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BOSKIE UZDROWIENIE I ZDROWIE

W tym liście specjalnym naszym tematem jest boskie zdrowie i uzdrowienie. Bóg objawił się swoim ludziom w Starym Testamencie w jednym z  
Jego przymierzy imienia jako Jehowa - Rafa i oznacza to „Jestem Panem, który cię  leczy”. W Nowym Testamencie mówi, „Jezus wędrował 
czyniąc dobro i uzdrawiał wszystkich, którzy byli chorzy i uciskani przez diabła!” (Dz. 10:38) I przyszedł Jezus, by zniszczyć prace  
diabła. (I Jan 3:8) – Pan nie jest tylko stwórcą ciała, jest On także naszym boskim uzdrowicielem! On jest najlepszym lekarzem na świecie! –  
Jest  specjalistą  od  oczu,  uszu,  nosa,  serca  i  gardła!  –  „Z  odpowiednią  wiarą,  On  nigdy  cię  nie  zawiedzie!  Nigdy  nie  widziano  Jezusa  
praktykującego psychiatrię, jednakże wyleczył On więcej prześladowań i przypadków umysłowych, niż wszyscy eksperci razem wzięci! A wiara  
wprawia Go w czyn!” – „Jezus powiedział, Ten, kto prosi, z całą pewnością otrzyma. (Mat. 7:8) – Poproś o cokolwiek w moim imieniu, a Ja to  
uczynię!” (Jan 14:13-14) „Zaufaj Jezusowi, a stanie się lekarzem twojej rodziny! Użyj swojej wiary, a On pozwoli ci mieć długie życie w dobrym  
zdrowiu!  (Ps.  103:4 – III  Jan 2)  A we wcześniejszych wersetach mówi, by nie zapomnieć o wszystkich Jego dobrodziejstwach.  Kto 
wybaczył wszystkie twoje winy; kto wyleczył wszelkich twe choroby!”

„Jezus zdecydowanie i dzisiaj czyni cuda, ponieważ dał On obietnicę uzdrawiania w wielkim pełnomocnictwie. I położą oni ręce na chorych, a ci  
odzyskają zdrowie! (Marek 16:15-18) W dodatku po tym, jak Jezus odszedł i powrócił w Duchu Świętym, uzdrowienia i cuda działy się nadal. . .  
Dzieje 5:12,  Przez ręce apostołów było wiele znaków i  cudów czynionych pośród ludzi!”  – „Nawet cień Piotra przyniósł  rezultat  
uzdrawiania wielu, kiedy przechodził! Ludzie zewsząd przynosili swoich chorych, by ich uzdrowiono, a wiara była tak wysoka, że  
wszyscy oni zostali uzdrowieni!” (Wersety 15-16)

„Boskie uzdrowienie jest całkowitym wypełnieniem proroctwa, Iz. 53:4-5, W Jego ranach jesteśmy uzdrowieni! I poniósł On nasze cierpienia, 
nasze bóle i choroby. W Nowym Testamencie jest także powiedziane, że poniósł On nasze choroby i uczynił nas wolnymi od nich!” ( Gal. 5:1) 
Mat. 8:16-17, „potwierdza także to, co powiedział Izajasz, że wydarzy się w proroctwie.  A zatem wyraźnie widzimy, że Jezus uzdrawia, 
ponieważ poniósł On choroby i dolegliwości  ludzkości na Krzyżu! I powiedział On, wykonało się! To obejmuje zbawienie. I oświadcza, 
przez Jego rany jesteśmy uzdrowieni!” (I Piotr 2:24) Kolejne wypełnienie proroctwa jest znalezione w Łukaszu 4:18-19. – „Sięgnij i uznaj to, 
wszystkie rzeczy możliwe są dla tego, kto wierzy!” 

Chrystus uzdrawia dzisiaj, ponieważ On zawsze jest taki sam! Heb. 13:8, „Jezus Chrystus  ten sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze!” „Ludzie się  
zmieniają, rzeki i strumienie oraz położenia zmieniają się, również prawa się zmieniają, lecz Odwieczny Bóg się nie zmienia! Jego moc nigdy 
nie osłabła! On czynił cuda przedwczoraj i sprawi je i dzisiaj oraz w przyszłości, tak długo, jak jakiś chory zwyczajnie trwa w wierze,  
On zawsze będzie uleczać i ocalać!”

„Jezus uzdrawia dzisiaj, ponieważ natura Boska jest przeciwna grzechowi i chorobom, jak to zostało ci opisane. To było powiedziane dawno  
temu: Bóg nie jest wielkim Jestem który był: JEST ON WIELKIM JESTEM, KTÓRY JEST! – Jego Słowo nigdy się nie zmienia. On jest taki sam 
dzisiaj i na zawsze. Więc zaakceptuj cokolwiek potrzebujesz i zawsze ufaj!” – „Jezus uzdrawia ze względu na Jego wspaniałe miłosierdzie. W  
związku z jednym z Jego pierwszych uzdrowień, powiedziano, że spojrzał Pan na cierpiącego i był poruszony litością!” Marek 1:41, „Wtedy  
Jezus zdjęty litością, wyciągnął swoją rękę i dotknął go, i powiedział mu; chce bądź oczyszczony i trędowaty został oczyszczony! – Kiedy tłumy  
przyszły do Jezusa z ich cierpiącymi, był On poruszony współczuciem wobec nich. I uzdrowił ich chorych! (Mat. 14:14) – I ponownie dwaj  
niewidomi zawołali i poprosili miej litość nad nami, o Panie. Jezus miał litość i dotknął ich oczu, i natychmiast przywrócił im wzrok! (Mat.  
20:34) – Więc widzimy, że niemożliwe stało się możliwe! – I z pewnością dotknie ciebie, jeśli poprosisz, zaakceptujesz i uwierzysz Mu!” (Mat.  
17:20) – „Zbliżamy się do czasu nieograniczonych możliwości, gdzie wszystko jest możliwe. (Marek 9:23) Nasze pokolenie doświadczy 
teraz pełnej mocy Pana, by ocalać i uwalniać jak nigdy dotąd!”

„On uzdrawia dzisiaj, ponieważ chce, by Jego ludzie wychwalali Jego imię, Pan Jezus. Po tym jak uczynił On wiele cudów, Pisma mówią, że  
wielbili oni Boga Izraela!” (Mat. 15:30-31) –  Widzimy także, że Jezus uzdrawia swoich ludzi, tak aby Jego ludzie mieli radość, siłę i dobre  
zdrowie, by świadczyć dla Niego! Ponieważ niektórzy ludzie są tak chorzy, że nie są w stanie świadczyć, ale On chce, by byli zdrowi, aby mogli  
świadczyć! On również chce uzdrowić tych, którzy mają poważne problemy psychiczne. „Jak widzimy, Legion był prowadzony przez demony 
i był dręczony (w rzeczywistości, ten przypadek był szalony)  i Jezus go uzdrowił! I powiedział, Idź do domu, do swych przyjaciół  i 
powiedz im jak wielkie rzeczy uczynił ci Pan i jak ulitował się nad tobą!” (Marek 5:19)  „Człowiek usłuchał i wszyscy się zdumieli!” – 
„Jezus uzdrawia także dzisiaj, ponieważ jest to mocny sposób, by wygrać dusze dla Niego. Kiedy Piotr uzdrowił chromego człowieka (Dzieje  
3:1-2), który nigdy nie chodził i nakazał mu powstać, on tak uczynił, natychmiast został uzdrowiony i skakał z radości! W tamtych dniach, cud 
sprawił, że 5000 osób uznało Jezusa za swego Zbawiciela!” (Dzieje 4:4) „Jesteśmy w wielkim wylaniu i nadchodzi jeszcze większe, by przynieść  
zbawienie chętnym do słuchania!”

„Jezus powiedział, by obserwować wszystkie rzeczy, które wam nakazałem, i zobacz, że zawsze jestem z wami, nawet do końca świata 
(wieku)! Więc widzimy, że Pan uczynił to bardzo wyraźnie, że obietnica uzdrawiania miała obowiązywać, aż do naszego czasu!” „To 
mówi, nie zapominaj o WSZYSTKICH Bożych dobrodziejstwach. On również obdarzy cię boskim zdrowiem! Tak powiedział Psalmista w Ps.  
105:37. I jeszcze więcej powiedziano w Ps. 103:5, „Twoja młodość odnowiona jest, jak młodość orła! Uwierz, a zajdziesz zmianę w całym  
twoim ciele!” „Widzimy Mojżesza cieszącego się boskim zdrowiem. (Pwp. 34:7) Przez okres 120 lat jego ‘naturalne moce’ były nadal silne!  
Również co do boskiego zdrowia, Kaleb ma niesamowite świadectwo!” (Joz. 14:10-11) „Zatem widzimy, jak bardzo Pan błogosławił swoim  
ludziom w ramach przymierza ze Starego Testamentu, uleczając ich i dając im boskie zdrowie; ileż więcej uczyni w ramach nowego i lepszego 
przymierza łaski!  .  .  .  Pisma nakazują wierzącemu wychwalać Pana i  nie zapominać o wszystkich Jego dobrodziejstwach!  .  .  .  On 
wspominał o tym, iż natura ludzka będąca jaką jest, nie zaniedbała tych pięknych obietnic!  – Również nie zapomnij o tym, że obiecuje 
On obdarzać i zaspakajać potrzeby wszystkich swoich ludzi. I mówi On, „Doświadcz Mnie teraz, powiedział Pan! (Mal. 3:10) Aby ci się wiodło!” 
(III Jan 2) – „Błogosławionym jest człowiek, który usłyszał i działa według tych obietnic! Dobrobyt i bogactwa znajdą się w jego domu!” (Ps.  
112: 1-3) Tak, to mówi, Mój Bóg zaspokoi wszystkie twoje potrzeby!” (Fil. 4:19).
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