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MODLITWA  O UZDROWIENIE  FIZYCZNE  

  
Boże Ojcze, dziękuję Ci za twoje Żywe Słowo. Ty powiedziałeś, że Twoje 
Słowo jest życiem dla tych, którzy go szukają i lekarstwem dla całego ich 
ciała.  Dzisiaj, przez moje wyznanie, przyjmuję Twoje Słowo dla mojego 
ciała i oddaję mu głos.  
  
Powiedziałeś w Psalmie 139. (14), że zostałem cudownie stworzony i że 
Twoje dzieło jest cudowne. Ogłaszam, że zostałem stworzony przez Ciebie  
i na Twój obraz. Mam w sobie Boże DNA.  
  
Teraz przemawiam do choroby w moim ciele i ogłaszam, że zgodnie ze 
słowem z Listu do Filipian (2, 10) choroba musi ugiąć się przed potężnym 
imieniem Pana Jezusa Chrystusa. Każde imię pod niebem, na ziemi i pod 
ziemią musi uklęknąć przed imieniem Jezusa.  
  
Jestem duchową istotą, która posiada duszę i mieszka w ciele. Wyznaję, że 
mój duch jest jedno z Bożym Duchem. Mój duch jest przeznaczony do 
przyjmowania instrukcji od Boga i przejmowania władzy nad umysłem 
duszy, jej wolą i emocjami. Mój duch ma dostęp do Ojca przez Ducha 
Żyjącego Boga. Jestem złączony z Chrystusem. Nie dzieli mnie ani czas, 
ani odległość.  Jestem w Nim, a On jest we mnie. Pozwalam mojemu 
duchowi dochodzić do głosu.  
  
Przemawiam dzisiaj do mojego ciała i ogłaszam, że mam nad nim władzę. 
Rozkazuję mu przyjmować Słowo Boże — Chrystusa, który jest Prawdą. 
Ew. Mateusza (8, 17) zapewnia mnie, że Jezus poniósł moją chorobę i moje 
niemoce wziął na siebie.  
  
Ojcze Niebieski, dziękuję ci, że ten sam Duch, który wzbudził Jezusa  
z martwych, mieszka we mnie i ożywia moje śmiertelne ciało.  



 

 

 Mówię do mojego systemu immunologicznego i rozkazuję mu dostosować 
się do Bożego Słowa. Mój system immunologiczny niszczy chorobę i niemoc 
w moim ciele i wykonuje to, do czego został stworzony przez Boga.  
  
Dziękuję ci, Ojcze, że każda komórka w moim ciele reaguje na twoje Słowo. 
Twoje Słowo przenika moje ciało od czubka mojej głowy aż do moich stóp. 
Wyznaję, że Słowo Boga staje się we mnie ciałem.  
  
Psalm 103 (3) upewnia mnie, że Ty, mój Ojcze, odpuszczasz wszystkie moje 
winy i uzdrawiasz wszystkie moje choroby. Tatusiu, to są Twoje słowa i ja 
teraz przyjmuję je na własność i czynię je moim wyznaniem. Nie oceniam 
według tego, co widzą moje oczy, lecz oceniam według tego, co mówi Twoje 
Słowo. To jest Twoje Słowo, które żyje we mnie i przynosi zdrowie   
i uzdrowienie do każdej części mojego ciała (wymień chore części, narządy).  
  
Ojcze Nieba i Ziemi, raduję się z Twoich obietnic Bożego zdrowia. Ty to 
powiedziałeś, a ja temu wierzę! Teraz ogłaszam, że będę oglądać 
manifestację Twojej obietnicy w moim ciele.  
  
Uzdrowienie jest moją własnością, ponieważ ponad dwa tysiące lat temu 
Jezus zapłacił najwyższą cenę. Bóg tak mnie ukochał, że posłał swojego 
Syna, aby umarł na krzyżu i abym mógł doświadczyć życia na Bożych 
warunkach. Jego obfite życie przejawia się we mnie, uzdrawiając mnie 
całego — moje ciało, moją duszę i mojego ducha. Amen.  
  
                                                 
i Przyp 4,22: (…), bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała.  
ii Ps 139, 4: Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz 
dokładnie.  
iii  Flp 2, 10: aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią  
iv 1 Kor 6,17:  Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.  
v Mt 8, 17: aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie 
i choroby nasze poniósł.                    
vi Ps 103, 3: On odpuszcza wszystkie winy twoje. Leczy wszystkie choroby twoje. 
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