Poziom 2 Lekcja 8
PRZESZKODY W ODEBRANIU UZDROWIENIA
Opracował Andrew Wommack
W poprzedniej lekcji mówiłem o tym, że uzdrowienie jest Bożą wolą. Można by jeszcze wiele
mówić na ten temat, ponieważ nawet jeśli przyjmiesz uzdrowienie i zobaczysz je w Piśmie Świętym,
nadal powstają pytania: „Jeśli wolą Bożą jest uzdrowienie, to dlaczego nie wszyscy są uzdrowieni?”.
Cóż, jest wiele tego przyczyn i mam zamiar jedynie dotknąć czubka góry lodowej w tej kwestii. Jest
wiele informacji, których nie jestem w stanie tutaj przekazać, ale jeśli jest Bożą wolą, by uzdrawiać,
będę mówił, dlaczego ludzie nie bywają uzdrawiani. Jednym z powodów jest brak wiedzy, ignorancja.
Nie możesz pracować z czymś, czego nie znasz lub czego nie rozumiesz. W moim życiu ta zasada się
sprawdziła.
Nauczono mnie, że Boża wola automatycznie się wypełnia i ja nigdy nie miałem autorytetu, mocy,
czy czegoś do powiedzenia. Z powodu mojej niewiedzy, przytrafiło mi się kilka rzeczy. Mój tato
zmarł, gdy miałem 12 lat, a przed ukończeniem 20 roku życia zmarły przy mnie dwie lub trzy osoby.
Modliłem się o wszystkie te osoby, ale uzdrowienie nie następowało. Działo się tak z powodu mojej
ignorancji, a nie z powodu braku chęci ze strony Boga. Niewiedza jest powodem dziania się różnych
rzeczy, ale nie jest usprawiedliwieniem. To tak jak z prawem grawitacji. Ktoś mógłby powiedzieć:
„Nie zdawałem sobie sprawy, że jak wyskoczę z 10 piętra to się zabiję”. Nie musisz o tym wiedzieć,
by to prawo zadziałało przeciwko tobie. Ludzie nie wiedzą o niektórych Bożych prawach. Nie wiedzą
jak działa Jego system uzdrawiania, więc ignorancja zabija wielu ludzi.
Kolejną przeszkodą w odebraniu uzdrowienia jest grzech. To naprawdę denerwuje ludzi, ponieważ
myślą, że twierdzisz, iż każda choroba jest następstwem jakiegoś grzechu, co nie jest prawdą. Nie
to chcę powiedzieć. W Ew. Jana 9, występuje przypadek, w którym Jezus wychodząc ze świątyni
został zapytany przez swoich uczniów o pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie
zapytali w 2 wersecie: I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice
jego, że się ślepym urodził? Innymi słowy, oni starali się odnieść jego chorobę bezpośrednio
do grzechu. Jezus odpowiedział, że ani on, ani rodzice nie zgrzeszyli. Oczywiście nie chodzi
tu o to, że ani on, ani jego rodzice nigdy nie zgrzeszyli. Grzech nie był przyczyną jego ślepoty.
Nieprawdą jest twierdzenie, że wszystkie choroby są rezultatem grzechu, jak również, że grzech nie
jest w ogóle czynnikiem.
W Ew. Jana 5, Jezus w cudowny sposób uzdrowił chorego przy sadzawce Betezda. Było tam wiele
osób, ale tylko jeden został uzdrowiony. Później, w wersecie 12-14 czytamy, że ten człowiek nie
wiedział, kto go uzdrowił, gdy był pytany przez Żydów: Cóż to za człowiek, co ci powiedział: Weź
je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który
był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy
nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Tutaj Jezus mówi, że grzech może spowodować coś
jeszcze gorszego od paraliżu. Sprowadził chorobę do rezultatów grzechu. Powiedział także
w rozdziale 9, że to niczyja wina, że ten człowiek urodził się ślepy.
Pewne rzeczy zdarzają się naturalnie, ale czasami choroby, zarazy czy jakieś problemy, mogą być
bezpośrednim rezultatem grzechu. Ale nawet w takich przypadkach, Bóg nie jest tym, który zsyła
to wszystko na nas. Na przykład ktoś, kto prowadzi homoseksualny tryb życia, żyje wbrew naturze.
Ludzkie ciało nie jest stworzone do życia w taki sposób. Choroby przenoszone droga płciową
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najczęściej wynikają z takiego trybu życia. Bóg nie jest autorem tych chorób, to natura się sprzeciwia,
która nie jest stworzona, aby tak funkcjonować. Następny przykład; jeśli zjesz coś niewłaściwego,
twoje ciało na to zareaguje, ale Bóg niczego ci nie robi. Działają tutaj prawa natury i naturalne
czynniki. Więc prawdą jest, że grzech może być przyczyną braku uzdrowienia.
Jeśli jest jakiś grzech, którego jesteś świadom i wierzysz w uzdrowienie, przestań grzeszyć,
ponieważ przez ten grzech dajesz Szatanowi bezpośredni dostęp, a on będzie chciał cię powstrzymać
od przyjęcia tego, co Bóg chce robić w twoim życiu. List do Rzymian 6:16 mówi: Czyż nie wiecie,
że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni,
czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Nie chodzi o to, że Szatan staje
się twoim panem i tracisz zbawienie, i idziesz do piekła, ale bez względu na to, czy jesteś
chrześcijaninem, czy też nie, żyjąc w grzechu dajesz diabłu przystęp do swojego życia.
Ew. Jana 10:10 mówi, że złodziej nie przychodzi po nic innego, jak tylko by kraść, zabijać i wytracać.
Jezus przyszedł, aby dać ci życie. Chcesz więc, by Jezus wniósł swoje życie i uzdrowienie, ale Szatan
próbuje uczynić cię chorym. Jeśli przez grzech poddajesz się Szatanowi, dajesz mu możliwość i okazję
do działania w twoim życiu. Możesz modlić się i prosić Boga o uzdrowienie ile tylko chcesz, ale twoje
czyny pozwalają Szatanowi wejść i przynieść chorobę. Jeśli więc żyjesz w grzechu, przestań.
Muszę dodać, że możesz stać się tak introwertyczny, skupiony na sobie, że zaczniesz mówić: „Cóż,
ja zawsze jestem gorszy od tego jaki powinienem być” i dojść do miejsca, gdzie będziesz wierzył
w Boże uzdrowienie, ale nie będziesz się czuł godzien. Oczywiście, taki sposób patrzenia także jest
zły. Żaden z nas nigdy nie uzyska uzdrowienia tylko dlatego, że jakoś na nie zasłużył. Bóg jeszcze
nigdy nie miał kogoś odpowiednio wykwalifikowanego do tego, by Mu służył. Nie musisz uzależniać
Bożego działania od swojej świętości. Ono jest uzależnione od tego, co Jezus zrobił dla ciebie
i od twojej wiary w Niego. Z drugiej strony, nie możesz lekceważyć swoich działań i poddawać się
diabłu bez konsekwencji. Zobaczysz, uzdrowienie przyjdzie łatwiej i pełniej, jeśli opamiętasz się
i przestaniesz dawać Szatanowi przystęp do siebie.
Jeszcze innym czynnikiem dotyczącym uzdrowienia jest to, że negatywizm, pesymizm
i niedowiarstwo innych ludzi, może mieć negatywny wpływ na ciebie. Klasycznym tego przykładem
jest 6 rozdział Ew. Marka, w którym Jezus będąc w swoim rodzinnym mieście, nie był przez ludzi
uznany, bo pamiętali go jako małego chłopca. Znali Jego ojca, matkę, braci i siostry, i nie szanowali
Go tak jak to robili inni. Zaczęli Go krytykować. Ew. Marka 6:4-6: A Jezus rzekł im: Nigdzie prorok
nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich, i w domu swoim.
I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce.
I dziwił się ich niedowiarstwu. Nie czytamy tutaj, że Jezus nie chciał dokonać żadnego cudu, ale że nie
mógł. Oto Jezus, Syn Boży, który przyszedł na ziemię jako człowiek, któremu nigdy nie brakło wiary.
Z pewnością nie było też żadnego grzechu w Jego życiu. Mimo to niedowiarstwo innych ludzi
ograniczyło Go. Połączmy to z Ew. Mateusza 13:38: I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich
niewiary, i widzimy Jezusa, który w sobie samym nie miał żadnych ograniczeń, i z pewnością żadnego
grzechu w swoim życiu, który jest ograniczony z powodu ludzi wokół siebie.
Bardzo ważne jest, byś zrozumiał, że Bożą wolą jest, aby uzdrowić każdego i zawsze. Możesz
jednak popełnić błąd, chodząc po szpitalach, próbując je opróżnić z chorych tylko dlatego,
że uwierzyłeś, iż wolą Bożą jest, aby wszyscy byli uzdrowieni. Jest to Jego wola, ale On się nie
sprzeciwi wolnej woli człowieka. Bóg będzie bronił jego prawa do choroby, prawa do odrzucenia
uzdrowienia. Nikt nie zmusi człowieka, by został uzdrowiony i nie uzdrowi go wiara kogoś innego.
Czyjaś wiara może być pomocą, jeśli człowiek ma trudność z przyjęciem, ale nikt za niego tego nie
zrobi. Możesz przepchnąć samochód gdy jest „na luzie”, ale gdy jest na hamulcu albo na wstecznym
biegu, nie dasz rady. Jeśli ktoś jest nastawiony przeciwko uzdrowieniu, nie przeskoczysz tego.
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To z tego powodu nie opróżnisz szpitala z chorych, ani na usłudze w kościele nie zobaczysz każdej
osoby uzdrowionej, bez jej współpracy.
Wiele jeszcze można by powiedzieć w tym temacie. Gdy Jezus uzdrawiał, a nawet wskrzeszał
z martwych, zawsze podchodził do kogoś mówiąc: „Nie płacz”. Poszedł powiedzieć matce, by nie
płakała i wtedy wzbudził jej syna z martwych. W jakiś sposób czyjaś wiara musi zostać wykorzystana.
Wiara musi się pojawić z naszej strony i jest wiele jeszcze innych czynników, zaangażowanych
w uzdrowienie. Omówiłem jedynie kilka z nich. Mam nadzieję, że ci to pomoże, jednak jedną
z najważniejszych rzeczy, o których powinieneś wiedzieć jest to, że Bóg jest wierny. Bóg chce ciebie
uzdrowić, ale musisz się nauczyć, w jaki sposób z Nim współpracować. On nie może tego zrobić
za ciebie; On może to zrobić przez ciebie. Uzdrowienie wyjdzie z twojego wnętrza.
Modlę się, aby to wszystko pomogło ci poddać się Bogu i Jego mocy, aby ona przepływała przez
ciebie, abyś chodził w ponadnaturalnym uzdrowieniu.

Pytania

1. Przeczytaj Ew. Mateusza 8:17. Co uczynił Jezus, by zdobyć dla nas uzdrowienie?
_______________________________________________________________________________
2. Przeczytaj Ks. Ozeasza 4:6. Niektórzy nie są uzdrowieni z powodu:
A. ignorancji (niewiedzy).
B. nie chodzą do kościoła.
C. nie są wystarczająco dobrzy.
3. Przeczytaj Ew. Jana 9:1-3. Co było przyczyną ślepoty tego człowieka według uczniów? Czy dobrze
myśleli?_________________________________________________________________________
4. Przeczytaj Ew. Jana 5:14. Grzech otwiera drzwi chorobie, ale nie zawsze. Zamiast choroby,
co jeszcze grzech wnosi do życia?____________________________________________________
5. Przeczytaj List do Rzymian 5:12-14. Jeśli grzech nie zawsze jest przyczyną choroby, jakie mogą
być inne przyczyny?_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10:38. Czym jeszcze może być spowodowana choroba ?
________________________________________________________________________________
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 13:58. Przez co uzdrowienie może zostać powstrzymane?
________________________________________________________________________________
8. Przeczytaj List Jakuba 5:15. Co uzdrowi chorego?________________________________________
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Wersety użyte w pytaniach
Ew. Mateusza 8:17 - Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego:
On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.
Ks. Ozeasza 4:6 - Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie,
i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też
zapomnę o twoich dzieciach.
Ew. Jana 9:1-3 - A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie
jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus:
Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże.
Ew. Jana 5:14 - Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy
nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało.
List do Rzymian 5:12-14 - Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez
grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli; albowiem już przed
zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma; lecz śmierć panowała
od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący
obrazem tego, który miał przyjść.
Dzieje Apostolskie 10:38 - O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą,
jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim.
Ew. Mateusza 13:58 - I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary.
List Jakuba 5:15 - A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś
dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj Ew. Mateusza 8:17. Co uczynił Jezus, by zdobyć dla nas uzdrowienie? On wziął
na siebie nasze słabości, a nasze choroby poniósł.
2. Przeczytaj Ks. Ozeasza 4:6. Niektórzy nie są uzdrowieni z powodu: A. ignorancji
(niewiedzy).
3. Przeczytaj Ew. Jana 9:1-3. Co było przyczyną ślepoty tego człowieka według uczniów?
Grzech. Czy dobrze myśleli? Nie.
4. Przeczytaj Ew. Jana 5:14. Grzech otwiera drzwi chorobie, ale nie zawsze. Zamiast choroby,
co jeszcze grzech wnosi do życia? Wiele innych rzeczy, gorszych od choroby
(List do Rzymian 6:23).
5. Przeczytaj List do Rzymian 5:12-14. Jeśli grzech nie zawsze jest przyczyną choroby, jakie
4

mogą być inne przyczyny? Upadek ( 1 Ks. Mojżeszowa 3). Poprzez upadek, Adam
wprowadził grzech i chorobę na świat.
6. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10:38. Czym jeszcze może być spowodowana choroba?
Opresją diabła.
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 13:58. Przez co uzdrowienie może zostać powstrzymane? Przez
niedowiarstwo.
8. Przeczytaj List Jakuba 5:15. Co uzdrowi chorego? Modlitwa wiary.
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