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Lekcja 1

Uzdrowienie: Bóg w działaniu

Źródła biblijne: Ewangelia Jana 14:9-10; Dzieje Apostolskie 
10:38; Ewangelia Marka 16:15, 17-18; List Jakuba 5:14-15

Główne przesłanie: Jeśli chcesz ujrzeć Boga w działaniu, 
spójrz na Jezusa – reprezentuje Bożą wolę w działaniu!

Niektórzy chrześcijanie, potrzebujący uzdrowienia, zwracali 
się do mnie, mówiąc: „Być może ta choroba jest celowym dopu-
stem Bożym”.

Czy Jezus zesłał na kogokolwiek jakąkolwiek chorobę? Czy 
kiedy przychodzili do Niego ludzie z nadzieją na uzdrowienie, to 
odprawiał ich słowami: „Nie uzdrowię cię, taka jest Moja wola. 
Pocierp jeszcze trochę, jeśli jesteś dostatecznie pobożnym czło-
wiekiem”?

Nie! Ani razu!
Pismo Święte mówi nam, że jeśli chcemy ujrzeć Boga, mamy 

patrzeć na Jezusa. Sam Jezus powiedział:

(...) Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie1* [Jezusa], 
Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: 
Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Oj-
ciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mó-
wię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.
Ewangelia Jana 14:9-10

Bóg w działaniu

Czy chciałbyś się dowiedzieć, jaki jest Bóg? Jeśli tak, spójrz na 
Jezusa. Czy chciałbyś ujrzeć Boga w działaniu? Spójrz na Jezu-

1 We wszystkich cytatach z Biblii zachowano oryginalną pisownię zaimków.
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sa. Chcesz poznać Bożą wolę? Zatem spójrz na Jezusa. Jezus jest 
Bożą wolą w działaniu (por. Ewangelia Jana 6:38). Czy Jezus zaj-
mował się zsyłaniem chorób na ludzi? Nie! Tym, co Go absorbo-
wało, było czynienie dobra i uzdrawianie!

(...) jak Bóg namaścił go [Jezusa] Duchem Świętym i mocą, 
jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opęta-
nych przez diabła (...).
Dzieje Apostolskie 10:38

Ludzie obarczają Boga również winą za burze, katastrofy, trzę-
sienia ziemi i powodzie. Nawet firmy ubezpieczeniowe nazywają 
powyższe wypadki „zrządzeniami losu”, jakby były one wyrazem 
Bożej woli. Nie, żadne z wymienionych katastrof nie są dziełem 
Boga. Są to efekty działania diabła. Ich sprawcą jest szatan.

Wszystkie prawa natury zostały ustanowione przez Jezusa, 
aby pobłogosławić ludzkość; On nie odpowiada za komplikacje 
w naturze. Weź pod uwagę słowa, które wyrzekł Chrystus: (...) 
Kto Mnie widział, widział Ojca (...) (Ewangelia Jana 14:9). Cóż, 
nie widzieliśmy Jezusa jako siewcy burz i ojca zamętu w ludzkim 
życiu, lecz widzieliśmy, jak gromił burze!

Pogromca burz

I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, 
tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi 
i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Na-
uczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? 
Ewangelia Marka 4:37-38

Uczniowie byli pewni, że pójdą na dno, lecz Jezus powstał 
i uciszył wiatr. Nie gromił czegoś, co uczynił Bóg. Zgromił i uci-
szył to, co poruszył diabeł.

Jak więc widzimy, Adam pierwotnie był „bogiem”, że tak po-
wiem, z tego świata. Bóg stworzył świat i to, co go wypełnia 
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(zob. Psalm 89:11). Następnie stworzył człowieka, Adama. Po-
wiedział do niego: „Oddaję ci ziemię w posiadanie. Jesteś tym, 
który rządzi”. Lecz Adam sprzedał nas wszystkich diabłu (nie 
miał do tego moralnego prawa, ale przysługiwało mu pewne real-
ne prawo, ponieważ ziemia była pod jego władaniem – Bóg prze-
kazał ją w jego ręce).

Adam dopuścił się zdrady stanu i przehandlował nas diabłu. 
Biblia dalej mówi, że teraz to szatan jest bogiem tego świata (zob. 
2 List do Koryntian 4:4). Kiedy szatan stał się bogiem tego świa-
ta? Po upadku Adama.

Pod kontrolą?

Musimy uporządkować część tych pojęć, ponieważ wielu lu-
dzi we współczesnym kościele ma w swoich głowach zamęt. Lu-
dzie wpadają na najrozmaitszej natury niebiblijne pomysły. Nie-
którzy uważają, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. W zależności 
od tego, jak rozumiesz te słowa, mogą być one prawdziwe albo 
nie. Jeśli pojmujesz je w taki sposób, że Bóg panuje nad ziemią 
właśnie teraz – to nie masz racji! Jego zamierzeniem jest zapano-
wać nad nią kiedyś, ale nie w tej chwili.

W czasie wojny w Korei przeczytałem artykuł słynnego fe-
lietonisty. Napisał w nim: „Nie twierdzę, że jestem chrześcijani-
nem, ale nie jestem ateistą ani agnostykiem. Ateista twierdziłby, 
że Boga nie ma. Ja wierzę, że jest. Agnostyk powiedziałby, że Bóg 
może być, ale on o tym nie wie. Ja wierzę, że jest”.

Kontynuował: „Nie wierzę, że wszystko powstało przez przy-
padek. Wierzę, że jakaś Najwyższa Istota wszystko stworzyła, 
lecz tym, co powstrzymuje mnie od zostania chrześcijaninem, są 
słowa wypowiadane przez kaznodziejów. Czuję się zdezoriento-
wany, ponieważ mówią, że Bóg nad wszystkim panuje. Jeśli tak, 
to znaczy, że ma niezły bałagan we wszystkich sprawach”.

Felietonista dalej robi aluzje do wojen, zabijanych dzieci, ubó-
stwa, kalectwa i chorób, i stwierdza: „Wierzę, że istnieje gdzieś 
jakaś Istota Najwyższa i że wszystko, co uczyniła, było pięk-
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ne i dobre. Po prostu nie mogę uwierzyć, że te rzeczy są dzie-
łem Boga”.

Prawda jest taka, że wszystkie te rzeczy pojawiły się wraz 
z upadkiem pierwszego człowieka, w momencie, kiedy szatan 
stał się bogiem tego świata. Gdy diabeł zostanie ostatecznie usu-
nięty z ziemi, nie pozostanie tutaj nic, co będzie nas krzywdzić 
i zabijać. Wtedy jasno pojmiemy, skąd pochodziło całe zło.

Jezus oświadczył: Kto mnie widział, widział Ojca, a Jego opis 
Ojca pokazuje, że niemożliwe jest przyjęcie nauki o tym, jakoby 
to On odpowiadał za choroby i niemoce. Sama natura Boga oba-
la założenia takiej idei, ponieważ Bóg jest miłością.

Powróćmy na moment do fragmentu z Dziejów Apostolskich 
10:38. Kto namaścił Jezusa z Nazaretu? Bóg! A Jezus powiedział: 
(...) Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje (Ewangelia 
Jana 14:10).

Jak Bóg dokonuje dzieła uzdrawiania przez Jezusa? Czyni to, 
namaszczając Go Duchem Świętym i mocą uzdrawiania. Co Je-
zus czyni z namaszczeniem, które dostał od Boga? Wykorzystuje 
je do czynienia dobra! Czym było to dobro, którego dokonywał? 
Uzdrawianiem! Zatem to Bóg uzdrawiał za pośrednictwem Jezu-
sa, ponieważ to Bóg stał za Jego namaszczeniem.

Bóg zajmuje się opieką zdrowotną, a nie wpędzaniem w cho-
roby! Boga zaprząta wybawianie, a nie zniewalanie!

Jezus uzdrowił wszystkich

Zauważ, kto według relacji z Dziejów Apostolskich 10:38 zo-
stał uleczony przez Jezusa: (...) uzdrawiając WSZYSTKICH opę-
tanych przez diabła (…). Uwaga: to jasne, klarowne oświadczenie 
– wszystkich. W-S-Z-Y-S-T-K-I-C-H! Świadczy to o tym, że każ-
dy, kto został uzdrowiony podczas ziemskiej służby Jezusa, był 
opętany przez diabła. Innymi słowy, za ich chorobę odpowiadał 
szatan, co nie oznacza, że zły duch był wciąż obecny w ich ży-
ciu, lecz że stał za każdą taką sytuacją. Byli nękani przez diabła 
– każdy z nich.
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Mimo to niedawno usłyszałem jak ludzie, nawet pełniący 
służbę w kościele, mówili, że powinniśmy wierzyć w to, że diabeł 
i Bóg zamienili się rolami na ostatnie 2000 lat! Według tej teo-
rii musiałbyś uznać, że Bóg zsyła na ludzi choroby, a diabeł ich 
uzdrawia. Nie, szatan jest tym samym szatanem, którym był za-
wsze. A Bóg jest tym samym Bogiem.

I rzekł im [Jezus]: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszyst-
kiemu stworzeniu (...). A takie znaki będą towarzyszyły tym, 
którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą 
(...). Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.
Ewangelia Marka 16:15, 17-18

Zatrzymajmy się i zastanówmy nad tymi słowami. Na któ-
rych chorych Jezus polecił nakładać ręce? Powiedział po prostu: 
na chorych i nic ponadto. Cóż, jeśli to Bóg jest sprawcą chorób, 
jeśli to On zsyła na ludzi kalectwa i niemoce i jeśli Jego wolą jest, 
by niektórzy chorowali, wówczas powyższy fragment nas zdez-
orientuje, ponieważ Jezus upoważnił nas do nakładania rąk na 
wszystkich chorych i powiedział, że ci wyzdrowieją.

Gdyby Bożą wolą było, aby niektórzy pozostali chorzy, Jezus 
musiałby powiedzieć coś w rodzaju: „Na chorych, których Bóg 
przeznaczył do uzdrowienia, ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. 
A ci, których Bóg nie chce widzieć zdrowymi, nie wyzdrowieją”. 
Lecz nie w tym przypadku. Bóg ustanowił Kościół przeciwko 
chorobie, koniec i kropka!

Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru 
i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w mieniu 
Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan 
go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu od-
puszczone.
List Jakuba 5:14-15

W wersecie 14 znajdujemy pytanie: Choruje kto między wami? 
Między kim? Chodzi o cały Kościół; Bożą wolą musi być uzdro-
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wienie każdego chorego członka Kościoła. Zatem nie może być 
jednocześnie Jego wolą, aby w Kościele pozostał „ktokolwiek” 
cierpiący na skutek choroby.

Cierpiąc z Jezusem

Ktoś mi kiedyś powiedział: „Bracie Haginie, zapominasz, cze-
go naucza Biblia. Czytamy w Niej: Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim 
też królować będziemy”. Nie, niczego nie zapomniałem. Rzućmy 
okiem na ten werset. Jeśli z Nim WYTRWAMY, z Nim też kró-
lować będziemy (...) (2 List do Tymoteusza 2:12). Co wytrwamy? 
Trudne chwile podczas zapalenia płuc, zmagania z rakiem, gruź-
licą? Nie! Co przetrzymał Jezus? Prześladowania! I ty także wy-
trwasz, jeśli jesteś prawym człowiekiem.

Będziesz cierpiał prześladowania, jeśli będziesz propagować 
idee Bożego uzdrowienia, darów Ducha i wiarę. Wytrwałem 
w prześladowaniach dzięki temu, że nauczałem biblijnych zasad 
na ten temat. Nie cierpiałem jednak z powodu chorób ani nie-
mocy.

Ktoś inny z kolei powiedział mi: „Zapominasz o czymś jesz-
cze”.

Zapytałem: „O czym?”.
„Dlaczego, jak mówi List do Hebrajczyków, kogo Pan miłuje, 

tego karze” (zob. List do Hebrajczyków 12:6).
Nie, o tym również nie zapomniałem. Wciąż o tym pamięta-

łem, ale w tym wersecie nie ma nic o tym, że Bóg ukochał tych, 
„na których zesłał choroby”. Jak więc widzisz, ludzie zinterpreto-
wali ten werset po swojemu.

Słowo „karcić” w grece oznacza „wychowywać lub kształcić 
dzieci”. Również wychowujesz swoje dzieci, prawda? Posyłasz je 
też do szkół, aby zapewnić im wykształcenie, ale czy kiedykol-
wiek powiedziałeś do nauczyciela: „Jeśli moje dziecko nie będzie 
sobie radzić, to możesz mu zrobić limo pod okiem”? Czy kie-
dykolwiek powiedziałeś: „Jeśli będzie nieposłuszny, to złam mu 
nogę”, albo „Daj mu raka”? Nie! Nie tak dyscyplinujesz i wycho-
wujesz dziecko. I Bóg też nie robi tego w taki sposób.
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Problemy Hioba

Bóg nie korzysta z chorób i niemocy, aby dawać nauczkę swo-
im dzieciom.

Niektórzy zripostują: „Ale Bóg przecież zesłał chorobę na Hio-
ba”.

Nie, nie zrobił tego. To był uczynek diabła.
„Tak, ale Bóg pozwolił na to szatanowi”.
To prawda, lecz Bóg tego nie zlecił. Rozumiesz, Bóg pozwoli 

ci obrobić stację benzynową, ale nie nakaże ci tego zrobić.
Biblia jasno tłumaczy, dlaczego choroba dotknęła Hioba. 

Mężczyzna powiedział: Bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, 
a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie (Księga Hioba 3:25). 
Widzimy zatem, że sam przez swój lęk otworzył drzwi diabłu.

Badacze Pisma zgadzają się, że cała Księga Hioba opisuje zda-
rzenia trwające od 9 do 18 miesięcy. A w rozdziale 42 możesz 
przeczytać o uczynkach Boga! Na przykład, Księga Hioba 42:10 
mówi, że Bóg odmienił los Hioba. Kiedy był on chory, znaj-
dował się w niewoli diabła. Kiedy cierpiał biedę, był pod jarz-
mem szatana.

Ale Pan zmienił los Hioba i dał mu dwa razy więcej, niż ów 
mąż wcześniej posiadał (w. 10)! Po tym, jak został uzdrowiony, 
przeżył 140 lat! Tak prezentuje się Bóg w działaniu!

Cierń Pawła

„Bracie Haginie, ale czy nie pamiętasz, że Paweł chorował 
przez całe swoje życie?”.

Nie, nie pamiętam czegoś takiego. I ty też nie możesz tego pa-
miętać.

„Jak to? Przecież miał cierń w ciele”.
W jakim miejscu wyczytałeś w Biblii, że cierniem w ciele Pa-

wła była choroba? W żadnym. Otwórz Pismo i przyjrzyj się, ja-
kie zastosowano określenie. W Starym Testamencie Bóg powie-
dział do Izraela: „Jeśli nie zabijecie tych Kanaanejczyków, kiedy 
będziecie w posiadaniu ziemi, będą oni jak kolce w waszych bo-
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kach. Będą was dręczyć” (por. 4 Księga Mojżeszowa; Księga Jo-
zuego 23:13; Księga Sędziów 2:3).

Paweł dokładnie opisuje, czym był ów cierń – posłańcem sza-
tana, zesłanym, aby go policzkować (zob. 2 List do Koryntian 
12:7). Wszędzie, gdzie Paweł szedł z ewangelią, tam zły duch 
próbował mu zaszkodzić. Policzkował Pawła w ciele. Paweł nie 
mógł nakazać duchowi, aby opuścił ziemię, ponieważ szatan 
miał prawo tu być, odkąd Adam mu na to pozwolił.

Nie możesz oddzielić choroby i niemocy od szatana. Niemoc 
przyszła wraz z upadkiem człowieka. Upadek nastąpił z powodu 
działania diabła. Choroby i grzech mają taki sam diabelski rodo-
wód – ich twórcą jest szatan.

Postawę Jezusa odnośnie do choroby można sklasyfikować 
jako bezkompromisowy bój przeciwko szatanowi. Jego nastawie-
nie wobec grzechu jak i choroby było identyczne. Z chorobami 
rozprawiał się w taki sam sposób, jak z demonami. Ponieważ 
choroba i niemoc pochodzą od diabła, musimy iść krok w krok 
za Jezusem i przyjąć Jego nastawienie oraz rozprawiać się z cho-
robą tak, jak czynił to Jezus.

Werset do zapamiętania: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Kto wierzy we Mnie, ten także dokonywać będzie uczyn-
ków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie (...)” (Ewan-
gelia Jana 14:12).

WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN: 
„Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu 

stworzeniu (...). A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy 
uwierzyli: w moim Imieniu (...). Na chorych ręce kłaść 
będą, a ci wyzdrowieją” (Ewangelia Marka 16:15-18).





35

  

Lekcja 5

Otrzymasz, jeśli uwierzysz

Źródła biblijne: Ewangelia Marka 11:23-24; Ewangelia Ma-
teusza 21:22

Główne przesłanie: Wiara w nowe narodzenie i uczynienie 
nowym stworzeniem jest największym cudem, jaki może być na-
szym udziałem. Jeśli już w to uwierzyłeś, to możesz uwierzyć 
w uzdrowienie!

W swojej wieloletniej służbie uzdrawiania odkryłem, że prze-
szkodą numer jeden, która uniemożliwia przyjęcie uzdrowienia 
– można by rzec, że jest to najgroźniejszy wróg uzdrowienia  
– jest brak świadomości faktu, że Bożą wolą jest uzdrowienie. 
Zwykle jest to rzecz, którą musisz się zająć, aby ludzie zostali 
uzdrowieni. Musisz dotrzeć do nich z wiadomością, że Bóg chce 
ich uzdrowić!

Zauważyłem również, że istnieje taka grupa ludzi, która wcale 
nie wierzy w to, że uzdrowienie jest dostępne dla nas – ludzi ży-
jących w dzisiejszych czasach. Są oni wręcz pewni, że uzdrowie-
nie nie jest Bożą wolą.

Mamy również drugi obóz osób, które wierzą w uzdrowienie, 
i w porządku, ale są jednocześnie pewni, że Bóg ich nie uleczy! 
Uważają oni, że są zbyt źli, podli lub niegodni (diabeł zawsze bę-
dzie nam coś takiego wmawiać).

Nie możemy jednak być członkami ani jednego, ani drugie-
go obozu. Musimy przystąpić do „obozu biblijnego” i dowiedzieć 
się, co Pismo ma do powiedzenia na temat Boskiego uzdrowie-
nia.

Wraz z żoną służyliśmy jako pastorzy przez około dwanaście 
lat i przez cały ten okres nie pochowaliśmy ani jednego człon-
ka kościoła. Po prostu zajmowałem się nimi tak długo, aż zo-
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stali uzdrowieni! Doświadczenie nauczyło mnie, jak pomagać 
ludziom w przyjmowaniu przez nich uzdrowienia. Oczywiście, 
czasami i pół roku zajmowało mi udzielenie pomocy w przyjęciu 
uzdrowienia przez niektóre osoby, ale ostatecznie mogły cieszyć 
się zdrowiem.

Jak już wspomniałem, główną przeszkodą jest w tym przy-
padku przekonanie ludzi do wiary w to, że Bóg chce ich uleczyć 
– że taka jest Jego wola – i że ludzie ci będą uzdrowieni ze wzglę-
du na tę wolę.

Kiedy się modlisz, wierz, że otrzymasz

Pozwól, że podzielę się z tobą powodami, dla których Bożą 
wolą jest twoje uzdrowienie: On obiecał dać ci każdą rzecz, 
o którą modlisz się z wiarą. Przyjrzyjmy się temu, co Jezus po-
wiedział w 11 rozdziale Ewangelii Marka.

Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: 
Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, 
lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlate-
go powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili 
i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.
Ewangelia Marka 11:23-24

Szczególną uwagę skup na wersecie 24. Jezus opowiada w nim 
o modlitwie.

Ludzie, którzy nie przyjmują nauki Biblii, mawiają: „Frag-
ment z Ewangelii Marka 11:24 nie jest dla wszystkich”. Słysza-
łem kiedyś na własne uszy, jak pewien kaznodzieja mówił: „No 
cóż, Ewangelia Marka 11:24 nie sprawdzi się u każdego”.

Na taką tezę zawsze odpowiadam pytaniem: „Czy modli-
twa jest dla wszystkich? Czy może niektórzy powinni się mod-
lić, a inni nie?”. Jak widzisz, tematem Ewangelii Marka 11 jest 
modlitwa, a nie po prostu zaspokajanie pragnień serca. Jezus po-
wiedział ci, jak możesz otrzymać to, czego pragniesz przez mod-
litwę, prawda?
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Zatem, jak wielu z nas powinno się modlić? Wszyscy. Jeśli 
więc każdy powinien się modlić, to ten werset skierowany został 
do wszystkich, ponieważ każdy może się modlić, czyż nie?

Ponownie zwróćmy swoje oczy ku wersetowi 24: Wszystko, 
o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, 
a spełni się wam. King James Version [anglojęzyczny przekład Bi-
blii – przyp. tłum.] ujmuje to w taki sposób: Kiedy się modlicie, 
wierzcie, że wam się spełni, a otrzymacie. Mowa tu o twoich prag-
nieniach.

Na razie rozważmy jedno pragnienie, którym jest uzdrowie-
nie własnego ciała, i umieśćmy je w tym wersecie. Teraz brzmi 
on: „Kiedy się modlicie, wierzcie, że otrzymacie uzdrowienie”.

Teraz podniesie się część sceptycznych głosów: „Ale nie nastą-
piła jeszcze żadna fizyczna zmiana”.

Wiem o tym. Jezus rzekł: Musisz uwierzyć, że przyjąłeś uzdro-
wienie!

„Ale nie zostałem uzdrowiony”!
Ludzie, którzy wypowiadają podobne słowa, już rozminęli się 

z przesłaniem Jezusa – niech Bóg im błogosławi. Dają się prowa-
dzić swoim głowom, a nie sercom.

Kiedy się modlisz, musisz wierzyć, że przyjmujesz uzdrowie-
nie, a następnie będziesz je mieć. Kiedy otrzymasz uzdrowie-
nie? Po tym, jak uwierzysz w jego otrzymanie. Kiedy powinieneś 
uwierzyć w otrzymanie uzdrowienia? Zanim je otrzymasz!

Niektórzy się odezwą: „Ale to nie ma sensu, to przeczy zdro-
wemu rozsądkowi”.

Wiem o tym. Jest to droga, która wykracza poza zdrowy roz-
sądek. Czy kiedykolwiek czytałeś Księgę Izajasza 55, gdzie Bóg 
powiedział: (...) lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje 
drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze (w. 9)? 
Taki sposób myślenia wznosi się wysoko ponad powszechnie ro-
zumiany zdrowy rozsądek, tak jak niebiosa górują nad ziemią!

Jeśli jesteś człowiekiem wiary (jeśli chodzisz w wierze) i ktoś 
odnosi się w stosunku do ciebie krytycznie, to nie daj się za-
wstydzić. Problem tkwi w tym, że ci ludzie nie mogą dostrzec 
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tego, co ty dostrzegasz, ponieważ Boże Słowo jest poza zasięgiem 
ich wzroku.

„To sprawy wiary! Nie wierzę w to”! Ludzie mówiący te słowa 
wyznają tym samym, że nie są zbawieni, gdyż Biblia mówi: Albo-
wiem łaską zbawieni jesteście przez WIARĘ (...) (List do Efezjan 
2:8). Czyż nie tak napisano? Dokładnie tak.

Kiedy się modlisz, wierz, że przyjmujesz uzdrowienie i zo-
staniesz uzdrowiony. Właśnie takie objawienie otrzymałem lata 
temu, kiedy leżałem przykuty do łóżka i niemal całkowicie spa-
raliżowany. Odkryłem jednak, że Ewangelia Marka 11:24 mówi 
do mnie! Wciąż mam Biblię, z której wtedy korzystałem i mógł-
byś znaleźć w niej fragmenty, które podkreśliłem czerwonym tu-
szem, z myślą: „To o mnie!”.

„Wszystko” – czyli także uzdrowienie

Biblia oznajmia, że tam, gdzie zebranych jest dwóch lub trzech, 
tam Bóg jest pośród nich. Wróćmy zatem jeszcze do Ewangelii 
Mateusza 21 i przyjrzyjmy się, co Jezus powiedział o wierze:

I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, 
otrzymacie.
Ewangelia Mateusza 21:22

Jak wiele otrzymasz? Czy zostanie spełnione każde twoje 
pragnienie poza tym jednym – uzdrowieniem? Nie, otrzymasz 
wszystko. Gdyby ta obietnica wykluczała uzdrowienie, wówczas 
brzmiałaby: „Otrzymacie wszystko, prócz tej jednej rzeczy”.

Co byłoby, gdyby Jezus powiedział: „I wszystko, o cokolwiek 
byście prosili w modlitwie, otrzymacie”? Czyż nie jest prawdą, 
że wówczas automatycznie dostalibyśmy to, o co się modliliśmy? 
Dlaczego Jezus umieścił w tym zdaniu jedną, dodatkową, krótką 
frazę – z wiarą? Ponieważ obietnica pozbawiona wiary przyjmu-
jącego nie spełniłaby swojej funkcji! Wiara, wiara, wiara!
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Wierzący już mają wiarę

Niektórzy mówią: „Jest pewien problem: nie mam wiary”.
Jak zatem zostałeś zbawiony? Zbawieni wykazują się wiarą. 

Właśnie dlatego określa się nas mianem ludzi zbawionych, wie-
rzących.

Pewnego razu podczas cyklu nauczań, po porannych zaję-
ciach zatrzymała mnie jedna kobieta i powiedziała: „Bracie Ha-
ginie, chcę, żebyś się za mnie modlił”.

Zapytałem ją: „W jakiej intencji?”.
W odpowiedzi usłyszałem: „Mam siedemdziesiąt dwa lata, 

problemy z wysokim ciśnieniem, a i moje serce jest w ciężkim 
stanie. Tak naprawdę, lekarze załamali ręce nad moim przypad-
kiem. Mówią, że długo nie pożyję”.

Zapytałem ją: „Cóż, zatem chcesz, żebym się o to pomodlił?”.
„Chcę, abyś pomodlił się o to, bym miała wiarę w uzdrowie-

nie”.
Aby wzbudzić jej zainteresowanie, beznamiętnie rzuciłem: 

„No cóż, nie zrobię tego”.
Zadziałało. Zapytała mnie: „Nie zrobisz...?”.
„Nie, droga pani, nie zrobię tego”.
„Na pewno tego nie zrobisz?”.
„Nie, proszę pani. Naprawdę tego nie zrobię”.
„Ach!” – głośno westchnęła.
Zauważyłem, że przyciągnąłem jej uwagę, więc mogłem za-

pytać: „Czyż nie jesteś wierząca? Nie jesteś Bożym dzieckiem? 
Nie jesteś zbawiona?”.

„O tak, tak! Jestem wierząca”.
Odrzekłem: „A czy słyszał kto o wierzącym, który nie wie-

rzy? Już uwierzyłaś w największy cud, który widział ten świat, 
a jest nim nowe narodzenie, uczynienie człowieka nowym stwo-
rzeniem. Jeśli w to uwierzyłaś, wiedz, że nie ma innego cudu, 
który wymagałby większej wiary!”. Ciągnąłem dalej: „Wyobraź-
my sobie, że twój wnuk wyjechał na studia i co jakiś czas ślesz 
do niego listy. Czy każdy z nich kończyłabyś następującym post-
scriptum: »Tylko nie zapomnij o oddychaniu!«? Nie, nie przypo-
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minałabyś mu o tej czynności, ponieważ już oddycha i będzie 
oddychać dalej – jeśli zaś przestanie, to żadne z twoich przypo-
mnień mu nie pomoże!”.

Próbowałem wyjaśnić: „Zauważ, jesteś wierzącą – tak właś-
nie, jesteś wierzącą osobą. I o cokolwiek byś prosiła w modlitwie 
z wiarą, otrzymasz to. Nakładam ręce na ludzi, ponieważ wie-
rzę”.

Odrzekła: „Pojawię się dziś na grupie uzdrowieńczej”. I przy-
szła.

Podchodząc do niej, powiedziałem: „A więc jesteś, jak widzę”.
„Tak i również będę uzdrowiona! Po prostu nałóż na mnie 

ręce” (zauważ, jaka zmiana nastąpiła od czasu naszej poran-
nej rozmowy).

Nałożyłem ręce na jej głowę i modliłem się o jej uzdrowienie, 
ale poczułem, że nie przyjęła jeszcze chrztu w Duchu Świętym 
(była narodzona na nowo – narodzona z Ducha – ale napełnienie 
Duchem to inna rzecz).

Powiedziałem więc: „Nie ma w tobie Ducha Świętego”.
Zrozumiała o co mi chodzi i odrzekła: „Nie ma”.
Toteż ponownie nałożyłem ręce na jej głowę i powiedzia-

łem: „Bądź wypełniona Duchem Świętym!”. Wtem, błyskawicz-
nie podniosła swoje ręce i bez zająknięcia zaczęła płynnie mówić 
nieznanymi językami.

Zmierzam do następującej konkluzji: ta kobieta była już wie-
rzącą osobą, ponieważ narodziła się na nowo. Kiedy rodzisz się 
powtórnie, wszystkie obietnice zawarte w Biblii zostają skiero-
wane do ciebie. Ta kobieta poprosiła o modlitwę w intencji ob-
darzenia jej wiarą w przyjęcie Bożych darów, choć przez cały ten 
czas te obietnice były dla niej dostępne – po prostu nie zdawała 
sobie z tego sprawy.

Historia tej kobiety posiada interesujący ciąg dalszy. Dwa-
dzieścia trzy lata później wraz z żoną głosiliśmy w sąsiednim sta-
nie i podczas jednej z wieczornych usług żona zapytała mnie: 
„Czy dziś wieczorem nie było czasem na sali siostry X [córki 
tej kobiety]?”.
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„Tak, widziałem ją” – odrzekłem.
Wyszła z kościoła, zanim moja żona mogła z nią porozma-

wiać tego wieczora, ale pojawiła się także następnego poranka, 
więc mogliśmy odwiedzić ją wraz z Orethą. Byliśmy ciekawi, czy 
jej matka jeszcze żyje. Kiedy modliłem się o uzdrowienie wspo-
mnianej damy, miała siedemdziesiąt dwa lata, co znaczyło, że te-
raz miałaby dziewięćdziesiąt pięć lat.

Zapytaliśmy: „Czy twoja matka wciąż żyje?”.
„O, tak!” – odpowiedziała jej córka.
„A jak się miewa”?
„Cieszy się pełnią zdrowia. Czy wiecie, bracie i siostro, że choć 

ma już dziewięćdziesiąt pięć lat, to dopiero niedawno przestała 
jeździć wieczorami swoim samochodem?”

Cieszę się, że nie pozwoliliśmy umrzeć tej kobiecie w wieku 
siedemdziesięciu dwóch lat, kiedy lekarze skazali ją na śmierć! 
Wciąż była między nami w wieku dziewięćdziesięciu pięciu lat, 
dalej w formie – chwała Panu – nadal mogła prowadzić samo-
chód! Dlaczego? Ponieważ odkryła, że kiedy człowiek się modli, 
to wszystko oznacza także uzdrowienie: WSZYSTKO, o cokolwiek 
byście prosili w modlitwie Z WIARĄ, otrzymacie. Właśnie tym 
wykazała się owa kobieta – wiarą. Dlatego otrzymała to, cze-
go pragnęła!

Powiedz to na głos: „Jestem wierzący”. Nie powinno być ci 
trudno uwierzyć, skoro jesteś wierzącym człowiekiem, prawda?

Werset do zapamiętania: „Dlatego powiadam wam: Wszyst-
ko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że 
otrzymacie, a spełni się wam” (Ewangelia Marka 11:24).

WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN: 
„Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu 

stworzeniu (...). A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy 
uwierzyli: w moim Imieniu (...). Na chorych ręce kłaść 
będą, a ci wyzdrowieją” (Ewangelia Marka 16:15-18).








