Poziom 2 Lekcja 7
UZDROWIENIE JEST ZAPEWNIONE W ODKUPIENIU
Opracował Andrew Wommack
Dzisiejsze spotkanie poświęcimy zagadnieniu uzdrowienia. Jest ono częścią odkupienia, które
dokonał Jezus. W Ew. Marka 2 i Ew. Łukasza 5, Jezus nauczał w domu, który był tak zatłoczony,
że sparaliżowanego człowieka trzeba było spuścić przez dach, prosto przed Jezusa, a On cudownie
go uzdrowił. W Ew. Mateusza 8:14-16, po tym jak Jezus uzdrawiał ludzi, Biblia mówi: A gdy Jezus
wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego, leżącą w gorączce. I dotknął się ręki jej, i ustąpiła
gorączka; ona zaś wstała i posługiwała mu. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych,
a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Werset 17 wyjaśnia, dlaczego
się tak działo: aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce
nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Jezus uzdrowił wielu ludzi, co było odniesieniem
do fragmentu z Ks. Izajasza 53:3-5: Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści,
doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy
na Niego (proroctwo dotyczące Pana Jezusa Chrystusa). Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia
wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest
za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy
uleczeni.
To naprawdę potężne wersety. Niektórzy ludzie czytając je mówią: „Chwileczkę! Tutaj chodzi o sens
duchowy”. Kościół, w którym dorastałem, nie wierzył w fizyczne uzdrowienie ciała. Tacy ludzie biorą
fragment taki jak ten i uduchowiają go. Mówią, że byliśmy zranieni emocjonalnie i kiedy oddaliśmy
życie Panu, On nas uzdrowił. Kiedy jednak połączymy ten fragment z wersetami, od których
zaczęliśmy, takie uduchowianie skończy się na zawsze. Prawda, Jezus uzdrowi cię emocjonalnie
i w wielu innych dziedzinach też, ale te fragmenty Pisma Świętego mówią o fizycznym uzdrowieniu.
Możemy to stwierdzić patrząc na Ew. Mateusza 8:17, gdzie jest powiedziane, że uzdrowienia, które
miały wtedy miejsce, były wypełnieniem słów Izajasza: a jego ranami jesteśmy uleczeni. Było
to wypełnieniem tego, że On sam poniósł nasze choroby i cierpienia. Jest tutaj mowa o fizycznej
chorobie, o bólu i cierpieniu. Jezus uzdrawiając ludzi wypełnił proroctwo, że Jego ranami jesteśmy
uleczeni.
Biblia mówi także o tym w 1 Liście Piotra 2:24: On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł
na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was. Jest tutaj
użyty czas przeszły. Jezus przyszedł, a częścią jego dzieła było uzdrowienie twojego ciała. Wcale nie
umniejszam temu, że przyszedł także przebaczyć twoje grzechy. To jest bardzo ważne. Przebaczenie
grzechów jest otwarciem drzwi do wszystkiego innego, ale Jezus nie przyszedł tylko po to. Przyszedł
także, by uleczyć twoje ciało. Słowem na określenie zbawienia w grece, w Nowym Testamencie jest
sodzo i zawiera ono w sobie wiele znaczeń. Jeśli będziesz je badał, zobaczysz, że znaczy ono także
uzdrowić. List Jakuba 5:14-15: 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; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Słowo uzdrowi
w języku greckim to także sodzo, a mówi ono o uzdrowieniu ciała. Zbawienie i uzdrowienie w Nowym
Testamencie określa to słowo sodzo.
Gdy w Ew. Mateusza 10, Jezus posłał swoich uczniów, przykazał im, aby uzdrawiali chorych,
oczyszczali trędowatych, wskrzeszali z martwych, wypędzali demony i głosili Ewangelię. W tym
jednym wydechu nakazał im głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, oczyszczać trędowatych i wypędzać
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demony. Uzdrowienie jest taką samą częścią tego, co Jezus przyszedł wykonać, jak przebaczenie
grzechów.
W taki sam sposób jak Bóg nie kusi cię, byś zgrzeszył, aby cię czegoś nauczyć; tak samo Bóg
przenigdy by nie chciał, żebyś żył w chorobie. Bóg nie jest autorem choroby w twoim życiu. Czasami
ludzie mówią tak: „Cóż, ta choroba to prawdziwe błogosławieństwo od Pana, ponieważ wróciłem
do Niego”. To prawda, że w kryzysowej sytuacji ludzie zwracają się do Boga, ale On nie zsyła chorób,
by dać ci nauczkę. Nie zrobiłby tego, tak samo jak nie chce byś żył w grzechu. Czy żyjąc w grzechu,
możesz się czegoś nauczyć? Jeśli prowadzisz życie cudzołożnika lub homoseksualisty i czymś się
zarazisz, czy możesz zrozumieć, że twój styl życia był zły? Oczywiście, że tak, ale Bóg nie zmusił cię
do życia w taki sposób. On nie nałożył na ciebie grzechów, ale możesz wyciągnąć lekcję z grzeszenia.
Waląc głową w mur , możesz się nauczyć, że nie jest to dobre, ale i bez tego mógłbyś o tym wiedzieć.
Nie musisz uczyć się wszystkiego przez własne doświadczenie. Bóg nie nakłada na ciebie choroby,
by cię złamać i czegoś nauczyć. Jezus umarł, aby przebaczyć twoje grzechy, ale także, by cię uzdrowić.
On poniósł twoje grzechy w swoim ciele, a Jego ranami zostałeś uleczony.
Boże ponadnaturalne uzdrowienie jest dostępne dla każdego. Jest ono częścią odkupienia. Jeśli nie
przyjmujesz uzdrowienia, Bóg nie jest na ciebie zły. Wcale nie musisz być uzdrowiony, żeby kochać
Boga. Możesz kochać Boga z całego serca, nie wierząc w uzdrowienie i nadal pójdziesz do nieba.
Właściwie, to trafisz tam szybciej, ponieważ nie wiesz, jak chodzić w uzdrowieniu. Ale wiesz co? Jest
ono dla ciebie dostępne. Jezus umarł, aby je zapewnić. Bóg chce, abyś był zdrowy.

Pytania
1. Przeczytaj Ew. Mateusza 8:16-17. Ilu ludzi uzdrowił Jezus?
____________________________________________________________________________
2. Przeczytaj Ks. Izajasza 53:3-5. O jakiego rodzaju uzdrowieniu mówi ten fragment?
____________________________________________________________________________
3. Przeczytaj Ew. Mateusza 8:17. Co stało się z naszymi chorobami i niemocami?
____________________________________________________________________________
4. Przeczytaj 1 List Piotra 2:24. O jakich dwóch rzeczach mówi ten werset?
____________________________________________________________________________
5. Przeczytaj List Jakuba 5:14-15. Słowo uzdrowi w wersecie 15 to po grecku sodzo, czyli
„uwolnić, ochraniać, leczyć, zachowywać, uczynić całością”. Tym słowem Biblia określa
zbawienie. Zgodnie z podanym wersetem i z greckim znaczeniem słowa zbawienie, co jeszcze
jest zapewnione w zbawieniu?
____________________________________________________________________________
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 10:7. Gdy Jezus wysłał swoich uczniów, o czym mieli mówić?
____________________________________________________________________________
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 10:8. Co Jezus kazał im robić?
____________________________________________________________________________
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8. Przeczytaj Ew. Marka 16:15. Co Jezus przykazał uczniom, aby robili?
____________________________________________________________________________
9. Przeczytaj Ew. Marka 16:16. Ci, którzy odpowiedzą na Ewangelię, co mają zrobić?
____________________________________________________________________________
10. Przeczytaj Ew. Marka 16:17. Jakie znaki będą im towarzyszyły?
____________________________________________________________________________
11. Przeczytaj Ew. Marka 16:18. Jakie jeszcze znaki będą im towarzyszyły?
____________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
Ew. Mateusza 8:16-17 - A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a On wypędzał
duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziano przez
Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.
Ks. Izajasza 53:3-5 - Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony
w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz
on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez
Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla
naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Ew. Mateusza 8:17 - aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego:
On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.
1 List Piotra 2:24 - On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy
grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.
List Jakuba 5:14-15 - (14) Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się
modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. (15) A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi
chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.
Ew. Mateusza 10:7-8 - A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych
uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo
wzięliście, darmo dawajcie.
Ew. Marka 16: 15-18 - (15) I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
(16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17)
A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: (18) w imieniu moim demony wyganiać będą,
nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im.
Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.
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Odpowiedzi
1. Przeczytaj Ew. Mateusza 8:16-17. Ilu ludzi uzdrowił Jezus? Wszystkich, którzy do Niego przyszli.
2. Przeczytaj Ks. Izajasza 53:3-5. O jakiego rodzaju uzdrowieniu mówi ten fragment? O wszystkich
rodzajach uzdrowienia, włącznie z fizycznym.
3. Przeczytaj Ew. Mateusza 8:17. Co stało się z naszymi chorobami i niemocami? Jezus je poniósł.
4. Przeczytaj 1 List Piotra 2:24. O jakich dwóch rzeczach mówi ten werset? Jezus poniósł nasze
grzechy w swoim ciele i jego ranami jesteśmy uzdrowieni.
5. Przeczytaj List Jakuba 5:14-15. Słowo uzdrowi w wersecie 15 to po grecku sodzo, czyli „uwolnić,
ochraniać, leczyć, zachowywać, uczynić całością”. Tym słowem Biblia określa zbawienie. Zgodnie
z podanym wersetem i z greckim znaczeniem słowa zbawienie, co jeszcze jest zapewnione
w zbawieniu? Uzdrowienie.
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 10:7. Gdy Jezus wysłał swoich uczniów, o czym mieli mówić? Przybliżyło
się Królestwo Boże.
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 10:8. Co Jezus kazał mi robić? Uzdrawiać chorych, wskrzeszać
z martwych i wypędzać demony.
8. Przeczytaj Ew. Marka 16:15. Co Jezus przykazał uczniom, aby robili? Aby poszli na cały świat,
głosić wszystkim Ewangelię.
9. Przeczytaj Ew. Marka 16:16. Ci, którzy odpowiedzą na Ewangelię co mają zrobić? Mają uwierzyć
i dać się ochrzcić.
10. Przeczytaj Ew. Marka 16:17. Jakie znaki będą im towarzyszyły? Będą wyganiać demony
i mówić nowymi językami.
11. Przeczytaj Ew. Marka 16:18. Jakie jeszcze znaki będą im towarzyszyły? Ręce kłaść będą
na chorych, a ci wyzdrowieją.
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