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Uzdrowienia mogą być stałą częścią naszego życia
W książce Przełom w uzdrowieniu autor, Randy Clark, zabiera nas w podróż do głębi znaczenia modlitwy o
uzdrowienie i jej powiązania z wiarą. Opierając się na Bożym Słowie oraz na osobistych doświadczeniach,
autor odkrywa przed nami przesłanki, które wpływają na to, że uzdrowienie ma miejsce. Omawia także
kluczowe czynniki, które pomagają nam rozwinąć wiarę w uzdrowienie.
Dzięki lekturze tej książki dowiesz się, jak:
• odkryć fałszywe przekonania dotyczące uzdrowienia i oczyścić się z nich
określić równowagę pomiędzy wiarą i oczekiwaniem
odpowiedzieć na to, co Bóg czyni w różnych okolicznościach
modlić się z przekonaniem i wypowiadać słowa z wiarą
oczekiwać rezultatów w każdym czasie
Jeśli kiedykolwiek zetknąłeś się z praktyką lub nauczaniem w zakresie nadprzyrodzonego uzdrowienia, które
niosło ze sobą więcej szkody niż pożytku, jeśli sam doznałeś zawodu lub zostałeś poraniony w tej dziedzinie,
ta książka z pewnością jest dla Ciebie. Dałbym wiele, by móc ją mieć, gdy rozpoczynałem służbę w tej
dziedzinie.
dr n. med. Jan Grzeszkowiak - specjalista chorób oczu i chirurgii okulistycznej, organizator charytatywnych
misji medycznych
Książka Przełom w uzdrowieniu Randy’ego Clarka jest jedną z najlepszych, najbardziej inspirujących
publikacji na temat uzdrowienia, z jakimi do tej pory się zetknąłem. Gorąco polecam tę książkę każdemu,
kto ma w sercu służbę niesienia pociechy, uzdrowienia i uwolnienia.
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lek. med. Henryk Wieja - lekarz internista, autor, mówca, lider chrześcijański, Chrześcijańska Fundacja Życie i
Misja w Ustroniu
W książce Przełom w uzdrowieniu autor, Randy Clark, w bardzo praktyczny sposób dzieli się swoimi
doświadczeniami, które na pewno warto skonfrontować z naszym własnym poglądem na temat
uzdrowienia.
prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz - specjalista z zakresu gastroenterologii, autor oraz współautor ponad
120 prac naukowych
Dr Randy Clark ˗ założyciel Global Awakening. Międzynarodowy mówca oraz autor książek takich jak Moc
uzdrowienia, Jest więcej oraz ˗ we współautorstwie z Billem Johnsonem ˗ Uzdrowienia. Niezbędny
podręcznik. Przesłanie autora jest bardzo proste: „Bóg chce cię użyć". W swojej służbie Randy widział
dziesiątki tysięcy osób, które zostały uzdrowione przez Jezusa Chrystusa i przyjęły zbawienie.
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