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„W końcu, nie zostało już nic do powiedzenia… Leżałem na 
podłodze w kałuży łez i zamiast Bożego gniewu, zstąpiła na mnie 
nadnaturalna, namacalna miłość, która mnie ogarnęła…
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Ku pamięci tego doniosłego miesiąca przedstawiamy fragmenty wyjątkowych wywiadów z Andrew i Jamie 
jakie przeprowadzili nasi pracownicy. 23 marca 2018 roku minie pięćdziesiąt lat od momentu, gdy Andrew 
miał doświadczenie z Bogiem, które zmieniło jego życie. Nikt nie może opisać tej nocy lepiej niż Andrew.

„Marion padł na kolana i zaczął się modlić. Modlił się przez pół godziny wylewając serce przed Panem…
Zamiast dołączyć do niego w zgodzie albo modlić się z nim, myślałem: A ja o co będę się modlić? Co inni 
o mnie pomyślą? Byłem zły na Mariona.” 

Ci, którzy znają Andrew Wommacka nie spodziewaliby się, że mogą usłyszeć coś takiego od człowieka, który 
usługuje na całym świecie, dzieląc się przesłaniem Ewangelii z pewnością i przekonaniem. Ale tak jak wszyscy 
wielcy usługujący, Andrew nie zaczynał mając wszystkie odpowiedzi. Po tym jak w wieku 12 lat usłyszał, że 
to Bóg jest tym, który zabił jego ojca, droga do objawienia Bożej bezwarunkowej miłości i łaski mogła być 
wypełniona wieloma błędami. Ale to poprowadziło go do spotkania z Bogiem, które zmieniło na zawsze 
kierunek jego życia. Doświadczenie to miało miejsce 23 marca 1968 roku w trakcie spotkania modlitewnego 
w kościele. 

„Byłem narodzony na nowo, ale to było bardzo powierzchowne. To było w stylu ‘Boże, przebacz nam nasze 
grzechy i pobłogosław nas oraz modlimy się o przebudzenie’.  Jeśli mieliśmy prośbę modlitewną, wspominaliśmy 
czyjeś imię, ale to było nieznaczące”.

Ale pewnej nocy, Andrew został pobudzony przez Mariona Warrena, człowieka – który przyczynił się do jego 
niezwykłego spotkania z Bogiem. „On był naszym liderem młodzieżowym” mówi Andrew. „Kiedy Marion się 
modlił, on traktował Boga poważnie. Mam na myśli to, że on rozmawiał z Panem, zatrzymywał się i Bóg 
odpowiadał mu. Miał relację z Panem, którą cieszyliśmy się wszyscy, ale to było onieśmielające. Jedyny 
sposób, w jaki mogliśmy się modlić z Marionem, to ja modliłem się pierwszy i kiedy miałem już to za sobą, 
mogłem cieszyć się jego modlitwą. Ale tej nocy rozmawialiśmy o czymś, a Marion upadł na kolana i zaczął się 
modlić. Modlił się przez pół godziny, wylewając serce przed Panem. Zamiast dołączyć do niego w zgodzie albo 
modlić się z nim, myślałem: A ja o co będę się modlić? Co inni pomyślą o mnie?

I to był ten moment – kiedy Andrew zezłościł się na Mariona – w którym Bóg objawił Andrew prawdę:

„Nawet nie wiem jak to się stało, ale to było tak, jakby Bóg ściągnął zasłonę i zobaczyłem, jakim byłem 
hipokrytą. Nie modliłem się do Boga; chodziło o zaimponowanie wszystkim przyjaciołom oraz liderom tego 
kościoła. Pokazał mi, że byłem zupełnym hipokrytą. Nie miałem słów, aby to opisać, ale brałem pychę za moją 
świętość – tak naprawdę nigdy nie bluźniłem, nigdy nie piłem alkoholu, nigdy nie paliłem. Patrzyłem na ludzi 
z góry i myślałem, że Bóg jest mi coś dłużny. Starałem się zapracować na Boże błogosławieństwo w moim życiu 
i myślałem, że wykonuję dobrą robotę”.
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Andrew kontynuuje: „Ale nagle, kiedy zobaczyłem rzeczy z Bożego punktu widzenia, to było tak jakby Bóg 
pokazał mi, jakim religijnym hipokrytą byłem. To mnie zdruzgotało i byłem  przekonany o swojej winie”.

W oparciu o to, że Andrew wierzył, że Bóg zabił jego ojca oraz że Bóg ostatecznie wymierza karę sądził, że 
spotka go to samo. „Szczerze myślałem, że Bóg mnie zabije…  Ale zanim mnie zabije, wyznam wszystko, 
o czym pamiętam, żebym poszedł do nieba zamiast do piekła”.

„Naprawdę myślałem, że umrę w tamtej chwili.  Zwykle modliłem się maksymalnie pięć minut, a tej nocy 
modliłem się prawdopodobnie przez półtorej godziny. Po prostu wszystko z siebie wyrzuciłem i zacząłem 
wyznawać wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem… Wyznawałem w obecności liderów kościoła oraz wszystkich 
moich przyjaciół, którym zazdrościłem, wyznałem każdą myśl, każdy moment w jakim się zezłościłem, wszystko 
co myślałem o ludziach, rzeczy, które prawdopodobnie nie było potrzeby wyznawać, ale pozbywałem się 
wszystkiego, o czym tylko pomyślałem…

„W końcu, nie zostało już nic do powiedzenia… Leżałem na podłodze w kałuży łez i zamiast Bożego gniewu, 
zstąpiła na mnie nadnaturalna, namacalna miłość, która mnie ogarnęła… Byłem tak owładnięty tym jak 
bardzo Bóg mnie kocha oraz Jego rzeczywistością. Mam na myśli, że On był w tamtym pomieszczeniu!”.

Andrew mówi dalej: „ Intuicyjnie wiedziałem, że Jego miłość dla mnie nie ma nic wspólnego z moją dobrocią… 
[To był] pierwszy raz w moim życiu, kiedy zdałem sobie sprawę, że nie mam nic dobrego do ofi arowania 
Bogu i to posłużyło mi jako fundament… Im więcej widzę Bożego działania, tym bardziej wiem, że nie chodzi 
o mnie. To nie jest moja dobroć”. Andrew kontynuuje: „Dlatego że doświadczyłem tego, że Boża dobroć 
i miłość dla mnie nie mają nic wspólnego z tym jak dobry jestem – zostałem przemieniony”.

Andrew mówi, że teraz jego pewność nie jest w nim samym, ale w Panu. Mówi: „Czuję się w stu procentach 
zaakceptowany i kochany, nie dlatego że jestem taki kochany, ale dlatego że Bóg jest miłością. Nie wydaje mi 
się, by wielu ludzi mogło to ze sobą połączyć.. Myślą, że powodem, dla którego Bóg ich kocha jest to, że są 
wspaniali. Ja nie mam tego zwiedzenia”.
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Pięćdziesiąt lat później, setki tysięcy ludzi z całego świata czerpie z tego doświadczenia. Ze skromnych ławek 
małego spotkania modlitewnego w kościele, spotkanie jednego człowieka z bezwarunkową miłością i łaską 
Bożą, przemieniło jego życie w niepowstrzymaną siłę dla Królestwa Bożego.

Andrew dzieli się swoim snem, jaki miał 4 listopada 2014. Mówi: „Pan przemówił do mnie i powiedział: 
‘To jest powód, dla którego cię wzbudziłem, abyś zmieniał opinię ludzi na Mój temat. I kiedy ich opinia o Mnie 
będzie się zmieniać, oni wyjdą i zmienią świat’. Więc Pan powiedział mi, że ja nie jestem tym, który zmieni 
świat. Ale przez zmienianie opinii ludzi o Nim, On wzbudzi innych ludzi, aby wyszli i zmieniali świat”.

Czy ty zmieniasz świat? Czy chcesz mieć większy wpływ? Zachęcamy cię, abyś rozważył zostanie naszym 
partnerem przez twoją modlitwę i wsparcie fi nansowe. Marion był człowiekiem, który był posłuszny Bogu 
w czymś tak prostym jak modlitwa z grupą nastolatków. Prawdopodobnie nigdy nie marzył o tym, że jedna 
modlitwa mogłaby poprowadzić jednego młodego człowieka,aby zapalić świat Ewangelią. Ale Andrew nie 
zrobił tego sam. On ma i potrzebuje wiernych partnerów, którzy do niego dołączą. 

Dzisiaj Andrew nadal dzieli się objawieniem, jakie otrzymał wiele lat temu, przyprowadzając ludzi z powrotem 
do Jezusa i zmieniając ich opinię o Ojcu. Rozważ proszę zostanie naszym partnerem, aby Andrew mógł 
kontynuować poselstwo, jakie Bóg mu dał tej nocy w 1968 roku. Dziękujemy ci za bycie częścią historii Andrew, 
kiedy my wszyscy kontynuujemy dzieło, które Bóg rozpoczął.
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Odkryj swoje przeznaczenie. Charis Bible College jest 
miejscem, w którym je znajdziesz. W Charis zostaniesz 
przemieniony od środka na zewnątrz, kiedy będziesz 
chłonął Słowo Boże w atmosferze pełnej łaski. Jeśli 
chciałbyś wzrosnąć w twojej relacji z Bogiem albo być 
otoczonym ludźmi, którzy myślą i wierzą podobnie, 
i nauczyć się jak stosować Słowo w codziennym życiu, 
to na pewno znajdziesz swoje miejsce w Charis. Mamy 
dwa ekscytujące sposoby dla was, aby zanurzyć się 
w „doświadczeniu Charis” i otrzymać te narzędzia: 
jedno ma miejsce w przyszłym miesiącu, kolejne może 
wydarzyć się właśnie teraz. Dzień Otwarty Charis 
odbędzie się 21 kwietnia. Weź udział w zajęciach razem 
ze studentami, aby odkryć, gdzie Bóg cię prowadzi. 
Spotkaj się z obecnymi i przyszłymi studentami Charis 
i rozpocznij nowe przyjaźnie. Ale przede wszystkim, 
przybliż się do Boga przez pełny mocy czas uwielbienia 
i nauczania. Podczas Dnia Otwartego zobaczysz, jak 
wygląda społeczność pełna energii, której nie znajdziesz 
nigdzie indziej! Zarejestruj się na Dzień Otwarty 2018 
już dzisiaj. A jeśli jesteś gotowy w to wejść, możesz 
złożyć aplikację na nadchodzący rok szkolny już w tej 
chwili. Mamy nadzieję zobaczyć się z tobą osobiście, 
aby pomóc ci odkryć cel i moc na całe życie. Aby 
dowiedzieć się więcej i zarejestrować się na Dzień 
Otwarty odwiedź naszą stronę www.cbcpolska.com

ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE – 
ZMIEŃ ŚWIAT

Charis Bible College Polska to miejsce w którym ...
• znajdziesz odpowiedzi na pytania, które od dawna nosisz w sobie
• pogłębisz twoją relację z Bogiem
• odkryjesz swoją tożsamość w Bogu
• wydobędziesz Bożą moc, którą nosisz w sobie

Zarejestruj się wcześniej na stronie www.cbcpolska.com i 
przyjdź 21 kwietnia 2018 na ul. Gdańską 80 w Łodzi. 
Zaczynamy punktualnie o godzinie 10.00. 
Spotkanie potrwa do godziny 17.00.
    
rejestracja na:
www. cbcpolska.com/dzienotwarty2018

masz pytania - napisz email:
info@cbcpolska.com
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ŁŁŁaaassskkkkaaaa  kkontra wiara?

ŁaŁaŁaŁasksksksks aaa iii wiwiara a są często postrzegane jako przeciwstawne 
sosoobibibibie e e sisiłyłyy. Wielu z tych, którzy kładą nacisk na Bożą
łałałaaskskskęęęę wiwiwierzy, że kiedy już jesteśmy zbawieni, Boże 
błbłogogggososososłałaławiww eństwa (pokój, uzdrowienie, prosperowanie) 
sąą ppprzrzzzezezez NNNiego suwerennie rozdzielane, tak jak On tego 
chchcece.. WiWiWieelu z tych, którzy kładą nacisk na wiarę, wierzy, 
żee pprzrzyjyyjyjmomom wanie od Boga jest zależne od nas; wierzą, że 
Bożee bbłołoołogogog słs awieństwo w naszym życiu jest zależne od 
naszejj cccchęhęhęhęcicicic dddoo studiowania Bożego Słowa, od modlitwy 
i pooststttu,, ccchohohohodzdzdd eneniaa do kościoła a nawet od oddawania 
dziesięcęcininny.y.y.y   

Rzeczywiwistststs aaaa prprprp awawawdad  leży gdzieś pomiędzy. Łaska i wiara są 
niezbęędndnnymymmiii i skskskłałałał dndnd ikami naszej drogi z Panem. Jednakże 
podkreślślananieiee jjjededeednenenegogogo z wykluczeniem drugiego oraz brak 
równowaggi i spsprararaawiwiwiwią,ąą,ą, żżże e przyjmowanie od Boga będzie 
trudne. Brrakk zrorozuzuuumimimimieeneneniaiai zzależności między łaską a wiarą 
doprowadziił dodo wwieieielklklkkieieieegogogo zzamieszania, do frustracji i do 
rozczarowania w Ciielelllee e ChChChChryryryrystststususa.a    

AnA drew Wommack, znanny y www wiwiwieleeleluuu krkrajajaca h nauczyciel 
SłSłSłSłowowowowaa BoBoożeżego wskazuje na wwieielelele zzzłyłyyłychchchch zzzzałałałałożożożożeńeńeńeń,, ktktktktóróróróreeeee
dddodoprprpp owowo adziły do tych dwóch pozornie e e e pppprp zezeciiwswstatatatawnwnwnwnycycycychhh
sobie poglądów na temat łaski i wiw ararary y y yy ororororazazazaz uuuuczczczczy,yy,y, wwww 
jakik  sposób możesz przyjmować ododd BBBogogogogaaaa popopopoprprprprzezezez zzz
doprowadzenie icchh dodo rrównowawww gi.. JeJeJeeżeżeżeżelililili zzzzmamamamagagagagałełełełeśś ś śś sisisisięęęę www
swojjejeje  relacji zz Bogogo ieiemm lub bbbbb ze zroooozuzuzuumimimimim enenenenieieieiem,m,m,m, ddddlalalalaczczczczc egegegegoooo
twwtwttwtwojojojee mommomm dldllitittttwywywyy wwwydydydydajajajajjjją ąąąą sissisisięę pooozozozozoststststtawawawawawaćaćaćać bbbbezezezeze ooooodpdpdpdppowowowowieieieieedzdzdzdzd i,i,i,i,  
tatatatata kkkkksisissisisis ążążążążążążążkakakakakaaa jjjjjjeseseesese t t tttt t dldldldla aaa ciciciciiciebebebebebebebbbbbbbbbieieieieieeieieieiiei .  

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
NOWA KSIĄŻKA ANDREW

DzDzDzDzzzzD ięięięiękiki śśmimierercic , popogrgrgrgrgrrzezzeezebobbobobowiwiwiwiwww ii zzzmamamamamamamamartrttrtrtwywywywyychc wstaaatanininininiuuuu PaPanan  
JJeJeJeJezuzuzuzuuuzz sassasasaa CCCCChrhrhrhrhrhrhhh ysysysysyyyyyy tututusasaasasa nnnnasasasasa zezezezee gggrzechyhy zostały nammmmm cccccałkok wiiiccccicicic eeee
ppprprrrp zeeezezzez babababab czczzczczonnonononnone.e.e.e. NNNNNieieieeeccchch wiara wwynynikikaająca z tegooooo ffffaaaka tu 
wywywywwywywywywyww pppepppepepepepełnłnłnnłni raaaaaadododododod ścśśścśścścściiąii  i wdzięcznośccią czaas s WiW elelkiejjnon cy 
– czczzasassa śśświwiwiwiiętętęttętętętooowoo annia zmartrtrtwyw chwstaniniaa naszsszss egegee o Pana.

    ZZZZZZZZZZeseseseseeesppóppółł CCCCCCCCC „„ŻyŻyŻyŻŻŻŻ ccciccicicicieeeeeeee SoSoS zozoo”””

Najpierw bowieiemm prprzez kaakaakazazazazałełł m wam totoo, cooooc ii j jjjaa a a ototototo rzrrzrzzzzzzymymymymy ałałałałałemmmmm,,,, żeżeżżeżeeżeżeżeżeże CCCCChrhrhrhrysysysystutututusss umarł za naszezee 
grzechy, zgogoddnie z PPisismemeeeem;m  Że zostałł ppoogogrzrzrzrzebbebebebanananana y,y,y,y,, żżżże e zmaarartwtwycycy hwhwhwhwstststtałałałał trzeciego dnia, 
zgododddnininiieeee e z Pismemm…
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