. 

Obiecał, że ją przeczyta. Dwa dni później powrócił z doskonałym słuchem w wielkiej radości. Mówił, 

że gdy czytał tę książkę, przyjął Chrystusa, nową, żywą wiarę i był natychmiast uleczony ze swojej 

głuchoty. 

 

 

Rozdział 1 

 

Chrystus dokonujący cudów 

 

Oto jedno z najcudowniejszych stwierdzeń Biblii: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na 

wieki”.  

To jest ten sam Jezus, który chodził po Galilei, który leczył chorych, oczyszczał trędowatych i 

wskrzeszał martwych. 

To jest ten Jezus, który wybaczał grzechy przynosił ulgę ciemiężonym. On jest Synem Boga, który 



„przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. 

Ten właśnie Jezus jest taki sam dzisiaj, jaki był w czasach biblijnych. 

Jego moc dzisiaj jest taka sama, jak wtedy. 

Jego usługiwanie nie jest teraz inne od tego, jakie było wtedy. 

Gdy czytasz ewangelię Pana Jezusa Chrystusa, pamiętaj, że: Bóg chce, abyś wierzył, że cokolwiek 

Chrystus uczynił dla ludzi wtedy, może uczynić dla Ciebie dzisiaj. Chrystus, który chodził po Galilei, 

jest właśnie w tym momencie tutaj u Twego boku. 

Jest tutaj, aby uleczyć Cię, jeśli jesteś chory. 

Jest tutaj, aby Cię zbawić, jeśli jesteś grzesznikiem. 

Jest tutaj, aby wyzwolić Cię, jeśli jesteś zniewolony. 

Jest tutaj, aby Ci pomóc, jeśli jesteś w potrzebie. 

Jezus, który leczył chorych i przywracał wzrok ślepym, ciągle współczuje tym, którzy cierpią dzisiaj. 

Ten, który błogosławił biednych i wybaczał grzesznikom, jest ciągle zbawicielem teraz. 

 

LUDZIE WTEDY - LUDZIE TERAZ. 

 

Jeśli ludzie mogli przyjść do Niego i przyjąć Jego miłosierdzie w czasach biblijnych, tzn., że Ty i ja 

możemy dzisiaj przyjść do Niego i przyjąć Jego miłosierdzie. Jeśli Boże obietnice były dobre w 

czasach biblijnych, tzn., że dzisiaj Jego obietnice są również dobre. 

Jeśli trędowaty mógł wtedy upaść przed Nim i przyjąć uzdrowienie, tzn., że dzisiaj trędowaty może 

upaść przed Nim i być cudownie oczyszczony. 

Jeśli paralityk mógł wtedy wstać, i wrócić do zdrowia na Jego polecenia, tzn., że i dzisiaj paralitycy 

mogą być natychmiast uleczeni poprzez moc Jego Słowa. 

Jeśli wtedy niewierzący mogli być zbawieni, jeśli grzechy były im przebaczane, a oni sami mogli 

narodzić się na nowo do nowego życia, tzn., że i dzisiaj mogą być przemienieni przez Jego moc. 

Cieszę się z tego, że Jezus Chrystus, Syn Boga jest niezmienny. 

Widzieliśmy Go, gdy czynił cuda. Byliśmy przy tym obecni, kiedy podnosił paralityków a oni szli, 

biegli, podskakiwali. Byliśmy wielokrotnie świadkami niezwykłego cudu otworzenia ślepych oczu. 

Widzieliśmy Ten cudowny sposób, w jaki dotykał głuche uszy i rozwiązywał nieme języki. 

Jezus powiedział. „dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi”. 

Jego Słowo mówi: "jeśli będziemy o cokolwiek prosić w JEGO imieniu spełni to”. 

Biblia mówi: „niebo i ziemia przeminą, ale Słowa moje nie przeminą”. „Jezus Chrystus wczoraj i 

dzisiaj, ten sam i na wieki”. 

Widzieliśmy swoimi własnymi oczyma, jak Pan dokonywał tych cudów setki, nawet tysiące razy w 

czasie prawie czterech dekad wielkich ewangelizacyjnych krucjat w ponad 70 krajach. Dlatego też 

nikt nie może mi powiedzieć, że Jezus Chrystus jest martwy, czy też, że się zmienił. 

Ludzie się zmieniają. Tradycje i religie ulegają zmianom. Zmieniają się narody i rządy. Zmieniają 

się kościoły i systemy eklezjastyczne. Lecz „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam UZDRAWIAJĄCY 

CHRYSTUS 

Biblia mówi: „i obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię o 

Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu”. 

Biblia mówi: „o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, 

czyniąc dobrze uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z Nim”. 

Możemy być wdzięczni Bogu, że dzisiaj ciągle czynimy te cuda powodowane miłosierdziem i 

współczuciem. 

Biblia opisuje jedno ze spotkań, na których Jezus głosił Słowo i usługiwał: ”ślepi odzyskują wzrok i 

chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczani i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani a ubogim 

zwiastowana jest ewangelia”. 

Jeśli wtedy czynił takie rzeczy, będzie je czynił i dzisiaj. 

Co ludzie robili, kiedy po między nimi był widzialny Jezus? 

Jeśli chcemy, aby Chrystus uczynił dla nas to, co czynił dla ludzi w czasach biblijnych, musimy sami 



robić to, co wtedy robili ludzie. Musimy przyjść do Niego, tak jak oni przychodzili do Niego, słyszeć 

Jego Słowo tak jak oni je słyszeli, wierzyć w Niego, wołać za Nim i iść za Nim, jak wtedy ludzie to 

czynili. 

Biblia mówi, że ludzie rozbiegli się po całej krainie i poczęli na łożach znosić chorych tam, gdzie, jak 

słyszeli przebywał /.../ kładli chorych na placach i prosili, by się mogli dotknąć choćby kraju szaty 

Jego: a Ci, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni”. 

Mój przyjacielu, to może się wydarzyć dzisiaj, w taki sam sposób, w jaki wydarzyło się wtedy. Ci, 

którzy dotkną Go dzisiaj, wrócą do zdrowia tak jak wrócili do zdrowia ci, którzy dotknęli Go wtedy. 

 

ŚMIERĆ NIE MOGŁA GO POWSTRZYMAĆ 

 

Przez trzy lata Jezus chodził pomiędzy ludźmi na ziemi. Zawsze leczył, pomagał, błogosławił i 

przebaczał ludziom. Otaczały go tłumy, a On je błogosławił. Ale pomimo Jego miłosierdzia, miłości 

cudów powodowanych współczuciem, został wzgardzony przez religijnych ludzi, odrzucony, 

ostatecznie ukrzyżowany i złożony w grobie. 

Ale trzy dni później, Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, tak jak mówi pismo. 

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się swoim uczniom, gdy ci byli razem zgromadzeni. 

Przykazał im tymi słowy: ”i rzekł im: idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu 

stworzeniu”. Obiecał również: ”ty, który uwierzysz, będziesz zbawiony” i ostrzegł: ”a jeśli nie 

uwierzysz, będziesz potępiony”. A potem dał nam tę cudowną obietnicę: ”a takie znaki będą 

towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą /.../ na chorych ręce 

kłaść będą, a ci wyzdrowieją”. Potem obiecał: ”a oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do 

skończenia świata”. 

Jakże cudowna jest ta obietnica. Oznacza to, że Pan jest ze mną, gdy piszę i jest właśnie w tym 

momencie tam, gdzie czytasz tę książkę. Biblia mówi: ”a gdy Pan Jezus to do nich powiedział, 

został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś (jego naśladowcy) poszli i wszędzie 

kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły”. Ten sam Pan 

Jezus Chrystus, który był z uczniami po swoim zmartwychwstaniu, jest właśnie tutaj z tobą, aby 

potwierdzić ci prawdziwość swojej ewangelii. Jezus powiedział: ”wszystko jest możliwe dla 

wierzącego”. Jeśli tylko potrafisz uwierzyć, On jest teraz z tobą w swoim Duchu, aby potwierdzić Ci 

swoje obietnice. 

Jeśli On coś obiecał w swoim Słowie, a Ty go żarliwie prosisz, aby tego dokonał, wierząc w swoim 

sercu, że On słyszał i odpowie na Twoją modlitwę, możesz być pewien, że On potwierdzi swoją 

obietnicę mocą i otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. 

 

CHRYSTUS SIĘ NIE ZMIENIŁ 

 

Na jedno z naszych spotkań przyszedł niewidomy. Kiedy dotarł do miejsca, na którym głosiliśmy 

ewangelię, zobaczył nagle wizję. Widział jaśniejsze niż słońce światło, a w tym świetle ukazał mu 

się Pan Jezus. Niewidomy padł na ziemię i ludzie myśleli, że umarł. Po chwili otworzył oczy. Gdy mi 

opowiadał, w jaki sposób Pan mu się pokazał. Jego ślepota odeszła. Odzyskał wzrok. 

Ten sam Jezus, który ukazał się temu człowiekowi, jest teraz, w tym momencie z Tobą, aby 

potwierdzić swoje obietnice, jeśli tylko uwierzysz. 

Głosiliśmy ewangelię w Indiach. Na spotkanie przyszedł człowiek, który nie wierzył. Słuchał, ale nie 

wierzył.  

Po kazaniu modliliśmy się o wielkie tłumy ludzi. Nagle ten człowiek zobaczył Jezusa Chrystusa 

stojącego obok niego. Pan wyciągnął w jego stronę swoje ręce i powiedział: ”spójrz na moje ręce. 

Ja jestem Jezus”. 

Ten niewierzący człowiek zobaczył przebite gwoździami ręce Pana Jezusa i upadł przed Nim, 

wołając o miłosierdzie. Przyjął do swego serca Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego 

Zbawiciela. 



Byliśmy Świadkami takich cudów na całym świecie. Pan jest gotowy dokonać cudu tam, gdzie 

jesteś, jeśli tylko uwierzysz. 

Jeśli czegokolwiek potrzebujesz od Pana, a prosisz Go, żeby spełnił Twoją prośbę i uwierzysz, że On 

słyszy i odpowiada na modlitwę uczyni to dla Ciebie. 

Jezus Chrystus Żyje. Nigdy się nie zmienił. Jest teraz z Tobą, aby potwierdzić swoje Słowo i 

błogosławić. Możesz Go nie widzieć, ale On jest z Tobą, ten sam, niezmienny. On powiedział: ”jeśli 

tylko potrafisz uwierzyć, wszystko jest możliwe”. A Ty potrafisz wierzyć. 

 

Przedrukowano za pozwoleniem 

Domu Wydawniczego “Słowo Życia” 

max4god@box43.pl 
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Rozdz. II 

DLACZEGO CUDA 

 

KIEDY JEZUS ROZPOCZĄŁ swą publiczną służbę, od samego początku była to służba czynienia 

cudów. 

Jego poczęcie, Jego narodzenie, Jego życie, Jego mądrość i nauczanie, Jego służba, Jego śmierć, 

Jego zmartwychwstanie, Jego ukazanie się innym ludziom po zmartwychwstaniu, Jego 

wniebowstąpienie - wszystko to były zdumiewające, niezaprzeczalne cuda. 

Kiedy Kościół rozpoczął swoją służbę, była to służba czynienia cudów. 

Apostołowie czynili niezliczone cuda rozdrażniając w ten sposób systemy religijne do tego stopnia, 

że nawet rząd Rzymu drżał ze strachu. 

Ci pierwsi chrześcijanie odkryli, że Chrystus, którego Bóg wskrzesił z martwych, ma tą samą moc i 

dokonuje tych samych cudów, które czynił zanim był osądzony i zabity. W odpowiedzi na ich 

modlitwy zanoszone w Jego imieniu. Odkryli, że On znów żyje w nich i nie zmienił się. 

Chorzy byli uzdrawiani. Martwi byli wskrzeszani do życia. Demony były wyganiane w Jego imieniu. 

 

 

CHRZEŚCIJAŃSTWO – ŻYCIE PRZEPEŁNIONE CUDAMI. 

 

Te pierwsze lata wczesnej historii kościoła opisane w 

Dziejach Apostolskich znajdują się tam dla przykładu, 

aby kościół mógł funkcjonować i działać w ten sam 

sposób aż do powrotu Pana i Mistrza. To było 

autentyczne chrześcijaństwo. 

Jeśli w naszym chrześcijaństwie brakuje tego 

ponadnaturalnego elementu, nie mamy nic innego, jak 



tylko następną religię; prawdziwe chrześcijaństwo nie jest religią. To jest życie. 

Religia jest jedynie formą przestrzegania obrzędów, ale chrześcijaństwo jest życiem. 

Chrześcijaństwo jest sercem i naturą Jezusa Chrystusa, który objawia się w ludzkich istotach. 

Chrześcijaństwo jest życiem przepełnionym cudami. Ono było zapoczątkowane pośród cudów. 

Chrześcijaństwo opiera się na czynieniu cudów. Jest propagowane przez cuda. Jest to jedyne życie, 

które może zaspokoić wewnętrzny głód ludzkości na całym świecie. 

Biblia jest księgą przepełnioną opisami cudów. 

Poczynając od Abrahama wiele głównych postaci z historii Starego Testamentu czyniło cuda, czy 

też raczej Bóg czynił cuda w odpowiedzi na ich odważną i aktywną wiarę. Celem tych cudów było 

udowodnienie różnicy pomiędzy martwymi bożkami pogan, a prawdziwym i żyjącym Bogiem, który 

jest Stwórcą nieba i ziemi, a także by niewierzący nawrócili się, aby uwielbić żywego Boga. 

Kiedy cuda się kończyły, ludzie na nowo oddawali chwałę martwym bożkom a wracali do żywego 

Boga dopiero po kolejnej serii zdumiewających cudów. Ludzie chcą żywego Boga, oni tęsknią za 

cudami. 

Gdziekolwiek pojawiają się osoby, których modlitwy Bóg wysłuchuje i na nie odpowiada, 

zgromadzają się wokół nich większe tłumy, aby ich słuchać, niż wokół sławnych filozofów czy też 

polityków świata. 

 

STWORZENI DLA CUDÓW 

 

Ta miłość do tego, co nadprzyrodzone nie jest oznaką 

nieuctwa, ale objawia raczej ogromne ludzkie pragnienie niewidzialnego Boga.  

Od samego początku Bożym celem i planem dla ludzkości było, aby ludzie posiadali autorytet i 

zdolności ponad naturalne. Istoty ludzkie zostały stworzone z tymi aspiracjami. 

Adam i Ewa zostali stworzeni i umieszczeni w ogrodzie Eden. Uczynieni na podobieństwo Boże mieli 

żyć, planować i pracować z Bogiem wykonując na ziemi Jego plan. Stworzeni na Obraz Boga 

mężczyzna i kobieta należą do Bożego rodzaju. Nigdy nie będą w pełni usatysfakcjonowani bez 

Niego. Istoty ludzkie instynktownie poszukują Boga i nieważne jest to, czy się do tego przyznają, 

czy też nie lub też czy są tego świadome. Ludzkie życie ma Boży cel i dopóki ten cel nie zostanie 

odkryty, człowiek dotkliwie odczuwa pustkę, próżnię. (...) 

Edukacja nie eliminuje pragnienia tego, co nadprzyrodzone. 

Niektórzy utrzymują, że edukacja zajęła miejsce cudów, że już więcej nie potrzebujemy 

ponadnaturalnych dowodów Boga. 

Jednakże dzisiaj, jeden potężny cud dokonany w imieniu Jezusa Chrystusa jest wart więcej, niż 

teologiczna teoria zdobywana przez całe życie. 

Ludzie chcą widzieć Boga w działaniu. 

Każdemu duchowemu przebudzeniu, które szanowało Chrystusa i Jego Słowo towarzyszył cud i 

fizyczne uzdrowienie. 

Jest niemożliwym, by właściwie szanować Boże Słowo a nie oglądać cudów. 

Wszystkie ludzkie istoty tęsknią za tym, co ponadnaturalne. Pragną widzieć manifestację Bożej 

mocy. 

Nawet profesor ateista, który zaprzecza jakiejkolwiek egzystencji Boga wsunie się chyłkiem w tłum 



ludzi, aby być świadkiem cudu. 

Wykształceni ludzie będą słuchać niewykształconego kaznodziei, jeśli jest dowód wiary w żywego 

Boga i jeśli on modląc się otrzymuje odpowiedź. 

Martwa religia nie ma mocy zmartwychwstania. Nie popiera jej cudotwórcza moc. 

Pragnienie tego, co nadprzyrodzone jest umieszczone głęboko w każdej istocie ludzkiej. (...) 

Mężczyźni i kobiety bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebują 

teraz cudotwórczego dotknięcia Jezusa Chrystusa. 

Dzisiaj Chrystus jest takim samym cudotwórcą, jakim był kiedykolwiek wcześniej. Biblia mówi, że 

On jest „wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”. 

Musimy pozwolić żyć Chrystusowi w nas Jego mocy i Jego stylowi życia. Tylko to jest prawdziwym 

chrześcijaństwem. Wszystko inne jest eklezjastyczną rutyną, która ofiaruje niewiele poza rytuałami 

i symbolicznymi obrzędami. 

Nasz slogan brzmi: „Jezus jest żywym, czyniącym cuda Chrystusem”. 

Jezus poprzez swoje cuda przyciągał tłumy ludzi, ale również dzisiaj, gdziekolwiek są czynione cuda 

w Jego imieniu, Jezus przyciąga do siebie tłumy. 

 

Przedrukowano za pozwoleniem wydawcy Dom Wydawniczy „Słowo Życia” 

  

  

Lekcja na podstawie książki 

PRZYJMIJ CUD UZDROWIENIA 

T.L. Osborn 

Część III 

  

  

Rozdział 3 

  

UZDROWIENIE NA DZISIAJ 

  

W CZASACH BIBLIJNYCH chorzy byli uzdrawiani, niewidomi odzyskiwali wzrok, głusi mogli znowu 

słyszeć, sparaliżowani chodzi, trędowaci byli oczyszczani i wszelkiemu rodzajowi chorych i 

cierpiących Bóg przywracał swoją mocą zdrowie. Z biblijnego punktu widzenia te same cuda 

powinny wydarzać się dzisiaj tak, jak wydarzały się wtedy. 

  

Jest pięć podstawowych powodów, które nam to potwierdzają:. 

1. BÓG jest lekarzem, (1) a On nigdy się nie zmienia. „Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się”.(2) 



2. JEZUS CHRYSTUS leczył chorych, (3) a On nigdy się nie zmienił. „Jezus Chrystus wczoraj dziś, 

ten sam i na wieki”.(4) 

3. Jezus polecił swoim UCZNIOM, ażeby uzdrawiali chorych.(5) Prawdziwy uczeń Chrystusa jest 

dzisiaj taki sam jak uczeń w czasach biblijnych. „Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie 

uczniami moimi będziecie”.(6) 

4. W służbie WCZESNEGO KOŚCIOŁA manifestowały się cuda uzdrowienia, (7) a prawdziwy kościół 

nigdy się nie zmienił. Praca i służba pierwszych apostołów jest przykładem i wzorem dla 

prawdziwego kościoła „aż do skończenia”.(8) 

5. Jezus polecił WSZYSTKIM WIERZĄCYM we wszystkich narodach aż po krańce ziemi, kłaść ręce na 

chorych, obiecując, że ”oni wyzdrowieją”.(9) Z pewnością prawdziwi wierzący nigdy się nie zmienili. 

Jezus powiedział: kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię”.(10) 

  

Cudowne uzdrowienia były najpierw dokonywane przez wypowiadane Słowo Boga Jahwe, potem 

przez służbę Pana Jezusa Chrystusa, następnie przez apostołów, którzy działali zgodnie z Jego 

Słowem i naśladowali Jego przykład; jeszcze później przez moc zmartwychwstałego Chrystusa i 

Ducha Świętego, manifestującą się w pierwszym kościele i ostatecznie przez samego 

zmartwychwstałego Chrystusa i moc tego samego Ducha Świętego, działającego poprzez życie 

wszystkich wierzących na całym świecie. 

  

Dlatego też, czasy cudów nie przeminęły, a fizyczne uzdrowienie jest dzisiaj, tak jak było w czasach 

biblijnych, częścią służby Chrystusa. Jego wolą jest uczynić dla Ciebie to, co uczynił dla dziesiątek 

tysięcy innych ludzi. 

  

  

Rozdział 4 

  

100 FAKTÓW O UZDROWIENIU 

  

WIELU WIERZY, że Bóg czasami leczy chorych, ale nie mają żadnej wiedzy o Jezusie, który mieszka 

w nich i jest zawsze obecnym lekarzem. Niczego nie wiedzą o wielu faktach, które są dowodem na 

to, że fizyczne uzdrowienie jest częścią zbawienia każdego wierzącego. 

Widzieli, jak inni byli uzdrowieni, ale zadają sobie pytanie, czy uzdrowienie jest Bożą wolą dla nich. 

Czekają na specjalne objawienie Bożej woli dotyczące ich przypadku, a w między czasie robią 

wszystko, co jest w mocy człowieka, aby wrócić do zdrowia. Używają do tego naturalnych środków, 

niezależnie od tego, czy spodziewają się uzdrowienia, czy też nie.  

Jeśli to nie jest Bożą wolą dla nich, aby byli zdrowi, dlaczego poszukują powrotu do zdrowia 

poprzez wiedzę medyczną? 

Jeżeli uzdrowienie jest wolą Bożą, wtedy każde uzdrowienie pochodzi od Boga, bez względu na to, 

czy jest wynikiem medycznej wiedzy, czy modlitwy i wiary w Boże obietnice. 

Biblia objawia wolę Bożą w stosunku do uzdrowienia ciała tak samo, jak jasno objawia wolę Bożą w 

stosunku do odrodzenia ducha. Bóg nie potrzebuje dawać żadnego specjalnego objawienia swojej 

woli, skoro w sposób zrozumiały objawił ją w Swoim Słowie. Tak, jak Boże obietnice zbawienia 

objawiają Bożą wolę, aby zbawiać, tak też Boże obietnice uzdrowienia objawiają Bożą wolę, aby 

uzdrawiać. 

Uważne studiowanie Pisma Świętego jasno wykaże, że Bóg jest dla swojego ludu zarówno 

Zbawicielem jak i Lekarzem, którego wolą jest zawsze zbawiać i uzdrawiać tych, którzy są gotowi 

Mu służyć. Na dowód tego chcemy zwrócić twoją uwagę na następujące 100 faktów: 

  

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. była śmierć, tak też i dzisiaj „zapłatą za grzech jest 

śmierć”.(5) 

  

Cdn. 
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KROKIEM, aby przyjąć uzdrowienie, jest poznanie Bożych, biblijnych obietnic dotyczących 

uzdrowienia i przekonanie siebie, że te obietnice są dla ciebie osobiście.  

Rozdział 5 

W JAKI SPOSÓB BÓG DO CIEBIE PRZEMAWIA 

 

WIELOKROTNIE religijni nauczyciele wyrządzają nam więcej szkody niż pożytku, ponieważ biblijną 

prawdę obracają w filozofię lub w doktrynę, kiedy właśnie przez tą prostą, biblijną prawdę Pan ma 

mówić do nas. Słowo Boże jest Jego głosem. Ma ono ten sam autorytet. 

Pamiętaj, że kiedy czytasz Biblię, rozmawiasz osobiście z Panem. Absolutna integralność spisanego 

Słowa Bożego jest jedyną podstawą dla logicznej wiary. 

Jednym z największych błędów, jakie popełniają ludzie dzisiaj, to traktowanie Słowa Bożego jak 

zwykłej książki. Słowo Boże powinno zajmować w twoim życiu miejsce, które zająłby Chrystus, 

gdyby był obecny przy tobie fizycznie. Jego Słowo, które mówi do ciebie, mówi te same rzeczy, o 

których mówiłby ci Chrystus. Powiedziałby to samo, gdyby mówił słyszalnym głosem. Nie możesz 

oddzielić Boga od Jego Słowa. On nie tylko jest w Słowie jako jego część ale również działa przez 

nie i ustawicznie czuwa nad swoim Słowem, aby je wypełnić.1 Anioł powiedział: „Bo każde 

wypowiedziane przez Boga Słowo, musi się wypełnić”.2 Jedno z tłumaczeń angielskich mówi: „Bo 

każda obietnica, która pochodzi od Boga, nie jest niemożliwa do wypełnienia”. 

 

On przemawia do ciebie 

 

Stary człowiek leżał umierając w swojej chacie w dżungli. Chrześcijanka przeczytała mu: „Albowiem 

tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, 

ale miał żywot wieczny”.3 



Stary człowiek otworzył swoje oczy i popatrzył na tę kobietę, pytając się jej: „Czy to jest w Biblii?” 

Tak odpowiedziała. 

Czy Bóg myślał o mnie? 

Z całą pewnością o tobie zapewniła go. 

Leżał przez chwilę myśląc, a potem zapytał: 

Czy Bóg powiedział coś jeszcze do mnie w tej książce? 

Wtedy przeczytała mu: 

„Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi” 4 potem dodała miękko On mówi 

do ciebie. 

Stary człowiek otworzył swoje oczy i wyszeptał znowu: 

Przyjmuję Go. Jestem spełniony. Potem umarł. 

Traktował spisane Słowo Boże tak jakby sam Jezus Chrystus odwiedził jego małą chatkę i przyniósł 

mu posłanie o życiu wiecznym. Został cudownie zbawiony i odszedł w doskonałym pokoju. 

Gdy czytasz o obietnicach w Biblii, to tak jakby Bóg mówił do ciebie osobiście. Obietnice te należą 

do 

ciebie, tak jak czek, który wystawili, abyś mógł wybrać z banku pieniądze. Możesz spieniężyć ten 

czek, ponieważ należy do ciebie. W ten sam sposób możesz powoływać się w modlitwie na Boże 

obietnice, ponieważ należą do ciebie. 

Kiedy dowiedziałeś się już, że uzdrowienie jest częścią dzisiejszej służby Chrystusa, musisz 

wiedzieć, że obietnice dotyczące uzdrowienia, Bóg zapisał w Biblii specjalnie dla ciebie. 

Cdn. 

 

Boże Słowo ma zastosowanie osobiste 

Kiedyś przyszedł do mnie po modlitwę człowiek, który nie słyszał na jedno ucho od dwudziestu lat.  

Zapytałem go czy uwierzył, że Bóg uzdrowi jego ucho. On odpowiedział że nie wie. 

Czy wiesz, że Bóg obiecał cię uzdrowić? zapytałem go. 

Nie odpowiedział nie wiedziałem. 

Czy wierzysz, że Bóg jest na tyle dobry, aby wypełnić złożoną przez siebie obietnicę? 

Tak, wierzę w to odpowiedział. 

Jeśli pokażę ci w Biblii miejsce, w którym Bóg obiecał uzdrowić cię osobiście, to czy uwierzysz,  

że On to uczyni? zapytałem. 

Uwierzę oświadczył. 

Spojrzałem mu prosto w oczy i zacytowałem te obietnice: 

„Ja Pan, który cię leczę”.5 Kogo oznacza słowo cię? 

„Jego sińce uleczyły was”.6 Kogo oznacza słowo was? 

„Leczy wszystkie choroby twoje”.7 Kogo oznacza słowo twoje? 

Wtedy człowiek ten zaczął płakać i powiedział: 

Teraz wierzę. Widzę, że Bóg obiecał mnie uzdrowić. Wierzę, że On to uczyni. 

Człowiek ten uwierzył, gdy usłyszał Słowo Boże. Paweł mówi: „Wiara tedy jest ze słuchania... Słowa 

Chrystusowego”.8 

Dotknąłem jego ucha w imieniu Jezusa Chrystusa, prosząc Boga, ażeby otworzył je według Swojej 

obietnicy i ucho zostało natychmiast uzdrowione. 

Boże obietnice są tak samo dla ciebie, jak były dla tego człowieka. „Jeśli o co prosić będziecie w 

imieniu moim, spełnię to”.9 Obietnica ta zawiera także ciebie i twoją chorobę. 



„Choruje kto między wami? ... Pan go podźwignie”.10 Obietnica ta mówi również o tobie. Nie ma 

tutaj żadnych wyjątków. 

„Takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli... Na chorych ręce kłaść będą, a ci  

wyzdrowieją”.11 Ta obietnica jest dla ciebie, jeśli uwierzysz. „A ci wyzdrowieją” jest to obietnica 

Chrystusa dla każdego, kto jest chory, bez żadnych wyjątków. 

Czy wierzysz, że Boże obietnice są dla ciebie? Jeśli wierzysz, powołaj się na nie w szczerej 

modlitwie, a Bóg je spełni. Nie wątp. Wierz Jego Słowu. To tak jakby On mówił do ciebie osobiście.  

------------------------------------------ 
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UZDROWIENIE DLA KAŻDEGO 

On pragnie uzdrowić wszystkich 

Celem tego rozdziału jest pokazanie ci, że Bożą wolą jest uzdrowienie każdego, kto wierzy Jego 

obietnicom, również ciebie.W Biblii bardzo wyraźnie widzimy, że Boże zbawienie zawiera fizyczne 

uzdrowienie, dokonane dla Bożej chwały. 

Zwróćmy uwagę, co stało się wkrótce po zmartwychwstaniu Chrystusa. Jest to przykład tego, co 

jest Bożą wolą, gdziekolwiek Ewangelia jest zwiastowana. 

„ A przez race apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Przybywało też coraz więcej 

wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet, tak iż nawet na ulice wynoszono chorych i 

kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego 

z nich. Również z okolicznych miast Ęc.d. poprzedniej strony -  

Jerozolimy schodziło się wielu przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i WSZYSCY 

oni zostali uzdrowieni".6 

Słowa: „wszyscy oni zostali uzdrowieni", objawiają nam, jaka jest dzisiaj Boża wola dla wszystkich, 

którzy są chorzy. Jest to zapis tego, co zostało dokonane podczas służby Piotra w Jerozolimie, gdy 

Jezus powrócił już do Ojca. „ Wszyscy zostali uzdrowieni". 

 

PRZYJMIJ CUD UZDROWIENIA 

 

Było to świadectwem, że służba Chrystusa nie zmieniła się po Jego wniebowstąpieniu. 

„Wszyscy oni zostali uzdrowieni" było wypełnieniem Bożego przymierza uzdrowienia: „Ja jestem 



Pan, który was uzdrawia".7 „Was" w tym przymierzu zawierało „każdego" w Jerozolimie podczas 

służby Piotra. 

„Wszyscy oni zostali uzdrowieni" dotyczyło całego narodu Izraelskiego: „A nie było ułomnych wśród 

ich plemion".8 

Dotyczyło to również tłumów podążających za Jezusem: „Iszło za Nim wielu i uzdrowił ich 

wszystkich".9 

To samo dotyczyło każdego Izraelity, który został ukąszony przez jadowite węże: „ A jeśli wąż 

ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, osadzonego na drzewcu,(obraz Golgoty)",'° „ 

ten pozostawał przy życiu" n 

To się właśnie stało, kiedy „posłał słowo swoje, aby ich uleczyć".u To jest cel Jego Słowa 

dotyczącego uzdrowienia, które jest dzisiaj do ciebie posłane, aby każdy został uzdrowiony. 

„ Oni wszyscy zostali uzdrowieni", jest obietnicą na dzisiaj. Ona obejmuje również ciebie. Ona 

zachowa ciebie od przedwczesnej śmierci: „ Oddalą też choroby spośród ciebie, liczbą dni twoich 

uczynią pełną''.n 

 

UZDROWIENIE DLA KAŻDEGO 

Bez wyjątków 

 

Aby każdy mógł być uzdrowiony, w tym celu „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu".14 

Przekleństwo zawierało w sobie „ wszelką chorobę i wszelką plagę ".15 „Nas", oznacza „ każdego". 

Błogosławieństwo to dokonane zostało dla „każdego" na Golgocie, gdzie „On nasze choroby nosił, 

nasze cierpienia wziął na siebie".lć Nasze - zawiera „ każdego ". 

To stało się możliwe, ponieważ „Jego ranami jesteśmy uleczeni".11 „Jesteśmy", zawiera „nas 

wszystkich".  

To stało się możliwe, gdy „ On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł".™ „Nasze ", 

oznacza „ nas wszystkich ".  

Kiedy Chrystus „zstąpił z nieba, nie aby wypełnić swoją własną wolą, lecz wolę tego, który go 

posłał",™ wielokrotnie „ uzdrawiał ich wszystkich ".20 Służba Jezusa na ziemi dowiodła, że Jego 

wolą jest uzdrawiać każdą osobę. 

„ Uzdrawianie wszystkich " było typowe dla służby Chrystusa, a co więcej, obiecał On wierzącym, 

że stanie się to również częścią ich służby. „Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie 

uczynków, które Ja 

czynię".2 
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