
Lilian Barbara Yeomans urodziła się 23 czerwca 1861 r. W Montrealu w Kanadzie. Dr Lilian B.
Yeomans była lekarzem, która urodziła się i wychowała w Kanadzie, a następnie przeniosła  
się do Stanów Zjednoczonych. Jej matka i ojciec byli lekarzami i jej dziadek też był lekarzem. 
Lilian była otoczona problemami biednych i bezrobotnych. Służyła prostytutkom, odwiedzała  
więzienia, pracowała z alkoholikami i zajmowała się złamanymi społecznie ludźmi w szybko  
rozwijającym się mieście. Dr Lilian B. Yeomans uzależniła się także od leków, do których  
miała łatwy dostęp jako lekarz.  

Dr Yeomans powiedziała, że gdyby ktokolwiek zapytał ją, jak udało się jej zostać  
uzależnioną od leków, odpowiedziałaby jednoznacznie: „Dokładnie z mojej winy, przez moją
grobową winę”. W młodości przeżyła (doświadczyła) zbawienie (w Jezusie i mimo że należała
do Jezusa, nie wiedziała i nie wierzyła że Jezus uzdrawia i dzisiaj), ...  

Pod dużym stresem związanym z praktyką medyczną i wykonując operacje brała morfinę lub
inne leki, aby mogła spać. Była niezwykle świadoma niebezpieczeństw związanych z tym  
nawykiem, lecząc uzależnionych we własnej praktyce. Wierzyła, że ma wszystko pod  
kontrolą, aż do strasznego dnia, kiedy odkryła, że leki były jej panem, a ona niewolnicą.  

Zażywała leki pięćdziesiąt razy więcej w stosunku do tych, które przepisywano dorosłemu  
mężczyźnie. Dr Yeomans próbowała rzucić to wiele razy. Powiedziała, że jeśli udało się jej  
przejść dwadzieścia cztery godzin bez nich, znajdowała siebie w miejscu, w którym  
występowało kołatanie serca, gorące i zimne poty, nudności, dręczący ból, urojenia  
umysłowe, intensywne pragnienia, a nawet niezdolność do stania.  

Podjęła przynajmniej 57 prób uwolnienia się od uzależnienia. Wyrzucała leki, przysięgając, że
nigdy więcej ich nie użyje, tylko po to, aby wejść w nie ponownie. Szukała pomocy medycznej
i próbowała się leczyć. Żadne z leczeń nie miało znaczenia. Jej zdrowie rozpadało się, a  
jedna pielęgniarka opisała ją jako „szkielet z demonem w środku”.  

Modliła się w dzień i w nocy o wyzwolenie, ale nie wierzyła, że Bóg naprawdę uzdrawia ludzi. 
Dr Yeomans doszła do tego, że była przykuta do łóżka. Jej lekarze nie zabrali jej leków z  
obawy, że umrze. Została sama na długie okresy czasu i zwróciła się o pocieszenie do Biblii.  
Bóg zaczął do niej mówić, nie tylko w jednym wersecie, ale w całym tekście. Czytała w Hiobie
o (jego) uzdrowieniu, widziała Boże serce w Księdze Rodzaju, że Bóg powołał nas, abyśmy  
kroczyli na Jego obraz, widziała w Księdze Wyjścia, że na pustyni „nie było słabych,  
(chorych),” że Księga Powtórzonego Prawa wzywała do rytualnego oczyszczenia  
trędowatych. Ks. Liczb pokazywała chorobę usuwaną przez modlitwę, ofiarę i pokutę oraz  
wiele innych. Stało się dla niej jasne, że Słowo Boże podejmowało temat uzdrowienia jako  
część każdej sekcji, nie tylko niektórych fragmentów, ale każdej sekcji (Biblii).  

Uświadomiła sobie również, że została uzdrowiona. Głód leków (i narkotyków) przeminął, a  
zdrowie wróciło. Nigdy więcej nie brała już leków. Prawda o uzdrawiającej mocy Boga stała  
się rzeczywistością, którą (to prawdą) dzieliła się odtąd z innymi. Dr Yeomans porzuciła  
praktykę lekarską i postanowiła zostać misjonarzem na jakiś czas wśród Indian Cree w  
Północnej Kanadzie. W czasie, gdy tam służyła, adoptowała dziewczynkę z Osady Domowej  
Manitoba. Odbywała spotkania ewangelizacyjne w całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
oraz nauczała i mówiła o uzdrawiającej mocy Boga. Doprowadziła tysiące ludzi do uwierzenia
(zaufania) Bogu w ich zbawienie i uzdrowienie.  



Po śmierci matki w 1913 r. Dr Yeomans i jej siostra kupili duży dom za odziedziczone  
pieniądze. Dom ten został zaprojektowany jako „dom wiary” podobny do tego prowadzonego  
przez Carrie Judd Montgomery, z którą dr Yeomans miała wieloletnią przyjaźń.  
Czytały (pacjentom) Pismo Święte o uzdrowieniu chorych i mówiły im, aby wyznawali słowa  
Pisma Świętego wobec siebie. Ich celem było przekazanie ludziom wiedzy, że Bóg i dziś  
leczy. Mieli bardzo niezwykłe uzdrowienia (wśród pacjentów). Dr Yeomans powiedziała, że  
prawie wszyscy ci ludzie zostawali uzdrowieni, gdy pracując z nimi, dopóki mieli  
wystarczająco dużo wiary zbudowanej w ich sercu (duchu), aby otrzymać uzdrowienie od  
Boga.  

W jednej ze swoich książek podała następujący przykład budowania wiary u pacjenta.  
Pewnego dnia przywieziono do domu kobietę w ostatnim stadium gruźlicy. Lekarze  
zrezygnowali z niej z ich pomocą medyczną. Kiedy karetka przywiozła kobietę, dr Yeomans  
wiedziała, że umiera. Gdyby nadal stosowała medycynę, dr Yeomans natychmiast zaczęłaby  
podawać jej silne leki. Zamiast tego kobietę przeniesiono do pokoju na piętrze, a doktor  
Yeomans zaczęła czytać jej Biblię, (wybrane wersety z Biblii na temat uzdrowienia). Spędziła 
około dwóch godzin czytając Pismo Święte dotyczące boskiego uzdrowienia; zwłaszcza z Ks.
Powtórzonego Prawa 28:61 i Listu do Galacjan 3:13.  

Następnie poinstruowała umierającą kobietę, aby powtarzała sobie (wyznawała) w  
każdej chwili (dnia i nocy): „Według Powtórzonego Prawa 28:61 choroba gruźlicy jest 
przekleństwem Prawa Bożego. Ale według Galacjan 3:13 Chrystus odkupił mnie od 
przekleństwa Prawa Bożego. Dlatego nie mam już gruźlicy.”

Następnego ranka dr Yeomans zapytała kobietę, czy powtarzała to, co jej kazała powtarzać.  
(Kobieta) odpowiedziała że wygląda tak, jakby wyznała to 10 000 razy, ale nie mogła 
zrozumieć, co to znaczy (nic z tego nie rozumiem, mówiła)  Dr Yeomans przeczytała jej więcej
(wersetów) z Pisma Świętego i poprosiła ją, aby kontynuowała powtarzanie tych samych 
słów. Następnego dnia historia była taka sama,  (nic z tego nie rozumiem, mówiła) 

Trzeciego ranka kobieta nadal nie rozumiała (co wyznaje). Dr Yeomans nawet jeszcze się z  
nią nie pomodliła, chociaż była w „domu wiary” trzy noce. (Myślę, że czasami zbyt szybko  
modlimy się za ludzi. Powinniśmy najpierw pouczyć ich więcej przez   Słowo Boże).  

Po południu trzeciego dnia doktor Yeomans i jej siostra pomagały przygotować wieczorny 
posiłek, gdy usłyszały zamieszanie na górze.Ich nowa pacjentka biegła po schodach, 
krzycząc na głos.  
„Siostro Yeomans, czy wiesz? Chrystus mnie odkupił i nie mam już gruźlicy! Zniknęła już!"  

Widzisz, dr Yeomans zdała sobie sprawę, że droga do serca prowadzi przez umysł (a raczej 
przez usta). Wiedziała, że gdy kobieta często powtarzała (wyznawała): 
„Według Powtórzonego Prawa  28:61 gruźlica jest przekleństwem Prawa Bożego. Ale według 
Galacjan 3:13 Chrystus odkupił mnie od przekleństwa Prawa Bożego. Dlatego nie mam już 
gruźlicy”. Prawda (Boża)  ostatecznie zarejestrowała się w jej sercu (duchu).

Fragmenty swiadectwa wybrane z biografii, jak niżej,
www.healingandrevival.com/BioLYeomans.htm
www.cfaith.com
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Czy powyżej poznaliśmy jakiś magiczny trik o uzdrowieniu?  
Nie, na pewno nie. Ludzie NIE przychodzą do Jezusa po uzdrowienie z różnych powodów,  
jednym z tych powodów jest strach i obawa - czy mam wystarczjąco dużo wiary … Bo  
rzeczywiście zaufanie Panu Bogu, Jezusowi jest tu potrzebne. Uwierzenie w to co napisane 
jest potrzebne.  

Kiedy wiem i jak wiem że mam wystarczjąco dużo wiary … to są pytania i wątpliwości.  
Dlatego ten sposób podany powyżej jest najbardziej zachęcającym, bo nie pyta czy masz już 
wiarę,  ale daje sposób jak zbudować taką potrzebną wiarę.  

Mimo że jest to mechaniczne wypowiadanie słów, to te słowa, gdy opare o Prawdę Pisma  
Świętego, wypowiadane odpowiednio długo sieją ziarno wiary w naszym duchu. A gdy zasięją
wiarę “jak ziarno gorczycy” ta wiara usuwa “górę przeciwności, która stanęła przed nami w  
naszym życiu. (Ew. Marka 11:23) Tą górą przeciwności może być choroba, lub choroby.  

Bardzo ważne. Te wypowiadane słowa to nie jest modlitwa, to jest WYZNAWANIE. 
Wyznawanie prawdy Bożej zapisanej w Ks. Powtórzonego Prawa 28:61 oraz List do Galacjan
3:13.  
Warto zauważyć, że kobieta z nieuleczalną gruźlicą nie rozumiała nic z tego co powtarzała,  
ale posłusznie wyznawała tak jak jej mówiła Dr Yeomans.

Księga Powtórzonego Prawa 28:58-61
Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa - zapisanych w tej księdze - bojąc  
się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego, Pan nadzwyczajnymi  
plagami dotknie (dopuści je do) ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i  
nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami. Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie  
zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. Także wszystkie choroby i plagi,  
nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan (dopuści je) na ciebie, aż cię wytępi [zniszczy].

List do Galacjan 3:10-13
Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na [swoich dobrych] uczynkach [wg Bożego]  
Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale
wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. A że w Prawie [przez wypełnianie Prawa  
Bożego] nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z  
wiary żyć będzie. Prawo nie opiera się na wierze, lecz /mówi/: Kto wypełnia przepisy [Prawa], 
dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa Prawa [Bożego] Chrystusnas wykupił - stawszy  
się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie

Gdy był taki dzień w Twoim życiu, że uczyniłeś, uczyniłaś Jezusa swoim Panem i  
Wybawicielem, Zbawicielem - jeśli jeszcze nie to otwórz tu, 
www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno
Następnie weź kartkę papieru i napisz: Według tego co napisane w Księdze Powtórzonego  
Prawa 28:61
________________ (wypisz tu listę Twoich chorób i schorzeń), choroby moje to wynik  
potępienia i przekleństwa Prawa Bożego. Ale według tego co napisane jest w Liście ap.  
Pawła do Galacjan 3:13,
Jezus Chrystus, przez swoją śmierć wykupił mnie z potępienia Prawa Bożego, dlatego nie  
mam już chorób, schorzeń, (wypisz tu) nie mam ______nie mam______nie mam już_____nie
mam już_____

Dziękuję, Dziękuję Ci Jezu !!



Powtarzaj, wyznawaj te słowa z wiarą w to co jest napisane i że to dotyczy też i Ciebie.
Wyznawaj to i dziękuj Jezusowi za to, że uczynił On to dla Ciebie. To NIE jest modlitwa, to  
jest wyznawanie. Wyznawanie wiary w to co napisane.

Jeśli nawet wydaje ci się że jest to coś nowe i dziwne, powtarzaj, wyznawaj słowa, aż to  
przyjmiesz duchem i uwierzysz (słowa twoich ust zasieją wiarę w Twoim duchu - sercu) i  
choroby znikną. Znikną nie przez mechanikę powtarzania, ale znikną w chwili gdy uwierzysz  
w to co Jezus uczynił dla ciebie i za ciebie i że teraz masz powód i przywilej powoływać się  
na to i mieć zdrowie

Ważny punkt. Gdy przychodzimy aby otrzymać uzdrowienie nie możemy mieć żadnego  
kwasu w naszym duchu (sercu) wobec innego człowieka. Należy wybaczyć innym i nie mówić
nic  złego przeciwko tamtemu człowiekowi. Ludzie modlą się (pacierz) ... i odpuść nam nasze 
winy  tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom ...

Wersety o zdrowiu

https://ia800602.us.archive.org/15/items/Polskie_Radio_Chicago/wersety-na_zdrowie.mp3 
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