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Poziom 3 Lekcja 3 

 

CUDA WYWYŻSZAJĄ BOGA 
Opracował Andrew Wommack 

 
 Mówiliśmy już o chodzeniu w mocy Bożej i usługiwaniu innym darami otrzymanymi od Niego. 

Chciałbym opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wywyższa Boga i jak On oczekuje od nas, 

że będziemy tych ponadnaturalnych zdolności używać. Jest tak bardzo wiele fragmentów mówiących 

o tym, że będę w stanie jedynie dotknąć kilku z nich. W Ew. Mateusza 9 jest przypadek uzdrowienia 

paralityka, o którym będę mówił bardziej szczegółowo, czytając z Ew. Marka 2. W Ew. Mateusza 9:8 

czytamy: A gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i uwielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. Czy wiesz, 

że dary Ducha, cuda, uwielbiają Boga i z tego powodu Bóg dał nam te cudowne zdolności? 

 
 Kiedy zaczynasz dzielić się tym z innymi ludźmi, powstaje w nich naturalna tendencja do wątpienia 

i wtedy zaczynają pytać: „Cóż, skąd mogę wiedzieć, że to co mówisz jest prawdą?”. Pewnego razu 

usłyszałem jak T.L. Osborne, bardzo znany ewangelista, który przyprowadził setki tysięcy ludzi 

do Pana, opowiadał ze swojego doświadczenia, jak był na pierwszej wyprawie misyjnej w dalekim 

kraju. Próbował świadczyć ludziom, którzy nie chcieli wierzyć jego słowom. W końcu pewnego dnia, 

gdy rozmawiał z jednym człowiekiem powiedział: „Ale Biblia mówi”, na co tamten odrzekł: „Co różni 

twoją czarną książkę od jakiejkolwiek innej czarnej książki?”. T.L. Osborne pomyślał: „Jak przekonać 

tych ludzi do prawdziwości Biblii? Wierzę, że Biblia jest Słowem Bożym, ale jak ja mam ich 

przekonać?”. 

 
 Wrócił do domu z misji pokonany i zniechęcony, i zaczął szukać Boga. Bóg mu powiedział, 

że powinien używać Jego ponadnaturalnych zdolności. Znaki i cuda zostały dane w celu potwierdzenia 

Słowa Bożego, które zmienia ludzkie życie. W 1 Liście Piotra 1:23 czytamy: jako odrodzeni nie 

z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. To Słowo Boże 

zmienia ludzkie życie, ale jak ludzi przekonać, że to naprawdę są słowa Boga? Cóż, od tego są cuda. 

Głosząc, że Bożą wolą jest uzdrowienie, demonstrujemy to mówiąc do nich w imieniu Jezusa. Otwarte 

ślepe oczy i głuche uszy potwierdzą, że jest to Słowo Boże. Cuda wcale nie zmienią ludzi, ale 

spowodują w nich wiarę, że słowa, które wypowiedziałeś są Słowem Bożym. 

 
 Biblijnym przykładem tego jest uzdrowienie paralityka, opisane bardziej szczegółowo 

w Ew. Marka 2: I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło 

się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo. I przyszli do niego, 

niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli 

dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy 

wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych 

w Piśmie; ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może 

grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą 

w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi: 

Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: Wstań, weź łoże swoje i chodź? Prawda jest taka, że obie z tych 

rzeczy są technicznie niemożliwe do zrobienia. Niemożliwym jest, aby człowiek przebaczył grzech tak 

samo, jak niemożliwym jest, aby uzdrowić kogoś z paraliżu. Skoro Bóg może jedno, to na pewno 

potrafi i drugie. 

 
 Jezus powiedział w wersetach 10-12: Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać 

grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. 
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I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, 

i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Jezus stwierdził to bardzo wyraźnie mówiąc: Lecz 

abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi. 

On uzdrowił chorego, aby ludzie wiedzieli, że skoro Jezus na swoje słowo mógł robić takie rzeczy 

w świecie widzialnym, duchowe rzeczy, takie jak odpuszczenie grzechów, także się przez Niego 

dzieją. Jezus używał cudów, by potwierdzać Słowo. 

 
 Dokładnie to samo jest powiedziane w Liście do Hebrajczyków 2:2-3: Bo jeśli słowo 

wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało 

się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw 

było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Bóg potwierdza 

swoje Słowo mocą Ducha Świętego. Dodaj to do fragmentu z Ew. Marka 16:20: Oni zaś poszli 

i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Chodzi 

mi o to, by ci pokazać, że Bóg chce byś używał Jego ponadnaturalnych zdolności i mocy, by służyć 

innym ludziom. On używał cudów, które miały miejsce przez dary Ducha Świętego, by potwierdzić 

ludziom, że to naprawdę On do nich mówi. W końcu On chce, aby ludzie byli uwalniani w swoich 

sercach, ale często droga do nich wiedzie przez ich ciała i emocje. Kiedy sprawy w tamtych 

dziedzinach będą poukładane i osoba stanie się wolna; może wtedy otworzyć się na Pana, aby dotknął 

się reszty jej życia; by mogła oddać się Jemu całkowicie. 

 
 W 1 Liście do Koryntian 2:1do 5, Paweł napisał przypominając im, w jaki sposób za pierwszym 

razem do nich podszedł: Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością 

mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie 

umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości 

i w lęku, i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone 

w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie 

opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Paweł jasno i wyraźnie stwierdził, że nie 

przyszedł do nich, używając wyszukanych słów, ale używając mocy Ducha, aby ich wiara mogła mieć 

oparcie na mocy Boga, a nie na mądrości ludzkiej. 

 
 Chrześcijaństwo jest logiczne. Kiedy raz to zauważysz, będziesz się zastanawiał, w jaki sposób 

kiedykolwiek mogłeś to przegapić i dlaczego nikt tego nie przyjmuje. Ale chrześcijaństwo to nie tylko 

logika. Chrześcijaństwo to prawdziwe doświadczanie prawdziwego Boga. On jest żywy, On chce się 

objawić w mocy dokładnie tak samo, jak to czynił w Słowie Bożym. List do Hebrajczyków 13:8: Jezus 

Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Jezus przyszedł i został uznany mężem Bożym, używając 

pośród nas znaków i cudów. Dzieje Apostolskie 10:38 mówią: 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. Jego słowo było potwierdzone, a te cuda przyciągały ludzi, którzy słuchali 

Jego przesłania. Oddawali Bogu chwałę. Wiele fragmentów mówi o tym, że te cuda wywyższały 

Boga, a skoro Jezus musiał używać mocy Ducha Świętego, by usługiwać i zmieniać ludzkie życie, 

myślimy, że będziemy lepsi od Niego? Skoro Jezus używał cudów, by przyciągać do siebie ludzi, aby 

mogli usłyszeć Jego przesłanie, w jaki możliwy sposób możemy w ogóle myśleć, że możemy 

przekonać dzisiejszy świat bez poruszania się w duchowej mocy Boga? Prawda jest taka, że cuda 

wywyższają Boga. Są dzwonkiem zwołującym tłumy. Takim samym jak dzwonek przypominający 

o obiedzie. Jedzenie cię napełni, ale dzwonek zwraca uwagę na to jedzenie. Bez dzwonka, niektórzy 

przegapiliby posiłek. Bez cudownej mocy Boga wielu ludzi może przegapić fakt, że Bóg jest 

prawdziwy i że może przemienić ich serca, i przebaczyć ich grzechy. 

 
Zachęcam cię, byś zdał sobie sprawę, że Bóg chce przepływać przez każdego z nas, czyniąc 

cuda w życiu innych ludzi. Ktoś może powiedzieć: „Ale to mnie onieśmiela. Co się stanie, jeśli 



3 

pomodlę się za kogoś i uzdrowienie nie przyjdzie? Skąd mogę wiedzieć, że to w ogóle się może 

wydarzyć?”. Musisz wiedzieć, że to nie ty czynisz cuda, ale Bóg. Nie ty bierzesz odpowiedzialność 

za to czy cuda działają, czy ktoś będzie cudem uwolniony, tak samo jak nie jesteś obwiniany, jeśli 

cud nie zadziała. Ty się po prostu módl; Bóg jest tym, który uzdrawia, ale On chce przepływać przez 

ciebie. Bóg chce cię użyć w cudowny sposób. Zaczytaj się w Słowie Bożym, zobacz jak to działało 

u innych ludzi, zastosuj te rzeczy w swoim życiu i pozwól, aby ponadnaturalna cudowna moc Boża 

przepływała przez ciebie. 

 
Pytania 

 
1. Co to jest cud? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Przeczytaj Ew. Marka 2:10-12. Cud, którego dokonał Jezus, świadczył o tym, że Jezus 

mógł...?_____________________________________________________________________ 

 

3. Przeczytaj Ew. Marka 16:15-18. Co powinniśmy robić jako wierzący? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:5-8, 12. Co widzieli ludzie i jak reagowali? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 3:12. Co Apostoł Piotr powiedział o związku swojej własnej 

świętości z dokonanym cudem?__________________________________________________ 

 

6. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 3:16. Przez co dokonują się cuda? 

__________________________________________________________________________ 

7. Czy działy się w Nowym Testamencie cuda, które nie działy się przez apostołów? 

___________________________________________________________________________ 

8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 1:7. Kiedy ustaną cuda? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Wersety użyte w pytaniach 

 
 Ew. Marka 2:10-12 - Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy 

na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał, 

i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, i mówili: 

Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. 

 
 Ew. Marka 16:15-18 - I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto 

uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki 

będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: 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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 Dzieje Apostolskie 8:5-8,12 - A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś 

przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. 

Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też 

sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. Kiedy 

jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa 

Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. 

 
 Dzieje Apostolskie 3:12 - Ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu: Mężowie izraelscy, dlaczego się 

temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo 

pobożnością sprawili, że on chodzi? 

 
 Dzieje Apostolskie 3:16 - Przez wiarę w imię jego wzmocniło jego imię tego, którego widzicie 

i znacie, wiara zaś przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. 

 
 Ew. Marka 9:38-39 - Odpowiedział mu Jan: Nauczycielu! Widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi 

za nami, jak wypędzał w twoim imieniu demony, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. Ale 

Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim 

i mógł zaraz potem źle o mnie mówić.  

 

 Dzieje Apostolskie 8:5-7 - A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś 

przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. 

Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też 

sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych.  

 
 Dzieje Apostolskie 9:10-18 - A był w Damaszku pewien uczeń, imieniem Ananiasz. I rzekł Pan 

do niego w widzeniu: Ananiaszu! On zaś rzekł: Otom ja, Panie. Pan zaś do niego: Wstań i idź 

na ulicę Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu; oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu 

męża, imieniem Ananiasz, jak wszedł, i ręce na niego włożył, aby przejrzał.  Ananiasz zaś 

odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym twoim 

w Jerozolimie; ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy 

wzywają imienia twego. Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem 

wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela; Ja sam bowiem pokażę 

mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, włożył na niego ręce 

i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś 

przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski 

i przejrzał, wstał i został ochrzczony. 

 
 1 List do Koryntian 1:7 - tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie 

objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
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Odpowiedzi 

1. Co to jest cud? Cud jest nadprzyrodzonym, niespotykanym wydarzeniem, które jest

działaniem ponadnaturalnej, boskiej mocy. Jest to także ponadnaturalna interwencja mocy

Boga w prawa natury.

2. Przeczytaj Ew. Marka 2:10-12. Cud, którego dokonał Jezus, świadczył o tym, że Jezus mógł

przebaczyć grzech.

3. Przeczytaj Ew. Marka 16:15-18. Co powinniśmy robić jako wierzący? Głosić Ewangelię, chrzcić

nawróconych, wypędzać demony, mówić innymi językami i uzdrawiać chorych.

4. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:5-8, 12. Co widzieli ludzie i jak reagowali? Ludzie widzieli

cuda, uwierzyli w Jezusa i dawali się chrzcić.

5. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 3:12. Co Apostoł Piotr powiedział o związku swojej własnej

świętości z dokonanym cudem? To nie była jego własna świętość, czy moc która uzdrowiła

człowieka; to był Bóg.

6. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 3:16. Przez co dokonują się cuda? Przez imię Jezusa i wiarę

w niego.

7. Czy działy się w Nowym Testamencie cuda, które nie działy się przez apostołów? Tak.

Bezimienny naśladowca Chrystusa (Ew. Mateusz9:38-39). Filip (Dz. Apostolskie 8:57),

Ananiasz (Dz. Apostolskie 9:10-18).

8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 1:7. Kiedy ustaną cuda? Gdy Pan Jezus Chrystus powróci. Przy

Jego przyjściu.
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